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Vienas Washingtono Ko- 
liumnistas rašo, kad šios 
šalies vyriausybė jaučianti 
nemalonią padėtį, kuomet
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jai reikia teikti pagalbą Boston, Mass. — šešta- 
komunistinei Rusijai. Vy- dienio vakare, spalių 18 d. 
riausybė senai yra pareiš- mirė Mrs. James Tobin, 
kusi ir nusistačiusi teikti mayoro Tobin motina, 
visokeriopą paramą vals-'gyv. 107 Columet St.. Rox- 
tybėms, kovojančioms už būry, Mass. Ji buvo 65 me- 
demokratiją prieš dikta- tų amžiaus, 
tūrines valstybes, užsimo
jusias pavergti pasaulį. O

i Maskva Apgulos Stovyje
Laidojama antradienį, 

x. v. ■ snalių 21 d., 10 vai. ryta su 
čia Rusija pati yra ziau-. iškilmingomis šv. mišio- 
riausios rūšies diktatūri- mįs Mission bažnyčios, 
nė valstybė, kuri nepripa- Roxbury> Mass. 
žįsta savo piliečiams nei 
žodžio, spaudos, religijos1 Paliko dideliame nuliūdi- 
bei susirinkimų laisvės. m€ tr^s sūnus: mavorą To

bin, James G. ir Timothv.
Mavoras Tobin, kuris vėl 

kandidatuoja antram ter-
Bet kadangi ji tapo priver
sta išeiti kovon prieš Hit
lerį, tai ir jai prisieina
teikti šiokią tokią pagalbą. minuL dėl motinos mirties
Šiame reikale sostinės bei nutraukė visas kalbas. Tik

i - ‘ “vyriausybės sferų senti-į P° laidotuvių bus atr.au- 
mentą išreiškęs savo kai- j^tos kalbos, 
boję Virginijos atstovas 
Woodrum, pasakydamas: 
“Aš neturiu meilės link 
komunizmo daugiau negu 
jūs turite; aš taip pat ne
kenčiu barškuolės gyva
tės, ir jei tik aš galėsiu, aš 
vengsiu prie jos arti priei
ti, bet jei man prisieitų ją 
pagauti ir pasitaikytų pro
ga, aš norėčiau ją įleisti į 
Adolfo Hitlerio kelines”, j

Tokiu būdu mūsų penk- 
takojai bolševikėliai tapo 
prilyginti prie šliaužian- 
čiųjų gyvūnų rūšies,

Kolumnistas.
■&n_______

• Neseniai išėjusi
. spaudos “!

Keliai“, knygutė, L—, 
parašė ir savo lėšomis iš- leliams malšinti, 
leido J. K. Tautmyla, susi
laukia vis didesnio užgyri- 
mo ir pareikalavimo. Štai 
šiomis dienomis gautas Jo 
Malonybės Prel. M. L. Kru- 
šo laiškas, kuriame tarp’ 
kit ko rašoma: “Malonėkit Darbininkų atstovai dirb-

t

I“Darbininko” redakcija 
reiškia ^i’ia užuojautą 
Mayorui Tobin.

GRAIKŲ SUKILIMAS
Užmušta 15,000

I

Londonas, spalių 20 — 
'Graikų valdžia, kuri yra 
susidarius Iižsienyj, pra
neša, kad gavusi ‘oficialių’ 
žinių, jog Kavalla ir Dra-

1 ma provincijose įvyko su
kilimai. Apskaitliuojama, 
kad tuose sukilimuose už
mušta, 15,000 graikų, 330 

*1 bulgarų ir septyni vokie- v • •
_ iš c“*-
Mūsų Kryžiaus Vokietija buvo priversta 

kurią Paėsti kariuomenę suki-

Tik 57 Mylios Iki Maskvos
Naciai Užėmė Odesę

Pereitos savaitės pabai- 
Juo-jgoje Rumunijos ir Vokie-

ANGLUOS DARBININ- Į 
KAI REIKALAUJA 
Antro Karo Fronto

Londonas, spalių 20 —
S • • V * * • « ■ « !

Hawaii, Honolulu Katedroj, įvyko instaliacija naujo Romos Katalikų 
Bažnyčios vyskupo. Paveikslas parodo anų ceremonijų momentą. Insta
liuotas vyskupu — The Most Reverend James J. Sweeney, kurio žinioje 
bus vidurinio Pacifiko R. K. reikalai.Paveiksle jis matomas sėdintis vys
kupiškame soste. Prie mikrofono matosi Los Angeles Arkivyskupas John 
J. Mitty, kuris atliko instaliacijos ceremonijas.

Londonas, spalių 20 
Sovietų diktatorius 
zas Stalinas įsakė visiems, tijos kariuomenės įėjo į O- 
gyventojams kovoti iki desą, kuri buvo apgulta 
mirties prieš vokiečius ir per 59 dienas. Gyventojai 
paskelbė Maskvą apgulos sveikino okupantus, 
stovy j. Stalinas paskyrė; --------------
Maskvos garizono vadus, j RAUDONIEJI PRIPA-

Maskvoje uždrausta nuo ŽJSTA NACIŲ LAIMŽ- -- JIMUSvidunakties iki 5 vai. ryto 
važiuoti ar vaikščioti gat
vėse.

Stalinas įsako visus ne-, 
silaikančius jo įsakymų tvirtina Londono žinias, 
asmenis areštuoti ir ati- kad Vokietijos kariuome- 
duoti karo teismui. “Pro- nė jau tik 57 mylios iki 
vokatoriai, šnipai arba kiti Maskvos. Žiaurios kauty- 
priešo agentai, kurstanti nės buvo Možaisko ir Ma- 
nesilaikyti disciplinos bus lojaroslaveco apylinkėse, 
sušaudyti vietoje”, sako 
Stalino įsakymas.

Toks Stalino įsakymas 
nėra naujas. Sovietų ko
misarų įsakymais sušau
dyta arba nukankinta mi
lijonai žmonių.

Maskva, spalių 20 — So
vietų karo vadovybė pa-

Sakoma, kad miestas 
' Kalinin ėjo iš rankų į ran
kas. Tačiau, raudonie
siems nepavyko to miesto 
atsiimti. Vokiečiai pastū
mė raudonuosius arčiau 
Maskvos.

Dies įvardija 1124 Raudonuo 
sius J. V. Valdžios Tarnyboje
Visus Apie Juos Įrodymus Pridavė 

J. V. Prokurorui

man prisiųsti 60 egz. “Mū- ^vėse^ 
sų Kryžiaus Keliai“. 1__
kiai parašyta knygutė/ 
Verta skaityti ne tik ge-i 
riems katalikams, bet ir 
atšalusiems”. i

“Darbininko” adminis
tracija gauna ir daugiau 
panašių nuoširdžių atsilie
pimų ir džiaugiasi, kad 
lietuviškai - katalikiškas 
darbas randa pritarėjų.

, kurie atstovauja 
pui_ 500,000 darbininkų, pa

rsiuntė vakar premierui 
’iChurchill reikalavimą, kad 

jo valdžia neapleistų So- 
į vietų Rusijos — atidarytu 
naują karo frontą prieš 
Vokietiją.

i 
i

v • JAPONAI NENORI KA 
RO SU JUNGTINĖMIS 

VALSTYBĖMIS

Mirė Connery
Lynn, Mass. — Sekma

dienį, spalių 19 d. mirė 
Kongresmanas Lawrence 
J. Connery nuo širdies a- 
takos Washington, D. C. 
Pereita penktadienį jis mi
nėjo tik 46 metų amžiaus linti Japonijos - Amerikos 
sukaktį. I hesusipratimus.

Vokiečiai Torpedavo Amerikos

11 Žuvo, 10 Sužeista
Washington, D. C., spalių 

20 — Pereitą penktadienį 
Vokietijos submarinas tor
pedavo Jung. Valstybių 
destrojerį Kearney 350 
mylių į pietus ir vakarus 

, nuo Iceland. Vienuolika į- 
į gulos narių žuvo, dešimts

Tokio, spalių 21 — Nau-
jas ministerių kabinetas,; ,os nari ž dešimts 
kurio premieru yra gen.Įsunkiai gužeista Maža vil.

.uT-—L žuvusieji būtų gy-
vi. Du iš sužeistųjų grei
čiausia mirs.

Laivas Kearny labai su-

Hideki Tojo, ] 
sieksiąs visomis priemonė-). - 
mis taikos. Laikraštis į,- 
“Miyako“ rašo, kad ketu- ~ 
rios koncesijos gali praša- gadi^.

Raudonieji Neatlaiko Nacių

v •

NACIAI GAUDO 
RAUDONUOSIUS 

PARYŽIUJ

J

Berlynas, spalių 20 —Vo
kiečių karo jėgos pralaužė 
raudonųjų stiprų Maskvos 
gynimo frontą keliose vie
tose. Pietiniame fronte už
ėmė svarbų uostą Taga- 
rog. DNB praneša, kad vo
kiečiai paėmė c 7000 rusų į. 
nelaisvę. auI-

Paryžius, spalių 20 — 
Vokietijos policija gaudo 
raudonuosius. Areštavo 
dvylika. Pereitą šeštadie
nį vieną sušaudė. Jis buvo 
nuteistas už laikymą gink
lo be leidimo. Tai jau 80 

Į raudonų jų sušaudyta oku- 
į puotoje Prancūzijoje.

I

I

I,
i

t
I

■

me fronte žygiuoja į Kau
kazą.

ODESA PRIJUNGTAS
PRIE RUMUNUOS
Berlynas, spalių 20 —, __________

Maršalas Ion Antonescu iš NACIAI NUSKANDI-
.Rumunijos praneša, kad Mo ,2
Rusijos Juodųjų jurų uos- _____ _

Washington, D. C., spalių
20 — Dies, Kongreso ko
miteto prieš - amerikoni- 
nės veiklos tyrinėti pirmi
ninkas, pasiuntė Jung. 
Valstybių prokurorui Bid- 
dle 1124 vardus asmenų, 
kurie yra Jung. Valstybių 

ir italams išsikraustyti iš valdžios tarnyboje.
Dies sako, kad tuo ati- 

1 Britanijos - Rusijos inva- dengiąs “naują prieš - val- 
. Sakoma, kad kara-' stybinio elemento” veiklą.

Jis paskelbė viešai savo 
saugiai laišką, bet vardų neskel- 

__ . Tačiau, jis primena,

AFGANISTANAS 
IŠTREMIA NACIUS

Peshawar, India, spalių 
20 — Afganistano valdžia 
įsakė visiems vokiečiams

t tos šalies, kad išvengtų I

ciai nuskandino Anglijos zįjos ;
10 prekinių ir du karinius jįus zahir priėmęs Britani-! 
laivus naikintuvas, torpe- jos pasisiūiymą _
davo ir Jung., Valstybių pervežti vokiečius ir italus bia. 
laivą “Kearny . .. 'iš tos šalies per Indiją ar-’

Vokiečiai sako, kad jie ba Iraų’ą ir Turkiją, 
neturi žinių, jog buvo tor-j Vokiečių radio pranešė- 
pėduotas Jung. Valstybių jas sako kad Britanija ir 
1a'VOB Rusija daro spaudimą j

Afganistano valdžią, kad 
ji ištremtų vokiečius.

kad du metai atgal jis bu
vo paskelbęs 563 vardus 
asmenų, kurie dirbo val
džios departmentuose.

Dies savo laiške pasako, 
kad tie 1124 asmenys dir
bą 37 įvairiuose valdžios 
departmentuose. Didžiau
sias skaičius agrikultūros 
departmente, kur esą 207; 
karo departmente 45; lai
vyno — 40; 20 yra Biddle’s 
Teisingumo Departmente 
ir devyni yra Prezidento 
egzekutyviame ofise.

laivas.

"Comrade X" Nepatinka
Anglams

Londonas, spalių 20 — 
Anglijoje uždrausta rody
ti “Comrade X” filmą, kuri 
pagaminta Amerikoje ir 
čia turėjo gerą pasiseki
mą. Anglai sako, kad da
bar esą ne laikas “pajuok
ti“ Rusiją.

31 Nuošimtis Katalikų 
Jung. Valstybių Armijoj

Vokiečiai ne tik lauzoltas Odesa įkorporuojamas Berlynas, spalių 20 
Maskvos gyvino- tvirto^ j Rumunijos administraty*- kalimas dalykas, kad toje 
ves, bet taip pat pietinia- vinį distnittą. ' Atlantiko dalyje, kur ria-

KONGRESAS UŽ 
APGINKLAVIMĄ 

LAIVŲ

Boston, Mass. — Spaliui 
19 d., kun. Michael J. A-' 
hern, kalbėdamas Charles 
St. Forume, pareiškė, kad 
Jung. Valstybių armijoj y- 
ra 31 nuošimtis katalikų, 
kuomet katalikai sudaro 
tik 15 nuošimtį Jung. Vals
tybių gyventojų.

Tai aiškiai įrodo katali
kų patriotiškumą.

Washington, D. C. —
Jung. Valstybių atstovų 
butas 259 balsais prieš 138

Sekantį šeštadieni, spa
liu 25 d., š. m., vakare, i- 
vvks “Darbininko“ meti- 

i - šokiai, Eikš

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

(Tęsinys) 545. Pranas Pupa mokytojas 
išvež. ar nužud. kalėjime.

546. Juozas Skaisgiris b. mi- 
nisteris išvežtas ar nužudytas 
kalėjime.

547. Juozas Žilinskas teisėjas
bolš. išvež. ar nužud. kalėjime.

548. Andrius Šumakaris iš 
bolš. Kauno

| 549.

534. Sevasčinčiukas bolš. nu 
kankintas Kauno kalėjime.

535. Stasys Kaziukėnas 
nukankintas Kauno kai.

Į 536. Vacys Glaudelis 
nužudytas Petrašiūnuose.

537. Stasė Trakimaitė 
nužudyta Pažaislio miške.

538. Pranas Trakimas
nužudytas Pažaislio miške. į 550. Juozas Andriušis leite-

539. Stasys Linkevičius bolš. nantas išvež. ar nužud. kai.
nužudytas Pažaislio miške. 1 551. Albinas Abarauskas iš A-

540. Bronius Rožanskas bolš. lytaus išvež. ar nužud. kai.
nužudytas Pažaislio miške. Į 552. Vladimiras Lenskis iš

541. Mečys Šilanskas bolš. nu- Vilniaus išv. ar nužud. kai.
žudytas Pažaislio miške. { 553. Juozas Barniškis išvežtas

542. Simas Trakimas bolš. nu- ar nužudytas kalėjime.
žudytas Pažaislio miške. i 554. Povilas Racevičius, kun.

543. Vytautas Petrulis b. mi- bolš. nužudytas Jonišky.
nisteris išvežtas ar nužudytas 555. Stankevičius neopresbi- 
Jcalėjiipe. teris bolševikų nužudytas Sko-

išvežtas ar nužudytas kai. | Tęsinys 5-tamė pusi.

bolš I

išvež. ar nužud. kai. 
Vladas Komaras dvari- 

bolš. ninkas išvež. ar nužud. kai.
I

I

nutarė apginkluot preki- ^7^!^ ____ , ___
nius Amerikos laivus, ga- Ballroom svetainėje, 8 Ma- 

kirz tzž’zzzzzzzzj rabine St.. - li Jr xloSu - .
į Europą. Bilius perduotas Są.h Cambridge, Mass. A- 544.. Dr„ Kazys Ambrozaitis ruliuok onava.
G r* 4- « t T - - T---- *-----_ t f nr mtent/Lrl Vai I ' v vr.

į J

Jbenančius karo reikmenis

.Senatui.

grabine St.. (prie Centrai

tėikb Lauksime! irTf

c
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Lietuva Savo Produktus Turi 
Atiduoti Vokiečiams

dr. Ancevičiaus 
“Paskutiniu kablegrama, “kad visa Pa

Berlynas, spalių 17 d. — skelbia 
“Draugas” 
metu Reicho ūkiški sluog- baltijos erdvė, tai yra, Lie- 
sniai rodo didelio dėmesio tuva, Latvija ir Estija su- 
Pabaltijos kraštams. Ūkio darys labai vertingą papil- 
ministras Funk, atidary- dinį pramoninei Vokieti- 
damas Karaliaučiuje ru- jai.
dens mugę, pabrėžė, kad (Kitaip tariant, Pabalti- 
buvusioms Pabaltijos vai- jis taps agrikultūriniu su- 
stybėms, kurios ir prieš pramonintos Vokietijos 

glaudžiai ūkiškai daliniu ir turės aprūpinti 
su Rei- Vokietiją maistu).

?ei“Į “Winschu teigimu Pabal-

karą 
bendradarbiavo 
chu, pristatydamos 
chui labai daug produktų; tijo''"į“;““bū- 

’ vusią europietišką tvarką 
«• Pašalins bolševizmo lie- 
kanas bus dar labiau suin
tensyvintas žemės ūkis 
Danijos pavyzdžiu. Tie 
kraštai tada galės daugiau 
gaminti kaip prieš karą.
Teiks trąšas

“Reichas teiks minerali
nes trąšas, pramonės ga
minius, anglis”, praneša 
kablegrama. “Tas viskas 
eis sklandžiai, nes nebus 
muito ir pasikeitimas vyks 
vidaus prekių pasikeitimo 
tvarka.

“Jau šiais metais yra nu
matyta iš Lietuvos gauti, 
kaip pranešama iš Kauno, 

i 150 tūkstančių tonų javų, 
1250 tūkstančių tonų bul- 
[ vių, 70 tūkstančių tonų gy
vo svorio mėsos, 14 tūks
tančių tonų sviesto, 70 
tūkstančių tonų kieto pa-

dabar tenka ypač svarbus 
vaidmuo I
taip ir Europos maitinime. 
Tuose kraštuose bus vei
kiai normalizuotas ūkio 
gyvenimas, nes bolševikai 
per metus ne ką tespėjo 
sugriauti”.

(Iš pranešimo atrodo, 
jog šiuo metu naciai pra
dės Pabaltijo kraštuose 
suintensyvintą žemės ūkio 
eksploataciją ir jog visos 
dedamos pastangos su
tvarkyti žemės ūkį ne vie
tos gyventojų, bet Vokieti
jos naudai).
Vokietijos papildinys

(Apie nacių planuojamą: 
Pabaltijui ateitį aiškiau 
pasisako dr. Winschu).

“Ūkio reikalų žinovas dr. 
Winschu, papildydamas 
Funką, pareiškė, Berlyne 
užsienio žurnalistams”,

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų
O-tasis

Adv. J. Grigalus,
“Darbininko” metinių šokių 
kvietimų komisijos narys. Jo 
pastangomis Bostono miesto 
Majoras Maurice J. Tobin paša- ,____
dėjo išrinktai karalienei “Dar-I^amaj 
bininko” baliuje įteikti gražią;“ - 
taurę.

šaro, 10 tūkstančių tonų 
šiaudų.
Denacionalizuos ūkį

Norėdami vėl atstatyti 
Pabaltijo kraštų gamybinį 
pajėgumą ir pakelti jo na-

šumą vokiečiai, pasak ka- 
blegramos, “rengiasi pra
vesti denacionalizavimą 
žemės ūkyje ir pramonėje 
bei prekyboje. Deutsche 
Zeitungim Osten praneša, 
kad jau netolimoj ateityje 
bus atstatytas tose srityse 
privatinės nuosavybės 
principas.

“Lietuvos general komi
saras von Renteln jau iš
leido potvarkį dėl adminis
travimo nacionalizuotų 
namų.
Namų tvarkymas

* Namų tvarkymas jų “ad
ministravimas perduoda
mas buvusiems namų savi
ninkams. Tuo potvarkiu 
namų savininkai savo na
muose gauna butus nemo- 

Tatai netaikoma 
žydams, komunistams ir 
asmenims atsiradusiems 
Lietuvoje po rugsėjo 1 die
nos, 1939 metų.

“Von Renteln įsakymu 
Lietuvos aktyvistų frontas 
likviduotas, jo turtas kon
fiskuotas. Dabar veikia tik 
nacionalistų partija”.

' ĮVAIRIOS ŽINIOS
I
NACIAI SUGAVO SO
VIETŲ KARININKUS
Berlynas, spalių 20 —Vo

kiečiai praneša, kad suse
kė sovietų karininkų ir po
litinių komisarų lizdą ir 
paėmė 500 asmenų į ne-

NORVEGAI TURI 
ATIDUOTI ŠILTUS 

DRABUŽIUS

Stockhoim, Švedija, spa
lių 20 — Iš Norvegijos pra
neša, kad Vokietijos gu-

Sov. Lietuvos Komisarai Pabėgo
• Gaunama tokių žinių1 name, P. Glovackas bolše- 

apie sovietinės Lietuvos vikų okupacijos pradžioje, 
komisarų likimą: kilus ka- kai dar veikė lėlių 
rui, birželio 22 d. 8 vai..va
karo Kaune buvę komisa
rai ir vicekomisarai buvo 
sukviesti į posėdį. Posė
džio metu GPU agentai pa
reiškė, kad jie visi turi

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 
kuoskaitlingi&usiai dalyvauti šiame DEŠIMTAME sa
vo Seime, kurį teisingai drįstame pavadinti a. a. Kun. 
Jono Navicko atminimo pagerbimo ir jo darbų įamži
nimo Seimu.

“liau
dies” vyriausybė, buvo pa
skirtas užsienių reikalų 
viceministeriu.

Visa ši “laisvosios” Lie
tuvos komisarų — GPU 
kalinių grupė per Latviją 

tuojau pat sėsti į mašinas.'važiavo Estijos pusėn, kur 
Iš viso išsirikiavo 40 auto-'pasiekė pasienį su SSSR, 
mobilių, kuriuose susodin-! Čia prasidėjo nauja nelai- 
ti komisarai su vicekomi- mė. Mat, sovietų sargybi- 
sarais, tačiau kiekvienoje niai nenoępjo jų įsileisti, 
mašinoje buvo po ginkluo- Tada “t’ovarišč” Pozdnia- 
tą GPU agentą. Visa ši au- kov, sovietų Lietuvos ge- 
tomobilių vilkstinė nudū
mė Ukmergės plentu Lat
vijos sienos link. Vilksti
nės priešakyje ir užpaka
lyje važiavo vien tiktai 
ginkluoti čekistai.

Netoli Kauno J. Paknys, 
finansų vicekomisaras, pa
siprašė išlipti iš mašinos 
nusipirkti papirosų. Pasi
naudodamas tą proga, J. 
Paknys pasislėpė ir į au
tomobilį nebegrįžo. Ka
dangi tuo metu jau buvo 
beprasidedąs lietuvių su
kilimas prieš bolševikų o- 
kupantus, tai čekistai J. 
Paknio jau nebeieškojo ir 
išdūmė be jo.

Ties Zarasais sprogo vie
nos mašinos padanga. Pi
jus Glovackis, komisarų 
tarybos pirmininko pava
duotojas ir valstybės ūkio 
planavimo komisijos pir
mininkas, bandė irgi pa
bėgti, bet čekistų buvo vie
toje nušautas. Kaip atme- turima.

v •

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

Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Valdyba. 
Marianapolis College, Thompson, Conn.
Rugsėjo 26 d., 1941 m.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 13B4-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R i t __ _  1

Dr. Al. Kiburis, 
“Darbininko” metinio baliaus 
Populiariškumo Kontesto pir
mininkas. Dr- Alb. Kiburis ne
senai atsidarė savo afišą 479A 
Broadway, So. Bostone.

Dr. Alb. Kiburis, kaipo “cam- 
paign” pirmininkas sako, kad 
karališkos šeimos rinkimai eina 
gana smarkiai. Ateinantį šešta
dienį, spalių 25 d., Eikš Ball- 
room, “Darbininko” baliuje tik
rai bus įdomu kas laimės rinki
mus.

politinių komisarų,
NUŽUDĖ NACIŲ GE
NEROLĄ PRANCŪZI 

JOJE
Vichy, Prancūzija, spalių

kus, storus nertinius 
(sweaters), parkas, paš- 
liuzines kelnes ir tt. Tuos 
drabužius turi atiduoti vo
kiečių kareiviams.

Jeigu kas to įsakymo ne
paklausys, tai gaus tris

20 — Turi būti keršto su- metus kalėjimo, 
metimais nežinomi asme
nys nušovė vokiečių gene
rolą Holtz, Nantes aps
kričio Vokieti jos okupuo-l 
toje Prancūzijoje vadą.! 
Sakoma, kad generolą nu
šovė du teroristai ir abu 
pabėgo.

Per Kauno Radio - Apie Bolševikų 
Terorą

• Per Kauno radiją A- kino 3 lietuvių partizanus, 
leksandras Merkelis pasa
kojo apie raudonąjį terorą 
Žemaičiuose. Per 15 minu
čių prelegentas alfabetine 
tvarka trumpai paminėjo 
atskirus miestelius ir kai 
kuriuos kaimus, kuriuose 
maskoliai su savo pakali
kais kankino ir žudė žmo
nes bei naikino jų turtą. 
Kadangi paskaita buvo 
skaitoma greit, tai, deja, 
nebuvo galima įsitėmyti 
visų miestelių ir kaimų bei 
atskirų kankinių.

neral gubernatorius, ėmė 
skambinti telefonu į Mas
kvą. Pagaliau, mašinos bu
vo į Sovietų Rusijos terito
riją įsileistos, bet pasie
kus Pskovą toliau vykti 
buvo uždrausta. Nagana 
to, visi automobiliai buvo 
rekvizuoti raudonosios ar
mijos reikalams.

Tuomet šoferius nuvarė 
dirbti į aplinkinius kolcho
zus ir sovchozus. Prisiarti
nus prie Pskovo karo veik
smams, šoferiai išbėgiojo 
ir dalis jų grįžo Lietuvon. 
Kas pasidarė su komisa
rais, vicekomisarais ir ki
tais, žinių neturima. Betgi 
tiek patirta, kad Kremlio 
viršūnės esančios prieš lie
tuviškus komisarus bai
siai įtūžusios, nes jie ne
sugebėję “suvaldyti” lie
tuvių tautos.

Ar šioje komisarų vilks
tinėje buvo “draugai” Pa
leckis ir Gedvilą, žinių ne-

Prelegento įsitikinimu, 
Lietuvoje daugiausia nu
kentėjo žemaičiai, parodę ; 
kuo daugiausia atsparumo 
bolševizmui ir kuo mažiau
sia pataikavimo bolševikų 
okupantams bei jų pakali
kams. Todėl maskoliai, 
matydami tokį žemaičių 
atsparumą, pradėjo varto
ti prieš juos terorą nuo 
pirmos įžengimo į Lietuvą 
dienos. Raudonieji čekis
tai daugiausia gaudė Lie
tuvos kariuomenės sava
norius ir šaulius. Kretin
goje buvo įrengta Čekos 
centralė, kur buvo kanki
nami suimtieji. Į Čeką pa
kliuvo labai daug lietuvių, 
kurie bandė pabėgti nuo 
teroro Vokietijon, nes per, 
Kretingą daugiausia buvo' 
bėgama. Ten atsirado 
daug pasiaukojusių lietu
vių, rizikuodami savo gy-' 
vybe, padėdavo žmonėms 
pereiti sieną. Bolševikai ir-' 
gi priveisė pasienyje savo'

• Massachusetts atsto
vai Bates ir McCormack, 

I praneša, kad Bostono 
' uosto kariškiems įrengi
mams paskirta dar $14,- 
000,000 dolerių. Bus pasta
tyta daugiau įvairių reika
lingų laivams ir kroviniui 
krauti patogumų. Taipgi 
yra žinių, kad Bostono uo
stas bus kaipo “Lease- 
Lend” prieplauka ir iš čia 
“skolinti” laivai bus grą
žinti. Iš Bostono bus krau
nami įvairūs produktai, 
kuriuos Jung. Valstybės 
perduos ten, kur jie bus 

! skiriami. Tas labai padi-

Kuršėnuose 
kleb. kun. 
Laukuvoje 
gyventojai. 
Lieplaukėje 
gi nugalabino apsčiai žmo-_______  _
nių. Mažeikiuose daugiau-dins miesto gyvumą, 
šia nukentėjo darbininkai.1 ■■ -.......
Čia birželio 24 d. buvo iš- galima buvo atpažinti. Če- 
žudyta daug lietuvių. Dar-kištai, keršindami Petrau- 
bininkai įvairiais pažadais skui, suėmė jo senelį tėvą, 
buvo išvilioti į Liepoją ne- apie 90 metų amžiaus. Jis 
va darbams, o pasirodė, buvo pasodintas į daboklę, 
kad jie buvo naudojami bet birželio 27 d. išlaisvin- 

I apkasams kasti. Kruvini tas partizanų. Plungėje 
susirėmimai su okupan- nužudyti 7 žmonės, be to, 
tais įvyko Papilėje. Čia Telšių kalėjime nužudyti 
bolševikai pradėjo žudyti 7 lietuviai gimnazistai, ki- 
ar sodinti į kalėjimą įtar- lę iš Plungės. Raseinių ka- 
tus asmenis. Ten ypatin- Įėjime nužudyta daug ka- 
gai nukentėjo ūkininkaitis linių. Skuode nužudyti 3 
Marcinkus, kuris buvo lietuviai. Tauragėje rau- 
spardytas, niekinamas ir donarmiečiai, prieš pabėg- 
pagaliau nugalabintas. Če- darni, padegė miestą ir 
kištai norėjo iš jo išgauti naikino turtą. Nukentėju- 
žinių apie šaulius. Marcin- šių tarpe buvo paminėtas 
kų uždarius į daboklę jo veterinarijos gydytojas 
išvaduoti susirinko šau-Toliušis, tik nenugirsta, 
liai, bet kovoje su atkvies- ar jis išliko gyvas, ar žuvo, 
tais raudonarmiečiais dau^ Varniuose nužudyti Bart- 
gelis lietuvių žuvo. Buvojus, Butikas ir kiti. Viekš- 
nugirstos šios pavardės: j niuose maskoliai išvedė į 
Petrauskas, Jankūnas, ir mišką senelį kleboną ka- 
Gauronskis. Jų lavonai bu- nauninką Novicką, ten jį 
vo tiek sužaloti, jog nebe- badė, o paskum sušaudė.

nužudytas 
Dambrauskas, 

nužudyti 23 
Joniškyje ir 
bolševikai ir-

------------------- ---------r---------- --------------- ę,- r-----—— r----------- -----------------
T . <r-f kt i • i« A • (agentų, kurie nuvesdavo
Lietuvos Vėliavos Nuleidimo Apeigos ; pabėgėlius tiesiai į čekistų

j rankas. Buvusio domini-! 
konų bendrabučio rūsiuose' 
bolševikai laikė kalinius,1 
kurių visuomet būdavo a-* 
pie 300. Čekistams išsidan
ginus iš Lietuvos, buvo už- 

_____________________ ,, tikta vieta, kur teroro au-' 
Bortkevičienė esanti atga- kos būdavo nužudomos ir į 
vusi “Varpo” bendrovę,! užkasamos. Krupiuose če-į

• Patiriama, kad gen. V. gus į tai, jog bolševikų o- 
Nagiaus pastangomis at
gaivintos vėliavos nuleidi
mo apeigos prie Karo Mu
ziejaus. Kas vakarą 7 vai. 
nuleidžiama nuo Karo Mu
ziejaus bokšto vėliava su 
Gedimino stulpais. Vėlia
vos nuleidimo metu Tau
tos himnas esą leidžiama kuri prieš bolševikų oku- 
giedoti. Šias apeigas ypač pąciją. leido 
gausiai lanko tie mūsų 
tautiečiai, kurių giminės 
bolševikų išvežti Rusijos 
gilumon.

Klaipėdos emblema nuo 
Karo Muziejaus esanti nu
imta pačios Muziejaus va
dovybės iniciatyva. Jį. [išsi
reiškusi. kad šią koncesiją 
tenką padaryti, atsižvel-

kupacijos metu nė pačių 
iškilmių prie Karo Muzie
jaus nebuvo leista.

• Patirta, kad žinoma vi
suomenės veikėja Felicija

► “Lietuvos Ži
nias”, o bolševikų laikais 
buvo konfiskuota. F. Bort- 
kevičienė dedanti pastan
gų atgaivinti “Lietuvos Ži
nias”, bet ligšiol dar ne- 
pasekmingai.
— Išleistas vokiečių ko

misaro įsakymas dėl butų 
ir baldų. Pagal įsakymą, 
visi tie, kurie po birželio

kistai birželio 24 d. nužudė , 
kleboną ir keletą gyvento-j 
jų. Alsėdžiuose jie nukarę'

23 d. (t. y. prasidėjus Vo
kietijos - Sov. Rusijos ka
rui) perėmė butus su bal
dais, turi įrodyti, ar baldai 
teisėtai įsigyti. Priešingu 
ątyeju baldai būsią konfis
kuoti Vokietijos reicho 
naudai.

I 
»
I
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SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės 

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for- 
» mato, 127 pusi., _............................................

DIEVAS $U TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi. —................................................

GARSE ©IEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai, 
SM pusi........... .................................................

JĖZAU, »AS MANE ATEIKI, speciali vaikams 
maMaknygi, tinkama prie Pirmos Sv. Komuni
ne, tikro kolenkoro viriei'ai, mitiy maldos i- 
Huotruetss paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pėsi. -.........................    50c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai .............. $1.25

MALDAKNYGE, juodi draSuži n i ai apdarai, 255 pi. .
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti

apdarai . ..j.........................   $1.50
MALDŲ ftlNKMELIS, balti aeluloidiniai viršeliai
MAL0U RINKINĖLIS, balti eeluioidiniai viršeliai 

su kablke ...........      $1.50
PULKIM ANT KELIU, juodi tikros odos apdarai, 

99$ pusi.............    $2.50
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, 

raudoni kraštai, 3S4 pusi......... ......................... 65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygš, 

parinktos ®ražiau»ios maldos, Silkini labai plo
na pdpisra, juodi kolenkoro viršeliai $1.30

GYVOJO R02ANCIAU9 PASLAPTYS 20c.
"DARBININKAS" V. I 

So. Boston, Mass.

30c.

35c.

65c.

65c.

36B W. Broadwoy,

90c.
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Foreign yearly _____________ $5.00
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PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama _________ $4«

Vieną kart savaitėje metams $2.00
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Prieš Faktą Nėra Argumentų

I

Gyvename staigmenų laikotarpį. Nieks 
mūs nestebina, net pernelyg įsivyravęs melas ir 
veidmainiavimas. Tačiau, kad ir su melu esam 
gerokai apsipratę ir jį įskaitom į kasdieninio 
gyvenimo programą, ypač politikoj, tai vis dėl
to yra melagysčių, prieš kurias rausta net per
nelyg sukietėjęs pasaulis. Tokiomis melagystė
mis pasižymi bolševikų propaganda.

Neperseniai paskelbta žinia, kad buvusis 
"Tarybų Lietuvos” redaktorius Šimkus per Mas
kvos radiją raginęs Lietuvos jaunimą eiti Stali
nui talkon, Gedimino, Kęstučio, Vytauto ir kitų 
didžiųjų lietuvių vardu. Kam čia minimi Lietu
vos kunigaikščių vardai, sunku suprasti. Jei lie
tuvių jaunimas eitų kovoti jų vardu, tai be abe
jo stotų ne už bolševikus, tik prieš juos, kaip kad 
didžiuma Lietuvos kunigaikščių yra darę, ypač 
Algirdas, kurs smarkiai maskolius pliekė ir pa-j 
čią Maskvą tris kartus buvo užėmęs. Bet tiek to 
su istoriniu tikslumu. Iš bolševikų jo nesusilauk
si. Čia svarbu ne istorija, o bolševikų nachalu- 
mas. Tiesa, lietuvių bolševikų spauda tai už- 
ginčyjo. Ta žinia tai esanti nacių provokacija.

Bet — sako komunistai — jei ir iš tiesų Lie
tuvos bolševikai per Maskvos radiją būtų taip 
kalbėję, tai, girdi, visai netenka stebėtis, nes 
Lietuvos žmonės būk tai pasiilgsta bolševikų, 
valdžios! Tai esąs melas, kad “faktinai bolševi-' 
kai vykdė brutaliausi lietuvių kultūros naikini-j 
mą". Tasai melas, girdi, neapgaus Lietuvos 
žmonių. Jis "gal apgaus vieną kitą Amerikos 
lietuvį, kuris yra pronacinės spaudos suvedžio
tas ir nežinojo tikrosios padėties Tarybinėje 
Lietuvoje. Bet Lietuvos žmonės žino, kokia ta 
santvarka buvo. Jie ten gyvena. Jie patys buvo 
Lietuvos viešpačiais ir lietuvių kultūros auklė
tojais. Jie žino, kad tik tada Lietuvoje gražiai 
sužydo ir pradėjo bujoti lietuvių kultūra, kada 
tapo įsteigta socialistinė santvarka. Mokyklų 
tinklas tuojau prasiplėtė. Tuojau beraštija pra
dėjo nykti. Tuojau šimtai naujų kultūrinių įstai
gų visur pridygo. Tuojau 75 tūkstančiai beže
mių ir mažažemių gavo žemės ir buvo pradėję 
atsistoti ant kojų ekonominiai. Tai puikiai žino 
ir atsimena Lietuvos liaudis”.

Ir taip kalbama, kuomet kultūros židinys— 
Lietuvos inteligentija žiauriausiu būdu buvo 
likviduojama; geresnieji ūkininkai naikinami; 
kolchozai bei baudžiavos dvarai jau suplanuo
ti ir tik dėl stokos laiko neįvykdyti; kuomet vis
kas dešimts kartų pabrango ir būtiniausių gy
venimo reikmenų pritrūko; kuomet mokyklų' 
kokybė buvo nužeminta iki kaimietiško sovietų! 
"kultūros” lygio; kuomet uždrausta Lietuvos 
himnas, valstybinė vėliava, panaikinti pinigai, 
uždarytos visos draugijos ir organizacijos, o 
varu varomi komunistiniai mitingai; kuomet 
panaikinta laisvė rašto, žodžio ir maldos; kuo
met tikrieji maskolių kultūros nešėjai raudon
armiečiai tampė balalaiką, šoko kazoką, gėrė 
degtinę ir tvirkino jaunimą šlykščiais teatrais 
ir "laisvos meilės” propaganda ir tt. ir tt. — žo
džiu, kuomet viskas buvo skubotai tempiama 
ant maskoliško kurpalio. Gal tai ir savos rūšies 
"kultūra", bet ji nelietuviška ir lietuviams ne
priimtina. Į tas "kultūrinimo" pastangas lietu
vių tauta davė vieningą griežtą atsakymą: pir
mai progai pasitaikius, ji urmu sukilo ir tuos 
nekviestus azijatiškoą^kultūros" nešėjus išvarė 
lauk. Prieš ta faktą jokš argumentas neatsilai-
ko.

darbininkas
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Negalvojant apie Lietuvos ental}tes
XIV šimtmečio ribas, mes! 
sutinkame, kad lietuviai 
turi stipresnę istorinę lai
svės tradiciją negu latviai 
ir estai. Bet, todėl, kad tos! 
dvi tautos keletą amžių' 
kentėjo svetimą priespau
dą, jos turėjo aiškią teisę, 
kad būtų suteikta bent ne
priklausomos egzistenci-1 
jos galimybė. Būdamos 
laisvos 20 metų, tos tautos 
neabejotinai įrodė esan
čios taikios santykiuose su 
kaimynais ir produktingi 
Europos bendruomenės 
tautų nariai. Negi jos turė
tų būti dar kartą paauko
tos tik dėl to, kad išrodo 
lyg j°s pastotų kelią Ru
sijos ekspansijai į Baltijos 
Jūrą?”

Aliuzija į didingą Lietu
vos praeitį pasirodė ir žur
nale “Time” ią liepos mėn. 
28 d. Tačiau jame nereikš
ta jokios nuomonės dėl 
Lietuvos ateities.

Pagaliau, “Colliers” žur
nale iš rugsėjo mėn. 13 d. 

XT „ _ , . _. . _ _. x .. i tilpo ilgokas straipsnis suNr. 3. Redaguotas L.e-„ne Uetuvos siena pra- spalvotu E s temėla.
,°^ 7 ? siau,ren'lr a,P‘.ma'piu užvardintas: “Hitlerio

Sydney Payne, 49, WPA darbininkas iš Broderick, 
Cal., laimėjo garbę lenktynėse gaminti “jelly cooking 
contest”. Jis naudojosi “sun-oven” kepimui.

Spaudos Biuletenis
I. Angliškoji Amerikos Spauda 

Susirūpinimas Rytų Europa

York, N. Y., 194! m. spalių Liepojų, Vilniaus geležiu-: taikos žemaapis”; rašytas
10 d- |keh0 ‘^einamą punktą ir w B Courtney. Kiek tei

žurnale “New Europe” uostą ^tarnaujantį Lietu- 
balandžio mėn. numeryje Va* 
pasirodė straipsnis: “A Fe- Į suminėtą straipsnį, ta- 
deration for Eastern Eu- me pačiame žurnale, se- 
rope”, rašytas anominiu kančiame gegužės mėn. 
Amerikos karo ekspertų numeryje laišku redakto- 
būrelio vardu. Tame žur-riui atsiliepė K> R. Pusta, 

nale taip pat tilpo projek- buvęs Estijos Užsienių 
tuojamas Rytų Europos Reikalų Ministras, 
žemėlapis, kuriame pro
jektuojama Federacija a- saugumo sumetimais Fe- 
pimtų: Lietuvą, Vilnijos deracija reikalinga tokių 
kraštą su didesniu negu* “geografinių, politinių, e- 
1920 Maskvos sutartyje konominių ir psichologi- 
numatyta plotu, pietinę nių faktorių”, kuriais rem- 
dalį Latvijos su Liepojaus tąsi senojoj Austro - Ven- 
uostu, Rytprūsius, Lenki- grijos ir pokarinės Čeko- 
ją, buvusį Lenkijos Kori-Slovakijos bei Jugoslavi 
dorių ir dalį buvusios Vo- ’ 
kietijos, tame tarpe visą Į 
Sileziją, be to, Čekoslova-! 
kiją, Vengriją, maždaug, 
rytinę pusę Austrijos, da-į 
lį Italijos Jugoslavijos pa
sienyje, Jugoslaviją, Al
baniją, Graikiją, Bulgari-j 
ją ir Rumuniją. 1

Kaip pastebima, Latvija 
ir Estija iš projektuoja
mos Federacijos išleidžia
mos. Tai esą tikslu paten
kinti Rusiją, duoti jai išė-

I

• vJis pareiškė abejonės, ar
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jos valstybėse.
P. Pusta sakosi nežinąs, 

ką lietuviai dėl to projek
to maną, bet jis tikras e- 
sąs, kad lietuviai nesiekią 
XTV šimtmečio ribų. Isto
rija esą mokanti, kad nuo 
tų laikų estų ir latvių tau
tų kovos dėl laisvės nebu
vusios nei trumpesnės nei 

! mažiau garbingos už lietu
vių kovas.

P. Pusta reiškia abejo
nės, kad Sovietai atsižadė

jimą į Baltijos Jūrą ir eli-Į tų Lietuvos, jeigu karui 
minuoti bent kokį Rusijos pasibaigus, jie būtų užten- 
dėl Baltijos uostų ateityje karnai stiprūs atlaikyti se- 
siekimą. Tuo tarpu nesąs nas pozicijas. Tokiu atve- 
esminis dalykas, kad dėl ju jis nedaleidžia, kad rū
tos pačios priežasties Ru- sai sutiktų atsižadėti Lie
si ja pasilaikytų Lietuvą, po jaus uosto Lietuvos nau

dai, kai carinė Rusija tiek

v •

Iš kitos pusės, dabartinė:
Lietuvos šiaurės siena ma-jdaug svarbos tam uostui 
ža teturi natūralių kliūčių, dėjusi.
kurios galėtų invaziją su
laikyti. Nemuno upė esan-J daratyvinė idėja buvusi 
ti daugiau praktiška apsi-'dominuojanti mintis ats- 
gynimo siena. Be to, Lie-'tatant Pabaltės valstybes, 
tu vos valstybė visa įeina į Ne pripuolamai esą visos 
Federacija atsižvelgiant į: Pabaltės tautos kovoju- 
ilgas lietuvių kovas atsta- sios dėl savo laisvės ir pri
tyli nepriklausomą XTV, puolamas sprendimas neį- 
šimtmečio Lietuvą. Vak£4 Stengsiąs jų atskirti, kai a-

P. Pusta nurodo, kad fe

t
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teisianti sprendimo valan
da.

To pačio žurnalo birželio 
mėn. numeryje straipsny
je: “Austrija ir Pabaltės 
Valstybės”, Oscar Haleck 
rašo: “Kas liečia Latviją ir 
Estiją, nėra mažiausios a- 
bejonės, kad jų gyvento
jai nori būti laisvi nuo Ru
sijos ir komunizmo. Po da
bartinio žiauraus patyri
mo jos mielai sutiktų įeiti 
į Federaciją, kuri respek
tuotų jų nepriklausomybę. 
Kodėl joms atsakyti tai, 
kas pripažįstama esant 
Lietuvos natūraline teise?

net federatyvi- bet Lietuvos pavergimą. Ji 
ir naujųjų pro

jektų suviliojama. Projek
tų pasirodymas turi dar 
labiau paskatinti lietuvius 
budėti. Lietuvių tautos, 
be pažiūrų skirtumo, troš
kimai ir norai pasauliui ir 
tiems, kuriems tai privalu 
žinoti, žinomi. Visą nepri
klausomybės laikotarpi, 
suvirs 20 metų, viešai ir į- 
vairiomis progomis, lietu
viai skelbė pasauliui ką jie 
skaito savo žeme ir kame 
jie jautėsi nuskriausti.

Klausimas, ar Europa a-

I

paskelbtą projektą, jis ki- da su tuo nesutiks, 
tos kilmes ir tendencijos.1 Lietuvių tauta nei joks 
Jį galima spręsti jau iš to J politikas niekada atsta- 
kad patiekiamam žemėla- čius nepriklausomą vals- 
pyje Lietuvos sostinė pa-tybę, nesiekė XIV amžiaus 
žymėta Kaunas. Vilnius ribų. Ji nesidavė suvilioja- 
žemėlapyje visai nefigū- ma palyginamai mažesnio 
ruoja, kaip nefigūruoja Hymanso projekto, kuris 
joks provincijos miestas, reiškė Vilniaus grąžinimą 
vadinasi, 

, nėję valstybėje jis palieka nesiduos 
j Lenkijos ribose.

Tas projektas, kaip tei
singai pažymėjo p. Pusta, 

j turi aiškią tendenciją skal- 
I dyti Pabaltės valstybes. 

7 Lietuva yra Pabaltės vals- 
“ i iniciatorė. 

Jokio pagrindo nėra da- 
• leisti, kad lietuvių tauta 

būtų savo nusistatymą dėl 
Pabaltės valstybių bendra
darbiavimo pakeitusi. 
Priešingai, bendras perei- 

i tų ir šių metų likimas jas 
:dar labiau surišo. Latvijos 
ir Estijos prieš tų tautų teityje tvarkysis federaty- 

I valią, paaukojimas būtų viniais ar kitokiais pagrin- 
kriminalas. Reikia manyti, dais, tėra tuo tarpu akade- 
valstybės kariaujančios minio pobūdžio. Peranksti 
prieš agresiją ir pavergtų šis klausimas šiuo metu iš 
tautų išlaisvinimą, nieką- esmės spręsti.

Sudaryta Laisvosios Austrijos 
Taryba

“New York Times” rug-. Prezidento” postą. Pasta- 
sėjo 27 dienos numeryje raišiais metais jis gyveno 
praneša iš Vašingtono apie Kanadoje ir vadovavo 
Laisvosios Austrijos Tau-’ “Laisvosios Austrijos” ju- 
tinės Tarybos (Free Aus- dėjimui.
trian National Council) T v._ .
sudarymą, kurios tikslas Į si judėjimą žiūrima, 
“veikti iki tokio laiko, kol ^aiP raso New York 
ji galės perimti teises ir Times”, kaipo j pastangas 
prievoles teisėtų Austrijos su^urti su Jungt. Amen- 
konstitucinių institucijų”, Valstybių pagalba dar 
kaip pareiškė rugsėjo 27 d. vien3 vyriausybę uzsieny- 
Dr. Willibald M. Plochl, Nors Pelitinis Austn- 
tos Tarybos Kancleris ir j°s žlugimas ir pnpazin- 
atstovas Vašingtone. ,tas is to atžvilgio, kad aus

trai neturi ministro J. A.
Oficialė Tarybos būstinė Valstybėse po Vokietijos 

parinktas Torontas, Kana- okupacijos, ta kliūtis ta- 
doje. Šio judėjimo galva y- čiau laikoma tiktai techni- 
ra Dr. Hans Rott, kuris sa- ne ir esą nebūtinai veiktų 
kosi esąs seniausias lais- prieš skatinimą atstatyti 
vas šušnigo kabineto na- nepriklausomą Austriją, 
rys ir kaipo toks turįs tei-! 
sę užimti “Federalinio*

ll'

liečia Lietuvą, autorius ta
me straipsnyje rašo: “Lie
tuva pasidaro branduolys 
žymiai padidintos Balti
jos tautos. Vilnius bus sos
tinė ir naujoji valstybė a- 
pims Latviją, Lietuvą, 
Lenkiją iki Lietuvos Bras
tos ir Baltgudiją iki Mins
ko ir Vitebsko”. Tuo tarpu 
žemėlapyje atžymėtoji 
Lietuva siekia už Vitebsko 
ir Minsko iki Dniepro u- 
pės ,o pietinė siena atžy
mėta netoli Varšuvos.

Ką galima būtų dėl tų 
visų, kaip iš gausybės ra
go, pasirodžiusių projektų 
pasakyti ?

Pirmiausia pastebėtina, 
(mums nėra žinoma, kad 
j suminėtų projektų auto
riai būtų atsiklausę, ką 
lietuviai galvoja ir kokių 
lietuvių tautos aspiracijų 
esama.

Kas liečia Hitlerišką pro
jektą, jei jo tokio, kaip 
“Colliers” tvirtina, esama, 
galima drąsiai tvirtinti, 
kad jis lietuvių nepaten
kintų. Viena, kad tai reik
štų vasalinę Lietuvą Hitle
rio globoje, o antrą, lietu
viai nepriklauso prie beso
čių tautų. Jie niekada ne
siekė žemių ir dabar neno
ri to, kas jiems sulyg tei
sės ir teisybės, nepriklau
so. Nors ir padidinta vals
tybė, bet sudaryta kaimy
ninė skriauda negali lietu
vių nei patenkinti nei suvi
lioti. Pagaliau, iš veiksmų 
žinome, kad ne Hitleris y- 
ra laisvės tautoms nešėjas 
ir ne jis tvarkys Europos 
žemėlapį. Tat, svarbos to
kiam projektui visiškai ne- 
priduotina.

Kas liečia “New Europe

( Bus daugiau)

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų .................................  $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų .................................  $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

v

Jung. Valstybių tankai Anglijoj. Garsus Airių ka
valerijos pulkas, mankštos lauke išmėgina J. V. tan
kus. Dūmų bombos juos pridengia, kaip karo lauke.
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Joms įėjus.
Kadangi tarptautiška 

krizė liečia Jung. Valsty
bes, mūsų tautinis intere
sas kontroliuoti šiuos tur
tus pasidarė būtinas, ir 
birželio 14 d. 1941 m. Pre
zidentas davė įsakymą “į- 
šaldyti” svetimšalių tur
tus (foreign Holdings), 
tarp jų ir Vokietijos ir Ita- ’

! 
i I j 

kuriomis New Yorko ban
kai negali įvykdyti jokių 
transakcijų. Tarp jų yra 
Norvegija, Olandija. Bel
gija, Latvija, Estija, Lietu-: 
va ir Rumunija.

Perlaidos Lenkijai, Bo
hemijai, Graikijai ir Alba
nijai įvykdomos per Ber
lyną. Tiesioginis susisieki
mas galimas su Danija,'

Pagal įsakymą, kuris bu
vo išsiųstas iš Washingto- 
no rugp. 18 d., reikalauja
ma visų svetimšalių turtą, 
priklausomą svetimoms 
valstybėms arba jų pilie
čiams, kurie gyvena šiame 
krašte po tam tikros da
tos. Savininkai nejudomo 
turto (property) ir tie, ku
rie žino apie turtą svetim
šalių nuosavybėje, prašo
mi padaryti raportą (arba 
sąrašą) ant blankos TFR 
300, prieš pabaigą spalių 
mėnesio. Šios formos gau
namos iš Federal Reserve 
ir kitų bankų, f 
mas turėjo veikti tik ligi tus Amerikos interesus irjtojimas “įšaldytų” banko- 
rugsėjo pabaigos, bet lai- kad neprileidus prie iikvi-įse pinigų normaliams as- 
kas buvo pratęstas. Išim- dacijos Jung. Valstybėse; meniniams reikalams ir! 
tys yra padarytos “genera- turtų, kurie buvo užka-! biznio reikalams nėra var- 
lly licensed” nacionalams, riauti neteisėtu būdu ir, žomas. “~ 
tai yra tie, kurie apsigyve- kad sumažinus prieš vals- 
no šiame krašte nuo birže- tybini veikimą Jung. Vals-
lio 17 d. 1940 m. įskiriant tybėse. 
Norvegiją, Daniją, Belgi- Nors siuntimas pinigų į giems

lijos. Šis valdžios jsaky-i prancūzija> Bulgarija, Ja^’ 
mas yra duotas todėl, jog nija> Švedija ir šveica-’ 
Jung. Valstybes f mansi-; rį- 

-niai ištekliai (financial fa-Į * ’
cilities) nebūtų panaudoti

i j
Valdžios nusistatymas 

kenksmingu būdu prieš kaslink specialių leidimų 
Šis įsakv- valstybinę apsaugą ir ki- didesnėms sumoms ir var- 
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Dvi mergytės ir jų palydovas šuniukas. Ši “trio” buvo išvykusi laivu 
Evangelinę atostogoms ir dabar atvyko į New Yorką. Mergyčių “Dad” y- 
ra Lieut. L. H. Ellis, U. S. N.

I KLAUSIMĄ...
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ją, Olandiją ir Luxem- užsienį yra sumažintas, 
bourgą, kurių turtai buvo jung. Valstybės leidžia 
įšaldyti prieš birželio 17 d. siųsti pagalbą tiems, ku- 
1940 m. Turtus, kurių ver- riems ji yra reikalinga, 
tė yra žemiau $1,000 ir šiuomi laiku bankų per- 
bankų indelius žemiau šios siuntimai nepamažejo, 
sumos nereikia raportuoti. nors siunčiama suma yra 

Įvykdymas šio įsakymo apribota. Tiktai $100 per 
sudarys cenzą ne tik visų mėnesį galima siųsti sveti- 
turtų trisdešimts Europos mos valstybės piliečiui. Tą 
valstybių kartu su Japoni- pačią sumą galima siųsti 
ja ir Kinija, kurių turtas kiekvienam šeimos nariui, 
buvo “įšaldytas” prieš lie- Su kiekvienu persiuntimu 
pos 26 d., 1941 m., bet ir reikalinga paduoti pasira- 
turtų priklausomų valsty- šytą pareiškimą, kuris liū- 
bėmis ir jų nacionalams, dija, 
kurie nebuvo “įšaldyti”. Į'nai reikalingi pragyveni- 
šį sąrašą irgi įeina valsty
bės, kurių turtai buvo “į- 
šaldyti”, bet vėliau atšauk
ti, būtent Meksika, Brazili
ja ir net Rusija.

Prirengimas šio sąrašo 
labai apsunkins didelias 
New Yorko bankų įstai
gas, nes tai užims apie 
25,000 darbo valandų.

Tikslas šio sąrašo yra į- 
vykdyti didesnę kontrolę 
svetimšalių turtų negu ji Į išaiškinti, 
buvo ligi šiol. Pagrindinis 
“įšaldymo” tikslas buvo 
dėl apsaugos tų, kurie tu
rėjo įvestmentus svetimo
se šalyse ir kad jų pinigai 
neprapultų armi-

nepamažejo,

žomas. “Blanket licenses”; 
yra išduoti, kurie duoda 
nacionalams teisę užsiimti turf būti atsargiai peržlū. 
bizniu, ir visokiems teisin- r-^

pabėgėlių reika-. Kelios Europos valsty
bės griebėsi represijų ir 
“įšaldė” tenai gyvenančių 
Amerikos piliečių indėlius. 
Tad kuomet suprantame, 
jog tik iš Amerikos pinigai 
siunčiami giminėms už
sienį, bet iš ten jokių pini
gų negaunama šioje šalyje 
tokis nesmagumas mūsų 
amerikiečiams kitose šaly
se neturi jokio pamato.

FLIS.

lams.
Daug 

siranda 
nigų, nes kaip kada pabė
gėliams atrodo, jog tai ne
teisėtai daroma. Bet, yra 
aišku, kad žmogaus pabė
gimas iš okupuotų kraštų, 
neprašalins galimybės 
spaudimo, . padarytą per 
kontrolę giminių, kurie pa
siliko. Taigi visi prašymai --------------- •—

nesusipratimų at- 
dėl “įšaldytų” pi-

kad tie pinigai būti-

mui.
Amerikos piliečiams ga

lima siųsti 8400 daugiau-! 
šia per mėnesį ir kitas 
SI,000 kelionės 
kuomet pilietis 
repatrijuotas.

Parūpinimai 
specialaus leidimo, kada 
pinigai priklauso tam, ku
riam siunčiami. Prisiekta
me dokumente reikalinga 

hsoioVint; ka(j tie pinigai 
nekontroliuojami tų, kurių 
turtai “Įšaldyti”, tai yra, 
tų, kurie nepriklauso prie 
“generally licensed” kate
gorijos.

Yra kelios valstybės, su

kitas 
išlaidoms, 
turi būti

Ką Rašo Švedai Apie Pabaltijį
• Švedų laikraštis “Da-' 

gens Nyheter” išspausdi- 
i no vedamąjį straipsnį, ku
riuo pareiškė daug simpa
tijų tų valstybių tragin- 
gam likimui ir sykiu susi-

reikalauja

I

Kas ant žemės gyvendamas 
į buvo didžiausiu galybėje? Ar 
i daug kas atsakytų teisingai, jei 
i nebūtų pasakyta, kad viso pa- 
j šaulio valdovas Jėzus Kristus. 
Bet kodėl jis gimė ir gyveno, 
kaip viso pasaulio vargingiau
sias žmogus? Viena, Jis atėjo, 
kad tikrai, praktiškai žmonėms 
parodytų, kad žemės žmonių gar 
bė nieko nereiškia amžinam gy
venimui, kad kiekvienas atmin
tų ,kas esąs ir dėl ko gyvenąs.

1 Antra, kadangi Dievas žemės 
žmonių garbės bei titulų nepri
pažįsta, o tik meilės, tikėjimo ir 
gerų darbų. Kaip keistai atrodo, 
kada pasaulyje imperatoriai, 
karaliai, diktatoriai ir kiti yra 
garbinami ir karūnuojami dei
mantų ir aukso karūnomis. Jie 
eina su būriais puošnių palydo
vų. jų moterys tiesiog nebežino, 
kaip labiau ir įspūdingiau pasi- 

! puoštų, apkabinėtos brangiau
siais perlais, rodos, jau žmogus 

; negali palytėti.

Tikrasis gi viso pasaulio, vi- 
: sos žmonijos Valdovas buvo ap
karūnuotas ne perlais, deiman
tais ir aukso karūnomis, bet 
erškėčių vainiku, ir su juo ant 
Kryžiau? prikaltas atsisveikino 
su šiuo pasauliu.

O kas gi Jo Motina, Marija, 
juk tai pasaulio Valdovo Moti
na, ar ji buvo kaip anos kara
lienės ? Ne. Jį net nematė tų pa
saulio žmonių garbės grožybių, 
ir Ji negeidė jų matyti nei turė
ti.

i

Jos garbės vainikas, garbės 
karūna buvo ir yra Dievo uždė
ta. O Dievo karūna, yra už vi
sokias brangenybes brangiau
sia ir garbingiausia. Taigi kaip 
keista yra kartais pagalvojus a- 
pie tai. Tai yra didžiausia prie
šingybė. Mes iš to galime daug 
pasimokyti. J.K. Mikas.

J

I

staiga pasimainė, kojinių 
gaminimas sparčiai ėjo 
pirmyn, bet tada tik pusė 
kojinių buvo iš šilko. Ma- 
žesnė dalis iš šilko ir iš va
tos. Bet 1939 m. prieš įve
dimą “nylon” kojinių, jau 
Amęrikos šilkinių kojinių 
gamintojai pagamino 640,- 
486,000 porų.

Kai Amerikos moterys 
pajuto, jog valdžiai reikės 
pasisavinti beveik visą šio
je šalyje šilką apsaugos 
reikalams, prasidėjo toks 
pirkimas šilkinių daiktų 
kokio niekad dar nebuvo. 
Moterys ne taip susirūpi
nę apie šilkinius rūbus ir 
kitus šilkinius daiktus 
kaip apie kojines (pančia- 
kas). Šiandien jos taip pri- 
pratusios dėvėti šilkines 
kojines, jog, rodos, be jų 
negali apsieiti.

Į Bet kasdieninis vartoji
mas šilkinių kojinių yra 
nauja mada. Prieš 40 me-’rukai ir gražios spalvos 
tų, pabaigoje 19-to šimt-’ kostiumai. Trumpos lig 
mečio ,tik viena moteris iš kelių kelines reikalavo 
kiekvieno 2,000 dėvėjo šil- raudonų ir mėlynų koji- 

1«; niu anoJiškni madni Šitnc
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Šilkinės kojinės nėra 
nauja mada. Kolonijališ- 
kose dienose vyrai, ypa
tingai turtuoliai, plačiai 
jas vartojo. Jos jiems taip 
svarbios kaip pudruoti pegimas su visais žiauru

mais ir planingumu.
Ir Švedijoj gal kai kas 

atsimena, sakoma toliau 
tame straipsnyje, kaip

„ švedų komunistai su “Nyįkines kojines. Prieš tą lai-'nių, angliškoj madoj. Šitos
rūpinimo Pabaltijo ateiti- Dag” vyr. redaktorių prie-į 
mi. Straipsnyje nurodoma,'šakyje, savo laiškuose iš į 
kad dabar, kai vokiečių Pabaltijo entuziastiškai nės buvo vartojamos. 1899 
kariuomenė baigia užimti garbino visus “i
Estiją, užsibaigia dar vie- mo” žygius. Viso pasaulio'pagaminta, ir kuomet tos 
nas skyrius Pabaltijo tau- darbininkai buvo ragina- į kojinės turėjo aprūpinti 
tų kančių istorijos, kuri mi pasigerėti, kokios “gė- reikalavimus 
buvo švedų sekama aty-Jėmis nubarstytos” pers- moterų į___________
džiai ir su užuojauta. Nie-! pektyvos atsivėrė paverg- amžiaus, tai tik viena lai- go dėvėti baltas kojines 
kas, kaip Švedija turbūt,'toms mažoms tautoms, minga moteris iš kiekvie- bet nesenai rastas Martha 
taip nuoširdžiai nesidžiau-jGreta Sovietų, Pabaltijo no 2,000 pirko vieną porą į VVashington užsakymas, 
gė Estijos, Latvijos ir Lie-'valstybės 
tuvos pažanga, p2d?.ryt?.!
vos per 20 tų tautų nepri- pavyzdį 
klausomybės metų. Stro- miams). 
pus kultūrinis, pradėtas tamsuma 
ten labai kukliomis apys- minguosius. Aimanavimas 000 porų į metus 
tovomis darbas, i 
įsigijo bendro pripažinimo'mųjų ir apiplėšiamųjų tar-'rų^ jeigu jos galėjo per 
i

ką moteriškos suknios šie- kojines buvo labai gražaus 
kė grindis ir vatinės koji- išdirbinio, laikrodėliai iš

siuvinėti sidabriniu ir šil-
smukti ligi pereitų dvide
šimts metų.

Pirmos šilkinių kojinių 
mezgamos mašinos Jung. 

tuodavo kiek švarkas. Nuo Valstybėse pastatytos Ips- 
Bet neužilgo 

Pennsylvanija užgrobė vi
są išdirbimą jų. 18Q9 m. 
Pennsylvanijos fabrikai 
numezgė pusę Amerikos 
šilkinių kojinių ir 1909 m. 
gamino trečią dalį. Benja- 
min Franklin kolonijališ- 
kose dienose stengėsi į- 
steigti šilko industriją 
Pennsylvanijoj ir net šian
dien ta valstybė turi di
džiausią nuošimtį šalies

t

išlaisvini-! m. tik 12,572 poros kojinių kiniu siūlu. Jos buvo labai j
--------- x x brangios, kartais tiek kaš-

24,000,000 jo paveikslų, matome, jog wich, Mass. 
pradedant 15 m. Jurgis Washingtonas mė-~

- - - - - -- ,i

i užsakymas, 
sudariusios di- mėnesį. " parodo, jog ji turėjo vieną

padaryta'delį šviesų centrą, kitiems Net ir 1909 m., kuomet porą šilkinių kojinių dėl 
(turbūt šuo- suknelės buvo trumpesnės kiekvienos dešimts porų 

Tikrenybėje gi Amerikos šilkinių kojinių vatinių kojinių.
apglėbė nelai-' industrija gamino tik 434,-’ 

— • * , kas ap- 19-tame šimtmetyje nau-[

vėl nereikalavo!
su laiku buvo girdimas iš kankina- rūpino tik 2% šalies mote-Jos moterų suknios

-----------^..pažinimo'mųjų ir apiplėšiamųjų tar- rų? jeigu jos galėjo per taloon” vėl nere^ . . . .
ir net pagarbos. Švedai gi po ir desperacija tarpe tų,'mėnesį vieną porą vartoti, šilkinių kojinių. Ir šilkinių j 1,000 silkinių kojiniųia- 
laikė jų širdžiai artima pa- kuriems įvairiais keliais 1914 m. suknių mados kojinių industrija pradėjo'brikų._________ - LIS.

i
i
g

reiga patarti ir remti tas pavyko iš ten pasprukti. ■■ ■»- ■■■■■■ ■ —---- -----
valstybes įvairiose srityse. Šitie pasakojo apie masi- limoje ateityje. Kokio tu- 
Didžiosios valstybės ta- nius suėmimus, masinius; rinio yra naujoji bendra 
čiau padarė galą tai daug žudymus, masinius depor- etiketė “Ostland 
žadėjusiai pažangai. Dar tavimus ir tuo pat laiku a- neaišku, bet galima labai 
1939 m. rudenį Rusija, ga- pie padugnių iškilimą į pa-[įtarti, kad ten nebus vietos 
vusi laisvesnes rankas, viršių ir jų tamprų ben- bet kuriam nepriklauso- 
perkėlė savo karo pozici- dradarbiavimą su rusų’mos valstybės organizmui, 
jas į Pabaltijo valstybių “tavorščiais”. Ten viešpa- 
teritoriją, pasinaudodama tavo teroras .
pretekstu apsaugoti tas Tačiau Pabaltijo tautų rūpi karo reikalai. Pabal- 
mažas valstybes, respek- ateitis ir dabar tebelieka tijis jiems pirmoje eilėje 
tuojant jų nepriklausomy-: visai netikra. Nekalbantį yra strateginė problema, 
bę. Sekantis etapas buvo jau apie tai, kad bendrai kuri turi būti sprendžia- 
atliktas 1940 metų vasarą, ■ didžio jo karo galas yra ne-ima, atsižvelgiant į karo 

stovį. Pagal brutalės jėgos 
teoriją, kurią norima pa
kelti į aukščiausią teisę 
Europos tautų tarpe, kari
niai reikalavimai turi 
daug didesnės svarbos, nei 
ankščiau. Į karo meto 
priemones žiūrima, kaip į 
pasiruošimą taikos laikui. 
Ne vien tik Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės 
šalininkai prisibijo, kad 
ten norima normalizuoti 

jokio pritarimo.įtą padėtį ,kuri, kaip aiški
nama, yra iššaukta žiau
raus karo sąlygų.

” —visai

Vokiečiams, aišku, da
bartiniu laiku daugiausia st

vi

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

Evelyn Sanderson, golfininkė, praradus savo 
sokius pagelbininkus, kurie jai nešdavo lazdų ir bolių 
maišą golfo lauke, (sakoma, kad vieni pagelbininkai 

■ buvo pašaukti į kariuomenę, kiti grįžo į mokyklos suo
lą), ji užkinkė stiprų šunį, kuris ir pavaduoja anuos 
prarastus pagelbininkus.

kai ta pati didžiulė Rusi- permatomas, vokiečiai iš 
ja, neva priversta apsisau-į savo pusės irgi neparodo 
goti nuo 
išdavikų, 
suprasti, 
kas” prisijungimas 
Sovietų Sąjungos yra vie
nintelis tikras kelias. Kil
pa buvo užnerta ant kaklo 
ir ją beliko tik patraukti. 
Kuomet auka nebegalėjo 
apsiginti nuo pirmutinio 
paglemžimo į glėbį, su ki
ta kuo buvo apsidirbta 
greitai. Toliau jau sekė te
roristų - meisterių smau-l kūmo tam pritarti net to-

konspiratorių ir mažiausio noro atstatyti 
kurie nenorėję 

kad “savanoriš- 
prie

buv. nepriklausomas vals
tybes. Nacionalinė vyriau
sybė Lietuvoje, susitvėru
si tuoj vokiečių - rusų ka
rui prasidėjus, buvo visai 
ignoruojama. Panašiai pa
sielgta ir kitose srityse ir 

i patriotų pastangos išgau- 
Iti aiškesnius užtikrinimus 
dėl nepriklausomybės ne
sutiko
Vokiečiai neparodo palan-

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. šioje knygelėje 
tilpsta trys veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys. “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 

‘7 vyrai. 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris, šios knygutės kaina 50c.

ĖMĘS IR KALBĖK, parašė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina 30c.

GYLIUKINGAS VYRAS, 2 aktų komedija ir CiCI- 
LIKAS, monologas. Sutaisė J. Tarvydas. Ko
medijoje dalyvauja 9 asmenys, 6 vyrai ir 3 
moterys. Kaina ..................................................

KNARKIA PALIEPUS, 1-no akto komedija. Sulie
tuvino Gineitis. Vaidinime dalyvauja 3 vyrai 
ir 1 moteris. Kaina ...........................................

UBAGU BEI ELGETŲ GUDRUMAS. 3 veiksmų 
komedija. Paraše Seirijų Juozukas. Dalyvau
ja 12 asmenų, 8 vyrai ir 4 moteris. Kaina

UBAGŲ AKADEMIJA ir UBAGŲ BALIUS, vieno
je knygoje dvi komedijos su dainomis. Para
šė Seirijų Juozukas. Ubagų Akademijoje da
lyvauja 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 po^os ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ................. ...............................

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir "Mė
ginimas”. Kaina ........................................... .

Su užsakymais kreipkitėš — 
"DARBININKAS" 

366 W. Broadway,

15c.

15c.

25c.

30c.

15c.

j

- ' - iiSo. Boston, Mass.! L_______I
t į 
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Antradienis, Spalių 21, 1941 DARBININKAS

RUSIJON IŠVEŽTŲ AR NUŽU-! 
DYTŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS

I

(Pradžia 1 pusi.) ,
556. Kun. Valentinas Balčius:’ 

Pusnės klebonas bolševikų nu-: 
žudytas.

557. Kun. Jonas Daugėla Stir-I 
nių kleb., bolš. nužudytas.

558. Kun. Jonas Navickas 
bolš. nužudytas Viekšniuose.

559. Kun. Vacys Dambraus
kas Kuršėnų bolševikų nužudy
tas Viešniuose.

560. Kun. Juozas Pletkus Pa
pilės kleb. bolš. nužudytas.

561. Kun. Benediktas Vanagas 
Kruopių klebonas bolševikų nu
žudytas.

562. Tėvas A. Dirvelė, O.F.M. 
iš kalėjimo išvežtas ar nužudy
tas.

----------- _ . ............

------------- .
. 577. Pulk. Rudminas su šeima
' išvežtas.

578. Prof. Pranas Dovydaitis 
su šeima išvežti.

579. Jonas Masiliūnas b. mi- 
nisteris su šeima išvežti.

ma-

buv.
Iar nu-

580. Sąjungos pirmininko adv. 
Skipičio šeima išvežta.

581. Sąjungos reikalų vedėjo 
adv. Katiliaus žmona su 4 
žais vaikais.

582. Juozas Indrišiūnas 
finš ministeris išvežtasi 
žudytas.

583. Vytautas Statkus b. Liet. 
Banko direktorius išvežtas ar 
nužudytas.

584. Dr. Jonas Pankauskas 
buv. KVC pirmininkas su šeima

563. Tėvas L. Martušis iš ka- išvežtas.
Įėjimo išvežtas ar nužudytas.

564. Kun. Juozas Kostrickas į,uv. Užs. Ministerijos tarnauto- 
Kelmės vikaras, iš kalėjimo iš- jag išvežtas.
vežtas ar nužudytas . ; 586. Ramulė Elena Daugelie-

565. Kun. Stasys Rimkus Kra- nė - Skipitytė su motina išvežta,
žiu vikaras iš kalėjimo išvežtas 
ar nužudytas. ministeris iš

566. Kun. Vladas Didžiokas ar nužudytas.
Panevėžio vikaras iš kalėjimo 588. Kazys 
išvežtas ar nužudytas. ministeris iš

567. Kun. Jonas Vailokaitis ar nužudytas.
išvežtas. 589. Stepas

568. Kun.
MIC. išvežtas.

569. Dijakonas Vladas Jaki
mavičius, MIC. išvežtas. i margs

570. Kun. Aleksas Mileika
Vyžuonų klebonas, išvežtas aę 
nužudytas.

571. Kun. Antanas Krencius
Vegerių klebonas išvežtas ar
nužudytas.

572. Kun. Vacys Martinkus
Židikų klebonas išvežtas ar nu
žudytas.

583. Zigmas Starkus su žmona
ir 2 vaikais išvežti. 2 mergytės
likę.

574. Pranas Gineitis mokyto
jas su šeima išvežti.

575. Juozas Papečkis b. minis
teris su šeima išvežti.

Aleksandras Stulginskis b. 
prezidentas su šeima išvežti.

585. Leonardas Maziliauskas

Į

587. Dr. Leonas Bistras b. 
kalėjimo išvežtas

Bizauskas, buv. 
kalėjimo išvežtas

Rusteika buv.
Vladas Mažonas, Kauno burmistras iš kalėjimo 

išvežtas ar nužudytas.
590. Prof. Augustinas Volde- 

iš kalėjimo išvežtas ar 
nužudytas.

592. Gen. Kazys Skučas b. 
ministeris iš kalėjimo išvežtas 
ar nužudytas.

593. Augustinas Povilaitis b.' 
saugumo šefas iš kalėjimo iš
vežtas ar nužudytas.

594. Jonas Statkus buv. sau
gumo viršininkas išvežtas ar 
nužudytas.

595.
vos su 

597.
torius .Amerikos lietuvis, nužu
dytas Pravieniškėse.

599. Gerulaitis “Drobės” ak
cininkas nužudytas Pravieniš
kėse.
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JIE ATLIEKA SAVO DALĮ. — Britanijos karas su vokiečiais bei italais 
privertė kiekvieną pilietį atlikti savo darbo dalį sulig išgalės, štai vaizdas 
parodo, kad mokyklos mokiniai — Lingfieid Centras School, Kent-Sus- 
sex, padeda nuimti derlių nuo lauko. Jie, kaip Lietuvoje mūsų tėvynai
niai, pilni energijos, su glėbiais avižų nešini džiūgauja.

Šventasis Petras Krikštytojas, Ir 22 Jo Draugai 
Kentėtojai Japonijoje

(Tęsinys)
Ta juodoji šios rūšies:

| Krikštytojo laiškas, — jie meilę ir prisirišimą jaunų- 
| laikė Iškilmingus Mišpa- jų Japonijos katalikų vai- 

—*jrus, o naktį — Šv. Kūdikė- kučiai, prie vienuolių misi- 
propaganda, — buvo patys jįo y Jėzaus Bernelių mi- jonierių turėjo. Vienas 10
tinkamiausieji ir geriau
sieji nuodai, kad užnuody-

konų Ordino vienuolių ku
nigų, 17 Tretininkų pačių 
japonų ir 3 Jėzuitų. Pas
kutinė jų kelionė į Naga
saki, — truko visą mėnesį 
laiko. Negalima nė įsivaiz
duoti to, kiek šv. Kentėto
jai toje savo ilgoje kelio
nėje, žiemos laiku, per kal
nus ir miškus bekeliau
jant, turėjo iškentėti!

Jie atkeliavo į Nagasaki 
vasario mėn. 5 d., 1597 m., 
ir iš karto buvo nuvesti 
savo nužudymo vieton, — 
ant aukšto kalno viršūnės, 
palei jūras, kur pastatyti 
26 kryžiai jau seniai jų at
vykstančių laukė... Fazam- 
būro Gubernatorius, dar 
vieną kartą energingai 
bandė šv. Kankinius per
kalbėti, bet niekas jų, ne- 

1 išskiriant nė mažų 1 
čių, visiškai nebenorėjo - -

įklausyti. Mažutis Tomas.!anksto buvo Pradėję šv. 
kurio tėvas, — Šv. Myko-lPetrui Krikštytojui, ir gie- 

■las Kosaqui, buvo tarpe!dodami minimą Psalmę, 
I belaisvių. - tvirtai ranku- dįdžial džiaugdamiesi m: 
j temis užsikabino savo tė-ire* 
veliui ant kaklo, ir karštai,

ir ii kartu su iuo. mirti užstojų būrelio vadas, Šv. 
j Petras Krikštytojas. Iki 
! paskutiniai akymirkai, jis 
vis dar skatino savo drau
gus, linksmai mirti dėl 
Kristaus, ir krikščionys, 
kurie buvo aplinkui jį aps
toję. — tvirtai užlaikyti 
šventąjį savo tikėjimą. Su-

dėsi ir mokino pagonis Jė
zaus Kristaus tikėjimo, 
dėlei kurio jie kentėjo.

Tuo momentu, kareiviai 
paleido į širdis vilyčias, — 
ir Šv. Kentėtojai vienas 
paskui antrą nutilo... Pir
mutinis iš jų mirė Šv. Pi
lypas, Jėzaus Draugijos,— 
jaunasis Pranciškonų klie
rikas; paskiau sękė Šv. 
Pranciškus Blanco, Šv.

; Martynas, Dangun Užžen- 
' gimo Ordino, Šv. Gonsalvo 
Garcia, Šv. Pranciškus, 
Šv. Mykolas ir kiti. Po jų 
mirė japonai kankiniai. 
Paliktos žinios sako, kad 
mirties valandai prisiarti
nus, — trys japonai vai- 

į kučiai kankiniai, sujung
tai užgiedojo: — “Laudate 
pueri Dominum”. (Garbin- 

vaiku- ^ite vaikai Viešpatį”. Psal
mė 112). Tai daryti, jie iš

Paskutinis iš visų,

mi-

mirė 
l maldavo, kad tėvelis leistų ' Patsai ®v*
ir jį, kartu su juo, mirti už į 
Kristų.

Vargšas mažasis Anta
nėlis, kaip beįmanydamas, 
ramino baisiai nuliūdusius 
ir nusiminusius savo tėve
lius, kurie verkdami prašė 
jo atsižadėti Kristaus, ir'

^ūdu priimti jam grą- rinkęs paskutines savo jė
gas, — jis dar kartą atsi
šaukė į pagonis, karštai 
ragindamas juos atsižadė-

šias. m. amžiaus vaikutis, var-
Žinia apie pasmerkimą du Maksimus, kurs su tais

, grei- trims mažais, bažnytiniais 
; nuolatiniai drau- 

kartu su
— buvo žinamą laisvę. Vieton to,—Į 

skubinosi Meakon ir Osa- taip sunkiai susirgęs, kad jis liepė jiems dėkoti V. 
kon, aplankyti misijonie- kareiviai atvykę kanki
nus ir pareikšti jiems nius nužudymo vieton va- 
tvirtą savo pasiryžimą, ryti, — jį laisvą paliko, 
nieku būdu neišsižadėti Vaikutis sužinojęs kur mi- 
naujai įgyto krikščioniško sijonierius kareiviai varo, 
tikėjimo, nors ir mirti už — neveizint sunkios savo 
jį prisieitų. Baisioji tų lai- ligos, — vaikutis šoko iš Žengimo 
kų istorijoje, figūruoja savo guolio, ir leidosi beg- tai viei.

ti neapykanta Imperato- mirtin misijonierių,
riaus širdį prieš vienuo- įaį paplito po visos Impe- tarnais
lius. Jis pirmiausia atsisa-;rįjos tikinčiųjų krikščio- gavo, ir dažnai 
kė juos apsaugoti nuo įtu-Įnįų tarpą; visi tikintieji jais gyvendavo, 
žūsiu bonzų ir jų sukursty-! 
tų fanatikų pagonių; pas-, 
kiau, kuomet būk tai dėl 
Ispanijos jūrininkų neišti
kimybės, jų (suprask vie
nuolių) kaltė buvusi “įro
dyta ir patvirtinta”, —Im
peratorius atšaukė įstaty
mą, išleistą spalių mėn., 
1596 m., su lig kurio, vie-į 

' nuoliams pirmiau buvo su
teiktos visos reikalingos 

1 privilegijos, ir įsakė visus 
Meako ir Osakos vienuo
lius ir misijonierius sua- 

į reštuoti, ir laikyti uždary
tus jų pačių vienuolynuose 
tol, kol Imperatorius nu
spręs, kaip juos reikia nu-

Į bausti.
Šv. P. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo šventėje, Šv. 
Petras Krikštytojas, vos 
buvo pabaigęs laikyti šv. 
mišias Meako vienuolyno 
bažnyčioje, — kai netikė- jo draugais, buvo įrašyti), 
tai vienuolynan įsiveržę jį; Jie buvo Meako vienuoly- 
apsiautė Japonų kareiviai.1 no bažnyčioje tarnais, ir 

tarnaudavo prie šv. mišių. 
Jie pasiliko prie vienuolių 
ir tuomet, kai pastarieji 
buvo areštuoti, nors ka
reiviai visokiais būdais, 
bandė juos nuo vienuolių 
atskirti. Jie aiškiai žinojo, 
kad už pasilikimą prie vie
nuolių, — jiems grąso mir
ties bausmė; tačiau jie to 
su visu nepaisė! Jie visi; 
trys, vienodai kareiviams 
atsakė, kad jie yra pasi
ruošę kartu su mylimai
siais vienuoliais misijonie- 
riais, mirti dėl Jėzaus

Prof. Vilkaitis iš Dotnu- 
šeima išvežtas.
Štrimas “Drobės” direk-

SEIMININKIŲ DĖMESIUI!

Jei nori būti gera šeimininke-virėja, tai tuo-, 
jau įsigyk labai naudingą knyga “VALGIŲ 
GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

"Darbininkas"
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para

šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių.. $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama 

šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .....................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ........................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ....................
ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po,.................................

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar . .
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun. 

Dr. J. Starkus. Kaina ............................................
VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina .......

$1.00

$1.25

25c-
50c.

25c.
10c.

25c.
50c.

$1.10

35c.

Su užsakymais kreipkitės —
"DABBININKAS"

So. Boston, Mass. 366 W. Broadway,

Dievui kartu su juo, kad
V. Dievas suteikia jami^į stabų garbinimo ir pri- 
taip didelę laimę, mirti dėl 
Kristaus, už katalikų tikė
jimą.

Tėvas Martynas, Dangun
> Ordino, karš- 

figūruoja savo guolio, ir leidosi beg- tai visiems kankiniartis.-------« ------------------- U’M’r o O---------------------1-------------------------------------------- - - o

i daugybė faktų, kurie bylo- ti paskui varomus misi jo- kalbėjo, ragindamas visus 
ja apie nesuskaitomą dau- nierius belaisvius, ir pasi- tvirtai katalikų tikėjimo 
gybę naujųjų krikščionių vijęs verkdamas juos mal- laikytis ir būti links-
atliktų tiesiog didvyriškų 
žygių. Daugumą tos skait
linės tikėjimo karžygių,— 
sudaro maži vaikučiai! 
Trys iš jų buvo už tikėji
mą nužudyti, kartu su ŠvJ 
Petru Krikštytoju, būtent: 
Tomas Kosaųui, 15 m., An
tanas Nagasaki 13 m. ir 
Liudvikas Ibarchi, — 11 
m. amžiaus. (Už tat ir 
šventųjų skaitliun, kartu 
su Šv. Petru Krikštytoju ir

imti Katalikų Tikėjimą. Iš 
širdies atleisdamas savo 
užmušėjams ir už juos 
melsdamasis, — šventa
sis su linksma šypsena lū
pose, atidavė savo vėlę 
Dievui.

Tai įvyko vasario mėn. 5 
d., 1597 m. Ta pati diena 
Katalikų Bažnyčios jų 
šventei ir tapo paskirta. 
Jie buvo beatifikuoti (Pa- 

, laimintųjų skaitliun įrašy- 
jti), Popiežiaus Urbono
VIII, 1627 m., o kanonizuo
ti (Šventųjų skaitliun įra
šyti), Popiežiaus Pijaus
IX, 1862 metais.

davo Šv. Petrą ir mažuo- miems, kad gauna taip di-' 
sius savo dbaugus, kad tik dėlę laimę, mirti dėl Jė- 
ir ji nepaliktų. Žiaurus ka- zaus Kristaus, ragindamas 
reivis, tai pamatęs ir išgir- savo sielas pavesti V. Die- 
dęs. — smogė vaikučiui su vo, Šv. P. Marijos, Šv. 
savo durtuvo drūtgaliu į Pranciškaus Ksavero ir 
galvelę, — ir pastarasis vi- savo Šv. Angelo Sargo glo- 
sas krauju aptekęs, krito bai. Kai jis pabaigė kalbė- 
be sąmonės, ir pasiliko gu- ti, — šv. kentėtojai visi 
lėti ant kelio, kur jį vargšė pradėta kryžiavoti. Palik- 
nelaiminga jo motina neti- tos žinios mums sako, kad 
ketai užtikusi, parnešė į Šv. Petras Krikštytojas, 
savo namelius, kad jis nu- prašęs savo žudytojų, kad 
mirtų. Mažutėlis kankinys, jį ne virvėmis pririštų, — 
neilgai buvo atskirtas nuo bet taip lygiai pat, kaip ir 
savo draugų. — Jis mirė Dieviškąjį jo Mokytoją — 
toje pačioje dienoje, kurio- V. Jėzų, — vinimis prie 
je Šv. Kankiniai Nagasaki kryžiaus prikaltų; bet tas 
buvo nužudyti. j jo prašymas likosi neiš-

Pasiekus Osaką, — šv.'klausytas. Šv. Kentėtojai 
Kentėtojų būrelis dvigu
bai padaugėjo, nes prisidė
jo ir Osakos mirtin nuteis
tieji Šv. Kankiniai prie jų. 
Tardė jų buvo ir Paulius 
Miki — japonas Jėzuitas, 
ir du tarnai, kurie buvo 
priimti į Jėzaus Draugiją, 
pirma jų kankinystės. Ma
žasis šv. Kentėtojų būre
lis. susidėjo iš 6 Pranciš-

I

Tuo metu kartu su juo, 
buvo Tėvas Pranciškus 
Blanco, Brolis Pilypas, Jė
zuitų Ordino klierikas ir 
du Pranciškonai sėsliai 
Broliai: Pranciškus, Šv. 
Mykolo Ordino ir Gonsal
vo Garcia. Visi jie buvo a- 
reštuoti. Lygiai taip pat 
buvo pasielgta ir su Osa
kos vienuoliais ir misijo- 
nieriais. Šv. Kentėtojų re
kordai mums patvirtina, 
su kokia nepaprasta ra
mybe ir didžiausiu džiaug
smu, jie sutiko tą žinią 
kad jie turės netrukus pro- Kristaus už Katalikų Tikė- 
gą mirti už tikėjimą! Šv. 
Petras Krikštytojas visa 
tai pilnai savo laiške, Osa
kos tikintiesiems katali
kams išreiškė.

Gruodžio mėn. 18 d., Šv. 
Kentėtojams buvo praneš
ta, kad jie visi esą pa
smerkti mirti; bet mirties 
sprendimas greitai nebu
vo vykdomas. Per visą tą 
laiką, jie buvo laimingi 
tuo, kad jiems buvo leista 
atlikinėti visas maldas ir 
bažnytines pamaldas, vie
nuolyno bažnyčioje kiek
vieną dieną. Kūčių dieną, 
kaip liudija Šv. Petro

Į

jau visi buvo nukryžiavoti; 
jų nužudymui viskas buvo 
pilnai priruošta; kareiviai 
laikė rankose paruoštas 
paleisti į Šv. Kentėtojų šir
dis vilyčias, nuo kurių jie 
turėjo mirti; didžiulė pa
gonių minia, buvo susirin-, 
kusi ant kalno jų mirties 
pasižiūrėti; šv. Kankiniai, 
ant kryžių kybodami, mel-

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

Ar yra valdžios nustaty
ta kvota pardavimo De
fense Savings Bonds?

Ne. Nėra jokios kvotos 
nei nustatyta laiko. Apsi
gynimo Taupymo Bonų 
programa tęsiasi ir bonai 
bei ženklai galima pirkti 
reguliariai. •

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

f i nuošimčiu.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

jimą. Kaip Šv. Kankinių 
laiškai liudija, kad tos 
Provincijos Gubernato
rius, taip pasakė: — “Ka
talikų Tikėjimas, yra toks 
nuostabus, ir turi tokią di
delę galę, kad kartais net 
ir kūdikius, didvyriais pa-j 
daro!”

Gruodžio mėn. 30 d., 1596 
m., Šv. Kentėtojai pradėjo; 
ilgąją savo kelionę į Naga-į 
saki miestą, kuriame jie 
turėjo būti nužudyti. Kai Į 
jie iškeliavo iš Meako, — 
dar vienas nuostabus įvy
kis atsitiko, kurs aiškiau-, 
šiai parodo, kokią didelęį

•••y#

M

Polo žaidimo momentas. Kairėj bolė skrenda pirmyn į reikalingą 
kryptį, kurią varo kairysis jojikas. Žaidimas įvyko Governor’s Island 
New Y
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NELAIMĖJE

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE I 

i 
I

mes lietuviai branginame savo 
tikėjimą ir kalbą. Kartais, mat, 

W. Lynno Lietuviams nusiskundžiame ,kad airiai yra
_________ neprietelingi mūsų tautai ir kal- 

Visiems Lietuviams, kurie gy- bai. Dabar gi gaunate progą da- 
vena Lynn-e ir gretimuose mies- lyvauti lietuviškose Misijose, 
tuose lapkričio 2 d. iki 9 d. Jė- Pasinaudokite jomis! Nesigai- 
zaus Širdies Par. bažnyčioje, lėsite! Kun. Pr. Juškaitis.
571 Boston St. įvyks Šv. Misi-! ---------------------
jos, kurias skelbs misijonierius ŽUVO AUTOMOBILIO 
kun. Pr. Aukštikalnis, Jėzuitas.

Visi lietuviai — vyrai ir mote
rys susirinks į tą bažnyčią 9:30

SVARBUS PRANEŠI 
MAS

’ AAVvVM V V J i C*. A 14. mVVV _

rys susirinks į tą bažnyčią 9:30 Rugsėjo 22 dieną automobilio 
Sekmadienio ryte dalyvauti šv.! nelaimėje buvo užmušta Vikto- 
mišiose. ras J. Kibildis iš Shrewsbury,'

Pamaldos bus laikomos 7:30 Mass., senas “Darbininko” skai- I •
vakarais ir 8:00 rytais su pa- tytojas ir rėmėjas. Nors buvo 
mokslu po šv. mišių. Lynno lie- jau senyvas 66 metų amžiaus, 
tuvių Misijos užsibaigs sekma- tačiau dar stiprus ir darbštus, 
dienį, lapkr. 9 d. po pietų. 3 vai. Buvo veiklus organiacijų ir pa- 

rėmėjas, turėjo daug 
i 

Nuliūdime paliko žmoną Ka-’
I

Brangūs Broliai ir Seserys, rapijų
neapleiskite šios gražios progos draugų ir buvo visų mylimas, 
atnaujinti savo sielos gyveni
mą, pasistiprinti Dievo malonė- ’roliną, tris sūnus — Viktorą, 
mis ir pasiklausyti gražių ir tu
riningų misijonieriaus pamoks
lų. Būkite, tat, apaštalais ir at
veskite kitus! Parodykime, kad

TŪKSTANČIAI 
NAUDOJA JĮ 
KAS METAI 

PALENGVINIMUI 
MUSKULŲ SKAUSMO

i

i 
t

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER 

Naudojama per virs so metų 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

DARBININKAS

Darbininko Metinių Šokių Iždininkas
Čia matome p. Pr. Tuleikį ir jo šeimą. Žiūrint iš 

Edmundą, Rapolą, dvi dukteris kairės į dešinę stovi: Paulina Tuleikytė, Mrs. Ona Bi- 
— ponią St. Zybas. Shrewsbu- shop, Marijona Tuleikaitė ir M. Tuleikienė.
ry, ponią E. Brown. Worcester,; P-nas Tuleikis su savo dukrelėmis dirba “Darbi
au brolius — Praną Lietuvoje, ninko” kiekviename parengime. Ateinantį šeštadienį 
Feliksą Lawrence ir 4 seseris. “Darbininko” metiniame baliuje su savo dukrelėmis 
Prisiminimo mėnesinės pamal- pardavinės bilietus, Eikš Ballroom, 8 Magazine St., 
dos už jo sielą įvyko šeštadienį. Cambridge, Mass.

----------------- i __________________________________________________
Remkite tuos profesijonalus ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINĖS KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktj

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

i

t

i

t

i

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)
Kaip pradžioj New Yorko ke

lionės minėjau, Empire Statė 
Building, yra tikrai ;______
sias dangoraižis visam pasauly. 
— net aukštesnis už Prancūzi-j 
joj esantį EiffeFio bokštą^ Turi! 

j 102 aukštus, ant kurio užeklia1 
67 elevatoriai. Jie gali 1 minu
tės laike užkelti ant paskutinio
jo aukšto, bet to nedaro. Pir
miausia užkelia iki 67 aukšto ir 
turi paeiti per koridorių į kitą 
pusę, čia vėl paėmus elevatorių, 
užkelia ant 86 aukšto, ant ku
rio yra be stogo observatorija 
aplink visą namą. Nakties metu 
New Yorkas iš čia blingsėjo tik

KĄ PIRKTI?
Mamyte dabar yra mums geriausias laikas įsi
gyti WESTINGHOUSE šaldytuvą, nes karui tę
siantis ir po karo bus jau sunku mums jį pirkti. 
Pirkime šiandien šį šaldytuvą tik Darbininkas 

Elekt. Supply krautu
vėje, nes ten visuomet 
pirksime pigiausiai.

das, tad pabaigę šias klausyti, 
pasilikom dar sumai. Gėrėjo
mės p. Jankaus valdymu vargo
nų bei p. Jankienės solo ir cho
ro giedojimu. Po mišių buvo 
malonu pasimatyti su kaiku- 
riomis pažįstamomis, tad pasi
kalbėjus bei atsisveikinus su 
joms, mes Chicagietės nutarėm 
čia pat aplankyti šios bažnyčios 
kleboną ir Chicagiečių gerai ži
nomą draugą gerb. kleb. kun. 
N. Pakalnį.

Užėjus pas kun. Norbertą Pa
kalnį, nors jis ir nežinojo apie 
mūsų atsilankymą, netik mus 
maloniai priėmė, bet ir pakvie
tė su juom bei jo asistentais 
papietauti. Po malonių vaišių 
bei skanių pietų, klebonui kvie
čiant, pasilikom truputį pakal
bėti bei prisiminti Chicagos lie
tuvius ir besikalbant, suskam
ba durų varpelis, ir štai dar du 
Chicagiečiai: gerb. prel. M. 
Krušas ir dėdė kun. A. Deksnis, 
kurie tuo pačiu laiku lankėsi 
rytuose ir visai netikėtai Chica
gietės susitikom Chiacgiečius. 
Štai ir sakom, kad Chicaga ge
rai reprezentuojama. Kadangi 
mūsų laikas buvo trumpas, tad 

I ir negalėjom ilgiau vaišintis, ir 
atsisveikinom su maloniu bei

tris nežinančias atskyrė, vaišingu klebonu kun. Pakalnių, 
ir pradėjo jo asistentais bei Chicagiečiais 
mūsų ke- Pr®l- M. Krušu ir kun. A. Deks- 

niu, grįžom į savo viešbutį.
i (Bus daugiau)—

laikyti sukneles taip, kaip joms 
pridera būti, bet mėginom ir 
vieną ir kitą daryti, daugiau rū
pindamos apie savo plaukus. Į- 
ėję vidun bei pasirašę į lanky
tojų knygą, juokėmės viena iš 
kitos kaip atrodėm vėjui paki
lus ir turėjom staiga savo juo
kus nutraukti, nes vėl lipom į: 
elevatorių, kad užkeltų ant pas
kutinioji 102 aukšto. Čia yra jau 
uždaryta po stiklais observato
rija su įvairiomis mašinomis, 
kurios parodo vėjo smarkumą, 
oro atmainą ir tt. Pamatę, kad 
čia nieko daugiau nėra kaip vie
nas jaunas, gražus vaikinas, ap
sirengęs su tam tikra puikia u- 
niforma. tad lietuviškai šnekė
damos vėl pradėjom juokauti 
ka# atsitiko žemesnėj observa
torijoj, ir taip bejuokaudamos 
viena iš kitos nei nematėm ,kad 
prie manęs priėjęs tas unifor
muotas vaikinas ir užklausė iš 
kur mes esam. Atsakiau, kad iš 
Chicagos, jis sakė, kad žino a- 
pie ten vieną gyvuojančių orga
nizacijų. Jo užklausiau kokią? 
Atsakė “Knights of Lithuania”. 
Jam atsakiau, kad ta organiza
cija yra Vyčiai ir lietuviška ir 
jis man atsakė, kad jis yra lie
tuvis Stanley J. Vaičiūnas iš 
Bronx ir čia dirba nuo 8-tos vai. 
vakaro regis. Ar mes visos ne- 
suklegėsim dar garsiau, kad jis 
viską suprato apie ką pirma vie
nos lietuviškai kalbėjom, bet 
lyg atsipeikėjusios nuo šio nus
tebimo ,kad lietuvių yra kaip 
ant žemės, taip ir padangėje ir 
tokioj vietoj dirbančių, džiau
gėmės jį pamatę nors jo ir pir
miau nepažinom, komplimenta- 
vom, kad mus užkalbino ir pasi
sakė lietuviu esąs ir jam mums 
nuodugniau dar parodžius ma
tančias įdomybes, maloniai at-, 
siveikinom su šiuo nauju lietu
viu draugučiu. Laikui greitai 
bėgant ir artinantis vėlybai 
nakčiai, skubėjome namo, nes 
rytoj sekmadienis.

Sekmadienis, rugp. 10 d.
Išmiegoję šiek tiek, kaikurios 
pavalgėm viešbuty pusryčius, 
kitos gi jų nevalgėm. Sutarėm 
visos penkios (viena pasiliko 
namie, katedroj mišių klausyti) kučiuojant) štai atvažiuoja mū- 
važiuoti į Brooklyn į Apreiški-

Antanas Zaveckas,
vice-pirmininkas.

Antanas Zaveckas, LDS Nau
josios Anglijos apskr. pirm., K. 
Fed. N. Anglijos ^pskr. pirmi
ninkas, nenuilstantis katalikiš
kose draugijose darbuotojas ir 
“Darbininko” metinio baliaus, 
kuris įvyks ateinantį šeštadie
nį, Eikš Ballroom, vice pirmi
ninkas.

kaž kaip ir nepamatėm ėjom 
prie užpakalinių ir iki priėjom 
prie užpakalinių durų, mus vi- 

i sas
uždarė karo duris 
sau važiuoti. Viena 
liauninkių bėgiojo po karą ir 
liepė man konduktoriaus ieško
ti, kita atsirėmus į duris giliai 
užsimąstė, gi aš nežinau kiek 
minčių pralėkė pro mano galvą J 

■ bet gerai atsimenu vieną, tai 
baimę, kad nereiktų čia pože
my vią dieną praleisti. Kiek ap- 
mirėm. Patyrę, kad subway 
karas nestoja nevažiavęs ma
žiau mylios, tad nutarė lipti ant 
pirmo “stop”. Čia išlipę, pasi
tarėm. kad geriausia būtų grįž
ti iki tai vietai kur anos dvi li
kosi, tad papasakojus kas atsi
tiko ir atsiklausus ten subway 
laukiančių žmonių kaip sugrįžus 
į tą vietą, kur jos išlipo, sekėm 
nurodymus ir sugrįžę radom 
tik vieną mūsų belaukiančią, o 
kita nuvažiavus mūsų ieškoti. 
Čia dabar jau 4 laukėm tos vie
nos sugrįžtant ir nervuojamės 
dėl laiko, nes jau tikrai pasivė- 
luosim mišių, ir taip bešne-

Kandidatuoja J 
COUNCIL Vietą

mažom šviesutėms.
Chrysler namas išrodė it bal

tas ledas, kitas namas vien ža
lioms spalvoms atsimušė, Met
ropolitan Insurance Co. bokšte 

aukščiau- rnatYt vien baltas elektrinis lai- 
- krodis. kitur vėl mėlynos, rau

donos, geltonos ir kitos spalvos. 
Nemoku išreikšti koks žemyn 
žiūrint į žmones bei automobi
lius, atrodo tik judą taškai, gra
žus reginys, patartina kiekvie
nam čia lankančiam nepraleisti 
progos jo nemačius. Einant ap
link šią 86 aukšto observatoriją, 
yra prikabintos lentelės prie 
mūro tvoros, kuri yra beveik 
iki pažastų, aiškinančios, kad 
čia žiūrint į pietus .matai Man-, 
hattan ir 1

Itriktą, žiūrint į pietrytinę pusę, j 
! matai Brooklyn ir East upę, į 
pietvakarius — Statue of Liber- 

, ty, kurią pažintum ir be čia nu
rodyto rašto, ir už jos Staten 

! Island. Vakaruose yra Hudson 
upė, kur sustoja okeano laivai; 
į vakarų-žiemius matai Orange 
kalnus. Džiaugiamės čia pir- 

. miau nematytu vaizdu, stebėjo
mės Dievo ir žmogaus darbu, ir 
vaikščiojom aplink taip rimtai į 
viską žiūrėdamos ir užėjom į 
kitą pusę tos observatorijos, 

j Tik susyk ar nepakils didžiau
sias vėjas ir nežinom ar plaukus 
laikyti, kad išrodžius žmoniš-

sų ieškotoja. Tad visos 5 susi-L į pivtuo AvACLši . _ _ _ _

Wan St. finansinį dis-Įmo bažnyčią mišių išklausyti, rinkę sėdo’m vėl j subway trau-

Felix S. Dūksta
Felix S. Dūkštą, gyve

nantis 160 Ames St., 
Brocktone, pirmiau buvęs 
6 wardo Brocktono miesto 
valdybos nariu, dabar vėl10 vai. Čia kitaip nemokėjom v; ± • not41_ , .-...... .. , „ .. kinl ir netlk jas dabojom. kada S£ato savo kandidatūrą į

važiuoti kaip su subways . As j§ijpS jr išmokom taip greit Council
lyg ir nusigandau, nes nieko a- iš jo kad net kokią ' ištarnavo
pie jų važiavimą nenusimanau, 
bet kitos dvi ramino, kad jos 
kaip namie čia visą subway 
transportaciją žino, tad netik 
aš, bet dar ir tos dėi kurios pir
mą sykį lankosi New Yorke, 
pasidavėm jų “globai”. Subway 
karui vieną sykį sustojus, visos 
sekdamos tas dvi žinančias vi
sos gerai išlipom. Įsisėdus į an
trą subway ir privažiavus rei
kalingą “stop”, nė nepajutom, 
kad mūs palydovės jau lipa, tad 
mes išsigandę, vietoj išeiti per 

kai ,ar kariauti su vėjo jėga ir karo priešakines duris, kurių

P-nas Dūksta ištarnavo 
kaipo common council nuo 
1937-39 m.

Feliksas Dūksta yra bai-

pašokom į viršų.
Atsiradom Brooklyne. Ieškom 

bažnyčios. Atrandam vieną, ne
žinau kokią, bet, regis, randasi gęs Brockton High School
ant tos pačios 5th gatvės, tad 1927 m. ir yra vedęs, 
jau buvom beeinančios 
bet 
žmogaus ar tai Apreiškimo baž
nyčia? Atsakė, kad ne, ir nu
rodė eiti dar kokius du blokus 
ir nors juos mes labai skubiai ė- 
jom, visgi pasivėlavom į pamal-

vidun, 
užklausus ten bestovinčio

Feliksas yra pasižymė
jęs sportininkas, daug dir
bo ir prisidėjo prie šių 
metų Brockton Fair 
Grounds įvykusio ‘Darbi
ninko’ pikniko.

(Politinis Skelbimas)

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ
Draugijų Valdybų Adresai

Darbininkas Electrical Supply
366 West Btoadway

• 
South Boston, Mass.

"Darbininke" dar galima gauti Lietuvoje 
'Maldos'' bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai 
vaikučiams lengvai suprantamu būdu paaiš-J 
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai- ( 
kutis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

Šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve- 
laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 
ir vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
nedidelė ,bet maldų turi daug. Imitacijos apda
rais 50c. Juodos odos apdarais $1.25.

Užsakymus su money orderiu siųskite:
"Darbininkas"

366 W. Broad way, l So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4 V C.

Pirmininkė — Eva Markslenė.
625 E. 8th St., So. Boston, Mam. 

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

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot. RaSt. — Ona IVaškienė.

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

4115 Washington St.. Roslindale. 
Tel Parkway 2352-W.

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

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

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė.
111 H St.. So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

autais draugijos reikalais kreipkitės 
nolroli >

t

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINCS 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas 8vagždys, 
601 6th SL. So. Boston. Mass.

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

ProL Rašt. Jonas Glineckls,
5 Thomas Pk., So. Boston. Mana.

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėneslą 
2 vai po Dietų Parapijos salėj 492

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* misą, vaisius, daržove* ir kitokiu* daiktus, kurM 

•kelblasl “Darbininke” apsimoka, ne* jie parduoda tvležiu* produktu* Ir ma- 
onlal patarnauja Nuėję | bitę kuri* krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
nat*te "Darbininke”

Povilas Bushmanas
' 48 CRESCENT AVENUE, 

Te'ephone COLumbia 6702 
» SAVIN HILL AVENUE. 

DORCHESTER. MASS.

Perklos Markei
P. BaltrušlOnas Ir p. Kilnos, Sav. 
7M Broadway, Tai. BOU S120 

•O. BOSTON. MASS.



Antradienis, Spalių $1, 1941 ' DARBININKAS ’ T
■

■vietines žinios!
>---------------------------------- J

ŽINUTĖS

Spalių 18 d., apsivedė Juoza
pas Gudas su Shirley 
Liudijo Jurgis Gudas 
sandra Gudaitė.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Lioreta Ona Prano ir Marės 
(Sandaitės) Curtis. Kirkšto tė
vai buvo Margareta Sandaitė ir 
Alfonsas Sanda.

Misijos lietuviams ir lietu
vėms nemokantiems lietuvių 
kalbos prasidėjo pirmadienio 

Bentle" va^are> valandą. Baigsis 
ir Alek- sekmadieni- 3 vaL P P-

Rytais, 9 valandą, bus lietu
viškas pamokslas bendrai.

--- —
Bernaičių ir mergaičių misi

jos prasidės spalių 21 d.. 4:15 v. 
p.p. Baigsis šeštadienį, 0 vai. r.

! Kandidatų Sąrašas Ir Balsai Į Karališkos Šeimos Narius— kuris pagamino tą vaizdą, 
inicialai. Jis tuomi di
džiuojasi ir sako, kad tos 
rūšies centų buvo paleista 
apyvarton vienas milijo
nas ir dabar jų niekur ne
galima gauti, bet jis turįs.

Amerika apsigynimo 
darbe! Kiekvienas pilietis 
yra kviečiamas pagelbėti 
pagal išgalės pirkti Apsi
gynimo Taupymo bonus ir 
ženklus.

Pirk Apsigynimo Bonus ir ženklus

I 
I

į
I

■

I

Balsai Į
I

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

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

| KARALIENES
Anelė Ambrazaitienė, Cambridge. Mass. 
Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass. 
Julija Puodelienė, So. Boston, Mass.......

I KARALAIČIUS
*

Antanas B. Kučas, So. Boston, Mass.......
Algimantas Ivaška, So. Boston, Mass.
Arnoldas Pliavokas, So. Boston

Į KARALAITES
Onutė Jereckaitė, Lavvrence, Mass....................... 1100
Agnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass............ 400
Regina Glineckytė, So. Boston, Mass......................... 300
Adelė Masiulytė, So. Boston .................................  200
Marytė Kilmoniūtė, South Boston, Mass............. 200
Jadvyga Stulginskaitė, IVaterbury, Conn.................200

Kitų kandidatų balsų skaičius tilps sekančiuo
se numeriuose.

ĮVAIRUS skelbimaiSpalių 26 d., įpuola Kristaus 
Karaliaus metinė šventė. Šv. 
Petro parapijos kunigai ir mi-

Spalių 19 d., iškilmingai apsi
vedė choristas Bronislovas Ta- 
mulaitis su Ona Vasiliauskaite, isionieriai Pra^ visų parapijie- 
Liudijo Albina Dusevičiūtė ir 
Kazys Vasiliauskas.

i

čių priimti šv. Komuniją Kris
taus Karaliaus dienoje. Jie 
kvietė visų draugijų valdybas, 

Tą dieną taip pat apsivedė Jo- su ženklais, dalyvautų sumoje, 
nas F. Hamey su Stanislova Po sumai, prie išstatyto Šv. Sa- 
Kazlauskaite. Liudijo Robertas kramento, bus atkalbėta pasi- 
Harney ir Joana Taludytė. I aukojimo aktas.

------------ j Vakare, kun. K. Jenkus duos 
Tą dieną tapo pakrikštytas.

Danielius Jono ir Pranciškos 
(Griciūnaitės) Paliulionių. Kū

iliustruotą paskaitą apie Kris
taus Karaliavimą.

mai buvo Stasys Pangonis ir 
Pranciška Alasevičiūtė.

Vyrų misijos baigėsi, sekma
dienį, 3 vai. p.p.

(Politiškas Skelbimas)

Užsitarnauja
Antram Terminui

Mayoras Maurice J. Tobin
IŠRINKITE 

Antram Terminui 

MAYORĄ 
TOBIN

DAKTARAI

Tą dieną, Šv. Petro par. baž
nyčioje šv. mišios bus laikomos 
šiomis valandomis: 7, 8, 9, 10 ir 
11:30; salėje, 8 ir 9:30.

• Jonas Galinis, gyv. 78 Ma
rine Rd., So. Bostone, nuoširdus 
ir senas LDS 1-mos kp., narys, 
pereitą šeštadienį, spalių 18 d. 
išvyko pas savo sūnų Viktorą į 
Washington, D. C. Viktoras pe
reitais metais baigė advokatū
ros mokslus, o dabar buvo pri
leistas prie baro.

Adv. V. Galinis jau keli me
tai kaip dirba Žemės Ūkio Mi
nisterijoje, Washingtone.

P-nas Jonas Galinis, aplankęs 
Washingtoną važiuos į Penn- 
sylvaniją, kur aplankys savo 
gimines ir pažįstamus. P-nas 
Galinis vistiek žada sugrįžti ir 
dalyvauti “Darbininko” meti
niuose šokiuose, spalių 25 d.

Ruošiasi Kristaus Ka
raliaus šventei

Lietuvos Dukterų po Globa 
Motinos Švč. draugija, jau se
nai yra nutarusi reikšmingai 
paminėti Kristaus Karaliaus 
šventę spalių-Oct. 26, 1941. Tą 
dieną 8 vai. iš ryto Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje į- 
vyks draugijos Šv. Mišios už 
mirusias nares. Visos narės pri
valo į bažnytinę salę susirinkti 
7:30 vai., o iš ten bendrai mar- 
šuosim bažnyčion su draugijos 
vėliava. Tą pačią dieną 7:30 v. 
vakare, bažnytinėje salėje, kun. 
K. Jenkus rodys filmą — “Kris
tus Žmonių Karalius’’. Ne tik 
rodys įspūdingus vaizdus, bet 
taip gi suteiks, kaip visuomet, 
įdomius tų vaizdų aiškinimus 
bei apibudinimus.

Į šį parengimą kviečiama ne 
vien draugijos narės, bet ir pla
čioji visuomenė. Šio parengimo 
pelnas parapijai. Rašt-kė.

ANGLŲ KALBOS Ir 
PILIETYBĖS PAMO

KOS 
Cambridge. Mass.

Cambridge miesto gyvento
jams, besiruošiantiems gauti 
antruosius pilietybės popierius, 
prasideda pamokos ateinantį 
antradienį, spalių - October 21, 
Cambridge High ir Latin School 
mokykloje, ant Trowbridge gat
vės.

Pamokos tęsis antradienių ir 
ketvirtadienių vakarais nuo 
7:30 iki 9:30 vai. Lietuviai ne- 
piliečiai pasinaudokite šia gera 
proga ir pasistenkite šiuos kur
sus išklausyti, nes jums daug 
pagelbės įsigyti pilietybės po
pierius.

Pamokos bus dėstomos ir iš 
Amerikos istorijos. Viskas dy
kai.

Muzikas M. Karbauskas,-
“Darbininko” metinio baliaus kvietimų komisijos pir
mininkas, nuoširdus “Darbininko” prietelius ir rėmė
jas. Ateinantį šeštadienį dalyvaus “Darbininko” meti
niuose šokiuose su savo choru.

Raudonojo Kryžiaus Karo Pa
šalpa Pasiekė 550,000,000
Per pirmus du metu An-| goslavija — $75,000; Britų

NAUDINGOS 
PASKAITOS

Spalių 20 d., t. y. pirmadienio 
vakare, 41 East Newton St., 
Boston’e prasideda labai nau-

KAS YRA KAINŲ 
KILIMAS 

Ir Kaip Jį Galima 
Sumažinti.

tro Pasaulinio Karo, Ame-į Vidur. Rytai su Egiptu, E- 
rikos Raudonasis Kryžius ritrea, Abisinia ir Syrija— 
išleido beveik $50,000,000 $2,183,014; Ispanija — $1,-

Kainų kilimas yra pirki
mo galios didėjimas, ky-

dingos angių kalboje paskaitos ^ pragyvenimo sUndar-
44 T\« a e- .«• ta’’v. lr-1 i.lrz\z-« ’ ’

. i tui. Tai susidaro pristigus 
jomis k į kurių prekių viešam 
talilrn .. ...

— “Darbas ir Enciklikos”. Šios 
paskaitos būna kasmet, 
pasinaudoja daugybė katalikų 
jaunuolių ir suaugusių .

Paskaitas skaito kun. John J. 
Ryan, Šv. Jono Seminarijos, 
Brightone profesorius. Paskai
tos visiems Bostono gyvento
jams dykai. Jos yra begalo nau
dingos visų organiacijų, klūbų
ar draugijų nariams, vadams ir 
visiems socialiu klausimu susi
domėjusiems. Tat pasinaudokite 
šia proga ir pasistenkite šios 
paskaitų serijos išklausyti, y- 
pač turėtų nepraleisti šios pro
gos jaunimas. Paskaitos tęsis 
tik pirmadienių vakarais 8 vai.

LDS 1-mos Kuopos
Susirinkimas

įvyks antradienį, spalių 21 d.. 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje, So. Boston. Mass. Kvie
čiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

RIAUŠĖS DEER
ISLAND KALĖJIME

šeštadienį, spalių 18 d. 
laike vakarienės ir sekma
dienį, spalių 19 d. laike 
pusryčių keletas kalinių 
sukėlė riaušes. Pradėjo 
vartyti stalus. Sakoma, 
nepasitenkinimas kilęs dėl 
blogo maisto. Dvylika ka
linių už kėlimą riaušių pa
talpinta po vieną mažose
kamerose.

pašalpai nukentėjusiems 821,568. $267,647 praleis-
karo - išteriotose šalyse, j ta britų ir alijantų kali- 
Iki birželio 30 d., 1941 m.< niams Vokietijoje. FLIS. 
praleista $47,087,052. Prie 
šios sumos yra priskaito-į 
ma už $25,000,000 nupirk-' 
ti federalių įstaigų reik
menys.

Beveik pusė tos sumos— 
$25,340,353 ėjo Britanijai. 
Kitos šalys gavo sekančiai

- - - _ $4,737,-

pareikalavimui, dėl greito 
įeigų padidėjimo 
niams reikalams.

Kiekvienas pilietis gali — Prancūzija 
pagelbėti sumažinti kainų 615; Suomijai — $2,332,- 
kilimą, pirkdamas Apsigy- 131; Kinija — $2,936,124; 
nimo bonus ir ženklus. Graikija — $391,113; Ju-

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. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto- i 
ma guma pagelbės švelniai, bet tik-' 
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo- j 
nių naudojasi FEEN-A-MINT. P?- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

tauti

• Užėjęs “Darbininke” p. 
Tamošius Jakavonis, gyv. 
194 Athens, So. Bostone, 
parodė J. V/A. vieną centą, 
kurio vienoje pusėje įspau
sta inicialai — V.D.B. Tas 
centas yra išleistas 1909 
metais. Jis tvirtina, pasa
kodamas to cento istoriją, 
kad tai lietuvio menininko,

O * a *
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Kaikurie žmonės mėgsta lengvesnį, 
švelnesnį ‘ LIG H T ’

Kiti pasirenka sau jau nuo-senai 
mėgiamą ‘REGU L AR’

Visi sutinka kad PICKWICK 
yra ‘ELIUS kuris yra ELIUS’

’ ’ • i

12 ANCŲ ir PILNOM KVORTOM BONKOSE 
ir IŠ KRANO ,?

mcwčo •triAntNUFH* s co, bK., *u»« . (anran.sjNCE :sn>

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septiniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

l -

CASPĖR
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

D. 4- Ząletskas F. E- Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
xKpplytia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
t

Tel. ŠOU Boston 0915 
Tei. SOv Boston 2609



Mūsų Mamytėms ir Visiems
Rašo — Mokytoja 

Saliomė Juozelėnaitė

Antradienis, Spalių 21 1941

Motina Auklėtoja
dėką. Suprasite tik amžinybėje.

O dabar sakau paprasta ir gi
lų “ačiū” už visą, o už visą pra
eitų metų nuoširdumą, pagalbą, 
atjautimą ir pasiaukavimą, Vi
sagalis teatlygina Jums.

Nuoširdžiausiai visus sveiki- 
linkiu jaustis kaip namie 
tarpe.

Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų Sei
mas Vienas Iš Pasek- 

mingiausių

Spalių 5 d. įvyko dešimtasis 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų seimas. Jis galim šaky- nu įr 
ti buvo vienas iš pasekmingiau- mūsų 
šių atstovų skaičiumi ir gausin
ga pinigine parama. Čia susirin-' 
ko patys rinktiniausi vadai, mū
sų Amerikos lietuvių inteligen
tijos. Matėsi atstovų iš tolimų 
kolonijų, k. a. Čikagos (net 
20!), Detroito, Philadelphijos, 
Brooklyno, Cievelando ir kitų, i 
Šių žmonių pasišventimas to
kiems gražiems tikslams yra

talikių lietuvių tarpe, tai mūsų Padeda nuveikti didelius dar- 
švietimo įstaigos žibėtų kaip bus‘ Mes «Uiai Įvertiname jų 
žvaigždės tamsiame šių laikų' dosnumą ir nuoširdumą atjau- 
amžiuje nešdamos Kristaus PaSe^bą mūsų dar-
šviesą į kiekvieno širdį.

j

D. G. Motinos M. Dovy- 
dos Padėkos žodžiai. 
Pasakyti Šv. Pran. Vie
nuolyno Rėmėjų Seime

PADĖKA
Lakewood Lietuvių 
Dienos Rengėjams 

ir Visuomenei

Mes visada gėrėjomės ir gėri
mės mūsų brangių lietuvių 
skaidria dvasia, kuri mus stip- 

1 pagirtinas ir sektinas. Jei būtų r*na’ muras priduoda jėgos ir 
Į daugiau tokių katalikų ir ka- stiprybės, mus nuolat remia ir

pareikšti arba tas pažiū
ras įgyvendinti praktikoje 
per jaunuomenės lavini
mą. Į aukščiausio kalno 
viršūnę veda daug takų. 
Geras kalnų vadovas su 
turistais kopia į kalno vir
šūnę tinkamiausiu ir 
tiesiausiu keliu. Tikslui at-' 
siekti jaunimo auklėjime 
ir mokyme pedagogas taip 
pat ieško lengviausių būdų 
arba metodų. Tas pedago
gas savo darbe daugiau 
laimi, iškyla ir didesniu 
menininku tampa, kurs 
per savo pastangas tiks
lesnius ir lengvesnius auk
lėjimo — mokymo meto
dus sukuria. Todėl peda
gogikos darbuotojams 
tenka turėti tame moksle 
kūrybinių galių ir jas ug
dyti, studijuoti, gerai su-j 
virškinti kitų tos srities 
veikalus ir iš jų panaudoti 
savo veiklai sveikiausias, 
laikui tinkamiausias ide-l 
jas bei kryptis.

Pedagogijos arba auklė
jimo — mokymo mokslo 
darbas yra svarbi pareiga, 
kas jo imasi. Auklėjimas 
yra painus, sudėtingas, 
ir didelis mokslas, kas jį 
nuodugniai studijuoja. Pe
dagogija dalinas į bendrą
ją ir eksperimentalę peda
gogiką ir turi rašytą isto
riją su visais auklėjimo — 
mokymo atstovais, prade
dant nuo giliausių amžių 
iki šių laikų. Pedagogija 
turi ryšį su šiais mokslais: 
su psichologija, žmogaus 
anatomija, fiziologija, hi
giena, medicina, paveldė
jimu, su atskirų mokslo 
dalykų metodika, religija, 
istorija, sociologija, filoso
fija ir dalinai su kitais so
cialiais ir gamtos moks
lais. Auklėjimas iš visų au
klėtojų reikalauja didelio 
pasiruošimo ir apsipažini- 
mo su minėtų mokslų pa
grindais. Mokytojai ruo- |. RELIGINIS 
šiasi keletą metų tam tik- AUKLĖJIMAS 
rose specialėse mokyklose,' 
kad galėtų tinkamai auk
lėti ir mokyti pavestą jau
nimą. Tik ne visos moti
nos gerai pasiruošia auk
lėti savo vaikus. Užtat la
bai pravartu motinoms pa
siskaityti apie auklėjimą 
gerų knygų ir straipsnių. 
Čia noriu pasidalinti su 
Jumis trumpai svarbesnė
mis mintimis iš auklėjimo. 
Dėl didesnio aiškumo ats
kirai apibudinau 
dorinį, tautinį, 
fizinį auklėjimą, 
gančio kūdikio, 
jaunuolio gyvenime rūpi
namės sykiu vispusiais: ir 
dvasiniais, ir fiziniais jo 
reikalais.

Šiuo savo straipsniu nie-,po truputį pagrindinių ti
ko nenoriu versti aklai kėjimo tiesų. Religinio au- 
sekti čia patiektas mintis klėjimo pagrindu yra vy-į 
ar be kritikos jas priimti, resnių pamaldumo pavyz- J 
Auklėjimas yra irgi me- džiai. Kūdikis mėgsta sek- -

religinį, 
protinį ir 
nors su

vaiko ir

Tėvai turi vaikus savo ti
kėjimo mokyti. Jeigu tė- 

t vai yra katalikai, tai Die
vas nori, ir labai natūralu, 
kad ir vaikai tokiais būtų. 

I Kūdikio rejiginis auklė
jimas prasideda nuo lop
šio motinos lūpomis ir 
ženklais. Kada kūdikis 
pradeda kalbėti, motina 
prieinamais žodžiais ir bū
dais moko garbinti Dievą 
per pagarbos ir dėkingu
mo išreiškimą tėvams už 
visą gerą ir panašiai. Kai 
kūdikis pradeda vis dau
giau pažinti aplinkumą ir 

, suprasti savo santykius su 
šeimos nariais, reikia mo
kyti trumpą, suprantamą 
maldelę Dievui dėkoti ir

v •

Jungtinių Valstybių karių mašinos rieda įvairiais keliais. Štai kari
niai trokai važiuoja vieškeliais, kaip tuo tarpu tankai išsiroliuoja per 
kalnuotus laukus. Gi viršum skraido geležiniai oro paukščiai. Tai vienas 
vaizdelis iš kasdieninės karių mankštos, kuri įvyko Selfridge Field, Mieli.

bams.
Kaip kasmet, taip ir šiemet, 

Lietuvių Dienos rengimo komi
tetas prisiuntė mūsų vienuoli
jai skirtą dalį. Ši stambi auka, 
tai jūsų, brangūs prieteliai, di
delio pasiaukojimo dovana. 
Mes tą labai gerai suprantame 
ir todėl esame Jums begaliniai 
dėkingos. Pirmiausia, reiškia
me didelį ir gilų dėkingumų Di
džiai Gerbiamiems Kunigams ir 
rengėjams šios metinės pramo
gos. Jūsų dideliu rūpestingumu 
ir darbu, Jūsų pasiaukojimu ir 
triūsu, Jūsų raginimu ir skati
nimu ši tradicinė šventė išdavė

I 
i 
I

Didžiai Gerbiamieji Klebonai, 
Ištikimoji Valdyba, Pirmininke,' 
Atjaučiantieji Seimo Delegatai 
bei Dalyviai: 

i Gilus, nuoširdus džiaugsmas, 
karšta padėka, ir neperstojanti; 
malda veržiasi iš mano krūti
nės, matant Jus čia taip skait j 
lingai susirinkusius. Matys, Se-, 
selėms Pranciškietėms, Kris- gražius vaisius.

_____ __________ _________________ _ , į

nys juo labiau konkrečiais; Jimas j karą kokiu nors ar ne, visvien yra labai taus dukroms, nestinga priete-; Taipgi esame giliai dėkingos 
'’--_J-----------1-------------- i: . [ visiems imigran- H**- Mūsų jėga, mūsų pagalba ir plačiajai lietuvių visuomenei,

............... ’’’* > gyveni- kuri savo atsilankymu ir darbu 
Kadangi daug skaitytojų Jung. Valstvbėms, tepti me* ir lietuvių vaikų auklėjime'prisidėjo prie šios dienos pelno.

- .......... Gaila, jog daugesate Jūs- " .
mums būtų begalo sunku, 
bant, veikiant, kitus raginant; 
vienu žodžiu, apaštalaujant 
Vienuolijos labui ne vien savo 
gyvenamoje vietoje, bet ir sve
tur. Mums kviečiant, paliekat 
savo namelius, vaikučius bei 
mylimuosius, keliaujat, ilgą 
nuobodžią kelionę, kad atvažia
vus kartu su mumis pasitarti 
dėl didesnių darbų, daugiau pa
ramos, geresnės, sėkmingesnės 
veiklos.

Bejėgė aš, visą Šv. Pranciš
kaus Vienuoliją atstovaujanti, 
išreikšti tikrą mūsų širdžių pa-

Naturalizavimas Ir Karasbažnyčioje, religinio turi- j 
nio suprantamos vaikų a- 
pysakaitės, paveikslėliai, 
atatinkami vaikams vai
dinimai ir filmos kino te- -
atruose. Vėliau vaikų reli- Valstybių žmones kankina;labai retai daroma, ir tik 
ginio auklėjimo talkinin- ar šita šalis įsivels 1 nepaprastuose sunkiuose
kais yra Kat. Bažnyčia ir i dabartinį karą ar ne? Ar.atsitikimuose.
katalikiška mokykla. Baž- mus karas tikrai grasina?; Ar kaikurių tautų žmo- 
nyčios ir mokyklos uždavi-į Jungtinių Valstybių įsto- nes teps ‘ateiviai - priešai’ 
L.,- „_________________________
(prieinamais) būdais reli-*būdu pankenks natūrali- svarbu visiems

Šiuomi laiku, Jungtinių bėms yra įsteigtas. Bei šis

ginęs sąvokas skiepinti jlzavimui kaikurių ateivių, (tams, kurie yra ištikimi ramtis vienuoliškame
vaikų sielą. Mat, vaizdin
ga pamoka stipriau ir len
gviau pasilieka vaikų sie
loje ir atmintyje, negu ab
straktūs žodžiai ir sąvo- 

Beveik visam žmo
gaus gyvenimui religinio 
išauklėjimo pagrindą duo
da geras vaiko paruošimas 
prie pirmos išpažinties ir

!

I
šio laikraščio iki šiam lai-piliečiais.
kui neišsiėmė pilnų pilie- i iš jų negali tapti piliečiais, 
tybės popierų, todėl yra la-Ne jų kaltė. Jie bando tap- 
bai žingeidu pažiūrėti, I ti piliečiais, bet pilietybė 
kaip dabartiniai įstatymai, jiems atsakyta dėl vienos 
tvarko naturalizavimą ka- arba kitos priežasties.
ro laiku. Aplamai kalbant,! Dauguma iš jų yra atva- 
pavaldiniai, vietiniai ar pi- žiavę dar maži vaikai, ir 
liečiai svetimos šalies, su jie gal visada tikėjo jog

Šventos Komunijos. Tam;k_uria JunS* Valstybės ka-f turėjo Amerikos pilietybę
darbui tenka surasti arba 
sugalvoti naujausias ir 
tinkamiausias priemones 
ir būdus. Šiuo atveju nega
lima tenkintis 
katekizmo ir

■mintinai vaikų 
ir atgyventu

vien sausu 
poterių at- 
išmokymu 
bauginimu

° baisiomis Dievo bausmė-nas. Kiekvienas teoretikas ti suaugusius ir persiimti mig už nusikaltimus> To_

rėje, negali tepti piliečiais per tėvų naturalizavimą. 
karo laiku. Jie klasifikuo- Daug žmonių neatmena 
•_____r *__ : —r____ • 2* . .jami “ateiviai - priešai”.

Be Jūsų gyventi Šis tartas Jums, brangieji, gi- 
Dir-lios padėkos žodis yra tik maža 

dalelė to atlyginimo, kurs Jums 
priklauso. Dėlto stengsimės 
karšta malda prašyti Aukščiau
siąjį Jums visame laiminti ir 
gausiai teikti jums dvasinius ir 
laikinius turtus Jūs visi amži
nai liksite mūsų atmintyje, Jū
sų gražius darbus ir geraširdin- 
gumą visuomet minėsime su 
malonumu ir dėkingumu, ypač 
būdamos koplytėlėje prie visų 
malonių davėjo.

Giliai dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys, 

Vilią Joseph Marie, Newtown.

laivo vardo, neatmena die- 
Išskiriant tik sekančius: nos, mėnesio, metų jų at-
1) Tuos, kurių prašymai važiavimo į Ameriką. Vi- 

dėl “antrų popierų“ besi-, sos tos reikalingos infor- 
tęsia karui prasidėjus. Imacijos jiems neatrodė

2) Tuos, kurie gavo sa-j svarbios, ir jie ne neban- 
vo “pirmas popieras” nors dė paminti ar sužinoti jas; 
du metu prieš karo pra- Dabar ateiviai, kurie nori 
džią.

3) Tuos, kurie gali gauti mato, jog tos informacijos 
~be pįr.’yra būtinai reikalingos.

Žmonės su virš minė-
25c.

20c.

v • sei- kiais metodais tikybinis 
paruošimas laikui bėgant

15c. 
20c.

!
I

i
;
i
!
!; i jami gyvenimiški pavyz-
l I I j V • • • X 1 • • • V *

Rety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

3(SW.8roa

suoti imigrantą nuo klasi
fikavimo kaip “ateivis- 
priešas”. Jeigu imigranto 
ištikimumas Jung. Valsty-

ir praktikas pedagogas jų dvasia. Kūdikius religi- 
gali laisvai savo nuomonę niai nuteikia bendra 
apie auklėjimo klausimus mos malda, minios malda

kalboje. Ką turime iš se
niau, šiems moderniems 
laikams neperdaugiausiai 
betinka. Kadangi religinis 
turi ryšį su tautiniu auk-! Parašė Kun. J. Paškauskas 
Įėjimu, tai mums labai bū-: Knygutė labai įdomi ir verta 
tų pravartu irtikybines!
priemones pasitiekti savo bininkas”. 366 W. Broadway 

iston, Mass.

ABC Pradžiamokslis - elementorius, 40 pusi. Kaina . 30c.
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 

La Salette, verti kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ............ ...................... ..........................

DR. VINCO PIETARIO RAŠTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ...........................  50c.

GĖLIŲ PINTINĖLĖ, graži apysaka, 96 pusi. Kaina 20c. 
TRUMPAS KATEKIZMAS, vadovėlis pradžios mo

kykloms ir pirmai vaikų išpažinčiai. Paren
gi Kun. J. B. Končius, S.T.O. Kaina ...............  20c.

KATEKIZMAS mažiems vaikams, anglų ir lietuvių 
kalbose. Verti Kun. J. K. Miliauskas. Kaina .... 20c.

KATEKIZMĖLIS — Pirma Išpažintis. Sutaisė Kun. 
P. Juškaitis. Kaina .....................    15c.

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Verti K. 
Kaina ...........................................-........................... 15c.

NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina 20c.
NOVENA prie Dievo Motinos Nuolatinis Pagalbos 

Kaina ...................................  -.......
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina ....................
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas. 

Graži apysaka. Kaina ...............-......... ................. 25c.
PIETŲ AMERIKOJE, kelionis įspūdžiai. Parašė 

Kun. J. Paškauskas. Kaina .................................25c.
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87 

pusi. Kaina —............. -..... -................................
SPARNUOTI LIETUVIAI — Darius ir Girėnas. 

Parašė kap. P. Jurgila, gerais apdarais. Kai
na .............. -............................................................ $1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. čia rasite daugybę įvairių valgiams 

* gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu ......  $1.10

Su užsakymais kreipkitės —

Visi ateiviai, kurie turi
I

tapti šios šalies piliečiais,

_________ i___________ .išgaruoja iš jaunuolių są-i<<an^ras popieras 
—monės. Kas kita būna, kai 

bet koks mokymas įtrau
kia į darbą daug vaiko ga
lių: regėjimą, klausą, at
mintį, jausmus ir k. Pote
rių, pagrindinių tikėjimo 
tiesų, doros, gražaus elge
sio mokymui, jų reikšmės 
išaiškinimui ir pratimams 
geriausiai gali padėti tam 

i tikslui pagaminta paveiks
luota tikybinė vaikų lite
ratūra, parinkti atatinka
mi paveikslai ir papasako-

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester. 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

imnmi » ••••••••••MMteraMO

PHONE 
So. Boston

; džiai bei nuotykiai iš vai
kų pasaulio. Teko matyti 
anglų kalboje daug gerų 
vaikams tikybinių knyge
lių, gaunamų pas The Ed- 
ward O’Toole Co., 65 Bark- 
lay St., New York. Tose 
knygelėse vaizdingai, pa
veikslėlių pagalba, aiški
nama įvairios tikėjimo 
tiesos, doros pavyzdžiai, 
malda “Tėve Mūsų”, pa
ruošimas prie šv. Komuni
jos ir k. Gaila, kad pana
šios tikybinės vaikų lite
ratūros trūksta lietuvių dvasioje ir kalboje.

i !

l”

mų popierų, priežastimi;
apsivedimo su Amerikos toms problemoms, arba su 
piliečiu arba dėl kitų prie-’ kitoms, gali susisiekti su 
žasčių, šie gali tepti pilie- Immigrants Information 
čiais, kad nors karo stovis Bureau, 156 Fifth Avenue, 
egzistuoja terpe jų gimti- New York City, dėl reika- 
nės šalies ir Jung. Valsty- lingu informacijų, 
bių. Jie privalo gauti spe
ciali leidimą nuo natūrali- visas reikalingas informa- ; 
zacijos tarnybos galvos, ir, ei jas gali tuoj prašyti pir- 
procedūra jų atsitikimuo- mų arba antrų popierų, 
se veiks ne taip greitai taip, kad jeigu jų gimtinė 
kaip regulariškuose natų- šalis įsiveltų į karą su 
ralizacijos atsitikimuose. Jung. Valstybėmis jiems 

4) Ir vienintelis kitas iš- nereikės nukentėti. Turi- 
ėmimas yra, jog Jungjme atsiminti, jog per pas- 
Valstybių prezidentas turi kutinį karą buvo sunku ’ 
neapribotą valią paliuo-jnepiliečiams laikyti savo 

darbus ne-apsaugos indus
trijose, ir gal vėl taip atsi-’ 
kartoti, jeigu Jungtinės 
Valstvbės stos į karą.

I.I.B.

Mass.




