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Tavo Broliai
Išlaikė

Lietuviu tapęs šveicarie- 
tis prof. J. Eretas, laiške 
kun. J. J. Jakaičiui, apie 
Sovietijos okupacijos lai
kus Lietuvoje rašo: “Dide
liai džiaugėmės žmonių są
moningumu. Parsidavėlių 
buvo maža. Katalikai ban
dymą išlaikė. Malonu pa
stebėti, kad išskyrus ke
lius nuošimčius, visa Lie
tuva vieningai kovojo su 
bolševikais”.

Reiškia, mūsų broliai 
kvotimus Lietuvoje išlai
kė: jie pasiliko žmoniški, 
krikščionys ir lietuviai.

Pasiklausk savęs, bro
lau, Amerikos lietuvi — ar 
tu išlaikei kvotimus? Tas, 
kuris skaito bolševikišką 
laikraštį, tas kuris eina į 
bolševikų parengimą, tas 
kuris remia bolševikų pri-Į 
tarėjus — pasiklausk sa
vęs, brolau, ar tu išlaikei 
kvotimus? Tavo broliai 
Lietuvoje juos išlaikė. 
Raudonam imperializmui 
batus tik mažas nuošimtis 
palaižė. Išlaikyk ir tu!

Nepajusta Brangenybė ,
Prof. K. Pakšto vedamas 

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas (kaip paskelbtoji 
darbų programa rodo) ne
jučiomis nudirbs labai rei
kalingą Amerikos lietuvių 
visuomeninį darbą: jis pa
rūpins knygų ąpie Lietu
vą, jos istoriją, geografi
ją ir kultūrą anglų kalba 
— reiškia, kalba, kuri, de
ja, šiomis dienomis arti
mesnė daugiau negu 
dviem šimtam tūkstančių 
Amerikoje gimusių lietu
vių, negu lietuviškoji.

Lietuvių Kultūrinio Ins
tituto leidinius reiktų tūk
stančiais platinti netik 
tarp įtakingų amerikonų, 
bet dar gausiau tarp mūsų 
mokyklas einančio jauni
mo.
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VALANDĄ ATGAL!

šeštadienį užsibaigs Die
nos Šviesos Taupymo Lai
kas (Daylight Saving 
Time). Sekmadienį, rugsė
jo 28 d., visas veikimas 
vyks pastoviu laiku (Eas- 
tern Standard Time).

Taigi šeštadienio vakare 
atsukite savo laikrodžių 
rodykles vieną valandą at
gal, kad sekmadienį nepa-J 
vėluotumėte į bažnyčią,' 
nepavėluotumėte trauki
nio, į darbą ir tt.

Vokiečių Laimėjimai Kursto 
Japonus Į Karę

Shanghai, rūgs. 25 —Vo
kiečių laimėjimai Sovietų 
Rusijoje, kursto Japonus 
prieš rusus į karą.

Yra gandų, kad Japonija 
taikosi užpulti Sibiriją ir 
Prancūzijos Indo - Kiniją, j

Nėra abe jonės, kad su- 
kritus Sovietų Rusijos ga
lybei, Japonija veržtųsi 
užimti Sibiro dalis. I

Pasiūlė 40 Centu Audeny- 
čiu Darbininkams
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380,000 Paėmė Į Nelaisvę

Berlynas, rūgs. 25 —Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad visi sovietų armi
jos mėginimai Hitlerio ka
riuomenę sulaikyti buvo 
be pasisekimo ir rusams 
didžiai nuostolingi.

Prie Kievo 50 sovietų ka- į trumpą 
riuomenės divizijų buvo $90,000. 
sunaikinta, 380,000 paim
ta į nelaisvę; vokiečiams 
taip pat teko 750 tankų ir 
2100 šautuvų.

J John F. Dowd buvo iš- 
| rinktas Suffolk County še
rifu 1938 m. Nei metų ne
išbuvus, Boston Bar orga
nizacija padarė tyrinėjimą 
Dowd veiklos ir kaltino jį 
kyšių ėmime. Sako, kad jis 

laiką paėmęs

Škotijoj, Britanijos naminio apsigynimo valdžia mokina, kaip reika
le kovoti su penktosios kolonos nariais ir tam rengia tam tikrus, kaip ir 
vaidinimus. Šis vaizdas parodo, kad galima įsivaizduoti ir tokį atsitikimą 
ir šiuo atžvilgiu gali rami vaikų vežiotoja, kaip vaizdas rodo, išsitraukia 
revolverį ir “pliekia”.

Mirė Kun. McGarry, S. J
Į

Washington, D. C., rūgs. 
25 — Vilnų industrijos ko
mitetas pasiūlė algų - va
landų skyriui, kad įvestų 
tekstilės industrijoj ma
žiausią mokesnį 40 centų į 
valandą. Jeigu valdžios ad
ministratorius šį pasiūly
mą užtvirtins, tai tekstilės 
industrijos dviem tūkstan
čiam darbininkų iš 150,000 
bus pakeltos algos.

New York, rūgs. 25 
Kun. William McGarry, jė
zuitas, buvęs Bostono Ko
legijos pirmininkas staiga 
mirė New Yorke, eidamas
į konferenciją. Jis buvo 47 25 
metij amžiaus. R. I. P.

Mirė Prezidento Švogeris

Bolševikai Naikina Leningradą

n

Sovietijos Ateitis
Karo, žinovai Londone ir 

Washingtone juodai žiūri 
į Sovietijos ateitį. Menkos 
pramonės kraštas, aišku, 
negali atsilaikyti stiprios 
pramonės kraštui, nežiū
rint rusų kareivių drąsos 
ir skaičiaus.

Daroma dvi išvados: So- 
vietija, kaip Prancūzija, 
neužilgo paprašys paliau
bų ir pradės gyventi kaip 
maršalo Petaino naguose 
vargšė Prancūzija. Arba, 
Sovietija atsilaikys Uralo 
'kalnuose ir Sibire iki An
glijos ir Amerikos teikia
moji pramoninė parama 
plauks tikru Niagaros 
kriokliu. Tada prasidės 
Sovietijos ir Vokietijos 
diktatūrų mirtinas vienas 
kito “dziravimas” panašus 
tam, apie kurį mūsų pie
menų dainelė sako:

Šeimininkė Elena
Piovė žąsį balana:

f

Netiek piovė, kiek dziravo 
Pakol žąsis galą gavo.
Rusų ir vokiečių imperi

joms susilpnėjus, Lietuva 
gavo laisvės valandėlę pe
reito karo metu. Nežmo
niškoms ir nekrikščioniš
koms rusų ir vokiečiu dik
tatūroms po šio karo su-

Boston Bar organizacija 
visus įrodymus prieš 
Dowd perdavė Suffolk ap
skričio prokurorui Wil- 
liam J. Foley. Tai buvo

SUGAVO DOWD lapkričio 13 d., 1939. Tą 
----------- pačią dieną Dowd padavė 

Ventura, California, rug- savo rezignaciją gub. Sal- 
sėjo 25 — Vakar čia areš- tonstall’ui. 
tavo buvusį Suffolk coun- 
ty šerifą John F. Dowd, 
kuris nuo lapkričio 21 d., 
1939 m. slapstėsi.

Massachusetts valstybės 
prokuratūra buvo pasky
rusi $2,500 už Dowd areš
tavimą.

Kaip Dowd pateko į poli
cijos rankas? Kiek laiko 
atgal Ventura policija a- 
reštavo John F. Dowd va
žiuojant automobiliu. Kal
tino jį, kad jis važiavo bū
damas girtas. Teismas jį 
nubaudė, ir jis bausmę už
simokėjo.

i

ISovietų Rusija Priima 
"8 Punktus

I _
Londonas, Anglija, rūgs, tybių teises į nepriklauso- 

Sovietų ambasado- mybę? Sovietų Rusija tū
rius Ivan MaisĮky vakar rėjo sutartis su Pabaltijo 
pareiškė, kad Rusija užgi- valstybėmis, kurias sulau- 
ria Prezidento Roosevelto žė ir tas valstybes, kaip 
ir Anglijos pr^miero W. banditas, užgrooė ir api-

Stockholm, Švedija, rug- tinti tų tautų žmones, ku- 
sėjo 25 
kad vokiečiai užims Lenin-') Kaip žinoma, pereitą bir- 
gradą, bolševikai naikina želio mėn. 37 Senatoriai į- 
svarbiausias militarines, teikė rezoliucija Kongre- 
miesto dalis. Miesto dalys sui, kad Valstybės Depart- 
yra liepsnose, dalinai nuo mentas išdirbtų 
vokiečių bombų, 1 
nai pačių bolševikų padeg-'demokratinių 
tos.

Didžiausieji mūšiai da-' Norvegijos, 
bar eina prie Leningrado. Lenkijos.

Prokuroras Foley iškėlė 
bylą Dowd’ui ir Grand Ju- 
ry rado pagrindo jį teisti. 
Kada buvo išduotas leidi
mas Dowdą areštuoti, tai 

i jis pabėgo ir slapstėsi per 
22 mėnesiu.

Dowd buvęs ne tik Kali
fornijoj, bet buvęs Meksi
ko City, Honolulu, Hawai- 
ian salose ir kitur.
Jeigu Dowd Kaltas Visais 
Kaltinimais, Tai Gali Gau

ti 302% Metų Kalėjimo. 
Kadangi John F. Dowd 

kaltinamas už 60 prasižen
gimų. tai jeigu teismas 
pripažintų jį kaltu, jis gali 

Kalifornijoj Dowd vadi- grauti 302 ir pusę metų ka- 
Apskaičiuojama

VVashington, D. C., rūgs. ChurchilI aštuonis punk- plėšė.
25 — Šį rytą mirė G. Hali
Roosevelt, 50 metų am- ko, kad “Rusija gins kiek- 
žiaus, ponios Franklin D. vienos tautos teisę į nepri- 
Roosevelt brolis. Jis sirgo klausomybę, teritorialinę 
kelis mėnesius. neliečiamybę, ir

tvarką ir valdžios formą 
tokią, kokią pasirinks pati 
tauta”.

Sovietų ambasadorius 
Maisky tame tarybos susi
rinkime, kur dalyvavo 10 viską pasižada padaryti ir tų antspaudas pasiuntė į $5000 bausmė už kiekvie- 
pavergtųjų valstybių ats-atitaisyti. Jie prižada ir Sacramento, Kalifornijos na. Tokiu būdu jis gautų 
to vai, ir kuriam pirminin- religijos laisvę Rusijos gy- sostinę, o iš ten Federa- 62 ir pusę metus kalėjimo 
kavo Anglijos užsienių rei- ventojams, ir tokią vai- liam investigacijos Biurui, ir viso piniginių bausmių 
kalų ministeris Anthony džią, kokia išsirinks patys tai ir susekė, kad pirštų 
Eden pasakė, kad Sovietų žmonės. Bet ar jiems gali- antsnaudos yra John F. 
Rusija “visuomet respck- ma patikėti. Pirmiausia Dowd. kuris vra pabėgęs 
tavo žmonių aukščiausias jie turėtų pasmerkti ko- nuo teismo iš Bostono, 
teises”. įmunizmą, jo išsižadėti, John F. Dowd turėjo lai-;

, . Kaip tas komisaras ne- nes komunizmo svarbiau- ko pabėgti iš Kalifornijos, į
Olandijos, paraujo veidmainiauda-1 sias tikslas suvaržyti žmo- kur kitur, nes po užsimo-i

imas. Ar Rusija respektavo!nėms laisvę, panaikinti re- kėjimo bausmės teisme. 
Rezoliucijos įteikėjai re- (pagerbė) Lietuvos, Lat--ligi jos laisvę, spaudos, su-, jis buvo paleistas, bet, 

mia buvusio prezidento vijos, Estijos ir kitų vals- sirinkimų ir žodžio laisvę, matyt, nesusiprato ar ne- 
Herberto Hooverio planą/ "’-
Jie taip pat savo rezoliuci
joje paminėjo Jugoslaviją,! 
Prancūziją, Graikiją ir 
Daniją. Apie Lietuvą, Lat
viją, Estija nei žodžio, o ir 
tuose kraštuose būtinai

tus siekiant taikos ir sa-

socialę

O gal dabar Sovietų Ru
sijos komisarai gailisi taip 
pasielgę su Pabaltijo ir ki-l 
tomis valstybėmis? Jeigu nosi “John Wakefield Nor-' Įėjimo, 
gailisi, tai tą savo gailestį ton”. Kadangi Kalifornijoj po 5 metus už reikalavimą 
t"" -,-icžai išpažinti. Ki- yra paprotys kiekvieno a- ir priėmimą kyšių ir 2 me

tai ir puse už sąmokslą.
Tačiau, bausmė gali būti 

rio ,ant kurio jie surašyti, ir privedė prie Dowd arės- tik po 1 metus kalėjimo už 
Sovietų komisarai dabar tavimo. Kada Dovvdo pirš- kiekvieną kyšį ir piniginė

turi viešai i v____  „ x .
taip Sovietų komisarų pa- reštuoto asmens nuimti 
žadai neverti nei to popie- pirštų antspaudas, tai tas

Nujausdami, riuos ji pavergė.
I — -

I

dalinai nuo mentas išdirbtų kokią 
bet dali-(nors tvarką šelpti mažųjų 

................... j valstybių 
i žmones, kaip tai: Belgijos,

Vokiečiai sutraukė savo 
didžia galybę, kad užimti 
miestą.

Rusijos vyriausybė skel
bia, kad jų kariuomenė at
stūmė vokiečius tolyn nuo 
miesto.

International News Ser
vice praneša, kad vokiečiai reikalinga pagalba, 
jau iš šautuvų leidžia kul-1 
kas į miestą ir pasirengė 
kovoti miesto gatvėse. 
Pramatoma, kad miestas 
greitu laiku pateks į vo
kiečių valdžią.

Naciai Privalo Maitinti 
Nukentėjusius, Sako Hull

$300,000.
Šios bausmės yra pa

grįstos aukščiausia baus
me, kokia gali gauti už to
kius nusikaltimus, jeigu 
teismas pripažintų kaltu.

Apgulos Stovis Paryžiuje
Londonas, rūgs. 25 — 

Londono Daily Exnress 
Daduoda žinias iš Vichy, 
kad Paryžių ie paskelbtas 
an^ulos stovis, nes ten di
dėjąs prieš nacius pasi
priešinimas.

Tačiau, siu žinių nena- 
tvirtina nei Vichv valdžia.

Vokietijos viršininkai

---------------------------------------------------------------------norė]o.
-i BULGARIJA SU VOKIEČIAIS Suffolk County

l.I J prokuroras Wm. J. Foley,
gavės žinią iš Californijos, 
kad Dowd areštuotas, tuo
jau nasiuntė tris policinin
kus Dovydą parvesti i Bos
toną. Bostone Dowd bus 
teisiamas už kyšių ėmimą.

vo- .Tam oriskaitvta net 60 šias žinias užginčija. Prie- 
Sakoma, kad šingai. vokiečiai sako, kad 

sovietų jis paėmęs mažiausia $40,- Paryžius grįžo į normahj 
I laivyną Juodosiose jūrose. 000 kyšiais. gyvenimą.
Kas svarbiau, jis galės pri
eiti prie aliejaus šulinių - 
gazolino, kuris vokiečiams

I

I Londonas, rūgs. 25 — 
Bulgarijos įsikišimas į ka
rą yra neišvengiamas. 
Klausimas tik gali būti, 
kas pirma paskelbs karą, 
Rusija ar Bulgarija?

Vokietija spaudžia Tur-1

darbiavimo su Hitleriu. 
Iš Turkijos vyriausybės 

pareiškimų aišku, kad jie 
nesitiki, jog vokiečiai ar 
bulgarai užpuls jų kraštą.

Turkijai pasidavus
; kiečiams, Hitleris ieųgvai kaltinimų, kiją prisidėti pne jos pu-l fe sunaikinti 

sės. Jei Turkija pamatys 
vokiečių laimėjimus, nėra

'abejonės, kad ji pasiduos 
Hitleriui.

Apginkluos Amerikos Laivus , iš Maskvos per radio bu-

I

Bet iš Sekretoriaus Hull 
laiško neatrodo, kad Vals
tybės Departmentas šiuo 
laiku ką nors šelptų Vokie
tijos ar Rusijos paverg
tuose kraštuose.

Darbininkų Radio Programa1 i jr> i .’i taip reikalingas.,vo pranešta, kad Bulgan-! r p
ia8wil i šeštadienį, rugsėjo 27 d., 2 vai. po pietų įvyks 

HaClal nUSKanainO I . -aiVų Darbininkų Radio programa, kurią išpildys So. Bos-
400,000

kareivių ir taiso militari-
Washington, rūgs. 25 — ja sumobilizavo 

Prezidentas Rooseveltas 
reikalausiąs Kongreso lei- nius kelius, 
dimo apginkluoti visus A- 
merikos prekybinius lai- kastiškai rašo apie Angli- 
vus, kad jie galėtų apsi- jos ir Amerikos pagalbą 
ginti prieš vokiečių ar ita- sovietų Rusijai, ir, kadan- 
lų užpuolimus. gi laikraščiai yra valdžios

Taip būsią reikalauta, kontrolėje, tai aišku, kad 
kad Kongresas pakeistų vokiečių laimėjimai tuw- 

, ir galima

Washington, D. C., rūgs.
25 — Valstybės Sekreto
rius Hull savo laiške Sena
to Užsienių Santykių Ko
mitetui pareiškė, kad Vo
kietiją turi “tiesioginę at
sakomybę ir pareigą” mai-  
SilpnejUS, uiccuva, nau iivtigivoao

bet visa žmonija Ilgai lais- Amerikos fi?utralumo ak- kus imponuoja, 
vai kvėpuos. ' tą. > ™ orinei

netik Lietuva,

Turkijos laikraščiai sar-
i Atlantiko Vandenyne tono lietuvių jaunuolių — Wally Jason orkestras. Dalį 

programos išpildysime įrekorduotomis lietuviškomis 
dainelėmis.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 kilo-
Berlynas, rūgs. 25 — 

Pietiniame Atlantiko van
denyne ties Pietinės Afri- cycles ir klausytis gražios lietuviškos lietuvių kalba 
kos pakraščiais, vokiečių vedamos programos iš WCOP stoties, Boston. 
submarinai nuskandino 11 Skelbimus ir pranešimus priduokite arba siųskite 
prekybinių laivų. Tik vie-radresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. Bos- 
nas pabėgęs. ’ljąigi viąo ion, Mass. ąęba telephęnuokite — SOUth Boston 2680 

tikėtis jų artesnio bendra- nuskandino 78,000 tonų. arba NORwood 1449.
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Aiškiu Keliu"

------------------------ .--------- ---------------------------------------------------

Švedo Įspūdžiai Iš Lietuvos
— Čia pateikiame švedų kęs ir komisaras Lohse, 

Aftonbladet” kurio kompetencija api- 
atsilan- manti Estiją, Latviją, Lie

tuvą ir Baltgudiją. Atvy
kęs Kaunan, Lohse išlei
dęs specialinį atsišaukimą. 
Generalinis komisaras Lie
tuvai von Renteln irgi pa
skelbęs savo atsišaukimą, 
ragindamas lietuvius pa-

laikraščio “ 
korespondento, 
kiusio Lietuvoje, įspūdžių 
santrauką. Kaip jau buvo! 
pastebėta, šis laikraštis 
savo nusistatymu yra pa
lankus vokiečiams. Kores
pondentas pradeda savo 
atpasakojimą nuo to, kaip 
žydai kraustosi iš Kauno į dėti jam visomis jėgomis 
Vilijampolės ] 
Pakeliui iki Kauno Lietu
va autoriui atrodžiusi nu
skurusi, ypač po bolševikų 
šeimininkavimo. Kai kur 
matėsi ir degėsiai. Lietu
viai, pastebi autorius, sa
vo nepriklausomybės lai-;kimas, kuris esąs reikalin- 

Ikais padarė labai didelę gas ne tik karo metui, bet 
ir taikos laikais. Girdi, Pa
baltijo kraštai dabar pa
sieksią aukštesnio gyveni
mo standarto.
— Kauno radijas paskel

bė įsakymą visiems veži
kams įregistruoti savo ve
žimus vokiečių eismo poli
cijos biure. Už neįregistra- 
vimą grasoma baudomis. 
Įsakymą pasirašė apskri
ties komisaras Kramer, S. 
A. Oberfuhreris.

—Tenka patirti, kad so
vietų Latvijos aukščiau
sios tarybos prezidiumo 
pirmininkas prof. A. Kir- 
ichenšteinas (tas pareigas 
bolševikų okupacijos metu

Jeigu Dr. Ancevičius iš 
žurnalistinio darbo daro 
pragyvenimą, tai mes jo 
už tai negalime smerkti.

Žinios iš Lietuvos ar tai 
Dr. Ancevičiaus, ar tai 
Lietuvių Informacijų Biu
ro Šveicarijoj nebuvo nei 
pro-naciškos, nei anti-na- 
ciškos, bet buvo parašytos 
taip, kaip tuo laiku dėjosi 
Lietuvoje.

Iš kur mes sužinojome, 
kad vokiečiai uždraudė 
Lietuvos himną giedoti ar 
groti, kad vokiečiai pri
vertė Lietuvos vyriausybę 
atsistatydinti, kad vokie
čiai padarė įvairius kito
kius suvaržymus, ar ne iš 
tų pačių šaltinių? Ar ir 
pastarosios žinios yra pro- 
naciškos?

Kun. J. Balkūnas gal 
manė, kad jis savo straips-l 
niu nutildys komunistus, 

ir kitus Lietuvos 
priešus, kad jie ateityje

Lietuvių savaitraštyj ‘A- 
merika’, rugsėjo 19 d. lai
doje tilpo kun. J. Balkūno 
straipsnis, kuriuo užsimo
ta nutiesti tiesų, aiškų ke
lią kovoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės.

Mums atrodo, kad Ame
rikos lietuviai ir jų spau
da, išskyrus komunistus ir 
jų spaudą, visuomet buvo, 
yra ir bus už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Tai
gi ar gali būti dar tiesesnis 
ir aiškesnis kelias? Tuo 
keliu einant, nei Anglija, 
nei Amerika, nei kitos ša
lys negali mums prikišti 
šališkumą. Mes giname 
mūsų tautos teises.

Pats kun. J. Balkūnas 
sako, kad “netikiu, kad 
mes turėtume Kvizlingų 
Lietuvoje, arba vokie
čiams pakalikų mūsų tar- lenkus 
pe”.

Ar Dr. Ancevičius yra nebe vadintų lietuvių pro- 
apmokamas vokiečių, ar naciais.
ne, mes neturime žinių 
Tačiau iš adv. Stasio Ga- 
baliausko straipsnio apie galima tikėtis iš komu- 
Dr. Ancevičių sužinome nistų, ar lenkų ką nors ge- 
štai ką: “Tai yra grynai resnio?
profesionalas žurnalistas,! Komunistai ir kiti Lie. 
kuris teikia žinias visad iš įuvos priešai turi vieną

• v •

Dėl Lietuvos priešų 
šmeižtų neverta sielotis.
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New Yorko policininkas Lt Samuel J. Battie, negras (kairėj). Jis 
specializuojasi negrų jaunimo auklėjimo problemose. Jis užėmė vietą Lou 
Gehrig. Jis matomas čia tarpe negrų-mažųjų, kurie vieni iš jų šypsosi, bet 
kiti nevisai draugiškai atsineša.

Lietuva Vokiečiu Okupacijoje
K. Brunių. Tačiau paskuti
niu momentu tos vieton 
buvo • paskirtas Dr. J. 

o paukxtv„ Dzi knrios Drie-Savano- viai karininkai būsią tik- v .. P
*■ rTnoriACt 11 r t y Ir i mi o

— Kaip jau buvo praneš-: Taip pat Lietuvos ka
ta, Kaune formuojamas riuomenė performuojama 
pagalbinės policijos tarny- į pagalbinę policiją. Lietu- 
bos batalionas. — 
riai priimami Kaune, Šiau- tai iki kapitonų, o vyrės
imose, Telšiuose, Panevė-1 nieji — vokiečiai. Šios po- 
žyje, Utenoje, Ukmergėje, ‘ licijos nariai nešioja Lie- 
Alytuje, Marijampolėje ir tuvos kariuomenės unifor- 
Raseiniuose. Puskarinin- mą su atitinkamais raiš-• v

PĮ{mų šaKmių. Ę)r. Ance- tikslą, tai suskaldyti Lie- kiams ir grandiniams nu- čiais ant rankovių.
!^£iaUS _kaT-_ rimto tuyiU vienybę. Jie bando į-' statytas amžius iki 35 me- — Turimomis žiniomis, iš

tų. Karininkai priimami tų bolševikų nacionalizuo- 
iki kapitono laipsnio imti-tų namų savininkų, 
nai.

listo pranešimams galima^ vajrįaįs budais sukurstyti 
pasitikėti. mus, kad mes, vietoj dirb-

“Dr. Ancevičių pažįstu,’ti konstruktyvų <’ ’ 
kaip nuoširdų lietuvį ir iš-pradėtume - - -
tikimą savo tautos sūnų, 
kuris darbuojasi su lietu
viais Berlyne Lietuvos la
bui”, rašo adv. Stasys Ga- 
baliauskas.

į darbą, 
polemizuoti, 

vieni kitus pulti.

Komunistai Desperacijoje

w ■

priemiestį. užgydyti žaizdas po kru- 
ivino bolševikų viešpatavi-
mo.

Toliau korespondentas 
pastebi, kad Lietuvoje esą 
sparčiai dirbama. Pasak 
jo, esąs tvarkomas susisie-

Tai Ne Sensacija!
a '

Marianapolis College — 
Beston College 

Football rungtynėse.

pažangą, bet daug nustojo 
bolševikų okupacijos me
tu. Kaune korespondentas 
užtikęs didžiausią judėji
mą, kaip skruzdėlyne. Visi 
labai skubėję: kariniai au- 

rėju prie Vokietijos gene- tomobiliai, ambulansai ir 
ratinio komisaro Lietuvoje civiliniai vežimai. Visose 
buvo numatyta skirti inž. gatvėse matėsi stačiai ki

lometro ilgio karavanai su 
baldais ir žydų perpildy
tais vežimais. Mat, vokie
čių valdžios įsakymu žy 
dai kraustėsi į Vilijampo-! 
lę. Ant tilto per Nerį triuk
šmas buvo neišpasakytas; 
reikėję skubėti, nes termi
nas buvęs griežtai apribo 
tas. Autorius matęs vokie 
čių valdžios skelbimus vo- . . . _ _ , , . v
kiečių ir lietuvių kalbomis Lietuvoje ėjo J. Paleckis) 
apie uždraudimą žydams pasodintas i Rygos^kaleji- 
vaikščioti šaligatviais, a- . - 
pie prievolę nešioti Siono ^se1vlk^1^, 
žvaigždę ant krūtinės ir 
panašiai.

Valdžia rūpinantis ir žy-(esą svarbiau paimti jau- 
dų pragyvenimu. Žydams nesnį ir tinkamesnį žmo-

žasties įvyko šis staigus 
pasikeitimas, žinių neturi
ma.
— Jau buvome rašę, kad 

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje Dr. von 
Renteln išleido įsakymą 
dėl žemės pertvarkymo. 
Dabar iš kitų šaltinių pa
tirta ,kad šis įsakymas bu
vo paskelbtas rugpjūčio 19 
d. Pagal minėtą įsakymą, 
buvę žemių savininkai, iš 
kurių bolševikų valdžia bu
vo žemę nusavinusi, tvir
tinami žemės valdytojais, 
bet tiktai iki 30 hektarų. 
Naujakuriai ir mažaže
miai, gavę žemę nuomon 
bolševikinės žemės refor
mos metu, tos teisės nus
toja. Dalis naujakurių grą
žinami žemės ūkio dar
bams. Įsakyme pasakyta, 
kad tie naujakuriai ir ma
žažemiai, kurie žemę gerai 
dirbę, būsią paliekami lig
šiolinių sklypų valdyto
jais. Atsisakę dirbti pas
kirtą darbą arba darbą 
metę, būsią baudžiami.

Mūsų informatorius tvir
tina, kad Lietuvoje esama 
įsitikinimo, jog sakytas 
pertvarkymas esąs tiktai 
laikinas. Ar tai reiškia, 
kad tikimasi bolševikų nu
savintas žemes atgauti vi- 
siškon nuosavybėn, tuo 
tarpu dar žinių neturima.

Minėtame Vokietijos ge
neralinio komisaro įsaky
me dar nustatoma, kad 
bolševikų valdžios sukurti 
valstybiniai dvarai (sov- 
chozai), traktorių stotys

ku
riems Lietuvos tautinė vy
riausybė namus buvo grą
žinusi, namai vėl esą atim
ti.

mą. Jis kartu su kitais lat- 
................. j norėjęs 

bėgti Maskolijon, bet pa
keliui jį iš automobilio iš
metė. Girdi, automobilin

visuomet laimi mūšius ei- <
I *7 

darni atžagariai.
Komunistai nepatenkin

ti ir kitu Anglijos įžymiu — Patirta, kad Lietuvos 
asmeniu, būtent, Robert Telegramų Agentūra “El- 
Tatton Bower. Apie Bo- ta” esanti perorganizuota 
wer šiaip rašo: |į “generalinio komisariato

‘ ” (Pres-

v •

duodamas darbas ir jie tai- gų_ Tokiu būdu Latvijos 
są kelius. Seni barzdoti žy- Paleckis atsidūrė paplen- 
dai, vidutinio amžiaus ir tėję, kur buvo suimtas ir 
jaunuoliai dirbą su kastu- atvežtas į Rygą.
vais, basliais ir karučiais. —Kaune buvo surengtas 
Daug esą darbo ir ghetto viešas lietuvių policijos or- 
pritaikinti dešimtinis tūk- kgstro koncertas miesto 
stančių gyventojų. parke. Pajamos buvo ski-

Išvartytos Lenino ir Sta- riamos vokiečių Raudona- 
lino stovylos Lietuvos mie- jam Kryžiui.
steliuose aiškiai parodan-; — Per Kauno radiją kon- 
čios lietuvių neapykantą certavo dainininkas Grau- 
bolševikų valdovams. žinis, solistės Arnastaus-

Vokiečių kariai užtikę kienė, Danauskaitė, be to, 
Lietuvoje daug maisto at- Šabaniauskas. Dar skam- 
sargų ir todėl jie gardžiai 5ino Dvarionas. Vienam 
sotinąsi didelėmis “Metro- k°ncertui vadovavo Br. 
polio” porcijomis. Karinin
kai turį savo ramovę “Ver
salio” viešbutyje. Vokie
čiai valgą neskubėdami,! 
nes karo frontas jau se
niai nutolo į rytus.

Tą pat dieną, kai kores
pondentas atvažiavęs au
tomobiliu į Kauną, atvy-

gų. Tokiu budu Latvijos
Į
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Spalių 4 d. įvyks didelės' 
žūtbūtinės rungtynės tarp 
Marianapolio kolegijos 
futbolo ratelio ir Boston 
College jaunųjų ratelio.

Nepraleiskime progos se
niausi ir 
matę šių 
rungsis 
lietuvių 
ninkai.

Rungtynės įvyks, spalių 
4 d., šeštadienį, apie 2 vai., 
Bostono kolegijos stadio
ne.

jauniausi nepa- 
rungtynių, nes 

mūsų vienintelės 
kolegijos sporti-

Naujos Anglijos L Vyčių 
Apskričio

pusmetinis Suvažiavimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo- 
September 28, 1941, Nor- 
wood, Mass., Runaberg 
Hali, Wilson St., 2:00 vai. 
p.p. Kviečia visos Naujos 
Anglijos dvasiškiją, dele
gatus, narius ir svečius at
vykti į šį svarbų suvažia
vimą.

B. Kudirka,
Pirmininkas.

“Tuo pačiu sykiu kitas spaudos tarnybą 
žymus anglų strategas, sedienst dės Generalkom- 
Robert Tatton Bower, sa- missanats). Jos priešaky- 
ko prakalbas prirodinėda- je stovįs kažkoks vokietis, 
mas, kad vokiečiai sudaro 
vyriaujančią pajėgą, kaip 
karo iniciatyvoj, taip ir 
jos vykinime”.

Komunistėlis sako, kad 
“tuo būdu susidaro dar di
desnis pasiklydimas”. 
Taip, komunistams susi
daro “didesnis pasiklydi
mas”, bet anglai, būdami 
gudrūs politikai, nepasi- 
klys.

Toliau rašo:
“Per šiuos tris mėnesius 

titaniškų kovų Rytų fron- 
ijte, Anglija beveik nieko 

nepadėjo Sovietų Sąjun- 
1 gai”.

eT? h-J Stebčtis tik reikia iš ko-
n. _u' munistų. Sovietų komisa

rai dėkoja Anglijai ir A- 
, o A- 

merikos komunistėliai sa
ko, kad “Anglija beveik 
nieko nepadėjo”. Klausi
mas, kurie geriau žino?

Komunistėlis užbaigia 
savo straipsnį raudos žo
džiais:

“ChurchiU’as ima ant sa-

—Kaune buvo surengtas

Kaip tik Vokietija užė
mė Kievą, tai lietuviški 
komunistėliai neteko gal
vų. Jie puola Angliją, kad 
ji nedaro invazijos į Vo
kietijos užimtus kraštus.

Štai ką rašo Chicagos 
lietuvių ragožninkų komu-! 
nistų laikraštis:

i “Daugiau Negu Liūdna 
| “Anglijos karo ministe- 
iris David Margesson vie
šai pasisakė spaudoj, kad 
Anglija negalinti 
invaziją kuriam 
kiečių užimtam 
krašte. Jis sako, 
kietija taip galinga, jog ji, 
vienu ir tuo pačiu kartu, 
gali kovoti ne tik Rytų, 
bet ir Vakarų fronte...”

Tas komunistėlis pyks
ta, kad anglas viešai pasi-! 
sako, ir rašo:

“Šimtą kartų būtų ge
riau, jeigu jis jau 1__ ___
tų tylėjęs, nes toks viešas 
demonstravimas f---------
simizmo yra stiprinimas 
vokiečių moralės. Anglijos 
karo ministeris pila van
denį ant Vokiečių malu- 
no .

Tas Chicagos komunis
tėlis norėtų, kad Anglijos 
atsakomingi pareigūnai 
kalbėtų taip, kaip kalba. atsakomybę už
Maskvos komisarai, kurie .... .-fi *

pradėti 
bent vo- 
Europos 
kad Vo-

savo P6- merijai uj pagalbą,

Tačiau beveik visi senieji 
“Eltos” tarnautojai pasili
ko savo vietose.

Kaip atmename, bolševi
kų okupacijos metu ‘Eltai’ 
vadovavo Leiba Šaus.

Kauno radijofono direk
torium irgi paskirtas kaž
koks vokietis. Bet radijo
fono programa duodama ir 
lietuvių kalba.
— Iš Kauno turima žinių, 

kad rugsėjo 15 d. praside
da mokslo metai Lietuvos 
pradžios mokyklose ir 
gimnazijose. Betgi dauge
lis mokyklų, ypač gimna
zijų patalpų yra užimta 
vokiečių kariuomenės ir 
karo ligoninių reikalams. 
Tose vietose mokslo įstai
goms patariama susispau
sti ir susirasti patalpas.

Neaiškumų esą dėl Lie-

• v
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Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

i

Myopia Club Beverage Co. \
Grafton Avė., IsRngton, Mass. Tel, Dedham 1304-1

PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R :

Jonušas.

t
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savaitę tik 200 gramų, cu-’ 
kraus 
ma taip pat druskos stoka. 
Sakoma, kad Lietuvoje c- 
są užtikta apie 150 vagonų 
druskos, tačiau jos trūks
ta. Ryšium su tuo eina, 
kalbos, jog druska laisvai 
nepardavinėjama, kad ū- 
kininkai neskerstų gyvu
lių ir nesudarinėtų mėsos 
atsargų.

—------------

50 gramų. Jaučia-

tuvos aukštųjų mokyklų,! ii arklių punktai valdomi 
ypač Universitetų Vilnių- vokiečių komisaro.
je ir Kaune, likimo. Ry
šium su tuo Universitetų per savaitę veikia vokiečių 
profesorių delegacija lan- kalbos kursai tarnauto- 
kėsi pas Vokietijos gene- Janas. Vokiečių kalbos kur- 
ralinį komisarą von Ren- sai rengiami ir lietuvių 
teiną, šio atsilankymo re-; policijai.
zultatai dar nežinomi. Kai-; —Vilniuje atgaivintas
bama, kad Universitetuose Autobusų susisiekimas, 
bus leidžiama veikti tik — Vilniaus ir Kauno bur- 
aukštesniėms semestrams, rnstrai paskirti tarėjais 
o naujų studentų nebūsią prie tų miestų paskirtų vo- 
priimama. j kiečių komisariatų.

Prieš kurį laiką buvome' — Gauta kai kurių žinių 
gavę privatinę žinią, kad apie maisto padėtį Lietu- 
esą manoma neleisti Lietu- voje. Kaip jau buvo pra- 
voje veikti nei universite- nešta, Vilniuje, Kaune ir 
tams, nei gimnazijoms, kituose didesniuose miės-

—Vilniuje tris kartus
v •

I

(dabartinę padėtį.
i “Tupčiojimas ir kuisi- 
masis ant vietos nėra ke
lias į laimėjimą. Pas milio- 
nus žmonių susidaro nuo
žiūra, kad tas daroma tik
sliai.”

Vadinasi, komunistai jau 
įtaria Angliją, kad ji “tiks
liai” neduoda pagelbos So
vietų Rusijai. Neužilgo ko-

Imunistai vėl pradės keik- , „
ti Angliją, kaip keikė po’ Kiek šios žinios yra pagrį- tuose įvestos maisto kor-

t

! Stalino su Hitleriu pasi- stos, šiuo mėtų dar sunku- teles. 
; bučiavimū, kada Rusija spręsti.' ” įnotm
' 1 , . .. v. '• i! , , I _ y

..____ Duodamos maisto
{normos n (įstatytos labai

praras daugiau svarbių —Atėjo žinia, kad darbo mažos. Pav., mėsos duoda- 
pozicijų. ir socialinės apsaugos ta-ma vienam asmeniui per

Reikalingas Vargonininkas
Providence, R. I. lietuvių 

bažnyčiai tuojaus reika
lingas vargonininkas, ge
rai suprantąs bžtžnytinę ir 
lietuvių klasinę muziką, 
bei sugebąs tinkamai mo
kyti ir vesti chorą.

Dėl sąlygų kreiptis pas 
Kun. J. Vaitekūną.

350«mith St: ■ 
Providence, R. I.

(9-26)
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TAI NESVARBU 

kas 
ATSAKIS?

Gal ir svarbu, kada šau
ki “long distance”. Gal 
jūs norite kalbėti su 
tam tikru asmeniu. Jei 
taip, jūs galite pašaukti 
“Person - to - Person" 
ir jums kainuos tik tuo
met, kada prišauksite 
pageidaujamą asmenį.
Bet jei nesvarbu kas at- 
sakis — kas atsilieps, 
tuomet šauk “Station - 
to - Station" ir tuomet 
bus daug mažesnė kai
na negu šaukiant “Per
son - to - Person”.
Sis dviejų rūšių telefo
no vartojimas yra su
tvarkytas vartotojui, 
kaip ir kiti smulkus te
lefono aptarnavimai, 
kad jis turėtų paranku- 
mą ir kad mažiausiai 
jam tekainuotų.

.1 <-

lEV ERGLMO TELEnOME & TELEGRAFU 00.

i
*

**

$
*

::*

■:K

-------------------------------------------------------------------------- c >



renktadienis, Rugsėjo 26, 1911

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such aa
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Chriatmas
---------by----------

•AINT JOSEPH’t LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Eotered &■ aecond-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston. 

Mass. under the Act of March 3. 1870
Acceptance for malling at speoial rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

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

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  ...... .......$4.0C
Vieną, kart savaitėje metanu $2.00
Užsieny metams .............. $5.00
Užaienyj 1 Kart savaitėj metams $2.a0

366 Wect Broadway, South Boston, Maaa.
Telephone SOUth Boston 2680.

Nuo pat karo pradžios Popiežius nepaliauja mel
dęsis ir mums įsako melstis už taiką. Katalikai, žino
ma, klusniai ir uoliai tą Šv. Tėvo įsakymą pildo. Radi
kalai ir netikintieji iš to šaiposi, bet — štai įvyko visai 
nesuprantamas dalykas: neperseniai Vatikane lankėsi 
specialus prez. Roosevelto pasiuntinys Taylor. Jis ten 
turėjo ilgą pasikalbėjimą ir su Šv. Tėvu ir su užsienių 
reikalų vedėju kard. Magnoni. Kokiu reikalu kalbėta
si? Nieks tikrai nežino. Spėliojimams nėra galo. Bet 
vienas dalykas tai jau tikras: ne apie karo vedimą jie 
ten kalbėjosi, nes Popiežiui karas yra klaiki pabaisa, o 
taika numylėta svajonė. Tad savaime siūlosi išvada, 
kai kalbėta apie taiką. Tai atrodo neįtikėtina, ypač po 
Anglijos ir Amerikos pareiškimų, kad reikia kariauti 
iki galutinio Hitlerio sunaikinimo. Tad Amerikos at
stovui šiuo metu kalbėti apie taiką būtų lyg nesąmonė.;

Bet čia įeina visai kitas veiksnys — bolševikai, va- 
dinasi, jų sunegalėjimas ir gręsiantis komunizmui pa
vojus. Jei vokiečiai užimtų Maskvą, tai politinis įspū 
dis gali privesti prie nepageidaujamo bolševikams su 
krėtimo. Jiems be galo svarbu, 
nebūtų prieita. Tad lyg išeitų, kad bolševikai prašė Vokietijai esą pavykę; 
Roosevelto tarpininkystės — klabinti į bet kieno duris lietuvių kraujo aukų pa
taikos reikalu, kad net ir į patį Popiežių prireiktų gelba sumušti bolševikus} 
kreiptis. Panaši išvada atrodo nesąmone, bet istorijoj Lietuvoje. Bet, tų aukų 
jau yra buvęs toks įvykis. Tai atsitiko 1581 metais, ka- tikslas buvo Lietuvos ne- 
da Maskvos caras Ivan Groznyj (Jonas Žiaurusis) ko- priklausomybė ir laisvė ir 
vojo su lenkų - lietuvių karalium Steponu Batoriu. Ca- jokiu būdu ne vokiečių o- 
ras buvo visiškai nugalėtas. Nebežinodamas kaip apsi- kupacija, ar vokiečių im- 
ginti, jis kreipėsi į Popiežių Gregorijų XIII, kad padėtų perializmas. 
jam su Batoriu susitaikinti. Ta proga caras pasižadė- Reicho komisaras lyg 
jo duoti pilną laisvę Katalikų Bažnyčiai ir pats benepasityčiodamas iš Lietu- 
ketinęs priimti katalikvbe. Gregorijus XIII, kad ir var- !^og neiaįmes Jaro berei- 
giai caro žodžiams patikėjo, bet vis dėlto pasiuntė savo kaiįngą priekaištą Lietu- 
legatą, jėzuitą Antaną Posseviną, kuriam nepavyko vos iietuviškai ir savysto- 
kariaujančių pusių sutaikinti, daugiausiai dėl Bato- viai pOiitikaį kuri jei ne
rio užsispyrimo, norėjusio pilnai išnaudoti karo laimė- patįko vokiečiams tai tik 
jimą. Batory su Ivanu galutinai susitaikė, bet kadan- d-j - lietuvių kai- 
gi taika įvyko be Possevino pasitarnavimo, tai caras Netiesa, kad Lietuva 
sakėsi esąs laisvas nuo savo pasižadėjimų. Ar šiaip ar;buvo kieno tai ^dimo ob_ 

jektas neva dėl Vokietijos 
ir Sovietų interesų priešin
gumo. Lietuva kaipo maža 

j valstybė negalėjo padary-

• v

taip jis savo žodžio nebūtų išlaikęs.
Čia tenka pravesti trumpa analogija bei palygini- ' 

mas. Sakoma, kad Stalinas apsirinko Ivaną Groznųjį 
savo pavyždžiu visuose to caro žiaurumuose ir klasto-! _ 
se. Tad kodėl ne sekti caro pavyzdi ir kituose gyveni- 'ti~įtakos dėl* tų priešingų 
mo įvykiuose, vnač kada akyse stovi mirtinas Pavojus?| įnteresų išlyginimo* Lietu- 
Sakvsite, kad ši išvada perdaug jau fantastiška. Dėl;va tik tikgj0 ka(į savo 

griežtu neitralumu negali 
pakenkti 
kaimynų 
santykiams. Lietuva statė 
savo ateitį ne ant savo 
kaimynų interesų priešin
gumo, bet ant gero kaimy
niško sugyvenimo, pagrįs
to teisėtumu ir savygarbe. 
Lietuva tikėjo į savo di
džiųjų kaimynų žmonišku
mą, kad jų garbė neleis' 
skriausti silpnesniojo ir1

I

Sakvsite, kad ši išvada perdaug iau fantastiška. Dėl; 
to daug nesiginčysiu, tik pasakysiu, kad šiais laikais j 
visokių netikėtumų galima susilaukti, ypač nuo žmo
nių Stalino tipo.

Ką į tai pasakytų Angliia? Juk tai ji užsispyrė 
vesti kara iki galutinio laimėjimo. Bet ka Anglija gali 
padaryti be Amerikos? Palikta viena, ji karo niekad 
nelaimės. Tad tenka skaitytis su tuo, kur Amerika nu
kryps. Bet kas būtų pasidarę su Amerika? Kieno ji y- 
ra įtakoj? Į tą klausimą nėra reikalo atsakinėti. Visi 
tai žino. K.

Lietuvos Pasiuntinybės Žinios
1. Dėl vokiečių okupacines valdžios 

pareiškimo.

v •

WASHINGTON, D. C.— 
1941 m. Rugsėjo 20 d. —

Ponas Heinrich Lohse, 
Reicho Komisaro Ostlando 
sričiai liepos 28, 1941, pa
skelbtoji Lietuvos gyven
tojams deklaracija (žiur. 
jos tekstą) atskleidžia tik
rąsias vokiečių intencijas 
Lietuvos atžvilgiu. Jos pa-( 
imtos iš Mein Kampf.

Reicho komisaras jau 
kalba apie Lietuvą, kaip 
buvusią nepriklausomą 
valstybę, kaip inkorporuo
tą į Ostlando sritį, kuriai 
paskirti vokiečių komisa
rai valdyti bei įsakymams 
davinėti, paliekant gyven-

tojams juos paklusniai 
vykdinti.

kad gyvent trokšta lygiai 
mažos tautos kaip ir dide
lės.

“Tie, kurie Lietuvai tiek 
daug laisvės žadėjo” juk 
savo pažadus ištęsėjo, dar
gi pati Vokietija Didžiojo 
Karo gale pirmoji pripaži-

Tai yra tas pats vergovės no Lietuvos nepriklauso- 
metodas ir mastas, kuris mybę. Tie, kurie daug lais- 
pritaikintas visai eilei ki- vės žadėjo nesutiko Mas
tų Vokietijos užkariautų kvoje 1939 m. vasarą iš- 
kraštų, tai vaizdas tos duoti Baltijos valstybių 
naujoviškos santvarkos, bolševizmui, o be to Angli

ja su Amerika lygiai ne
pripažino bolševikų oku
pacijos kaip dabar nepri
pažįsta vokiečių okupaci
jos. Ar gi Vokietijos elge
sys 1939 metais Lietuvos 
atžvilgiu buvo kaimyniš
kas? Vokietija pasiskubi
no pripažinti bolševikų a- 
gresiją prieš Lietuvą ir 
pirmutinė pasiryžo panai-

<<

‘The New Order’,”i kurį 
Berlynas, Romos praaria
mas bandysiąs sukurti 
Europoje. Ko jis vertas ne
gali būti dviejų nuomonių: 
tai prievartos karalystė.

Proklamacijoj pasakyta, 
kad bolševizmas gręsė vi
sai Europai, bet ar naciz
mas Europai negręsia? Iš
eina, sulyg tos patarlės:

J

I

Joseph Driscoll, New Yorko laikraštininkas, nuo Jung. Valstybių pa
truliuojančio orlaivių nešėjo laivo leidžiasi į laivą - destrojerį. Jis po šio 
“raido” aiškiai gali paaiškinti, kaip jūreiviai persikelia iš laivo į kitą lai
vą kur nors jūrėse.

baslį basliu versk, bet da- kinti Nepriklausomos Lie-[ nesiekiąs kitų pavergimo 
bokis, kad baslio antras " xl“‘ ----------
galas kam galvos nepra- 
daužtų. Tiesa, kad bolše
vizmas Lietuvą skaudžiai 
nualino, bet pridurtina — 
ne be Vokietijos pramaty- 
mo. Jei Vokietijai rūpėjo: 

1 tik bolševizmo pavojus, 
tai kodėl nebolševikiškos 

j tautos nepaliekamos ra-Į 
kad prie tokio krizio myt>ėje?

tuvos diplomatinę atsto- Šitokio progreso vokiečiai 
vybę. Skirtumas tarpe tų Lietuvai negali duoti. Vo- 
“kitų” ir Vokietijos yra kiečių siūlomas progresas 
tas, kad tie “kiti” žadėjo, panašus į kumečio progre- 
davė ir dabar to tebesilai- so sąlygas.
ko, o Vokietija pasielgė Proklamacijoj dar mini- 
priešingai. i ma, kad “patikimi” lietu-

„ • vių tautos žmonės bus pa-
. Esą atsitraukus Vo- skįrti ne išrinkti, pageida- 

kidijų! nuo Įtakos toje vimaras reikšti: patikimij 
sferoje, Sovietai tuoj galė
ję Lietuvą užimti be pasi
priešinimo. Bet, kodėl Vo
kietija taip pasielgė jei So
vietų neišvengiamas įsi
veržimas į Pabaltę nebuvo 
Vokiečių planuose. Reicho 
komisaras, suprantama, 
visoko aiškiai pasakyti ne
galėjo: turi slėpti Vokieti
jos ekspansijos užsimoji
mą.

— keno? žmonių ar komi
saro? Ar sukilėlių vyriau
sybė nebuvo žmonių pati
kima? — o betgi komisa
ras ją išvaikė. Ką visa tai 
reiškia yra aišku ir be ko
mentarų. Neužmirština, 
kad bolševizmas davė vo
kiečiams progos atnaujin
ti jų viduramžinias kruza- 
das; atsimindami lietuvių 

; atsparumą ugnies ir kala-
Reicho komisaras užtik- vijo krikštui, šie moder- 

rina Lietuvai darbą, duo- niški kryžiuočiai dabar a- 
ną ir progresą. Bet, Lietu
voj niekada nebuvo nedar
bo, o duonos visada buvo 
daugiau negu pačioje Vo
kietijoje. Kas liečia prog
resą, patys vokiečiai jį 
Lietuvai savo laiku pripa
žino ir kiti jį matė ir juo 
gėrėjosi. Kas svarbiausia, 
tas progresas buvo taikus,

VOKIEČIŲ KOMISARO ATSI
ŠAUKIMAS Į LIETUVOS 

GYVENTOJUS
i uždavinyje atstatyti tvar
ką ir darbą šiose srityse. 
Bolševizmas gręsė visai 
Europai, jis ruošėsi Vokie
tiją pulti, jis padarė jums 
taip pat baisiausių žaizdų. 
Jei šis pasaulio priešas dar 
būtų keletą metų pas jus 
siautęs, tai jūsų turto ir 
jūsų tautos nieką nebūtų

tėjo Lietuvon kaipo gelbė
tojai nuo bolševizmo. Bet 
anais laikais krikštas Lie
tuvon atėjo ne iš vokiečių. 
Panašu, kad ir dabar galu
tinas nusikratymas bolše
vizmo pavojaus ateis ne iš 
autokratiško nacizmo bet 
iš sąmoningo ir visuotino 
demokratizmo.

v •

savo didžiųjų 
tarpusaviems

sričiai p. Dr. von Renteln,

Lietuviai!
Adolfas Hitleris, Didžio

sios Vokietijos Reicho Va
das, 1941 m. liepos mėn. 17 
dienos dekretu paskyrė 
mane Reicho Komisaru 
Ostlandui (Rytų sričiai). 
Į šią sritį taip pat įeina 
buvusioji laisvoji Lietuvos 

i valstybe. Vadas, tos pačios įlnk^Bolkvikų radai'bū’ 
dienos dekretu, taip pat|tų jus gabenę j sibirą, jus 
įeina buvusioji laisvoji pĮagę įr įudę. Jūsų kraujo 
Lietuvos valstybe. Vadas,; lb vokiečių tautos 

, tos pačios dienos dekretu,) inkluotos jė 
taip pat paskyrė buvusiai bIoškė pasau.
laisvos Lietuvos valstybes lin 
snciai p. Dr. von Renteln, ______
yra man kaip Reicho Vy- kieči;“^ tūo“p£iu da- 
nausybes atstovui Ost-!- - - ...
lando Reichs - komisaria
tui, atsakingas už vykdy
mą visų Reicho Vyriausy
bės ir eventualiai mano 
pačio įsakymu bei parėdy
mų. Jo paties įsakymai bei 
parėdymai šios srities ri
bose yra kiekvienu atveju, 
taip pat vykdintini.

Pirmiausia aš kreipiuosi 
į gyventojus į pietus nuo 
Dauguvos iki buvusių lais
vosios Lietuvos valstybės 
sienų imtinai, kviesdamas 
visa jėga bei pasiryžimu Reichas dėl savo, intereso 
pagelbėti man pavestam atsisakė (itakos) sferų,

todėl kiekvie
nas supras, kad šioji vo-

bar perėmė pareigą ir tei
sę taip sutvarkyti santy
kius, kad daugiau niekuo
met panašus pavojus iš- 
naujo negręstų Europos 
tautų tradicijoms, dargi 
pačiai jų egzistencijai.

Tie, kurie jums per 20 
pastarųjų metų tiek daug 
laisvės žadėjo, tikėjo turį 
vykdinti savo politiką žai
sdami Sovietų ir Vokieti
jos Reicho prieštaravi
mais. Tačiaus, toje aky- 
mirkoje kai Vokietijos

Marianapolio Šventovės Reikalu 
Pareiškimas

maldingumą.
Taigi velionies buvo su

manyta šalia Kalvarijų 
pastatyti Liurdo grotą, Šv. 
Juozapo ir Šv. Onos garbei 

Navicko darbų altorius; dar daugiau a. a. 
ir amžinas pa- kun. Navickas planavo ir

Netikėta mirtis neleido 
jam savo sumanymų įvyk- 
dinti.

Po a. a. kun. Jono Navic-

Marianapolio Kalvarijų tuvių Katalikų Šventovę, 
įkūrimo darbai ir rūpės- kuri amžiams liudytų apie 
čiai pakirto jų sumanytojo lietuvio gilų tikėjimą ir 
ir įsteigėjo a. a. kunigo Jo
no Navicko jėgas ir prive
dė prie staigios, netikėtos 
mirties.

Kalvarijos tad yra lyg
a. a. kun. 
vainikas 
minklas, jo paties pastaty- svajojo apie Šiluvą ir kapi- 
tas prie savo kapo, kuris nyną Marianapolyje. 
yra supiltas šalia XII Kal
varijų Stoties, vaizduojan
čios Jėzaus mirtį.

Nepaprastas Amerikos 
katalikų visuomenės pri-’ko mirties perėmęs Ame- 
tarimas Kalvarijų steigi-! rįkos Marijonų Provinci

jos valdymą, didžiai įver
tindamas ir gerbdamas ve
lionies sumanymus, pasta
čiau vienu iš svarbesniųjų 
mano uždavinių užbaigti 
Marianapolio Šventovės 
darbus.

Šiuomi tad pareiškiu 
plačiajai Amerikos Katali
kų Visuomenei, kad Ma
rianapolio Šventovės dar
bai bus ir toliau tęsiami 
sulig a. a. kun. Jono Na- 

> paliktuoju planu. 
_ .Pirmoje vietoje bus bai- 

jusų geroves; gįamį ūkusieji Kalvarijų

mo minčiai ir jos duosnu- 
mas privertė a. a. kun. Jo
ną Navicką plačiau užsi
moti: sukurti Marianapo- 
lyje tikrąją Amerikos Lie-
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tuojaus pasirodė šios fata
liškos laikysenos tikroji 
prasmė. Sovietai galėjo 
jus be pasipriešinimo už
pulti. Nežiūrint visokios 
padarytos skriaudos vo-' 
kiškumui ir užsipuolimų 
prieš nacional-socialistinį į jį ko 
Vokietijos Reichą, Reicho- 
Vyriausybė ——„a«,I
dėlei stengsis užtikrinti; sutvarkym0 ir pagražini- 
jums darbą, duoną ir toli-' 0 darbai ir netrukus bus 
mesnę pažangą. Taeiaus I rad6ta Liurdo gv Ju0. 
vokiečių administracija ir gv Onos altonų
turi reikalauti, kad jos pa- statvfra 
rėdymai būtinai būtų vyk-i Kreipiuosi tad j mūsų 
domi, nes jie tarnauja tik PrieteIius, Rėmėjus ir Ge- 
siam vienam tikslui, kras- padarius, prašydamas, kad 
to ir jūsų gyvybių saugu-) teiktųsi ir toliau remti šį 
mui. Vokiečių administra- kventąjį darbą saVo prita- 
cija valsčiuose ir miestuo- rimu ir aukomis.

Visais Marianapolio 
Šventovės reikalais pra
šau kreiptis į žemiau pasi- 

Mariana-
n,

Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
Amerikos Marijonų 

Provincijolas. 
P. S. Kurie buvo gavę iš

se pritrauks bendradar
biauti jūsų atstovus. Ji, 
reikalui esant, pakvies pa- 
tikimus jūsų tautos vyrus, “f adresu? ______
per kuriuos galėsite per-, |is Co||ege> Thompso, 
duoti Reicho komisarui, 
generaliniam komisarui ir 
sričių komisarams jūsų 
pageidavimus ir ji leis 
jums sudaryti apsaugos 
organus jūsų viso darbo ir a kun Jono Navicko vo. 
gyvybių saugumui. As ti-)kebus aukoms siųsti su 
kiuosi, kad visi gyventojai veiiOnies adresu, gali tuos 
klausys mano nurodymų,|pačius vokelius ir dabar 
kad pagydzius sunkias; vartoti. Tačiau čekius pra- 
zaizdas, kurias bolsevikis- šoma išrašyti vardu: — 
kas pasaulio priešas ir 
jums padarė. Tiktai tuo
met kultūra ir gerovė ga
lės vėl atgimti ateityje, 
tiktai tuomet jūs visi ga
lėsite taikoje gyventi. Vo
kietijos Reichas duoda 
jums šią galimybę. Dabar 
priklauso nuo jūsų šia 
limybe pasinaudoti.

Pasirašė: Lohse
Vilnius,
Liepos 28,1941.

(Bus Daugiau)

MARIAN FATHERS.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioie knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston. Mass.

ga-

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
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.
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Priešseiminis Sodaliečių susi-! 
rinkimas įvyko sekmadienį, 2. 
valandą po pietų, Šv. Roko, lie-j 
tuvių parapijos svetainėje, 
Montello, Mass.

Darbininko Metiniai
Šiandien pradedame iš

bandymo darbą. Mūsų jau
nos Sodalietės ir jų veikla 
mums išeivijos lietuviams 
buvo nežinoma. Laiks nuo 
laiko, kiek bus galima, 
stengsimės visuomenei pa
rodyti, kad mūsų lietuvių ,

parapijų jaunos merginos 
dirba gražų darbą Dievo ir 
mūsų išeivijos garbei.

Pradėdami šį skyrių lin
kėkime mūsų Sodalietėms 
geriausio pasisekimo ir iš
tvermės savo gražiame 

; darbe. D. A.

Sodaliečių Metinis Kongresas įvyks Sekmadienį, 
Spalių (October) 19,1941, šv. Roko Lietuvių parapijos 
svetainėje, Monterio, Mass.

Visų Naujos Anglijos Lietuvių parapijų Sodalietės 
renkitės į šį svarbų Kongresą.

Iškilmingos šv. Mišios įvyks Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, Ames St., Monterio, Mass., 10 vai. 
rytą. Visos Sodalietės susirinks parapijos svetainėje ir 
iš ten “in corpore” atmaršuos į bažnyčią.

Nepamirškite savo medalikų.
Laike Šv. Mišių visos Sodalietės giedos mišias — 

“Missa de Angelis”.
Po šv. Mišių svetainėje, užkandžiai.
1:30 vai. po pietų prasidės posėdžiai.
Vėliau paskelbsime dienotvarkę, 

skyrių.

Montello, Mass. i ir bandyti per tai užlaikyti So- 
, daliečių veikimo pulsą pilną 

-gaivinančių minčių.
7: Kiekvienos parapijos Soda

licijos pirmininkė įeis į apskri
čio valdybą. Kongresui pasibai
gus, pirmininkės iš savo tarpo 
išsirinks atskiras valdybos na
res.

Dalyvavo Brocktono, Nor- 
woodo, Lowellio, Nashua, ir 
Lawrence Sodaliečių pirminin- g: Apskričio išrinktoji rašti- 
kės. Dalyvavo taipgi mūsų jau- mnkė po kiekvienos valdybos 
nimo vadai, kun. F. Norbutas, susirinkimo turės kiekvienai 
kun. S. Kneižis, kun. P. V. Stra- Sodalicijai prisiųsti susirinkime 
kauskas ir Apskričio Dvasios nutarimus ir pastabas. 
Vadas kun. J. Skalandis. i 9: Kadangi Norwoode

Suvažiavimo tikslas geriau Jurgio parapijos Sodalietės 
prisirengti prie metinės Soda- džia savo mėnesinį žurnalą, 
liečiu konferencijos, kuri įvyks skričio valdyba

Šv. 
lei- 
ap- 

liečių konferencijos, kuri įvyks skričio valdyba suvažiavimui 
spalių 19 d., Montello, Mass. I paduos prašymą, kad ši kuopa 

Sekantieji dalykai bus svars- pridėtų prie savo mėnesinio 
tomi metiniame suvažiavime! žurnalo ir kitų kuopų žinias. 

1: Surasti kliūtis, kodėl mūsų Sykiu ragins gabesnes Sodalie- 
mėnesiniai susirinkimai ir me- tęs paimti į savo rankas plunk- 
tiniai suvažiavimai tokie sausi sną ir bandyti puošti savo raš- 
ir nuobodūs.

2: Kaip finansiniai remti me
tinius suvažiavimus. Vieni pa- jos kuopas mainytis savo dra- 
siūlė, kad kiekviena kuopa, vyk- mos ir vakarų programomis, 
dama į Kongresą užsimokėtų į- 11: Turėti savo debatų rate- 
stojimo $10.00 mokestį. liūs.

3: Kitas sumanymas buvo iš- 12: Raginti visas Sodalietės 
leisti metinę seimo knygą ir daugiau darimotis savo lietu- 
bandyti per apgarsinimus dali- viškoms parapijoms. Būti savo 
nai apmokėti Kongreso išlaidas. • parapijų gyvas pavyzdys dar- 

4: Surasti kitų metų suvažia- bais ir pasiryžimais.
vimo vietą. h 13: Raginti visas Sodalietės

5: Atidaryti “Darbininke” dažnai melstis už pasaulio taiką. 
Sodaliečių skyrių ir tenai nors 14: Smerkti Sodalietės. ku- 
sykį’į mėnesį aprašyti Sodalie- rios niekina lietuvybę ir mūsų 
čių veiklą mūsų Naujosios An- brangiųjų tėvelių paliktus dar- 
glijos parapijų. Išrinkta kun. bus. “Lietuviai su lietuviais”. 
.P Strakauskas laikinai vesti tą 15; Raginti Sodalietės dau- 
skyrių. kol Kongreso dalyviai giau susidomėti mūsų išeivijos 
pilniausiai pritars tą priešsei- lietuviškomis įstaigomis ir kiek 
minio suvažiavimo nutarimą. 1 galima asmeniai ir viešais ren- 

6: Sodalicijos pirmininkės tu- gimais šelpti jas.
retų bent keturis sykius per 
•metus turėti savo suvažiavimus

Šeštadienį

Spalių-Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

Cambridge, Mass

P-lė Elena Saulinaitė, 
Apskričio Raštininkė.

A. A. VINCAS KALAKAUS-
KAS

Kiek galima dalyvaukime šia-! 
me gražiame suvažiavime ir pa
rodykime savo seselėms Soda- 
lietėms gražų pavyzdį.

Vakare, po kongreso posėdžių 
svetainėje įvyks muzikalinis 
vakarėlis, kurį išpildys Nor- 
woodo, Lowellio ir Cambridge 
Sodalietės. Dalyvaudamos nepa
miršime joms parodyti savo dė
kingumą.

tais šį laikraštėlį.
10: Raginti įvairias Sodalici-

M. Lozovsky, Sovietų ko
misarų propagandos mi- 
nisteris.

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

'aukšto Tabor Kalno altorių, y- 
Į ra didis Kalvarijos Altorius, o 
dar didesnis Kalvarijos pieši
nys .kurio figūros yra normaiio 
žmogaus didumo. Čia susigrau
dinus siela žiūri į verkiančią 

.■Dievą Motiną bei ją raminantį

nesius. kas ketvirtadienį, buvo 
laikoma šv. valanda nuo 5:30 v.

Visai netikėtai širdies ligos iki 6:30 v- vakare, kurie aukavo 
ataka puolė dirbtuvėje negyvas vakarienės valandą, kad pralei- 
a. a. Vincas Kalakauskas. Ve-dus 60 minučių su Taikos Kuni- 

. gaikščiu, maldaujant greito už-j 
dar nebuvo senas, sibaigimo pasaulinio karo ir ap

saugos mūsų kraštui. Atsilan- 
kantipii tipk mptrsta ŠV. Valan-
J 1 J -I*- * * T

♦ * ♦

Sodalicijų pirmininkės para
šykite apie savo kuopos veiki- lionis buvo jau pagyvenęs žmo- 
mą sekančiu antrašu: “D. A. gus tačiau <__ _____________
151 Rogers St. Lowell, Mass.” paliko dideliam nuliūdime žmo- saugos mūsų kraštui. 
Jei nemokate lietuviškai gerai ną jr gimines. Palaidotas su Šv. kantieji tiek mėgsta 
parašyti, siųskite anglų kalboje, mišiomis iš Šv. Alfonso parap. kad Jie risi ją skaito bran 

„i--!.* x bažnyčios, ketvirtadienį, rugsė- giausiu
jo 25 d. Kun. dr. Mendelis atna- Girdėjau —--------- „—_—,
šavo šv. mišias ir davė tinkamą kad bevelytų nevalgyti negu

Jūsų' redaktorius pasistengs 
lietuviškai viską sutvarkyti.

* ♦ *

Ar skaitei kun. J. Lord S. J. 
naują išleistą knygelę “These 
Onesided Catholics”. Perskai
tyk, nesigailėsi.

16: Apskričio pirmininkė pa
nelė Ono Pazniokaitė pasakys 
susirinkusioms Sodalietėms pa
skatinimo kalbą, “pep talk”.

Kaip iš pranešimų visos Nau
josios Anglijos Sodalietės žino,] 
kad mūsų metinis Kongresas į- 
vyks sekmadienį, spalių 19-tą 
dieną Šv. Roko lietuvių parapi
jos svetainėje, Montello, Mass. 
Šv. Mišios įvyks 10 valandą ry
te. Visos Sodalietės turėtų iš 
visų kolonijų pasistengti daly
vauti šiose iškilmėse ir “in cor
pore” prieiti prie Šv. Komuni
jos. Laike §v. Mišių visos Soda
lietės giedos “Missa De Ange- 
Iis”. Po Šv. Mišių svetainėje bus 
duodama užkandžiai.

Sodalietės dalyvaujančios šv. 
mišiose. nepamirškite turėti 
prie savęs savo medalikėlius.

bažnyčios, ketvirtadienį, rugse- glausiu savaitės laikotarpiu, 
kai kuriuos sakant.

Ipamokinimą po apeigų. Juozas apleisti tą pasisvečiavimą su Į 
savo < _
Duok Dieve, kad jų maldos 
lauktų greito atsakymo.

fr

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)
Išėję iš Kristaus Karsto ir pa

žvelgę aukštyn, matėme altorių, 
vaizduojantį Dievą ant Tabor 
Kalno. Prie šio Tabor Kalno yra 
įrengtas altorius, prie kurio lai-1 §v- Joną, prie Kryžiaus kojų su- 
komos šv. mišios. Koks yra sie
los ir širdies pakilimas tiems 
žmonėms, kurie turi progą pri
siartinti ir priimti šv. Komuni
ją prie to Tabor Kalno alto- 

I riaus, nes, kad prie jo prisiar- 
ftinus, reikia lipti aukštyn laip- 
i’tais taip kaip iki antro aukšto. 
! Tenai atsiskyrus nuo pasaulio, 
.rodos, gali tik su savo Sutvėrė
ju kalbėtis...

Žiūrint į šį aukštą altorių ir 
norint mintį pakelti prie dan-

l f

Kašinskas rūpinosi laidotuvė
mis. Lai gerasis Viešpats sura
mina gyvuosius ir teikia amži
nąjį atilsį mirusiam.

• • •

Sekantieji judamieji paveiks-; 
lai yra Sodalicijos Centro vai-' 
dybos užtvirtinti: “Citizeni
Kane”. ‘Tom. Diek and Harry”, 
“New Wine” “Life Finds Andy 
Hardy”, “Charley’s Aunt”, ‘Ga- 
ry Cooper York’.

A. A. KASPARAS 
GRUCIŪNAS

Po ilgos ir sunkios ligos buvo 
pašauktas amžinybėn visiems 
gerai pažįstamas senas Balti- 
morės gyventojas, a. a. Kaspa-

i ras Gruciūnas, gyvenęs 703 
! Portland Street. Senatvė ir ki
tos komplikacijos per daugel 
mėnesių kankino visų gerbiamą 

I senelį. Mirė miesto ligoninėje.

• •
■

Ar esi savo parapijoje veikli 1
narė? Gal priguli prie tų, kurie j nes nebūnant vilties pasveiki- 
viską peikia ir niekina, kas " 
tuviška, paklausk savęs?

lie-

• ♦ •

Redaktorius su mielu 
priims visas pastabas ir

noru 
suma

nymus, kurie gali pagerinti mū
sų šį Sodalicijos kampelį. Nepa
lik redaktoriui vienam tą darbą 
atlikti. Lauksiu... ištikrųjų 
lauksiu. . <

■f Su gilia pagarba, 
palikdamas jus Marijos globoje

... . T- . . gaus, pasigirdo vėl vado balsas,dieviškuoju Išganytoju. ° r °
gu kad čia žiūrėti į didįjį altorių,

■ kuris yra pačiame viduryje baž
nyčios. Šis majestotiškai didis 

j altorius yra keturkampis, mar
murinis, 
piliorių, kurie reprezentuoja ke- Apart Altorių.

PARAPIJOS VEIKIMO 
KALENDORIUS

kniubusią Magdaleną. Šis pa
veikslas taip gyvai ir aiškiai 
vaizduoja Kristaus mirtį ant 
kryžiaus, bet sudreba širdis pa
žiūrėjus į kairę pusę šio paveik
slo, kurioje du vagys žaidžia 
laimikį, kuriam teks Kristaus 
rūbai. Su Kristumi kabo ir kiti 
du nukryžiuoti; vienas palenkęs 
galvą, pakeltomis akimis žiūri į 
Kristų, lyg prašydamas Jo at
leidimo, gi kitas lyg piktai nuo 
Jo nusisukęs.

Aplankėme bažnyčioje esan
čias koplytėles su minėtu šven
tųjų vardu altoriais: Šv. Juoza
po, Šv. Pranciškaus, Šv. Anta- 

Ino, Panelės Švč.. Atgailos. Dva
sios Šv., ir Saldžiausios Širdies.

bažnyčioje ran-
Kasmetą priruošiamas para- turis Evangelistus. Altoriaus dasi ir įvairių statulų, ypatin- 

kalendorius jau viršus yra lyg ir apvalas bokš- Sa^ akin puola dvi iš medžio iš- 
atspausdintas ir šią savaitę bu- tas po kuriuo kybo ir dega 12 i pjaustytos: Kristaus Nuplaki- 

’vo pasiųstas parapijiečiams, lempučių, reprezentuojančios 12 nias ir Jo Erškėčiai Apvainika- 
Kadangi dvi kalbos yra naudo- apaštalų. Arti šio altoriaus. E- 
jamos tai kalendorius šįmet yra 
dvigubas. Darbas yra meniškai Itališko marmuro padirbtas sos- broliukas, 
atliktas. Mėnuo po mėnesiui y- tas. kuriame sėdi vyskupai ar; 
ra pažymėti lietuviškai ir ang- kardinolai laike tam tikrų baž- 
liškai. Nei vienas negalės šaky- į nytnrių ceremonijų, 
ti, kad jis nežinojo, kas dedasi! 
dėlto, kad jis nesuskaito lietu-j trame aukšte 
viškai. Programa yra išdirbta; Kristus Karstą bei antrojo 
nuo spalių 1 d. šių metų iki spa
lių 1 d. 1942 m. Kaip dvasiniai 
taip visuomeniai gan smulkme
niškai visos dienos yra numaty
tos ir tinkamos pramogos toms 
dienoms yra paskirtos. Kiek 
man teko pastebėti veikimas tu
rėtų būti įvairus, įdomus ir 
naudingas kaip. Dievui taip mū
sų Tautiniam gyvenimui čia A- 
merikoje.

pi jos veikimo I

vangelijos pusėje, yra iš balto dikto.

vimas. Kito6 gi yra: Saldžiau
sios Širdies. Šv. Patriko, Bene- 

kuris buvo Pranciškonų 
Teresos, Karmelitų 
Ritos, augustijonų 
Teresėlės, Kliaros, 

Liudviko ir Šv.

mui kitos ligoninės nenorėjo ve
lionio priimti. Paliko dideliam 
liūdesy žmoną ir užaugusią šei
mą. Laidotuvės įvyko penkta
dienį. Kun. Antanas Dubinskas 
atnašavo šv. mišias ir nulydėjo 
kūną į kapus. Abudu mirusieji 
buvo palaidoti ant Holy Redee- 
mer kapinių. Lai ilsis Viešpa
ties ramybėje!

_________  , r

ŠV. VALANDA U2 TAIKĄ 
Per visą vasarą, net per karš-

pasilieku D. A. čiausius liepos ir rugpiūčio mė-

! vienuolės, 
vienuolės, 
Pranciškietės, 
Pranciškaus. Tie šventieji paei- 

Antroje pusėje bažnyčios, an- nantieji iš įvairių luomų, stovi 
ir tiesiai prieš1 prieš akis it modeliai, mokinan-

Kriski
~1

Jimas Kasinskas 
Ine. 

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmosinai dėl visokių reikalų.

!

-

tieji mus kaip gyventi bei pa
siekti gyvenimo tobulumą.

(Bus daugiau)

Piety Amerikoje Reikmės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai . įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJAUS XI ENCIKLIKA .

Apie Katalikų Bažnyčios Būklę 
Vokietijoje

1. Sveikinimas
Karštai susirūpinę ir vis daugiau nustebdami jau 

ilgą laiką Mes sekame Bažnyčios kančių kelią, dvasio
je ir darbuose jai ištikimais likusių išpažinėjų didėjan
tį prispaudimą tame krašte ir toje tautoje, kuriai ka
daise šv. Bonifacijus atnešė linksmą naujieną apie 
Kristų ir Dievo Karalystę.

Šito mūsų susirūpinimo nesumažino visa tai, ką 
Mums besergant atsilankiusieji gerbiamojo episkopa
to atstovai Mums iš teisingumo pareigos pranešė. 
Daug džiuginančio bei kilnaus iš savų tikinčiųjų kovos 
už tikėjimą paminėję jie, kad ir mylėdami savo tautą 
bei tėvynę, kad ir ypač norėdami būti saikingi savo 
galvojime, betgi negalėjo, nutylėdami, aplenkti ir be 
galo daug skaudžių bei blogų dalykų. Išklausę jų pra
nešimus Mes, širdingai dėkodami Dievui, pasijutome 
galį kartu su meilės Apaštalu tarti: “Didesnio už tą 
džiaugsmo aš neturiu, kaip kad girdžiu, jog mano vai
kai elgiasi tiesoje” (3 Jon. 4). Bet Mūsų atsakomingu- 
mui ir apaštališkai pareigai pritinkąs atvirumas bei 
noras Jums ir visam Krikščioniškam pasauliui pilnai 
atvaizduoti sunkią tikrovę, reikalauja iš Mūsų, kad 
Mes taipgi tartumėm: “Didesnio rūpesčio, kartesnio 
ganytojiško skausmo Mes neturime, kaip kada Mes 
girdime: daugelis apleidžia tiesos kelią”.

Konkordatas
Kaip Mes, Garbingieji Broliai, 1933 metais vasarą 

leidome pradėti Reicho vyriausybės Mums pasiūlytas 
konkordato reikalu derybas, pasiremiant jau labai se
nu projektu ir Jūsų visų patenkinimui baigti jas iškil
mingu susitarimu, tai Mes vadovavomesi pareiga rū
pintis Bažnyčios ganomosios misijos laisve Vokietijo
je ir jai patikėtų sielų gerove, taipogi ir nuoširdžiu no
ru rimtai patarnauti ir vokiečių tautos taikingai pa
žangai bei jos gerovei.

Dėl to, nežiūrėdami kaikurių rimtų abejojimų, 
Mes prisivertėme tada duoti Mūsų sutikimą. Mes no
rėjome Mūsų ištikimiesiems sūnums ir dukterims Vo
kietijoje padėti žmogaus pajėgumo ribose išvengti 
tuos santykių įtempimus bei skausmus, kurių, kitaip 
pasielgus, tikrai būtų reikėję anų laikų sąlygoms lauk
ti. Mes norėjome įrodyti visiems veiksmu, kad Mes, 
tik Kristaus ir viso, kas Jo yra, teieškodami, niekam 
Motinos Bažnyčios taikingos rankos neatitraukiame, 
kas jos pats neatstumia.

Jei gryna intencija vokiečių žemėje Mūsų paso
dintas taikos medis nedavė tų vaisių, kurių Mes jūsų 
tautos naudai troškome, tai niekas visame plačiajame 
pasauly, kas turi akis, kad matytų, ir ausis, kad girdė
tų, šiandieną negalės pasakyti, kad už visa tai yra kal
ta Bažnyčia ir Jos Galva. Praeitų metų įvykiai vaiz
džiai parodo, kas yra atsakingas. Jie rodo tas machi
nacijas, kurios iš pat pradžių jokio kito tikslo tik iš
naikinimo kovos tesiekė.

Į tas vagas, į kurias Mes stengėmės nuoširdaus 
taikingumo sėklas sėti, kiti bėrė — kaip tas nepriete
lis žmogus šv. Rašte — piktas nepasitikėjimo, netai- 
kingumo, neapykantos, šmeižtų sėklas, slaptai ir vie
šai kurstydami, iš tūkstančių šaltinių maitinamą ir vi
somis priemonėmis palaikomą, principinį priešingumą 
prieš Kristų ir Jo Bažnyčią.

Mes nepailsdami, Garbingieji Broliai, kreipėme 
Jūsų krašto atsakomingųjų valdytojų dėmesį į tas pa
sėkas, kurios neišvengiamai turėjo rastis, duodant 
laisvės, arba net ir paremiant, tokias tendencijas. Mes 
darėme visa, kad apgintumėm iškilmingai duotojo žo
džio šventumą ir laisvu noru prisiimtų įsipareigojimų 
nesulaužomumą prieš tas teorijas bei praktikas, ku
rios — jei ir oficialiai pripažintos, turėtų visiškai su
naikinti pasitikėjimą ir padaryti iš esmės beverčiu 
kiekvieną ateityje duotą žodį. Jei ateis tas laikas, kada 
reikės šitas Mūsų pastangas visam pasauliui viešai pa
rodyti, tai visi geros valios žmonės žinos, kame taikos 
saugotojų ir kame taikos ardytojų jie turi ieškoti. Ta
da kiekvienas, kas dar bent likutį tiesos supratimo te
beturi, kurio širdyje dar pasiliko bent šešėlis teisingu
mo, turės pripažinti, kad šiais sunkiais ir įvykiais tur
tingais po konkordatiniais metais, kiekvienas Mūsų 
žodis, kiekvienas Mūsų veiksmas buvo atliktas ištiki
mumo susitarimui dvasioje. Bet nustebdamas bei pa
smerkdamas jis turės drauge konstatuoti, kad kita 
pusė laikė sau nerašytu įstatymu savo nuožiūra aiš
kinti, apeiti, palikti be turinio sutartį, pagaliau, ir dau
giau ar mažiau, oficialiai ją laužyti.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokiu tikslu Pijus XI parašė tą encikliką?
2. Kodėl Vatikanas sudarė santykius su Vokietija?
3. Ar sudarytas Konkordatas pagelbėjo Katalikams

Vokietijoje?
4. Ar Hitlerio vyriausybė laikėsi Konkordato žodžių?

Pradėkime Rašyti Naują Lietuvos Istorijos Lapą
Ištieskime pagalbos rankų karo nute riotai Lietuvai ir 

ištremtiesiems į Sibirą lietuviams.

sai 
melagystėmis 
mielą mūsų tėvynę Lietu- Lietuvą šio visos lietuvių liams į Sibirą. Mes turime 
vą ir ištisus metus ją engė, tautos noro ir troškimo kelius ir būdus surinktas 
plėšė ir terorizavo ir paga- dabar nenorėjo suprasti ir aukas pasiųsti tiems, kū
liau tūkstančius geriau- paskyrė Lietuvai valdyti riems yra šiandien reika- 
sių, šauniausių ir gražiau- savo komisarą. Todėl dau- lingiausia pagalba. Todėl 
šių lietuvių išvežė ar iš- gelis njūsų lietuvių išeivių tuč tuojau reikia parapi- 
trėmė į Rusijos gilumą: Si- Amerikoj nusiminė ir pa- jonai organizuoti naujam 
birą ar kitas vietas. Jau iš mojo ranka, sakydami: — vajui Lietuvai gelbėti ir iš- 
tų vietų gaunamos tele- kažin ar bebus kada Lietu- tremtiems lietuviams i Si- 
gramos, kuriomis išvežtie- va Laisva ir Nepriklauso- birą padėti komitetui. Vie- 
ji šaukiasi pagalbos ir pa- ma. Nėra ko nusiminti ir toj, lietuviškose kolonijo- 
ramos. I

Kaip tik rusų bolševikai t-a'sva ’r Nepriklausoma, 
okupavo Lietuvą LRK Fe- nes noi*i ir trokšta lie- 
deracija apie šiuos įvykius tuvis. Už tat 
informavo lietuvius ir 
griežčiausius protestus 
pareiškė prieš tuos barba-; 
riškus nežmoniškus bolše- Nors spaudžia nelaimės-vargai?

v .Ne taip musų bočiai — didvyriaivikų žygius. Tuojau susi- riavo, 
tveria Lietuvai gelbėti ko- Kad 9indalT,i brangiąją Lietuvą savo,
.... , . j- , -v . Jų ėjo i kovą pulkai.”m i tetas, kuris dirbo issi-( .Maironis),

juosęs, kad pagelbėti pa- ... . .
■ k i- v Vienas Lietuvos istori-vergtiesiems broliams lie- , x. . ., . i • i j-- • jos lapas gražiai ir patrau-tuviams, kurie skaudžiai L... t . A-- u i* i i kliai parašytas. Si Lietu-nese bolševikų okupacijos ■ *1 • • . ė-

priespaudą. Tas pats ko- 'aP? E^opo-
mitetas dėjo visas pastan-*e h.etuv,a'. suras* k.rauJ“’ 
gas pagelbeti studentams, 
klierikams, gimnazistams 
ir kitiems, kurie turėjo sa
vo ] 
ševikų okupantų nepapra
sto teroro. Jūsų sumesti

L_
Fondan nenuėjL veltui Tte ™1 gelbėti, kad ji būtų gą matyti Lietuvą vėl Lai- 
sunkiai jūsų birbti cen-!Laisva ^Nepriklausoma. svą ir Nepriklausomą, ku
tai pasiekė tuos lietuvius ^’P. Pat Padetl lr tiem.s rl dabar okupuota na- 
brolius, kuriems labiausiai ,etu™”s'. kar>e /ra «ų. Tat visi , šventą didin- 
ouvo reikalinga parama ir 
pagalba, o pagaliau, jūsų 
sudėtais centais ; 
buvo išvystyti propagan
dą po visą Ameriką ir pla
tų pasaulį, kad mūsų bro
lis lietuvis kenčia ir vargs
ta dėl bolševikų okupaci
jos ir šiuo žygiu

mes laimėjom Lietuvai 
nemažai simpatikų ir 
draugų, kurie atjaučia1 
Lietuvos vargus ir su
pranta karščiausią lietu-’ 
vių norą būti laisvais ir 
nepriklausomais Lietu
vos prl rečiais.
Ir be mūsų laimėti sim-nome “negrų prakaitas”) 

patikai ir draugai padės ir apie 500 gramų duonos, 
mums mūsų darbuose, kad Duona šviežia ir gana šla- 
Lietuva būtų vėl Laisva ir pia ir sunki, tad jos būna 
Nepriklausoma. žodžiu, nedaug, nežiūrint, kad ji 
ištisus metus dirbom, kad yra pagrindinis kalinių 
Lietuvą išlaisvinti iš bol-' maistas. Pietum sriuba: 
ševikų vergijos. Šiandienį pašariniai runkeliai, sal- 
Lietuvoj bolševizmo retė-dūs, papuvę, kopūstai, 
žiai sutraukyti, bolševikai rūgštūs kopūstai, kaž ko- 
iš Lietuvos, dėka drąsių ir kios keistos, matyti, kuku- 
narsių lietuvių sukilėlių, rūzų kruopos, labai smul- 
išvyti ir lietuvis laisviau 
atsikvėpė.

Birželio 23 d. lietuviai 
sukilėliai paskelbė naują 
vyriausybę, kuri pareiškė,

Į aimanuoti: Lietuva vėl bus se, katalikai turi parodyti 
kų jie gali. O katalikai 
daug gali. Todėl dabar 
pats geriausias laikas su- 
brusti naujam vajui. Už
tat kreipiamės šiuo raštu į 
brolius lietuvius, esančius, 
Amerikoje: ištieskite pa
galbos ranką karo nuterio- 
tai Lietuvai ir broliams 
lietuviams ištremtiems į 
Rusijos gilumą. Jei bus 

(tvirtas noras, mes nuveik
sime nepaprastus darbus. 
Todėl drauge su poetu 
Maironiu tarkime:

“talin nusiminę dūsavimai skaudūs! 
Jie silpnina dvasią paikai...
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti 

raudus,
nu-

ka-

Britų gyventojai, kurių namai buvo sugriauti vo
kiečių bomberių, jie apgyvendinti įvairiose vietose. Pa
vyzdžiui, vaizde matosi gyventojas, kuris apgyvendin
tas YMCA plaukiojimo kambary.

i 
į ma. Karcerio maistas: 2 
puodeliai šalto vandens ir 
100 gramų duonos į parą. 
Karceryje laiko nuo 2-5 iki 
14 dienų. Iš karcerio grįž
ta su ištinusiomis kojomis 
ir galvomis. Žmogus kar
ceryje negali pasilsėti, nes 
visą laiką, norėdamas iš
vengti šalčio, turi judėti.

• Svarbiausia tai, ar atlai-

eina niekuomet nieko ben
dra nėra turėjusios. Kai 
kurios yra iš sovietų Rusi
jos. Kaž kokias funkcijas, 
matyti, kontrolės, atlieka 
sovietų čekistai. Jei kada 
atsilando kamerose, daro 
įvairius patikrinimus ir 
dalyvauja prie kratų. Išo
rines sargybas (bokšte

liuose ir gatvėse) eina so
vietų kariškiai.

Šia proga paminėsiu man 
žinomus vietinės politinės 
,apsaugos (taip vadinasi 
GPU arba Čeką) pareigū
nus. Jų vyriausias yra 
Sniečkus, Lietuvos komu
nistų partijos sekretorius. 
Jo dešinioji ranka, kvotų 
skyriaus viršininkas yra 
komunistas žydas Rozaus- 
kas. (Šis tipas dažnai pats 
dalyvauja tardymuose). 
Šalia jo stovi, kaipo kont
rolierius, čekistas Šuliak. 
Iš tardytojų man žinomi 
sovietų rusas Forstikov ir 
vietinis rusas Zubrikov.

Prieš Kauno kalėjimą e- 
sančiuose buv. Lapėno na
muose yra apsigyvenusi 
čekos kariuomenė. Tai da
roma, matyti, apsaugai. 
Panašūs daliniai apgyven
dinti ir prie kitų kalėjimų. 

Kalėjime daugiausia pri
kankino oro, maisto ir ju
dėjimo stoka. Asmeniškai 
manau, kad fiziškai stip
rus ir sveikas žmogus to
kio kalėjiminio rėžimo ne
gali daugiau išlaikyti kaip 
2 ar pustrečių metų. Tie, 
kurie perėjo per tardymą 
ir susilaukė teismo, visuo
met išvežami sovietų Rusi
jos gilumon.

Apie tikrai nužudytuo
sius nieko tikslaus negaliu 

bet mirusiųjų 
ležinkelių dirbtuvių sta- kalėjime skaičius yra dide
lius. Be to, yra dar kažko- lis. Mirusiųjų pavardės 
kie korpusų vyresnieji, bet slepiamos, o lavonai laido- 
jų funkcijų nesupratau.; jami slapta naktimis,

je buvo arba iš Jonavos Į racijų metu. Apie išvežtuo- 
J sentikiai arba vietiniai žy-1 sius irgi sunku ką nors tik- 
5 dai. Gailestingosios sese-i ro sužinoti, nes kalinius iš

rys parinktos taip pat išj vedant iš kamerų, nei pa- 
labai neaiškaus elemento, tys prižiūrėtojai 
Jos, greičiausia, su medi- kur jie vedami.

“Nors mūsų, brolių, nedaugei yra 
Būsime tvirti, jei riš vienybė;

merikos lietuviai organi- Stokime į darbą vyras j vyrą: 
planingu ir ener- Sujungtos rankos suteiks stiprybę”.

Tik sujungtos jėgos ir kys organizmas, ar ne. Ap- 
----- įduosni mūsų širdis ne tik sirgti kalėjime reiškia 

mirti. Pasakoja, kad ypa
tingais atsitikimais veda
ma į karcerį nurengus iki 
marškinių.

Kalėjimo Čeką
j Formaliai bausmes ski-

zuotų,uuems, Kurie turėjo sa- . . . . . . . . _
kraštą apleisti dėl bol- g,ngU darbu be' P'"'8'ne- 
•i .. f _ ____ mis aukomis.

Šiandie atverčiamas nau- suteiks stiprybę, bet taip
Lietuvai ^Gelbėti ^as B^e^uvos ^aPas Lietu- pat duos galimybę ir pro-

tremti į Sibirą-ar kitas vie- gą darbą! 
tas. Visam tam darbui rei-i 

galimaikia žmoniU ir Pinigu todėl 
>nj»cranJSPa^y ^ėn. !

dės naujas vajus aukorhis

Lietuvai Gelbėti Fondo rįa kalėjimo viršininkas,
. ____i Valdyba,
1 d. vėl prasi-1 (2334 So. Oakley avė 

Chicago, III.)

i

■

bet tai yra tik formalumas 
pasirašyti, nes faktiškai į 
karcerį gali nugrūsti kiek
vienas prižiūrėtojas. Į kar
cerį sodina ir tardytojai. 
Prižiūrėtojai vienas kito 
bijo ir į jokias pašalines 
kalbas neįsileidžia. Prižiū
rėtojai yra faktiški kali
nių viešpačiai. Dėl jų elgi- 

j mosi niekam nėra kur pa- 
! siskųsti, nes skyrių valdi- 
1 ninku etatai panaikinti, 
j Bendrai jokie kalinių nusi
skundimai nenagrinėjami, j 

Kauno kalėjimo viršinin-j 
smėlio Kiaulės ir šia“ip į'- kas kaip patyriau, pasku- 
vairios mėsos atmatos bu- bniuoJu ia>ka.. buvo kaz-į

Lietuvio, Iš Bolševikų Kalėjimo 
Pasprukusio, Pasakojimas

Maistas
Maistas buvo duodamas 

i toks. Iš ryto kava (ją vadi-

sti. Tik retkarčiais galima 
buvo sriuboje pagauti su
šalusią juodą bulvę, kiau
lės ausį, uodegą arba akį. 
Sriuboje neretai būna ir 
smėlio. Kiaulės ir šiaip į-

koks Pocius, Šiaulių mies
to siuvėjas ir komunistas. 
Tai labai žiaurus ir kerš- 

nebuvo!tingas žmoSus- Bet šalia 
jo pasodintas iš Rusijos 

pabaigos at^abentas komisaras. Jis, 
buvo' leidžiama'ketvirtada- faktiškai valdo ka-'
lis kilogramo sviesto, pusė J° Pavarde ~ Vol°-1
kilogramo šoninės, pusė Jls?,url . Pavaduotoją, 
kilogramo cukraus ir 2 dė. taip pat komisarą - Utki-.

. šio maisto ną Kalėjimo inspektorius1

vo pagrindiniai šių sriubų 
“riebalai”. Sriubos visada 
dvokdavo. Iš namų maisto *. 
ištisus mėnesius i 
leidžiama gauti. Tik nuo 
lapkričio mėn. i

kios, žirniai (arba kaip va
dinome “žirnių mante-! šutės tabako 
liai”). Labai retai kada gavim0 dienos buvo laiko-f1? Borodinskas. buv. ge-, pasakyti, 
gaudavome makaronų. Vi- „os didžiausia šventė. —-iv...,.™
si šie valgiai yra labai sky- Kalinius baudžia už vi

sokiausius menkniekius, 
būtent, už suradimą paišę- Prižiūrėtojai mano skyrių-’ Daug kalinių miršta ope-
lio, popiergalio, adatos ir 
t. t., už “pasišnekėjimus”. 
Kaipo švelniausia bausmė 
būdavo atėmimas kelioms 
paroms čiužinio, tuomet 
tekdavo gulėti ant akmeni
nių grindų. Tačiau daž-I

• • , 1 v • 1 •

nežino,
B. d.

']

i niausią baudžia karceriu. 
'Karceris yra rūsyje arba 
kur nors drėgnose nekū
renamose patalpose, kurių 
stiklai yra išdaužyti. To- Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 

į kiose patalpose tempera- 5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn. 
įtūra yra ta pati, kaip ir o- i.----- - —i
re. Nubaustieji gabenami

Jung. Valstybių duona pasiekė neokupuotą Pran-įį karcerį taip, kaip stovi, 
cūziją. Štai prancūzės išrišdinėja siuntinius gavusius : neduodant jiems šilčiau 
per Raudonąjį Kryžių. Siuntiniai buvo valgomų daly-'apsirengti. Su savim pasi- 
kų ir medikamentų. imti antklodės neduoda-

I

•

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

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



KAS GIRDĖTI; LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

sirinkima.s.-Spalių mėn. 5. su
virinkime) utbus iš priežasties 
mūsų rengimo 25 metų sidabri
nio jubiliejaus.

Kurios turite pasiėmusios bi-

DARBININKAS 8

NORWOOD, MASS
ŽINUTĖS IŠ MOTERŲ S-GOS

27-tos KUOPOS

Pirmadienio vakarą vietinės 
kuopos kursai dėlei svarbių 
priežaščių neįvyko. Visgi gaila, 
kad tiek mažai iš kuopos narių 
galėjo atsilankyti. Kitą mėnesį 
tikimės, kad skaičius padidės ir 
kad visų laukiamas vakaras į- 
vyks.

Kuopos raštininkė p. O. Čer- 
vokienė ir jos vyras Bronius 
praleido keletą dienų pereitą 
savaitę New Yorke. Turėjo pro
gą pamatyti New Yorko įdomy
bes.

Į

i 
i Į

______________ lietų, dėl to vakaro, tai malo-
ng^jte grąžinti ir pranešti 

linkėjo malonaus vedybinio gy- mums, kiek kuri pardavėte bi-! 
veninio. lietų, o kurios dar negavote tai

-------------- ateikite pasiimti.
Rengimo komisijai ir šeimi

ninkėms bus lengviau rengtis 
prie vakarienės, kai žinosim 
tikrai kiek reikėtų kalakutų už
sakyti. Būtų gerai, kad visi, ku
rie norėtumėt dalyvauti tą va
karą iš anksto bilietus 
tumėt.

Už ką bus dėkinga 
sierns detroitiečiams 
komisija.

Sekmadienį, rūgs. 28 d., Ru
nerberg salėje. Wilson St., įvyks 
■Vyčių apskričio suvažiavimas.

P-lė Julė Vilkišiūtė, kuopos 
narė, sesutė Kotrina ir jos tėve
liai pereitą šeštadienį, buvo nu
vykę į Holyoke, Mass. dalyvauti 
jų giminaitės vestuvėse.

Sekmadienį, rūgs. 21 d. įvyko 
Šv. Jurgio liet. par. choro susi
rinkimas. Nutarta rudenį su
ruošti vaidinimą ir koncertą. 
Choras pradėjo praktikas, šią 
savaitę įvyko ketvirtadienio va
kare, o po to kas savaite įvyks 

; antradienių vakarais. A. F. 
į Kneižys pakvietė chorą daly
vauti “Darbininko” metiniuose 
šokiuose ir karališkų asmenų 
rinkimuose. Kvietimą priėmė ir 
kaikuriuos narius 
didatais. Pranas 
kvietė choristus 

j Vyčių šokiuose,
i Runerberg svetainėje, Wilson girną man pagerbimo bankietą, ; 

rugsėjo 16 d., p.p. M. Kripų re
zidencijoj, 48 Seymour St., i 

šeštadienį, rugsėjo 27 d. 9 vai. Hartford, Conn.
rytą, Šv. Jurgio lietuvių parapi
joj prasidės katekizmo ir lietu
vių kalbos pamokos vaikams. 
Mokys Seserys Vienuolės. Tėvai 
turėtų siųsti savo vaikus į pa
mokas.

pasiūlė kan- 
Cvilikas pa-

nusipirk-

jums vi- 
rengimo

NASHUA, N. H.

PADĖKA

Tariu širdingiausią padėkos, 
dalyvauti L. žodį mylimoms ir buvusioms 
rūgs. 27 d., draugėms ir giminėms už suren-

‘ ■■■ IJPWJ■■■■■■    B ■ ■■—■■■■ ■ , m >«JIB ■ I I I - —  

Prisimeruokite Kailinius Savo Namuose!
Pereitą mėnesį I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių firma Amerikoje, skel

bė didelį August Sale. Šiuo dideliu išpardavimu daugelis Naujosios Anglijos mo
terų ir merginų pasinaudojo — įsigijo nebrangiai ir geromis sąlygomis naujausios 
mados kailinius, bet taip-gi dėlei susidėjusių tam tikrų aplinkybių, daugelis moterų 
ir merginų negalėjo atvykti į mūsų krautuvę ir pasinaudoti nupigintomis kaino
mis. Kad patenkinus visas klijantes, I. J. Fox kompanija nutarė leisti savo atsto
vą Bernardą Koraitį aplankyti lietuvių kolonijas su didęliu kailinių pasirinkimu, 
160 mylių Bostono apylinkėje, kad patenkinus tas ponias ir paneles, kurios negali 
atvykti į Bostoną. Taigi, kurios norite įsigyti kailinius ateinančiai žiemai, rašyki
te p. Bernardui Koraičiui laišką ar atvirutę, užsikviečiant jį į savo namus su dide
liu kailinių pasirinkimu. P-nas B. Koraitis yra pasirengės maloniai jums patar
nauti. Nežiūrint ar Tamstos pirksite kailinius ar ne, p. Koraitis už atvažiavimą nie
ko neskaitys. Taigi, pasi
naudokite šia proga, nes p. 
Koraitis važinės į koloni
jas tik dvi savaites.

Kailinius galėsite įsigy
ti su mažu įmokėjimu, o li
kusį balansą mokėti leng
vomis mėnesinėmis mokes- 
timis.

411 WASHINGTON STREET
Boston, Mass,

z

Pereitą šeštadienį p.p. Dalelių 
šeima, gyv. Lenox Avė., dalyva
vo vestuvių pokilyje pp. Kastan
to ir Bronės (Sangavičiūtės) 
Samalių, Cambridge, Mass. 
nelė Bronė Dalelytė buvo 
mergė.

Pa- 
pa-

St.

Pennsylvanijos Žinios
PITTSBURGH, PI

ŠV. PRANCIŠKAUS RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Ponia Teklė Mitchell, sesuo 
Kneižių lankėsi Norwoode pas 
gimines 
grįždama 
fordo.

pereitą penktadienį, 
iš LDS Seimo, Hart-

E. Sykes mamytė, p.Ponios
Raudeliūnienė po sunkios ope
racijos sveiksta pas savo dukte
rį, ir žentą adv. Sykes, gyv. 125 
Bond Street, Norwoode. Linki
me p. Raudeliūnienei pasveikti.

Iš ligoninės sugrįžo tiktai pe
reitą savaitę.

Sekmadienį, 12:30 vidudienį, 
Šv. Jurgio liet, parapijos bažny
čioje Moterystės Sakramentą 
priėmė p-lė Pranciška Jasiony-

*
tė su p. J. Zumu iš Worcester, 
Mass. Amžinu ryšiu surišo kleb. 
kun. S. Kneižis. Liudininkais 
buvo p. Charles Nugent ir p. Ci
ną Gaidulytė, jaunosios gimi
naitė. Vestuvių bankietas įvyko 
Runerberg svetainėje. Dalyva
vo daug svečių. Jaunavedžiams

i To vakarėlio aš visai nesitikę-į 
jau. tai aš tikrai buvo nuste-!
bintą. Nuvažiavus pas ponus Lietuviams, kuriems
Kripus. ponia Kripienė malo
niai mus patiko atidarė “sau
lės” kambarį, kuriame prie pui
kiai papuošto stalo buvo apsė- 
dusios visos mano draugės ir 
giminės. Po valandėlės p. Kri
pienė atnešė gražių rožių bu
kietą ir pradėjo visos dainuoti 
“Happy Birthday to you”. Ta
da tikrai supratau...

Taigi tariu širdingai ačiū p.p. j
V. Elijošienei, A. Špilienei, P. 
Ambrasienei, p. Žalniraitenei, p. 
Kučiūnienei, M. Potiliūnienei, 
p. Kaunitienei, p. Bekerienei, p.

. Povilonienei, 
Denevičienei, 
Jasinskienei, p. Gižienei, p. Go- 
borienei, p. V. Tamošiūnienei, 
p. Dzikienei, p. M. Pateckaitei, 
p. Kavaliauskienei, sesutei P. 
Manikienei, krikštų dukteriai 
Onai Manikaitei, Adelei Vilkie
nei (Manikaitei), Alicei Mani
kienei, p. Kripienei, 
Kripukui, p. Rozalijai Mančiū- 

Lietuvos Dukterų Draugijos nienei ir p. Veronikai Petruke- 
susirinkimas įvyks 
mėn. 28 d., 1941 m.

Prašome visas nares tą dieną šia už tas dovanas, kuriomis aš
atsilankyti, nes bus svarbus su- buvau apdovanota.

Džiaugsminga žinia visiems

I

Sekmadienį, rūgs. 28 d., 8 vai. 
ryte Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje šv. mišios bus atna
šaujamos L. Vyčių kuopos in
tencijai. Tuo pačiu laiku Soda
lietės “in corpore” priims šv. 
Komuniją.

Spalių 3, 4 ir 5 dd., Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje įvyks 
40 Valandų Atlaidai.

Jaunavedžiai pp. Juozas ir 
Pranciška (Jasionytė) Zumai 
išvyko praleisti atostogas į Vir- 
ginia ir kitas valstybes. Sugrį
žę apsigyvens 26 Mott St., Wor- 
cester, Mass. CSN.

DETROIT, MiCH
EAST SIDE

p. Balsienei, p. 
p. Mileškienei, p.

ŠV. VARDO DR-JOS 
VEIKLA

Rugsėjo 21 d., Šv. Vardo d-ja 
susirinkimą. 

pa_ Susirinkimą atidarė pirm. Z.
žius mokyklos rūmus, ir prita- turėjo mėnesinį 
rus nors savo aukomis ir 
sveikinimais — Dešimtąjį Šv. Krivinskas. Į susirinkimą atsi- 
Pranciškaus Rėmėjų Seimą, ku- lankė kleb. kun. I. Valančiūnas 
ris įvyks spalių mėn. 5 d.
Pranciškaus Naujoje Akademi- ardo draugija rengias prie 
joje. j “Maskarado baliaus”, kuris

Tikimės sulaukti nemažo skai- sPa^U 26 d., 1941 m., para- 
čiaus delegatų iš įvairių draugi- PUOS salėje, 331 Earp St., Phi-

gv ir vikaras kun. S. Raila. Šv.

rūpi tikėjimas, švietimas ir Tė
vynė. Todėl, kad jie per savo 
uolų rūpestį susilaukia konkre- 
tiškų savo darbo vaisių. Kaip 
pavasario metu ūkininkas arba 
gamtininkas, kad sulaukus gra
žaus savo sunkaus darbo vai
siaus, nenuilstamai darbuojasi 
prie savo laukų bei medelių, 
taip visi aukštų idealų lietuviai, 

j kurie kuriuo nors būdu prisidė
jo prie palengvinimo seselių 
naštos praeitais metais, džiau
giasi, kad šįmet Dešimtasis Sei
mas bus naujoje Akademijoje.

Visi Amerikos lietuviai, dva
siškąja bei katalikai jaučia di
delį pasitenkinimą, kad jų tau- 

: tos žmonės sparčiai bėga į prie- skyrius susirinko pasitarti dėl rių Mykolą Bigenį, 
kį savo veiklumu ir kultūra. Jų Didžiojo Dešimtojo Seimo. Prie Brolijos seimą, kuris įvyks Phi- 
darbai liudija'jų uolumą bei ge-j progos, nutarė turėti nepapras- ladelphijoj. K. D.

I I ,

jų su pasveikinimais ir linkeji- ^a- Visus iš anksto kviečiame 
įmais. Tad, nuoširdžiai kviečia- Prisiruošti puikiausių maskara- 
me visus, o visus kaip dvasiški- ^4 baliaus kostiumų ir visi da- 
ją taip ir kiekvieną lietuvį.

Sveikinimus ir aukas siųskite čiūnas, pasiūlė 10 laimėjimų 
sekančiu adresu: į knygučių parapijos naudai.

Šv. Pranciškaus Seserys Draugija paėmė už $5.00. Soda- 
R. D. 9 So. Hills, Mt. Providence liečil* Draugijos delegatė, p-lė 

Pittsburgh, Pa. Barauskaitė, pasiūlė taip pat
Kun. J. V. Skripkus. Sodaliečių rengiamojo veikalo 

tikietų. Draugija paėmė už 
$3.50. Daug buvo ir kitokių 
svarstymų, kuriais susirinki
mas patenkintas. Šv. Vardo

lyvaukime. Kleb. kun. I. Valan-

PITTSBURGHO ŠV. PRAN
CIŠKAUS RĖMĖJŲ 

DARBUOTĖ
I

Š. m. rugsėjo mėn. Šv. Pran- draugija išrinko delegatus: —
ciškaus Rėmėjų Pittsburgho pirm. — Z. Krivinską ir grabo- 

į Katalikų

Mikučiui

rugsėjo vičienei, kad jos mane taip gra
žiai mokėjo prigauti, o labiau-

rūmą. j tą piknikėlį — “Corn Roast’^
Pilni vilties, kad visos lietuvių ■ rugsėjo mėn. 28 d. Šv. Pranciš- 

draugijos ir pavieniai lietuviai 
katalikai dar daugiau atjausda- 
mi seseles, nepraleis progos at
silankyti pas jas. šiuo seimo

i metu, kad pamačius tuos gra-

kaus parke, 2 vai. po piet. Prie 
“Corn” bus ir įvairių kitų ska
nėsių kaip tai: kugelio, dešre-

KUR PIRKTI?

Taipgi širdingai dėkų Na- 
shuaviečiams, • pp. Bižams, Sta- 
nuliams, Skirkevičiams, A. Za- 
pėnams, Nadzeikoųis, ir savo 
vyrui Vincentui, broliams už 
sveikinimus per radio ir visiems 
ir visoms draugėms ir giminėms 
už tuos gražius linkėjimus ir 
dovanėles. Tas įvykis man pasi-: 
liks širdyje visados. Ačiū.

Teklė Mitchell’ienė.

WASHIN6TON, D. C

DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Rugsėjo 5 d. Pennsylvanios ir 
lių, kopūstų — kavos, arbatos, Franklino cukraus fabrikų dar-
pieno, sausainių ir tt. Įžanginės bininkai grįžo į darbą laimėję 
kainos nebus; reiškia įėjimas streiką, 
veltui.

Šis nepaprastas bankietas 
rengiamas tam tikslui, kad 
mininkėms palengvinus, 
joms nereikėtų tą dieną sukti 
galvos, ką virti, kad alkaną šei
mą pasotinus. Atvažiuokite su 
visa šeima į Sesučių parką ir 
ten rasite skanius pietus bei va
karienę paruoštą. Pasigrožėsite 
gamta, pasilinksminsite pavili- 
jone ir pavalgysite naujoje ka
teteri joje. Nuoširdžiai prašome 
visų. * Valdyba.

PHILADELPHIA. PA.

yra 
šei- 
kad

nebūtų taip viskas brangu, dar
bininkas galėtų pasidėti dolerį 
kitą dėl juodos dienos.

Unijistas.

MIRĖ ALEKSANDRAS 
KONDROTAS

Rugsėjo 10 d. mirė Aleksan
dras Kondrotas, gyv. 2811 An- 
nin St., Phila. Palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse 13 d. rugsė
jo. Bažnyčioj buvo iškilmingos 
pamaldos. Šv. mišias laikė kun. 
St. Raila, asistavo kun. V. Vė- 
žis ir kleb kun. I Valančiūnas. 
Kleb. kun. I. Valančiūnas pasa
kė pritaikintą gražų pamokslą. 
Velionis paliko išauklėtą šeimą: 
dvi dukteris, ir sūnų, visi vedę. 
Visa šeima liūdi netekę savo 
mylimo tėvelio. Likusiai šeimai 
ir giminėm reiškiam užuojautą. 
Laidotuvių direktorius buvo K. 
J. Ramanauskas. K.D.

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

- Žiūrėk, Joneli! Tas General Electric radio tai 
mano silpnybė... Užeikime šiandien į Darbinin
kas Electrical Supply krautuvę ir jį užsisakyki
me.-Iš tikrųjų, Maryte, bus dar romantiškiau... 
Užsisakykime.

Darbininkas Electrical Supply
South Boston, Mass.

I

366 WestBroadway
> IV J

__  t Laimėta 5c į valandą 
daugiau. McCahan cukraus fa
briko darbininkai dar buvo su
silaikę, bet grįžo į darbą, 11 d. 
rugsėjo. Tokiu būdu darbinin
kai pilnai patenkinti. Nors 
streikas tęsės nepilnai 13 savai
čių, bet po ilgo streikavimo 
darbininkai laimėjo ir grįžo 
prie savo darbo. Dabar darbi- 

■ ninkai gaus į valandą 7O-75c.
neblogiausias atlyginimas. Kad

Mūsų Sodalietės Dirba 
Mūsų. Šv. Kazimiero parapi

jos Sodalietės, su vadovu kun.
“Mo-

Pirk Apsigynimo Taupymo 
Bonus ir ženklus.

Skaičiai, pagal valstybes, pa
rodo, kad E serijos Jungtinių 
Valstybių Apsigynimo Taupy
mo bonai yra populiariausi ir
žinomi kaip “žmonių bonai”. V. Vėžiu rengia veikalą: 
Statistika pagal valstybes yra terims Neišsimeluosi”. Veikalas 
vedama tik E serijos bonams. trijų aktų, labai juokingas. Vai- 
kurie yra daugiausia publikos dinimas įvyks spalių 12 d., 
perkami. Kiti F ir G Serijos bo- 1941 m., Šv. Kazimiero parapi- 
nai yra parduodami didesniems jos salėje, 331 Earp St., Phila. 
pirkėjams. ■ Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare.

Iždas parodo didėjančius skai-. Tame komedijos veikale, Soda- 
čius serijos E bonų ir*serijos D lietės užims vyrų roles, nes vy- 
bonų arba “vaikų” (“Baby”) 
bonų laike trijų mėnesių.

1941
SI00.581.000 
$102,517,000 
$145,274,000

Serija E —
Gegužės mėn.
Birželio mėn. 
Liepos mėn.

“Baby” bonai —1940
$61.171.766 

’ $45,253,723 
$65,838.577

Gegužės mėn. 
Birželio mėn. 
Liepos mėn. •

rai norės išsimeluoti moterims. 
Po vaidinimo prasidės šokiai. 
Visi kviečiami dalyvauti, nes 
tikrai bus vienas iš juokingiau
sių veikalų. Pelnas skiriamas 
pagal nutarimą sodaliečių pa
rapijos naudai. Paremkim para
piją, nes tai mūšų lietuvybės 
tvirtovė, ypatingai jaunuome
nės buklėjime. K. Dryža.

;! GERIAUSIUS 
!; PERMANENT WAVE
;! GALITE GAUTI UŽ JCSŲ
:; PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALOM
;!s3 L ST., SO. BOSTON, MASS. 
]! Tel. ŠOU 4645

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS »VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Ma* 
TeL So Boston 1298 

Vice-Pirmininkė — B. GailiūnienS,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

ProL Raėt. — Ona Ivaškienė. •
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Rosiindale, 

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 AukštikalnienA

111 H St., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės

•V. JONO EV. B L. PA&ALPINCB
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfield St. So. Boston, Maaa.

Prot. Raėt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa.

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sbcth St., So. Boston, Maaa 

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

Maršalka. Jonas Zaikia,
7 Winfield St, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų Parapijos salėj 49J

f

VALGOMOJI! DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja Nuėję | bllę kurtę krautuvę pasakykite, kad ju skeibimę 
-natCte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Te’ephone COLumbia 8702 

29 SAVIN HILL A VENŲ®.
DORC-HESTER, MASS.

Perkins Markei
P. BaltruBlūnaa Ir p. Kllnga, Sav. 
W Broadway, Tai. 8OU 3120 

•O. BOSTON, MABB.
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ŽINUTĖS

Klierikas Antanas Jurgelaitis, 
O. P., rūgs. 20 d., Dominikonų 
seminarijoje, Washingtone, D. 
C., priėmė Tonsurą ir keturis 
mažesnius šventimus. Jis ten 
dabar studijuoja Teologiją.

atlaidus. O prie Švenčiausio Sa
kramento kalbant, gaunama vi
suotiniai atlaidai.

Indorsavo Mayorą Tobiną

Ketvirtadienio vakare grįžo 
seminarijon prie metų mokslo 
klierikai: Skinstaviuus, Berna
tonis, Janušonis ir Saulėnas.

Tą pačią Šv. Jono seminariją 
pradėjo ir Povilas Jakmauh, 
baigęs Holy Cross kolegiją, 
Worcester, Mass. Jis yra vien
turtis sūnus Daktaro Jakmauh, 
Mass. Valstybės Sveikatos ko- 
misionieriaus.

Rūgs. 24 d. Tretininkų Broli
ja savo susirinkime nutarė ren
gtis prie metinių rekolekcijų, 
kurias pradės vesti kun. P. Ra- 
gažmskas, spalių 1 d., ir mels
tis per tą mėnesį Šv. Tėvo in
tencijoms.

Trečiadienį prasidės Rožan
čiaus pamaldos Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Šios pamaldos bus 
jungiamos su rekolekcijų ir mi
sijų pamaldomis.

Moterų misijų savaitė prasi
dės spalių 6 d.

Rožančiaus kalbėtojai gauna 
daug atlaidų. Už kiekvieną su
kalbėjimą vienos Rožančiaus

Maurice J. Tobin,
Bostono Miesto Mayoras.

* Rugsėjo 18 d., Lietuvių Salė
je, So. Bostone įvyko So. Bosto
no Lietuvių piliečių draugijos 
mėnesinis didelis susirinkimas, 
kuriame vienbalsiai nutarė in- 
dorsuoti dabartinį Bostono ma- 
yorą, siekiantį antro termino į 
miesto mayorus — Maurice J. 
Tobin.

Rugsėjo 19 d., Brightono Lie
tuvių piliečių klubas turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą, kuria
me patvirtino board of direc- 
tors indorsuoti Maurice J. To-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
—————

Siūlo Sumažinti Korporacijų 
Pelną

VVashington, D. C., rūgs. 
25 — Valstybės iždo sekre
torius Morgenthau įteikė 
Kongresui pasiūlymą 
griežtai sumažinti korpo
racijų pelną. Palikti kor
poracijoms tik 6 nuošimtį 
pelno, o kitą turi atiduoti 
valdžiai, jeigu nori išveng
ti infliacijos.

Viesulas Padarė
S25.000.000 

Nuostolių
Houston, Texas, rūgs. 25 

— Viesulas, kuris siautė 
60 miesteliuose ir mies
tuose ir sunaikino tūks
tančius akerių derliaus,

padarė $25,000,000 nuos
tolių.

Anglijos Lakūnai Rusijoje
Londonas, rūgs. 25 — 

Anglijos lakūnai sovietų 
Rusijoje kovoja prieš vo
kiečius. Sakoma, kad jie 
sunaikino kelius vokiečių 
lėktuvus.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Lsoal A Long 

Dlstanos 
Movlng

326 ■ 328 We$t Broadway
So. Boston, Mass.

vedžiams laimės jų naujai su 
kurtame gyvenime.

-
dalies, t. y. penkių paslapčių ga- bin kandidatūrą į Bostono mies- 
lima gauti penkis metus atlai
dų. Bendrai atkalbant dalį Ro
žančiaus galima gauti 10 metų

Kandidatų Sąrašas Ir Balsei į Karališkos Šeimos Narius—
.... J. į II-

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

Į KARALIUS
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass.
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass.....

Į KARALAITES
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass......
Adelė Masiulytė, So. Boston, Mass........

giminės bei pažįstamieji savo 
pagarba jai išreiškė, suteikda-: 
mi gražias dovanas. Jos garbei 
šią party surengė jos brolienė, 

. F. Teberienė.

Balsai

100

SHOWER PARTY 
Šeštadienį, rūgs. 20 d., ponų 

Tebėrų namuose, pagerbimui iš-: 
tekančios p-lės Marytės Tebė-

125 raitės, jos garbei surengta pui
ki ‘Shower Party’. P-lė M. Te-!

150 bėraitč šeštadienį, rūgs. 27 d., 
L00 j išteka už p. B. Šimkaus. P-lė M.

i Tebėraitė yra labai daug pasi-
Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo- darbavus, 

se numeriuose.

ATOSTOGAUJA

Šiomis dienomis atostogauja 
p. A. Plekąvičius. p. A. Plekavi-! 
čius aplanko tolimesnius savoj 
draugus bei pažįstamus. Linki-' 
me p. A. Plekavičiui linksmų 
atostogų.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432
SO. BOSTON, MASS.

4th St.,

DAKTARAI

to mayorus.
Šiuose susirinkimuose abu 

klubai išrinko specialę komisi
ją, kuri rūpinsis ir toliau rinki
mų reikalais. (PI. Skl.) Cambridge, Mass.

i

ir dabar darbuojas
visuose katalikiškuose parengi-j 
muose, ir yra labai kuklaus bū
do. Už tai visų mylima, ir per 
šią party jos draugės, draugai,

Ateinantį sekmadienį, rūgs. 
28 d., Cambridge N. P. bažny
čioje, seselių mokytojų naudai, 
bus jų mėnesinė kolekta. Pa
remkime mokytojas seseles.

A. D.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūties 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

*

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

PRISIRUOŠIMAS 
EINA SPARČIAI

aplink

I
I Tel. TROwbridge 6330

l J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist 

(Kojų gydytojas)
S •

479-A Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

1 1 ■ -
TeL Kirkland 7119

5.MD,
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutartį.

Pauline L

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

MIRĖ
Rugsėjo 16 d. mirė Juozas Ku- 

darauskas. Velionis paliko di
džiame nuliūdime sergančią 
žmoną, Kastanciją, kuri šiuo 
tarpu randasi Cambridge City 
ligoninėje ir du broliu. Rugsėjo šaunų Cambridge parapijos pa- 
19 d. iš Cambridge N. P. bažny- rengimą, o mes užtikriname, 
čios, velionis palaidotas šv. My- kad malonų savo laiką pasida- 
kolo kapuose. Velionio žmonai Tinsime su visais. Pradžia 7:30 

į ir broliams, reiškiame gilią už
uojautą.

Spalių 25 d., 7:30 vai. va
kare, Eikš Ballroom įvyks 
‘Darbininko’ tradicijiniai 
metiniai šokiai. Šiemet šo
kiai skirsis nuo kitų buvu
sių šokių tuo, kad juose 
bus renkama “karališkoji 
šeima” — karalius - kara
lienė, karalaitis ir karalai-. J _______
to. “Rinkimų” kompanija^ SERGA
jau prasidėjo ir pradeda Rugsėjo 17 d. New England 
įsisvyruoti. Womens Hospital, Jamaica, pa-

Šokių rengimo gaspado-idaryta apendicito operacija pa-
rius p. Antanas Daukan
tas, kuris rūpinasi svečius 
pavaišinti atsiuntė Šokių 
Rengimo Komisijos pirmi
ninkui Dr. J. Antanėliui 
sekančią telegramą: “Pa
sirengimas prie metinio 
“Darbininko” baliaus eina 
sparčiu tempu ir tvarkoje. 
P-nia B. Žilienė uoliai rū
pinasi pavestu jai darbu ir 
manau, kad viskas bus pa
daryta pagal numatyto 
plano. Cambridžiuje tikie- 
tų platinimas ir gi puikiai 
išvystytas. Visi laukia die
nos, kurioje įvyks balius”.

PASTABA. Visi suinte
resuotieji, kurie siūlo kan
didatus į karališkos šei
mos narius, kartu su skai
čiumi balsų, prašomi at
siųsti ir tų kandidatų pa
veikslus ir aprašymus, ku
rie bus patalpinti “Darbi
ninke”.

BANKIETAS

SKELBIMAIo salė erdvi, tik sukis 
kiek nori, nes niekas ant kojų ’
neužsistos; vietos užtenkamai' REIKALINGA janitorius. At- 
visiems. Taigi kviečiame netik sišaukite: Frank Kiezis- 311 E’ 
Cambridžiečius, bet ir tolimes- merson Street, So. Boston, 
nius svečius atsilankyti į šį ^ass- Telefonuokite ŠOU 1753. 

I«____ z.__ _______ __________J-------------------------------------------
j PARSIDUODA 3-jų šeimynų 
I namas po keturis kambarius su' 
visais inprumentais. Namas 
randasi 233 W. 5th St. So. Bos
tone. Atsišaukite: J. Mikėnas, 
80 Harborview St., Dorchester.
Mass. (26-3)

I

vai. vakare.

Iškilmingos Vestuvės 
šeštadienį, rugsėjo 20 d.,

LANKĖSI ART. J. 
OLŠAUSKAS

d.

nelei Bronei Overkaitei, grabo- 
riaus A. Overkos dukteriai. 
Linkime greit pasveikti.

PARAPIJOS BALIUS

Spalių 11 d., t. y., šeštadienį, 
diena prieš Columbus Day, Eikš 
Ballroom svetainėje, 8 Maga
zine St., įvyksta Cambridge lie
tuvių N. P. parapijos metiniai 
šokiai ir balius. Kad patenkinus 
visus, ir parengimą paįvairinus, 
tai jau iš ąnksto rengiamasi 
prie šio parengimo. Kaip visais 
metais, taip ir šįmet, gardžių 
užkandžių ir šaltų gėrimų ne
truks. o garsusis Wally Jassons 
orkestras jau pakviestas. Taigi 
visiems bus malonu praleisti 
gražiai laiką puikiame parapi
jos bankiete, o kas svarbiausia, 
kad tos polkutės taip malonios,

SVARBUS SUSIRINKI
MAS

Sekmadienį, rugsėjo 28, 3 vai. 
po pietų, pobažnytinėje salėje, 
West 5th St., So. Bostone, TT. 
Marijonų skyrius rengia šaunų 
bankietą, kuriame bus skanių 
valgių ir gėrimų. Kaina tik 50 
centų suaugusiam ir vaikams 
tik TOc. Prie to vhikai gaus dy
kai saldainių. Rengėjos kviečia 
visus skaitlingai dalyvauti.

Marianapolio kolegijos sporti
ninkus priimti ir juos pagerbti 
šaukiamas specialis susirinki
mas. Susirinkiman kviečiami 
studentai, vyčiai, choristai, so
dalietės ir visos kitos draugijos 
bei jų atstovai skaitlingai da
lyvauti. Susirinkimas įvyks 
penktadienį, rūgs. 26 d., 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėje sve
tainėje. ant 5-tos gatvės. So. 
Boston. Mass.

Cambridge lietuvių N. P. P. Šv.' 
par. bažnyčioje, apsivedė p J 
Kostantas Samalis su p-le Bro- 
nislava Sangavičiūtė. PeF šv. 
mišias prie labai gražiai išpuoš
to altoriaus, su visomis bažnyti
nėmis iškilmėmis, jaunave
džiams rankas suFįšo par. kleb. 
kun. P. J. Juškaįtis, patarnavo 
deakonu kun. A. Raltrušiūnas, 
sub-deakonu — kun. J. Plevo- 
kas. Jaunavedžiams liudijo se
kančiai: I. Samalis, K. Straz- 
daitė, W. Samalis, F. Daukan- 
taitė, J. Mockevičius ir B. Dala- 
lytė.

Šalmus vestuvių bankietas į- 
vyko Jeffersono Klube. Bankie- 
te dalyvavo vietiniai kunigai, 
“Darb.” red. p. A. F. Kneižys 
ir daug puikios publikos. Viso' 
dalyvavo apie 300 asmenų. Po- 
aas K. Samalis yra pasižymėjęs 
lietuviškumu jaunuolis. Pri
klauso prie parapijos choro, ir 
daug yra dainavęs vienas, ir sy
kiu su Cambridge radio grupe. 
Ponas K. Samalis buvo ir yra 
visų Cambridgžiečįų mylimas 
už savo pavyzdingumą ir kuk
lumą. Ponui K. Sąmaliui ir jo 
jaunai žmonelei linkime ilgiau
sių ir laimingiausių vedybinio 
gyvenimo metų.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Trečiadienį, rugsėjo 24 
“Darbininke” lankėsi art. J. Ol
šauskas, Amsterdam (N. Y.) j 
lietuvių parapijos vargoninin-, 
kas.

Art. Olšauskas ne tik lankėsi 
“Darbininke”, bet jis atvežė pp. 
Ivaškų sūnui naujas kankles, 

I viešėjo pas pp. Ivaškus ir tre- 
■ čiadienj po pietų grįžo į namus, 
j Tikimės, kad pp. Ivaškų sū- 
! nūs neužilgo naujomis kanklė-j 
mis palinksmins Darbininkų' 
Radio programos klausytojus. 
Lai lietuviškos kanklės oro ban
gomis pasiekia kiekvieno lietu
vio namus.

Neseniai art. J. Olšauskas vi
sus Darbininkų. Radio klausyto
jus sužavėjo kanklėmis ir dai
nomis. Progai pasitaikius, jis 
pasižadėjo vėl kada 
vykti ir palinksminti 
komis dainelėmis ir 
balsais.

I

REIKALINGA lietuvaitė mo
teris ar mergina dirbti krautu
vėje prie moteriškų skribėlių. 
Atlyginimas geras, darbas pa
stovus. Atsišaukite: H. Davis, 
449 W. Broadway ,So. Boston, 
Mass. (23-26-30)

I I — ■ I - .... .................

j PARSIDUODA 3 šeimynų na-j 
mas po 5 kambarius. Visi inpru- 
mentai. Pirmas pagyvenimas 
sausa šiluma apšildomas. Par
duosiu labai pigiai. Atsišaukite 
tuojau: 12 Bellflower SL, Dor
chester, Mass. (23-26-30)

Telephone 
•O. BOSTON 

1058

Bay View Motor Servke
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokt. Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravi 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 81h St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūna* Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

nors at- 
lietuviš- 
kanklių

Studentas F. Gudas Išvyko

šeštadienio vakare, t. y. rūgs.
20 d. Cąmbridge N. P. bažny
čioje apsivedė p. Justinas Straz
das su p-le Elena Savickaite. 
Ponas J. Strazdas tarnauja U.S.

Alumnoa. kariuomenėje. Linkime jauna-

OTonis Aonirim
CONSTABLE

Real Estate & Incurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

k

I

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikj'tų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

ičgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Chicagos Universiteto studen-. 
tas, kuriame studijuoja anglų 
literatūrą jau šeštas metas, bu
vo atvykęs į rytus mokslo rei
kalais. Jis virš mėnesį laiko in
tensyviai studijavo Havardo U- 
niversiteto knygyne. Buvo apsi
stojęs pas savo giminaičius Jo
ną ir Sofiją Glineckius, So. Bos
tone. Stud. F. Gudas yra sūnus 
Prano ir Uršulės Gudų iš Chi
cagos. Pr. Gudas yra buvęs lai
kraščio “Darbininko” redakto
rių. Jis ir dabar yra “Darbinin
ko” bendradarbiu.

Rugsėjo 23 d., studentas F.. 
Gudas, lydimas p-nios S. Gli- 
neckienės išvyko į New Haven' 
ir New Yorką, o iš ten grįš į 
Chicagą, tęsti savo studijas.

1
I

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

S.BarasevidusirSūnus
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, Mass. 

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 Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. SOL Boston 2SO9
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Lietuviai Vokiečių Policijos Apsaugoj
(Pradžia 4 pusi.) j viai esą pastatyti po vokie- 

sekcijai, yra gimęs 1897i P?^c^os aPsauSa ir 
m., Paežerių vaisė., šakių dalis jų esą net internuoti, 
apskr. Jo tėvas buvo dvaro Berlyne „ ®'v€n« guviai 

. turį kasdien melduotis po- 
mokytojų licijos P^ktūroje.

— Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad pagelbinis 
policijos batalionas 
ma savanoriais buv. 
riškius, eilinius 
puskarininkius.
— Aukštesniųjų 

lų departamentas 
paskelbė apie ruošiamus 
vokiečių kalbos kursus 
aukštesniųjų mokyklų mo
kytojams. Į tuos kursus 
priimami jau buvę vokie
čių kalbos mokytojai, o 
taip pat asmenys, baigę 
gimnaziją su geru pažy
mėjimu iš vokiečių kalbos 
brandos atestate. Be to, 
priimami studentai, studi
juoją germanistiką. Kur
sai truks apie 5-6 savaites. 
Baigusieji kursus gaus a- 
titinkamus pažymėjimus 
ir galės dėstyti vokiečių 
kalbą mokyklose.

—Miškų valdyba ragina 
savo įstaigas pranešti jai 
žinių apie miškų adminis
tracijos sąstatą 1941 m. 
birželio 22 d. Taip pat rei
kalaujama žinių apie eigu- 

tonbladet” ir “Stockholms liūs žuvusius kare, ir apie 
Tidningen” praneša, kad sovietų valdžios paleistus 
Vokietijoje gyveną lietu- iš tarnybos tarnautojus.

•9 dalis jų esą net internuoti.

darbininkas. 1915 m. jis 
baigė “Saulės” i 
kursus Vilniuje. Didžiojo 
Karo metu buvo Rusijoje, 
kur baigė iš Panevėžio e- 
vakuotąją realinę gimna
ziją. 1918 m. grįžo Lietu
von ir stojo Lietuvos ka
riuomenėn. 1920 metais 
baigė karo mokyklą. 1922 
m. įstojo į Lietuvos uni
versitetą .technikos fakul
tetą, kurį baigė 1929 m. 
statybos inžinieriaus laips
niu. 1923 m. K. Germanas 
dalyvavo Klaipėdos sukili
me. Baigęs universitetą, 
inž. K. Germanas gavo pa
skyrimą Panevėžio apskri
ties inžinierium. 1937 m. 
pabaigoje jis buvo paskir
tas švietimo ministerijos 
specialinio mokslo depar
tamento direktorium. Jo 
žinioje buvo amatų moky
klos. Nuo 1938 m. pabai-; 
gos iki 1939 m. pabaigos 
inž. K. Germanas buvo su
sisiekimo ministeris. Jis y- 
ra rašęs specialinėje tech
nikos ir savivaldybių spau
doje.
— Švedų laikraščiai “Af-

turį kasdien melduotis po-

ir

prii- 
ka- 

buv.

mokyk-
Kaune

i
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KOMUNISTINE AKROBATIKA
Kaip čia seniai komunis-! garą ir ją pribaigė. Abu 

tai smarkiausiai puolė An-'diktatoriai “broliškai” 
gliją ir Ameriką dėl karo'Lenkiją pasidalino. Stali- 
Europoje! Anglija buvo di-inas, pramokęs iš Hitlerio 
džiausią imperialistinei užpulti kitas valstybes, 
valstybė, didžiausia kalti-j puolė Suomiją, bet ten ge- 
ninkė dėl Europos karo ir'rai nagus apsidegino. Sta- 

, kad jam 
i nevyksta, 

(pasi-! Griebėsi senos komunizmo 
taktikos — melų ir klas
tos. Komunizmo taktika

tt. Vokietija ir jos dikta--linas pamatė, 
torius Hitleris po pasibu-Įblitzkriegai 
čiavimo su Stalinu i 
rašymo sutarties 1939 m.) 
komunistams buvo gar
bingiausias ir galingiau- vyko sėkmingiau. Melais 
sias žmogus, beveik lygus 
Stalinui.

Hitleris pradėjo karą su 
Lenkija. Stalinas jam sto
jo į pagalbą. Perblokštai 
Lenkijai Stalino raudonoji 
armija dūrė Lenkijai į nu- žiuviais ir spauda Hitle-

ir klasta užgrobė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Kadangi Vokietijos dik
tatorius Stalinui netrukdė 
pasigrobti Pabaltijo vals
tybes, tai komunistai lie-

į I

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

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

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

i! 
i! 
i! 
i!
i!
i! 
!!
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DARBININKAS

Didžiulis oro milžinas 82 tonų padangių gig antas Douglas B-19, jau ketvirtu kartu pakilo iš 
March Field California, išmėginimui. Tas nepapr astai didelis oro laivas, ypatingai yra išbandomas 
ir ištiriamas.

riui pynė laurų vainikus. I šai visiems pradėjo paša- Jeigu dar dabar kuris ko-jka į naują — Vokietijos o 
Jokio pasmerkimo Hitle
riui nebuvo iš komunistų, 
kada Vokietija likvidavo 
vieną po kitai Europos ma- 
žesnias valstybes.

Kaip tik Vokietija užė
mė kurią valstybę, tai Ma-; 
skva tuojau išleisdavo pa
reiškimą, kad užimtų val
stybių atstovų nepripažįs
ta, o pripažįsta tik Vokie
tijos atstovus. Visa komu
nistų spauda vieningai pri
tardavo kruvinajam Stali
nui, pareikšdama: “Stali
nas gerai daro nepripažin- 
damas buvusių valstybių 
atstovų. Jeigu valstybės 
yra užimtos, tai ir jų ats
tovai nebegali būti pripa
žįstami”.

Vadinasi, komunistai žo
džiu ir spauda pripažinda
vo grobius ir Hitleriui ir 
Stalinui, ir juos garbinda
vo, kaipo ideališkiausius 
didvyrius.

Kada Stalino komisarai 
pradėjo šeimininkauti Pa
baltijo valstybėse: apiplėš
ti tų valstybių gyventojus, 
kankinti ir žudyti patrio- 
tinguosius pavergtųjų val
stybių žmones, tai komu
nistai ruošė džiaugsmo 
mitingus, siuntė Stalinui 
padėkos ir džiaugsmo re
zoliucijas.

Prie komunistų pradėjo 
šlietis ir visi mūsų tautos 
išmatos, kurie niekur ki
tur nebetiko.

Tačiau Amerikoje Dies
komiteto *veikla išgąsdino'tarybos^ konferencija, 
komunistus. Jie pradėjo Kupstys sugalvojo ir pa- 
dairytis ir ieškoti asmenų, siūlė rinkti aukas radio 
kurie nors savo sudrisku-! programos palaikymui. 
_r_:_ xi i_: 4— Sumanytojas išrinktas vy

riausiu aukų rinkėju.
Nesistebėkime, jeigu ko

munistai sušuks: “Pažan
giųjų Lietuvių Taryba” | 
nėra komunistinė!” Iš dar
bų pažįstame juos.

Toje konferencijoje B. F. 
Kubilius, pryčerys, ragino 
kovoti prieš “fašistus ir 
fašizmą”. Kaip čia seniai 
komunistai bičiuliavosi su 
fašistais, o dabar jau šau
kia į kovą. Gerai žinome, 
kad šiandien komunistai 
fašistais vadina visus lie
tuvius, kurie nepritarė So
vietų okupacijai, ir kurie 
džiaugiasi nusikratę di
džiausios pabaisos — ko
munizmo.

Komunistai nutarė šauk
ti masinius mitingus ir 
skelbti “fašistams” karą. |

Toji tarybos konferenci-' 
ja nutarė uoliau platinti 
komunistinę. literatūrą. Į

koti, kad Su Bostone jis munistas sakytų, kad toji 
organizuojąs “Pažangiųjų “Pažangiųjų Lietuvių Ta- 
Lietuvių Tarybą”. ryba” nėra komunistinė,

Kubilius rašo ilgus strai-Tai jis pasirodytų didžiau- 
psnius komunistų spaudo- siu melagiu ir apgaviku, 
je, kviečia komunistų or-'Jeigu ne komunistinė, tai 
ganizacijas ir draugijas į kuriems galams ji nutarė 
konferenciją. Komunistai platinti komunistinę So- 
apsidžiaugia gavę tokį e- vietų literatūrą? 
nergingą “vadą”, susispie-j Iš Lietuvos gauname la- 
čia ir sutaria visi telktis bai daug žinių kiek blogo 
prie Kubiliaus. Susitelkia, j Lietuvai ir jos gyvento-

Ir komunistai jau turi jams yra padaręs raudo- 
“Pažangiųjų Lietuvių Ta-’nasis Sovietų komuniz- 
rybą”. Toji taryba įkuria mas. Rašytojai sako, kad 
radio programą, renka iš Lietuvos gyventojai am- 
biznierių skelbimus, bet 
nekaip sekasi. Biznieriai 
nenori skelbtis toje prog
ramoje, nes žino, kad tos 
programos yadovybėje yra j 
tie patys žmonės, kurie i 
džiaugėsi ir sveikino Sta
liną už Lietuvos pagrobi
mą ir apiplėšimą. ~
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PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

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

Apsisauojimui ir apsau
gojimui Amerikos ateities, 
pirk apsigynimo taupymo 
bonus ir ženklus.

— Pirk Defense Bonus ir žeaklus—

Didžiausia gera pagalba, 
kurią pilietis gali duoti 
Dėdei Šamui, tai pirkimas 
apsigynimo taupymo bo
nų ir ženklų taip dažnai, 
kaip galima.

—Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

Pirkdami apsigynimo 
taupymo bonus ir ženklus 
reguliariai, jūs galite pa
gelbėti vykdyti apsigyni
mo programą ir tuo pačiu 
pagelbėti sau ir savo šei
mai.

— Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Mes turime apsiginkluoti 
prieš pavergėjus ir sunai- 

ikinimą. Jūs galite tai pa
gelbėti, pirkdami apsigy- 

įnimo taupymo bonus ir 
ženklus.

| —Pirk Defense Bonus ir Ženklus—
kupaciją. Tūkstančiai lie-j Amerikos pUiečiai! Turė- 

P^ykoj° yz kitę dėmesyj mūsų Prezi-
issilaisvinimą iš Sovietų !^ento pavojaus deklaraci- 
vergijos. Jie aukojosi, kad ją pirk Defense Savings 

ęjy ir Bonds ir Stamps regulia-
; riai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

laisviau gyventi.
Pažinkime komunistus 

ir komunizmą nežiūrint 
kas ir kokiomis plunksno
mis 
munizmas lieka komuniz
mu, kuris neįvertina žmo
gaus nei tiek, kiek yra ver-

ti —m

jį nedangstytų. Ko- lubas.‘r Srind‘s> kur
ma, iškalkiuokime ir išda
žykime. Kol butai neišva
lyti, nekelkime į juos ko-

tas paprastas žemės vaba- M nakvokime kluosnuose 
lėlis. Komunizmo santvar- ir daržinėse. Rusų paliktusIVIIk). IYU111 UlllZiIIKJ odll L V cLL "i 

koje tik blakės, utelės ir j 
blusos turi laisvę, bet ne 
žmogus.

Gal pasakysite, tai šmei
žtas! Visai ne. Šiomis die
nomis gavome labai daug 
žinių iš Lietuvos, tarp ku-j 

* 4- » 1l4rt» I

drabužius ir patalinę rū
pestingai išvalykime. Kas 
skalbiama, išvirinkime ir 
išskalbkime. Neskalbia
mus iškaitinkime karšto
se krosnyse ir ilgai vėdin
kime saulėje.

“Rusai išplatino vidurių 
šiltinę ir paliko naują sun
kią ligą — kruvinąjį žar
nų katarą. Kad išvengtu-

žiais nepamirš tos bau
džiavos, kurią jiems buvo 
uždėję Sovietų komisarai. 
“Jeigu, kurie ir laukė ko
munizmo tvarkos Lietuvo
je, tai po šios Sovietų oku- ...,_________ ,__,____
nacijos visi išsigydė ir jau!rių randame tokią žinutę:' 
daugiau niekad jo nebe- Medicinos gydvtoia A.

“Ūkininko Pata- 
“Galvotrukčiais 

ra biznierių, kurie kaip nuo žiauriausio ir pikčiau-į išbėgdami raudonarmie-me tų sunkių ligų, visiškai 
molio motiejai duotųsi bi-šio žvėries”, sako Lietuvos; čiai su šeimomis paliko negerkime nevirinto van- 
le kam minkinti. korespondentai. priterštas patalpas, nešva- dens, nevalgykime žalių

Daugelis komunistams Amerikos lietuviai, sa-.rius migius ir nespėtus iš- nevirintų daržovių nei vai- 
pareiškia: “Jūs turite “tė- kau lietuviai ne komunis-1 sinešti drabužius, kuriuo- šių. Taip pat neplaukime 
vą” Kupstį, pryčerį Kubi- tai, nenori nei fašizmo, nei 
lių, lai jie apmoka už ra- komunizmo, 
dio”. j Lietuvos lietuviai, para-

Pažymėtina ir tas, kad gavę komunizmo duonos, 
komunistų vadukai į “Pa- nrasidėius Vokietiios - Ru- 
žangiųjų Lietuvių Tary- siios karui, kaip vienas — 
bos” valdybą pastatė ne- visi gyventojai sukilo 
žymius komunistėlius, prieš ta pasaulio pabaisa 
Štaršieji komunistai tik — Sovietu rėžimą, nors 
jiems diktuoja. gerai žinojo, kad jie paten-

Rugpiūčio 3 d., So. Bos
tone įvvko komunistinės

. A.
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daugiau niekad jo nebe-
v ... Reikia lauks, ir ne tik nebelauks, S-nė rašo

žinoti, kad labai mažai y- bet ginsis ir šalinsis kaip rėjuje”: 
ra biznierių, kurie kaip nuo žiauriausio ir pikčiau-j išbėgdami 
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se netrūksta įvairių para- nevirintu vandeniu indų, 
zitu: blakių, utėlių, blusų šaukštų, pienpuodžių, ran- 
ir kt. Tas patalpas apvaly- kų”.
kime nuo paliktųjų gyvių į Vadinasi, Lietuvos gy- 
ir ligų perų. Pirm negu ventojai, apsivalę nuo rau

donųjų komisarų ir karei
vių, dabar turi apsivalyti 
nuo to brudo, kurį paliko 
Sovietų okupantai.

Proletaras.

ir ligų perų. Pirm negu 
apsigyventi rusų apleis
tose pataluose, grindis, 
plyšius ir baldus išplikyki
me karštu vandeniu, iššiū- 
ruokime su muilu. Sienas,

siais Skarmalais pridengtų 
komunizmo žiaurią nuo
gybę.

So. Bostone komunistai 
pasirinko metodistų pry
čerį Kubilių, kuris pats 
buvo visų apleistas ir ne
žinojo kur besiglausti. Ko
munistų glaudimasis jam 
buvo tikras išganymas.

So. Bostono lietuviai vie
ningai išėjo prieš komu
nistus. Piliečių klubas at
sisakė duoti svetainę. Tuo
met komunistai savo mi
tingus perkėlė į savo klu
bą ir pas Kubilių. Bet ko
munistai suprato, kad taip 
užsidarę jie gali netekti 
daug pasekėjų. Sudėję 
galvas galvojo, kaip čia iš
eiti iš tos balos, kad vėl 
galėtų parodyti savo feisą 
visuomenėje. Galvojo, gal
vojo ir sugalvojo. Didžiau
siu galvočių pasirodė esąs 
pryęeris Kubilius. Jis vie-

• v *

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

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

Give your youngster the best portable made—the 
Royal! It helps make a hright Aild brighter .. . helps 
prepare for a profession or career in later yean.

Royal has MAGIC* Margin, Segment Shift, Touch 
Control*, Big-machine Keyboard—it is THE Stand- 
and typewriter in portable size. Comes with carry- 
ing case, and Royal’s excluMve “Self Teacher.

How to make a 
bright child brighter

Darbininkas 
Electrical Supply 
366 W .Broadmy, So. Boston, Mass.

Td. ŠOU 2680




