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8 Šalys Prieš Sovietų 
"Galybę"
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ninkų laikraštis “V.” savo 
skaitytojams nori įkalbėti, 
kad Sovietų Rusija yra la
bai galinga, nes prieš “SS
SR jau kariauja 8 šalys”.

Toliau tas pats laikraštis 
rašo:

“Apie 8 šalys aktualiai 
kariauja, o reikia žinoti, 
kad Hitleris sugrobė tur
tus ir ginklus dar šių ša
lių:

“Čekoslovakijos, Lenki
jos, Danijos ir Norvegijos, 
Belgijos, Olandijos, Grai
kijos ir Jugoslavijos”.

Kodėl tas laikraštis ne
paminėjo Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir kitų? Juk 
Hitleris ir Pabaltijo šalis 
pagrobė. Bet dabar su
prantu, kodėl nepaminėjo, 
nes Stalinas tų šalių turtą 
sugrobė ir išvežė. O ir J 
Lenkijos turtą Stalinas 
su Hitleriu pasidalino.

Kalbant apie Sovietų ga
lybę, reikia pasakyti, kad 
Stalinas tikrai galingas. 
Hitleris tą galybę triuški
na “mediniais tankais”. 
Taip rašė visa komunistų 
spauda, kad Hitlerininkai 
“L____________________
ja”
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Vokiečiai Sunaikino 5 Sovietų
Iš Stockholmo, Ankara 

ir kitų užsienio kraštų 
gaunama žinių, kad tarp 
Vokietijos ir Sovietų Rusi
jos vedamos taikos dery
bos. Kiek laiko atgal buvo 
žinių, kad Suomijos val
džia veda taikos derybas 
su Sovietų komisarais. Vė-i 
liaus pairodė žinios, kad 
Sovietai pirmiausia nori 
susitaikinti su suomiais, o 
paskui Vokietija.

Kol kas yra tik gandai,' 
bet jie gali pasitvirtinti? 
Sovietų Rusija gali susi
laukti tokio pat likimo, 
kokio yra susilaukusi 
Prancūzija.

Šiandien jau net Angli
jos diplomatai pradeda į-' 
žiūrėti Sovietų komisarų 
nenuoširdumą demokrati-' 
jai.

Taigi kas gali tikrinti, 
kad Sovietai nepriims Vo
kietijos padiktuotų sąly
gų? Komunistai gal pasa
kys, kad tai tik propagan-

Paėmė 665,000 Vyry Į Nelaisvę
Berlynas, rūgs. 29 — So-' 

vietų Rusija tapo skau
džiai sužalota, kada vokie
čiai raudonuosius apsupo 
Kieve ir apylinkėje. Vokie
čiai Kievo fronte sunaiki
no 5 sovietų armijas ir pa
ėmė į nelaisvę 665,000 rau
donųjų vyrų, sako naciai.

Vokiečiai paėmė arba 
nužudė ne tik šimtus tūk
stančių raudonarmiečių, 
bet jie paėmė labai didelį' 
kiekį sovietų karo ginklų

sijos karo frontuose neuž
tenka vyrų, bet turi ir mo
terys padėti vyrams 
riauti prieš vokiečius,
vilės moterys taip pat turi 
atlikti įvairius karo dar
bus karo laukuose.

ka- 
Ci-

Neramumai Vokiečių Oku
puotuose Kraštuose

Berlynas, rūgs. 29 —Pra
nešama, kad Vokietijoje, 

ira'muničijos, nuskandino plotoje Prancūzijoje 
kelioliką sovietų 
Juodosiose jūrose.

I
P<XULI<1, bau auuciuuujkii^^ J|e jau t • a pasaJ

mediniais tankais kanau- . '

Lt. Col. Manly B. Gibson (kairėj), turėtų rasti užuojautą nuo mokes
čių mokėtojų, nes jis pritaisė prie didžiojo karo pabūklo ir mažąjį, kad 
be rimto reikalo nereikėtų šaudyti didžiomis kanuolėmis, kurių vienas 
šūvis kainuoja daug pinigų. Taigi jis pritaisęs lygiagrečiai mažesnįjį pa
būklą su kuriuo visuomet išmatuoja taikinio tolį.

Rusijai Trūksta Ir Šio Ir To...
Tik trys mėnesiai Vokie

tijos - Rusijos karo, o Ru
sijai jau trūksta lėktuvų, 
tankų ir kitokių karo pa
būklų. Kodėl taip staiga 
Rusijai visko pritrūko ? 
Sovietų ambasadorius An
glijai Ivan Maiskis atsa
ko:

‘Mes pasigaminame daug 
tankų, bet mes jų daug ir 
praradome mūšių fronte, 
kuris tęsiasi per 2,000 my
lių’. (‘L-vė’ rūgs. 23 d. š. 
m.).

Vadinasi, nežiūrint kiek 
Sovietai pasigamintų tan
kų ar kitokių ginklų, kiek 
jų duotų Anglija ir Ameri
ka, tai Sovietų Rusijai vis- 
tiek truktų, nes jie jų dau
giau praranda, negu pasi
gamina ar gauna iš kitų 
valstybių.

Kiek laiko atgal Sovietų 
Rusijos komisarai skelbė, 
kad vokiečiai kariauja 
“mediniais tankais”. Ir 
štai “mediniais tankais” 
sunaikina Sovietų plieni
nius tankus.

Amerikos Lietuviu Spauda

kę. Bet komunistai nežino 
kaip galvoja Stalinas. Ko
munistai nesitikėjo, kad 
Stalinas pasirašys sutartį 
su Hitleriu prieš šį pasau
linį karą. Jeigu kas įrodi
nėdavo, kad Stalinas su 
Hitleriu susibičiuliuos, tai 
apšaukdavo melų ir šmeiž
tų skleidėjais.

Anglijos ir Amerikos de
legacijos, kurios dabar y- 
ra Maskvoje, beabejo su- raeiįų, f * 
šniukštynės Sovietų ko- kiečius ties Elnią* 
misarų slaptus žygius, ir 
jeigu suseks, kad Sovietų

Raudonieji Nuskandino 5 Nacių Britanijos Delegaciją
I -L...- i-------laivus Maskva, Rusija, rūgs. 29 

— Vakar į Maskvą atvyko 
Jung. Valstybių ir Angli
jos delegacijos. Jung. Val- 
; stybių delegacijos pirmi- 

Nors raudonieji giriasi ninku yra W. Averell Har-

ir kituose vokiečių oku
puotuose kraštuose didėja 
neramumai. Daug vokie
čių nuteista už klausymą 
užsienio radio programų, 
20 prancūzų sušaudyta.

Iš Sovietu Centralinio piečių slaptoji policija 
Fronto - Pranešama, kad Paeme ». sa™ kontrolę Bo- 

i Sovietų Rusijos karo fron-l hem'W lr Muraviją. Opozi- ■ . . , . , __ ..... I cionieriai Prancūzijoje,
aUieka” karinius' Belgijoje ir Norvegijoje 

J daro sabotažus industrijos 
centruose.

Sakoma, kad prieš Vo
kietijos valdžią labai akty
viai veikia komunistai.

i Tačiau, komunistų veik- 
> lą vokiečiai greit suseka ir 

1 likviduoja ne tik veiklą, 
-> ir nupins knmiinistns

Moterys Raudonųjų Karo 
Fronte

te yra labai daug moterų J 
kurios ;_____ ______
darbus. Jos yra unifor
muotos ir apginkluotos. 
Moterys daugiausia atlie
ka slaugių, patarnautojų 
ir kitokius darbus, bet 
dažnai pasitaiko, kad jos 
turi pavartoti

Maskva, Rusija, rūgs. 29 prarasdami tik 36 savo
— Sovietų žiniomis, rau- lėktuvus.
donieji nuskandino 5 vo-’ -- 
kiečių transportinius laimėjim^l^^^rda-i riman / o Anelės — Lor-1 prieš užPuolikus----- -  . pJasisak’obek^į ^ems das Beavertrooki DeleZ-l Krod9- Sov.etų RuJbet ir pačius komunistus. 

ei jas sutiko ir maloniai 
priėmė Sovietų premieras 
diktatorius Stalinas, Molo
tovas, Litvinovas ir kiti.

Sovietų komisarai dele
gacijas tuojau nusivedė į 
Kremlių pasitarimui ir nu-j Berlynas, rūgs. 29 —Vo-Įtaip lengvai pasiduoti o- 
statymui dienotvarkės kiečiai areštavo čekų pre-1 kupantams. 
konferencijai. į mierą gen. Alois Elias ir jį

Konferencijoje bus svar- kaltina “ruošimuisi didelei 
Stoma apie skubota teiki- ’ išdavystei” prieš Vokieti- 
mą ilgos pagalbos Sovietų j4-

Vokiečiai sako, kad pas
taromis dienomis Čekoslo- miai praneša, kad jų ka- 
vakijoj atsirado nemažai riuomenė užėmė miestelį 
svetimos valstybės apmo- Praezą, 20 mylių į pietva- 

j karnų agentų, kurie veikia karius 
prieš Vokietijos rėžimą.

Taigi visoje Čekoslovaki- ^ių diviziją.

vus Arktiko vandenyne. 
Smolensko karo fronte 
raudonieji atsiėmė 10 kai- 

, kada jie puolė vo-

mi
trūksta jau karo reikme
nų.

— 1 ' ~~

ginklus

Leningrado fronte eina 
komisarai tikrai planuoja žiaurūs mūšiai, ypač ore. 
susitaikyti su Vokietija, Sovietų raudonieji lakūnai 
tai tuomet ir pagalbos tei-i nušovė 98 vokečių lėktu- 
kimas bus nutrauktas. J vus i

v • v •

"Darbininko" Skaitytoją Ir 
LDS Narių Dėmesiui!

Vokiečiai Areštavo Čekų
Premierą

VOKIEČIAI BOMBARDAVO 
KREMLIŲ

Berlynas, rūgs. 29 —Pe- Vokietijos lakūnai smar- 
reitos savaitės pabaigoje kiai bombardavo Maskvą. 

_ Daug bombų numetė ant
pradėjo smerkti Hitlerį, ir Kremliaus, Stalino ir kitų 
tai ne dėlto, kad Hitleris Sovietų aukštųjų komisa- 
užplūdo Lietuvą, bet kad rų paločiaus. Padarė daug 
Hitleris užpuolė “matuš- nuostolių, 
ką” Rusiją. Dėl Lietuvos 
tie parsidavėliai iš ‘Lais- Kremliuje dabar yra An- 
vis’^pastogės nei nekvark-irI7Af?e!?ko« del?^ 
telėtų. Red.). I Vokiečiai turi būti
“Kuniginė” ________ ,

lietuvių spauda buvo ir y- 
ra už pilną Lietuvos nepri-

“Darbininko” skaityto- 
pereitą penktadienį, Ja^ ar LDS nariai, norėda

mi pakeisti savo prenume
ratos adresą, prašome pa
duoti savo vardą, pavardę 
seną ir naują adresą. Pasi- 

j taiko dažnai, kad skaityto
jas nori pakeisti savo pre- 
į numeratos adresą, bet 
kartais nepaduoda nei sa-j 
vo pavardės nei seno adre
so. Tuomet labai sunku' 

i administracijai orientuo
tis, kuriam asmeniui pa-Ų 
keisti adresą.

Sportas Marianapolyje

Rusijai.

Čekai Bandė Nužudyti 
Slovakų Premjerų

New York, rūgs. 29 
i Britų radio praneša 
čekai kėsinosi i 
slovakų premierą prof. Be-, 
lą Tuką.

Amerikos noręi° pasirodyti, kad jiei Kaip kitais metais taip ir

prieš Vokieti-'
Suomiai Sunaikino Raudo

nųjų Diviziją
Helsinki, rūgs. 29—Šuo-

v •
nuo Petrozavodsk

ir sunaikino raudonarmie-

Brooklyno ragožninkų 
komunistų laikraštis “L.” 
rašo:

“Atrodo, kad, pagaliau, 
kuniginė Amerikos lietu
vių spauda pradės keisti 
savo

jša, kadi . . ~ j.- , .. ;

nužudvti J°Je vokieciU slaptoji poli-, 
ei ja gaudo įtartinus as- 
menis ir areštuoja, kad už
bėgti už akių sukilimui,' 
kuris esą pribrendęs. j

Čekų valdžia Londone kiečių submarinai, 
sako, kad visoje Čekoslo- veikia Atlantiko vandeny- 
vakijoje esąs sabotažas ir ne, nuskandino 
/‘lengvi streikai” svarbes- binių Anglijos 
niose karo industrijos į- Gibraltaro ir

' šiauriniame 
kūnai bombardavo Pran- Vadinasi, čekai nenori vandenyne, 
cūzijos pakraščius.

Vokiečiai Nuskandino 14 
Anglijos Laivų

Berlynas, rūgs. 29 — Vo- 
kurieBritai Bombardavo Pran

cūzijos Pakraščiusne tik sėkmingai gali bom-šįmet- Marianapolis ren- 
barduoti Leningradą ir U- giasi turgti stiprų footbalI 

bet taip pat rabeij Naujas football ve- 
dejas (coach) Jonas Janu- 
šas deda daug pastangų, 
kad Marianapolis turėtų 
stiprų ratelį, nes, žiūrint į 
sezono tvarką, matyt, kad j 
Marianapolis žais prieš Į 
gerai pasižymėjusias mo-'

X C* U A XJ1V VkA ▼ A A _ « a

klausomybę ir laisvę. Ka- rainoJe’ -.
da Sovietų Rusija klasta Jlems £a P^kia-

ma ir Maskva.

Rusai Sumušę Rumunus
užgrobė Lietuvą, tai ra
gožninkų - komunistų 
spauda džiaugėsi ir “šlovi
no” Hitlerį, kad jis nesi- 

nusistatymą linkui priešino Stalinui tą gruo-
Hitlerio. Iki šiol, tenka pa- bonišką žygį atlikti. Ra- 
sakyti, iš visų Amerikos gožninkai ruošė kolonijose 

džiaugsmo mitingus, siun
tė Stalinui padėkas. Jeigu
Hitleris jums buvo geras rumunais, 
draugas ir bičiulis prieš 
birželio 22 d. š. m., tai jis 
nepasikeitė ir nuo tos die
nos. Skirtumas tik toks, 
kad jis užpuolė Sovietų 
Rusiją. Jūs, ragožninkai 
džiaugėtės Lietuvos paver
gimu; džiaugėtės, kada 
Hitleris užpuolė kitas val
stybes ir jas pavergė, tai 

džiaugtis ir

lietuvių (išgamų. Red.) 
laikraščių, tik ‘Laisvė’, 
‘Vilnis’ ir ‘Tiesa’ aiškiai ir 
nesvyruojančiai smerkė 
(nuo 1939 m. aiškiai ir ne
svyruojančiai gyrė ir už- 
gyrė visus Hitlerio darbus, 
susibičiuliavimą su Stali
nu ir tt. Red.) Hitlerį ir jo 
govėdas, užplūdusius Lie
tuvą. (Kadangi Hitleris ir 
jo “govėdos” užplūdo Lie
tuvą tik birželio 22—25 dd. 
š. m., tai^.nu^ to laikg^|įiefturėtumėte 
ragožninkai - komunistai dabarT

Maskva, rūgs. 29 — So
vietų raudonarmiečiai 
praneša, kad pietiniame kyklas. ’ 
karo fronte įvyko susikir
timas raudonarmiečių su telio žaidimo tvarka:

, Sakoma, kad p Rugsėjo 27, St. Bene- 
tose kautynėse užmušta dict’s Prep—Newark, N.J. 
2,500 rumunų, kurie buvę' 
įsiveržę į Rusiją.

Nuskandino 29 Italų Laivus
Alexandria, Egiptas, — 

Rūgs. 29 — Britų karo ži
nios paduoda, kad per vie
ną mėnesį Viduržemio jū
rose nuskandinta 29 italų 
lafvai ir sugadinta 30.

Sekanti yra football ra-

Folkestone, Anglija, rug
sėjo 29 — Vakar, nežiūrint . 
tirštos miglos, Anglijos la- s ^^Se‘

Raudonieji Apiplėšę Vokie 
čius Tremtinius

Berlynas, rūgs. 29 — Vo
kiečiai sako, kad apie 470 
vokiečių moterų ir vaikų, 
kurie buvo priversti išsi
kraustyti iš Irano (Persi
jos), kada Sovietų Rusija 
ir Anglija okupavo, buvo 
skaudžiai įžeidinėjami. 
Vokiečiams vykstant iš I- 
rano į Turkiją buvo keletą 
kartų sulaukti ir apvogti, i - _ - _ _ _ — - * V • - I

Spalių 4, Boston College 
Fresh — Boston, Mass.

Spalių 17, Bergen Junior 
College, Teaneck, N. J.

Spalių 24, St. John’s 
Prep — Danvers, Mass.

Lapkričio 9, Seton Hali 
Prep — S. Orange, N. J—

Lapkričio 15, American Raudonieji iš vokiečių atė-, 
Intematibnal Coli. Frosh, J-i-------
Providence, R. I. -aohoI;

mę viską, net ir vedybinius 
žiedus. t

14 preky- 
laivų tarp 

Anglijos 
Atlantiko

n .ė

Nuoširdžiausiai dėkoju Waterbuno S v. Juoza
po parapijos Didžiai Gerbiamam Klebonui Kun. J. 
Valantiejui už suruošimą primicijų ką tik iš Mila
no atvažiavusiam Tėvui Juvenaliui Liaubai, pran
ciškonui ir už tėvišką globą. Dėkoju kun. B. Gau- 
ronskui, kun. J. Bogušui, kun. Čebatoriui už asis- 
tą. Sesutėms už bažnyčios papuošimą, Gerb. Var
gonininkui p. Aleksiui ir chorui už gražų giedoji
mą, visiems Waterburio lietuviams, ypatingai Tre
tininkams, už paramą.

Dėkingas
T. Justinas Vaškys, O. F. M.

U - L . 3XUQ
1 ‘-į- • -Sfni

į

'2

1 J

/



- Antradienis, Rugsėjo 30, 1941

v •

• v

)

v •
I

< Tik, gaila, kad L. Vyčių or
ganizacijos organas “Vytis” 
taip skubiai žygiuoja nuo savo 
narių, plaukdamas su ameriko- 
nizmo srove!)

Baigiant kalbėjo ir sveikino 
“Darbininko” redaktorius Ant.

i

Gražus sekmadienio popietis. Posėdis tęsiasi. Svarstomi ak- 
Sirdį traukia į plačius rudens tualiausi L. Vyčių reikalai: — 
laukus, į saulėtą pamiškę... Tai Sportas, Jaunimo Diena, Pa- 
L. Vyčių N. Anglijos Apskričio rengimai, Vyčių Organizacijos 
diena. Prie Runaberg svetainės, aktualieji reikalai ir tt. Priima- 
Wilson St., Norwood, Mass., mos svarbios rezoliucijos Lietu- 
klega gražus būrys lietuvių jau- vos reikalu ir Vyčių organiza- 
nuolių. Kaikurių iš vakarykščių cijos reikalais.
šokių dar širdis nenurimus, jie Posėdžio metu buvo padalinta 
dar niūniuoja— “You are my kuopoms knygelės: Skaityk 
sunshine... my only sunshine”... Rasi Paslėptą Turtą”. Knyge- 
.Prasidėta ramybės valandėlė, les dovanojo Lietuvos Vyčių 
salėje tyla. Girdisi įspūdingi L. Tėvas p. Norkūnas, kaipo bran-j 
Vyčių, Lietuvos ir Amerikos gų atminimą lietuvių kalbos ir 
himnai. Prasideda sveikinimai, tikybos.
Sveikina pamokančiai, perduo- Daug teko dalyvauti vyčių 
dant gražius patarimus ir lin- susirinkimuose, tačiau šis aps- 
kėjimus kun. S. Kneižis, vietos kričio suvažiavimas buvo vie- 
parapijos klebonas; kun. M. Ur- nas iš rimčiausių savo turiniu, 
banavičius, MIC., kuris perduo- užsilaikymu ir svarbiausia visu! 
da ir asmeninius linkėjimus nuo posėdžio metu skambėjo gryna 
Tėvų Marijonų Provincijolo lietuvių kalba. Kas sako, kad 
kun. Rėklaičio; kun. Dr. K. Ur- Vyčiai ištautėja? Netiesa, vy- 
bonavičius, kun. K. Jenkus iš čiai visoms jaunimo organiza- 
So. Boston; ir kun. J. Baltru- fcijoms pavyzdys, 
šiūnas iš Cambridge, Mass. Vy
čių atstovai nepamirškime jų 
sveikinimus ir linkėjimus per
duoti savo kuopoms ir svar
biausia įgyvendinkime jų nuo
širdžius patarimus^ Be to svei
kino L. V. Centro pirm. P. Raz-
vadauskas ir L. V. įsteigėjas p. Kneižys, ragindamas visus ben- 
Norkūnas. dradarbiauti “Darbininke” ir

Posėdžiui besitęsiant pasirodo kviesdamas rašyti: KAS-KUR? 
kaip visuomet besišypsąs kun. Po posėdžio buvo puiki vaka- 
J. Vaitekūnas, Providence lietu- rienė, kurią paruošė L. V. Nor- 
vių parapijos klebonas. Jam į- wood’o kuopa. Po vakarienės 
žengus, pasigirsta auditorijos polkų ir valsų aidai skambėjo 
reikalavimas “Speacli”... ilgai pakelėj ir jaunystė išnyko

Po minutės jis ugningai vi- kaip pypkės dūmas kaž-kur to- 
sus pasveikina. lumoj. P.K.
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Kolegijos Rėmėjų
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Šiuo pranešame plačiajai lietuvių katalikų visuo
menei, kad Spalių 26 dieną 1941 m., Kristaus Karaliaus 
šventėje, šaukiamas Dešimtasis iš eilės Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų Seimas.

Seimas bus laikomas Marianapolio Kolegijos pa
talpose.

10 valandą ryto bus atlaikytos iškilmingosios šv. 
Mišios su pritaikintu aplinkybei pamokslu. Po pamal
dų — 12 vai. — bendri pietūs.

Po pietų gi 2 valandą Standard Time prasidės Sei
mo posėdžiai.

A. a. Kun. Jonui Navickui mirus, Marianapolio Ko
legija reikalinga ypatinga susirūpinimo iš pusės mūsų 
visuomenės. Visiems be abejo žinoma, kad a. a. kun. J. 
Navickas buvo Kolegijos ne tik įkūrėjas, ne tik jos il
gametis Rektorius, bet ir lyg jos širdis, nes velioniui 
labiausiai rėmėsi Kolegijos gyvavimas. Jo netekusi, ši 
vienintelė lietuviškojo jaunimo mokslinimo bei auklė
jimo aukštoji mokykla atsidūrė nepaprastai sunkioje 
padėtyje.

Dešimtasis tad Marianapolio Kolegijos Rėmėjų 
Seimas turės vispusiškai apsvarstyti susidariusią a. a. 
kun. J. Navicko mirties padėtį ir surasti tinkamų prie
monių Kolegijai palaikyti, kad a. a. Kolegijos įkūrėjo 
darbas nežūtų, bet kad augtų ir klestėtų.

Todėlei nuoširdžiai kviečiame ir prašome visų Ma
rianapolio Kolegijos Rėmėjų, Prietelių ir Pritarėjų 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti šiame DEŠIMTAME sa
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų įamži
nimo Seimu.

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
Mano Tėvynė

,; , .j, ■;---------------------------------------------------------

— Iš Kauno patiriama,! gražios svajonės ir graudi 
kad vokiečių įstaigos ne-Į tikrovė. Pavasarį lietuviai 
grąžinančios savininkams dejavo, bet ar pasibaigė 
apie 300 stambesnių ūkių,(liūdesys rudenėlyje? Ka- 
kuriuos bolševikai buvo daise Lietuvą valdė bajo- 
nusavinę ir pavertę sov-'rai, gyvenę pilyse, išpuoš- 
chozais (valstybiniais dva-tose puikiais paveikslais ir 
rais). Jiems valdyti vokie-'freskomis. Jie tikėjosi mū- 
čių įstaigų esą paskirti sų žmones ištautinti. Arto- 
specialiniai patikėtiniai jas dainavo liūdnas dai- 
(Treuhander). Tarp šių nas, ieškodamas nuramini- 
negrąžinamų dvarų yra,!mo žaliuose miškuose ir 
pav. Dr. P. Karvelio ir J. • žydinčiose lankose. Jo sū- 
Norkaičio, buv. užsienių nūs ir dukterys būdavo iš- 
reikalų ministerijos eko-, tremiami į tundras ir į Si- 
nominio departamento di- birą. Pagaliau Lietuvą at- 
rektoriaus.

Britų Namų Apsaugos būrys, po dienos mankštos laukų ir pamiškių 
manievrų, kur nors Anglijoj, žygiuoja vakarop, namų link. Jie kasdien 
lavinasi ir visa Anglija perpildyta panašiais būriais kariūnų.

Kun. K. Rėklaitis, MIC.,
Amerikos Marijonų Provincijolas, ir 

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Valdyba. 
Marianapolis College, Thompson, Conn.

i Rugsėjo 26 d., 1941 m.

eisime. Būsime visi ties “lėšų taupymą” bolševikų Laisvę’ straipsnis, pava- 
laukais, kapais ir kry- laikais. Buvo nurodyta, dintas “Nusikratykime 
žiais”. kokiomis stambiomis su- bolševikų raugo”. Tame

A. Miškinio paskaita tru- momis švaistėsi patys ko- straipsnyje buvo išvedžio- 
ko 15 minučių. Po to, buvo misarai, bet patys skelbė jama, kaip bolševikai že- 
sudainuota iš plokštelės taupumą 
“Kur bakūžė samanota”.
— Paskelbtas praneši

mas, kad tiems ūkinin
kams, kurie neturi pakan
kamai arklių darbui, ark
liai bus išnuomojami ar 
parduodami. Norį pasi
naudoti tokia proga ūki
ninkai turį ateiti į apskri-

iki kraštutinu- mino žmogaus vertybę ir 
mo. Daug tūkstančių iš- su žmogumi elgėsi, kaip su 
mesta rusiškam laikraš- daiktu, o religiją persekio- 
čiui “Truženik”, kurio joks jo. Pasižymėjo bolševikai 
lietuvis neskaitė. Vien tik ir savotiška “dorove”, 
bolševikinės špilio revoliu- Aukso kalnus žadėjo dar
ei jos apvaikščiojimui Lie- bo žmonėms, bet nieko ne-1 
tuvoje buvo išleista pusė davė. Jie veisė krašte 
milijono litų. Stambiau-' skundikus, tą gėdą kiek- 
sios sumos išeikvotos vienam sąžiningam žmo-

• v

gimimą Amerikoje ir ne-į laukti per ilgą laiką. Visi 
pertraukiamą apsigyveni-1 jūsų Sočiai Security Board 
mą čia, nuo tokio apsivedi-’ ofisai arba darbo unijos 
mo, galėsi imti ištikimumo i pristatys jums specialę 
priesaiką arčiausiame na-1 kortelę tam tikslui. Kaiku- 
turalizacijos teisme. ; rios unijos turi rekordus

-------------- vardų ir adresų darbdavių 
savo vietinės unijos narių.

FLIS.

ties viršininko įstaigą su komjaunimo organizaci- gui. Straipsnyje pareiškia- 
valsčiaus valdybų pažymė- J**’ dienpinigiams agitato- ma, kad vokiečių armija; 
jimais riams, “rinkimams” ir pa-'padarius galą bolševikų o-j
J " našiems reikalams. kupaciiai, todėl visas kraš-našiems reikalams.

Rugpiūčio 13 d. Kaune _ Vilniaus

vadavo patys artojai ir 
pralaužė užtvarą. Jų sū-

— Rugpiūčio 17 d. poetas nūs, daktarai ir inžinie- 
Antanas Miškinis kalbėjo riai, grįžo į žaliuosius miš- 
per Kauno radiją tema — kus ir į dainų tėvynę, pra- 
“Mano Tėvynė”. Menine dėjo statyti miestus, asfal- 
forma, su įkvėpimu, jis at-įtuoti kelius, kurti naują 
vaizdavo Lietuvą, kaip se-Į gyvenimą. Ir dabar kas- 
ną poetų ir dainininkų ša-' dien aidi lietuvių daina iš 
lį, kur tykiai Nemunas te- (kalnų, miškų ir kalėjimų, 
ka, ošia žali miškai, kur, “Mes pakilome ,einame ir

kupacijai, todėl visas kraš- 
. . , _____ radiofone, tas labai džiaugęsis. Strai-

vokiečių _ policija supirki- kiek galima spręsti iš bal- psnio gale patariama vi- 
nėjo iš ūkininkų arklius pranešėjo vietą užima suomenei atsikratyti pa- A i lz-4 7 motu mn • . , tt t * • t- * _ , -i — s * * i -i* _____ ____________ ____ ___ >.

už 1,55 met- pareigas ėjo ir iki bolševi
kų okupacijos.
— Sveikatos valdyba į- 

sakė visoms gydymo įstai
goms pateikti jai ligi spa
lių mėn. 1 d. tų įstaigų eta
tus, personalo sąrašus ir 
sąmatas vienam mėnesiui.! 
Be to kviečiama sudaryti KLAUSIMAI IR 
afclriras sąmatas rATnnn- » a ** « a * į

Gimiau;

nuo 4 iki 7 metų senumo, poetas K. Inčiura. Jis tas 
nežemesnius rx " —x ----
rų. Buvo mokama grynais 
pinigais — markėmis.
— Apskričių gydytojams, 

įsakyta pranešti centro į-J 
staigai apie susirgimus 
užkrečiamomis ligomis. Be 
to, jiems įsakyta patikrin-; 
ti miestų ir apskričių sani
tarinę būklę ir padaryti a- atskiras sąmatas remon- 
pie tai pranešimus iki rug- tuį, kur jis reikalingas.

— Per Kauno radiją buvo

taikūnų bei apjakelių.
Kaune buvo surengtas

I

Klausimas — Kaip darbi-, 
ninkas gali sužinoti var-j 
dus ir adresus visų jo 
■darbdavių, kad jis galėtų 
sužinoti, kiek jam priklau
so mėnesinės apdraudos?

Atsakymas — Socialūs i 
! Apdraudos Įstatymas rei-' 
kalauja, jog kiekvienas j 
darbdavys turi kiekvie- 
Įnam darbininkui pristaty- 
■ ti periodišką rašytą prane
šimą, apie jo algas ir tak
sus, tas pranešimas priva
lo būti aiškus ir darbinin
kui lengvai suprantamas. 
Patariame darbininkui lai-

LANKĖSI

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk

•keibiasi “Darbininke” apsimoka, ne* Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
<onlal patarnauja. Nužję | bllę kurtą krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
■natdte “Oartininke”.

Povilas Bushmanas
*8 CRESCENT AVENUE. 
Te!ephone COLumbia 6702 

23 SAVIN HILL AVENUE.
DORf.HESTER. MASS

Perkins Maitet
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav 
758 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

° x lcLIUC dcLT UI 131” ,
studentų kvarteto koncer- tuos pranešimus kaip 
tas. Kvartetui vadovauja jeigu Uk darbi-
Jarosekas. Vytauto parke abejoja a ie jo
koncertavo lietuvių polici-rekordus geriausia jam 

diriguoja- suginešti su “Sočiai Secu-jos orkestras, 
mas Br. Jonušo.

ATSAKYMAI

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Islington, Mass. Tel. Datai 1304-V
PRANAS GERULSK1S, NamųTel

i
.Dėtai 1304-R

sėjo mėn. 15 dienos.
—“ Lietuvos i 

organizacijų sąjunga krei- i 
pia dėmesį į tai, kad Lietu
vos pramonės įmonėse 
dažnai trūksta pagelbinių 
priemonių prieš gaisrą. 
Miesteliuose įsakoma su
tvarkyti apsaugą nuo gais
ro, surasti tinkamus žmo
nes, kurie tuo reikalu pasi
rūpintų. Pirmiausia reikia 
parūpinti būtinus įran
kius: didesnėse įmonėse į- 
vesti budėjimą. Reikalin
gas instrukcijas galima 
gauti Kaune ugniagesių 
sąjungoje (Daukanto g. 
12). I----- .‘ .Z ‘
iš Lietuvos, išgabeno daug 
ugniagesių inventoriaus. 
Visuomenė raginama nu
rodyti kur toks invento
rius padėtas. Jeigu jis ne
išvežtas, tai jį reikia tuo
jau pat grąžinti.
r— Iš dienraščio “J Lais

vę” per radiją buyo per
skaitytas straipsnis apie

ugniagesių perskaitytas dienraščio ‘Į

Britai įspėja Suomius
Londonas, rūgs. 29 

Britai įspėja suomius, kad 
jeigu jie nesustos kariavę 
prieš Sovietus ir briausis 
gilyn į Rusiją, tai Britani
ja bus priversta išeiti į ka
rą prieš Suomiją.

Britai Bombardavo Italijos 
Miestus

■ —
Roma, rūgs. 29 — Perei- 

Bolševikai, bėgdami tą naktį Britų oro jėgos 
smarkiai bombardavo Ita
lijos ir taip pat Rhodes sa
lą Šiaurinėje Afrikoje. Už
mušta 11 žmonių ir sužeis
ta 33. Be to, 10 žmonių su
žeidė patys italai, besigin
dami britų užpuolimą. 

į. Italai nušovė vieną Britų 
lėktuyą Italijoj irįęturius 
Šiaurinėje Afrikoje.

*
lankėsi “Darbininke” LDS Cen
tro valdybos narys p. VI. Pau
lauskas iš Lowell, Mass. Atsi
lankymo proga pasipirko lietu
viškų rekordų, pasiėmė “Darbi
ninko” metinio baliaus tikietų 
platinimui ir pasižadėjo su di
deliu Lowelliečių būriu atvykti 

j į balių, kuris įvyks spalių 25 d., 
Eikš Ballroom, Cambridge, 
Mass.

Ketvirtadienį, rugsėjo 25d.

geriausia jam
I

rity Board” kasmet, ne-

* Aleksandra ir Ona Ivaškai 
iš “Darbininko” krautuvės pa
sipirko puikų ir brangų West- 
inghouse šaldytuvą.

Klausimas
__ Jung. Valstybėse ir čia gy-p 

; venų visą laiką. Pamečiau; 
! pilietybę ištekėjimu už a- 

_ i teivio 1920 m. Aš žinau jog 
man mano Amerikos pilie
tybė buvo sugrąžinta sulig 
nesenai pravestu įstaty-; 
mu, bet žinau, kad neturiu i 
visų pilietybės teisių, kad; 
turėčiau pilnas pilietybės 
teises turiu imti ištikimu
mo prisiegą. Kaip tą galiu 
daryti?

Atsakymas — Parašyk 
laišką į arčiausią natūrali
zacijos ofisą, pranešdama 
jog gimei Jung. Valstybė
se, jog pametei pilietybę 
1920 m., ištekėdama už a- 
teivio, bet kad visada čia 
gyvenai ir kad nori imti iš
tikimumo priesaiką, kaip 
įstatymas iš liepos 2 d., 
1940 m. reikalauja- Natū
ralizacijos biuras pasiųs 

..aplikaciją, kurią išpildžius 
(form N-415) ir parodžius

Telefonas
Worcester, 5-4335

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IS KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston
P'V

PHONE
So. Boston 

2271
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Sovietai tebesigiria savo laimėjimais. Tai mažmo
žis, kad jie prarado Baltgudiją, Pabaltę, Ukrainą, Juo
dųjų marių pakraščius. Tai menkniekis, kad Leningra
das ir Odesa apsupti ir nėra vilties jų išgelbėti; kad in
dustrijos centrai Dniepro įlankoj sunaikinti bei oku
puoti ir keturi milijonai raudonosios armijos jau lik
viduota — bet “liaudies” armija tai čia, tai ten nustu
mia vokiečius keletą kilometrų atgal ir užima kitą be
vardį kaimą. Tuos “laimėjimus” bolševikai pernelyg 
išpučia ir jais mėgina uždengti savo milžiniškus nuos
tolius. Gal kur ir atsiranda koks naivus nežinėlis, kurs 
dar tebetiki tai gramozdiškai melų propagandai, bet 
plačioji visuomenė jau pailso nuo tų vaikiškų pasigy
rimų ir žiūri į žemėlapį, kurs nemelagingai atskleidžia 
okupuotų vietovių vardus. Taip, žemėlapis tai neme- 
lagingas melagyščių išdavikas. Pav. bolševikai giriasi 
nugalėję vokiečius ties miestu Orelu.Bet Orei yra į pie
tus nuo Maskvos, vos 222 mylias atstu. Tai reiškia, kad 
vokiečiai apsupa Timošenkos armiją ir pačią Maskvą 
iš pietų. Žemėlapis taip pat parodo, kad vokiečiai sku
botai žygiuoja Juodųjų marių pakraščiais ir siekia už
imti Kaukazo aliejaus industrijos sritį.

Tuo įvykiu Anglija labai susirūpino. Kuomet vo
kiečiai brovėsi į Rusijos vidurį, ar šiaurėje siekė ap
supti Leningradą, tai Anglijos vyriausybė vien gra
žiais žodžiais ir keliais šimtais lėktuvų mėgino pa
guosti pusiau sunaikintą sovietiją. Bet kai blitzkriego 
smūgiai atkirto Krymą ir per Perekopo sąsmaugą sie
kia jį užkariauti, tai britų vyriausybė jau pradeda kal
bėti apie pasiuntimą į Rusiją kiek tankų ir net kariuo
menės, bolševikų frontui sustiprinti. Kad sovietų tuš
ti pasigyrimai nesuklaidintų Anglijos visuomenės dėl 
tariamų sovietų “laimėjimų”, britų spauda pamažėli 
atskleidžia tikrąją būklę ir atvirai abejoja, ar bolševi
kai ilgai galės laikytis. Tai patvirtina ir sovietų amba
sadorius Londone. Anot, jo, paprastai buvo sakoma, 
kad geriausi rusų generolai vadinasi Sausis ir Vasa
ris. (Tą posakį išgalvojo caras Nikolajus I, 1854 m.). 
Bet šiais laikais, girdi, patobulėjus susisiekimui ir ka
ro įmonėms, Sausis ir Vasaris jau nebe generolai, o 
pulkininkai; gi Lapkritis ir Gruodis tai tik paprasti 
karininkai. Tad esą reikalinga skubota sovietams pa
galba, nes kitaip nė Sausis su Vasariu iš nelaimės ne- 
beišvaduos. Jeigu jau pats sovietų ambasadorius taip 
kalba, tai aišku, kad bolševikų padėtis nebekokia. Gi 
britų pramonės ir gamybos ministras dar ryškiau pa
sisako. Jis teigia, kad sovietų industrijos sritis jau su
naikinta ir jie nebegalės karo reikmenų gamintis. To
kia būklė gali nusitęsti ne tik mėnesius, bet ir ištisus 
metus ir dar ne vienus. Tad Anglijos pramonė turi 
pernelyg išsitempti ir dienomis ir naktimis dirbti, kad 
galėtų aprūpinti jau parblokštą sovietiją ir lėktuvais, 
ir tankais, ir amunicija.

Štai kaip tikrenybėje atrodo “garbingi” bolševikų 
“laimėjimai”. K.

klaidos” buvusios taip “ne
garbingos” ir taip' aiškios^ 
kad kiekvienas užsienyje 
šiek tiek nusimanąs galė
jęs jomis pasibiaurėti ? 

Pirmiausia, kokią mora- 
| iinę teisę turi kitataučiai 
■ spręsti apie Lietuvą taip, 
kaip autoriaus tvirtina
ma? Kas yra tie svetim- 

. taučiai, kurie garbingiau
sia pasielgė: vokiečiai, so
vietai, lenkai, austrai, če
kai, italai, prancūzai, ru
munai, vengrai, bulgarai, 
latviai-, estai ar japonai? 
Savo laiku belgų ir olandų 
kapituliavimas taip pat 
buvo kritikuojamas. Da- 

i nams bei norvegams irgi 
i buvo prikišama “Quislin- 
į gų” išugdymai ir nepakan- 
j karnas budėjimas. Auto
rius mini 1938 m. Bet pa
tys anglai tuo metu nebu
vo didelės apie savo ka
riuomenę, išskyrus laivy-j 
ną, nuomonės. Tad, aky-^ 

. vaizdoje įvykių ir tautų 
mijai žengti pirmyn. Tą darbą visuomet atlieka taip reakcijų Europoje pasta-

Rimta problema karo lauke visuomet sutinkama, 
kai reikalinga peržengti upę, tuomet reikia karo veik
smų ugnyje pratiesti tiltą, kuris suteiktų galimybę ar-

Iš Marianapolio Padangės
Ką Duoda Jaunuoliams Mariana

polio Mokslo Įstaiga?
Patiems tenka pasirinkti 
tokią mokyklą, kur per tą 
patį laiką ir lėšas jauni
mas pilnai paruošiamas 
sėkmingam ateities gyve
nimui.

c). Marianapolio kolegi
joj lietuviai studentai ir 
norintieji kitataučiai mo
komi lietuvių kalbos, isto
rijos, literatūros ir k., kas 
būtinai reikalinga žinoti 
mūsų tautiečiams, ypatin
gai mokslo žmonėms. Juo 
labiau privalo tuose daly
kuose rimtai pasiruošti

a) . Kolegija suteikia jau
nuoliams mokslą su lygio
mis teisėmis, kaip atatin
kamos valstybinės mokyk
los. Baigęs Marianapolio 
vidurinę mokyklą ar visą 
kolegiją abiturijentas gau
na diplomą ir teisę tęsti

• mokslą toliau kitoj kolegi
joj ar universitete.

b) . Kolegija pavestą jau-j 
nimą gerai moko ir gra-j 
žiai auklėja. Žmogaus iš
mokslinimas be atatinka
mo doro išauklėjimo ne
duoda garantijos, kad jis,
galės sėkmingai darbuotis tie, kurie mano ar kuriems 
savo specialybės srity ir išpuls proga vykti po karo 
visuomenės dirvoje. Ne vi- :Lietuvon darbuotis, žiau- 
sos mokyklos rūpinas vis- riomis komunistų žudynė- 
pusiai moksleivius lavinti, mis praretintų inteligentų,-J 4

Lietuvos delegacijoj gar-' riuomenė, nei jokią Vy- 
nizonų reikalu Maskvoje riausybė, niekas tuo mo- 
dalyvavo įvairių pasaulė- mentu negalėjo išgelbėti 
žiūrų bei pakraipų žmo- vargšės Lietuvos nuo klas- 
nės. Nėra žinoma, kad ten taus, groboniško kaimyno, 
būtų buvę skirtingų nuo- Didžiausio kaltininko Lie- 
monių dėl garnizonų įsilei- tuvos okupacijos 
dimo principo. j ieškoti ten kur

4. Lietuvos
1940 m. birželio mėnesį.

Akivaizdoje aiškios
gresi jos ginkluotas pasi- tralinės Amerikos mažy- 

: priešinimas buvo vietoje, tės, silpnos bet taikios val- 
1 Aukos vis tiek buvo neiš- stybės pilniausiai išsiten- 
vengiamos. Kodėl nepasi- ka šalia didžiųjų kaimynų 
priešinta? Visa teisybė tu- ir niekam jos neužkliūva, 
rėš ateityje paaiškėti. Visų Tai nereiškia, kad ten Vy- 
asmenų, turėjusių spren- riausybės ar užsienių poli- 
džiamą tuo momentu bal- tikos vairuotojai sumanes- 
są. liūdymai nėra žinomi, ni ar kad jų kariuomenėj 
todėl, trūkstant pilnų ob- garbės jausmas gilesnis, 
jektingų davinių, sunku Tos valstybėlės turi reika- 
mesti kaltinima. Ateitis lo su garbingais dideliais 
tuos davinius atskleis. Ta- kaimynais, kurie respek- 
čiaus, būkime teisingi pa- tuoja kitų laisvę bei nepri- 
tys sau. Pasipriešinimas o- klausomybę ir pripažįsta 
kunacijai vienas dalykas,! joms teisę gyventi. Lietu- 
nati okuoaciia — kitas da-!vos kaimynai, deja, yra ki- 
lykas. Nei Lietuves ka- toki.

Pranešimas Lietuvos Piliečiams 
Jung. Amerikos Valstybėse

(Amer. lietuvių laikraščiai nių Amerikos Valstybių 
maloniai prašomi šį pranešimą jurisdikcijoje. Įregistruo- 
persispausdinti). į ti reikia bet kokį turtą, ju-

domą ar nejudomą, pini- 
Primenama, kad, einant gus, brangenybes, verty- 

atitinkamais Jungtinių A- bės popierius, gautinas ar 
merikos Valstybių įstaigų mokėtinas skolas, bet ko- 
parėdymais, Jungtinėse A- kius reikalavimus ar įsipa- 
merikos Valstybėse gyve- reigojimus ir tt. 
nantieji svetimšaliai, tai
gi, ir Lietuvos piliečiai, iki ti
1941 metų rugsėjo 30 die- Reserve Bankui, kur taip 
nos, įskaitant ir tą dieną, pat galima gauti praneši- 
privalo įregistruoti visą mų formų ir smulkesnių 
savo turtą, esantį Jungti- paaiškinimų.

Lietuvių Kultūrinis Institutas

I

vadinami kariai - inžinieriai. Ir šiame vaizde matome, Į raišiais metais, nebūkime 
kaip 19tas Inžinierių batalijonas tilto tiesimo veiks
mams pasirengęs per Chehalis upę Washingtone.

Spaudos Biuletenis
Nr. 1. Redaguojamas Lietuvos Generalinio Konsulato, 

New York, N. Y., 1941 m., rūgs. 15 d.

1. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPAUDA

Dėl Lietuvos Užsienio Politikos 
Kritikos

Liepos mėnesio gale ke- 
letoj Amerikos lietuvių

papildymui. Kiekvienai

laikraščių pasirodė straip
snis užvardintas: “Lietu
vių sukilimo reikšmė”. 
Jam trumpai pasisakoma

negailestingi Lietuvos už
sienių politikos teisėjai.

Pažvelkime į tariamas 
Lietuvos užsienių politikos 
paklaidas.

1. “Negarbingas, besąly
ginis Lenkijos ultimatumo 
priėmimas”.

Suminėtas ultimatumas 
buvo priimtas be sąlygų 
dėl to, kad buvo žinoma, 
jog sąlyginis to ultimatu
mo priėmimas būtų buvęs 
Lietuvai pragaištingas. 
Ultimatumas buvo pasta
tytas Lietuvai tokia for
ma, kad sąlygų statymas 
buvo lygu ultimatumo at
metimui ir suteikimas len
kams preteksto sulikvi- 
duoti Lietuvos nepriklau
somybę dar 1938 m. kovo 

' mėnesyje. Lietuvos vy-
mokslo šakai specialus pa- Jei svarbiausių įvykių Ne- riausybė žinojo, kad iš jo- 
siruošimas šioje šalyje tin-1 priklausomos Lietuvos už- kios valstybės negalima 
ka praktikuoti ir Lietuvę-j sįenįų politikoj ir juos pa- tikėtis pagalbos. Ar to vi- 
- - . . -------------- Palieka įspū- so akivaizdoje galėjo atsa-
gretimų lituanistikos daly- dįs> kad priešingas Lietu- kingas valstybininkas da- 
kų žinojimo reikalauja vai- vos užsienių politikos vai- ryti kitokį sprendimą ne- 
stybės įstatymai iš visų ruotojų pasielgimas būtų gu buvo padaryta? Ulti- 
mokslo ir šiaip darbuotojų buvusi geriausioji išeitis matumas buvo didelis ir 
užsieniečių lietuvių ir kita- susidariusioje padėtyje ir skaudus Lietuvos įžeidi- 
t šiuriu Tai širts daii<rian ! ____ t :_4.__________ 4.__ _ y,__ ________ i - t-t •

mažiau ekonomiškos atei- sus ir jos garbę pabojan- 
ties darbo perspektyvos; tis sprendimas, 
verčia lietuvį jaunuolį Ma-! _ ,, . , . .v, _
rianapolio mokslo įstaigą; Tų klausimų dabar įske- 
lankyti.

d). Pora ar keletas pra
leistų mokslo metų Maria
napolio kaimo miškų ir 
parkų tyrame ore, prie to 
dar naudojantis lauke į- 
rengtomis sporto - gim
nastikos priemonėmis, pa
deda studentams sustip
rinti ar pataisyti sveikatą 
per tą jų augimo ir brendi
mo jaunatvės laiką. Iš tik
rųjų, Marianapolis dėl sa
vo gamtos yra branginti
nas, kaipo poilsis arba ku
rortinė vieta. Šiuo atveju 
Marianapolis ; 
mainomas ir vertingesnis 
už triukšmingų, tvankaus 
oro miestų mokslaines. 
Jaunuoliams, pripratu- 
siems gyventi tam tikrų 
miesto įdomybių sukūry, 
iš karto Marianapolis gali 
atrodyti nuobodus. Bet ap-

je, bet lietuvių kalbos ir smerkiama.

kų žinojimo reikalauja vai-

taučių. Tai šios, daugiau. labiausia Lietuvos intere- mas, tačiau negarbė dėl jo 
tenka lenkams, bet ne lie
tuviams.

2. Klaipėdos “atidavi
mas”. Jos “atidavimas” ly
gu išplėšimui. Jei Lietuvos 
kariuomenė būtų tada ka
riavusi dėl Klaipėdos Kra- 

istorines, kad ir netolimas što, tai būtų buvusi savi- 
praeities, hipotezes. Betjžudybė. Pagalbos iš nie- 
kartą pakeltos, jos reika- kur nebuvo ir signatarai 
lingos paaiškinimo iš kom- nesiruošė Klaipėdos gelbė- 
petetingo šaltinio.

Straipsnio autorius tvir-i 
tina, kad dėl eilės įvykių 
Lietuvos užsienių politiko
je užsienyje išsidirbusi 
“bloga nuomonė apie Lie-I 
tuvos žmones, ypač apie 
jos kariuomenę”. Blogiau-

limas nieko neduoda, bet 
nukreipia lietuvių kuklių 
pajėgų dėmesį nuo aktua
liausių dienos problemų į

ti. Kaltinkime Vokietiją, 
atplėšusią Klaipėdos kraš- 

itą, kaltinkime politinį mo
mentą, Tautų Sąjungos 
bejėgiškumą, bet nepri- 
kiškime sau to, dėl ko mes 
mažiausia esame kalti.■ “k I

3. Bolševikų garnizonų 
yra nepa- šia esą, kad tie politiniai į- Lietuvon įsileidimas. Atsi- 

vykiai, kuriuos žemiau pa- sakymas jų reiškė karą ir 
liesime, pastatę lietuvių pavergimą. Jis reiškė Lie- 
tautą “į nelabai garbingą tuvos padalinimą tarp Vo- 
vietą”. Išeina, kad taria- kieti jos ir Sovietų. Jei su
mose “politinėse klaidose” tarties partneris būtų bu- 
didžiausias dalykas esąs vęs garbingas, jis nebūtų 
“negarbė”, o tos “negar- kėsinęsis į jos nepriklau- 
bės” teisingu teisėju esan- somybę. Grenlandija 

skaičiavus ir turint prieš ■ ti “Lietuvos išeivių daugu- 
akis visus jo pliusus, kurie ma ir kitataučiai”. Negali- 
ateity sudarys didelę nau- ma nesutikti, kad garbė, 
dą, rimtas moksleivis len-' ypač mažoms tautoms yra 
gvai sugebės prisitaikyti didelis dalykas. Bet, ar au- 
prie tos laikinos atmainos, torius prikišamos politi-

Tėvai ir globėjai, kurie nės paklaidos yra tokios 
rimčiau perregi vaikų atei- rūšies, kad visais tais at
ties gerovės sąlygas ir vėjais reikėję statyti gar- 
duoda lėšas mokslui, turi bę, kaip ją autorius su- 
teisę nulemti savo auklėti- pranta .aukščiau už politi- 

mokyklų parinki- nį Lietuvos interesą ir ar 
Medėja, iš tiesų prikišamos “pa-

■ < ' • Ji fHTD ‘ •

niams 
mą.

• v

su 
Islandija irgi turi garni
zonus. Jie yra toms sa
loms garantija. Joks lais
vas danas nesmerks ame- 

ten 
Visa

rikiečių garnizonų 
šiuo metu buvimą, 
priklausė ne nuo Lietuvos, 
bet nuo partnerio: ameri
kiečiais pasitikėti galima, 
o bolševikais ir vokiečiais 
negalima. Kaltė primesti- 
na grobikams kaimynams 
ne Lietuvai.

tenka 
jis yra: 

okupacija Maskvoje ir Berlyne.
Lietuvos nelaimė — jos 

a-, geografinė padėtis. Cen-

Pranešimus reikia įteik- 
artimiausiam Federal

Universiteto profeso
rius Kazys Pakštas plačiai 
informuoja spaudą ir vi
suomenę apie to instituto 
tikslus (“Draugas”, rūgs. 
15 d.) ir užsibrėžtą darbą. 
Profesorius kviečia ir vi
suomenę paremti svarbų
tautai darbą aukomis, į- iš lietuvių 
vesdamas garbės narių, tarpo ir lietuviai, universi- 
globėjų ir rėmėjų institu- tetų studentai, skaitys sau 
tą.

Instituto įsteigimas svar
bus teigiamas įvykis tau
tai ir didelis įnašas į lietu
vių gyvenimą išeivijoje. 
Žinodami profesoriaus e- 
nergiją, mes neabejojame, 
kad jam pasiseks pritrauk
ti instituto bendradarbiais 

profesionalų

j už garbingą pareigą ir ma
lonumą padėti darbe ir pa- 

Lietuvą ištikusi nelaimė sisemti žinių lituanistikos 
— dvejos okupacijos už- seminaruose. Tik gal tiks- 
kirto jai kelią siųsti lais- liau būtų Institutą, nors ir 
vą žodį pasauliui. Tuo pa- paliekant Čikagoje, surišti 
čiu penktai tautos daliai— su Marianapolio Kolegija. 
J. A. V. lietuviams, teko Mūsų gi išeivija ir mes vi- 
garbinga pareiga ugdyti si pradėkime lenktiniuoti 
lietuviškumą išeivijoje ir kas piniginėmis aukomis, 
informuoti pasaulį apie kas knygomis, ar kuo ki- 
Lietuvą, lietuvių tautą ir tu, padėdami Institutui 
visa kas su tuo surišta. sunkiame darbe.

II. ANGLIŠKOJI AMERIKOS 
SPAUDA 

Pokarinė Europa
New Yorko savaitinis 

žurnalas “Collier’s” rug
sėjo 13 d. išėjo su sensa
cingu žemėlapiu, kuris 
vaizduoja neva Hitlerio 
planuojamą Europą. Mes, 
lietuviai, dėl to žemėlapio 
tik tiek pasakysime: ne
trokštame nei pėdos sveti
mos žemės, neduosime nė 
colio savo kitiems.

Pats žemėlapis yra kieno 
tai negudriai išgalvotas, 
su labai rimtom klaidom. 
Neva būsimoje Lietuvoje 
Dauguvos upė pavadinta 
Nemunu, o Nemunas Vis- 
la.
Straipsnis Apie Bolševikų 
Terorų Lietuvoje

Plačiai skaitomas katali-( 366 w. Broadwa>y, So. 
kų savaitraštis “The Tab- Boston, Mass.

let”, Brooklyn, N. Y., 
Brooklyno arkivyskupijos 
oficiozas, savo rugsėjo 13 
numeryje pirmam ir ketu
rioliktam (tąsa) puslapy
je patalpino platų advoka
to Kosto Jurgėlos straips
nį apie bolševikų terorą 
Lietuvoje.
Tęsinys 6-tame puslapyj

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin- 

jkas”.



Darbininko Metiniai

1
t

Cambridge, Mass8 Magazine, St

Iš Sovietų Pragaro-Kalėjimo• v •

• v

Sekančios yra Šv. Pran-

1tiru y tno atsitikimais vykdavo die- 
■f. 7 . ną, o šiaip tiktai naktimis.

galėtų atsiųsti delegatų, ■ g’alinti būti atpirkta,

i

Šie kariai iš Fort Devens, Mass., karo manevruose.

y Llmo»inal dtl viaoklų reikalą.

>

4

Vie- 
rei-

X

* • ***r» O Šiaip LlKLai naKLimiS.
žiaurumai Tardymo procedūra yra

Tž

t

Š e s t a d i e n į

tardytojas sufantazuoja).|Jie panaudojo ir vandens turbinas, slėpdamiesi nuo 
Toks sėdėjimas ant kėdės i “priešo” akies, kad prisiartinus prie puolamosios lini- 
briaunos, nejudant, labai! jos nepastebėtiems.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą., nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 

i palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

AMŽINIEMS NARIAMS:, 

prie virš minėtų maldų Se-‘

Y
Tf

į stalių dirbtuvėje, kur yra 
įrengtos tardytojams ka
meros. Jų galėjo būti apie 
12-14. Tardymas tik retais

Antradifjifi, Rugsėjy .30, 1941
r-
- - -į --------------------------- —įė

'. *

MUSU SODALIETĖS

Visos Naujos Anglijos lietuvių parapijų mergai
tės Sodalietės renkitės į metinį suvažiavimą, kuris į- 
vyks spalių (Oct.) 19 d., 1941, Šv. Roko parapijos pa
talpose, Ames St., Montello, Mass.

Paskaitas skaitys anglų kalboje Miss Dorothy 
Day iš New York City, tema — “Catholic Action and 
Sodalism”. Antrą paskaitą skaitys kun. P. V. Strakau- 
skas temoje — “Mūsų išeivijos Sodaliečių prisirišimas 
prie Dievo ir Tėvynės”.

Po paskaitų bus klausimai, kurie bus kilę prele
gentų paskaitose.

Visų kolonijų sodalietės vykite į šį suvažiavimą, 
parodykite savo kilnų lietuvišką susipratimą.

Į suvažiavimo vietą kviečiame ir tėvus. Atvykę ga
lėsite pasidžiaugti mūsų veiklia lietuviška dvasia.

Lauksime!
KONGRESO RENGĖJAI.

Atsišaukimas Į Katalikiškas Or 
ganizacijas Ir Sv. Pranciškaus

lis yra mūsų pasitikėjimas 
Jumyse.

Todėl, tikimės, kad mūsų 
viltys nebus apviltos, bet 
susilauksime didelio dele
gatų skaičiaus ir gražaus 
seimo darbo vaisiaus, už 
kurį Viešpats gausiai Jus 
apdovanos dvasiniai bei 
medžiaginiai.

Sekanti programa bus į- 
vykdyta seimo metu: 10:30 
vai. iškilmingos šv. Mišios 

| vienuolyno koplytėlėje in-

Prakilnieji Mūsų 
Geradariai: —

Laimė mums, kad 
nuolijos svarbesniųjų
kalų ir klausimų metu ga
lime kreiptis į Jus patari
mų ir pagalbos. Š. m., spa
lių mėn. 5 dieną įvyks di
džiulis Vienuolijos Rėmė
jų seimas ir, kaip kiekvie
nais metais, taip ir šįmet 
tikimės iš Jūsų didelės pa
ramos ne vien auka, bet ir 
delegatų skaičiumi.

Begalo svarbus Jūsų as-Įtencija visų rėmėjų bei ge- 
meninis dalyvavimas, ne radarių, 12 vai. pietūs; 1 
vien mums ,bet ir visai lie- val- mandatų priėmimas; 
tuvių katalikiškai visuo-,2 vai. — Seimo iškilmin- 
menei ,nes be Jūsų patari- gas atidarymas, 
mų ir medžiaginės para- <- — - —
mos vargiai galėtumėm ciškaus Vienuolyno privi- 
tęsti toliau tą nuopelningą iegįjos: 
bei kultūrinį darbą, kurį 
dabar, taip sėkmingai dir
bame. Todėl, nuoširdžiau-' 
šiai prašome Jūsų garbin-; 
go skyriaus atsiųsti kele
tą delegatų, kurie Jūsų vi
sų vardu pagelbėtų mums! 
išrišti kai kuriuos labai 
svarbius klausimus.

Jūsų dėka daug buvo nu
veikta praeityje ir aišku, 
su Jūsų dideliu pasiauko
jimu ir iniciatyva daug 
daugiau nuveiksime. Dide-

iIt

Spalių-Oct. 25 d., 1941
ELKS BALLROOM

Lietuvio, Iš Bolševikų Kalėjimo 
Pasprukusio, Pasakojimas

Apkaltinimo 
Priežastys -

1. Šventos Mišios ir Šv. 
Komunija už gyvus ir mi
rusius Rėmėjus kiekvieną 
mėnesį.

2. Rėmėjų atsiminimas 
maldoje kiekvieną dieną.

3. Trylika antradienių 
novena į Šv. Antaną kartą 
metuose.

4. Paaukojimas Šv. Ko
munijos paskirtomis die
nomis. ! . .serys paaukoja —

1 *

1. šv. Mišias Uždūšinėje.

, lx. ... 'pagrįsta paties kaltinamo-Mane apkaltino pnklau- 
symų XX organizacijai. 
Buvau apklausinėjamas 
Čekos tardytojų Kauno' 
kalėjimo rajone, prie rašti-; 
nės, o vėliau — buvusioje

TRYS BĖDOJ — Šios panelės Boston Club narės, 
turėdamos geriausius norus sutaupyti gasolino ir šil
kines pančekas, matyt gerokai pavargo ir iš eilės mir
ko kojas šiltame vandenyje, kad nuovargio jausmas 
pasiliuosuotų nuo jų veidelių. Iš kairės į dešinę: Mary 
Hutchins, Anne Hotfard, Helen Hacian.

jo “nuoširdžiu prisipažini
mu”. Tai ypatingai liečia 
“nusikaltimus” prieš oku
paciją, iš kurių laikų tar- 

> dytojai neturi liudytojų. Iš 
pat pradžių, kaipo įžangą, 
tardytojas pasako kalbą, į- 
tikinėja kaltinamąjį prisi
pažinti savo “nuodėmėmis 
prieš liaudį ir sovietų val- 

__ ________________ džią”, kuri, girdi, esanti 
2. šv. Mišias; ir šv. Komu? vienintelė “teisėta valdžia 

niją Seserų metinių reko-v*same pasaulyje”. Toliau 
lekcijų metu.____________ pasakoja apie sovietų val-

Jeigu dėl kaikurių svar- džios “mielaširdingumą \ 
bių priežasčių, skyrius ne- kad, kiekviena kaltė 

:“xl jei
kaltinamasis nuoširdžiai 
viską pripažins, kad atei
tyje kaltinamasis savo 
darbu ir solidarumu galįs 
įrodyti savo lojalumą so
vietų valdžiai. Po to pra
deda statyti klausimus. Jei 
kaltinamasis neprisipažįs
ta, jei jis pradeda gintis, 
kad nėra kaltas, kad nė ne
sapnavo apie jam prime
tamąjį kaltinimą, — prasi
deda gąsdinimas ir terori
zavimas. Tai ypatingai yra 
nemalonu, ypač jei tardy- 
mc dalyvauja keletas tar
dytojų. Vartojamas rafi
nuotas rusiškųjų keiksma
žodžių leksikonas, grasini
mai, kumštis ir revolveris 
prie nosies. Pavartoja ir fi
zinę jėgą. Man asmeniškai 
teko “'paragauti” tardyto-

tai labai prašome atsiųsti 
auką, pagal Draugijos iš
gales. Būsime dėkingos 
už kiekvieną paaukotą 
centelį.

Dangus tenušviečia Jūsų 
gražius darbus, ir jų gar
sai tenuaidi pas Viešpatį.

Jums begalo dėkingos 
Kristuje,

Šv. Pranciškaus Seserys.I 
1941 m. rugsėjo 15 d.

Juozas Kėsinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595

nimą, kad tardytojas apsi
eisiąs ir be “prisipažini
mo”, taip pat ir be teismo, 
nes jis galįs sudaryti trijų! 
žmonių kolegiją, kuri tuo
jau pat padarys sprendimą' 
ir ji įvykdys (suprask, su-J 
šaudys!). Pastačius klau-' 
simą, tardytojai stengiasi^ 
išgauti jų pačių suformu
luotą “prisipažinimą”. Jei 
tardomasis su tuo formu
lavimu nesutinka, tai pra
sideda tikras spektaklis: 
jis gali tęstis net 12 valan
dų iš eilės, kol surandama 
“formulė”. Ir visa tai atlie
kama nakties metu, o die
ną miegoti yra griežtai; 
draudžiama, net prisnaus-! 
ti neleidžiama. Prižiūrėto-! 
jas tokį per ištisą naktį 
tardytą kalinį ypatingai) 
prižiūri, kad jis neprisi-! 
šlietų prie sienos ir neuž- 
snūstų. Sekančią naktį! 
tardymas vėl pradedamas lyvaujant 
iš naujo, kol pagaliau ka- Toks teismas vadinosi ‘Ka
linys nesutiks su kaltini- ro tribunolas’. Teismai at- 
mo “formule”, kurią sure- liekami privačiuose butuo-

jo kumštį į veidą ir grąsi-I išvargina ir žmogų nepa
prastai prikankina. Jei ne
pasirašai, verčia tokioje 
padėtyje sėdėti tol, kol ne
tenki sąmonės arba tol, 
kol tardytojas “nepasigai
lės”. Jei bandai žmoniškai 
atsisėsti, tuojau nuvaro į 
karcerį. Kartais vėl tardy
tojas kažkodėl “sušvelnė
ja”, pasiūlo net papirosą
'arba arbatos stiklą. Tuo 
1 būdu jie tikisi paveikti tar
domojo moralę ir priversti 
“prisipažinti”.

Nors toks “tardymas bu
vo baigtas prieš Naujus 
Metus, bet teisiamas ne
buvau, nors po “tardymo” 
išbuvau kalėjime dar be
veik tris mėnesius.

Iš kai kurių nuteistųjų 
pasakojimų, juos teisė ru
sų Čekos karininkai ir keli 
vietiniai čekistai, daugiau
sia žydai. Teismo sąstatas 
būdavo iš trijų žmonių, da- 
—j__- sekretoriui.

daguoja tardytojas. Yra 
dar viena išeitis. Jeigu tar
domasis pasirodys per; 
daug kietas, tai kuriam 
laikui jis paliekamas ka
meroje ramybėje, bet už-* 
tat vėliau vėl prasideda! 
tardymo kankynės. Jeigu! 
tardomasis vėl neprisipa-' 
žįsta, tai tardytojas liepia! 
išvesti jį į karcerį. Kai ka
da tardomasis pasodina
mas ant kėdės briaunos ir 
ištiestomis kojomis turi 
sėdėti nepajudėdamas. 
Taip besėdint kaltinama
jam, tardytojas kokias 2-3 
valandas jokių klausimų 
nestato, bet kažką rašo, o 
vėliau reikalauja pasira
šyti (tai yra kaltinamojo 
parodymai, kuriuos pats

se prie uždarų durų ir vis 
įvairiose vietose. Teisme 
dalyvauja iš paskyrimo 
advokatas, su kuriuo tei
siamasis pirmą kartą pa
simato per teismą. Ar toks 
advokatas turėjo galimu
mo iš anksto susipažinti 
su kaltinamąja medžiaga, 
tenka labai abejoti, nes jis 
per teismą teprašo “pasi
gailėti” ir pareiškia, kad 
teisiamasis buvęs suklai
dintas...”

10c
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Pasikalbėjus Su Dr? P. Galiniu Pirmas Užsiregistravimas Po Voorhis įstatymu
Teisingumo Departa

mentas praneša pirmą už-
ir reikalauja, kad kažku
rios organizacijos, kliūbai, 
draugystės, politinės par
tijos ar kombinacijos as
menų, užsiregistruotų su 
Generaliniu Prokuroru ir 
siųstų pridedamas infor- 

korporacija, su macijas kas šeši mėnesiai. 
____ _____ ___________  . išgauti Dviejų rūšių organizacijas 
gia įvairias pramogas žy- visais legaliais būdais iš- apima šis įstatymas, 

labai yra mesniuose viešbučiuose, liuosavimą nugalėtų 
■ pareiškė kur panaudoja tik lenkis- trijos žmonių nuo

Šiomis dienomis netikė- skleidžia stiprią propagan- 
tai užkliuvau Prof. Dr. Pr. dą visokiomis kalbomis 
Galinio rezidencijoj. Dr. P. laikraščiuose ir žurnaluo- siregistravimo pranešimą 
Galinį radau gerame ūpe se. Palaikymui lenkybės po neseniai pravestu Voor- 
ir užklausiau: Amerikoje turi įvairių ra- his Įstatymu. Pranešimą
— Pasakyk p. Daktare, dio programų ir teatruose, pasiuntė ‘Austrian Action,

ką manai apie Lietuvių buv. Lenkijoje pagamintų Incorporated’, New Yorke 
Federacijos naujai įsteig- iš lenkų gyvenimo įvai- veikianti 
tą Čikagoje Lietuvių Kul- riaušių filmų. Lenkai ren- paduotu tikslu “ 
tūrinį Institutą?— !

— Institutas
reikalingas, ■ _
prof. dr. Pr. Galinis, — ir ką muziką ir prie to, jie svetimos jėgas”, 
jo vedėjas labai energin- prisitaiko prie visų kiše- Voorhis Įstatymas 
gas ir dinamiškas, kuris nės, nes ima nedidelę įžan- gaiėn sausio 1 d., 1941 m. 
kaip tik ir tinka Instituto gą, (taipgi ne formai), ir — - ■
užsibrėžtiems darbams tuomi įtraukia mases į sa- Czechoslovakia — Twenty 
vykdyti. Reikia pažymėti, vo tautines 
kad Institutas užsibriežė tik lenkus, 
labai kilnų darbą, tai yrančius, 
išleisti mokslo kultūrinius — Dabar, 
veikalus, kurie apims Lie- miai išleido 
tuvių tautos istorijos, et- tikslui gražius, gausiai i- les ir čekų orkestros išpil- 
nografijos, kalbotyros ir liustruotus 1

kultūringą 
aiškino toliau dr. Galinis, žymūs svečiai pasako pra- 

c? i.. , kurias plačiai ap-
tizatoriai_ amerikiečiai iš- rašo pakviesti vietinių lai- 

Prie 
“Lithuania veikalą. Nesenai pasirodė to jie turi paruošę auksi- 

T7* T —____ ____ 3 1____ ' • i t* *. ..j i- • •

Palaikymui lenkybės po neseniai pravestu Voor-
Pranešimą

1. Organizacijos tiksluAus-
visos suardyti ar prievarta kon

troliuoti Jung. Valstybių 
valdžią, ar bet kurią kitą

pramogas, ne Years of Independence. 
bet ir kitatau- — Čekoslovakai viešbu- 

į čiuose sukviečia žymiau- 
pav., — Šuo- sius įvairių miestų pilie- 

propagandos čius, kur parengia arbatė-

Voorhis Įstatymą pildys 
Teisingumo Departamento 
Apsaugos Vienutė vado
vaujant R. Keith Kane. 
Tyrinėjimus ves Federal 
Bureau of Investigation.

Generalinis Prokuroras, 
kalbėdamas apie Įstatymą, 
sakė “Voorhis Įstatymas 
reikalauja užsiregistruoti 
netik organizacijas griau
nančio pobūdžio sąryšyje 
su valdžioms šioje šalyje, 
bet ir užsiregistruoti gru
pes, kurios ieško perversti 
svetimą valdžią. Užsiregis
travimas neneša jokios gė
dos. Užsiregistravimas ga
li reikšti tik prisilaikymą 
prie įstatymų ir pačiu lai
ku, reikia suprasti, jog pri
ėmimas užsiregistravimo

nografijos, 
politinės ir istorinės Lie
tuvos geografijas.
— Ar panašių veikalų bu- Pavyzdžiui Suomių šimpa- kalbas, 

VO išleista anglų kalboje? ; ti-zaingiai amorilrianioi ič_ —
— Lig šiol matėsi tik po- leido — ‘Finland Rebuilds’ kraščių reporteriai.

ra, būtent:
Past and Present”, E. J. spaudoje slaptieji doku-nių, metalinių, stiklinių į- 
Harrison, Londone ir ant- mentai, kurie liečia santy- vairių tautinių ženklų, ku
ras taip gi Londone, “Lith- kius su Sov. Rusija, nuo riuos parduoda kiekviena 
uania 1928”, redaguotas— kovo 1940 ligi birž. 1941. pasitaikiusia proga ir su- 
E. J. Harrison. Yra keletas Vardas šios knygos —Fin- rinktus pinigus skiria tau- 
pažymėtinų dalykų, kurie land Reveals her Secret tiniai akcijai. Taipgi jie 
metą lyg liūdnesni šešėlį, Documents”. Knyga, ku- platina literatūrą ir t. t. 
tai tas, kad mūsų buvusie- rioj parodomas bolševikų Muzikos programa prade- 
ji tautos vadai nepasirūpi- politikos klastingas ir ap- dama ir baigiama su dvie- 
no Liet. Nepriklausomy- gaulingas, o taipgi didžiai jais čekų ir slovakų him- 
bės laikais įsteigti šioje šlykštus veidas. Eiliniai nais, kas sukelia nepapra- 
šalyje turtingos lietuviškų suomiai rengia šeimyniš- stą patriotinę dvasią. Vie- 
knygų krautuvės. Dabar- kas arbatėles, kuriose su- nas iš tokių parengimų į-

veikalus apie do Čekoslovakų liaudies ir 
Suomiją, — kompozitorių kūrinius.

valdžią, arba bet kurias jų! 
sub-divizijas, kurios prie
varta ar militariškais bū
dais nori suimti arba įstei-į 
gti valdžią.

2. Organizacijos, kurios 
lavino narius vartoti šau
tuvus arba kitus ginklus, 
arba dėsto militarišką ar-: ,. .y, .
ba laivyno mokslą, arba Panešimo nereiškia musų 
moko narius, dalyvauja J°klmusU valdžios uzgyn- 
parodose arba kituose m«,,tų organlzaclJų velk“ 
veikimuose militariško ar 
laivyniško pobūdžio, ir ku
rios, prašo ir priima f man- kalauja užsiregistruoti or- 
sinę paramą bet kokios rū- ganizacijas, kurių veiki- 
šies, tiesioginiai ar netie- mas yra legalis, 
sioginiai, nuo svetimos tos rūšys organizacijų gali 
valdžios, jos agentų, arba parodyti visuomenei ir val- 
nuo svetimos politiškos' džiai savo gerą valią ir tei- 
partijos arba tarptautinės1 singu perstatymu savo 
politiškos organizacijos/darbo per užsiregistravi- 
arba kurios valdymo bū-į mą. Toms organizacijoms, 
das paeina nuo nurodymų kurios abejoja apie savo 
arba sandarbystę viršmi- stovį, patartina tartis su 
nėtų.

Tokių organizacijų neuž-to Special Defense Unit 
'siregistravimas baudžia- atstovais. Tie atstovai ma
mas pinigine bausme $10.- loniai suteiks visas reika-

mų”.
Kadangi Įstatymas rei-

viršminė-

Teisingumo Departamen-

gi puola sunki našta čia kelia aukų savo tautos rei- vyko Hotel Vendome, Bos- *r P€nkių metų kalė ji-Ringas informacijas, 
gyvenantiems lietuviams kalams, gi suomės mezga tone, kut dalyvavo ir jų mo bausme, ir abiems._____ _______________
tą spragą lopyti visokio- sveterius, pančekas ir siu- valstybės atstovai su žmo- 
mis priemonėmis. Buvo ir va kitus reikalingus dra- nomis, 
pas kitas tautas tam tikro bužius, kuriuos laiko at- puošusios tautiškais rū- 
nepramatymo, pav., lat- sargo j, pakol bus galima bais, — aiškino dr. Galinis, 
viai, neįsteigė nei vieno persiųsti nukentėjusiems' — Turint prieš akis nau- 
tautinio laikraščio. Taigi broliams ir sesėms tėvynė- jai įsisteigusį lietuvių kul- 
mano manymu šis lietuvių je. j tūrinį Institutą, kuriam
kultūrinis institutas atliks — Labai aktingai veikia vadovauti pakviestas prof. 
nors dalinai tą kultūrinį Čekoslovakai, — tęsė pro- dr. K. Pakštas ir, spren- 
darbą, kuris prisidės prie fesorius dr. Galinis. —Dvi- džiant iš paskelbtų užsi- 
Lietuvos valstybės nepri- dešimts -žymiausių moksli- briežtų darbų programos, 
klausomybės atstatymo. įninku parašė įvairius šis Institutas 1

mo bausme, ir abiems. FLIS.

kurios buvo pasi- ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Federalės statybos paliestas districtas Philadel- 
phijoj, daug privertė žymių palikimų kraustyti iš tos 
vietos į saugesnes. Vaizde matosi, kaip Mrs. “Liz” 
Whitney, padeda savo motinai patvarkyti vertingas 
brangenybes.

»
liauninkų knygoje ir mes pasi-jši koplytėlė yra nulieta iš įvai- 
rašėme savo vardus. Apleidę ka- rių spalvų sutrinto marmuro ir 
takombas ir bažnyčią, išėjome akmenų. Jos vidus yra bizantiš- 
į puošnų bažnytkiemį. kuris su- ko stiliaus, ant kurio sienų yra 
sideda iš kelių akerių žemės. 
Čia mažesni bei didesni kalne
liai, įvairūs medžiai bei gėlės, 
kurių niekur kitur nematysi, 
nes jos yra pargabentos iš Bet
liejaus, Jeruzolimos, Alyvų 
Darželio ir kitų šventų vietų. Ir 
nors iš taip toli atvežtos, 
pasodintos, jos prigijo, 
žaliuoja bei žydi.

Einant pakalne Kristaus Kry
žiaus keliais, prieinama prie 
Getsamano uolos, kurioje vaiz
duojama Viešpats meldžiantis 
Alyvų Daržely prieš Jo Angelą. 
Šis vaizdas atitinka tam, kuris 
yra Juozapato pakalnėje. Ei
nant toliau, praeinama pro Pa-

altoriumi. Kitą matėme šv. Ste
pono, pirmo kankinio koplytėlę. 
Kiek paėjus patamsėję siaurą 

, j koridorių, įėjome į vadinamą
J .’i Skaistyklos Koplyčią, kuri yra vesti prie , . . . , . .nemaža ir visi paveikslai bei 

piešiniai aplinkui koplyčią, vai- 
; zduoja apleidimą šio pasaulio. 
Viename, Dangaus Angelas vie
na ranka lyg jau šaukia tave iš 
šio pasaulio, o kita ranka rodo 
vienumą ir siaurą takelį į tą 

; . „ ... žadėtą laimę. Kristaus, ką tik, ĮŠv. Onos paveikslas, pne kurios . ...• , ._ __ ... _ nuimto nuo kryžiaus ir pagul-kojų klupo mergele Marija. Li-j , , , ,' , J ., , . ...... dyto su balta drobule ant žemes,pam dar žemiau bei giliau skle- ... .. , _., , .. . paveikslas užima visą koplyčiospan, kad pamačius Katakom- . ,. . , _ ,{sieną, kitas vaizduoja Paskuti
nį Teismą. Kiek toliau paėjus, 
kiti paveikslai vaizduoja Kristų 
prikeliantį Lozorių bei Tobiją. 
laidojant mirusius. Čia ir alto- 

bei susirinkdavo slaptai nUS yra 
vien 
šios.
tuos, kurie šį pasaulį jau aplei
dę.

Iš šios koplyčios išėjus, vėl 
tęsėme kelionę katakombose. 
Čia ant pilkų sienų yra du pa
veikslai pirmųjų kankinių, bū
tent: Šv. Venanciaus ir Šv. Tek
lės. kurie buvo įmesti į žvėrių 
areną. Po kairei yra Šv. Cecili
jos. Muzikos patrono statula ar- 
kosolijume po altorių. Ji yra ti
kra kopija tos, kuri puošia jos 
karstą Romoj, ir vaizduoja jos 
kūną taip, kaip jis buvo rastas 
šimtmečiais vėliau po jos nu
kankinimo ir kūnas buvo nei 
truputį nesugedęs. Skersai šios 
koplyčios, yra Šv. Sebastijono, 
kareivio - kankinio koplyčia. 

'.Toliau paėjus, įeinama į uoloje 
padarytą Betliejaus koplytėlę. 
Ta šventoji koplytėlė reprezen
tuojama taip, kaip yra Betlie
juj. Kalėdų naktį čia laikomos 
Mišios .atminimui Kristaus gi
mimo.

Apžiūrėjus katakombas, lipo
me į viršų, kur tani tikroje Kė-

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Apžiūrėję visas 
vadas pradėjo mus 
laiptų vedančių sklepan. Čia 

yra Nazareto
■*“***✓*» V* V AAV/pri. A . VMj

klausomybės atstatymo. įninku parašė ^įvairius šis Institutas labai daug Pusiaunuhpus,
— Ką dirba kitos paverg-' straipsnius apie kultūrinę prisidės prie Nepriklauso- ^P1^®1®- Vidury šios koplytė- 

tos tautos savo valstybių pažangą buv. neprikl. Če- mos Lietuvos atstatymo. lės -vra APrei8kimo altorius, gi 
įkoslovakijos, kuriuos iš-Mums-gi palieka ateiti į 1S vienos P^ės šv. Juozapo pa-‘gl( 

—.leido Kalifornijos univer- talką ir paremti visokia-•veikslas’ kunanae J1S moko Die' vi 
gų'sitetas gražios knygos for-'riopai, o vaisiai bus gau-!vlskąj* KūdikėlP kitoje pusėje.

įkoslovakijosatstatymo darbe? —
— Kitos tautos, pav. ■ 

lenkai leidžia daug knygų 
Anglijoj ir Amerikoj ir moję. Vardas knygos — sūs.

Detroite kilo tarp dviejų unijų susikirtimas - ginčas dėl busų trans- 
portacijos. Taip, kad šios ir kitos merginos išėjusios po darbo iš savo ofi
sų nerado galimybės, parvažiuoti i užmiestį i namus. Jos sugalvojo išban
dyti “nykščio“ galybę ir matyt to neužteko... pančekytės irgi turėjo pri
sidėti. Ir reikia manyti, kad jos pėščios į namus nėjo.

Rep

bas, kuriose anų laikų krikščio
nys, Romą valdant Neronui. 

, laidodavo savo mylimuosius, 
į kurie buvo nužudyti dėl tikėji- 
mo (lavonų buvo virš 6 milijo- 

Į nai)
nakties metu pagarbinti Dievą 
bei Mišių išklausyti. Čia beveik 
naktinė tamsa, tik kai kur spin
di mažas žiburėlis, kad geriau 
nušvietus takus. Oras irgi kaip 
skiepe tvankus ir drėgnas, bet 
nėra laiko apie tai mastyti, nes 
reikia vadą sekti, kad nepasili- 
kus kur vienai. Vadas aiškino, 

į kad šie katakombai yra tikra 
I kopija tų, kurie randasi Romoje 
ir kas matę bei atmena Kardi
nolo Wiseman parašytą ‘Fabio- 
la” (man joje teko irgi vaidin
ti), galės geriau suprasti šios 
vietos, istoriją. Aiškino, kad kū
nai buvo laidojami sienoj iškal
tose skylėse, kurių buvo net 
penkios — viena viršui kitos, 
nuo žemės iki žemų lubų aukš
tumo, gi nuo 600 iki 900 mylių 
ilgumo. Kai kur ant šventųjų 
kūno buvo pastatyti altoriai su 
koplytėlėmis. Tokią matėme 
Šv. Benigno koplytėlę, kurio 
relikvijos buvo parvežtos iš Ro
mos ir įdėtos į vaizduojantį vaš
ko kūną, kuris atrodo toks kaip 
jis, kad gyvas buvo ir yra įdė
tas tam tikruose stikluose po

juodas marmuris ir 
už mirusius laikomos mi- 

Užrašai prašo melstis už

Kristaus bei Apaštalų atvaiz
dai.

Atėjus 12-tai valandai, visos 
su kitais žmonėmis (kurių buvo 
virš 500) susirinkome į Pilgri- 
mage salę, kur mums buvo vieta 
rezervuota ir pietūs iš kalno už-

čia sakyti. Pasistiprinę bei pailsėję 
auga, ir dar turint laiko pirm negu 

atvažiuos, nutarėm eiti pamaty
ti Rožančiaus Paskliautę bei 
Portiką.

Išėjus iš šios salės ir beeinant 
vingiuotu keliu į kalnelį ant ku
rio viršaus stovi šis Šv. Pran
ciškaus Vienuolynas, lankytojo 
akys nejučiomis yra patraukia
mos į ypatingą bei įdomią Ro-

nelės Šv. karstą, kurį Jeruzoli- žančiaus Paskliautę — Portiką, 
moj garbina netik krikščionys. įžengiant į šią lyg klioštorišką 
bet ir Mohammedonai. Įėjus į padangę, žmogus jautiesi lyg 
karstą, yra nemažas kambarys ramiai atskirtas nuo pasaulio ir 
su altorium, ant kurio, paveiks- prieš akis matai įdomybes. Pir- 
le yra nupiešta Panelė Šv.. ap- miausia į akis metasi herojiš- 
supta angelų ir klūpojanti prieš ka Kristupo, keliauninkų patro- 
Savo Sūnų, kuris ją vainikuoja no statula, kurs neša ant savo 
Karaliene Dangaus. Kiek toliau pečių Kūdikėlį Jėzų. Po kairei 
paėjus pakalne, matėme Liurdo stivi Sv. Pranciškaus Assizieeio 
uolą, apaugusią parstupais bei statula, prašanti mažo bemiu- 
medžiais, kur Panelė Šv. apsi- ko, kad neparduotų savo balan- 
reiškė jaunai kaimo mergelei dėlius nelaisvėn. Kitoje gi pusė- 
Bernadetai 1858 m. Prancūzijo- je stovi Šv. Mykolo, bažnyčios 
je. Pačioje pakalnėje yra įdo- patrono statula. Besidomint šia 
mus skiepas vadinamas Šv. Šei- gražia vieta, norisi greičiau pa- 
mynos namas, kur būk Ji apsi- matyti šią Rožančiaus Paskliau- 
stojo Egipte laike Herodo per- tę. Sustojus perskaityti užrašą, 
sekiojimų. Viršui šio skiepo y- aiškinantį, kad šioje pastogėje 
ra Šv. Onos — Šv. motinos kop- yra 15 koplytėlių, reprezentuo- 
lytelė. Ant altoriaus yra jos jančių 15 paslapčių trijų rožan- 
statula, laikanti savo palaimin-[čiau.s dalių: Linksmos, Sopulin- 
tą kūdikį ant rankų. Ši maža gos ir Garbingos, ir kad yra dar 

< VtVX y tVIVO ]>7l 1UVVVO • ViCflH
Šv. Pranciškaus 3 

2._ t ordeno ir Šv. Pranciškaus ro-
’ — —. Tarpe kiekvienos ro- 

viršaus žančiaus paslapties koplyčios, 
stovi Įžengimo yra 10 lankų kolumnada arba 

Kristaus “arches”, kurie reprezentuoja 
apaštalais.; 10 Sveika Marija kiekvienai pa

slapčiai. Aukščiau skliautų ran
dasi didelis parašas su “Hosan- 
na. Dovydo Sūnui”, gi pačiam 
viršui pastogės yra kryžius, 
reiškiantis šventumą šių patal-

Bus daugiau

koplytėlė stovi pačioje pakalnė-■ dvi koplytėlės pridėtos: 
je, apsupta labai gražios gam- atminimui 
tos Ir priduoda tai vietai dar ordeno ir 
daugiau gražumo bei vaizdumo, žančiaus.

Lipant j kalną ir ant 
Liurdo uolos, 
koplyčia, primenanti 
atsisveikinimą su 
Viduje šios koplyčios, yra ke- 
turkampas, marmurinis alto
rius po kuriuo yra reprodukci- 
jinis akmuo, ir sulig tradicijos, 
būk Kristus stovėjo ant šio ak
mens prieš įžengsiant į dangų, pų.

Blaivininkų Seimas
Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 

5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn.
Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonė

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

r'Kun. J. Padvaiskas, Pirmininkas, 
1 n« V. J; Blavac kas,* Raštininkas.
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Kainos Lietuvoje

Pradžia 3-čiame pusi.

III. LENKŲ, UKRAINIEČIŲ, ŽY- 
DŲ, RUSŲ ir kitų SPAUDA

Anglijos socialistai prieš Lenkijos 
atstatymą 1921 metų ribose.

Lenkų dienraštis “Nawy 
Swiat” New Yorke savo 
rugsėjo 17 dienos laidoje 
ir ukrainiečių dienraštis 
“Svoboda” rugsėjo 18 die
nos laidoje patalpino strai
psnį, tilpusį Londono so
cialistų savaitraštyje ‘Tri
būne’ (rugp. 15 d.), kurį 
kiek sutrauktai paduoda
me:

Kainos maisto produk- Lašinių oficialinė kaina y- 
tams yra dvejopos: oficia- ra 10 rublių, o neoficialiai 
linės, kuriomis produktai 20-25 rbl. klg. 
pardavinėjami pagal kor-' Valdininkų algos ir dar

beles, ir neoficialinės (juo- bininkų uždarbiai šiuo tar
do je rinkoje). Pav. sviesto pu esą palikti tie patys 
kilogramas oficialiai kai- kaip ir bolševikų laikais, 
nuoja 8 rublius, o ūkinin- Lietuvoje dar paliktų šo
kai pardavinėja'1 sviestą po vietiškų pinigų perkamoji 
15-20 rbl. už kilogramą, galia esanti vidutiniškai 
--------------- ------- -—— lygi, palyginus su pačios 
galbai Sovietams teikti. i Vokietijos kainomis: 1 ru- 

! Tarp kitko šis laikraštis biis iygUS 50 pfenigų (i/2 
rašo:----------------------------- markės).
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“Anglija savo kovoje aiš
kiai siekia pavergtų tautų 
išlaisvinimo, bet ji nejau
čia prievolės bet kokius

senus prieškarinius rube- 
r žius atstatyti. Vienok len- 

’ kų socialistai reikalauja 
| Londone prieškarinių ru-
bežių su Sovietais.

Jei yra kas tikro, tai tas,!
kad 1919-1921 metai žuvo 

i ant visados. Dalis tų rube- 
žių (Vilnius) įgyta bandi- redaktorius l 
tišku užpuolimu, o kita kuris paaiškino apie lietu- rublių.
(Galicija) duota Lenkijai vių pastangas padėti ir ap- 
su sąlyga, kad ji suteiks ginti Sovietų Sąjungą. Iš 
Ukrainai 
ji neįvykdė”.

Straipsnis
Labor Party nario George

; Spark (I. šapiro).

Marytė Kilmoniūtė, 
nenuilstanti katalikiškos 
spaudos platintoja ir rė
mėja. “Darbininko” beveik 
visuose vajuose yra lai
mėjusi pirmas dovanas. 
Jos kandidatūra su 200... nuo lietuvių kalbėjo už 4 kambarių butą Kau-'

> šolomskas, ne reikia mokėti apie 150 balsų yra pastatyta į ‘Dar- n A i i» v* i x Knliniici

Kaip Išsilaiko Bolševikai?
akėčių — 5 rbl. Kainos nu- Vilnių. Todėl rugsėjo 1 ir 
statytos, matomai, vienai 2 d. priėmimų direkcijoje 
dienai. Pasinaudojimas nebuvo. Po nurodytų datų 
dvivagiu plūgu valandai direkcija turėjo priiminėti 
kainuoja 3 rbl., paprastu interesantus jau Vilniuje, 
plūgu — 2 rbl., drapaku — —Apie Kauno radijo sto-
2 rbl., kultivatorium — 3 ties pranešimus ir progra- 
rbl. Kirtimo ir sėjamos mą galime pranešti šių ži- 
mašinos leidžiamos tik tu- nių: 
rint prityrusį darbininką.
— Iš laikraščio “Į Lais-! 

vę” per Kauno radiją buvo 
perskaitytas straipsnis — 
“Kuo laikosi bolševikai?” 
Straipsnio išvedžiojimu, 
bolševikai laikosi teroru.' 
Jų komisarai bei komisa- 
riukai yra tikri karaliukai. 
Sovietų Rusijoje garbina
ma “Stalino saulė”, kuri 
padoraus žmogaus akyse 
atrodo juodesnė už suo
džius. Bolševikų “saulė” y- 
ra tik eksperto dalykas; ji 
yra antižmoniška, nedora, 
imperializmo padaras. Pa
čioje gi Rusijoje gyvento
jai turi tik vieną rūpestį, 
kaip gauti duonos kąsnį, ir sūnus, pasižymėjęs dekla- 
kuo pridengti savo kūną, matorius, įvairių instru- 
Susidaro pasibaisėtinas mentų muzikantas, gabus 
vaizdas: generolai, aukš- vaidintojas. Jo kandidatū- 
tesnieji valdininkai, švie- ra su 100 balsų yra pasta- 
suomenė Rusijoje mato di- tyta į karalaičius. Rinki- 
džiausią pasaulyje melą, mai įvyks “Darbininko” 
bet jie yra be dvasios, iner- metiniame baliuje, spalių 
tingi ir todėl viešai savo 25 d., Eikš Ballroom, Cam- 
balso pakelti neišdrįsta.
— Per Kauno radiją rug

piūčio 30 d. vakarą buvo 
paskelbta, kad generalinis t . ,. ; -. . v • »o. Doscono jaunųjų gru-švietimo tarėjas ir švieti-: J J &
mo direkcija persikelia į Pe1'

Kaip Veikia Kauno Radio Stotis
Iki rugpiūčio 26 d. Kau- Tumo - Vaižganto “dei- 

ne pranešėjas paskelbda- mančiukai”.
vo programos tvarką tik Per Kauno radiją kelios 
lietuvių kalba. Tačiau nuo paskaitos buvo skaitomos 
tos dienos po lietuviško apie Vilniaus miesto archi- 
pranešėjo tą patį ėmė kar- tektūrą, ypač iškeliant 
toti kitas pranešėjas vo- bažnyčių grožį.
kiečių kalba. Kaunas vo- Per vieną transliaciją 
kiškai vadinamas ‘Kauen’. dainavo p-lė Grigaliūnaitė 

Programa prasideda 6 ir skambino Ona Biržiš- 
val. ryto ir trunka iki 11 kaitė.
vai. vakaro su pertrauko- — Zeuricho laikraštis — 
mis 12 vai. transliuojama “Neue Zuercher Zeitung” 
Karo Muziejaus varpų mu- praneša, kad vokiečiai už- 
zika. Dažnai perduodamos imtuose sovietų Rusijos 
liaudies dainos ir lietuvių kraštuose kol kas palieką 
kompozitorių kūriniai, tiek sovehozus, tiek kol- 
Rugpiūčio 26 d., be kitų chozus. Tiktai jų priešaky- 
buvo perduotos dar šios je pastatomi vokiečių ad- 
dainos: Marš, marš karei- ministratoriai, 
vėliai ir Geležinio vilko atsakingi už tolesnį darbą 

Tą dieną vėliau šiose žemės ūkio įmonėse.
Esą paskelbta, kad arti
miausiu laiku nebūsią ats
kiriems žmonėms dalina
mos nei žemės, nei gyvu
liai. Tačiau visa tai esą 
tiktai laikina. Bet gi dar 
nežinoma, kokia žemės ir 
kitokių turtų valdymo for
ma bus įvesta. Šiuo tarpu 
vokięčiams daugiausia rū- 
pįs derliaus suėmimas.

— f

Algimantas Ivaška, 
žinomų darbuotojų Alek
sandros ir Onos Ivaškų

bininko’ metinio baliaus 
karalaites.Didelio susirūpinimo ke

lia artėjanti žiema. Kuro 
klausimas esąs labai aktu
alus. Ypač su baime į atei
tį žiūri gyventojai tų na
mų, kuriuose įrengtas cen- 
tralinis šildymas. Buvę na
mų savininkai kuru nesi-į 
rūpina, kadangi namai! 
jiems negrąžinami. Be to, i 
esą nedaug vilties, kad iš 
kur nors būtų gauta ak
mens anglies.
— Gauta žinių, kad rašy

tojas ir žurnalistas Vytau
tas Jakševičius - Alantas 
esąs paskirtas Kauno vals
tybinio teatro direkto
rium. Ar jis pasiliko švie
timo tarėju padėjėju, prie 
Vokietijos generalinio ko
misaro Lietuvoje, kaip 
anksčiau buvo pranešta, 
žinių neturima.

— Patiriama, kad Lietu
vos provincijoje dar ir lig
šiol 
viai 
nai).
beveik visiškai dar nesą.

—Iš Kauno gaunama ži
nių, kad Lietuvos miestų 

' gatvės ligšiol niekur nėra

gistruoja apskričių mies
tuose. Neužsiregistravę 
būsią baudžiami pagal 
rugpiūčio 15 d. paskelbtą 
įstatymą “dėl darbo tvar- 

i kos”.
—Rugpiūčio 26 d. buvo 

! paskelbta pieno perdirbi- 
' mo bendrovių žiniai, kad 
grietinę pardavinėti drau
džiama.

“Pienocentras” gaunąs 
nusiskundimų, kad pieno 
perdirbimo draugijos už
traukiančios pinigų išmo
kėjimą ūkininkams už pri
statytą pieną. Todėl pers
pėta, kad pinigai būtų iš
mokami nedelsiant .

> Rugsėjo 5 d. “Pienocent
ro” rūmuose Kaune turėjo 
būti sušauktas “Pienocen-

. tro” tarybos posėdis. Tą 

. pačią dieną turėjo susi
rinkti pasitarimo koope
racijos fabrikų 
rektoriai.
— Rugpiūčio 

Kauno radiją 
skelbtas įsakymas gimna
zijų ir progimnazijų direk
toriams pristatyti švieti
mo vadovybei personalo 
sąrašus, mokinių skaičių 
ir savo pageidavimus. Be 
to, įsakyta atsiųsti 1941/- 
42 mokslo metų mokslo 
planą. Progimnazijų di-į 
rektoriai turi dar atsiųsti 
žinias, pagal nustatytą 
formą apie baigusiųjų mo
kinių skaičių.
— Nuo 1941/42 mokslo 

metų vien tik berniukams 
skiriamos šios gimnazijos: 
Kaune — I ir IV gimnazi
jos, Panevėžyje — I, Šiau
liuose — I, Marijampolėje 
II ir Vilniuje — I, m ir V. 
Tik mergaitėms skiria
mos: Kaune — II ir III 
gimnazijos, Marijampolė-; 
je — I, Panevėžyje — II, 
Šiauliuose —II ir Vilniuje 
II, IV. ir X. Visos likusios 
gimnazijos ir progimnazi
jos paliekamos mišrios Ra
čiau jose turi būti atidary
tos atskiros klasės berniu
kams ir mergaitėms.
— Per Kauno radiją Lie

tuvos ūkininkai vis dar ra
ginami didinti rugių sėjos 
plotą. Buvo skaitomos pa
vardės ūkininkų, kurie už
siaugino veislinę rugių bei 
kviečių sėklą.
— Paskelbtos kainos už 

naudojimąsi mašinomis, 
kurias ūkininkai gali pasi
skolinti- iš sandėlių ar pa
samdyti atlikti žemės ūkio 
darbus. Už suarimą trak
torium 1 hektaro žemės i- 
mama 50 rublių, už dirvo
nų suarimą — 75 rbl., pel
kių — 100 rbl. Už kultiva- 

, tariaus išnuomojimą itia- 
• ma 15 rublių, lėkštinių a- 
kėčių — 10 rbl., paprastų

autonomiją, ko esamo Amerikoje milijono
i lietuvių, laike dviejų mė- 

pasirašytas nėšių karo, suruošta iki 
šimto masinių mitingų, 
kuriuos aplankė 400,- 
000 (?) žmonių. 20,000 or
ganizuotų žmonių įsijungė 
į medikalės pagalbos kėli
mą Sovietų Sąjungai, su
rinko iki dviejų tūkstančių 
dolerių. Kalbėtojas užtik
rino, jog visi lietuviai (?) 
kovos ir padės Sovietų Są- 

“Lietuvos kryžiaus Jungal iki piln0 jos laim6‘ 
Jimo .

Baltramiejaus naktis Lietuvoje
Tokiu antgalviu ukrai- on the Lithuanian Situa-

niečių dienraštis New Yor-!tion”.
ke “Svoboda” rugsėjo 17}
dienos numeryje plačiai l Tas pats dienraštis rug-, 
aprašo paskutines dienas} sėjo 10 d. taip pat įdėjo 
bolševikų šeimininkavimo platų straipsnį apie Lietu- 
Lietuvoje. Žinios paimtos vą — 
iš Lietuvos Pasiuntinybės; kelias 
biuletenio “Current News Litvi).

• Ten kur kraujas teka

(Chresnij Šliach ^imo

mas jau 1570 metais 
tuvių - lenkų laikotarpy
je”; Kobeliaki - Kremenčia 
ir yra mūšio vieta, kur 
1399 metais lietuvių - uk
rainiečių armija, Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto vadovaujama, buvo

(

bridge, Mass.
Jo motina Ona yra viena 

iš žymiausių meno srityje 
'^ darbuotojų. Ji vadovauja 

So. Bostono jaunųjų gru- 
; ’ Pei-“lie-Tokia antrašte ukrainie

čių dienraštis “Svoboda” 
New Yorke rugsėjo 18 d. į- 
dėjo straipsnį, kuriame 
primena skaitytojams tas 
vietoves, kuriose dabar 
mūšiai eina tarp raudono
sios ir vokiečių armijų. 
Zolotonosas buvęs žino-1 totorių sumušta.

Ir Lietuvos žydai Sibire
Žydų telegramų agentu- vos žydų, kurie prieš nacių 

ra ITA iš Londono rugsėjo invaziją 
19 dienos data praneša:

_ I

“Daug tūkstančių Lietu-! rusų Mongolijoje”.

IV. BOLŠEVIKINE RUSŲ
SPAUDA 

400,000 lankytojų (?)
“Russkij Golos” 18die-jpie Philadelphijoj įvykusį “Darbininko” 

nes numeryje praneša a-i mitingą rūgs. 7 dien. pa- baliuje.

rusų buvo eva-

šeimininkauja lietu- 
sukilėliai (partiza- 
Vokiečių įstaigų čia

“Linas” di-

27 d. per 
buvo pa-

įnvaziją rusų ouvo eva- ---------------------- -y------- 'pavadintos A. Hitlerio,
kuoti, tapo apgyvendinti Stasys Barasevičius, -Hindenburgo ir kitais pa- 
farmuose Rytų Sibire ir iš profesijos laidotuvių našiais pavadinimais. Lat- 

i rusų Mongolijoje . direktorius, turįs savo o- viioie tais vardais Dava-vijoje tais vardais pava-

KUR PIRKTI?

- 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
366 West Broadway South Boston, Mass.

fisą 154 W. Broadway, So. dįntos svarbiausios miestų i 
Bostone, pasižymėjęs gatvės ' 
labdarys ir geni darbų re-. Taippat iš Pabaltijo vai- 

. mėjas. Jo kandidatūra yra. stybių sostinių tik Vilnius 
pastatyta su 150 balsų į įr Kaunas beveik visiškai 
karalius. Rinkimai įvyks išliko karo veiksmų nepa- 

metiniame iįeSįi tuo tarpu apie Rygą 
_ j žinoma, kad ypač skau

džiai ten nukentėjo senoji 
miesto dalis, kur buvo 
daug istorinės vertės pa
statų. Lygiu būdu Estijos 
sostinė — Talinas yra la
bai nukentėjęs. Iš Gudijos 
sostinės Minsko liko tik
tai griuvėsiai. Ar daug 
kas išliks iš Ukrainos sos
tinės — Kijevo, parodys 
ateitis. Kaip žinoma, ir 
Varšuva buvo visiškai su
griauta.
— Per Kauno radiją buvo 

paskelbtas atsišaukimas į 
bedarbius. Jie raginami 
užsiregistruoti darbo į- 
staigoje. Pirmoje eilėje ra
ginami užsirašyti ir neap
mokyti bedarbiai statybos, 
medžio ir metalo apdirbi
mo specialybėse. Statybos 
srityje — inžinieriai, mū
rininkai ir kiti specialistai. 
Medžio srityje — staliai, 
račiai, darbininkai. Be to, 
užsiregistruoti turi visi 
tarnautojai, moką vokie
čių kalbos, neatsižvelgiant 
į tai ,ar jie yra bedarbiai 
ar turi darbo. Pagaliau, 
užsirašyti turi visi tie, ku
rie pastaraisiais 3 metais 
dirbo, bet dabar netiiri 
darbo. Gyveną Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio, Zarasų ir 
Uflfcos apskrityse užsire-

Taip pat iš Pabaltijo vai-

v •

kurie esą

v • maršas, 
dainavo J. Babravičius.

5 vai. 15 min. po piet per 
Kauno stotį daroma trans
liacija iš Karaliaučiaus lie
tuvių kalba, 
cijų turinys 

; pobūdžio.
Rugpiūčio 

buvo koncertas “Kaimui ir 
miestui”. Dalyvavo solistė 
Antanina Vencevičiūtė, so
listas Zigmas Survila, Ste
po Graužinio kvartetas ir 
akordeonistas F. Novo- 
grodskis.

Rugpiūčio 30 d. buvo pa
deklamuotos dvi patrioti
nės lietuvių baladės. \ _ 
liau sekė K. Petrausko į- 
dainavimai iš įvairių ope
rų. Popiet paskelbtas liau
dies dainų koncertas daly
vaujant Vladui Baltrušai
čiui ir Benediktui Vasiliau
skui. 9 vai. vakare ėjo sa
loninio orkestro koncer
tas, diriguojant Lechavi- 
čiui ir dalyvaujant St. 
Graužiniui.

Rugsėjo 1 d. prieš piet 
buvo skaitoma įdomi pa
skaita apie kun. J. Tumą- 
Vaižgantą, pavadinta — 
“Žmogus - legenda”. Po to 
10 minučių buvo lituota

Šių translia- 
yra politinio 

i 
27 d. vakarą

Reikalingas Vargonininkas
i Providence, R. I. lietuvių 
. bažnyčiai tuo jaus reika
lingas vargonininkas, ge
rai suprantąs bažnytinę ir 
lietuvių klasinę muziką, 
bei sugebąs tinkamai mo
kyti ir vesti chorą.

Dėl sąlygų kreiptis pas 
Kun. J. Vaitekūną.

350 Smith St. 
Providence, R. I.
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[vietinės ŽINIOS
ŽINUTES
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Rūgs. 26 d., netikėtai greitai 
mirė Marijona Jarienė, 38 metų. 
Ji buvo pašarvota pas grabo- 
rių Juozą Kasparą. Tapo palai
dota, iš Šv. Petro par. bažny
čios rūgs. 29 d., 9 vai. ryte, Šv. 
Benedikto kapuose. Ji šioje baž
nyčioje buvo ir krikštyta. Pali
ko vyrą Benjaminą, dvi dukte
ris ,sūnų, tėvus ir du broliu.

j 
i

Julė Puodelienė,

Darbininko" Metinio Baliaus 
Komisijos:

Rūgs. 26 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje salėje, įvyko susi
rinkimas dėl pagerbimo Maria- 
napolis kolegijos sportininkų.
Pirmiausiai buvo kalbama su
traukti daug žiūrovų į futbolio 
rungtynes tarp Marianapolio 
kolegijos ir Bostono Kolegijos 
(Freshman) spalių 4 d., 2 vai. 
p. p., Bostono Kolegijos Sta- 
dium, Chestnut Hill, Mass., ne
toli Lake St., Brighton, Mass. 
Po tam buvo kalbama mūsiškį 
ratelį pagerbti. Išrinkta komisi
ja garsinimui rungtynių ir su
rengimui parengimo pagerbti 
mūsiškius sportininkus. Tas pa
rengimas gal bus formoje vaka
rienės ir whist party, tinkamo
je salėje.

VALDYBA —
Dr. J. Antanėlis, pirm.,
A. Zaveckas, vice-pirm., 
P. Kupraitis, sekr.
R. Glineckaitė, sekr.
F. Tuleikis, ižd.,
A. Daukantas, vyr. šeimininkas

PUBLIKACIJOS —
A. F. Kneižys,
A. Daukantas, 
Dr. A. L .Kapochy, 
Pr. Razvadauskas, 
Al. Ivaška,
J. Kumpa.

PRIĖMIMO —
Dr. E. Valeckas,
Dr. P. Luzeckaitė,
O. Pečiulienė,
H. Taruškaitė,
Dr. J. Landžius,
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pasižymėjusi legionierkh, 
buvusi Stepono Dariaus 
Posto Auxiliary valdybos 
narė, gera darbininkė 
‘Darbininko’ parengimuo- O- Ivaškienė.
se ir labai linksmaus būdo. Karaliaus - Karalienės 
Jos kandidatūra su 150 Karalaičio - Karalaitės 
balsų yra pastatyta į ka- Rinkimų_
ralienes. Rinkimai įvyks l
“Darbininko” metiniame Dr~ AL Klbuns>________
baliuje, šeštadienį, spalių' 
25 d., Eikš Ballroom, Cam- 
bridge, Mass.

F. Grendelytė, 
Adv. A. Jankauskas, 
A. Peldžius, 
M. Juškienė, 
O. Siaurienė, 
M. Kilmonytė, 
St. Griganavičius.

KVIETIMŲ — 
TIKIETŲ PLATINIMO —
Vincas Valatka, 
Antanas Zaveckas, 
Jonas Kumpa, 
Antanas Daukantas, 
Antanas F .Kneižys, 
Pranas Tuleikis, 
Ona Siaurienė, 
Barbora Gailiūnienė, 
Julius Siauris, 
Augustas Sanda, 
Eva Kuderauskienė, 
Marijona Kilmonytė, 
Stasys Griganavičius, 
Julija Puodelienė, 
Petras Kupraitis, 
Regina Glineckytė, 
Adomas Barauskas, 
Vladas Paulauskas.

ŠEIMININKĖMS PATARIMAI

Pirm kalimo vinies į me
dį, persmeik jį per muilą. 
Pamatysi, kad lengviau 
bus įkalti ir medis neper
skils.

Sidabrinius daiktus len
gvai galima nuvalyti sudė
jus į karštą vandenį šauk
štuką druskos ir kepamo 
pudro.
gok su vandeniu, kurin rei
kia įdėti truputį amonijos 
ir druskos. Su šepečiu 

I trink.
Į Medicinos spintelė pri
dėta pirmos pagelbos reik
menimis privalo rastis 
kiekviename name.

Pirm padėjimo drapanų 
ant ilgesnio laiko, padėk 
jas lauke ant saulės per

Agnietė Mashidlauskaitė, 
Baigusi Monticello Kolegi
ją, kurioje buvo labai veik
li studenčių rateliuose. 
Būdama studentė redaga
vo kolegijos leidžiamame 
laikraštyje meno skyrių ir 
priklausė prie įvairių stu
dentų ratelių sekcijų. P-lė 
Agnietė yra Brocktonietė, 
pasižymėjusių biznierių 
pp. M. ir L. Mashidlauskų 
duktė. P-lė Ag. Mashid- Įurj jaustis minkštas ir 
lauskaitė yra pasiųlyta nmpus prie pirštų, ne 
kandidate į karalaites ir šiurkštus ir kietas. Geras 
jau gavo 100 balsų. Kara- lininis audimas neluš per

I

T

skarulio, pamirkyto alko
holyje.

Kuomet mazgoji stali
nius lininius užtiesalus, 
padėk į vandenį truputį 
kerosino. Tas priduos lini
niams žibėjimą.

Išvalymui odinių piršti
nių sudėk jas į stiklinį in
dą pripiltą gasolino ir pa
lik stovėti, retkarčiais in
dą pakratant. Kuomet iš
rodo švarios išimk ir iš
plauk inde tyro gasolino.

Jeigu mezgamas virba
las sulinksta galite atitai
syti ją perpylus ant jos 
labai karšto vandenio ir 
tuoj lenkiant, kad būtų 
taip kaip reikia. Po to įkiš-

dieną ir paskui išdulkink kit virbalą į šaltą vandenį, 
kiaurai. Saulės karštis už
muš visus perų kiaušinė
lius kokie susirinko dra
panose.

; Geras lininis audeklas
Mashid- Įurį jaustis minkštas ir

yra pasiųlyta limpus prie pirštų

tas plieną sukietins.
FLIS.

{VAIRŪS SKELBIMAI

Rūgs. 27 d., Jonas Huriey ap
sivedė su Pranciška Grodyte, 
gyv. 108 Bowen St. Liudijo Jo
kūbas Keeley ir Alena Urbana
vičiūtė.

į 
Mykolas Urbonavičius, MIC.,' 
savo varduvių proga lankėsi 
South Bostone, F 
Norwoode, rūgs. 27, 28 ir 29

; dienomis. Jis kalbėjo TT. Mari- 
! jonų Rėmėjų parengime, So.•
. Bostone ir Vyčių susivažiavi
me, Norwoode.

vedė su Ona Mankaite. Liudijo ne vėliau kaip 1 vai. po pietų 
Robertas Keefe ir Marijona Ri- prie Dariaus Posto (Amerikos 
chard. ; Legijono salės, C ir Third St.,

Taip pat apsivedė Jonas Van- So. Bostone. Ten susitvarkysim 
denberghe su Leonora Kiškyte. ir su savo vėliava maršuosime 

Brocktone ir Liudijo Jonas Vandenberghe ir prie Dariaus aikštės. Nariai ne-

liškos šeimos rinkimai į- sulenkimus, 
vyks “Darbininko” meti-, p - - - - -
niame baliuje, spalių 25 d.,auksuotų rėmų> 
Eikš Ballroom, Cambrid- plunksną, nes skarulis nu-i 
ge, Mass. trins paauksavimus ir

Prašalinimui dulkių nuo
l naudok

Ona Gorskytė.

TIK VIENA PATEKO

i suvėluokite ir atsineškite drau
gios ženklus. Mūsų draugija 
turi gerai pasirodyti.

Rast. J įGlineckis.

Tą dieną dar apsivedė Edvar
das Kahler su Ona Korlauskyte. 
Liudijo Pranas Sullivan ir 
Pranciška Dapkevičiūtė.

Misionerius ir mokytojas, 
Marianapolio kolegijoje, Tėvas

DAKTARAI

Praeitą vasarą, baigusiųjų 
_________ South Boston High School mer-

Rožančiaus pamaldos, Šv. Pet-: gaičių, norinčių stoti į Boston 
ro lietuvių bažnyčioje, bus lai- Teachers College, buvo kvoti-' 
komos vakarais nuo spalių 1 d. Į 
iki lapkr. 2 d.

Toje bažnyčioje rekolekcijos 
Pranciškonams bus laikomos 
spalių dienomis 1, 2, 3 ir tt.

Spalių 6 d., prasidės misijų 
savaitė moterims ir merginoms.

Lietuvių Kalbos Mekykkla
Lietuvių kalbos kursai prasi

mai. Iš kėlės dešimts aplikan- dės spalių - October 24 dieną, 
čių, Leonora J. Glineekytė ge- Pamokos bus laikomos penkta- 
riausiai išlaikė kvotimus ir ji dienių vakarais Statė Universi- 
tik viena iš šio būrio pateko į ty name, Newbsry ir Exiter 

į šią kolegiją. Ji ten dabar ruo-, gatvės, Bostone, 
i šiasi mokytojos darbui.

Leonora Glineckytė yra duktė' mo reikia kreiptis į Statė Uni- 
žymaus darbuotojo, Joninės 
raštininko Jono ir Zofijos Gli- 
neckių duktė.

Leonoros sesutė, Regina Gli- 
Kunigai ragina visus eiti neckytė Deli kolegijos studentė.

Spalių 2 d., 4 vai. p. p. ir va
kare bus klausomos išpažintys 
prieš pirmą penktadienį mėne
sio.
prie sakramentų per Rožančiaus 
mėnesį.

Spalių 4 d., 8 vai. ryte, bus lai
komos mišios senelių Skudrių 
intencijai. Jiems tą dieną sueina 
50 metų vedybinio gyvenimo.

Vakare, “Darbininko” salėje 
didiems Jubilijantams priete- 
liai rengia bankietą. Laimingo 
baliaus.

{VAIRŪS skelbimai
REIKALINGA lietuvaitė mo

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

PARSIDUODA 3 šeimynų na
mas po 5 kambarius. Visi inpru- 
mentai. Pirmas pagyvenimas 
sausa šiluma apšildomas. Par

aduosiu labąi pigiai. Atsišaukite 
tuojau: lfi**Aellflower St., Dor
chester. Mass. (23-26-30)

yra išstatyta į “Darbininko”! 
metinio baliaus karalaitės kan
didates. Rap.

ŠV. JONO DRAUGIJA 
DALYVAUS

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašelpinė 
Draugija nutarė dalyvauti “Da
rius Court” dedikacijoj, kuris 
įvyks šį sekmadienį, spalių 5 d., 
1941. Visi šios draugijos nariai 
ir narės turi susirinkti tą dieną,

trins paauksavimus ir 
apmažins žibėjimą.

Surinkti sudaužytą stik
lą, vartok šlapią šmotą va
tos ir dėk jį ant stiklų.) 
Prie vatos prilips visi stik- i 
lo trupiniai.

Nuvalymui suteptų lim
pančių piano klevišų, trink 
juos su šmotu minkšto j 

te) dedikacija. Kalbės ( 
Bostono miesto mayoras 

kun. dr. Kazimie
ras Urbonavičius ir kiti.

Darius Court dedikavi- 
'• mo ceremonijų rengimo 

Buvęs. komisijos pirmininku yra 
adv. Jonas Grigalius, Bos
tono miesto legalio depar
tamento narys ir Bostono 

Sekmadienį, spalių 5 d., 1 Housing Project adminis- 
val. po pietų, So. Bostone tracijos legalis patarėjas, 
įvyks lietuvių draugijų ir Komisija nuoširdžiai 
pavienių asmenų masinis kviečia visus lietuvius da- 
paradas. Po parado įvyks lyvauti Darius Court dedi- 
Darius Court (naujame kavimo ceremonijose ir 
So. Bostono namų projek- parade.

bankietas, jų 25 metų vedybiniu 
sukaktuvių proga, ‘Darbininko’ 
salėje, pereitą šeštadienį, rūgs. 
27, vakare, savo sesers namuo
se Monks St., So. Bostone, su
rengė kuklią vakarienę, laike 
kurios buvo pareikšta atsisvei
kinimas su dvidešimta penkme- 
te. Bankiete dalyvavo tik arti
mieji giminės ir vienas kitas 
jų pažįstamų. Svečiai ir vieš
nios linkėjo pamiršti Sidabrą, <robin 
o siekti Aukso.

Lai nauji siekiai atneša ponų

informacijų ir užsiregistravi-'
Dėl platesnių Juškų šeimai naujo džiaugsmo.

versity Extension Division, 200 
Newbury Street, Boston, asme
niškai, raštiškai, ar telefonu, 
Kenmore 4670.

Ši lietuvių kalbos mokykla 
jau gyvuoja nuo 1938 metų. Ji 
yra globoj Massachusetts Vals
tybės Švietimo Departamento.

Dr. D. Pūką.

PALYDĖJO SIDABRINĮ 
JUBILIEJŲ

Darius Court Dedikacija

Kandidatų Sąrašas Ir Balsai Į Karališkos Šeimos Narius—

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

Į KARALIUS

Ponai Juozas ir Paulina (Tri- 
bulauskaitė) Juškai iš Arling- 
tono, LDS 1-mos kuopos veik
lūs nariai, kuriems prieš kiekpranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
laiko buvo surengtas surprizo Vincas Balukonis, So. Boston. Mass......Rūgs. 28 d. Jonas Keefe apsi-

★ • ★
FOOTBALL

RUNGTYNES! RUNGTYNES!

Tarp

Marianapolis College -
Boston College Freshmen

Įvyks

Spalių-October 4 d., 3 Vai.
Alumni Field, Chestnut Hill 

Boston, Mass.•
Visi Marianapoliui - Marianapolis visiems 

Būtinai Matykime Visi!
■■■* .- . t.”: - > l-jS ) i

ifĮ ■ ..■.•■•■I.' ..'i • XI .

Balsai

100
125
150

150

100

Stasys Barusevičius, So. Boston, Mass.
Į KARALIENES

; Julija Puodelienė, So. Boston, Mass.
Į KARALAIČIUS

i Algimantas Ivaška, So. Boston, Mass.
Į KARALAITES

| Regina Glineckytė, So. Boston, Mass.................... 150
Adele Masiulytė, So. Boston, Mass........................100

i Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass..........  100
Marytė Kilmoniūtė, South Boston, Mass............  200

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo
se numeriuose.

I Draugijų Valdybų Adresai
LI6TUVO8 DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
**lrmlninkS — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė. 
S Winfield, St., So. Boston, Mass.

ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Ra3t. — Marijona Markofiiutė, 
4115 VVashington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W. 
Iždininkė — Ona Staninliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia R d., So. Boston 
Kasos GI.—Marijona AukStikalnlenft,

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

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

Flaate draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininką.

OV. JONO EV. B L. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVmfield St., So. Boston, Mass.

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimas kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 tai. po pietų. Parapijos 4S38J, 409 
£. 7th St. So. Boston, Mass

I
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Valdžia Ieško Būdų Kontroliuoti
H *

Įtarimai, prieš 900 organizacijų padaryta per Teisingumo 
Departmentą per tris metus, bet prie teismo dauguma 

neprieita.
F: i ’

j

DARBININKAS 
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Nebereikalo aš bėgu ir 
puolu prieš Tave, kad te|k- 
tumeįsi pagydyti mano 
sielos giliausias žaizdas’ ’• 
(Jacapone Da Todi).

— “Tu, esi versmė su
tvertosios meilės. Tu, esi 
Motina Amžinojo žodžio. 
Tu, suvieniji menką žmo
gų su Dievu!...” (Poetas 
Robert Bridges).

Federalės Valdžios vajus 
prieš monopolius ir kons
piracijas sulaikyti pramo
nę vis auga.

Priešakyje šio vajaus y- 
ra Assistant Attorney Ge- 
neral Thurman W. Arnold, 
ir su jo pagelba buvo pada
ryta įtarimai (ar skundai) 
beveik prieš 900 korporaci
jų, ir daugiau kaip 1,000 Motyvas šio vajaus yra1 
korporacijų vedėjų per tiktai įvykdymas New 
tris metus. Iš 34 apskundi- Deal programos užlaikyti 
mų ir 4 kriminalinių infor- sistemą laisvų kapitalisti- 
macijų privesta prie teis- nių pramogų per neapribo- 
mo per tą laiką, 25 kaltina-! tą kompeticiją, kuri prisi- 
mieji neginčijo įtarimus, laikys demokratiškų prin-l 
bet kai kurie užmokėjo pa- cipų. Kad išvengus didelių! 
baudą. Iš kitų 13, šeši buvo biznių monopolizacijos a-! 
paliuosuoti (on entry of teityje daugiau suvaržy- 
consent docrees), 5 pripa- mų bus pristatyta Kongre- 
žinti kalti, 2 ne kalti.

Legali akcija irgi pradė
ta prieš didelias biznio į- 
staigas ir skundai padary
ti prieš daugiau kaip 80 
darbo unijų ir apie 350 u- 
nijų oficialių asmenų, ku
rie susivieniję laužo įsta-i 
tymus, keldami normą nu
statytą prekėmis. Darbo 
unijų vedėjai protestuoja 
prieš šiuos skundus, skelb
dami, kad ši akcija yra 
pravesta prieš monopolius čia jai publikai būtų aty- 
biznyje, ir kad prie unijų džiai sekamos, ypač jeigu 
šie įstatymai negali būti kiltų prekės tokių dalykų 
pritaikinti. Jie tvirtina, kaip nuomų ir valgių in- 
kad aiškios garantijos yra dustrijų, namų įtaisymų, 
duotos darbui (labor) per drabužių, vaistų ir valgio 
Wagner Įstatymą aktyviai produktų, 
susivienyti savitarpios ap
saugos ir todėl “i 
trust” I_OLZ_ 7 
būti jiems taikoma.

Nors dauguma darbo ve- joms, kurios nori susivie- 
dėjų protestuoja, kad “an- nyti ir išaiškinti valdžiai 
ti - trust” įstatymai negali jų intencijas 30 d. prieš 
apimti unijų, daugelis iš tokį susivienijimą (mer- 
biznio vedėjų, kurių kor- ger), jeigu toksai įvykis 
poracijos buvo įtartos, kei-

laužytojus, ir prašo dar 
daugiau pagelbos sulygin
ta su faktu, kad tiktai 5 
advokatai buvo užsiėmę 
tuo darbu per “anti - trust 
busting era”, Theodore 
Roosevelto administraci
jos laikais, prieš 35 metus 
įrodo, kad valdžia šiame 
dalyke dar tikisi budėti.

— “Kad aš galėčiau pil
nai suprasti tai, kokią di
delę Motinystę Ji užima, 
tarpe viso pasaulio moti
niškojo gerumo”. (Manley 
Hopkins).
— “Tu, esi tikrasis Die

vo Meilės Mazgas, per ku
rį Dievas pasidarė mūsų 
draugu ir prieteliumi”.

į (Kardinolas Henry Vaug- 
i han).

sui per p. Arnold.
Pirma, jis nori didesnio 

štabo, daugiau pinigų iš
laidoms, ir nori, kad pa
baudos būtų didesnės. Jis 
nori pradėti sistematingą 
programą industrijų išty
rinėjimui. Reikalui kilus, 
dalis štabo suplanuotų re
organizuoti biznį, apribuo- 
ti įstatymų laužytojus. Iš 
kitos pusės, industrijos, 
kurios dabar tarnauja pla-

Kitas pasiūlymas p. Ar- 
anti - nold tai yra legislatūros 

legislacija negali reikalavimas užsiregis
truoti toms korporaci-

kontroliuotų 50% viso 
čia savo biznio būdą, kad darbo (output). 
išvengus skundų. Temporary National E-

Šis dalykas įrodo, kad conomic Committee dabar 
pildymas “anti - trust” į-j 
statymų bus dar stipresnis 
ateityje. Pabaudos, yra į- 
rodyta, nepanaikina mo
nopolių praktiką ir per pe
reitus 50 metų papildy
mui įstatymų sumokėta a-i 
pie $3,500,000. Irgi dar ne
buvo neteista nei vieno nold. Bet nežiūrint 
biznieriaus kalėti dėl ne- programą Kongresas pri- 
užlaikymo “anti - trust” į- ims, ateitis parodys dras- 
statymų. Bet faktas, jog tišką biznio kontrolę. 
Assistant Attorney Gene-! FLIS.
ral Arnold turi štabą iš j --------------
200 advokatų ir šešių eko-', Veiklioje ir stiprioje jau 
nomistų, kurie dirba prieš nystėje yra įrašyta ilga ir 
“anti - trust” įstatymų'’*iTYvr><T?» apnatvp

išklausė dviejų metų re
zultatų šio vajaus ir Asst. 
Atty. General prašo reko
mendacijų Kongresui. Ki
tos valdžios įstaigos irgi 
turi reprezentuoti per TN- 
EC ir turi savo programas, 
kurios skiriasi nuo p. Ar- 

kokią

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skailyk

“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”

. % - 1 | į ‘
366 West Broadvvay,

L

J 1 . <*.
South,Boston, Mass.
- 7| ' * •
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Britanijos Karalius Jurgis VI, apžiūrėjęs karo laivą H. M. S. King George V, kur nors šiaurės 
vandenyne, lipa nuleistomis kopėčiomis iš karo laivo į mažąjį laivelį, kuriuo jis pasieks jam no- 

" rimą vietą. Puikus karo laivo vaizdas sakyte sako, kad tai tikrai didžiulė vandens tvirtovė.

S. F. B. Morse Telegrafo Įvairūs Žymiausiųjų Žmonių Apie
Sv. P. Mariją Išsireiškimai

“O pagarbinta PaneleDailės nuostolis buvo patentą savo išradimui.
mokslo laimėjimas, kuo-l Prasidėjo penkių metų ir Karaliene tokio Viešpa-
met Samuel Finley Breese kova dėl pripažinimo, ties, Kuris valdo ne tik
Morse apleido viską ir ė- Daug įtekmingų žmonių dangišką erdvę, bet ir že
mės! tyrinėti elektrą, nes manė, jog buvo puikus mišką aplinkumą, visą ap-
jo tyrinėjimas ir išradi- sapnas. Jis prašė paramos gaubia Savo begaline ga
mai toje sritje buvo apvai- nuo Kongreso įtaisyti lini- lia. Tu paliuosuoji mus iš 
nikuoti neišpasakytų pasi- ją tarpe Washingtono ir nuodėmės retežių, ir 
sekimu. Baltimorės. Kongresas ig- .J"*"'"----- 7"“"

buvo vėl * MTe.?n priputos
• • •• damas rasti geresnes koo- kaipo išradėjas

kaip elektromagnetinio te-' 
legrafo išradėjas. j

Jis gimė f 
Massachusetts, ___  __
Sūnus Rev. Jebediah Mor
se. ______ ____ ___
dvasiškas žmogus, bet ir Į 
garsus geografas. Jo “geo
grafiškos sutraukos” buvo 
savo rūšies aiškiausios ir 
pradžioje devyniolikto 
šimtmečio priimtos ir var
tojamos Amerikos mokyk
lose.

Morse iš prigimties buvo 
išradėjas, ir todėl visas pa
saulis geriaus žino vardą 
S. Morse telegrafo išradė
jo ir ne tapytojo.

Morse buvo pasekmingas 
tapytojas, ir vienas jo 
skulptūrinių veikalų užsi
pelnė auksinį medalį Lon
done. Kaip tapytojas jis 
turėjo puikią reputaciją 
New Yorke, kur jis įsteigė 
.draugystę, kuri vėliau ta- 
į do National Academy of 
iDesign, ir jis jos preziden
tu buvo per 16 metų.

Bet vieną kartą grįžda
mas iš Europos susiėjo su 
keliais draugais - moksli
ninkais. Vienas draugas 
eksperimentavo su elek
tromagnetiniais 
niais, iš tikro naujas ste
buklas. Morse buvo taip 
sužavėtas tais pasikalbėji
mais, jog jis metė dailę, ir 
domėjosi elektra.

Morse buvo 41 metų am
žiaus, kuomet 1832 m. rim
tai studijavo elektrą. Už 
trijų metų jis įrengė jo 
Dirmą telegrafo aparatą 
New Yorko universitete. 
Nepatenkintas, jis savo iš
radimą tobulino ir vis ge- 
rinot ir .1837_m._jis išsiėmė, išradimu. Bet nepaisant 

n v ' t/ r

su-
Baltimorės. Kongresas ig- 
noravo tą jo prašymą. Jis kitų išradėjų tolesnių dar-

teiki mums palaimintą 
laisvę!” (Petrarch).
— “Ji stovi ant mėnulio, 

kaip Žemės Karalienė, ir 
Dangaus Užgrotis. Pats 
Dievas per Ją užgimė dėl 
žmogaus, kuris savo sielos 
akimis, galėtų Jį pamaty
ti”. (Robert Stephen).

— “Žavėjanti Jieva su
grįžo! Sveika praeity, da
barty ir ateity! Aukštai 
būdama, Tu padaryki, kad 
aš pirmutinis pagaliau at
kreipčiau akis, ir išties- 
čiau silpnas savo rankas!” 
(Robert Southwell).
— “Tikra mūsų draugė, 

ir tikra žmonių sielų prie
šo neprietelius! O Motina, 
mūsų Užlaikyto ja!” (Poe
tas Rudyard Kipling).
— “Marija! Tu, esi Mote

ris, kuri yra pagarbinta 
ant visų moterų, danguje 
ir žemėje! Tu, suterštos 
mūsų prigimties, esi tyli

' Apgynėja. (Wordsworth).
— “Saldus suraminimas 

ir paguoda kely į amžiny
bę. Atidengta garbės švie
sa, šiame tamsiame žmoni
jos pasaulyj”. (Shelley).
— “Saldus kvapas iš Kri

staus Rožės, kurs taip nuo
stabiai žemėje visiems 
kvepia. Tu surenki men
kas mūsų maldas, ir pa-

> 
sistemos, į

1 peracijos Anglijoj ar Pran- kuri suteikia jam piome-j
• _ • •_  • j • _ _ 2. —_  — __ _ J _  iro O

! — — . . .
CharlP<?tnwn Paramos- Per keturis me- siekime. . . karaliaus vainikas’ iŠ”cnariestown, makodamas s aim, i tieki Kristui! Buk Valdo-s, 1791 m. tus visur vyko ieškodamas Jįg taį gi įtaisė . V1SOS geles keha savo gal- Prižiūrėtoja ir Ponia 

„_____į‘"an8“88 Param°s;. K°v° submarino telegrafo liniją vėlės aukštyn, o visos Xes šia™ Dievo pa-
Jotėvas netik buvo Ld.1843 Pykutmlame New Yorko uoste. manęs, s.ame Dievo pa

I Kongreso posėdyje jo pra-* Jig mirė balandžio 21 d.,svmas įsklausvtas. Ta va-„

cūzijoj. Bet ir ten nerado riaus vardą telegrafo susi-

— “Kristus - Kūdikėlis, 
stovi ant Savo Motinos — 
Marijos kelių. Jo plauke
liai ant galvelės, tarsi auk-

v •

reiški-

finansinės paramos. Kovo

šymas išklausytas. Tą m
karą neišpasakytai nusi
minęs Morse nuėjo gulti. Telegrafas paprastai var- 
Atsikėlęs sekamą rytą su- įoja savo ženklus — taš- 
žinojo, jog Kongresas jam kus ir brūkšnelius. Dabar- 
paskyrė ^30,000, jo apara- įįnįu }aįku telegrafu gali

ma susikalbėti su bet ku- 
tarpe ria šalimi, kur tik yra tele-

v • 1

to išbandymams.
Telegrafo linija

Washingtono ir Baltimo- grafo priėmimo stotys, 
rėš įtaisyta 1844 m. Iš 
Jung. Valstybių Aukščiau
sio Teismo kambario, pir
ma žinia buvo perduota.' 
Pirmi žodžiai “Ką Dievas 
išdirbo”. (What God has 
Wrought). Žinia aiškiai 
gauta Baltimorėje gegužės 
24 d., 1844 m. Elektromag
netinis telegrafas ir Morse 
sistema buvo pasekmingi. Į

Tai buvo sensacija moks
lo srityje. Sekė Europoje; 
žinių perdavimas telegra-; 
fu. Ir Morse telegrafas pa-! 
tobulintas pasirodė visame 
pasaulyje.

Morse tapo to laiko gar
siausiu žmogum. Yale su-l 
teikė jam laipsnį. Turkijos 
sultanas pasiuntė deiman-

• tinę dekoraciją. Rusijos 
caras ir Austrijos impera
torius davė auksinius me
dalius. Prancūzija, Danija 
ir Ispanija 200,000 frankų, 
pinigais.

Kiti išradėjai eksperi
mentavo su išradimais pa
greitinti susinėsimus, ir 
visoki teismai už patento 
teises išbaigė pinigus, ku-j 
riuos Morse gavo nuo joi

žvaigždės iš aukšto Jam 
šviečia žemyn”. (Poetas G. 
K. Chesterton).

šauly”. (Francis Thomp- 
son).
— “Tu, Marija, esi gailes

tingumo uola, Tu, Didžio- 
n? n kai yra Dievo svečiai, ir sios Paslapties kertė! Tu 
per Ją, visi apščiai pas Jį panaši į mus, — tik su vi- 

(Ri- su nėši tokia kaip mes. — 
Marija! — Tavo vertybė ir 
garbė yra begalinė!” (Dan-

— “Viso pasaulio šeimi-

vaišinasi ir ilsisi”, 
chard Crashaw).

— “O Karaliene visokio te Gabriel Rossetti). 
švelnumo ir užuojautos! J. Butkevičius.FLIS

How to make a 
brighi child brighier

i
The brightei they come, the harder they faM for a 
Royal Portable Typewriter! And thafs fine ...

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

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

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

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