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Gen. Vitkauskas Išdūmęs 
Maskolijon

teritoriali- 
kariuome-

— Pasitvirtina žinia, kad 
buvę bolševikinės Lietu
vos komisarai ir bolševikų 
partijos vadai yra iš Lietu
vos pabėgę dar pirmą karo 
dieną tarp Vokietijos ir 
Bolševikijos. Tik vienas 
Liudas Gira esąs suimtas. 
Jis sėdi Lukiškių kalėjime. 
Taip pat Bolševikijon iš
dūmęs ir gen. V. Vitkaus
kas, kuris bolševikų malo
ne vadovavo 
niam Lietuvos
nės korpusui. Kaip žino
ma, šio korpuso kariai — 
lietuviai nukreipė savo 
ginklus prieš raudonuo
sius okupantus. Kur dingo 
kiti keli lietuviai genero
lai, kuriuos perėmė raudo
noji armija, žinių neturi
ma. Kalbama, kad gen. J. 
Černius, kuris irgi buvo in
korporuotas į raudonąją 
armiją, kažkur Lietuvoje 
slapstąsis. Kitomis gi ži
niomis gen. J. Černius e- 
sąs Lietuvoje internuotas. 
Jo žmona yra laisva ir e- 
santi Kaune matyta.

Apie bolševikinės komi
sarų tarybos pirmininką • 
M. Gedvilą vis dar plinta 
kalbos, kad jis, bebėgda
mas iš Lietuvos, esąs kaž
kur žuvęs.

Lietuvos Valstybinės Įstai
gos Keliamos Į Vilnių

— Gaunama žinių, kad 
švietimo, teisingumo ir 
kontrolės tarėjai prie Vo
kietijos generalinio komi
saro Lietuvoje keliasi iš 
Kauno į Vilnių. Esą nusi
statyta Kauną paversti 
Lietuvos ūkio centru, tuo 
tarpu kai Vilnius bus ad
ministracijos centras. Ry
šium su tuo Lietuvos Sta
tistikos Biuras jau perkel
tas iš Vilniaus į Kauną, ši 
įstaiga įsikūrė Vilniuje 
dar nepriklausomos Lietu
vos laikais, kai Vilnius bu
vo atgautas.

Lietuvos Darbininkai Ver
čiami Registruotis

DARBININKAS
PUBLIC UBRARY 
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Suomių 4,956 tonų Suomių laivas Aurora, kuris stovėjo per dvi savai
tes Hudson upėje New Yorke, matosi, apimtas ugnies ir dūmų. Jis laukė 
įsakymo iš savo žemės, bet nesulaukęs sutiko ugnies nelaimę.
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Naciai Užėmė Kievą
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Turkijos Padėtis 
Nepavydėtina

Ankara, Turkija, rūgs.

_ 4

Atkirto Krymą Nuo Rusijos
Maskva, Rusija, rūgs. 22,

■22 — Kada Bulgarija pra- Pereitą šeštadienį Vokieti-
kariuo- jos naciai užėmė Kievą,dėjo mobilizuoti

menę prieš Sovietų Rusi- trečią didžiausį Rusijos 
ją, tai Turkijai susidarė miestą, kuris buvo vadina- 

1 rimtas pavojus. Bulgarai mas Rusijos “Motina". So- 
' ir vokiečiai nori būtinai vietų komisarai pripažįs-

tuose veiksmuose paėmė 
150,000 raudonųjų į ne
laisvę. Šiaurėje vokiečiai 
užėmė Ozel ir Muhu salas.

Taigi dabar vokiečiai 
jau turi savo kontrolėje ne 
tik Pabaltijo valstybes,

išgauti iš Turkijos teisę ta, kad po didelių mūšių j bet ir salas, kuriose rusai 
: naudotis jų vandenynu, raudonieji turėjo pasiduo- buvo įsitvirtinę.
Sakoma, kad Bulgarijoj ti ir atiduoti 

■jau esą vokiečių divizijos. Kievą.
Anglai mobilizuoja savo f

vokiečiams

i Kievas turi 846,000 gy- 
karo jėgas Turkijos - Siri- ventojų. Tai Ukrainos sos- 
jos pasienyje.

• Taigi Turkijos padėtis 
šiuo kartu pasidarė visai 
nepavydėtina. Ji gali būti 
priversta išeiti viešai 
anglais ar vokiečiais.
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150,000 Naciu Žuvo Kievo 
Kautynėse

tinė.
Vokiečiai ne tik užėmė

Kieva, bet taip pat atkirto'vietų Rusijos karo koman- 
, kur dos žinios paduoda, kad 

su randasi svarbus Sevasto- j Kievo kautynėse žuvo dau- 
polio uostas. Vokiečiai giau kaip 150,000 nacių.

i

Maskva, rūgs. 22 — So-

i

600 Nelaisvių Puolė 
Britų Sargybą

VOKIEČIAI NUSKANDINO 4 
RUSIJOS KARO LAIVUS

i
London, rūgs. 22 — šeši

South Berwick, Me., rug
sėjo 22. —Gaisras miškuo
se, kuris prasidėjo pereitą šimtai taip vadinamų na- J
pirmadienį, buvo prasiplė- cių ir fašistų, kurie yra neša, kad vokiečių lėktų- bėriai.

Hyde Park, N. Y., rūgs.1 Apie Prez. Roosevelto tęs taip, kad nebeišrodė, sugrūsti Britų koncentra- vai nuskandino 4 Sovietų kautynės. Britai sako, kad
22 — Pereitą šeštadienį raštą buvo paleista gan- jog bus galima sukontro- ei jos stovykloje,
Prezidentas Rooseveltas dai, kaa Prezidentas pra- liuoti. m--~-

• v —— XX ** ** XX A XX XX XX XX w • Va ■ w a a W V    pasirase 
mokesnių bilių, kuris 
didžiausias.

$3,553,400,000
yra

Popiežiaus Raštas 
Rooseveltui

Berlynas, rūgs. 22 — Vo- riai. Britų bomberius su- 
kiečių karo vadovybė pra- tiko Vokietijos nacių bom- 

Įvyko smarkios

, sukilo ir Rusijos karo laivus ir 9 jiems pavyko nušauti 24
. Tačiau, gaisrinin- užpuolė sargybą už tai, prekybinius laivus Juodo- vokiečių lėktuvus, o savo

šęs Popiežiaus Pijaus XII kams pavyko sulaikyti kad viršininkai atsisakė siose jūrose. Į prarado 13 lėktuvų,
pasisakyti, kad Amerikos gaisrą iš trijų pusių. Jeigu sugrąžinti tris jų narius,| Be to, šiaurės vandenyne - Britai sako, kad pastaro-

i vokiečiai 
kiečiai privertė Sovietų daugiau sutraukia lėktu- 
Rusijos karo laivus pabėg- vų į vakarinį karo frontą 

j— Prancūziją.
v • I

Pereitą savaitę Britų ka
ro lėktuvai sunaikino 57 
vokiečių lėktuvus, o savo 
prarado 46 lėktuvus, 14 
bomberių ir kitus kovoto
jus.

karas prieš Vokietiją esąs vėjas neatsigrįš, tai gal kurie buvo sugauti bebė- ties Kronštadto sala vo- mis dienomis 
teisėtas. Vatikanas paleis- pavyks ir visai užgesinti. ’ gant iš stovyklos laiveliu 
tus gandus užginči jo.

Popiežius Pijus XII viso
mis galimybėmis siekia 
taikos. Jo Šventenybė nuo
lat meldžiasi už taiką ir 
ragina visą krikščionišką “įy~ “““““f kurį visas teto profesorius.

i

Vatikano Miestas, rūgs. 
22 — Šv. Tėvas Pijus XII, 
atsisveikindamas su Prez. 
Roosevelto asmeniniu ats
tovu p. Myron C. Taylor, į- 
davė jam raštą adresuotą 
Prez. Rooseveltui, kainoj 
atsakymą į prez. Roosevel
to raštą.

v •

pasaulį melstis už taiką.

Kaune Mirė Prof. Augustaitis
— Kauno miesto ir aps- — Kaune mirė prof. Pra- 

krities komisaras išleido į- nas Augustaitis, Universi-

— Darbo ir socialinės ap
saugos tarėjas Dr. J. Pau
kštys rugpiūčio 30 d. išlei
do įsakymą registruotis 
tiems darbininkams, kurie 
moka vokiečių kalbos.

Ryšium su tuo Kaune 
laukiama, kad tokie darbi
ninkai būsią išvežti dar
bams kitur.

Kaune taip pat išleistas 
Vokietijos reicho komisa
ro įsakymas dėl darbo jė
gos rikiavimo. Pagal tą į- 
sakymą, darbas gali būti 
paskirtas ir kur kitur, ne 
tik gyvenamoje vietoje. 
Jaunimas gali būti skiria
mas žemės ūkio darbams. 
Tame įsakyme esą taip pat 
pasakyta, kad asmenys, 
jaunesni kaip 25 metų am
žiaus, galį būti priimami į 
darbą tik su Dienstamto 
(tarnybos įstaigos) suti
kimu. Atleidžiant iš darbo 
daugiau kaip 10 darbinin
kų, reikia nurodyti atlei
dimo priežastį.

Ryšium su šiuo Reicho 
komisaro įsakymu gauna
ma žinių,, kad Lietuvos, 
pramonė gyvena dįd,ęlius

i 
kos. Geriau veikia tos pra-. 
monės šakos, kuriose dir
bama su vietine žaliava ar
ba kurios turi dar žaliavos 
atsargų.

Taip pat patirta, kad iš 
lietuvių valdžios pusės da
roma žygių pramonei de- 
nacionalizuoti, t. y. grąžin
ti įmonių savininkams. Ar 
jie eventualiai galėtų pa
tys perimti bolševikų nu
savintas pramonės imones 
arba būtų paskirti tiktai į- 
monių valdytojais, žinių 
neturima.

Lietuvoje Sudaryta Nacio
nalistų Partija

bolševikų nusavintas tur-' 
tas. o taip pat žydu turtas 
turėjo būti registruotas 
iki rugsėjo 8 d.

— Patirta, kad Varšuvo- 
Šį rytą Blakeley je gyvena 29 lietuviai se- 

- - - ir 23
labai

ti.
Vokiečiams Kievą ri: 

mant teko nemažas grobis 
ne tik žmonių, bet ir karo 
ginklų, kaip tai tankų ir 
kanuolių.

$200,000 Gaisras 
Lawrence

Naciai Sušaudė Vėl 12 
Prancūzų

i

Lawrence, Mass., rūgs.
22 —
name, Essex St., kilo gaiš- neliai bei invalidai 
ras, kuris padarė $200,000 vaikai. Jų padėtis 
nuostolių. Trys gaisrinin- sunki. Jie globojami kuni- 
kai ir trys policinin ;ai su- go Stasio Venčiaus, 
žeisti, o 50 žmonių turėjo (adresas toks: Generalgou- 
išsikraustyti iš gyvenamų J vernment, Warszawa, Mo- 
namų. niuszko — Str. 3a.

kurio

Viesulas Nušlavė Louisiana 
Ir Texas

Sekmadienį, rugsėjo 21 
d., kada Naujoji Anglija 
minėjp 3 metų sukaktį 
baisios audros ir kada Bos
tone ir apylinkėje buvo 
puikiausias rudens oras, 
tai Louisianos ir Texas 
valstybėse siautė baisi au
dra, kuri pridarė milžiniš
kus nuostolius.

— Iš Kauno gauta žinių, 
kad Geležinio Vilko orga
nizacija ir Lietuvos Akty
vistų Frontas sulietos į 
vieną partiją, kuri pava
dinta Lietuvos nacionalis
tų partija. Jos vadas—ma
joras St. Puodžius, kont-; 
rolės reikalams tarėjas 
prie Vokietijos generalinio 
komisaro Lietuvoje. Pati
riama, kad keturi Lietuvos 
Aktyvistų Fronto vadovy
bės nariai su Leonu Pra
puoleniu priešakyje prieš
taravę tam susiliejimui. L. 
Prapuolenis lietuvių suki- žemės, 
limo prieš bolševikus me- niu liko be namų; galimas 

„J tu buvo aktyvistų Fronto dalykas, __ 1_
sunkumus dėl žaliavų što- vado įgaliotinis Lietuvoje. 1 ’ **

BrillĮ • NdCIŲ Susirėmimai , Britai sunaikino daugiau
OreI I I

Paryžius, rūgs. 22 — Vo
kietijos karo vadovybės į- 
sakymu sušaudyta vėl 12 
prancūzų užstatų. Iš viso 
jau bus sušaudyta 35 
prancūzai. Prancūzai su
šaudomi už tai, kad nak
ties metu piktadariai nu
žudo Vokietijos kareivį. Į 

' Prancūzijos maršalas 
Petain atsišaukė į visus 
prancūzus, kad nekeršytų
naciams, nes dėl tokio Kvalifikuoti Londono ob-

'tūkstančio Vokietijos lėk
tuvų nuo sausio 1 d. iki 

—j rugsėjo 1 d. š. m., o tuoLondonas, rūgs. 22
Vakar šiaurinę Prancūziją'pačiu laiku prarado 300 
puolė Britanijos bombe- savo lėktuvų.

•9

Vokietija Nori Įtraukti Bulgariją
Planuoja Sunaikinti Laivyną

___________ «>----------------------------------

Londonas, rūgs. 22

ta audra, kuri įvyko trys reįvįų numalšinti sukili- 
metai atgal Naujoje An- mug 
glijoje ir kitose vietose. ________

Naciai Vartoja Jaunus 
Kareivius, Sako Rusai

Toje audroje žuvo 682 
žmonės ir padarė $400,-! 
000,000 medžiaginių nuos
tolių.

I
Smarki audra taip pat j 

siautė ties Cape Hatteras 
500 mylių Atlantiko pa
kraštyje.

Carlsbad, New Mexico, 
išsiliejus debesiui, penki 
šimtai žmonių buvo pri
versti bėgti į saugesnes 
vietas. Jie ir dabar tebėra 
be namų.

Nepaprastai smarki au
dra apima didelius plotus 

. Tūkstančiai žmo-

, kad bus ir už
muštų, bet nepalyginsi su

Darius Court Dedikacija
keršto gali būti dar blo- servatoriai studijuoja Bul- Kiek laiko atgal susida- 
giau prancūzams. Jis sako, garijos paskelbimą, kad ręs So. Bostono lietuvių 
kad Prancūzijoje yra dar valstybė pavojuje. Prama- komitetas jau baigia pasi- 
užtektinai Vokietijos ka- tomą, kad Vokietijos na- ruošimo darbus įvykdyti 

ciai nori išgauti iš Turki- Darius Court dedikaciją, 
jos leidimą naudotis Dar- So. Bostone.
daneliais. Sakoma, kad tai Adv. Jono Grigaliaus pa- 
esą reikalinga Hitleriui, sidarbavimu, Bostono Val- 
kad jis galėtų dominuoti stybinių Namų viršininkai 
Juodąsias jūras. i paskyrė vieną gatvelę

__ __ . . naujame So. Bostono pro-Vokieciai būtinai nori, • , . • • ta a, , t, , -v . . ,jekte ir ją pavadino DA-kad Bulgarija išgautų iš rttjq COURT
Turkijos teisę plaukti jos 
laivams, kuriuos ji neva1 Darius yra gerai žino- 
pirkusi iš Italijos, per Dar- mas, kaipo mūsų tautos 
danelius.

Vokiečiai
karalius 
Sakoma, 
bulgarų esą Rusijos šąli- j '
ninkai. Vokiečiai patartą į"”“ Amerikos

Maskva, rūgs. 22 — So- 
“ , kad 

Vokietijos nacių karo 
frontuose pastatyta jauni 
kareiviai tarp 17 ir 19 me- 

į tų amžiaus. Sakoma, kad 
tie kareiviai yra suvaryti 
iš Lenkiios, Rumunijos ir 
kitų kraštų, kurie neturį j 
gero išsilavinimo.

Britai Prarado 39 Lėktuvus p_“’
Berlynas, rūgs. 22 — Vi

duržemio jūros apylinkėj^ 
vokiečiai nušovė 39 Britų' 
lėktuvus, o savo prarado 9 
lėktuvus.

Raudonieji Neteko 302 
Tankų Kautynėse

Berlynas, rūgs. 22 —Vo
kiečių DNB praneša, kad 
Leningrado kautynėse So
vietų raudonieji prarado 
302 tankus, kuriuos sunai
kino vokiečių žnyplėm v

v*

Suomiai Konfiskavo 1941 
Bulvių Derlių

Helsinki, rūgs. 22 —Suo
mijos valdžia įsakė kon
fiskuoti visa 1941 m. bul
vių derlių dėl bendro var
tojimo. ,>

didvyris - lakūnas, žuvęs 
prie Lietuvos slenkščio.

Darius Court dedikacijair Bulgarijos
pasitarimuose. jvyks sekmadienį, spaijų's

d. Tą dieną įvyks paradas, 
. ‘ kuriam vadovaus Stepono

pro-rusus pasiųsti į kon
centracijos stovyklas.

Iš viso ko matyt, kad Vo- miesto 
kietijos naciai, užėmė Kie- kun. dr. K. 
vą, atkirtę visą Krymo ir kiti, 
pussalį, siekia užimti Ba- Komitetas kviečia visus 
ku apylinkes, kur randasi lietuvius tose iškilmėse r 
gausūs aliejaus šaltiniai, dalyvauti. Rap. T

no Postas, ir iškilmės toje 
gatvelėje. Kalbės Bostono 

mayoras Tobin, 
Urbonavičius

o



PirasaiHils, Rugse^T23; 1941

— Pranešta, kad visose Specialinių pranešimų iš1 
Lietuvos pieninėse priva- Lietuvos gyvenimo duoda- 
loma iškabinti skelbimą ma labai nedaug. Tačiau 
trijomis kalbomis apie tai, gana daug transliuojama 
kai ant pieno produktų at- lietuvių muzikos ir dainų, 
sargų uždedamas kariuo- Radiofono orkestras, diri- 
menės vyriausiosios vado- guojamas Lechnavičiaus, 
vybės draudimas. Leisti groja kas dieną. Eltos in- 
pieną iš pieninių galima formacijos daugiausia pa
tik vyriausiojo kariuome- kartoja vokiečių telegra- 
nės vado leidimu. Toliau mų agentūros DNB žinias, 
buvo paaiškinta apie pri- Be to, kelis kartus per die- 
valomą įpokavimą ir žy- ną Kauno radijas prijun- 
mėjimą ant sviesto siuntų giamas prie Vokietijos 
(svoris, ženklai ir tt..). radijo “Deutschjandssen-
— Spaudos žiniomis, Wal- der”. 
ter Zimmermann persikė
lęs į Kauną, kur jis prie 
vokiečių reicho komisaro 
vadovausiąs spaudos dar
bui. Iki šiol jis gyveno Liu- 
becke ir buvo vokiškosios 
Nordische Gesellschaft 
spaudos šefas.
— Per Kauno radiją daž- saro Lietuvoje, pavadinto 

nai minima vokiečių kari- generaline taryba, tarėju 
nė žemės ūkio įstaiga švietimo reikalams paskir- 
(Kommando), kurios prie- tas Dr. Pranas Meškaus- 
žiūroje, matomai, dabar kas - Germantas. Jo padė- 
veikia Lietuvos apskričių jėju paskirtas Vytautas

Jakševičius - Alantas, sa
vo laiku buvęs “Lietuvos 
Aido” vyriausias redakto
rius. V. Jakševičius - Alan
tas yra studijavęs literatū
rą Prancūzijoje. Jis yra 
parašęs nemaža apysakų, 
o jo scenos veikalą “Už
tvanka” yra pastatęs vals
tybinis teatras. Literatū
roje ir žurnalistikoje jis 
pasirašinėdavo “Alanto” 
vardu. Kurį laiką jis dirbo 
Lietuvos Telegramų Agen-

v •

Dar Apie Tarybos Tarėjus 
Lietuvoje

agronomai ir Žemės Ūkio 
Rūmai.

— Stockholme pasimirė 
Belgijos ministeris Pabal- 
tijo valstybėms baronas 
de Selys - Fanson. Jis pa
laidotas Stockholmo kata
likų kapinėse. Paskutinės 
pagarbos pareikšti į gedu
lingas pamaldas atėjo ir 
Pabaltijo valstybių atsto
vai, kurių tarpe p. minis-į 
teris V. Gylys.
— Kauno radijo stotis!

girdima 1950 metrų ilgu-|tūros “Eltos” redakcijoje, 
mo banga. Kauno radijas! Trumpai prieš bolševikų 
veikia nuo 6 vai. ryto iki i okupaciją V. Jakševičius - 
22 vai. 30 min. Pertraukęs'Alantas 
būna nuo 8 vai. ryto iki 12 
vai. ir nuo 15 iki 16 vai.

2
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jie, aišku, norėsią pasilai
kyti. Tai esąs noras, ku
riam švedai, kurie Pabal
tijo valstybių sparčią pa
žangą įvairiose srityse 
nuolat stebėję, mielai pri
tarsią. Ypatingai pasireiš
kusi Pabaltijo tautų pa
žanga turėjusi, kaipo są
lygą, nacionalinę laisvę.

Nadai Skandinimais Laivų 
Atsako Rooseveltui

—Pir- 
viešai

Berlynas, rūgs. 22 
mą kartą vokiečiai 
pasisako, kad jų submari- 
nai, veikią Icelando apy
linkėje, pereitą savaitę nu
skandino 28 prekybinius 
laivus.

Vokiečių spoksmanas pa
reiškė, kada žinios apie 
laivų nuskandinimą buvo 
paskelbtos, “kad vokiečiai 
atsako veiksmais vietoj 
žodžių” į Prez. Roosevelto 
įsakymą šauti į Ašies ka
ro laivus Amerikos apsi
gynimo vandenyne.

Meksika Ištrėmė Ašies 
Turistus

- -J

ia."
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dęologiniais lietuviu tau
tos klausimais. Bolševikų 
okupacijos laikais jis gy
veno, kaipo politinis pabė
gėlis, Berlyne.

Gauta žinių, kad trys
lietuvių tautinės vyriausy- i 
bes nariai — prof. B. Vit
kus, M. Mackevičius ir J. 
Matulionis, kurie laikinai 
turėjo eiti generalinės ta
rybos tarėjų pareigas, at
sistatydino. Kas paskirti 
naujais tarėjais, žinių dar 
neturima.
— Buvome jau rašę, kad 

generalinės tarybos, suda
rytos Vokietijos komisaro 
Lietuvoje ,tarė jais paskir
ti inž. K. Brunius ir Puo
džius.

Apie šiuos asmenis pa- 
•tirta tokių biografinių ži
nių:

Klemensas Brunius yra 
gimęs 1906 m. Šeduvos 
valsčiuje, Panevėžio aps
krityje. Jis yra baigęs Vy
tauto Didžiojo Universite
tą Kaune diplomuoto sta-Į 
tybos inžinieriaus laips
niu. Inž. K. Brunius Lietu
voje buvo žinomas kaipo, 
aktingas prof. A. Volde
maro šalininkas.

Stanislovas Puodžius y- 
ra gimęs 1896 m. Zarasų 
apskrityje, Dusetų vals
čiuje. Prieš bolševikų o- 
kupaciją jis buvo Zarasų 
burmistras.

I

— Iš Kauno patirta, kad 
administracijos organo, 
kuris sudarytas prie Vo
kietijos generalinio komi-

l
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Gal Nelaimingiausi Yra 
Dabar Tremtiniai

Iš Vokietijos Išleista Į 
Lietuvą 40 Lietuvių

išleido veikalą 
“Žygiuojanti tauta”, ku
riame autorius pasisako i-

(VAISOS SKELBIMAI

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

Ii 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.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

I

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengšjas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METU PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Kurie ištremti iš savų namų, 
iš savo Tėvynės į nežinomas li
kimo vietas, o veikiausiai į am- 
žinastj (gal nevieno amerikie
čio giminaitis, brolis, sesutė), 
koksai baisus likimas laukia 
tokių be jokios kaltės. Tikrai 
nuo pasaulio pradžios nėra bu
vę tokių dalykų, tokių baisių 
kraugerių kaip bolševikai bude
liai. Stebėtina, kaip šiandien 
tokius budelius, kraugerius, 
žmonių žudytojus galima tei
sinti, teikti pagalbą.

Sunku tikėtis, kad iš anų 
tremtinių kas liktų gyvas. Liks 
gal tie, kurie kokiu nors būdu 

Londono moterys iš bomberių išgriautų namų iš-i galės kur pasislėpti, pabėgti, 
gelbsti ir įvairius gyvuliukus: kates, geležines varles Taip visi bus budelių nužudyti, 
ir paukščius. nukankinti. Labai apgailėtinas

 ! padėjimas, bet kaip jiems pa-; 
J Dsifili gelbėti? KaIbama Pagelba pern ADie raDamii ^s. 22 _vo.

toje I kieti jos gestapo agentai
Bet žinoma reikėtų k, norJ sušaudė 5 olandus, kurie 

daryti, nors tuos dalykus kelti apkaltinti uz teikimą Bn- 
viešumoje, spaudoje. Čia gali ir Danijai paga OS. 
maldos daug pagelbėti, bet mal-

Laik" Į Dievo. J KM.
iraštis tvirtina, kad pra- 
džioje nebuvę manyta, kad 
vokiškos kilmės gyvento
jai, įsikūrę Vokietijoje, ne
galėsią sugrįžti į Pabalti
jo valstybes. 

Toliau laikraštis aiškina, 
kad esąs natūralinis daly
kas, jog pabėgėliams ne
leidžiama grįžti į Pabalti
jo valstybes. Tie kraštai 
sudarą karo operacijų sri-

Mexico City, rūgs. 22 —
Meksikos valdžia ruošiasi 
pravesti naują bilių, ku
riuo būtų skaudžiai bau
džiami visi penktosios ko
lonos asmenys. Todėl iš 
anksto įspėja vokiečius, i- 
talus ir kitų Europos šalių 
turistus, kad jie kuogre1' 
čiausia išvyktų iš Meku 

’ kos.

Sušaudė 5 Olandus

— Švedų laikraštis “Af- dėtis sukelianti nerimas- 
tonbladet” įsidėjo redakci- tavimo. Dabar Lietuvoje 
nį straipsnį “Pabaltijo sudaryta vokiška adminis- 
valstybių padėtis”. Tenka tracija ir ta sritis, kaip ad- 
pastebėti, kad šis Iaikraš- ministracijos vienetas, pa- ™ turl 
tis yra žinomas, kaipo pri- vadinta “Ostland”. Laik- ;pieu0 
jaučiantis Vokietijai.

Nagrinėdamas susida
riusią pastaruoju laiku pa
dėt. Pabaltijo kraštuose, 
laikraštis nurodo, kad dar 
prieš tų ’ trijų valstybių 
“savanorišką prisijungi
mą” prie Sovietų Rusijos 
ir po jo į tuos kraštus 
skverbusis rusų infiltraci
ja. Lygiagrečiai buvęs pa
stebimas ir gyventojų bė
gimas iš tų šalių. Pirmu- 
čiausia Vokietijon išvykų- ^antiems.' 
sios vokiečių kilmes sei- ■ 
mos. Be ją, išvažiavę daug ’a?min[s“tracijoš

Italijos Karo Laivai 
Gibraltare

— Gaunama žinių, kad 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius įgaliojo Lietuvos Pi
liečių Sąjungą Berlyne at
stovauti jo reikalams san
tykiuose su. įvairiomis vo
kiečių įstaigomis Berlyne.
— Tenka patirti, kad pa

skutiniuoju laiku pagerė
jusios perspektyvos lietu
viams, bolševikų okupaci
jos metu atsidūrusiems 
Vokietijoje, grįžti į Lietu
vą. Vokiečių kariuomenės 
Rytų Europoje užimtų 
kraštų ministerijos (vad. 
Alfredo Rosenbergo mi- 

{nisterijos) atsakingas val
dininkas pareiškęs, kad 

Į lietuviai, savo laiku repa- 
triavęsi su vokiečiais ir da
bar gyveną Vokietijoje, 
galėsią į Lietuvą grįžti. Iš 
53,000 Lietuvos gyventojų, 
atvykusių į Vokietiją, pri- 
skaitoma apie 30,000 lietu
vių, o tiktai 23,000 yra vo
kiečių kilmės.

Iš Soldau repatriantų 
stovyklos esą išleista į Lie
tuvą 40 žmonių, jų tarpe 
atsargos generolas A. Kųr- 
kauskas ir R. Sidzikaus- 
kienė, buv. pasiuntinio 
žmona. Kitiems lietuviams 
repatriantams vokiečių 
policija išdalino tam tik
rus formuliarus, iš kurių 
būsią sprendžiama, kas 
bus leidžiamas atgal į Lie- 

| ’

i
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Frederick R. Sullivan, Suffolk 
County kalėjimo viršininkas, 
priėmė pasikalbėjimui apskri
čio pirmininką dėl 1942 Bostono 
Metropolijos Raudonojo Kry
žiaus veiklos pravedimo.

Šiuos metus pirmą kartą aps
kričiai turės savo atskirus sky
rius. Tačiau apskričio skyrius! 
bus dalimi metropolijos. Ka
dangi viršininkas Sullivan grą- 
žiai dipbo kaip apskričio Com
munity Fund pirmininkas, jis) 
vėl kandidatuoja dėl 1942 metų 

, narių verbavimo.
Narių verbavimas prasidės 

'Nusiginklavimo dienoje, No- 
vember 11 d.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Islfogtoo, Mast Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 1304-R

i
i
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I Roma, rūgs. 22 — Itali
jos aukštoji vadovybė pra
neša, kad Italijos karo lai
vai įplaukė į Gibraltaro 
uostą ir nuskandino ketu- 
rius prekybinius laivus.

Naujos Anglį jos L Vyčių 
Apskričio

tį ir esą sunkiai karo nute- iarba Federal Reserve Ban- i pusmetinis Suvažiavimas 
rioti. Jie negali būti atviri kos Pnlms ir palaikys jū- įvyks sekmadienį, rugsejo- 

____ __ t, . ....... su Tiefensp Savinas Rzands Sentember 2S. 1941. Nor-Bet antra 
vertus, neatrodą, kad vo- 

^stų, latvių ir lietuvių. ganįzacįja Lietuvoje duo-
Daugelis jų stengęsi jro- t pagrindą pasidaryti iš- 
dyt! savo vokišką kilmę, o adoms apie tai, kaip ji 
kiti staeiai movę per sieną. -bQsianti tvarkoma ateity- 
Faktinai šiuo keliu galėję 
pasinaudoti tik lietuviai, į 
turį bendrą sieną su Vo
kietija. Šitas kelias buvęs 
atviras tik kurį laiką tuo-' 
jau po pavergimo.

Pabėgėliai estai, latviai 
ir lietuviai, kurie buvę Vo
kietijoje palankiai priimti, 
dabar, kai rusai išvyti iš kiuose kraštuose normali- 
jų žemių, nekanriai trokš- nė administracija net ne- 
ta grįžti namo. Tačiau 
jiems rūpi ir padėtis, ku
rioje bus jų kraštai. Vo
kiečių planai dėl ateities 
dar nesą žinomi ir pabėgė
liams tuo tarpu grįžti na
mo neleidžiama. Tokia pa-

je. Laikraštis pastebi tra- 
gingą faktą, kad rusai, 
traukdamiesi iš Pabaltijo, 
išvežė daug žmonių, kaipo 
belaisvių, be to, nugalabi
no ar deportavo tų kraštų 
šauniausius ir žymiausius 
asmenis, ir sunaikino daug 
materialinių gėrybių. To-

sų Defense Savings Bonds September 28, 1941, Nor- 
apsaugoje visiškai dykai. : wood, Mass., Runaberg 
-Pirk Defense Bonds ir Stamps- į Hali, WilSOn St., 2:00 Vai.

. ... . p.p. Kviečia visos NaujosŠio tautinio pavojaus mę. ^ dvasiškiją, dele- 
tu jūsų sahs reikalauja ju-. 6 narį s"ėius 
sų pagalbos. Pirk Defense^ ’. šį svarb suvažia. 
Savings Bonds ir Stamps;^ 
reguliariai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamp3—
B. Kudirka,

Pirmininkas.

• v galinti būti sudaryta. Vo
kiečių administracija da
bartinėmis sąlygomis e-į 
santi reikalinga; pabaltie-į 
čiai, gyveną savo krašte ari 
už jo ribų, turėtų, girdi, ją! 
lojaliai priimti.

I
tuvą.

Grįžti atgal ypač leng
vai esą leidžiama tiems lie
tuviams, kuriuos pareika
lauja generalinė taryba, 
sudaryta vokiečių komisa
ro Lietuvoje. Žinomo Lie
tuvos pramonininko Pabe
dinsko, dabar gyvenančio 
Vokietijoje, grįžimo Lietu
von pareikalavo “Maisto” 
bendrovė. Bet jam leidi
mas dar nebuvo duotas, 
kol nebus sutvarkyti kai 
kurie dokumentai.

Iš politinių pabėgėlių di
džioji dauguma dar pasili
ko kol kas Vokietijoje. 
Grįžo į Lietuvą dažniausia 
tie pabėgėliai, kurie Lietu-

V •

Vokiečių Planai Pabaltijį
Tačiau kyląs klausimas, 

kaip bus toliau, kai karo 
stovis pasibaigs ir kai 
sunkiausios karo žaizdos 
būsiančios užgydytos, kai 
pabėgėliai galėsią grįžti ir 
kai tvarka būsianti atsta
tyta bei maitinimo reikalai 
tvarkingai funkcionuosią. 
Buvę kalbama, kad vokie-

voje sudarytoje adminis- 
trącijoje užima šiokią ar 
tokią vietą.

■ ' Berlyne dar tebegyvena: 
pulk. K. Škirpa, inž. E. 
Galvanauskas, adv.*R. Ski- 
piti^įDr. P. Karvelis ir ki
ti.

*A REAL NEIT 
TO HIGHER G RA D E S*

Studenls

Intest Model 

liilVII. I'IIKTLBLE 
Thit it the portable typetcriler tchich tcill help 

you in tchool now—in life later.

čiai planuoją sudaryti iš 
Pabaltijo “javų aruodą”, 
kuriuo Pabaltijis visada 
buvęs. Todėl tenką many- i 
ti, kad Pabaltijo kraštai 
būsią įjungti į Vokietijos; 
ekonominę sistemą ir pa
virsią Vokietijos javų a- 
ruodu. Jų maisto atsargos, 
anksčiau eksportuotos į 
Angliją, dabar eisiančios į 
Vokietiją. Pasak laikraš
čio, pabaltiečiai prieš tai, 
turbūt, nieko neturėsią ką 
pasakyti. Bet savo bran
giai išpirktą vidujinę lais
vę ir kultūrinę autonomi
ją, iškovotą iš rusų carų 
pasaulinio karo pabaigoje,

STANĮ)ART) 
TYPEHRITER 

IN PORTABLE sue

MAGIC* Margin, Toucii Control* • 'Big 
Machine” Features • Carrying Case • 
Fast, Durable • Standard Keyboard 
• Royal’s wSelf Teacher” included.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independente Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
-------- by---------

•AINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eetered aa eecond-claM matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 2. 1870
Acceptance for maiUng at speoial rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION KATES: PRENUMERATOS KAINA:

Domestic yearly ------------------- $4.00
DomeBtic once per week yearly $2.00
Foreign yearly _____________  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

0ARBININKA8

Amerikoje metams _________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metams $2.50

366 Neit Broadvvay, 8outh Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Meška Sunkiai Sužeista —
Strategų ir nestrategų pranašystės neišsipildė. Nė 

į 6, nė j 8 savaites vokiečiai Rusijos neužkariavo. Jau 
12 savaičių perėjo, o karas tebesitęsia vis didėjančiu 
žiaurumu. Tačiau, kad ir galutinių rezultatų dar nesi
mato, bet pasėkos jau labai stambios. Vokiečiai užė
mė visą Baltgudiją, apsupo Leningradą ir Odesą ir pa
ėmė Kijevą. Be to, atkirto visą Krymo pusiasalį. Jeigu 
jį greit užimtų ir, likvidavę Sevastopolio uostą, įsigytų 
pilną Juodųjų marių kontrolę, tai iš ten tik ranka pa
siekt į Baku apylinkes, kuriose randasi gausūs aliejaus 
šaltiniai. Prie jų vokiečiai nori ko greičiausiai prieiti. 
Suprantama, kad tą vietą bolševikai gins visomis pajė
gomis, kokias tik parankiui turi. Bet organizuotos jų 
pajėgos sparčiai mažėja. Žmonių sovietams netrūksta, 
bet net ir tas tariamai neišsiamamas šaltinis jau pra
deda išsisemti. Tai aišku iš Maskvos paskelbimo, kad 
šaukiami į karo tarnybą vyrai nuo 16 iki 50 metų am
žiaus. Tai esą sudarysią 25 milijonus karių. Bet tie 
pusberniukai ir apyseniai mužikai nekokią tesudarys 
kariuomenę. Ir neišmokslinti, ir jų amžius kariauti, 
netinkamas. Ir kas tokią daugybę apginkluos ir išmai
tins? Jie bus atitraukti nuo ūkių ir dirbtuvių — kas 
juos pavaduos? Sumobilizuot visus vyrus tai reiškia 
palikt kraštą be pramonės ir be maisto. Tuo būdu toks 
pasiskelbimas tai tik propaganda ir tai nepergudriau- 
sia, nes iš po jos kyšo liūdnas faktas, kad raudonoji 
armija, pradiniam savo sąstate jau nustojo buvusi: 
dalinai žuvo, dalinai į nelaisvę pakliuvo. Pripuolamai 
atsiskleidžia ir antras faktas: kad vokiečiai apytikriai 
apskaičiuoja sovietų nuostolius, būtent, kad žuvusių, 
sužeistų ir paimtų nelaisvėn raudonarmiečių skaičius 
siekia daugiau kaip pusketvirto milijono. Ta išvada 
prieinama labai lengvai: pradžioje karo sumobilizuotų 
raudonarmiečių buvę kokie penki milijonai (taip bent; 
buvo skelbiama); kadangi žuvusiems papildyti šaukia
ma net pusberniai ir seneliai, tadgi didesnė didžiuma 
buvusių raudonarmiečių jau likviduota. Išvada savai
me susidaro.

Iš viso, kad ir Hitleris gerokai įkliuvo, bet ir meš
ka sunkiai sužeista. Ar ne bus tik mirtinai. Žmonių 
bolševikai nesigaili. .“Nieko nereiškia, kad ir trys mili
jonai žūtų, by tik komunizmas būtų įvykdytas” — sa-i 
kydavo Leninas. Taip, milijonai žūsta, bet šiuo atveju 
komunizmas nėra įvykdomas, tik išvykdomas. Tegu į 
tik Maskva bus paimta...

Anglija lieja dvejopas ašaras: tikrąsias ir kroko- 
diliaus. “Su nuostabia pagarba — sako anglų vyriau
sybės narys — mes žiūrime į heroišką mūsų sąjungi
ninkų rusų narsą”. Tai krokodiliaus ašaros. Būtų gal 
prasitaręs “su pasigėrėjimu”, bet atsiminė, kad ir bri
tams čia pavojus gręsia, taigi reikia ir tikrųjų ašarų 
kiek išlieti. “Jei ko greičiausiai neateisime rusams į; 
pagalba, tai jie bematant susmuks”. Svarbiausia, kad 
jie bent iki žiemos išsilaikytų, o paskui... Na, paskui, 
po karo, gyvenimas įstos į normalias vėžes: Anglija 
bus amžina Rusijos aųtagonistė. Kol kas reikia pa-l 
siųsti sovietams kiek amunicijos ir lėktuvų ir raginti, 
o, kaip raginti! — Dėdę Šamą. Ką į tai bolševikai? Jie 
turi gausų keiksmų žodyną, bet gi nepritinka jį viešai 
vartoti sąjungininkės adresu. Pakuždomis — kas kita.

K.

I

Britų eskortą Londone lydi aukštą vokiečių karį 
Londone į stotį, kuris pakliuvo į britų nelaisvę.

Ne Veltui Buvo Padirbėta; Visa 
Lietuva Vieningai Kovojo Su 

Bolševizmu
(Prof. J. Ereto Laiškas Kunigui J. J. Jakaičiui)

TEGUL BONA ATMINČIAI IR PAMOKINIMUI!
Kas skaitė ir sekė per kelioli

ka “Darbininko” numerių, Kun. 
P. Ragažinsko rašomąjį “SU
VALKIJOS ŪKININKŲ SUKI
LIMAS” straipsnį, tai kaikurie 
gal nenori tikėti, kad va-! 
dinarui išrinktieji Tautos lyde
riai gali taip daryti: kankinti 
savo Tautos brolius, šaudyti ir 
kalinti. Kalinimų buvo ne vien 
Suvalkijoje, bet visoje Lietuvo
je, jei ne masiniai tai pavieniai. 
Žmonės pasiryžę kultūros dar
bui ir pamilę tikrąją laisvę ne
galėjo sėdėti benaudžiai, ran
kas sudėję ir laukti iš kur tai 
keptų karvelių. Bet pasiryžėliai, 
kur tik pasirodydavo su savo 
prakilnia dvasia, ten buvo sui
mami, kalinami, ištremiami bei 
kankinami' ir šaudomi.

Žmogaus sielos niekas negali

suvaržyti, persekioti, pastoti 
kelią, nes ji nematoma, jos vil
tis eina kiaurai per visokias už-į 
tvaras. Bet ji būna savo kūno 
nelaisvės surakinta, slopinama’ 
tobulybės troškimais ir tuomet 
visas žmogaus gyvenimas yra 
sudemoralizuotas, žmonijos kul
tūrinis kilimas surakintas dėl I 
visos Tautos gerbūvio bei švie
sios ateities.

Taigi sakau tegul būna atmin
čiai ir pamokinimui mūsą Tau
tos vadams ilgiausiems am
žiams.

Tą minėtą autoriaus kun. P. 
Ragažinsko prisimynimą, būti
nai reikėtų atspausdinti kny
gutės formoje ir jei galima dar 
daugiau papildžius tolygią me
džiagą*

Kadangi mes pradedame nau-

dinti vokiečių ekspansiją, 
kuri žinoma “Drang nach 
Osten” vardu.

Lietuvos vokiškoji inva-1 
zija jau glūdinti Vokieti
jos - Sovietų 1939 m. ne-( 

j puolimo pakte, savo esmė
je yra agresija ir Lietuvos 
integralumo sulaužymas. 
Toji invazija panaikino 
normalinius dviejų kaimy-
rem?usasutaXiskiir pa! $•»« Me',ė UŽ Sušaudymo PflVOjŲ. - Iš Vien® 

neigė lietuvių tautos šven-Į KfliniO SCŠl Ūkininkai Į Vokietiją. —
čiausią teisę apsispręsti ir ------------------
būti nepriklausomai. Vo- Likusius Okninkus kraustė) Rusiją, Ar Vietoje Sušaudė.— 
kietijos okupacinis rėži-j •- - ........ . ... . -
mas panaikino laikiną vy
riausybę susidariusią pa
sėkoje Lietuvos žmonių 
sukilimo prieš okupacinį 
sovietų rėžimą ir paskyrė 
civiliniu komisarus, kaip 
gubernatorius, naujai už-

; imtai teritorijai. Tai dary
dama, Vokietija nesiteikė, 
’argi, nurodyti, kad bent 
ateityje būtų respektuoja
mos elementarinės lietu
vių tautos teisės. Pasta
ruoju laiku naujoviškų 
kryžeivių vengiama minė
ti dargi LIETUVOS var
das. Ji keletą šimtmečių 
sėkmingai atsispyrusi 
Teutonų viešpatavimui, 
dabar jų įjungiama į nau
jai sudarytą Ostland’ą.

“i

i

Lietuvos Ateities Dar Niekas Nežino. — Tautoms Po 
Baisiųjų Kančių Ateina Didingos Velykos. —

v —

Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos 
Žinios

Iš to ką pasakiau aukš- ro dieną užėmė šakius, 
čiau galite įsivaizduoti ką birž. 22 d. taip kad rusai 
pergyveno jūsų tėviškė 
Bridžių Jakaičiai... Jie lai- suspėjo, 
kėši labai atsargiai, nore- tai jie išvežė iš 
darni išvengti aštrių susi- 17,000 lietuvių, 
dūrimu su bolševikais. Ko- daug ūkininkų. Prieš pasi- 
munistai iš jų atėmė kiek traukdami daug ir vietoje 
buvo viršaus 30 hektarų; nušovė. Koks likimas išti- 
atėmė ir butus. Į galą liko ko jūsiškius, nežinome, 
visai vieni. Samdininkai Liepos mėnesyje paštas 
buvo paskirti komisarais į vėl pradėjo eiti. Parašėme 
vokiečių paliktus ūkius. Ū- jiems, bet ar mūsų laiškas 
kininkams pasidarė bloga? 
Gaspadorius ne kartą pra
dėjo murmėti net viešai 
prieš bolševikus; 
laikomas priešvalstybiniu

daug nuostolių daryti ne- 
Bet savaitė prieš 

Lietuvos 
jų tarpe

juos rado?...
Jūsų brolis Pranas Ša

lis buvo kiuose visaiP gynė savo 
namus, bet kadangi uždė
jo labai didelius mokes
čius, tai begu pavyko ap-

(No. 01, Rūgs. 12,1941)

1. Lietuvos Atstovo Protestas Dėl
Vokiečių Okupacijos

VVashington, D. C., Lie
pos 10, 1941. Liepos 3, 1941 
m., notoje, kurią p. Žadei- 
kis, Lietuvos Atstovas, į- 
teikė Amerikos vyriausy
bei, buvo prisiminta ir 
pernykštė sovietiškoji Lie
tuvos okupacija. Notoje 
paliesti dalykai santrauko
je šitaip apibudinami:

Šiandieninė Europa yra 
patekusi diktatorių val
džion; tenai faktinai visos 
tautos kenčia svetimą jun
gą arba gyvena svetimos 
invazijos pavojuje; deja 
šiuo atveju Lietuva nėra 
išimtis, — dargi antraip: 
Lietuvos nelaimės pralen
kia nelaimes daugelio kitų 
kraštų dėl to, kad Lietuva 
vienu su viršum metų lai
kotarpy pergyveno ne vie
ną, bet du svetimi; kariuo
menių įsiveržimus.

Birželio 15 dieną 1940 
metais Lietuva buvo ap
gaulingai užklupta ir pa
vergta per Sovietų Rusiją, 
ją gyvenimą, kaip ir prisikėli
mą iš visokios vergijos, tai te
gul būna mūsų brolių kentėji
mai ir mirtis už tą šventąją idė
ją mums pamokinimui, kad a- 
teityje mes turėdami tuos Tau
tos nuodus, galėtume jau jų ap
sisaugoti ir eiti vien tikrai kul
tūringais keliais, atmindami 
savo brolių vergovę, saugoti jų 
iškovotą laisvę, už kurią jie bu
vo tiek pasišventę, kad nepai
sė net savo gyvybes paaukoti 
dėl savo brolių tikrosios lais
vės. Tai mūsų didžiausia prie
dermė yra atminti ir gerbti iš
kovotą laisvę, saugoti ir ugdyti 
ją visomis savo jėgomis, ne tik 
savo tėvynėje, bet ir visoje iš
eivijoje ir visame pasaulyje.

Dabar mums reikalingas dar
bas, naujas darbas, ne agreso
rius garbinti, bet eiti savo pa
reigas naujais keliais, naujomis 
jėgomis, kaip Tėvynėje taip ir 
išeivijoje. J. K. Mikas.

Okupacinis sovietų rėži
mas savo teroristinio val
dymo metodais ir prievar
ta kraštui brukama sovie
tizacija buvo užsimojęs iš
naikinti visą lietuvių tau
tą.

Toksai svetimo grobiko 
žiaurumas iššaukė, paga- 
liaus, spontanišką žmonių 
sukilimą įvairiose Lietu
vos vietose. Šis 1941 m. 
birželio mėn. 23 d. sukili
mas pareikalavo didelių iš 
sukilėlių aukų. Sukilimas 
betgi suteikė, nors ir ne
saugią, progą paskelbti 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą prieš pat 
užplūstant antrajai inva
zijai. Esmėje Lietuvos su
kilimas buvo nukreiptas 
prieš abu užpuolikus: su
mišusias ir besitraukian
čias sovietų kariškas pajė
gas ir besiartinančią Vo
kietijos pajėgas. Sukili
mas buvo desperatiška, 
bet ryžtinga pastanga at
gauti laisvę. Dėl nepalan
kių aplinkybių pasiryži
mas nepavyko, bet jo idėja 
liko gyva.

>—r*’’

Antroji Lietuvos invazi
ja prasidėjo š. m. birželio 
mėn. 22 d., kai Vokietijos 
kariuomenė įžygiavo į Lie
tuvą ir stumdama atgal 
Raudonosios Armijos divi
zijas savaitės bėgyje užė
mė visą Lietuvą. Nežiūrint 
Vokietijos vyriausybės pa
neigimo, kad ji neturinti 
tikslo Lietuvą okupuoti ir 
pabrėžimo, kad Lietuvos 
invazija sutampa su Vo
kietijos pasiskirta Euro
pos globos misija, neišski
riant apsigynimo nuo so
vietų grąsinimų, pora mė
nesių Lietuvos okupacijos 
iš vokiečių pusės įtikina
mai įrodė, kad Vokietijos 
karinė okupacija yra tik 
žingsnis pirmyn įgyven-

•9

Pereitais metais aš pro- žmogumi. Tad jis norėjo 
testavau prieš Sovietų Ru-|ta*P Pat išvykti j Vokieti- ... „. . „įm:nas ka;no sijos agresiją tyėia\u-|M. ka^ Minėje buvU..gnt;. &U g=, l“!?
kreiptą prieš Lietuvą. Da- si viena vokietė. Gal ir bū- 
bar, kai Sovietų okupaci-'^ Pavykę, bet jo Marytė —- 
ja pakeista vokiškąją iri nesiryžo skirtis su gimti- 
Lietuvos opozicija sveti-'ne- DauJ kartlį tuo reika-. 
mai uzurpacijai tebesitę-tarėmės, bet Marytė. -----------------
šia, skaitau pareiga mano perkalbėti nepavyko. Taip užėjo labai sunkios dienos, 
Vyriausybės vardu užre-[^e *r ^ko— bet kaip pridera — ramiai,
gistruoti protestą prieš! Palikome juos labai iš- kantriai, išmintingai, nors 
Vokietijos imperialistinę nervintus, iškankytus .Ko- turėjo daug medžiaginių 
mano Krašto invaziją įr niunistai jiems tiesiogi- nuostolių. Visi jų namai 
pareiškiu, kad bet kokis niai nedrįso daryti, nes jie buvo užimti, jie patys iš- 
Vokietijos pasikėsinimas kaip ir anksčiau turėjo ge- guiti; bet dėlto nenusimi- 
lemti Lietuvos politinę a- rą vardą žmonėse, žmonės nė ir žmonių buvo labai už- 
teitį nedavus progos lais- juos labai užjautė, bet ap- jaučiami. Dabar kare bol- 
vai pasireikšti lietuvių čiuopamai negalėjo padėti, ševikai Mariampolėje la- 
tautos valiai, bus skaito- J4 kaimynai beveik visi iš- bai smarkiai gynėsi, dėlto 
mas neteisėtu”, pareiškė vyko į Vokietiją, būtent: galėjo nukentėti vienuoly- 
p. Ministras.

Kol Sovietų diktatūra, 
dabar pati agresijos auka 
iš savo pirmykščio partne
rio pusės, neatsisakė Lie
tuvos 1940 m. aneksijos, 
Sovietų grąsinimų Damo- 
klio kardas tebekabo virš 
Lietuvos likimo.

Kol Vokietijos diktatū
ros nepasotinamam užka- ga 
riavimų apetitui nebus už- ! 
kirstas kelias, 1 
tauta nebus saugi, 
čiaus 
viltis tapo sustiprinta šir- nistinio rėžimo Lietuvoje.1 Gal išsigelbėjo slapstyda- 
dyse prispaustų tautų, T ’xl,-f ---------- - —-
tarp 
didelės 
mo padaryto dviejų di
džiausių demokratinio pa
saulio vadų kur tai Atlan- 
tike. Reikšmingi tos de
klaracijos astuoni punktai bar kenčia nuo dviejų sve- 
turi duoti pageidaujamų timų invazijų”.

2. Amerikos Raudonasis Kryžius ieško 
progos pagelbėti Lietuvos žmonėms.

Lietuvai kaip lygiai ir ki-

visi ūkininkai, buvo 
skaitomi “buožėmis” ir 
laukė išganymo nuo vokie- 

ja i r i —~ ~ “---- — — °*•
sveti-1ne- Daug kartų tuo reika- C1^*

I laa 4- "K/T r* za • • •i Vienuoliams marijonams

lietuvių čiuopamai negalėjo padėti, ševikai Mariampolėje la- 
_ . T__ 1— — X —— — —— —. X «.X «.X XX * • « • • — • —s z

pareiškė vyko į Vokietiją, būtent: galėjo nukentėti vienuoly- 
įDemskiai, Polmanai, EI- no įr gimnazijos rūmai, 
viai, Ešiai, Mockevičiai, T. . .. . ..
Lyderiai. Kaip Jakaičiai , Koks pacnf , vienuolių 1- 
ten gali jaustis?!... iklmas' negaliu pasakyti,

i Karosu bolševikais pra-'taclay. .Jauc;u’kad >1? 
džioje, vokiečiai pirmą ka amarklal nukeptojo Is 

1 Kauno mus pasiekė žinia, 
rezultatų: atsikratymą ka(^ bolševikai išžudė daug

’ , taip 
kad mažai bus likę kunigų. 
Jie savo ištikimybę Kris-

nuo despotiško viešpatavi- dvasiškių Lietuvoje, 
mo visokių diktatorių.

“Aš naudojuosi šia pro-
” — baigia savo notą p. tui patvirtino karžygiškai, 

a zz va • •• rvG i i T infnun 4-n_

v •

“ ■ Ministras— “pareikšti pil- mirtimi. Deja, Lietuva tu- 
tol jokia ną pasitikėjimą, kad Ame- r^s savo kankinių net per- 

Ta- rikos Vyriausybė nepripa-( daug.
šviesesnės ateities žins Vokietijos aneksio-’ Kur vyskupai, nežinau.

prispaustų tautų, 
jų ir Lietuvos, dėka 

svarbos pareiški-

Gerbiamas Norman H. 
Davis, Amerikos Raudono
jo Kryžiaus galva, savo 
atsakyme iš š. m. rugsėjo 
mėn. 8 d. pranešė Lietu
vos Atstovui, Įgaliotui Mi
nistrui P. Žadeikiui, kad 
Amerikos Raudonasis 
Kryžius 1940 metų pra
džioje uoliai talkininkavo 
Lietuvos vyriausybei 
grumtis su lenkų tremti
nių problema, bet šiuo 
tarpu priežasčių paeinan
čių ir siaučiančio karo tik
rovės, Amerikos Raudona
sis Kryžius neturi galimy
bės pasiūlyti savo pagalbą

Lietuviai tiki ankščiau ar miesi? Duok Dieve ! 
vėliau tas rėžimas turės; Kokia mūsų ateitis, nie- 
pasitraukti ir užleisti vie- kas nežino, o spėlioti neap- 
tą demokratiškai ir tikrai simoka. Tik viena aišku: 
reprezentatyviai vyriausy-! jei iš viso bus galima dirb- 
bei pašauktai laisva valia fj atstatymo darbas, turė- 
Lietuvių tautos, kuri da- sime pradėti visai iš naujo; 

būtent, ten kur 1918 m. 
pradėjom.

Gaila visų, ypač inteli
gentijos, kuri baisiai pra
retinta — išžudyta, išvež
ta, nukamuota. Tačiau 

, x , malonu pastebėti, kad iš-toms karo paliestoms sa-|skyrus keliug nuošimčius.
lims. “Tamsta betgi gali 
būti užtikrintas, kad Tam
stos tautiečių reikalai — 
kaip pačioje Lietuvoje taip 
ir ištrėmime — ir toliau 
bus mūsų su prideramu 
palankumu svarstomi ir 
dabarties nauji reiškiniai 
duoda pagrindo tikėtis, 
kad gal būt artimoje atei
tyje atsidarys, kad ir siau
ras kelias dėl teikimo lie
tuviams taip reikalingos 
pagelbos”, — pareiškė p. 
Davis.

visa Lietuva vieningai ko
vojo su bolševizmu; vadi
nasi, neveltui buvo padir
bėta.

Skausmo suspausta šir
dimi rašau šį laišką. Bet 
Dievas savo tikinčiųjų ne
apleis, ypač po to kaip šie 
savo mirtimi ir kentėji
mais įrodė savo Jam iš- 

’tikimybę. Dėlto nemano
me nusiminti. Ir tautų gy
venime pasitaiko Didžiųjų 
Penktadienių, tačiau po jų 
ateina Velykos!
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vokiečių užkariavimų žen- nių gyventojų atstovai lo-
_ •______ ... M 4-~ — . i ... ...

8 Magazine, St
politinio formavimo, vis 
labiau aikškėja ryšium su !

laikraščio 
Zeitung” 

kad laiki-

kaip Serbijoje ir generali 
nėję gubernatūroje vieti

Ostland Tai 14-to Amžiaus Istorinė 
Lietuva

— Iš Ziuricho 
“Neue Zurcher 
pranešimo seka, 
no ji Lietuvos vyriausybė, 
susidariusi sukilimo prieš 
bolševikus pasėkoje ir pa
skelbusi Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės ats
tatymą, yra pasitraukusi. 
Paskyrus Lietuvoje Vokie
tijos reicho komisarą, Lie
tuvos vyriausybė, mato
mai, buvo priversta pasi
traukti, tačiau prieš pasi
traukdama ji yra įteikusi 
protestą.

Minėto laikraščio kores
pondento iš Berlyno pra
nešimas skamba taip:

“Sprendimai, kuriuos 
vokiečiai priima dėl Rytų dins tokį pat vaidmenį,

leis karinė padėtis, bus pa 
vesta likusi Latvijos šiau 
rėš dalis, Estija ir milži 
niška Gudijos teritorija 
ties Dniepru ir Pripete. 
Tokiu būdu busimasis 
“Ostland” pavirs didžiulė 
teritorija, kurią tegalima 
lyginti su 14-to amžiaus 
istorine Lietuva. Tuo 
sprendimu yra išsirišęs 
ginčas, kilęs tarp Vokieti
jos ir Lietuvos vyriausy
bės, kuri spontaniškai su
sidarė trumpai prieš vo
kiečių okupaciją. Ši vy
riausybė, pareiškusi pro
testą, susilikvidavo. Iš lie
tuvių sudarytos įstaigos 
greičiausia ateityje vai-
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derybų su reicho komisą- J nuleista. Tam tikros lietu-! 
ru Lohse. Drauge su šita vių grupės, rodos ,nori! 
vyriausybe išnyksta pas-; spiestis po Voldemaro va- 
kutinė institucija, kuri dovybe. 
primena Lietuvos savisto-Į ..Tokia neprikiausomy. 
vumą. Sykiu pranešama 1S bg kurios u^jogi Uetį.
Kauno, kad ten uždrausta iaį lšslvadavęJ iš komu.l 
iškabinėti geltoną - žalią- ni matomai nejeina j 
raudoną vėliavą, kun yra :Vokieči lanus dgl p^., 
Lietuvos laisves simbolis.: tjjo atg; kiekvienu 
Taip pat uždrausta grotilatreju _ kol tęsiasi 

karas. Bendrai atrodo, kad 
norima surasti kitokį pro-

Įblemos išsprendimą po ka- 
! roą negu mažųjų valstybių

Darbininko9’ Metiniai
I

j

/ Šeštadienį

Spalių- Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM A

gimu Sovietų Sąjungos te
ritorijoje. Oficialinių pra
nešimų tuo reikalu neda
roma ir jų ilgesnį laiką 
dar netenka laukti, tačiau 
tuo įdomesnės yra pa
skelbtos atskiros priemo
nės, kurių visai neslepia
ma.

Kaip jau buvo pranešta 
rugpiūčio pradžioje, Rytų 
Galicija yra sujungta su 
Lenkijos generaline gu- 
bernatūra. Tenka laukti, 
kad generalinė gubernatū- 
ra patirs kai kurias sienų 
korektūras ir praplėtimus, 
pirmoj eilėj Voluinėje. Ši
tos pirmiau lenkiškos, vė
liau rusiškos ir dabar Vo
kietijos užkariautos sri-. 
tys įgaus tokiu būdu Vo-; 
kieti jos reicho “šalutinės; 
šalies” (Nebenland) pobū
dį.

Lietuva ir T
Dauguvos pavestos reicho rus nacionalizmas. Iki pat 
komisarui kaipo “Ost- paskutinio laiko vokiečiai 
land”. Reicho komisaru šį ukrainiečių nacionaliz-' 
dar liepos 17 d. Hitleris mą palaikė ir visokeriopai' 
paskyrė buv. Šlezvigo - rėmė. Tokiu būdu buvu-! 
Holsteino gauleiterį Loh- sios Rytų Galicijos atsky- 
se. Galima laukti, kad ar- rimas nuo 1-------- ------ , v
timiausiu laiku šiam rei- nos daugelį žmonių nema-!so ,1S h»er_yno- 
cho komisarui, kaip tik žai parbloškė, tuo labiau

kalinėje administracijoje. 
Reicho 
landui” 
Kaune, 
persikelsiąs į Rygą. Lietu
vai ir Latvijai jis jau pas
kyrė generalinius komisa
rus. Nuo rugpiūčio 1 d. 
Rygoje išeina laikraštis 
“Deutsche Zeitung im Ost
land”.

Ryšium su greit žygiuo
jančia vokiečių kariuome
ne į Ukrainą kyla klausi
mas, kaip manoma politiš
kai tvarkyti ši sritis. Ne- 

į žiūrint to, kad Ukraina 
tiktai tarp 1917 ir 1921 

! metų vedė sunkiai kovoja
mą laisvą gyvenimą, po to 
kai ji 17-tam šimtmetyje 
buvo Maskvos užkariauta,! 
tuo tarpu kai Pabaltijo t 
valstybės r1---- ----- ' r
klausomos 20 metų, vis

komisaras “Ost- 
kol kas reziduoja 
tačiau vėliau jis

i

tuvoje:
“Dagens Nyheter” rašo: 

“Naujoji Lietuvos vyriau
sybė, kuri paskelbė krašto 
savistovumą ir nepriklau
somybę, kaipo tęsinį nepri
klausomos valstybės, gy
vavusios 1920 - 1940 me- 

. Jtais, dabar jau nebeegzis- 
“Rituoja. Kaip praneša iš Lie- 

Latvija iki dėlto Ukrainoje liko stip- dm0 ' eilės
mhrzm n o I lyi nnr v x ' *•

Cambridge, Mass

'ar giedoti tautos himną”.

Paskutinis Lietuvos Vyriausybės 
Veiksmas ,

Į sistemą, kuri tapo sovietų 
Kitas švedų laikraštis nės valdžios iškilo kai ku-;imperializmo auka”.' «   i _ i-v   i _ ji _ »   _ •   r  ’l___ - j ’ * . . .UrailVlJUo ČlLony-. * v > ; C4.uxx<x .

likusios Ukrai-’'.'Svens^a , Dagbladet ra- rių ginčų kompetencijos Ryšium su švedų laikraš- 
į žmonių nema-so _1S Bertyno: Lietuvos klausimais: rezultate vy-čių pranešimais apie Lie-1 
ikė, tuo labiau,1 naclonallne vyriausybe, nausybe buvo paleista. - |tuvos Tautos Himno už- 

adimio susitverusi birželio 23 d.,- qii t m r~k_ • rl ii q tonlzo riocfokiofi'susitvėrusi birželio 23 da

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakų

602 Washingron Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
LImosinai dėl visokių reikalų.

kad Rytų Galicija buvo:—-----" ------------
ukrainiečių nacionalizmo rytojaus dieną po vokie- 
lopšys. Tad tenka didžiau-!,pasistūmėjimo ------
siu susidomėjimu stebėti, rau^on4^4 
kokiu būdu Vokietija spręs (rugPlucĮ° <?*\ .. ——
politines problemas šiame kurį reikia, laikyti pa- j t£Į 
krašte, kuris karo ūkio at-' skutimu vyriausybes veik- 
žvilgiu sudaro vertingiau-!smu*

1 - -x-„

S‘lš švedų laikraščių gauta llnė vyriausybė pasitraukė 
tokių žinių apie padėtį Lie- nuo scenos, vis tik bendra-.

darbiavimas tarp vokiečių 
komisariato ir lietuvių 
sluoksnių vykdomas. Lie
tuvos žinovų grupė ben
dradarbiauja administra
cijos darbe, vykdomame 
generalinio komisaro Dr. 
Renteln, kuriam reicho ko
misaras Lohse pavedė au
kščiausią administracijos 
vietą Lietuvoje. Pats Dr. 
Renteln paeina iš Lietuvos 
vokiečių ir, kalbama, ; 
geras Lietuvos sąlygų ži
novas”.

“Stockholm Tidningen”
iš Berlyno rašo: “Naujoji!kį administracijos komite-' 
Lietuvos nacionalinė vy-!

i riausybė, kuri susitvėrė 
Kaune prieš vokiečių įėji- 

imą į šį miestą, generali
nio komisaro Lietuvai Dr. 
Rentelno yra paleista. At-j 
rodo, kad tarp tos vyriau-’ 
sybės ir vokiečių okupaci-įtas gen. P.

Ryšium su tuomi žmo-• draudimą tenka pastebėti, 
. „ nių minia nužygiavo prie!kad iki paskutiniųjų dienų 

J”®® Nežinomojo Kareivio kapo bent per Kauno radijo sto- 
Kaune ir uždėjo vainiką, 
tačiau minia buvo išsklai- kas vakarą grojamas, pa- 

i ir Lietuvos vėliava sibaigus programai.

• Vokiečių Komisarų Tarybos Lietuvai
“Nors Lietuvos naciona- *■ . , z

Patarėjai
i — Švedų laikraštis ‘Sven-;Gen. Petras Kubiliūnas tu- 
ska Dagbladet’ buvo pra-;ri apie 48 metus amžiaus 
nešęs, kad Vokietijos ge-'ir yra gimęs Rokiškio aps-

vakar 
atliko

kuriose pareigose išbuvo 
iki 1934 m. birželio mėn. 
Tuo metu kilus vad, volde- 
marininkų sukilimui, gen. 
P. Kubiliūnas buvo iš savo 
pareigų atleistas ir apkal
tintas už kariuomenės pri- 

i leidimą iki sukilimo. Nu- 
baudus jį mirties bausme, 
generolui P. Kubiliūnui ši į Kretingos apskr. 
bausmė buvo pakeista ka- Kaune dvasinę seminariją 
Įėjimu, kuriame išbuvo a- ir Petrapilio dvasinę aka- 
pie 2^2 metų. Išėjęs iš ka- demiją, V. Jurgutis vėliau 
Įėjimo, P. Kubiliūnas gy- studijavo Miuncheno uni- 
veno savo ūkyje Pasvalio versitete, 
valsčiuje. Bolševikų oku- nominių mokslų 
pacijos pradžioje P. Kubi- laipsnį.
liūnas buvo suimtas ir iš- saulinį karą dalyvavo be
laikytas kalėjime beveik tuvių visuomeniniame gy- 
ištisus metus. Šių metų venime
birželio 23 d. prasidėjus spaudoje, ypač socialiniais 

t lietuvių sukilimui prieš klausimais. 1922 m. beyeik 
bolševikų okupantus, gen.; ištisus metus išbuvo už- 

_. x , P. Kubiliūnas buvo išiais-. sienių reikalų ministeriu.
tj Tautos Himnas buvo ,dn,„ is karinio v j’rgutis vėliau buvo

Lietuvos Banko organiza
torius ir pirmas jo valdy- 

Tose pareigose jis 
į išbuvo bene iki 1929 m.,

■ ro komendanto, sesuo. 
Pulk. Liormonas irgi yra 
išvykęs Vokietijon kartu 
su vokiečių repatriantais.

Prof. Vladas Jurgutis, 
kuris esąs paskirtas eko
nominės sekcijos šefu, tu
ri apie 55 metus amžiaus. 
Jis yra kilęs iš Darbėnų, 

Baigęs

kur įsigijo eko- 
daktaro 

Jis dar prieš pa-

ir rašė lietuvių

vintas iš Kauno
IX forto.kalėjimo

Gen. P. Kubiliūnas lig-KUt.ll. X. XX«Minu nuo nfe |Įojas 

šiol nėra aktingai pasireiš- 
kęs Lietuvos politiniame j bQdu akti ai jsi.
gyvenime, tenkindamas dgdamas ie Lietuvos va- 
daugiausia veikimu ka- _ hto įvedlmQ ..
nuomenes srityje. Pazy- N-„„ Iriuomenės srityje.
mėtina, kad gen. P. Kubi- 

š. m. kovom.neralinis komisaras Lietu- • krityje, Skapiškio valsčių-; liūno šeima
vai Dr. Renteln esąs kilęs je. Baigęs realinę mokyklą men. išsigelbėjo iš bolševi-
• v t • . m i • v t-* . • _ m —   • 1 Iru i o m o oii trnlriooi 11 .■ . 1

Kubiliūnas į-Į M, išvykdama su vokiečių 
repatriantais į Vokietiją. 
Paties gen. P. Kubiliūno, 
kuris irgi norėjo išvykti 
Vokietijon, bolševikai ne
išleido. P. Kubiliūno žmo-

iš Lietuvos. Tuo tarpu iš Rygoje, P. 1
kitų šaltinių tenka patirti, stojo dar rusų laikais į Vil- 
kad Dr. Renteln esąs Esti-; niaus karo mokyklą, kurią 
jos vokietis. Tikslių žinių: baigė trumpai prieš pasau- 
nei apie Dr. Renteln kilmę, linį karą. Šiame kare daly- 
nei asmen įligšiol dar ne-:vavo kaipo karininkas, o*-------- -- ---------:--------- vadnvanias
turima. paskutiniuoju laiku tarna-;na Yra pulk. Liormono, 34

vra — švedu laikraščiai Dra-ivo latvių šaulių Pulkuose- buv‘ Klaipėdos Krašto ka- yra bveaų laiKrasciai pra mpfaiq o-rižes i Lietu-. 5L L-ari meiais grįžęs 1 Lietu

tvirtinimo. Nuo pat Lietu
vos aukštosios mokyklos 
— universiteto įsteigimo, 
V. Jurgutis profesoriavo, 
dėstydamas finansų mok
slą. Yra parašęs kelis mok
slinius veikalus iš savo 
specialybės.

Kazys Germanas, kuris 
susisiekimo

Tęsinys 8-tame pusi.

Ponia Winant (kairėj), J. V. Ambasadoriaus žmo
na Anglijoj ir ponia Churchill, žmona Anglijos premje
ro. susitikę, laike iškilmingo atidarymo Service Club 
Londone šnekučiuojasi.

nešė, kad vokiečių komi-; _ __ , - - - -.
sąrąs Lietuvai paskyrė Z f Kubihunasp.rrmau- 
Lietuvos teritorijai kažko-1SIa tarnavo Lletu™s Pa’

■ ■ - Į sienio apsaugos pulke, ku-j
u. žemiau pateikiame
kūnų biografinių ainių a-{ «karininkų kursus
pie asmenis, kurie esą pa-; alinio štabo kari.
skirti s‘o komiteto atskirų :n.n«kų akademiją

AdminTstracijos - politi- »» “• P> Kubiliūnas bu- 
kos sekcijos šefu paskir- vo paskirtas Lietuvos ge-

Kubiliūnas. neralinio štabo viršininku,

Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas Įvyks Spalių 
5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn.

Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonė
kite išrinkti kuodaugiausia atstovų. Be to ir visus blai
vybės prietelius prašome dalyvauti skaitlingai. Seimo 
dienotvarkė tilps včljau spaudoje.

Kun. J. Padvaiskas, Pirmininkas, 
V. J. Blavackas, Raštininkas.

" S į lzi~



Pirmadienis, Rugsėjo 23, 1941

Iš Sovietų Pragaro-Kalėjimo
Lietuvio, Iš Bolševikų Kalėjimo 

Pasprukusio, Pasakojimas
Kaip žinoma, iki Vokieti- ! 

jos su Rusija karo iš Lie
tuvos stengėsi pasprukti 
būriai lietuvių. Daugiausia 
lietuvių išvyko iš Lietuvos 
kovo mėnesį kartu su vo
kiečiais, kurie tik galėjo į- 
rodyti turį vokišką kraują, 
giminystę ar ryšius.

Čia pateikiame vieno ka
linio, kuris buvo laikoma® 
Kauno kalėjime, išgyveni
mus. Kalinys išsigelbėjo iš 
kalėjimo kaipo repatrian
tas, nes jo motina buvo vo
kiškos kilmės.

Tenka pastebėti, kad šio 
aprašymo autorius savo iš
gyvenimus pradeda fraze, 
jog jis norėtų būti tarp 
pirmųjų, kurie eis išlais
vinti Lietuvą nuo bolševi
kų jungo!

“Buvau suimtas 1940 
metų rugpiūčio 1 d. nak
ties metu. Į namus atvyko- 
4 tipai, kurie tris valandas 
darė kratą. Paėmė kaipo 
“inkriminuojančius” do
kumentus: sąsiuvinį iš mo
kyklos laikų su eilėraščiais 
ir dainelėmis, lapą su už
rašais nuo preferanso, ke
lias svetimas vizitines kor
teles, vieną mano nuotrau
ką iš kaukių baliaus, žmo
nos dienyną ir kitus menk
niekius. Kratos metu daly
vavo 4 žmonės, vienas jų 
viešosios policijos parei
gūnas. Baigus kratą, bu-j 
vau išvežtas į Kauno sun-i 
kiųjų darbų kalėjimą.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimui aprašyti reikėtų 
daug laiko. Todėl aprašy
siu tik bendrais bruožais. 
Kalinimo principas yra vi
siška kalinių izoliacija. Į 
kameras sodinami žmonės 
įvairių pažiūrų, profesijų, 
socialinės padėties bei iš-j 
silavinimo ir, kur tik gali-' 
ma, įvairių tautybių Labai 
saugojama, kad įvairių ka
merų žmonės tarpusavyje 
nesusisiektų ir net pripuo-

I 
I

Pusei metų ................................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams $2.00
Pusei metų ................................. $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

DARBININKAS 0

Vaizdas britų karo bomberio, kuris dienos laike bombardavęs vokie
čių miestą Cologne.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
A

Jis yra tikras tavo draugas 
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00

lamai, kad ir iš tolo, vie
nas kito nepamatytų. Už 
tai yra atsakingi kalinių 
prižiūrėtojai, kurie tai tu
ri daboti, vesdami kalinį 
ar tai tardymui ar kur ki
tur. Kalinys apie kalinį 
nieko neturi žinoti. Jis ne
gali žinoti, kas sėdi kalėji
me, kas jame darosi ir kas 
vyksta už jo sienų, t. y. 
laisvėje. Jokių laikraščių 
bei knygų neleidžiama. Po- 
pieris, paišeliai uždrausti. 
Draudžiama su savim tu
rėti adatą, siūlų, sagutes, 
šukas, veidrodėlį. Uždrau
sti įvairūs žaidimai, kaip 
šachmatai, šaškės ir pan. 
Metaliniai šaukštai pakei
sti mediniais. Iš kamerų 
pašalinti visi narai, spinte
lės ir pan. Iš sienų išplėš
tos kabyklos ir vinys. Rū
bų kabinti negalima. Lan
gų angos šviesai įsileisti 
buvo sumažintos, stiklas į- 
dėtas nepermatomas (tin
klinis). Lempos įrengtos 
sienose virš durų, prožek
torinio tipo. Šviesa turi 
degti visą naktį. Išvietėse 
panaikintos pertvaros.

Lygiai taip pat prie ma
nęs buvo perdirbtas kie
mas pasivaikščiojimui. 
Kiemas pertvertas į kame
ras < 
sienomis, trijų metrų auk- Į įkeičiant prižiūrėtojams ūetuvių bolševikų laikraš-
ščio. Pasivaikščiojimo aik- pamainomis, prižiūrėtojas čiai Amerikoje dažnai 

! stelė kieme turi 6 metrusprižiūrėtojo priima ka- skelbdavo laiškus iš Lietu- 
! ant šešių, nežiūrint to, hįnius pagal skaičių. Atski- vos, kuriuose buvo giria- 
kiek žmonių joje turi vaik- rus žmonių patikrinimus ma bolševikų tvarka Lie- 
ščioti. Kamerų durys vidų- padaro dar naktimis. Tada 
je nudažtos juodais dažais, Įaįp pa^ skaičiuoja galvas.! 
o kalėjimo išorinės sienos Miegant neleidžiama užsi- 
nudažytos ružavais dažais, dengti akis, nors visą nak- 
Kalėjimo bažnyčia panai-Lį šviečia prožektorinė 
kinta ir nuo jos stogo nu-hempa, arba užkloti kuo

i imtas kryžius. Visos dirb- 
, tu vės, išskyrus šaltkalvių 
ir stalių, panaikintos.

Kalėjimo 
Dienotvarkė

Kalėjimo dienotvarkė to
kia: keliamasi 5 vai. ryto, 
apie 7 vai. pusryčiai ir 
ruoša (išvietė), 12—13 vai. 
pietūs, 18—19 vai. vaka
rienė ir antrą kartą ruoša, 
22 vai. reikia eiti gulti.) 
Šiaip kalėjime visą dieną 
reikia sėdėti be jokio užsi
ėmimo. Nors ir prašome, 
bet dirbti nieko neduoda. 
Pasivaikščiojimai būna 
nereguliarūs. Kai kada jų 
nebūna net visą savaitę. 
Pasivaikščioti leidžiama a- 
pie 15—20 minučių. Pirmą 
kartą mumis į kiemą išlei
do pasivaikščioti tiktai 
1940 metų lapkričio 23 d. Į| 

) pirtį leidžia vieną kartą 
per 3—4 savaites. Nusi
rengti, išsimaudyti ir apsi
rengti duodama tik 15-20 
minučių. Laiškų namiš
kiams rašyti neduodama. 
Blogiausia yra su balti
niais, nes seni baigia plyš-Į Kun. Pranciškus Juškai-1 
ti, o naujų neįsileidžia. Tas tis, Nekalto Pras. P. švč. 
pats yra ir su paklodėmis par. klebonas, LDS Centro 
bei rankšluosčiais. Čia ap-l kontrolės komisijos pirmi- 
rašyta “tvarka” prasidėjo!įninkąs, Bostono provinci- 
nuo 1940 metų lapkričio} jos Kunigų Vienybės pir-' 

i mėn. antros pusės. Priešl mininkas, ketvirtadieni,' 
) tai kalėjime bendrai buvo! rugsėjo 18 d., padarė su- 
! chaosas. Bet ir dabar nuo- -m
į lat vyksta pakeitimai bei 
' naujienybės, tad nieko pa
stovaus nėra. Tad daviau 
tik bendrą paskutiniųjų 
laikų vaizdą. Jeigu namiš
kiai siunčia kokį daiktą, 
tai jie dažniausia kalinio

U Laiške Girk Sovietus Ir Liepk 
Man Būti Jiems Paklusniu

nepasiekia. Gaudavome iš 
namiškių dantims valyti 
miltelių.

Suskambėjus duryse 
raktui, visi kameroje e-
santieji kaliniai turi tuč. .

* - .tuojau sustoti rikiuotėje,! Sovietų Rusijos budelių
dvigubomis aklomis nesvarbu kas įeitu. Pasi-!armUa^ okupavus Lietuvą,

tuvoje. Iš paskelbtų pagi-į 
ros laiškų, jei kas moka 
skaityti tarp eilučių, galė
jo-išskaityti ir visai ką ki
tą, būtent, kad rašiusis 
bolševikų tvarka yra nepa- 

nors galvą. Kai kada daro- tenkintas, 
mos pagrindinės kratos. ....................- .
Tai daroma (________

I

I

Po lietuvių kolonijas kla- 
______dažniausia jojantis toks bolševikams 

nakties metu. Tam tikslui ! Parsidavęs pijanistas Ba- 
žmonės turi nusirengti iki cevičius karts nuo karto 
nuogumo ir tokiame sto- paskelbdavo _ bolševikų 
vyje jįe išvaromi į korido- Laisvėje iš tėvo gautus 
rių. Kratos trunka 2-3 va- laiškus. Vienam iš pasku- 
landos. Šluotos iš kamerų ^inių tarp kitko rašoma:
atimtos, grindys reikia 
šluoti skudurais. Karšto 
vandens neduoda. Visiems

“Kol gali važinėk po pa
saulį. Į Europą nėra ko 
skubėti. Sugrįši, kai pasi- 

Tėvas labai

Margaret Alhorn iš New 
Yorko, pas kurią rasta du 
vokiški pasai, įtarta kaipo 
šnipas. F.B.I. tiria rastus 
dokumentus.

blogo maisto, nes kas pas 
mus papuola į kalėjimą, 
tai maža vilties, kad grįši, 
abelnai žmogus šunio ne
vertas. Vokiečiai savo 
žmones atsiima į Vokieti
ją, bet vyksta ir mūs žmo
nės, kurie gali įrodyti, kad 
yra iš Vokietijos kilę, pa
vyzdžiui, kaip NN (Pavar
dės neskelbiam. L. P. K.), 
kuris taip pat išvyksta. Šį 
laišką taip pat įduodu vie
nam iš išvažiuojančių ir 
jis apie mane parašys tik- 
jrą tiesą. Daug mūs žmo- 
j nių bėga slapta per sieną į 
Vokietiją, bet iš jų daug 
nušauja arba pakliūva į 
Sovietų rankas. Senus tar
nautojus beveik visus at
leido arba atleis ir palieka! 

žmogus juos be j°kio aprūpinimo.!
Liks tarnauti tik išgamos ” 1 ' i

• • •

gesi it kvailys geležėlę ra-
dęs. Deja, kiekvienas bentl‘5‘uu T“ 
kiek mąstantis žmogus JT jokio ąP™P*mmo l 
supranta, ką tas “gerai” L1TtaT a-

X, - .... £ ... ir išdavikai. As pakol kasreiske, jei viskas baisiai',.. , x , J,
K -j u- • _ likęs, bet kaip ilgai nezi-!pabrango, o uždarbiai ma-l . . .

žai tepakylo. inla; T toT lkl kltusT
Yra dar ir kita žmonių, m?k7TK.Daug !?U5ų. .

■rūšis, kurie norėdami savoj15 J? J? -° le Į??*'N • u • u - ! bet kiti žuvo ties siena, betseimas bei gyvybes įssau- .. , _ . . , . . . .
goti, arba šiaip boiševi-į Jie bega 80 glnklals lr,JT 
i j-i 4. u i i • gu mato blogai, tai bent, kams dėl tarnybų ar ko ki- ... . .to įsiteikti, gyrė bolševikui?0 kolkosvaidziais ir bolj 
santvarką klip Jmanyda"T ; 15zudo *r> ka,P glr’

3. • - i , ; dėti, tai gana daug. Patysmi, nors širdyie ir verkda- , , v , .. T - . i bolševikai atrodo, kad me-,mi. Į musų rankas vra pa-', x .. i a. i • ko nematę geresnio ir ma-tekęs vieno tokio busimo . . .„ x ,„ - - . . zai išmano, jie atvykę paspagiruno laiškas, kurr . I •. - - - . mus patys sako, kad pasper sieną įsveze vienas re- r 1 I
patrijuojamas lietuvis liu-imus masa Amenka, nes, 
teronas, o jau iš Vokietijosl P35“10? 15 Pradzlų buvo 
oro paštu atsiuntė į Ame- ^Į“a’Ja‘yfJPsįr^|
riką rašiusio broliui.

Štai kas ten rašoma:
“Aš seniai galvojau tau,

laišką parašyti, bet nesu-privalomai kerpami plau- baigs karai . - .
kai barzdos ir ūsai. Kirpė- atsargiai nori įspėti sūnų- galvojau kaip, nes pačios 

aplanko kas palaidūną, kad nepadarytų tiesos tau parašyti negalė- 
. . . . •' Ir 1 o t o ymnn’Hryf’n i Cfnl, mn nno oov. v. iro Vm 11" 11

I

jas kameras
3-4 savaites. Kai kurie ne-.
norėję duoti skursti barz- PraSar4: 
dų bei ūsų turėjo dėl to sė-įžymėk P° pasaulį.^ 
dėti karceryje. Retkarčiais grįši, daugiau važynėti ne- 
kameras aplanko kalėjimo begalėsi, nes bolševikai

klaidos ir negrįžtų į Stali-
“Kol gali va- 

”, o kai'

viršininkas su komisarais, 
paklausia, kas ir už ką sė
di, bet visi kalinių prašy
mai dėl maisto, laiškų, 
knygų ir pan. būna atme
tami.

(Bus daugiau)

Kun. Pr. kiškutis Išleis 
Didelėmis Raidėmis 

Maldaknygę

tarti su “Darbininko” ad
ministracija išleisti dide- 
dėmis raidėmis maldakny
gę, kurios Amerikos lietu
viai katalikai labai pagei
dauja. Numatyta malda
knygę turėti gatavą už po
ros mėnesių.

nieko į užsienį neišleidžia. 
Kitaip tariant, sugrįši į 
Lietuvą, kai karai pasi
baigs. Ne karų bijo jo 

i vargšas tėvas, bet bijo, Į 
kad sūnelis nepapultų į ■ 

. bolševikų nelaisvę, kaip jis 
1 pats, kad buvo patekęs. 
Į Juk jei jau Lietuvoje būtų 
buvę taip gera ir muzikai 

' reikalingi, tai tėvas būtų 
i pataręs grįžti per “plačią
ją” tėvynę”, Vladivostoku 
pradedant.

Bacevičiaus tėvas yra 
mokytojas vadinas, inteli
gentas ir moka teisybę 
maskuoti keliais bolševi
kams palankiais žodžiais. 
Bet kaip su kaimiečiu? Jis 
ir verkdamas rašė, kad 
“pas mus dabar nauja val
džia ir yra gerai, tik viskas 
pabrango, batai kur pirma 
kainavo 30 litų, dabar kai
nuoja 200 rublių, o uždar
biai mažai tepakilo...” Mū
sų bolševikiukai pasigau
davo žodj “gerai” ir džiau-

jau, nes cenzūra nebūtų 
praleidus ir aš pats būčiau ' 
įkliuvęs ten kur daug to- ' 
kių mūs žmonių sėdi ir ne
žinia ar jie dar gyvi ar mi
rę. Dabar gavęs nuo ma
nęs šį laišką skubiai para
šyk man, kad laišką gavai 
nuo manęs jau visi metai 
'ir rašyk kad džiaugies da- 
■ bartine mūs valdžia ir girk 
sovietus, nes kitaip ir prie
šingai mane įkliudysi ir 
man bus labai blogai, tai
gi, reikia viską rašyti prie
šingai ir melu, nes kitaip 
pas mus neina ir tik tokia 
pas mus tiesa. (Pabrauki
mai mūsų. L. P. K.). Aš 
manau, kad tą patvirtins 
ir šio mano laiško persiun- 
tėjas, be to neskelbk Ame
rikoje, kad tokį laišką tau 
parašiau, nes agentų to
kių, kurie viską pranešinė
ja yra visur, taigi, būk at
sargus. Dabar bent dalelę 
šiek tiek tikros tiesos.

Užėmus Lietuvą Sovie
tams — bolševikams dau
gelį tarnautojų ir šiaip 
žmonių suėmė iš jų gai 
daug ir gyvų jau nėra — 
nukankinti, arba mirė iš

mus atėjo užstoti ir paė
mė j savo globą sovietai ir 
man liepk būti jiems pa
klusniu ir taip toliau.. (Pa
braukimai mūsų. L. P. K.). 
Mes visi sveiki. Rusai labai 
daug kariuomenės pradėjo 
pas mus traukti. Šiandien 
šį laišką išveža į Vokietiją. 
Viso gero. 1941 m. kovo 

‘ 12”.
Kaip iš laiško matome, 

šis žmogelis pats bolševi
kų, o taip pat ir jų tvarkos 
nekentė,bet laiškuose gyrė 
bolševikus ir dar liepė, kad 
jo brolis iš Amerikos juos 
girtų ir patartų būti pa
klusniu... Tai va kokiu bū
du atsirasdavo vienas ki
tas bolševikams palankus 
laiškas iš Lietuvos, kuriais 
"Laisvė” ir “Vilnis” taip 
džiaugėsi.

I

gė, parsigabeno savo žmo
nas ir jas aprengė, bet1 
mus vis vien vadina buo
žėm. Yra iš jų ir atvirų 
žmonių, pasisako, kad pas 
juos nieko gero nėra, taip 
ir vargsta ir kenčia jų, o 
dabar ir mūs kraštas, nes į 
atėjo mūsų tokiais pada
ryti. Atėmė iš didesnių ū- 
kininkų žemės dalis ir ati
davė kitiems, bet ir tie ga
vę žemės nesidžiaugia, nes 
mato, kad tvarkos nėra. 
Dabar pas mus tik agitaci-'; 
jos ir kinas, bet tie ir kinai 
tik reklamuoja, o gyveni
mas priešingai.
laukiam kokio išgelbėji
mo, bet iš kur, nežinom. Iš 
manęs atėmė taip pat tur
to, bet skolų kiek ant jo 
turėjau reikia pačiam su-į 
mokėti, o kur ir 
paaiškės.

Pas mus kalba, 
merika lietuvius ______
tai yra duos mums kokią 
koloniją Kanadoje ar kur 
kitur.

Šį mano laišką duok pa
skaityti giminėms ir ne
skelbki kas jo autorius.

Tuo ir baigiu rašyti. Tai
gi, susirašinėkim ir ką aš 
tau rašysiu oficialiais laiš
kais manęs taip pat neti
kėk, bet priešingai visai ir 
aš manau, kad suprasi, o 
pats džiaukis laiške, kad

i
Mes visi

I

kaip tas

kad A- 
atsiims, Tl

Lietuvos Piliečių 
Komitetas.

Darbininkas 
Electrical Supply 
366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth 2680
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ I

ir jie tik save išsiduoda ir apsi
juokia.

! Antrą dieną, 8 vai. ryte buvo 
atnašaujamos šv. mišios už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. 10 
vai., Vytauto klube vėl prasidė
jo delegatų posėdžiai. Kalbas 
pasakė p. Konsulas ir kiti. Nors 
ir čia atsirado trukdytojų - par- 

' sidavėlių, bet policija juos greit 
Juozapas Lukša, ' išgabeno.

LDS 28 kp. raštininkas.! Po sesiJų 
po koncerto 
dienį 8 vai.

žuvusius 
kurių delegatai išvažinėjo.

LDS 28 kp. susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
11 vai. rytą Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos svetainėje. Kvie
čiame visus narius ateiti. Pa
kvieskite ir savo draugus atei
ti į susirinkimą ir įsirašyti į 
LDS.

PHILADELPHIA, PA.
. už

Neseniai Simonas Mažeika, 
darbštus parapijietis, šventė 
savo gimtadienį. Jo sūnus kuni
gas, Salamonas Mažeika, ta pro
ga atsiuntė sveikinimą, įkalbėtą 
plokštelę (record).

įvyko koncertas, o 
vakarienė. Pirma- 
vėl buvo šv. mišios

Lietuvos gynėjus

Paieškomi Asmenys

d££RBI-?-i: «• 1 9
ir’ Dr. Poš- it marmurinis karstas rAm.'n ~ S

kad ją palai-

leistas gulėjo su 4 did^ausiom 
žvakėm. Čia randasi tas akmuo, 

' ant kurio gulėjo Kristaus Kū
nas tuojaus nuėmus nuo kry- 

! žiaus, ir kad ant šio akmens Jo 
kūnas buvo išteptas aliejais ir 
įvyniotas į linines drobules dėl 
laidojimo. Už tai šis akmuo ir 
likosi suteptas šventais aliejais. 
Čia pirmas pelnymas atlaidų. 
Čia pat truputį pasisukus, ma
tėme sienoje žemas duris, per 

i kurias įžengus įeinama į išlau- 
; kinį bei prieškambarį Kristaus 
Karsto. Viduryje šio kambario 

.guli Angelo Akmuo, kuris suligi 
tradicijos, yra dalis orginalioi 
alrmanc ant Vnrin Ancrplac an-'

sador* bei jų laiškų 
kai man leidžiant šią vietą visa
dos sykį metuose atmindavau su 
tam tikra auka.
kius, bet niekad nesvajojau nei 
nesapnavau .kad ją išvysiu bei 
tikrai pamatysiu. O dabar čia. 
šioje garsioje šventovėje esu...

Atėjus 10-tai valandai ir kun. 
Kevin laikant mišias, pamoksle 
jisai viešai pasveikino mus kai
po lietuves katalikes sąjungie- 
tes iš Chicagos ir linkėjo, kad 
šis mūsų čia lankymasis išeitų 
mūsų dvasinei naudai. Jo pa
sveikinimas taip sujaudino bei 
sugraudino mus visas, kad net 
kiekviena pradėjom ašaroti. 
Po Mišių su šios vietos vadu, 
kuris apsirengęs su tam tikra

Adelė C. Masiulytė, 
akmens, ant kurio Angelas ap-!gyv g0 Bostone, baigusi 
skelbė šventoms moterims apie
Kristaus prisikėlimą ir šis kam.!the Boston Clencal School 

su pasižymėjimu. Josios 
spaudos čia. šios Kaplyčios sienoj yra tėveliai yra seni “Darbi- 

dienomis kitos dar.žemesnžs durYs> Per, ninko” skaitytojai ir rė- 
kunas neįeinama, bet tik gali- mgjai. Panelė Adelė Šiomis 
ma pasilenkus pažiūrėti į Kris- ,. J . , . _, ±
taus Karstą. Žiūrint per šias dienomis buvo pasiūlyta į 
duris, matai Kristaus Kūną, gu- karalaites kandidate ir jau 
lintį ant akmeninės lentos, taip gavo 100 balsų. Kaip Žino- 
kaip Jis gulėjo tame pirmame ma, į karališkos Šeimos 
penktadienį. Vadas aiškino, su-į . rinkimai ivvksta lig padavimo, kad Šv. Karstas *af1US ,naRĮmai
'yra karstas, kurį prakilnus Juo- dabar ir baigsis Darbi-

Vincas Balukonis,
South Boston Cafe savi-

- — ninkas, nuoširdus lietuvis- baryTvadTnZmas^Aagelo Koply-į
tono 17 Algirdo L. Vyčių j uniforma_ ant kurios iš- kos katalikiškos

Lietuvos Vyčių Centro pir
mininkas, vietinės So. Bos-

kuopos pirmininkas, Third 
Street Cafeterijos savinin
kas, šiomis dienomis pa
siūlytas kandidatu į kara
lius ir jau gavęs 100 balsų.

■ ■ I. Į ................................

6. Markūnas, Zigmas, kilęs iš
Sąrašas N r. 121

Čia seka vardai ir pavardės tų
_________ asmenų, kuriuos Lietuvos Kon- Trakų apskr. Gyveno Brighton

Sekmadienį, rūgs. 14 d., M. sulatas Chicagoje yra prašomas Park apylinkėj, Chicagoje. 
Są-gos vietinė kuopa buvo su- surasti: ; 7. Pažerauskaitė, Juzė. Gyve-
ruošusi pikniką pas narę Oną 1- Adomonis, Konstantas. Jo no Chicagoje. Jai laikomas laiš- 
Freitikienę.

1. Adomonis, Konstantas.
ieško pusbrolis Antanas Ado- kas. 
monis, gyvenąs Argentinoje.

2. Kleiva, Pranciškus. 1937 Chicagoje. 
metais gyveno 1810 S. Jefferson gers.
- ~ ” ’• ’ " ’ 9. Vėželis,' Andrius, gyveno

Lowell, vėliau persikėlė į Wor-
3. Kuzminskas, Vladas. Gyve- cester, Mass. Dirbo anglių ka-

no Chicagoje. j syklose rytinėse valstybėse.
4. Linkis, Vladas, kilęs iš Tel- Ieškomieji asmenys arba apie

Philadelphijoje Tarptautinis 
Institutas išleido savo biuletenį, 
paskirtą vien lietuviams. Šį biu- St., Chicagoje. Vadinosi Frank 
letenį redagavo Ona 
naitė — Čeledinienė.

8. Radžiūnas. Kostas. Gyveno
Vadinosi Gust Ro-

Pranckū- Klevas ar Levas.
I

Karpato-
I

“Moterų šių. Apie 38 metų amžiaus. Dir- juos žinias turintieji prašomi 
_ _ . 1 skubiai atsiliepti į

5. Lipinskas, Vincas, kilęs iš, Lietuvos Konsulatą
30 North La Šalie Street

Chicago, Illinois.

Vietinis laikraštėlis 
rusų “Pravda” įdėjo 
Dirvos” redaktorės, Sofijos Sa- bo geležinėje Chicagoje. 
kalienės, paveikslą ir trumpą 
aprašymą 25 metų literatūrinio Marijampolės apylinkės. Jo ieš- 
darbo proga. Jurgietis. ko motina gyvenanti Lietuvoje.

MONTREAL, CANADA
Mūsų kolonijoje neseniai mi

rė a. a. Salesevičienė, sulaukus i 
70 metų ir Povilas Žilinskas, 
kuris mirė širdies liga.

Neseniai apsivedė p-lė O. Ban- 
džiūtė su Amerikos piliečiu. O. 
Bandžiūtė buvo mokytoja lietu
vių kalbos, ir daugeliui 
met patarnaudavo.

I
I

V1SUO-

Rugpjūčio 30 ir 31 dd. įvyko 
Kanados lietuvių suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo daug svečių 
ir iš J. A. valstybių. Suvažiavi
mas įvyko Montreal, Canada.

Pirmoji sesija įvyko 30 d. 1 
vai. Joje išreikšta didelė už
uojauta nukentėjusiems lietu
viams Lietuvoje nuo bolševikų 
okupacijos. Antra sesija 7 vai. 
vakare. Čia buvo daug kalbų, 
liečiančių daugiausia Lietuvą ir 
jos reikalus, prašant visų pa
galbos ir pritarimo didžiųjų 
valstybių. Bet čia atsirado ir 
tokių, kurie apgailestavo, kad 
lietuviai sukilo. Tie žinoma par
sidavėliai lyg vilkai laukiniai 
jokios civilizacijos nepripažįsta

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

va-
Po

sveikinimams

siradom namie - viešbuty ir 
karienė mūsų belaukianti, 
vakarienės, vienos ėjom dau
giau nematytų vietų bei įdomy
bių ieškoti, kitos souvenirs pir
kti bei atvirukus
rašyti, dar kitos kaikurį pažįs
tamą aplankyti, 
dieną apleidžiam Washingtono 
miestą.

Pranciškonų Vienuolynas 
Washingtone

Sekmadienio rytas, rugpiūčio 
d. Skaisti saulutė kaip vakar

nes rytojaus

3
dieną iš anksto pradėjo kaitinti

dirbti kryžiai,Tr kuris sakėsi y- rėmėjas, Šiomis 
ra kaip ir kiti šios vietos vadai, pasiūlytas j karalius ir ga- 
Šventojo Grabo Vytis, pradėjo- ■ yęs 125 balsus.
me šios šventovės kelionę. Va-i ■ ...... —■■■ ■ ■
das aiškino, kad šią vietą kalbant 1 Tėve Mūsų ir 1 Svei- 
Pranciškonai įsigijo 1897 m. ir ka Marija. Šios vietos yra pažy- 
kaip visur, pradžia buvo sunki,-mėtos su vienu dideliu kryžiu- 
bet broliukų ir kunigų malda ir’mi, kuriame yra kiti 4 mažesni

■ L cL AgLL oldo, A į UnlllLUo L4v_/” /

sunkūs darbai atnešė matomus' kryžiukai, reiškianti Kristaus 5’zapas iš Aritmatėjos buvo pasi- ninko” metiniuose šokiuo- 
■ kančias. Šviesa bažnyčioje, kuri ruošęs dėl savęs netoli Kalvari- ge, kurie įvyks spalių 25 dvaisius.

Perėjus per zakristiją, atsira-! atsimuša per spalvuotus langus, 
dome viduje bažnyčios, kuri y-; kuriuose atvaizduojami ti
rą tai Bizantiško tai Itališko 
stiliaus, pastatyta atminimui 
Švento Kristaus Karsto ir baž
nyčioje. įvairiose vietose galima 
pelnyti visuotinus atlaidus, su-

jos ir sulyg žydiško papročio 
buvo iškaltas paplokščias ak
muo karstui užtengti ir kad ant 
šio akmens buvo paguldytas 

’ Kristaus Kūnas. Čia jokių pa
čia lankytoją prie maldos ir su- gražinimų nėra, vien dega am- 
sikaupimo. Vadui nuvedus mus žinai raudonos lemputės, nes 
bažnyčios vienon pusėn, kurion čia nė vienas neieško gražumo,

dau
giausiai šventieji iš Šv. Pranciš
kaus ordeno, rodos kvieste kvie-

•9
Eikš Ballroom svetainėje, 
8 Magazine St., Cambrid
ge, Mass.

nes gražumas glūdi šiame šven
tume.

(Bus daugiau)

Šeimininkės, Kodėl Jūsų Gyvenimas Sunkus?
Tik todėl, kad nevartojate patogių, gyvenimui pritaikintų priemonių 
Štai šie visi maži reklamuojami daikteliai yra jūsų gyvenimo patogu 
mui. Įsigykite vienų arba kelis “Darbininkas Electrical Supply” krau 
tuvėje ir pamatykite, kad Jūsų gyvenimas žymiai pelengvės.

“Darbininkas Electrical Supply” Krautuvėje
visuomet pirksite pigiausiai - sutaupysite dolerius

S^La/bt to- Sma/bt ta Qbae.!<ir i- “LEISURE LINE" ‘yVestinghouse applianc e s

3~CUP PERCOLATOK
Ideal for »mall capacity, every day ūse. 
Tarnishproof aluminum body. Cool,
bakelite handle, long life beating ▼ 195 

element...

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Wa$hingtono Kapas
Apžiūrėjus šį palocių bei iš

vardintus namelius, pasileidom 
pakalnėn, pamatyti jo kapą bei' 
išreikšti pagarbą šiam garbin
gam šios šalies didvyriui. Skai
tome parašus, kuriuose prašo
ma susilaikyti nuo kalbėjimo. 
Kiek paėjus, atrandame atskirą 
plotą žemelės su paminklais ant 
kapų. Randame ir Washington o 
bei jo žmonos kapą, kurių kars
tai sudėti į tam tikras lyg ce- žemę. Sukilome gan anksti, kad 
mentines dėžes ir pastatyti tam sutvarkius savo daiktus tolimes- 
tikram plytiniam namely apau-' nei kelionei ir atėjus 8-tai va- 
gusiu parstupais ir tik geležinė; iandai, visos bendrai pavalgėme 
tvora, it durys atskiria nuo lan- pusryčius ir atsisveikinom su 
kytojų. Paties George Washing- šiuo viešbučiu bei šio miesto 
tono karstas stovi daugiau į vi-l(įĮalimi ir viešbučio darbininkui 
durį ,taip kad jį galima matyti sukrovus mūsų čemodanus bu- 
iš visų pusių, gi jo žmonos Mar- • san> kad nuvežus traukinio sto- 
thos stovi nuošaliau ir po jo de- o mums susėdus į kitą gra
žine. \ iršui šios pastogės yra žų busą. išvažiavom bendrai Šv. 
šis parašas: “Šiose patalpose ii- Į Mišių klausyti bei pamatyti, ap- 
sisi General George V/ashing-. žiūrėti daug girdėtą Pranciško- 
ton . V ra sakoma, kad gyvas nų Vienuolyną Washingtone, 
būdamas jis šią vietą pasirinko kuris taip pat yra Komisarija- 
amžinam poilsiui ir jam mirus. tas šventai Žemei, 
uždarius jo karstą su ta cemen-

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU —

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BŪDU '

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin- tinę dėže, jų raktas buvo įmes-
kitę sau šiuo modernišku būdu — , . . . . , , .
kramtykite FEEN-A-MINT. Ši sko- tas 1 PotomaC upę taip, kad JO
ninga vidurius liuosuojanti kramto- palaikų niekas nejudintų, 
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo- 
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

Stovėti prie kapo, kuriame il
sis palaikai šio garbingo didvy
rio patrijoto. vaikščioti per 
kambarius, kuriuose gyveno šis 
garbingas vyras George Wa- 
shington bei jo prakilni sužiedo- 
tinė — moteris, matyti lieka
nas baldų, dovanų bei atmintis, 
kiekviena turinti savo ypatingą 
istoriją, yra patyrimas kurio ne 
vienam čia lankytojui nereikė
tų apleisti. Jau saulutė leidosi 
ir artinosi vakaras, sargui da
rant vartus, išėjome iš šios vie-l 
tos lyg užsimąstę, bet busui. 
greit važiuojant per giedrią pa
vakarę ir karštam vėjui tai 
draskant drabužius, tai glos
tant veidą nei nejutom kaip at-^konų leidžiamojo žurnalo “Cru-

da „y DOUBLfc 
y/inCX?w CLOSFS

Paskutinės mišios čia laiko
mos 9-tą valandą, bet man pa
prašius mūsų gelžkelio vadės 
Miss Larson, ji paprašė kun. 
Kevin, kuris sutiko mums at
laikyti vėlybesnes mišias, bū
tent. 10-tą valandą. Atvykus 
truputį ankščiau ir paaiškinus 
vienam Pranciškonui vienuo
liui, kuris mūsų laukė, kad esa
me Sąjungietės iš Chicagos, 
tuoj mus nuvedė į atskirą kop
lytėlę, kurion susirinko ir dau
giau žmonių ją pripildydami iki 

i durų. Prieš Mišias, vienos susi- 
; kaupėm gilion maldon, kitos de- 
gėm žvakutes prie Nukryžiuoto
jo, taip kad net ir jų pritrūko, 
gi mano lyg ir susigraudinta bei 
dėkingumo ir linksmumo buvo 
pilna širdis, nes ši vieta man 
buvo žinoma tik iš čia Pranciš-

7-CUP CHROME PERCOLATOR
Smartly styled in graceful modern lines. Non- 
tamishing chrome finish over seamless copper 
body. Fuse protection against over- 
heating...

SALE! Nem Westinghouse

TOINOVER TOASTER
Toasts two slices at once, to a delicious, even 
brown. Lowering either door turas toast. Non- 
tamisbing chrome finish and cool 
wood handles . ..

TWIN VAFFLE BAKER
Bake* two delicious, gererous 
šzed waffles at a time. Ideal for a party. Heat indicators on 
each grid tell when r a q g 
topour in batter... ▼K93

S

SANDVICH GRILL
This smartly styled table appli- 
ance makes delicious toasted 
sandwiches, grills bacon, ham- 
burgers, etc. Large aluminum 
grids for fast heat- 
ing ...

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay TELEFONAS South Boston, Mass



Pirmadienis, Rugsėjo 23, 1941

rVIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTĖS dais Antanas ir Jonas. Kūmai 

buvo Bronius Janušonis ir 1 al-
Rūgs. 19 d., J. E. Kardinolas mira Antanelytė. 

perkėlė kun. Joną Žuromskį iš 
Newton, Mass., į Walpole, Mass. 
vikaru. Manoma, kad kunigas 
Jonas Žuromskis bus tik laiki
nai.

Vilimas Robertas Jono ir O- 
nos (Kiškytės) Leščinskų. Kū
mai buvo Jonas Vanterberghe 
ir Marė Leščinskaitė.

Rūgs. 20 d., Nikalojus J. Čar- 
kutis apsivedė su Juozapata Ku- 
čaite. Liudijo Fabijonas Dydza- 
kas ir Ona Kučaitė.

Trečiadienį, 7:30 vai. 
bus laikomos Pranciška; 
lijos pamaldos ir susirinkim;

Jų metinės rekolekcijos prasi 
dės spalių 1 d.

■- — • •
Ketvirtadienį, 8 vai. vakare, į-i n r • vyks Šv. Vardo Vyrų Draugijos 

susirinkimas.

vakare, 
cų Bro- 

luS.

Rūgs. 18 d., mirė, savo 
muose, 184 Newton St., Brook- 
line, Mass., Juozapas Arlinskas, 
75 metų. Jis paėjo iš Merkinės. 
Amerikoje pragyveno 53 metus.
Paliko sūnų, dukterį ir seserį. 7.39 vab įvyks didžiojo choro Dorchester St., So. Boston, 
Palaidotas, rūgs. 21 d., iš Kudi- pratyba 
kelio Jėzaus airių bažnyčios. Už 
jo nemirtingą vėlę mišios šv. y- gy Petro par bažnyčioje ki_! giterimo. Telefonas ŠOU— 
ra užsakytos sekmadienį, antra- sekmadienį šv. mišios bus 4651. Patartina kam yra 
dienį, trečiadienį ir ketvirUdie- laikomos įtaisytu Standard reikalingas matyti kojų 

laiku, būtent: valandomis 7, 8— daktaras atsilankyti į nau- 
« _ -u- Parapij°s vaikams, 9, 10—su- ją ofisą.

ma, ir 11:30 — dėl nemokančių 
lietuviškai. Salėje mišios šv. 
bus paprastai laikomos valan
domis 8 ir 9:30.

Albertas P. Kiburis, 
baigęs kojų daktaro moks
lus ir gavęs daktaro laips
nį — Dr. of Surgical Chi- 
ropody Podiatry — atida-

; r e savo ofisą rugsėjo 22 d.,
Penktadienį, 4 vai. p. p., Ma- 1941, 479A Broadway,

3- žieji choristai laiko praktiką;Į (kampas Broadway ir

Mass. Priėmimo valandos:
9 ligi 5. Vakarais sulig su-

nį.

Rugs. 21 d., tapo pakrikštyti 
šie kūdikiai: Jono — Aldonos 
'Šilalytės) Ivoškų, sūnus, var-

DAKTARAI

ir Šidlauskas.
Parapijiečiai, beabejo, 

meldžia už savo artimą 
riuomenėje tarnaujantį.

pasi- 
ir ka-

DARBININKAS 7

RINKIMAI Į KARALIŠKUS 
ŠEIMOS NARIUS

Jau Siūlomi Kandidatai

nuo

Kitą sekmadienį, 3 vai. p. p., 
Tėvų Marijonų rėmėjai, bažny-j 
tinėje salėje, W. 5th St., laikys 

i Šurum - Burum Marianapolio 
naudai. Kalbės kun. dr. K. Ur- 

i
bonavičius. Bus užkandžių ir 
kermošius.

I

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedeliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Rūgs. 21 d., apsivedė Albinas 
Ignas Kulpinas su Amelija Jo- 
caite. Liūdijo Juozas Jocas ir 
Julė Kulpinaitė.

Taip pat apsivedė Leonas Ste
pas Joseph su Stanislava Pavy- 

j daite. Liūditojais buvo Juozas
j Girdžiu, kad Marianapolio ko- Pavpdls ir Leonora Grover'

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIROS SKELBIMAI

legijos futbolo ratelis rungsis 
i su Boston College Freshman ra
teliu, spalių 4 d. Mano manymu 
mūsų lietuviškai kolegijai gero 

'■padarytume, jei labai daug nu-
■ važiuotume į žaidimą; 2, jei su- 
' rengtume kokį nors tinkamą 
į žaidikams programėlį, arba, 3,
bent sudėtume aukų ir perduo-

■ tume rateliui per jo dvasios va
dą.

Tuo dalyku pasitarti būtų ge
ra proga per parengimą, rūgs. 
28 d., 3 vai. p. p. Ir pirm to, ma
nau, yra galima tartis su Petru 
Kupraičiu, “Darbininko” ofise, 
ir su kitais Marianapolio kolegi
jos alumnais bei buvusiais

Į karališkos šeimos na- šai išstatyti jų vardai šo
rius gali kandidatuoti lie- kiuose, kur užsibaigs rin- 
tuvis vedęs ir nevedęs, bet kimai. Kandidatai su stip- 
jo kandidatūra turi būt riu skaičiumi balsų bus 
užgirta rinkiminės komi- priimami ir šokiuose. Bet 
sijos. komisijos pageidavimas,
Į karalius, karalienes, ka- kandidatus skelbti kuo- 

ralaičius bei karalaites ga- ankščiausiai, kad pereitų 
Ii kandidatuoti nuo jau- per laikraštį visų skaityto- 
niausio ligi seniausio. Ga- jų žiniai.
Ii į kandidatus siūlyti bet 
kas ir bet ką, tik reikia už
pirkti nemažiau, kaip 10 
balsų. (Vienas balsas — 
vienas centas);

Kas balsuoja, laikoma 
paslaptyj. Tik garsinami 
kreditai, tai yra kas gavo nĮ 
ir kiek balsų. Iš to seka, — 
kad galima balsuoti ii pa-^to asmens darbštumas bei 
ciam uz save.

Balsuoti galima dabar, o 
rinkimai balsų baigsis per paiįeįa neįvertintas. Pa-
Darbininko metimus šo

kius, kurie įvyks Spalių 25 
d., Eikš Bafllroom svetai
nėje, 8 Magazine St., Cam-: 
bridge, Mass.

Kandidatais į karališkos 
šeimos narius gali būti į- 
vairių kolonijų: ne tik iš 
Naujos Anglijos, bet iš vi
sų Jungtinių Valstybių ir 
Kanados.

Regina Glineckytė, 
baigusi So. Boston High 
School. Dabar lanko Kalh- 
tee Dėl kolegiją. Ji yra 
duktė Jono ir Sofijos Gli- 
neckių, įžymių So. Bosto
no biznierių ii' veikėjų. Sa-

Aišku, kad čia daug reiš
kia populiarumas koloni
jose, draugijose, visuome
nėje ir tarp atskirų būrių 
jaunimo ir senesniųjų tar
pe. Kodėl nepagarsinti sa- vo laiku p. Glineckis daug 

ivo kolonijos , ar savo jau
nimo grupės žvaigždės. 
Kodėl neįvertinti to ar ki-

jo kuklumas, kuris ryškiai 
matomas jo veikime ir jis

veikė ir dirbo LDS organi- 
azcijai.

Panelė R. Glineckytė y- 
ra kandidatė į “Darbinin
ko” metinio baliaus kara
laites - princeses. Jos kan
didatūra buvo paremta 150 
balsų.aukok jo pagerbimui kelis’ 

centus, nupirkdamas ke
lis balsus ir jo vardas bus 

■ pagarsintas rinktinių var
dų eilėse. Ir tik žiūrėk, 
balsas prie balso jis bus iš
garsintas kolonijoj as-, 
muo. Ir jį visi žinos, ir jis 

ijumi atsilygins savo darb-! 
įštumu, kada ateis jo eilė, 'reikštos jam pagarbos.

Komisija tikisi ir dėlei 
didelio kuklumo iš pasta
tytų kandidatų ir protesto 
dėl jų skelbiamo vardo. 
Bet visi kandidatai turėtų 
priimti jo vardo paskelbi- 

jmą, kaipo jo artimųjų pa-j 
reikštos iam nae'arbos.

baVsTnarilV buTpSbti Kandidatų Sąrašas Ir Balsai Į Karališkos Šeimos Narius-

Kunigai skelbė jog, Šv. Petro 
par. bažnyčioje, prasidės misi
jos spalių 6 d. — moterims ir 
merginoms.

I PAGERBĖ GIMTADIE
NIO PROGA

karalius, karalienė, karai- 
tis ir karalaitė ir bus ap
dovanoti įvairiomis <-----
nomis.

Pageidaujama, kad įvai- Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
rios kolonijos siūlytų į pa
skelbtus ofisus savo kan
didatus. Kandidatų gali 
būti daug. Skaičius neri
botas. Tik bus reikalauja
ma, kad tik daugiausiai 
turintieji balsų, būtų vie- se numeriuose._______________ * _____

Štai pirmieji pasiūlyti kandidatai: 
dova- Vardas, Pavardė, Miestas, Valstybė 

j Į KARALIUS

REIKALINGA lietuvaitė mo
teris ar mergina dirbti krautu
vėje prie moteriškų skribėlių. j dentais. Čia galėtų patarti 
Atlyginimas geras, darbas pa-į fesionalai ir pasidarbuoti 
stovus. Atsišaukite: H. DavisJdentai.

I

449 W. Broadvvay .So. Boston, j --------------
Mass. (23-26-30) i Rugsėjo mėnesį, išvažiuoja į

•------------------------------------------- N. Carolina iš Camp Edwards
PARSIDUODA 3 šeimynų na- kareivis 

mas po 5 kambarius. Visi inpru- .šv. Petro par. bažnyčios kolek- 
mentai. Pirmas pagyvenimas; torius ir Šv. Vincento draugijos 
sausa šiluma apšildomas. Par- į buvęs uolus raštininkas. Jis sa- 
duosiu labai pigiai. Atsišaukite Į kė, iš ten parašysiąs į “Darbi- 
tuojau: 12 Bellflower St., Dor- ninką”. Camp Edwards tarnau- 
chester, Mass. (23-26-30) | ja kolektoriai Marksas, Zareika

stu- 
pro- 
stu-

Pranas Grigaliūnas,

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

Tel. So. Boston 1298 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė,

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

4115 VVashington St., Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W. 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalaie kreipkitės 
DM nmtnknlu raitininke

•V. JONO EV. BL. PASALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikts,
7 Winfield SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
F. 7th St.. So. Boston. Mm*

Pereitą šeštadienį, rūgs. 20 d. 
įvyko pp. Petkevičių ūkyj, 
North Woburn, Mass. šaunus 
bankietas jųjų dukrelę Alenutę 

j pagerbti, jos gimtadienio pro
ga. pp. Petkevičiai yra So. Bos
toniečiai, tai daug So. Bostonie
čių dalyvavo.

Pp. Alenutė su savo sesute 
Pranciška kasmet pasirodo sa
vo vaizdais angių laikraščiuose 

; Verbų sekmadienio laidoje su 
naujausios mados drabužiais.

Labai daug svečių ir viešnių 
dalyvavo tame p. Alenutės pa
gerbimo bankiete. Svečių tarpe 
buVo Wobumo miestelio mayo
ras William Kane, dainininkė 
Akvilė Siaurytė iš Dorchester. 
p. Akunevičius su drauge, Dr. 
Pranas Galinis iš Dorchester, 
Dr. Al. Viskelis iš Norwood, pp. 
Matuliai iš Dorchester, Vileika 
iš Cambridge ir kiti.

Daugiausia pasidarbavo p. 
j Kuprienė iš Woburn. Ji pagel
bėjo šeimininkei paruošti už
kandžius.

Visi išsiskyrstė gražioje nuo
taikoje, linkėdami Alenutei su
laukti daug linksmų metų.

Buvęs.

BANKIETAS

VALGOMOjy DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* mėsą, vaisius, daržove* Ir kitokius daiktus, kurl< 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėją 1 bllę kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE.
Telephone COLumblh 8702

29 SAVIN RTLL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

pobažnytinėje salėje, 
St., So. Bostone. TT. 
skyrius rengia šaunų 
kuriame bus skanių

Kaina tik 50

Sekmadienį, rugsėjo 28, 3 vai. 
po pietų,

| West 5th
Marijonų 
bankietą,
valgių ir gėrimų.
centų suaugusiam ir vaikams 
tik 10c. Prie to vaikaf gaus dy
kai saldainių. Rengėjos kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti.

Perkins Markei
#. Baltrui!ūna* Ir p. Klinga, Sav. 
7B8 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

BO. BOSTON, MASS.

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

Man prisimena viena le
genda apie du broliu, kurie 
vienas kitą labai mylėjo ir 
vienas kitam norėjo visu 
kuom padėti. Vienas iš jų 
neturėjo šeimos, o kitas 
turėjo nemažą skaičių na
rių. Kuomet jiedu gyven
dami atskirai nuėmė ru
gių derlių ir tarėsi su savo 
žmonomis. Pirmasis sako: 
“Mes neturime šeimos, o 
rugių derlius didelis, tai 
mes pridėkime prie brolio 
rugių gubų savo rugių der
liaus dalį, jam nežinant, 
nes jeigu jis pamatys, tai 
jis nepriims. O antras, ve
dęs brolis, kuris turėjo 
skaitlingą šeimą, pastebė
jęs didelį rugių derlių, irgi 
tarėsi su savo žmona, kad 
dalis derliaus reikia pridė
ti prie brolio derliaus, nes 
jie neturi šeimos džiaugs
mo, lai jie turės nors 
džiaugsmo iš didelio der
liaus. Ir tie du geraširdžiai 
broliai, tartum susitarę, 
skaisčiam mėnuliui lydint 
išėjo abu į nuplautų rugių 
laukus, kur gubų gubos, 
kaip palinkę seni diedai 
mėnesienoje, dideliais še
šėliais pasirėmę drįpsojo. 
Ir štai vienas brolis pasi
ėmęs savo rugių glėbį gu
bos ir antras savo rugių 
glėbį neša brolis broliui, ir 
štai ant ežios, skiriančios 
jųdviejų laukus, susitin
ka... kas čia, kas čia... tai 
tu broli, tai tu broli... ir jie 
viens kitą suprato... Jie 
išleido ant ežios rugių glė
bius ir sukibo... jų meilė 
reiškėsi ašaromis..

Ar ne tas pats galima 
pareikšti 
kuomet 
ga per

i “Darbininko” šokius.
PASTABA. Visi suinte- 

1 resuotieji, kurie siūlo kan
didatus į karališkos šei- 

1 mos narius, kartu su skai
čiumi balsų, prašomi at- 
I siųsti ir tų kandidatų pa- 
, veikslus ir aprašymus, ku
rie bus patalpinti “Darbi- 

, ninke”.

I

I

Balsai

100
125Vincas Balukonis, So. Bos ton, Mass.

I KARALAITES
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass.................... 150
Adelė Masiulytė, So. Boston, Mass. .................. 100

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo-

i ir šiuo atveju, 
yra auksinė pro- 
šiuos metinius

ELIAI KURIE SU IŠDIDUMU GALI 
BŪT PADUOTI ANT BILE STALO-

PICKWICK
ANCŲ IR PILNŲ KVORTŲ 
BONKOSE ir IŠ KRANO

arba ‘REGULAR

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 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mas*.

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną 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 dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBUC 
Tel. ŠOU BosUn O815 
Tel. SOC Bostčn’ZMJ®



Rytinių Valstybių Žinios
Aušros Vartų ParapijaWATERBURY, CONN

Su vėsesniu oru prasidėjo ru
deninis veikimas. Draugijos, 
klūbai, chorai planuoja kaip su-

klaida, 
kartais 
“Darbi-

ko”, bet korespondento 
į Todėl korespondentai 

DĖMESIUI būkite atsargesni, nes
LDS 5 kp. mėnesinis susirin- ninkas” negali visuomet patik-

kimas įvyks 28 d. šio mėnesio, rinti vietines žinias. Red. 
1 vai. po pietų, Šv. Juozapo pa- -----------------
rapijos senos mokyklos kamba- Rugsėjo 27 įvyks šauni vaka- 
ryje. rienė šv. Juozapo parapijos sa-

Kurie norėtųte užsimokėti ar- Įėję. Rengia lietuvių moterų 
ba užsisakyti “Darbininką”, a- klubas. Vakarienė prasidės 9 
teikite į susirinkimą. į vai. vakare ir tęsis su šokiais

J. Totilas. iki 2 vai. ryto. Šokiams gros 
Rugsėjo 14 d. įvyko Labdary- DiSimo orkestras.

bes D-jos piknikas. Diena buvo 
labai graži, todėl ir žmonių pu-' 
sėtinai prisirinko. Nors tą die
ną buvo daug išvažiavimų, bet 
piknikas buvo pasekmingas. Ta 
proga Labdarybės D-ja taria 
širdingą ačiū visiems darbuoto
jams ir dalyviams.

Šv. Onos Draugija rengia kor
tų vakarą, kuris įvyks 3 spalių 
toj pačioj vietoje. Prasidės 8 v. 
vakare, todėl yra prašomos vi
sos draugės ir visi kiti paremti 
šį vakarą. Būsite pilnai paten
kinti.

Spalių 17 d. rengiama kortųRugsėjo 17 d. pasibaigė nove-'
na prie Šv. Pranciškaus. Nove- vakaras ir bus rodomi krutami 
ną vedė Tėvas Vaškys. Žmonės paveikslai, kuriuos parodys P. 
lankėsi gana skaitlingai, bet ne- J. Dubauskas iš labai svarbių 
činia kodėl pamaldas lankė vietų, kurie bus visiems žingei- 
daugiausia moterys. Gal vyrai dų pamatyti, todėl pasinaudo- 
mano, kad vyrams reikia ma- kitę proga, nes tas vakaras tik- 
žiau melstis, bet tai jie labai rai bus įdomus visiems. Tuo pa- 
klaidingai galvoja. Pamokslai. čiu kartu paremsite savo para- 
buvo labai įspūdingi. Taip gi piją, nes pelnas skirtas parapi- 
rugsėjo 21 d. atvyko iš Romos jos naudai. Įžanga tik 25c. Prie 
kitas pranciškonas, Tėvas Juve- to viso bus ir kavutės ir namie 
nalis Liauba. kepto pyrago, kuriuo pasirū

pins Moterų Sąjungos narės. 
Lauksim, kad būtų pilna svetai
nė jaunų ir senų. M. Digimienė.

x;><•

Dolly Jacobs, manicure, atėjusi liūtės “namą” paprašė duoti nagus 
aptaisyti. Ji tai darė, kuomet Atlantie City, N. J., buvo sustojęs cirkas. 
Tikrai ji turi gerus nervus.

tais berniukų lankė 66 ir mer
gaičių 57, viso 121. Šiais gi me
tais berniukų užsiregistravo 64 
ir mergaičių 47, viso 111. Reikia 
tikėtis, kad mokinių skaičius 
žymiai padidės.

New Britain Tretininkai irgi 
lauks Tėvo T. J. Vaškio atvyks
tant.

NEW HAVEM, COHN

Mot. S-gos 69 kps. šio mėne
sio susirinkimas buvo neskait
lingas; gaila, nes seimo atsto
vės p.p. A. Vaškelevičienė ir T. 
Mažeikienė išdavė įdomius sei
mo raportus.

I
S-gietė Eleonora Sapkaitė, 

viena pirmųjų šios kuopos na
rių, buvo sunkiai susirgus, bet 
jau sugrįžo iš ligoninės.

Čižauskai giedojo solo ir duetą. 
Velionis dideliam nuliūdime pa-

' T

liko tėvą, motiną, du brolius ir 
vieną seserį. Jaunas energingas 
graborius, Petras Karalius, gra
žiai patarnavo laidotuvėms.

' Juozas Žilevičius, 22 metų, 
, kuris sykiu važiavo, buvo sun
kiai sužeistas ir yra miesto li
goninėj. Gydytojai abejoja jo 
pasveikimu.

Pas biznierius V. ir M. Mitri- 
kus viešėjo žymūs svečiai, bū
tent p. Simutis su žmona ir kelti kapitalo paremti parapija? 
dukrele iš Waterbury, Conn. p. reikalus. Neatsilieka nei mažy- 
Simutis buvęs Liet. Konsulato čiai. Mat muz. Čižauskas su jau- 
New Yorke sekretorius.

Rugsėjo 21 d. Tretininkai tu
rėjo savo pamaldas, šventė 40 
metų sukaktuves. Po pamaldų 
parapijos svetainėje įvyko va
karienė. Programos vedėjas bu
vo kleb. kun. J. Valantiejus. Pa
rapijos choro grupė, vadovau
jant komp. A. Aleksiui, išpildė 
keletą kūrinėlių ir baigė Lietu
vos himnu. Kalbas pasakė Tė
vas Vaškys, kun. Bogužas, kun. 
Gauronskis, laidotuvių direkto
rius Mažeika, p. Bendzevičius, 
A. Liutkytė, tretininkų pirmi
ninkė O. Norbutienė, 1 
nauskienė, A. Aleksis, ir pasku- lekcijas 
tinis kalbėjo Tėvas J. Liauba, Kviečiame visus dalyvauti, 
kuris visiems nuoširdžiai padė
kojęs, trumpai papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės. Tėvas j
Liauba yra gimęs Amerikoje,:
bet į Lietuvą parvežtas 3 metų.! Jersey. Klebonas kun. J. Simo- 
Publikos vakarienėje dalyvavo naitis per kelis sekmadienius 
labai skaitlingai. prieš mokyklos atsidarymą ra-

Į gino visa širdimi lietuvius siųsti 
. savo vaikus į tą mokyklą ir net 
pasiryžo šiais metais vaikus at
leisti nuo mokesčio. Mokykla 
puikiai įrengta. Deja, lietuviai 
neįvertina savo brangaus turto 
ir vaikų šiais metais net dešim
timi mažiau negu praeitais me
tais net dešimtimi mažiau negu 

■ praeitais metais. Praeitais me-

ELIZABETH. N. J
Rekolekcijos prie 
Šv. Pranciškaus 

Rekolekcijos prie Šv. Pranciš
kaus prasideda rugsėjo 29 d., 
7:30 v. vakare. Rekolekcijos 
metu visais vakarais pamaldos*į bus 7:30 v. vakare. Mišios gi 

; 7:00 ir 8:00 vai. Išpažintys bus 
klausomos rytais prieš mišias 

M. Kari- įr vakarais po pamaldų. Reko- 
ves kun. S. Stonis.

Laivu Išvažiavimas
Mokyklos fondo padidinimui 

įvyko parapijos išvažiavimas. 
Išvažiavimas įvyko sekmadie
nyje. Išvažiavimas davė gryno 
pelno $1163.9. Tenka pasigerėti! 
Visi darbininkai dirbo išsijuo
sę ir net tikietus apsimokėjo. 
Reta kolonija gali tuomi pasidi
džiuoti. Klebonas kun. Simonai
tis iškėlė visiems darbuotojams 
balių ir apdovanojo gražiais ro
žančiais. Valio Elizabeth Dva
sios Vadui kun. J. Simonaičiui 
ir visiems parapijos nariams.

Pereitą šeštadienį, rūgs. 20 d., 
sąjungietės aplankė savo drau
gę ponią O. Zdančiukienę ir jos 
mažą trijų savaičių sūnelį. Atsi
lankiusios ir pasveikinusios pp. 
Zdančiukus, palinkėjo sūneliui 
daug Dievo palaimos, ir įteikė 
jam žaislų darželį bei įvairių 
kitų dovanėlių. Po to linksmai 
laiką praleido užkandžiauda- 
mos. Skanius užkandžius patai
sė panelė J. Janušonytė, kuopos 
pirmininkė ir jos sesutė ponia 
A. Valinčienė. Buvo žaidžiama
ir bingo. Bingo dovanėles įteikė niai pavaišinti 
ponia A. Tamošaitienė.

LINKSMAS KORTAVIMO 
VAKARAS

Palydėjus gražiąją vasarėlę 
jos visus malonumus: išva- 

maudynes
ir
žiavimus, piknikus, 
ir pasikaitinimus saulutėje, rei
kia pradėti ruoštis prie rudeni
nio sezono veiklos.

Moterų Sąjungos 33-čia kuo
pa pradeda rudeninį sezoną — 
darbuotę, ruošdama linksmą 
kortavimo vakarą, kuris įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 28 d. Prasi
dės 4:00 vai. po pietų. Įžanga 
25 centai. Sąjungietės ruošiasi 
visus, kurie atsilankys, malo- 

gardumynais.
Taipgi bus suteiktos dovanos 
kiekvieno stalo laimėtojams. Šis 
vakarėlis yra rengiamas dėl 
naudingo tikslo, tai būtų įabai 
malonu, 
tų savo

po sunkios smagiai

HARTFORD, CONN

T.M.

Parapijinė mokykla
Parapijinė mokykla atsidarė, 

yra gimęs Amerikoje,; Tai yra vienintelė mokykla New

Darbai mūsų kolonijoje eina 
gerai. Pereitą 
korespondentas parašė, 
Scovill Mfg. Co. dirba tik 4 die
nas. Daugelis už tai kaltina 
“Darbininką”, nes ta kompani
ja dirba 5 dienas ir su viršva
landžiais. Korespondentas.

PASTABA. Tai ne “Darbinin-

savaitę vienas
kad

Lietuvai Gelbėti Komiteto 
Darbuotė.

\

Elizabeth yra susitveręs Lie
tuvai gelbėti Komitetas. Į tą 
komitetą įeina visų Elizabeth 
draugijų atstovai. Jos pirminin
ku yra R. Džiovelis, sekreto
rius — D. Petraičionis ir iždi
ninkas — klebonas kun. J.' Si
monaitis. To Komiteto darbuotė 
yra tikrai žymi. Neseniai turė
jo Lietuvai Gelbėti pikniką, ku
ris gryno pelno davė 303.56. Vi
so tas Komitetas turi grynais 
pinigais $501.71. Tai yra didelė 
suma ir Elizabeth gali tuo pasi
didžiuoti. Linkime tam Komite
tui ir toliau taip sėkmingai 
darbuotis savo Tėvynės labui.

i
Ba-Rugp. 22 d. mirė Jurgis 

kas, 48 metų amžiaus, Šv. Pran
ciškaus ligoninėje, 
dviejų savaičių ligos. Paliko nu
liūdime moterį Teresę Bakienę, 
(Buividaitę). Rūgs. 25 d. palai
dotas iškilmingai iš Šv. Trejy
bės parap. bažnyčios. Laidotu- 
vęse dalyvavo daug žmonių, nes 
Jurgis buvo visų geras ir malo
nus draugas. Palaidotas Šv. Be
nedikto kapuose.

Ilsėkis ramybėje.

HEW BRITAIN, CONN.

namečių choru kasmet surengia 
gražų vakarą, ne tam, kad di- 

Gerai žinoma biznieriaus Jono delius pinigus sukėlus, bet dau- 
Kielo žmona Vincenta, po sa- ’ giau dėl palaikymo lietuvybės, 
vaitės svečiavimosi New Yorke kas tėveliams bei parapijie- 
jau sugrįžo namo. Beje p. Kie- čiams daro džiaugsmo. Minėtas 
lienė turi svarbią rolę veikale vakaras įvyks lapkričio mėnesį. 
“Teisme”. Klūbietės minėtą vei-j 
kalą pasirįžo taip suvaidinti,! 
kad geriau negalima būtų. Bi-Į 
lietai jau platinami. Bus ir šo
kiai.

PADĖKA

Šiuomi dėkoju mano bran
gioms draugėms už taip netikė
tą ir šaunią “surprise party”, 
surengtą mano gimimo dienoje, 
rūgs. 17 d. Kadangi nėra gali- 

| mybės visų geradarių vardų su
minėti, todėl reiškiu bendrą 
nuoširdžiausią padėką visoms 
bendrai už dovanas ir surengi- 

I mą. Ačiū labai. Atmintis šio 
I malonumo pasiliks su manim ’i
visada.

Teodora Debeikienė.

i

kad visuomenė - parem- 
atsilankymu, ir taipgi 
laiką praleistų.

Spalių 5 d., Šv. Kazimiero pa
rapijoj, prasidės 40 valandų 
adoracijos Šv. Sakramento. Pa
rapijos choras rūpestingai ruo
šiasi giedoti naujas giesmes. 
Klebonas kun. E. Gradeckas 
taipgi deda pastangas, kad su
kvietus svečių kunigų, kad vi
si be sunkumų galėtų atlikti iš
pažintį ir susivienyti su savo 
Sutvėrėju.

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

BROCKERTS

t

3.

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

Aplankius La Sallate Panelės 
Dievo Motinos Atlaidus.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

PHONE
So. Boston

!
I
!
!
!
!

s

šeštadienį, rūgs. 20 d., per 9 
vai. mišias kun. J. Jutkevičius 
moterystės ryšiu surišo Victo- 
rą Sviklą su p-le Brone Jesavi- 
čiūte. Kadangi p. Svikla yra ge
rai žinomas parapijos kolekto
rius, kuris visuomet pagirtinai 
tvarko bažnyčioj procesijas 
tat, į bažnyčią atsilankė daug 
žmonių. Altoriai buvo papuošti 
gėlėmis ir daugybe žvakių. Per 
mišias giedojo muz. J. ir M. Či- 
žauskai. Vestuvių puota įvyko ^"‘17 bizį"ieriuS7kurie 
mieste gražiam Putnam - Thurs- savo skelbimais 
ton klube.

Remkite tuos profesio-

“TVirhininką”
remia

Antradienį, rūgs. 23 d., iš 
Aušros Vartų parap. bažnyčios, 
amžinastin išlydėtas 29 metų 
amžiaus Jonas Buda, kuris 
penktadienį, rūgs. 19 d. nakčia, 
grįždamas su draugais iš pasi
linksminimo automobilio nelai-; 
mėj žuvo. Velionis 
paliko tėvą, motiną ir ketures 
seseris. Graborius J. Dirsa gra
žiai laidotuvėms patarnavo.

Antra virš minėtos nelaimės 
auka, būtent, Vladas Vaškelevi-, 
čius 23 metų amžiaus iškilmin
gai palaidotas trečiadienį rūgs. 
24 d. Per mišias muz. J. ir M.

... - . . Įį 
nuliūdime į

I WHRam J. Chisholtn į
j GRABORIUS
1 "Asmeniškas Patarnavimai" ]

; 331 Smith St.,
J PROVIDENCE. R. L

Telephone:
[ Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286 ]

mui knygeles, taipgi kviesda
mas visus prisidėti prie bazaro 
darbų visokiais būdais kaip tik 
yra kuriam patogu.

reiškiu 
nuliūdimo valandoje 

kurie mane užjautė dėl

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER MASS.

27$ Main St- Web*ter. Mass

PADĖKA

The brighter they come, the harder they faH for a 
Royal Portable Typewriter! And thaf s fine ...

For tests show that youngsters who>do their work oa 
typewriters think faster and more clearly. And aver- 
age 17 per cent more heme work, and get higher 
grades n many subjects.

Give your youngster the best portable made—the 
Royal! It helps make a hright Aild briįhter — helps 
prepare for a profession or care* in later year*.

Royal has MAGI C* Margin, Segment Shčft, Touch 
Control*, Big-machine Keyboard—it is THE Stand- 
and typewriter in portable size. Comes with carry- 
itig case, and Royal’s ezcluMve “Self .Teacher.”

Širdingiausią padėką 
mano 
tiems, 
mirties brangaus mano vyro
Jurgio Bakio. Dėkoju prelatui 
J. Ambotui, kun. Karlonui iš 
New Britain, Conn., ir kun. G. 
Vilčiauskui už atnašavimą šv.j

Spalių 22 d. prasidės parapi
jos bazaras ir tęsis sekančiomis 
dienomis: 23, 25, 29, 30 ir lap
kričio 1 dd. Jau klebonas eina 
po namus, lankydamas parapi
jiečius ir palikdamas laimėji-

Rugsėjo 19 d„ penktadienį,. u.
La Salele bažnyčioje, Hartford, mBi«- Dėk°ju už «ėles- dva'|
Conn., buvo įspūdingi atlaidai. sinius bukietu9 ir didel> paUr^ 
Prie bažnyčios yra didelė kole-navima' Moten> 17'U|
gija ir seminarija, kurioje mok- kuopai. P-P- Giedraičiams, p. O ( 
siūlosi ir mūsų daug tautiečių nai Vailonienei- vargonininkui 
dabartinių dvasiškių. Kasmet į Balsiuj- laidotuvi'' direktoriui 
šiuos atlaidus atvyksta įvairių!P Vaškelevičiui, pp. O. Andrį- 
tautų maldininkai, kuriems bū
na specialiai išpažintys jų kal
boje ir pamokslai. Šiais metais 
irgi atsilankė gražus būrelis lie
tuvių pasauliečių ir dvasiškių. 
Išpažinties klausė kun. M. Ci
bulskas, kuris gražiai darbuo
jasi šioje kolegijoje, ir kuris 
baigė čia seminariją. Gražų pa
mokslą pasakė kun. J. Vaitekū
nas, Providence, R. I., lietuvių 
parap. klebonas, kuriam irgi 
teko ankščiau šioje vietoje ruoš
tis į dvasinį luomą. Šioje semi
narijoje mokėsi taip pat a. a. 
kun. Dr. Jonas Navickas ir dau
gelis kitų. Malonu buvo čia su
sitikti ir Tėvus Pranciškonus, 
kurie yra neseniai atvykę iš 
Lietuvos, būtent Tėvas T. J.
Vaškys ir TByas J. Liauba, Mū
ris buvo atvykę- su kun-. J. Va- 
lantiejum iš Waterbury, Conn.

How to make a 
child brighter

liūnienei, M. Karandienei, M. 
Barolienei. Dėkoju pagaliau vi
siems giminėms, mano drau
gėms ir draugams už visa kuo 
tik kas pagelbėjo ir kurie daly
vavo laidotuvėse.

Dar kartą tariu širdingiausią 
padėką ir tiems, kurių nepami
nėjau.

Nuliūdus žmona
Teresė Bakienė. 
Hartford, Conn.

Darbininkas 
Electrical Supply 

So. Boston, Mass. r <-•366 W Jroadmy,




