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Vėl gaires keis? 

Kalnai gimdo pelę.

Gaisras Clevelande, kur laike audros, kuri pūtė nuo Texas, užsidegė 
Vanis Building. Vėjas pūtė 50 mylių per valandą. Gaisrininkai jokiu bū
du nedavė rodos, kaip sukontroliuoti ugnį. Atrodė, kaip milžiniškas ‘fe
nas’ varė ugnies srovę ir rijo viską.

TEL SOUth Boston 2680

Pasiutimo Ugi—Bolševiz
mo Paseki Lietuvoje

• Per Kauno radi ja Dr.
■ Balys Matulionis laikė į- 
’žanginę paskaitą į ciklą

_ . , » .. . . “Sveikatos patarimai”. Iš• UrnobD kabmeto pas>- kaitcs įaaiSkė1o> kad 
kelmas Japonijoje dauge- Lietuvoie sveikatos srity- 
ho paskaitytas geltonvei- svarbiausi rejkalai dį. 
džių pasiruošimu pulti Si- šje: negirdėtas pa.
birą. Naujas ministrų Pir- siutimo H papHtimaS. 
mmmkas skaitomas geru kurfs esąs tiesioginė bol- 
kareiviu. Jis pramintas betvarkės „asė-
skustuvu Japonus su-;ka Atsirad0 d

laikyti tegalėtų staigi ir,netekusi šeimininku; 
žymi raudonosios armijos e įr iu*.
pedale, arba griežtas mo jįa.’^up žmon% Lic.
nedviprasmis Amerikos j- ® es, t,f-u ietj 
Sikišunas. Anglija, o ypa- Dr Matu,ionis kad
tingai Australija su Nau- eįi h,sJo ’
jąja Zelandija šio Amen- .. ... i a.- •J .nmnciai atvvkti » Kauną,

kur ligcnvs skiepijami ne
mokamai.

i Antras sveriius klausi
mas — apkrečiamų ligų 
atsiradimas, na v. dėmėto
sios šiltinės. Ta li^a užneš
ta Lietuvon rusų belaisvių, 
kurie esą labai nešvarūs ir 
aplipę parazitų. Šie gi yra 
didžiausi dėmėtosios šilti
nės skleidėjai.

« • -y- ii - i i •kos jsikisimo labai laukia. Viit, 1Jcrr
Amerikai įsikišus, Japo

nijai tektų kovoti 5,000 
mylių ilgio ir 3,000 mylių 
platumo frontu. Pietų gale 
geltonveidžių priešai atsi
remtų Anglijos jūros tvir
tove Singaporu. Šiaurėje 
rusų Vladivostokas lėktu
vais grasintų Japonijos 
valstybės širdžiai,o narlai- 
vės jos vidurio jūrai. Ame
rikai karo laivynas Ramia
jame Okeane viršijo japo
nų, dešimčių laivų prieš 
septynius, bet paskutiniu 
laiku Amerika padidino sa
vo laivyną Atlantike, to
kiu būdu, spėkos maždaug 
lygios. h

v*

UŽDRAUDĖ PAGRA
ŽINIMUS AUTOMO

BILIAMS

K*,. W«i dU*“*,mobaių
gal apsisvaratys.

• Rusai, matyti, tiek pat 
uoliai vykdė nacių princi
pą “patrankos vietoje svie
sto”. nes net vokiečiai nu
stebę gausumu raudonos 
armijos tankų, patrankų, 
ir kitokių ginklų. Anglijos 
Tarptautinių Reikalų ins
titutas todėl pasiėmė už
davinį apytikriai nustatyti 
kiek pinigų Sovietija gink
lams paskutiniais metais 
leido. Bolševikų statistika 
sunkiai prieinama, ir toji 
kai kada miglota bei apga- 
vinga, tačiau institutas 
mano, jam pavykę nusta
tyti, kad iki 1941 metų 
Maskva ginklams išleidusi 
apie 25 bilionus dolerių, 
arba tiek kiek Vokietija iš
leido iki 1939 metų. Tokiu 
būdu, jei Sovietijos pra
moninis gabumas būtų bu
vęs Vokietijai lygus, rusai 
privalėtu turėti veik tiek 
pat ginklų, kiek vokiečiai. 
Tačiau, rusų pramonės na
šumas vokiečiams neprily
go. Daugiau negu pusė So
vietijos fabrikų ir kasyklų 
dabar vokiečiu okupuota 
ar sunaikinta. Tokiu būdu, 
nežiūrint kareivių skai
čiaus gausumo, rusai bus 
mušami ir priversti trauk
tis iki Amerika ir Anglija 
savo ralingomis pramonė
mis neims tiekti ginklų 
“Niagaros kriokliu”.

W Amerikonų ___
Newswook skelbia slaptus 
įsakus Amerikos komunis
tų vadams, iš kurių matyti 
partija ruošiama vėl gai
res pasukti, jei Stalinas 
sugalvotų Lenino pavyzdį 
pasekti ir su vokiečiais pa
sirąžyti taikos sutartį. I- 
sąkuose liepiama komunis
tinei propogandai pabrėžti.
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KATALIKIŲ MERGAIČIŲ -g-g.4000
DALYVAVO KATEDROJE

------------------- Berlynas, spalių 27 —Vo-
Boston, Mass., Spalių 27, taiką, padarė pasižadėji- kietijos ginkluoti legionai 

— Pereitą sekmadienį, mą būti ištikimos Dievui triuškina Maskvos tvirto- 
Kristaus Karaliaus šventė- ir Skautų konstitucijai, ves. Pereitą savaitę buvo 

apylinkės Laike pamaldų visos daly- žinių, kad vokiečiams beli- 
Skautės giedojo ko tik 35 mylios iki Mas- 
Pabaigoje įvyko kvos, o vėliausios žinios

Washington, D. C., spalių .
27 - Jung. Valstybių vai- £ 
džios viršininkai pranešė {.

industriiaL cių sMucių rateliai daly- giesmes.
katalikų parapijų Mergai- ves

Kaip pranešama, po šio 
įteikimo 

Lietuvos aktyvistų fronto 
vadas Leonas Prapuolenis 
buvęs suimtas. Du nacio
nalistų partijos vadovybės 
nariai — inž. K. Brunius ir 
Zenonas Blynas buvę iš sa
vo pareigų atstatyti.

Tenka priminti, kad L. 
Prapuolenis sukilimo prieš 
bolševikus metu pasiraši
nėjo kaip Lietuvių Akty
vistų Fronto štabo virši
ninko įgaliotinis. Kai dėl 
Z. Blyno ,tai jis buvo žino
mas kaipo publicistas, pa
sirašinėjęs ‘Vetusius’ var-

idu.
Rugsėjo 27 d. per Kauno 

radiją buvo paskelbtas 
toks Vokietijos generalinio 
komisaro Lietuvoje von

• Patirta, kad Lietuvos. Renteln pasirašytas įsa- 
nacionalistu partija rugsė- kymas: 
jo 14 d. įteikusi Vokietijos, 
generaliniam 
memorandumą dėl dabar
tinės padėties Lietuvoje.

Taip pat Lietuvos akty
vistų fronto vadovybė tuo

Washington, D. C., spa-J pačiu reikalu įteikusi mė
lių 27 — Plieno korporaci- morandumą Vokietijos ko
jų anglių kasyklų 53,000 misarui. 
darbininkų, vadovaujami
United Mine Workers uni- memorandumo 
jos, kurios prezidentu yra 
John L. Lewis, išėjo į strei
ką. Jeigu streikas užsitęs
tų, tai labai sutrukdytų 
apsigvnimo darbus įvairio
se dirbtuvėse.

Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad unija 
streiką atšauktų ir isakvtų 
darbininkams grįžti dar
ban.

Laukia John L. Lev/is at
sakymo.

Darbininkai reikalauja
kad kasyklose dirbtų tik u- Į 
nijistai darbininkai.

Areštavo Aktyvistų Vadų 
Prapuolenį

I

I

“Lietuvos Aktyvistų 
komisarui; Frontas uždaromas ir jo 

turtas konfiskuojamas. A- 
pie reikalingas priemones 
sprendžia sričių komisa
rai”.

i

cių Skaučių rateliai daly- giesmes. Pabaigoje įvyko kvos, o vėliausios žinios 
vavo bamaldo^e Šv. Kry-‘palaiminimas i&vč. Sakra- padtioda, kad vokiečiai jau 
žiaus Katedroje, 2:30 vai. mentu. visai arti Maskvos.

J Pažymėtina, kad tarp tų Vokietijos naciai paėmė 
Dalyvavo virš 4000 mer- 4000 skaučių buvo apie 20 daug rusų į nelaisvę.

Jau kelintą kartą vokie
čiai bombarduoja Kremlių.! 
Kaip žinoma. Sovietų ko-Į 
misarai išsikraustė į Kui- 
byševą. Bet Stalinas esą 
pasilikęs Maskvoje ir va
dovauja gynimo jėgoms.

kad nuo gruodžio 15 d. š.
m. nebegalės vartoti auto
mobilių pagražinimui alų- 
minum, kromijo ir nikelio.
Toji medžiaga reikalinga gaičių pradinio mokykli- lietuvaičių skaučių iš Šv. 
valdžios apsigynimo dar- nio amžiaus. Skautės mer- Jurgio lietuvių parapijos, 
bams. Igaitės atkalbėjo maldą už Norwood, Mass. Neteko

i sužinoti ar buvo iš kitų

Rai idnnipii. lannnai Kai liaci ;lietuvių parapijų.’"ne
Apsivedančių Egzami

navimas Prasidės
Šeštadienį

SOVIETŲ ALIEJAUS .PASKU
TINE STOTIS PAVOJUJE

Naciai Užėmė Stalino Miestą
Londonas, spalių 27 — dustrija būtų perkirsta ir 

Sovietų raudonųjų eilės padalinta. Tokiu būdu vo- 
i visur braška, bet Maskvos kiečiai suparaližuotų Ame- 
frontas dar nesutriuškin- rikos - Britanijos pagalbos 
tas. Tačiau pietiniame pristatymo kelią, kuris da- 
fronte vokiečiai jau užėmė bar eina iš Irano, 
beveik visą Doneco basei- Spėjama, kad Britanijos 
ną ir be sustojimo eina karo jėgos ateis Sovietams 

I link Rostovo, kur yra svar- į pagalbą. Tik ar nebus su- 
biausia aliejaus pristatv- vėluota? 
mo dūda, ir tai paskutinė. --------------

Sovietu raudonųjų pozi- Sunaikinta Daug 
cija pietiniame fronte yra Paminklu

nukentėjo. Japonai palikę muo, einąs į vedybinį gy- statymo atšaukimo, yra pavojuje, 
ginklų ir amunicijos So- venimą, gautų gydytojo gandų, kad bus pareika-Į Britanijoj 
vietų teritorijoj.

Tass žinių agentūra spė- ką stovį.
ja, kad japonų tikslas bu-| Nuo šeštadienio miestų 
vęs sugauti raudonųjų ru- įr miestelių raštininkai ne-

Raudonieji Japonai Kaujasi
I

Maskva, Rusija, spalių 
27 — Rusų “Tass” prane
ša, kad ant Manchukuo- 
Siberijos rubežiaus įvyko 
susikirtimas tarp raudo
nųjų rusų ir japonų.

prių grupių, kurios tik to
dėl prieš Hitlerį, kad jis 
gręsiąs jų pelnams. Be to, 
prieš sovietinė propagan
da, sako, tik laikinai šen iri

Massachusetts valstybė-
NORI PASKELBTI 

KARĄIš Vladivostoko praneša, 
kad 20 japonų kareivių už- ie naujas įstatymas, kuris 
puolė Sovietų rubežiaus įeina galion šeštadienį, 
sargybą arti Raskino kai- lapkričio 1 d. š. m., reika- 27 
mėlio, spalių 23. Abi pusės lauja, kad kiekvienas as- ginčams dėl Neitralumo į-į

Washington, D. C., spalių
Senate prasidėjus

valdžios sfe-
i paliudymą apie savo fiziš- lauta, kad Kongresas pa- rose eina karšti ginčai dėl

1—* skelbtų karą. .- « .. .

da, sako tik laikinai šen ir, bežia^ sargybą ir įsitrau-;priims apUkacijų išgavi. 
ten prislopinta ir laukianti juos j savo teritoriją. ^ui leidi^o apįivesti jei. 
progos vėl pasilieti. Japonai nutraukė mūšius p-n nebus nristatvtas ?vdvKaip žinoma kol Hitleris^ j, atgal į saVo «Japonai nutraukė mūšius gU nebus pristatytas gydy-

Stalino nepuolė, komunis-’ žemę.
tų propogandos linija skel-Į ■_____ _
bė, šis karas esąs daromas naį bando išprovokuoti ka
rdei pelno”, esąs “imperia- su Sovietais, 
listinis”, ir tam panašiai. £ ____ - -

• Kokiu patetišku vaikiš- kareivių Manchukuo teri
torijoj. Japonai esą kurs
tomi vokiečių norį pradėti 
karą.

Tačiau iki šiol tikro karo 
tarp Sovietų ir Japonijos 
nėra.

99

listinis”, ir tam Današiai.

i kurnu mūsų bolševikų 
spauda stengiasi užgniau
žti Maskvos nedovanotiną 
elgesį Lietuvoje, tepdama 
visus Maskvos kritikus 
“naciais”! Kokiu uolumu 
ta spauda kasdien rašo, 

žurnalas būk lietuviuose esama ‘na
cių agentų’, esama “naci
nės propogandos skleidė
jų”, kuriems primenama į- 
siregistruoti Valstybės 
departmente, ir kuriems 
vis grasoma Washingtonu. 

Nebūkite kūdikiais! Ge
riau pasiskaitykite pasa
kaitę kaip kalnas pagimdė 
pelę. Labai pamokinanti 

kad Amerikoje esama sti-pasakaitė!

Per Kauno radiją pa-

PARALYŽIAUS LIGA 
PLINTA PRANCŪZI

JOJE

Londonas, spalių 27 — 
išduotas ne vėliau 30 dienų Spauda praneša, kad neo-

Kaikurie sako, kad jaųo- prieš padavimą aplikaci- Sūpuotoje

Sakoma, 
kad nemažai yra japonų

UŽMUŠK 5 ŽMONES 
VIESULOJE

Russellville, Arkansas,— 
Spalių 27 — Vakar Darda- 
nelle ir apylinkėje siautė 
smarki audra, kurios su- 
kuryj užmušta 4 moterys 
ir vienas vaikas ir mažiau
sia 15 žmonių sužeista. Pa
darė nemažai ir mafr^Halių 
nuostolių.

jos.

ANGLUOS ORO AR 
MADA PUOLK 
HAMBURGĄ

; Prancūzijoje 
smarkiai plinta paraly
žiaus ir šiltinės ligos.

Londonas, spalių 27 — 
Anglijos karo lakūnai iš 
orlaivių smarkiai bombar
davo Vokietijos 
Hamburgą.

Taipgi bombardavo Cher- 
bourg, Egersund ir Nan- 
tes prieplaukas.

miestą

22 ŽMONKS SUDEGS 
AUTOBUSO KATA- 

STROFOJE

e
skelbtas maždaus tokio tu
rinio pranešimas: Dėl poli
tini; ivykių Lietuvoje nu
kentėjo nemaža kultūrinių 
paminklu, kuriuos naikino 
bolševikai ir piktos valios 
žmonės. Būtinas reikalas 
tuos paminklus apsaugoti 
ir prižiūrėti, kad mokslo, 
meno, istorijos, spaudos ir 
muziejinės retenybės do
kumentai ir kt. raštai ne
būtu sunaikinti. Tam tiks
lui Kaune įsteigta kultūri
niu paminklų saugosimo į- 

_ staiga (Maironio g. 30, bu-
k tas 10). Ta įstaiga krei- 

ir Kharkovos Dįasj į valdžios pareigūnus 
ir i visuomene, prašvdpma 

i kultūri-

ginkluotos pagalbos Rusi
jai. Jeigu anglai stotų rau
doniesiems į pagalbą Dieti
niame fronte, tai raudonų
jų armijai būtų lengviau 
sulaikyti nacius ne tik 
pietiniame, bet ir kituose 
frontuose.

Sovietų žinios praneša, 
kad Stalino miesto užėmi
mas vokiečiams brangiai 
kainavęs. Sakoma, kad 
kautynėse žuvo ir sužeista 
50,000 vokiečiu per pasta
rąsias kelias dienas.

Vokiečiai 
Stalino, bet 
miestą.

Smarkios kautynės eina padėt‘f

Clanton, Ala., spalių 27—
Vakar Montgomery - Bir- 
mingham autobusas tren
kė į tiltą ir užsidegė. Su- Kalinino mieste ir apylin- „ius paminklus apsaugoti', 
degė mirtinai 22 žmonės ir 1----
8 sužeisti.

3ŠM TONŲ Į DIENĄ
Teheran, Iranas, spalių 

27 — Britanija ir Amerika 
esą pasiruošus pasiųsti ka
ro meedžiagos Rusijai po 
3000 tonų kasdien per Ira
ną. ; •

UŽMUŠK NACIŲ 
GENEROLĄ

Londonas, spalių 27 — 
Maskvos radio praneša,) 
kad ore virš Maskvos nu
šautas Vokietijos oro vir
šininkas, gen. Ottenba- 
cher. .

kėje. i
| Logiškai galvojanti stra-i 
tegai sako, kad dabar vo

kiečiai 400 mylių fronte ( 
žygiuos į Astrakhaną,! 
skersai plataus sąsiaurio; Vakar čia įvyko demons- 
tarp Juodųjų ir Kaspijos tracija, I 
jurų.

10.000 ANGLU DE
MONSTRACIJOJE

Londonas, spaliu 27

, kuriai vadovavo
j'—;. ' darbininkai. Dalyvavo apie

Jeigu vokiečiams pavyk-’ 16,000'; žmonių. DemohS^ 
tų pasiekti Astrakhano tVąntal reikalavo, kad Ah*
miestą, tai Sovietu raudo įjjja'duotų '“pilną paiįi!'!*

• • '• • • Ju t.' • • * Į • • * < fL •• • . ' * f f 9noji armija ir aliejaus m- bą Rusijai.



Antradienis, Spalių 28, 1941 DARBININKAS

Iš Bolševizmo Laikų Lietuvoje
Komunistai parsidavėliai' — Na, tai Tamsta gali 

dar ir dabar teberašo sa- tuojau gauti.
Technikinis vadovas pa-į

I
vo laikraščiuose apie tą 
“gerovę” ir “pavyzdingą” sielgė kaip senovės Romu- 
sovietų bolševikų tvarką las (!) —vienu plunksnos 
Lietuvoje.

Bevartydamas susovie- 1.000 lengvųjų lagaminų 
tintos Lietuvos spaudą, užraktų pažymėjo didesnį 
buvusiame bolševikų ofi- numerį, ir atsirado užrak- 
cioze “Tarybų Lietuva” tai transokeaniniams laga- 
užtikau tokį aprašymą, minams, jis padidino lan- 
prie kurio, kaip sako že- gų grandinėlių svorį, ir to
maičiai, nieko nei pridėsi, kias grandines jau buvo 
nei atimsi. Persispausdi- galima vartoti durims, jis 
name jį ištisai. padidino sagučių svorį ir

■šios atrodė jau kaip kana
pėlės.

brūkštelėjimu jis vietoje

Naujos “Lions” kepurės, kurias pasiskyrė Lions International of Upi- 
ted Statės dėvi paveiksle matomi: George R. Jordan, (vidury) iš Daląs, 
Texas, Al Niemyer( kairėj), iš New Yorko ir Diek Durham. Visi tos or
ganizacijos šulai.

Rašo:
“Metalų apdirbimo ins- — Taip. Štai Tamstai 12 

pektorius vieną gražią die- tonų 560 kg., kaip norėjai, 
ną įsmuko į metalo gami- Tačiau įspėju Tamstą; kad 
nių dirbtuvės Vilijampolė-; čia bus transokeaninių la- 
je patalpą, žnegterėjo į gaminu užraktai. O kas 
kėdę, išsiėmė iš portfelio šiandien bekeliauja per 
dokumentą ir iškilmingai vandenyną?

— Transokeaninių laga
minų užraktai taip pat 
prekė. Svarbiausia — pla
nas įvykdytas.

Inspektorius išėjo, o ve
dėjas skaičiavo toliau. Ir 
čia atsirado naujas sunku
mas: kanceliarinėms są
varžėlėms buvo reikalinga 
pagal planą 3,000 kg. vie
los. Dėl to rytojaus dieną 
jis nuėjo į Tiekimo ir rea
lizavimo skyrių ir papra
šė:
— Duokite man 3,000 kg. 

plonos vielos Nr. 20.
— Ar Tamsta iš kitos pla-

paskelbė dirbtuvės techni-' 
kiniam vadovui:

■ •j

— Dvylika tonų galante
rijos prekių kovo mėn., 
prašau atitinkamai pa
ruošti.

Technikinis vadovas 
žvilgterėjo į dokumentą, 
paskui į inspektorių, po to 
apžvelgė lentynose su
krautas prekes ir tyliai ta
rė:
— Ar Tamsta kartais ne

apsirikai? Tamsta matai, 
mes gaminame įvairias sa
gutes, popierių sąvaržėles, 
knopkas, šaukštus, šaku
tes, lagaminų užraktus, 
langų grandinėles...
— Ne, neapsirikau, 

parašyta: 12 tonų.
— Na, tai Planavimo sky

rius apsiriko, nes, jeigu 
mes gamintumėte tono-! 
mis, tai ir tuomet per išti
sus metus nesuvartotume S^ai^terijos prekių paga- 
įvairioms kanceliarinėms mint? __
sąvaržėlėms tiek daug me
talo, o ką čia bekalbėti per 
mėnesį. Mes juk turime 
kiekvienos savo gaminių 
rūšies gaminti po tiek ir 
tokios, po kiek daugiausia 
išperkama, kad kuo dau
giausia ir kuo pigesnių 
prekių patektų į rinką, 
kad kiek galima sumažėtų 
jų savikaina.
— Būk Tamsta geras, ge-

Prof. A. Jąnuląįtis pra
neša, kad bolševikai iš 
Kauno išvežė inž. Vytautą 
Račkauską (buV- geležin- 

Vokiečiu įsakymas Apie Į neralinį komisarą už me- įgĮjų valdybos vyriausiąjį

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
GyvuKy Skerdimu Lietuvoje |
• Per Kauno radiją buvo nustatytų taisyklių. Vo- pat šaltiniais nųp Šiaulių 

Vokietijos kiečių kariams ar įstai- jšvežtį Feliksas Jąpulaitis, 
... .. . cj-nmc Irsi ri i m 11 moariGį - ~ - - — ' -

__ v___  gyvulių Produktus pardavinėti petras su žmona bei dviem 
skerdimą. Pagal tą įsaky- draudžiama. Ankščiau iš- vaikais.
mą, mėsos gamyba atlie- ieistos vokiečių Wirts-

I karna tik per nustatytas chaf tskommando taisyk-į 1S v į------ -- -----  ~

perskaitytas \____ __
komisaro “rytų sritims” j-Soms be ‘«aimų mėsos 
sakymas apie j

jo žmona Oną ir jūs sūnus

i organizacijas. Draudžia
ma duoti mėsą tiems, kurie 
nepriklauso prie namų ū- 
kio narių. Namie gyvulį 
galima piauti tik įvykus 

atsitikimui, kai

Štai

netos nukritai? 3,000 kg.? nelaimės
Mūsų fabrikas pagamina ^rvulio gyvybės negalima 
per mėnesį viso tiktai 500 
kg., o jūsų dirbtuvė nėra 
vienintelė metalo prekėms 
gaminti. Ir ką gi Tamsta 
veiksi su 3,000 kg.?

4— Tiek reikalinga pagal 
planą — 12 tonų metalo

_  ___  __ ! Iš Vilniaus bolševikai iš- 
lės”pasiliekZ"galiojeTkiek vežė žinomą lietuvių vi- 
jos neprieštarauja šiam į- suomenės veikėją Kons- 
sakymui. Už šių taisyklių Antiną Stašį su žmona ir 
nesilaikymą nustatytos 
bausmės. Taisyklės veikia 
nuo 1941 m. rugsėjo 6 d.

Rusų Okupacija Pakeista 
Vokiečių Okupacija

išgelbėti ir kai negalima, 
dėl blogo susisiekimo, pri
statyti jo veterinarijos 
gydytojui. Priėmimo vie
tos skerdimui nurodomos raščio “Nu” numeryje iš- 
generalinių komisarų ar spausdinta«ilgesnė apžval- 
vokiečių valdžios paskirtų ga, kurioje skyrius “Vo- 
agronomų. Tikras gyvulių kiečiai Pabaltijyje” pa-

• Švedų politinio savait-

dukterim — adv. Juknevi
čiaus žmoną su 2 mažom 
dukrelėm.

Iš Raseinių 
apskrities 
gydytojas K. 
4 vaikais.

Iš Palangos ir Druski
ninkų vasarviečių bolševi
kai išvežė ten vasarojusius 
vaikus. Apie jų likimą Lie
tuvos Raudonasis Kryžius

išvežtas tos 
veterinarijos 
Avižienis su

Lietuvių Kultūrinis Institutas jau atidavė spau- 
don pirmąją Prof. K. Pakšto parašytą knygelę, “The 
Destruction and Resurrection o fthe Baltic Statės”. Ji 
bus arti 45 pusi. Kaina vieno egz. — 30c., už 100 egz. — 
$20.00. Ligšiol tik vienas kun. J. Karalius jos užsisakė 
savo parapijai 200 egz. Skubiai laukiame kitų užsaky
mų, kad žinotume kiek jos spausdinti.

Jos turinys:
I. Origin and history of the Baltic nations.

II. Declaration of independence and bounaary 
problems.

III. Russian intrusion in October, 1939.
IV. What caused the Russian occupation?

V. Agriculture of the Baltic Statės.
VI. Industry and commerce.

VII. Education and press.
VIII. The fate of Lithuanian higher culture.

IX. Economic, cultural and political sympathies.
X. The degree of freedom.

XI. Situation under the Russian tyranny.
XII. The Red War on Religion.

XIII. The German Occupation and Seven Weeks’ 
Government.

XIV. The hopes of the Resurrection.
Manytume, kad didelės parapijos ar kolonijos ge 

lėtų šios knygelės naudingai suvartoti po 200 egz.; v: 
dutinės parapijos, apie 100 egz.; ir mažosios parapijoj 
apie 50 egz.

Būtų gera, kad įvairių miestų lietuviai kleboną 
fondų ir organizacijų veikėjai pasirūpintų laiku užs 
sakyti šios knygelės pakankamą skaičių, ir teiktųsi j^. 
paskleisti tarp savo apylinkės politikos veikėjų ir tarp 
lietuviškos jaunuomenės.

Knygelė parašyta lengvu stilium. Tokiu būdu ji 
prieinama ir vidutiniškai prasilavinusiems žmonėms.

Čekius prašome rašyti Prof. K. Pakšto vardu ir 
siųsti šiuo adresu: ,

Lithuanian Culturąi Institute 
6017 South Kenvvood Avęnųe Chicago, III.

— Juk tam ir 300 kg. per 
daug!
— Kuo laikote mane: be

pročiu ar kenkėju? 
riaumojo vedėjas. — Jeigu 
man tenka įvykdyti 12 to
nų planą, tai man reikia 
3,000 kg. vielos, o jūs tiek 
tokios plonos vielos negali
te duoti. Aš imsiu gaminti 

.prekes, kurių niekas ne- 
____  pirks. Jeigu aš atitinkamai 

rai pagilvokd7°Gd būt, padidinsiu kitų gaminių 
vis dėlto bus galima? Juk svori. tai pastarieji nebe- 
taip impozantiškai atrodo: bks savo paskirčiai, ir bus 
tonos’________________ j veltui išeikvota medžiaga.

— Gerai, aš pagalvosiu,1 Jis užtrenkė duris ir ne
ateikite poryt iėj° I Planavimo skyrių.

Po dviejų dienų vėl atėjo Tenjispasakė maždaug 
inspektorius, ir vedėjas į- 
teikė jam gaminių sąrašą 
— viso 11 tonų 130 kg.

- su-

tokią kalbą:
— Gerbiamieji draugai! 

Jūs užsakėte mūsų dirbtu- 
— Čia dar" trūksta0’ 870 vei pagaminti kovo mėnesį 

kg.! — tarė nusiminęs ins-;^ tonų metalo galanteri- 
pektorius.

O.William B. Knudsen, 
P. M. direktorius, Baltuo
se Rūmuose tariasi su Pre
zidentu Rooseveltu apie 
vėliausius karo įvykius pa
saulyje.

dama. Ji pakeista kita me-;kad jie yra svarbiausia da- 
liodija.

• Kauno radijas vokiečių 
pranešėjo vadinamas ‘Lan-’ 
deessender Kauen”, o Vii-;iždo tikslas parduoti Ap
maus — “Landessender sigynimo Taupymo ženk- 
Ostland, Gruppe Wilna”. his, detalėse krautuvėse 
Programos pabaigoje vo- visoje Amerikos valstybė- 
kiškas kalbėtojas sušunka je. 
“Heil Hitler”, po to seka; 
vokiečių himnai. Lietuviš-; 
kas kalbėtojas palinki tik
tai “Labos nakties malo
niems klausytojams”.

• lis Apsigynimo programos. 
’ •

v' ;r "'"r • ‘
Klausimas — Koks yra

“Landessender sigynimo Taupymo ženk-svoris, atmetus 5*%, laiko- švęstas ir Lietuvai. Savait- jokių žinių neturi, 
mas gyvu svoriu ir pagal jį raštis rašo: “Kai Pabalti-1 - ------------
sumokama pardavėjui. Jis jyje prasidėjo vokiečių o- IŠMĖTĖ VISUS BOLBE" 
gauna liudijimą apie par- fenzyva ir kai rusai, nors VIRINIUS VEIKALUS 
duotus gyvulius. Tą liūdi- ir po stipraus pasipriešini-; _ _ ‘ ,

• - • ' mo, buvo iš ten išvaryti,' • Per Kauno radiją buvo
visai natūralinės buvo lie- perduotas operos . sezono 
tuvių, latvių ir estų viltys;^‘darymas Vietoje pa^- 
dėl jų tautinės laisves ir *?e5?-l0 b°beengrino be 
nepriklausomybės atstaty.!Jokl’l,.Paalsklnlm,l. buv0 
mo. Tačiau iš vokiečių pu- transliuojamas Tann- 
sės šia prasme niekuomet hae“sar. ' Orkestrą dinga- 

1 nebuvo duota bet kurių pa-'v,° Bukaa’ režisavo Pavlov- 
žadu ir neatrodo, kad ten‘?kls; dekoracijos -_Dobu- 
būtų daromi kokie planai alnsk‘°; °P€1r0-»e dalyvavo: 
atstatvti Lietuvą, Latviją LE" Petrauskas, Orentas, 
ir Estiją, kaip laisvas vals- Nauraps, Survila, Grigai- 

. tiene, Adamaviciute ir kt. 
perskaitę XVIII partijos liudija, kad rusų okupaci- • Per Kauno radiją buvo 
konferencijoje pasakytąją: ja pakeista vokiečių oku- įjungta operos ‘Lohengrin’ 

v ■ Simboliška yra ir repeticija. Ta proga operos
' direktorius Ivanauskas 

trumpai papasakojo sun
kias sąlygas, kuriose artis
tai gyveno bolševikų oku
pacijos metu. Teatro dar
buotojai buvo terorizuoja
mi; GPU agentai stengėsi 
juos net prievarta įtraukti 
į savo šlykštų darbą. Da
bar iš teatro repertuaro iš
mesti visi bolševikiniai 
veikalai, tarnavę jų propa
gandai.

• Per Kauno radiją 12 
vai. dieną duodama varpų 
muzika iš Karo Muziejaus 
bokšto. Dar neseniai var
pai skambino meliodiją iš 
“Lietuviais esame mes gi
mę”, kuri virto savo rūšies 
antruoju lietuvių tautiniu 
himnu ir ypač buvo papli
tusi Prūsų lietuvių tarpe. 
Jos žodžiai buvo parašyti 
didelio lietuvių kalbos my
lėtojo Sauerweino - Girė
no, kuris buvo vokietis, bet 
didžiai pamėgęs lietuvius. 

Dabar ta meliodiją iš Ka
rė Muziejaus jau nebeduo-

jimą pardavėjas turi sau
goti ne mažiau kaip 1 me
tus.

Miestai aprūpinami mė
sos gaminiais iš artimiau
sių skerdynių ar dešrų ga
mintojų. Miestų valdybos 
atsako prieš Vokietijos ge-

totinų prekių gamina per 
sunkias, o dėl to mažai be
tinkamas rinkai. Jeigu
Tamstos būtumėte atidžiai tybes. Vietoje to viskas

jos gaminių. Jūs turite ta
me plane įsakmiai nurody
ti, kiek reikia gabalų, kiek 
tuzinų, kokio dydžio, kokio 
ilgio, žodžiu, tiek ir tokių, 
kiek ir kokių mes papras
tai gaminame, o ne ištiso
mis tonomis. Kitaip, pagal 
jūsų planą:
1) bus gaminamos prekės, 
kurių niekas nepirks, o 
jeigu dėl tinkamų prekių 
stokos ir pirks ir tas ne
reikalingas, tai be reikalo 
bus erzinami pirkėjai;

2) užuot atpigusios, pre
kės dar pabrangs, o svar
biausia

3) bus be reikalo sunau
dojama daugiau medžia
gos, negu toms prekėms 
pagaminti reikalinga;

4) reikalingos vielos ne
galima gauti, nes vielos fa
brikas taip pat dirba pagal 
toninį planą ir vietoje var-

drg. Malenkovo kalbą, tai pači ja. i 
būtumėte neparuošę tokių neseniai gauta žinia, kad 
planų... (čia buvo pavarto- Rygoje gatvių lentelių rū
tas nespausdintinas 
dis). Durys smarkiai 
ktelėjo.

EPILOGAS i , - -
Dėžėms su pagaminto- Paskjre ten estų krašto 

mis metalo galanterijos tarybą is o asmenų kurie 
prekėmis užkalti dirbtuvei ^f^y^,jU;yofc~cnj.okupa- 
prireikė vinių. Buvo pa
siųstas darbininkas į gele
žies prekių krautuvę.
— Prašau vinių dėžėms 

sukalti.
g7i būtki?iks“urime i Universiteto Medi-1

Ir parodė darbininkui to
kio didumo vinį, kaip nau
jagimis vaikas. Tiktai ta 
vinis svėrė ne 6 gr., bet 
vos... ketvirtadalį kilogra
mo.

Sugrįžęs darbininkas sa
ko:
— Vinių fabrikas 

jau taip pat pagal tonas! į <
Tonos turi būti tikrai Vilniuje veikia 6 gimnazi- 

gražus daiktas, ypač pri- jos. Tačiau lenkams

žo-| siški pavadinimai dabar 
trin- pakeisti vokiškais pavadi- 

į nimais. Iš Talino praneša- 
; ma, kad vokiečiai dabar

cine valdžia tvarkys kraš
to atstatymo darbą, tačiau 
aiškiai pabrėžiama, kad vi-j 
sai nėra kalbos apie estų j 
vyriausybę”.

cinos Fakultetas Veikia
• Pranešama, kad Uni

versiteto medicinos fakul-1 
tete veikia visi kursai, tuo; 
tarpu kitų fakultetų leisti 
tiktai aukštesnieji kursai. 
Į juos nauji studentai ne

dirba Priimami.
• Gaunama žinių, kad

ne-
taikius jas obuoliams. Jei- santi leista nei viena gim- 
gu ju užaugtu. nazija. •

t r
' nazija

je.
Atsakymas

, vinti ir padaryti prieinamą 
pirkimą kiekvienam ženk

lių, kurie, kaip kiekvienas 
_________ j žino, gali būti iškeičiami 

Pirk lUfanco Reide ir l dauSelyje pa&U * bankų į 
mairciciidCdviiu)ii (Apsigynimo Taupymo bo-

;nus.Stamps

Paleng-

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie-
1 tėjimu — žarnos neveiklios — skau-

kite sau šiuo modernišku būdu —

Klausimas — Aš negaliu 
rasti žodžio “Defense” ant Į 
Apsigynimo Taupymo žen-j 
klų, kuriuos aš pirkau. Ar, 
tai yra tikrai tie patys da galvą., nėra energijos, palengvin- 

Taupymo ženklai, ir ar kramtykite fekn-a-m^nt. gi' su
mano investuoti pinigai į ninga vidurius liuosuojanti kramto- 
. v i, - . ma guma pagelbės švelniai, bet tik-tuos ženklus eina apsigyni- 6 
mo programai?

Atsakymas — Pinigai, 
už kuriuos tu pirkai ženk
lus, tikriausiai eina Apsi
gynimo programai. Ženk
lai turintieji žodžius “A- 
merica on Guard”, pažymi,

rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

10c

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
“Darbininkas” metams kainuoja $4.00

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBIfrįJNKAS”

366 West Broadway, %buth Boston, Mašs.



Antrąįieąis, SpaliŲ 28, 1941-

DARBININKAS
(THE WORKER)

Piibliahed every Tueaoay and Fnoay ejccept Holidays such a» 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by-----------

•AIMT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
BMmd M secood-daM natter SepL 12. 1915 at the post office at Boston, 

Kasa, under the Act of March 3. 1870
AccopUhco for mailing at opectal rate of poetage provlded for in Sectlon 1103 

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

Amerikoje metams _________ $4.0t
Viena kart savaitėje metama $2 00 
UžBleny metams ........ .............. $5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metams >2.5»

KATES:
-----------$4 00 

week yearly $2.00 
--------------- $5.00

per week yearly $2.50
DARBININKAS

M* Wwt Broadvvay, South Boston, M
Teiephone SOUth Booton 2680.

Paims, Ar Nepaims?
Rusų-vokiečių karas tiek užsitęsė, kad viso

keriopiems politikos pranašams tenka įnešti 
stambių pataisų į savo pranašystes, bent tuo; 
atžvilgiu: kiek laiko ims vokiečiams Rusiją vi-, 
siškai nugalėti. Buvo manyta, kad tam prireiks 
6 ar 8 savaičių. Dabar jau tenka skaičiuoti mė
nesiais, nebe savaitėmis. Tiesa, Rusija jau nu
galėta ir visokiais atžvilgiais sunkiai sužalota, 
bet dar neužkariauta. Ir vargu bėra galimybės 
ją visą okupuoti, nes jos plotas tiesiog neišma
tuotas. Pagaliau nėra nė reikalo. Vokiečiai pui
kiai tai supranta. Jų tikslas — visų pirma likvi
duoti raudonąją armiją, užimti stambiausiųjų 
miestų ir ypačiai industrijos centrus, tuo būdu 
padaryti sovietų vyriausybę bejėgę ir privers
ti taikytis. Tie siekimai tik dalinai atsiekti. Rau
donoji armija mirtinai sužeista ir papildoma 
neišlavintais naujokais, kurie būk tai labai ryž
tingai kaunasi, bet vienu ryžtingumu vokiečių 
nesustabdysi. Sovietų armijai trūksta vadų, iš
mokslinimo ir amunicijos. Tokiose sąlygose ka
ras jau nebe karas, tik negailestingos skerdy
nės. Be to, sovietų industrijos centrai didžiumoj 
jau vokiečių okupuoti, darbas suparaližuotas,! 
laukai, kaimai ir miestai pačių bolševikų nai
kinami — žodžiu, visoj sovietijoj vyrauja juo
das nusiminimas. Stalinas pakaitomis žiūri į 
žemėlapį ir į veidrodį: žemėlapis biauriai suža
lotas, gi veidrodis atvaizduoja veidą, į kurį net 
pats savininkas žiūri su pasibaisėjimu. Veide 
pasireiškia dvi išraiškos: pasiryžimas ginti 
Maskvą iki paskutinio ruso (Stalinas yra gru
zinas) ir noras išrišti klausimą: ar Maskvą pa
ims, ar nepaims?

Dėl galutinio Maskvos paėmimo netenka 
abejoti. Rodos ir sovietų vyriausybė dėl to nea
bejoja, nes jau išsikraustė į tolimą Kuibyševą 
(buvusiąją Samarą). Klausimas gali būti tik 
tas, ar Maskva bus paimta pirmiau negu ateis 
žiema ir geriausi sovietų generolai Sausis su 
Vasariu paims aukščiausiąją kariuomenės va
dovybę. Juose vienintelis pasitikėjimas, nes Ti- 
mošenko, Vorošilov ir Budennyj nebepajėgia 
vokiečių sulaikyti. Vokiečiai sakosi nesibiją 
Sausio nė Vasario, nes esą geriau pasiruošę 
sutikti žiaurią Rusijos žiemą negu patys rusai. 
Tai gali būti ir tiesa, nes sovietijos gyventojai 
dėl nevykusio komunistų šeimininkavimo yra 
pernelyg išbadėję ir nuskurę. Kad ir taip, bet 
vis dėlto vokiečiai verčiau norėtų praleisti žie
mą pačioj Maskvoj, nei jos apylinkėse. Tad su
prantama, kad jie negailės pastangų paimti 
Maskvą ko greičiausiai. Ir ne vien tik artėjanti 
žiema juos prie to verčia. Yra ir politinių sume
timų. Maskva bolševizmo centras. Kaip tikrieji 
maskviečiai žiūri į bolševizmą, mes tiksliai ne
žinome. Bet komunistai gins ją iš paskutiniųjų. 
Teen paraudonėjęs Kremlius, Lenino mauzolie
jus, stambiausios valstybinės įstaigos, tūkstan-: 
čiai Stalino paveikslų, biustų ir statulų ir tt. ir tt. 
Maskvos žlugimas gali skaudžiai atsiliepti į ko
munizmo likimą. Sovietų vyriausybė aerai tai 
žino. Žino ir vokiečiai. Tad kautynės už Maskvą 
vienos iš kruviniausių. Bet Maskvos likimas aiš
kiai numatomas: galų gale ją — paims. K.

v • —

*.........
DARBININKAS

čius, Skrupskelis, Jokan-jžeistas, koja nupiauta. Mū-' 
tas su šeima, Rudminas su sų mokiniai dalyvavo

sler Nachrichten” rašo: — 
tas su šeima, Rudminas su su mokiniai dalyvavo su Baltijos valstybių pasiun- 
šeima, Taliat-Kelpša (grei-1 aktyvistais ir tarp jų ypa-Ainiai Londone, kur jie vis 
Gausia, ne Tadas, kurio tingai nusipelnė Šatas, dar turi diplomatinį rangą 
įebuvo namie), Jakiniavi- Stašenis išvežtas su visa ir figūruoja diplomatinia- 
čiussu šeima, Leikus (mū- šeima. Gen. Glovackis su me sąraše, įteikė Foreign 
sų mokinys), Dr. Dielinin-isūnum gyvi ir sveiki. Žydų Office notą, kurioje jie iš 
kaitis išgelbėtas, taip pat daug išbėgo, kiti nešioja naujo protestuoja prieš jų 
Dr. Leimonas. Išvežta Ka-J Dovydo žvaigždę ir neturi šalių okupaciją ir pareiš- 
tilienė su vaikais, Raštikio• teisės 
vaikai yra dingę (Rašti- rais. 
kienė laisva). Iš mūsų mo
kinių žuvo kain partizanai 
Vytautas Kudakas, Alg. 
Trainavičius, Kęstutis Ci
plijauskas. Miškinis su-

I

vaikščioti trotua- 
Visų žydų krausty

masis į Vilijampolę, getto, 
smarkiai eina ir bus už
baigtas rugpjūčio 15 d. At
rodo, kad dar apie 20,000 tarp Churchillio 
žydų yra Kaune.

v •

Du vaikučiai egzaminuoja 100 svarų bombą, kuri 
yra “War Clothes Preview”, New Yorke. Mergytė tu- 
ri užsidėjus ‘gas mask’, kurią ji gavo iš Anglijos.

kia viltį, kad po karo jos 
vėl atgaus visišką politinę 
nepriklausomybę, šis pa
reiškimas įteiktas ryšium 
su Atlanto pareiškimais 

ir Roose-
velto, pagal kuriuos nebus 
pripažinti jokie teritoriaii- 
niai pakeitimai, kurie ne- 

įr bus laisvai priimti palies
tųjų tautų.

• Žinomas Paryžiaus 
žurnalas “Illustration” įsi
dėjo straipsnį apie Ukrai
ną. Straipsnyje pabrėžia
ma, kad ukrainiečių kazo
kai atsirado kaip tik tais 
laikais, kuomet Ukrainą, 
valdė lietuviai. Nuo to lai
ko prasideda ukrainiečių 
nepriklausomybės tradici
jos.

• Patirta, kad taip pat 
Latvijoje bolševikų nusa
vintos žemės latvių ūki
ninkams negrąžinamos. 
Kaip ir Lietuvoje ,taip ir 
Latvijoje ūkininkai palikti 
tik žemių valdytojais, bet 
daugiau kaip 30 hektarų

moterys, vaikai, seniai ir tųjų, 8,000 sužeistųjų —tai niekas neturi teisės valdy- 
ligonys — buvo kišami į šios tautos sukilimo ba-Pa\ Latvijoje ne- 
vagonus ir gabenami so- lansas lietuvių pusėje. Ka- &r3žintl_ nei namai, nei 
vietų Rusijon. Kitk tokiu ro veiksmai tarp vokiečių Pramonės bei kitokios į- 
būdu žmonių išgabenta, įr rusų kariuomenių Lietu- mones-
šiuo metu dar tiksliai ne- voje netrukus nei vienos' RySos burmistru paskir- 
galima pasakyti. Lietuvos savaitės, tačiau šio trumpo fab31t*.įo v°į'oe-tis2' *?' 
Raudonasis Kryžius suda- laiko užteįco sunaikinti iš- "" 
rė sąrašą iš 30,000 žmonių, tisiems miestams.
Iš rastųjų lydraščių maty-, 
ti, kad vien tiktai per Nau
josios Vilnios geležinkelio Tarptautiniam

Apie Lietuvių Deportavimą
• Berno laikraštis “Der Gorą (Rytų Karelijoje) 

Bund” įdėjo tokį straipsnį 1.1, 
apie lietuvių deportavimą Mes esame gavę Lietu- 
iš Lietuvos: ■ vos Raudonojo Kryžiaus 

pirmininko Dr. A. Gar- 
“Trumpai prieš vokiečių maus raportą. Tenka pažy- 

rusų karą lietuvių tauta, mėti, kad Dr. A. Garmus 
išbuvusi bolševikų okupa- dar caro rėžimo laikais il- 
cijoje vienerius metus, is- gus metus gyveno Šveica- 

’ gyveno tikrai šiurpias die- rijoje kaipo politinis emi- 
: nas ir naktis. Tūkstančiai grantas ir Berne sludija- 
GPU agentų, kurie specia- Vo.
liai tuo tikslu buvo atsiųs- Bolševikai jau buvo ė- 
ti iš sovietų valstybės gi- męsi žygių tarp birželio 26 
luinos, suėmė visame kraš- įr 29 d. išgabenti antrą 
te civilinius gyventojus ir “liaudies priešų” partiją, 
tarp birželio 13 ir 17 d. ma- Tačiau birželio 22 d. prasi- 
siniai transportavo Rusi- dėjo karas, o birželio 23 d. 
jon. Ne tiktai vyrai ouvo sukilo visa lietuvių tauta, 
gabenami į gyvulinius va- norėdama nusikratyti te- 
gonus; ištisos šeimos — poro rėžimo. 4,083 užmuš-

liai tuo tikslu buvo atsiųs-

Britų Ministras pirmininkas Winston Churchill ir 
šalę jo Sovietų ambasadorius Maisky. Jie pasipuošę 
eina su vizitą Jugoslavijos Karaliaus Petro gimtadie
nio proga, kur nors Londone.

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
• . r

trock. Jis iki 1935 metų 
buvo Latvijos pilietis, o 

. . ...... paskum išvyko Vokietijon.— Apie masinius lietuvių (J______ J
transportus

Kauno Radio Programos
• Iš Kauno

programos, atliktos pas- mo meilei. Kitą dieną dai- 
kutinėmis dienomis, pami- navo Mikulskio vyrų cho- 
nėtini tokie punktai: :ras. Vėliau dainavo daini-

Operos dainininkė VI. ninkas J. Butėnas. Poetas 
Grigaitienė dainavo operų Antanas Miškinis skaitė 
arijas. Stasys Pečkaitis savo eilėraščius. Viena pa
pasakojo apie paukščius, skaita buvo pašvęsta liau- 
Artistas Petras Šimkus dies švietėjui — kun. Jo- 
perskaitė rašytojo Juozo nui Katelei. Per radiją dai- 
Grušo novelę “Užgesusi navo Kipras Petrauskas ir 
žvakė”. Dainavo daninin- Kutkus - Kutkauskas. Dai- 
kai Aid. Arnastauskienė ir nininkė Marija Lipčienė 
Baltrušaitis, po to grojo padainavo kelias lietuvių 
Juozo Kudoko kvartetas, kompozitorių dainas. A. 
St. Būdavas skaitė paskai- Dambrauskaitė dainavo 
tą apie “Dorovę ir Žmogų”, kelias Miko Petrausko dai- 
Toje paskaitoje jis pami- nas.
nėjo, kad išnykus žmonių Pamaldas, kurios buvo 
dorovei, išnyksta ir tauta, transliuojamos per radiją, 
Žmogus esąs žemės drus- laikė prelatas Česnys, baž- 
ka; sunkiais laikais ypač nytiniam chorui dirigavo 
privalome mylėti savo kun. V. Budreckas.

Laiško Iš Lietuvos Ištraukos
Čia pateikiame ištraukas to. Visi jėzuitai išliko gyvi, 

iš laiško, kuris gautas iš nors daugelis sėdėjo kalė- 
Lietuvos. Laiškas rašytas jime. Jėzuitų namai Kaune

■ vnlri<ir>in VorinnmA. npnuV-cntoin r>r>T*c

• v • v

Raudok PIRK defense bo-
stotį išvežta 871 gyvulinis jamrKryžiui, o taip pat A-: NŪS IR ŽENKLUS
voffnnac nricrrnct a q __ n •  rr  1radiofono kraštą ir pasiaukoti arti- v^on^s prigrūstas žmo- merikos Raudonajam Kry-
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nių. Į kiekvieną vagoną bu- žiui. jų prašyta imtis visų Apsigynimo Taupymo 
vo sukemsama po 40-70 žygių, kad nelaimingų bonai gali būti užregis- 
zmomų. Is lydraščių taip žmonių likimu būtų susi- truojami kiekvieno vardu 
Pat.matyti, kad vagonai rūpinta ir jų kančios pa- atskirai arba dviejų vardu 
turėjo būti išsiųsti j Altą- iengVįnt0S.Ateitis parodys, kaip partnerių, arba vieno 
iaus kraštu iRvtu Sibire L o v rionomiic jg jų dar bus individo vardu kitam, kaip 

labdarybė.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps —

Mūsų kareiviams, jūri-

jaus kraštą (Rytų Sibire), Į ar daugelis 
Karachstaną, Medvežją išgelbėti”.

Pabaltijo Likimas
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vieno vokiečių kariuome-1 nenukentėjo ,nors bolševi-* tuvai susijungus su Lenki-' 
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• Berno laikraštis “Der stybės buvo okupuotos ninkams ir lakūnams rei- 
Bund” įsidėjo vedamąjį bolševikų ir įjungtos į so- kia orlaivij, laivų, tankų, 
straipsnį apie Pabaltijo vietų Rusiją. “Apie jų to- šovinių, apsirengimo ir 
tautų ir valstybių likimą, lesnį likimą nieko tikro ne- maisto. Jūs galite paremti 
Straipsnyje atpasakojama galima pasakyti”, — sako juos, pirkdami apsigvni- 
tų tautų istorija ir pabrė- autorius. mo taupymo bonus ir žen-
žiama, kad viduramžyje • Bazelio laikraštis “Ba- klus. 
vieni karingi lietuviai atsi-!“— 
gynė nuo Kryžiuočių ir į-, 
steigė milžiniška valstybę.1 
Straipsnyje ypač iškeliami 
Vytauto Didžiojo laikai. 
Autorius visus lietuvių 
vardus ir miestus rašo lie
tuviška transkripcija: Vil
nius, Kaunas, Vytautas, 
Jogaila ir tt. Toliau straip
snyje paminima, kad Lie-

nės kapeliono, kuris, kaip kai ir šovė kelis kartus į ia« lietuviai patyrė tą patį 
iš laiško atrodo, savo laiku bažnyčios bokštus. Kaune' likimą, kaiD ir “smunkan- 
yra dėstęs Kauno jėzuitų trūksta maisto, bet tai’ Lieji lenkai”. Atpasakojęs 
gimnazijoje: * ! ? -------- --  .

“Kybartai ir Virbalis be
veik nesunaikinti. Iš Vilka
viškio liko tiktai griuvė
siai. Daugumas namų su
deginti, bet abi bažnyčios 
klebonija, parapijos na
mai, vyskupo rūmai, kuni
gų seminarija visiškai 
sveiki. Marijampolė maž
daug pusė namų išdegin
ta; abi bažnyčios, kunigų 
namai, marijonų vienuoly
nas sveiki. Kadangi Alek
soto tiltas, vietoje sus
progdintojo, 
tik pėsčiųjų, 
teko įvažiuoti pro laikiną nas- 
tiltą šalia susprogdintojo mūsų pažįstami išvežtieji 
Žaliojo — geležinkelio til- Bizauskas, Bistras, Lip-

naudojamas 
tai j Kauną

I daugiausia dėl susisiekimo Pabaltijo likimą rusų ca- 
' trūkumų. Vilniuje Kuchar- ™ okupacijoje, autorius y- 
skis tikrai žuvęs. Miestas Dač pabrėžia rusifikaciją, 
nesunaikintas. Grįždamas kuri buvo vykdoma Lietu-' 
per Giedraičius, Ukmergę, voie, kur per 40 metų buvo 
mačiau Jonavą visiškai uždraustas net snausdin-' 
sunaikintą. Bažnyčia svei- tas žodis. Pagaliau laikraš-Į 
ka. 21 kunigas tikrai yra tis nlačiau sustoja ties Pa- 
nužudyti, 14 išvežti, grei- balti jo tautu nepriklau-' 
čiausia irgi žuvę. Kun. Da->°mvbės periodu, nlačiai 
brila, Petrikas, Balsys bai-j iškeldamas gen. Želigovs-J 
šiai nukankinti. Iš Kauno 
kun. Vailokaitis išvežtas, 
kiti laisvi. Iš kalėjimo iš
gelbėti: abu Petraičiai, Bi- 
kinas, Stašinskas, Petrė- 
nas, Mironas ir dr. Čepi-

Tikrai yra prapuolę

v •

• v

tas žodis. Pagaliau laikraš-J

kio smurtą. Čia pabrėžia
ma, kad lenkai puolė Lie
tuva, nors tiktai prieš dvi 
dienas buvo nustatyta de
markacijos linija, daly-! 
vaujant Tautų Sąjungos! 
komisijai. Laikraštis bai-' 
gia savo straipsnį, suminė- ir troko. Bet vaizdas rodo, kad britų inžinieriai savo 
damas, kaip Pabaltijo vai-1 pereinamus tiltus nešasi. Gerai, kad tai tik manievrai.

Karas visko išmokina. Štai britų karys nuvykęs 
Šiaurinėje Airijoje manievrams ir patyręs, kad kraš
tas pilnas upokšnių, tai sutaisė nešamuosius tiltus. 
Suprantama, kad šie tiltai yra panašūs j Lietuvoje va
dinamus lieptus. Bet ir tie moderniški lieptai kartais 
reikalauja ne vieno, bet kelių žmonių pasinešti. O gal
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Baltijos Sąjungos Siekiama

I

DARBININKU ’

Hitleris, Napoleonas ir Tautų
Laisvė

tų kalėjimą’, kokiu anks
čiau buvo Austro - Vengri
ja, pokarinė Lenkija ir da
bartinė Sovietų Sąjunga. 
“Nors Roosevelto Čurči- 
lio deklaracija — rašo adv. 
Jurgėla — yra patenkina
ma visiems, vienok akys ir 

! širdys mažųjų tautų yra 
nukreiptos į Rooseveltą, 
bet ne į čurčilį pokariniam 
susitvarkymui”.

Adv. Jurgėla nurodo, kad 
Baltijos valstybės kentė- 
jusios nuo bolševikų Ura
nijos, dabar kenčiančios 
nuo vokiečių, o ateičiai 
lenkų strategai vėl pla
nuoja joms “protekciją”.

“Baltijos tautos — rašo 
Jurgėla — nori grupuotis 
Baltijos Sąjungoje, api
mančioje Suomiją, Estiją, 
Latviją, Lietuvą ir Rytų 
Prūsiją ir taip pat jos sim
patizuoja Balto - Skandi-

(Tęsinys)
Nr. 3. Redaguojamas Lie
tuvos Gen. Konsulato, New 
York, N. Y., 1941 m. spalių; 
10 d.

Sekmadienio numeryje, 
spalių 5 d., “New York 
Times” skyriuje “Laiškai; 
redaktoriui aktualiais da
barties klausimais” įdėtas 
advokato Kosto R. Jurgė- 
los laiškas, kuriame jis ra
šo, jog stebinčiam slaviš
kų grupių įvairius siūlo
mus planus tenka susidur
ti su dideliu nusivylimu, 
nes tuose planuose panei
giamas apsiprendimo ir 
“keturių laisvių” princi
pas. “New Europe” žurna
le siūloma lenkų ir čekų 
dominuojama Centralinės 
Europos Federacija, api
manti visas tautas nuo 
Lietuvos iki Graikijos; 
Slavų Komitetas už Demo- 
kratiją (Slavonic Commit-' navijos Federacijai. Kiek- 
tee for Democracy) vėl gi viena tauta Balto-Skandi- 
siūlo sukurti slavų ben- navijos grupėje skaičiumi 
druomenę, išskiriančią yra maža, 
Rusiją, bet pasmerkiančią peramento, 
Ukrainą. Kiti planai į to
kią bendruomenę siūlo 
Lenkiją, Čeko - Slovakiją, 
Šiaurinę Vokietiją ir Balti
jos valstybes. Jeigu tokie 
planai esą būtų įgyvendin
ti, tai jie atkurtų kitą ‘tau-

I
panašaus tem- 

šimtmečiais 
buvo tolerantiškos, nė vie-l 
na neturi jų agresy vinių’ 
tikslų, kultūriniai yra pa
našios ir ekonomiškai yra 
pratusios prie aukšto gy
venimo lygio ir taikos su 
visais kaimynais”.

Lt. Shirley Kinsman iš Needham, Mass., vlma iš 
140 narių Women’s Defense Corps, ir už šimto mailių 
nepamiršo savo įpročių, kuriuos mėgo prieš įsiparei- 
gavimą.

II. Anglij os Spauda
PALANKIAI atsilie- 

: PI A APIE LIETUVIO 
KNYGĄ

“The American Histori- 
cal Review” 1941 m. liepos 
numeryje tilpo recenzija 
pereitais metais, Paryžiu
je, prancūzų kalba spaus
dintos desertacijos dakta- 
daktaro. Ji pavadinta: Tia- 
poleoną ir Lietuvą 1812 
metais.

tės valstybių atstovai Va
šingtone, Johannes Kaiv 
(Estija), Alfred Bilmanis 
(Latvija) ir Povilas Ža- 
deikis (Lietuva) irgi įtei
kė.

“Ir Londone ir Vašingto
ne Pabaltės valstybių mi
nistrai tebėra pripažįsta
mi teisėti tų šalių atsto
vai”.

Išleista pas Alcan

Knyga parašyta lietuvio, 
Broniaus Dundulio, baigu
sio Kauno Universitetą, 
Paryžiaus universiteto 
daktaro. Ji pavadinta: ‘Na 
poleon et la Lithuanie en 
1812”.
Presses Universitaires de 
France, 1940 m., turi 344 
pusi.

Suminėtas žurnalas apie 
'šią knygą atsiliepia palan- 
I kiai.

Pabaltės Valstybių Ateitis
Londone leidžiamam žur

nale “Free Europe” š. m. 
rugsėjo mėn. 5 d. tilpo ži
nutė: “Pabaltės valstybių 
ateitis”, kurioje rašoma:

“Pranešama, kad trijų 
Pabaltės Valstybių minis-

mos okupacijos. Jose reiš
kiama pageidavimas at
gauti politinę nepriklauso
mybę po karo. Tai atatin- 
ka punktui 2 Atlanto pa
reiškimo, kuriame pareik
šta užtikrinimas, kad “ne
bus teritorialių pakeitimų, 
kurie neatatiktų laisvai 
pareikštam suinteresuotų 
gyventojų narui”.

“Panašias notas Pabal-

III. Lenkų, Ukrainiečių, Žydų, 
Rusų Ir Kitų Spauda 

Lietuviško Laikraščio Prasimanymas 
“Nowy Swiat” 1941 m.fnei nevedė jokių kalbų su 

spalių 3 d. numeryje tokia! lietuviais Jungtinėse Vals- 
antrašte įdėjo atitaisymą tybėse ir Kanadoje apie 
iš Londono (Polish Infor- Vilniaus ir Vilnijos ateitį, 
mation Center): 
viskas laikraštis . _ . , _

| bė” rugsėjo m. 5 d. talpina Sikorski buvojimo proga,

trai Londone, August Tor- 
ma (Estija), Charles Zari- 
ne (Latvija) ir Bronius 
Balutis (Lietuva) įteikė 
notas Britų Vyriausybei, 
kuriose atnaujinama pro
testas dėl jų kraštų sveti-

Narės Women’s Auxiliary Air Force, Anglijoj, ku
rios pasirengusios vykti J Artimus- Rytus, lengvai ir 
kukliai apsirengusios žygiuoja maršo žingsniu.
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“Lietu-Kai kuriuose susirinki- 
“Vieny-muose, suruoštuose gen.
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Juozo Tysliavos Jozefą dalyvavo taip pat ir lietu- 
Tisliavy), žinomo lietuvių viai. Lietuvos Konsului, 
rašytojo, vedamąjį straip- kuris pasikalbėjime pa- 
snį, kuriame minima, kad reiškė savo simpatiją Len- 
gen. Sikorski būdamas 
Kanadoje pasakęs tenykš-1 
čiam Lietuvos konsului 
Grant - Suttie esą Lenkiją, 
paimdama Vilnių, padariu
si klaidą. Tysliava rašo:— 
“Gen.

kijai, generolas Sikorski 
pasakė, kad tie jausmai 
gali tikėtis atsiliepimo iš 
lenkų pusės, nes Lenkija 
ir Lietuva, dėka judviejų 
bendrai Vakarų Europos 

Sikorski tvirtino, kultūrai, kai bus valdo- 
kąd ateityje lenkai nereikš mos demokratiškai, 
pretenzijų nė į Vilnių, nė į 
Vilniją”. Lenkų telegramų 
Agentūra (Polska Agenci- 
ja Telegraficzna) yra įga
liota pareikšti, kad Minis- 
terių Tarybos pirmininkas 
generolas Sikorski nekėlė

atei
tyje lengviau savitarpyje 
susikalbės ir galės būti at
gaivintos didžiosios jogai- 
lietiškos tradicijos, kurios 
yra bendros abiem tau
toms”. f

Nowy Swiat” kviečia visuomenę ne 
maldauti Sovietų malonės, bet 

reikalauti.
— Kodėl, vieton maldau

ti, nereikalaujame? — 
klausia jis, — juk tai mū
sų sąjungininkai, Rusija, 
neteikia mums jokios ma
lonės. Ji juk privalo atitai
syti tik tūkstantinę dale
lę tos žiaurios skriaudos, 
kurią padarė Sovietai mū
sų tautai!”

Rugsėjo 30 d. laidoje 
pats redaktorius P. Yolles 
nurodo, kad visos Lenki
jos valdžios pastangos su
sitarti su Sovietų valdžia 
dėl pagalbos ištremtiems 
ir išsiųstiems lenkams ka
riams ir civiliams iki šiol 
nedavė mažiausių rezulta
tų. Sovietai jokiu būdu ne
įsileidžia vartotų drabu
žių, o už naujus daiktus 
reikalauja tokį aukštą 
muitą, kad siuntimas neį
manomas. “Mes neišsiun- 
tėme iki šiol dar nei ada
tos”, — sako desperatiš
kai p. Yolles.

“Pasirodė, kad visi susi
rinkusieji turi, tikra to 
žodžio prasme, bendrą kal
bą — rusų. Tad man ir no
rėtųsi paklausti, kodėl vi
sos Rytų Europos tauty
bių žmonės (narodnosti — 
nevadina jų net tautomis) 
negali susitelkti, kad ben
dromis jėgomis kurtų di
delę šalį ir bendrą visiems 
tėvynę?

Idėja, kartoju, graži, bet 
kaip ją įkūnyti?

Įsivaizduokime, kad į- 
vyko taika ir Rytų Europa, 
tai yra buvusios Rusų Im
perijos tautos, stojo kurti 
naują gyvenimą ir ^staiga 
— o stebuklas! sutiko visi, 
išskiriant, sakysime, čere- 
misų ar votiakų (nieko 
sau palyginimas! L.G.K.). 
Kaip pasielgti tuomet?”

Noriu tikėti, — tęsia to
liau p. Veibaum — kad pa-

būna malonu. Bet tą dary
ti New Yorko gatvėse ne
patartina: galima ir po au
tomobiliu atsidurti.

Prisibijau, kad kas tai 
panašaus gali atsitikti ir 
su svajonėm apie Laisvą 
Sąjungą, kuomet teks su
sidurti su jos įkūnijimu”.

Tokios nuomonės yra po
nas Veinbaum. Bet jis to 
nerašytų, jei nebūtų tik
ras, kad taip mano daugu
ma jo skaitytojų. Jis ne
rašytų, jei nežinotų, kad 
V. Černovas lieka su savo 
nuomone vienas ar bent 
nežymioje mažumoje.

Ponas Veinbaum sako a- 
pie save, kad jis yra Ame
rikos pilietis ne tik iš paso, 
bet ir iš įstikinimo. Tas 
reikštų, kad jis įsitikinimo 
neimperialistas stovi prieš 
prievartą už savo ir kitų 
tautų laisvę.

Bet kaip tada tas jo pa
žiūras, kurias jis turi, kad 
ir mažų tautų Europoje at
žvilgiu, suderinti su Ame
rikos pažiūromis? Jo lcgi- 
ga einant, J.A.V. jau seniai 
turėjo užimti, kad ir jėga 
visas Centralinės Ameri
kos valstybes, nes jų no
ras gyventi savo gyveni
mu tik tuščios svajonės ir 
chimera.

i Mes gi manome, kad vi
sokio plauko imperialistai 
ir diktatoriai, kurie nori 
pasaulį sugrąžinti į 14-tojo 
šimtmečio laikus, po šio 
karo turi išnykti, o jėga ir 
prievarta turi užleisti vie
tą teisei ir tvarkai, kuri 

elementas Pr*Paz!sta lr mazl? tautų

“N, Y, Staata - Zeitung” 
spalių 1 d, daro palyglnijną 
tarp Napoleono ir Hitlerio.

Kai prieš tris metus Hit
leris siuntė savo kariuo
menę į Sudetus ir bendrai 
praplėtė Vokietijos rube- 
šiua, grąžindamas Reichui 
ir jungdamas po vienu sto
gu vokiečius, jis ėjo vokiš
ku keliu,

1931 m. kovo 14 d, vokie
čių armija įmaršavo į če- 
chiją ir Hitleris pasirinko 
sau nakvynę buvusių ce
chų karalių pilyje. Tą datą 
tapo padarytas pirmas ir 
savo pasekmėmis sunkus 
žingsnis svetimų tautų pa
vergimo kryptimi. Vokie
čių tauta, Hitlerio išvežta 
į kelią, kuriuo savo laiku 
Napoleonas Bonapartas 
vedė prancūzus Europos 
kontinento užviešpatavi- 
mui.

Napoleonas užkariauto-; skutimų metų tragedija į- 
se šalyse laimėjo sau daug;tikins mažas Rytų Euro- 
simpatikų, r4-— 
joms prancūzų 
jos laisvės 
jos principus, 
anų lozongų, jis eina prie 
rasių rūšiavimo ir reika
lauja vokiečių tautai Eu
ropos kontinente privilegi-' 
juotos valdančios tautos 
padėties .

Jei viena tauta betgi ne-Į 
parodys entuziazmo takiai 
“naujai tvarkai”, kurioje 
ji bus traktuojama kaipo 
antraeilė. Prie tokių ap
linkybių ji nusilenkia tik 
jėgai. Nieko stebėtino tad, 
kad savo traktavimu slavų 
tautų Hitleris tik pagilino 
ir sustiprino pan-slavisti- 
nę idėją. Taipgi nieko ste
bėtino, kad pas pavergtas 
tautas kiekvienas Hitlerio susitvėrus be priverčiamos 
nepasisekimas, kiekvienas jėgos. Anarchistai atmeta nei nustatyta laiko. Apsi- 
jo priešų laimėjimas, iš- jėgą, jie neigia ir valstybės gynimo Taupymo Bonų 
šaukė džiaugsmą ir stu- ’ 
mia prie sabotažo aktų ir 
atves prie aktyvaus pasi- ; 
priešinimo. Hitlerio pažiū
ros, kurias jis nori primes
ti Europai, vedė ne prie 
laimėjimo, bet prie Napo
leono tragiško galo, ir jis: 
paliks savo tautai didesnę; 
naštą, nei Napoleonas pali-j 
ko prancūzams, būtent: — 
visų dabar pavergtų ir nu
skriaustų tautų gilią nea
pykantą vokiečių tautai.

Taip rašo ir mąsto vo
kiečių tautos dalis, kuri 
gyvena laisvėje.

Tuo pačiu laiku “Novoye 
Russkoje Slovo” (rūgs. 27 
d.), kalbėdamas apie “Lai
svą Rytų Eurpos Tautų 
Sąjungą” yra visai prie
šingos nuomonės, būtent: 
jei tokios sąjungos negali
ma bus sukurti laisvu no
ru, tai teks tą įvykdyti ir 
prievarta.

Taip, kad politiniu atžvil
giu nors ir negudriai, bet 
gana atvirai rašo pats re
daktorius M. Veinbaum, 
buvęs Vašingtone ‘paverg
tų tautų delegacijoje’, kaip 
netiksliai apibudina tą de
legaciją kai kurie mūsų 
laikraščiai. Patys gi dele
gatai vadina save “Komi
tetas Demokratijai Propa
guoti” — Committee for 
the Promotion of Demo
cracy. Taigi, tos delegaci
jos rusai, kaip atidengia 
kortas p. Veinbaum, nėra 
vieningos nuomonės; tarp 
jų yra savotiški demokra
tai, šalininkai “edinoj ne- 
delimoj”.

Štai ką paaiškina p. M.
Veinbaum:

atnešdamas'pos tauteles, kad jų svajo- 
revoliuci- nes apie nepriklausomą 

ir lygybės idė- gyvenimą yra chimeriškos;
Bet vietonl ir kenksmingos; likimas 

j apgyvendino jas šalia rusų 
i tautos; jis (likimas) su
painiojo jų istoriją ir geo
grafiją, jis įsako joms gy
venti drauge, nes jokie 
dirbtini rubežiai negali ga
rantuoti joms atskiro gy- t1 
venimo.

Bet man visgi atrodo, 
kad be šiokio tokio priver- 
stinumo turbūt neapsieis. 
Priverstinumo 
yra kiekviename valstybi- norą ®yventl ^stoviai, 
niame tvėrime, net pačia-' 
me demokratiškiausiame.! 
Man kaip tai neateina į 
galvą įsivaizdavimas to- ta kvota pardavimo De- 
kios valstybės, kuri būtų fense Savings Bonds?

—Pirk Defense Bonus ir ic.ikius—

Ar yra valdžios nustaty-

Ne. Nėra jokios kvotos
XV. T V. W. l'.rt . . 1 ,

Valdžią. programa tęsiasi ir bonai
Bet V. Černovas, (kuris bei ženklai galima pirkti 

autoriaus žodžiais stovi už reguliariai, 
laisvą sąjungą ir už tą že
miau susilaukia Veinbau- 
mo pašaipos), ne anarchis
tas ,o socialistas. Jam tad 
nesunku sau įsivaizdinti 
tas kliūtis, kurios gulės 
kelyj į jo Laisvą Sąjungą.

Svajoti su adarom akim

Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

į "DARBININKO" KNYGYNE GALIMA 
GAUTI SEKAMU KNYGŲ —

Amerika yra pavojuje. 
Kiekvienas pilietis ragina
mas atlikti savo dalį per
kant Defense Savings 
Bonds ir Stamps.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

ABC Pradžiamokslis - elementorius. 40 pusi. Kaina 30c.

DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS ant Kalno 
La Salette. vertė kun. Ig. A. Abromaitis, 65 
pusi. Kaina ............................................................

DR. VINCO PIETARIO RASTAI. Tomas III, kie
tais apdarais, 267 pusi. Kaina ........................

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

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

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

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

NOVENA prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Vertė K. 
Kaina ..................................................................... 15c.

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

Kaina ........................................................-........... 15c.
NOVENA už sielas skaistykloje. Kaina .................... 20c.
TRYS KELEIVIAI, krikščionis, žydas ir turkas.

Graži apysaka. Kaina .......................................... 2"
PIETŲ AMERIKOJE, kelionės Įspūdžiai. Parašė 

Kun. J. Paškauskas. Kaina ........................... 2t
PLANETOS IR ŽVAIGŽDĖS, parašė Gerutis, 87 

pusi. Kaina ............................................... 20
SPARNUOTI LIET<A<IArl — Darius ir Girėnas. 

Parašė kap. P. Jurgėla, gerais apdarais. Kai
na ........................................................................ >1.60

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJI
MAS. Čia rasite daugybę įvairių valgiams 
gaminti receptų. Kaina su prisiuntimu >1.10

25c.

50c.
20c.

#■

Su užsakymais kreipkitės — 
į "DARBININKAS" ,
/ 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. |
i i
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Antradienis, Spalių 28, 1941

Ankstyvas Susekimas Vėžio
Nors balandžio mėnesio yra tokiame stovyje, kadį 

prezidentinė proklamacija operacija turi būti didelė, 
buvo skiriama Vėžio Kon- o jei nieko su juo nedaro- 
troliavimo mėnesiu, kova ma, gali privesti prie mir- 
prieš šitą baisią ligą turi ties.
būti varoma kas mėnesį,! Greitas susekimas krū- 
jeigu tikime ją kontroliuo- ties vėžio išgydė 4,000 mo
ti.

Vėžys yra antra aršiau- mėnesių. Pačiu laiku dau- 
sia ligo Jung. Valstybėse, giau kaip 14,000 moterų 
bet jeigu prižiūrima ir tin- mirtingai ta liga sirgo, ir 
karnai gydoma ji yra išgy- iš tų būtų galima išgydyti 
doma liga.

Todėl pirmas žingsnis susekta, 
apsisaugoti tos ligos yra Gydytojai vėžio gydymo 
pasidavimas periodiškam įstaigose sako, jog skai- 
fiziniui egzaminui. Tik pa- čius krūties vėžio sergan- 
mąstymas apie šitą ligą čių vis dauginasi. Pasidau- 
užkrečia žmones su.bai- gino 35% per dvidešimts 
šiaušiu ir fatališku jaus- metų. Bet šiandien išradi
mu, kurį labai sunku pra- mai ir išsivystymas svar- 
šalinti, ir kas yra, tai tas baus medikališko mokslo 
jausmas veda prie to, kad vis daugiau ir daugiau 
žmonės nesistengia apie tą žmonių išgydo, šiandien 
ligą ką nors blogiau suži- krūties vėžį gydo chirur-l 
noti. Jie tik nori pabėgti 
tolyn nuo faktų, nenori jų 
visai matyti. Tas yra prie
žastimi padauginimo tos 
ligos nereikalingų mirčių.

Tos ligos pirmieji ženk
lai, paprastai, nebaisūs, ir 
išrodo taip menki, jog'pa
vojaus niekas ir nesitiki, 
bet kelioms savaitėms pa
vėlavus, dažnai persimai
no visas dalykų stovis.

Apsaugoti žmogaus gy
vybę nuo to seno žmogaus

terų per pereitus dvyliką

net 9,000 jeigu butų laiku

8
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Calnin, 119 Parker St., Lowell, 
Mass.

87 — LOVVELL — Andrew A.

------- '■ UI"'
132 — SAUGUS — William 

H. Robinson, 8 Raddin Terrace, 
Saugus, Mass.

133 — SOMERVILLE — Al- 
bert L. Fisher. 165 Sjcamore 
St., Somerville. Mass.

134 — SOMERVILLE — VVil
liam T. Crotty, 17‘j Vinal Avė., 
Somerville, Mass.

135 — SOMERVILLE — VVil
liam T. Casey, 67 Columbus A- 
ve., Somerville, Mass.

136 — SOMERVILLE — Fred 
Ela VVarren, 15 Summit St, So
merville, Mass.

137 — SOUTHBRIDGE —Fe- 
lix A. Bouvier. 277 South St., 
Southbridge, Mass.

138 — SOMERSET — Jeffer- 
son Borden, Jr.. Seavievv Avė., 
Touisset, Mass.

139 — SPENCER — Francis 
C. Hayes, 28 Main St., E. Brook- 
field, Mass.

140 — SPRINGFIELD — 
James Gr<*enwood, 65 Bangor 
St., Springfield, Mass.

141 — SPRINGFIELD — 
George B. Haas. 38 VVinsor St., 
Ludlow, Mass.

143 — SPRINGFIELD —Wjl- 
bur J. Snyder, 109 Rochelle St., 
Springfield, Mass.

144 — SPRINGFIELD —Ear
le F. Bliss, c/i American Legion, 
44 Statė St., Springfield, Mass.

145 — SPRINGFIELD — 
George A. Barker, 115 Statė St., 
Springfield. Mass.

146 — SVVAMPSCOTT —Ed- 
vvard VV. Farrell. 291 VVashing
ton St.. Marblehead, Mass. ‘

149 — VVAKEFIELD —Frank
E. Gray, 119 Middlesex Avė., 
Reading, Mass.

151 — VVALTHAM — George
L. Johnson. 63 Chestnut St., 
VValtham. Mass.

152 — VVALPOLE — Edgar
M. Grout, 126 Peach St., VVal- 
pole, Mass.

154 — WATERTOWN — 
Capt. Joseph J. Reilly, 96 Beach- 
vvood Avė., Watertown, Mass.

156 _ VVEBSTER — Joseph 
C. Prout, 416 School St., VVebs- 
ter, Mass.

157 — VVESTFIELD — Ben- 
jamin G. Hull, 14 High St., 
VVestfield, Mass.

160 — VVHITMAN — Michael 
J. McCarthy. 282 Spring St., E. 
Bridgewater, Mass.

161 — VVINCHESTER —John
F. Murphy, 25 Summer St., 
Stoneham. Mass.

162 — VVINTHROP — Fred 
A. Baumeister, 12 Prospect A- 
ve., VVinthrop. Mass.

163 — VVOBURN — James E. 
Greaney, City Hali, VVoburn, 
Mass.

164 — VVorcester — Martin 
Swanson, 30 Ararat St., VVor
cester, Mass.

167 — VVORCESTER — Jo
seph VV. Mulvey, 130 Fairmont 
Avė., VVorcester, Mass.

167 — VVORCESTER — John 
F. Lee, 50 Dorchester St., VVor
cester, Mass.

168 — VVORCESTER — Au
guste O. Jette, 53 Pleasant St., 
VVorcester, Mass.

169 — VVORCESTER — Carl 
E. VVahlstrom. Coųpt House. 
VVorcester, Mass.

170 _ VVORCESTER — 
Frank R. Crotty, U K ings būry 
St., VVorcester, Maaa.

171 — VVORCESTER —Char
les A. Fiacher, 105 Morningside 
Rd., VVorcester, Maas.

172 — NANTUCKET — Har- 
ry B. Turner, 3 Chestnut St., 
Nantucket. Mass.

173 — EDGARTOVVN — 
James O. Eskridge, Edgartoum, 
Mass.

Mass.
MEDFORD — J. War-

t 
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giškai, su X-spinduliais ir! 
radiumu.

Pavojingiausias dalykas 
yra, jog dažnai vėžio liga 
prasideda be skaudėjimo 
ir auga iš lengvo. Jei vė
žys savo pradžioje tiek pa
darytų skausmo kiek pa-į 
daro dantų skaudėjimas,, 
ausų skaudėjimas, žmonės! 
iš karto pamatytų ir 
stengtųsi ji prašalinti 
jokio užvilkimo. Tačiau, 
vėžio skausmo pradžioje' 

vienas protingas žmogus! 
turi žinoti dažniausia ap-į 
sireiškiančius ženklus. 
Reikia atsiminti, tačiau, 
kad tie ženklai nevisuomet 
gali reikšti vėžį, bet jiems 
pasirodžius reikia nieko 
nelaukti, kreiptis į gerą 
gydytoją ar chirurgą. At-

— •- ------- ----------------------------------- U ' . MA JX

priešo, žmonės turi žinoti paprastai nėra. Taigi Kiek 
pavojaus ženklus ir laiku 
suprasti jų reikšmę, ir tu
rėtų būti visur suprati
mas ir pasitikėjimas šių 
dienų medicinos mokslui, 
kuris, sako, jog jau daug 
kartų vėžio liga jos pra
džioje yra išgydomą.

Krūčių vėžys yrą papra
sčiausia vėžio forma. Yra 
vėžio rūšis, kurioje yra 
daugiausia vilties, kad Ii-! 
gonis gali pasveikę dėlto, UI1KaIlliu u aLBalgia, Jus.mjs dirbtuvėmis ir biznio 
kad JI pažinti anksti, yra neištyręs. Būtinai reika-;gomis ir darys jtakos kaį pir.

. . - - . 'moję vietoje, darban būtų prii-
Statistikos roŪ°» j°& mo_ mami grįžusieji iš kariuomenės.

Kada Brooklyno Dodgers grįžo į namus su laimėjimu, tai juos suti
ko entuziastingi būriai, kurie sveikino juos ir džiaugėsi bendra laime. Šis 
vaizdas ir yra vienas iš džiūgaujančių anų Brooklyniečių būrių.

I

v •

Massachusetts valstybės val
džia paskyrė prie vietinių local 
boards visoje valstybėje narius,mink, jog nei vienas geras kurie stcngsis surasti darbą 

daktaras negydys h- grįžusiems iš kariuomenės vy- 
gos, kuri gali būti veziu,;Iamg Jie susisieks su įvairio. 
tinkamai ir atsargiai jos . dirbtuvžmis lr bi2nio

palyginamai nesunku. Bet Įaukt kad jįs gerai ištirtų 
liga iš tos vietos platinasi 
greitai ir labai svarbu ne
laukti ilgiau su gydymu.! 
Ant krūties bet koks gūže
lis reikalauja greito ir at
sargaus gydymo. Nors 
daugelis gūželių nėr vėžiu, 
bet kiekvienas iš jų gali moterų liga yra užkrėstos, 
pavirsti į vėžio ligą. Tie, Laikas nuo laiko krūties 
kurie apsireiškia pas mo- vėžys užpuola ir vyrus.

1 Priežastis krūties vėžio 
1 nežinoma, bet gydytojai 
tiki, jog su visuomenės ko
operacija, reguliariškais 
fiziniais egzaminais, prie
žastis bus surasta ir tik 
tada bus galima pasekmin- 
giau gydyti. Gydytojai sa
ko, jog su kooperacija vi
sų žmonių bus galima iš- 

: gydyti tris iš keturių atsi-

; terys virš 40 metų leng- Taip pat vįsos bedarbių įstaigos 
viausia vėžiu užsikrečia. .
Beveik 90% visų atsitiki
mų randasi toje amžiaus 
grupėje. Bet pastaruoju 
laiku labai daug jaunesnių

teris senesnes negu 30 me-! 
tų, ypatingai yra svarbūs.
Visoki gūželiai krūtyje,1 
nežiūrint kokio amžiaus 
moteris būtų, turi būti, 
nieko nelaukiant, nusima
nančio chirurgo ištirti, ir 
jei jie esti ilgiau kai mė
nesį, turi būti išimti. Ope
racija, išimant mažus gū
želius, yra lyginamai maž
možis ir mažai arba visai 
jokio kūno subiaurinimo, lkimU-
nepalieka, jei jis papras
tas gūželis. Iš kitos pusės 
užvilkimas operacijos reiš
kia, jog vėliau reikės dary
ti didelę ir sunkią operaci
ją, kuomet prisieina suža
loti kūną ir gali priversti 
prie mirties. Atsiminkite, 
jog' kiekvienas guzas, ku- 

yra laikomas iki tol, 
jį galima būtų iš sy- 
pažinti kaipo vėžį, jau

Žmonės turi saugotis ir 
pavojingų nuo tos ligos 
vaistų ir gydymų, kuriuos 
taip dažnai skelbia įvairūs 
apgavikai. Nėra biaures- 
nio pobūdžio, kaip išnau
dojimas iš baimės ir vilčių 
tąja liga sergančio žmo
gaus. Visos vėžio gyduolės, 
kurios yra garsinamos lai
kraščiuose, yra tik apga- 

«vystė. FLIS.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI!
Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo

jau įsigyk labai naudinga knygą "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 šu ftioney orderiu siųskite: 

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

Brookline, Mass. . ,
44 — BROOKLKE — Arthur.

A O'Shea, 144 VValnut Hill Rd.
Brookline, Mass.

McCarthy, 62 Butman Rd., Lo- 
well, Mass.

88 — LYNN — Thomas J. 
Grady, 298 Lynnfield St., Lynn, 
Mass.

89 — LYNN — Edward J. Mc- 
Donald, 47 Glenwood St., Lynn, 
Mass.

90 — LYNN — John R. Hurl- 
burt, 112 Exchange St., Lynn, 
Mass.

90 — LYNN — Eenry R. Ma- 
yo, Jr., 25 Exchange St., Lynn, 
Mass.

92 — MALDEN — Linton W. 
Silliker, 19 Garnet St., Malden, 
Mass.

94 — MARLBORO — Charles 
H. O’Donnell, 51 River St., Hud- 
son, Mass.

95 — MARSHFIELD — My- 
ron L. Sleeper, Liberty St., 
Hanson,

96 —
ren Fowler, 76 Sharon St., VV. 
Medford. Mass.

99 — MELROSE — John F. 
Rufle. 8 South Cedar Park. Mel- 
rose, Mass.

100 — METHUEN — Banaiah 
B. Gordon, 25 Gage St., Methu- 
en, Mass.

104 — MONTAGUE — Lillian 
Agens Kelis, Montague, Mass.

105 — NATICK — James C.
Povvers. 150 Bacon St.. Natick. 
Mass.

106 — NEEDHAM — Steuart 
B. Johnston. 13 Bradford St.. 
Needham, Mass.

107 — NWE BEDFORD— Ti- 
mothy J. Crovvley, 246 Hillman

: St., New Bedford, Mass.
108 — NEVV BEDFORD — 

Robert Lindsay, 96 Tremont St., 
New Bedford. Mass.

109 — NEVV BEDFORD —
“ ’ 104 Ash
St., New Bedford. Mass.

111 — NEVVBURYPORT —

64 — FALL RIVER — Louis 
R. Moriey. 512 New Boston Rd.. 
Fall River. M ass.

FALL RIVER — Eu-jMilton L. Dodge, 20 Toppans 
gene L. Baxter, 350 Rochester; Lane, Nevvburyport, Mass. 
St., Fall River. Mass. ! 112 _  NEWT0N

66 — FALMOUTH— Kennethj Forbes. Nevvton Trade School, 
C. Bailard, Box 808, FalmouthJ Nevvtonville, Mass.
Mass. I H3 — NEVVTON — Pennell

I N. Aborn, 70 Oldham, Rd., West
67 — FITCHBURG— Edvvard! ,T + „i Nevvton, Mass.

(J. Neilon, 53 Henry St., Fitch-j 115 _ nORTH ADAMS
1burg’ Mass’ į Charles VV. Isbell. 200 Main

68 — FiTCHBURG — Daniel North Adams. Mass.
A. Noonan, 70 VVallace Avė., j 116 — N. ATTLEBORO 
Fitchburg, Mass. ! Leo M. Bannon, 173 S. Main St.,

69 — FRAMINGHAM — J. F. Mansfield, Mass.
Kaplan, 20 Eustis St., Chelsea. Povver, ', Lombard Governor 117 — NORTHAMPTON — 
Mass. Co., Ashiand. Mass. j George S. Svvift, Box 408,

51 — CHICOPEE — Adolph 70 — GARDNER — James Northampton, Mass.
: John Golen, 12 Leclair Terrace. Stomber. 101 Temple St., Gard-: 
Chicoppee, Mass.

52 — CHICOPEE — John J.
Desmond. Jr., 135 Stearns Ter
race, Chicopee. Mass.

53 _ CLINTON — Harvey S. 
Donnelly, 27 Forest St., Clinton. 
Mass.

54 _ CONCORD — VVilliam
A. Buttrick. Monument St..
Concord, Mass.

55 — DANVERS — John D.
Creeden, Hobart St.. Danvers,
Mass.

56 — DEDHAM — Hovvard
B. Capen, 118 Messinger St.,
Canton, Mass.

57 — EASTHAMPTON —
Henry L. Carmel, Huntington. E. Barrett. Jr., 30 Silver St., So.;

Hadley, Mass.
79 — LAVVRENCE — John J. Į 

O’Rourke, 1088 Essex St.. Lavv-j 
rcnce, Mass.

80 — LAVVRENCE — George
E. Offer. 155 Haverhill St., 
Lavvrence. Mass.

81 — LAVVRENCE — John J. 
Hurley, 309 Salėm St., Law- 
rence, Mass.

82 — LEE — Leighton C. Van 
Trump. Orchard St., Lee. Mass.

83 — LEOMINSTER — Ro
bert S. Appleton. 19 Main St.,

45 — CAMBRIDGE — Wil- 
liam F. Donovan. 36 Lancaster 
St., Cambridge, Mass.

46 — CAMBRIDGE — Tho
mas J. Murphy, 4 Seagrave Rd.. 
Cambridge, Mass.

47 — CAMBRIDGE — Carroll 
L. Chase, 9 Dunstable Rd.. Cam
bridge. Mass.

49 — CHELSEA — VVilliam 
H. Crafts. 14 VVashington Avė., 
Chelsea, Mass.

50 — CHELSEA

James

bus prašomos pirmoje vietoje 
duoti darbą ex-kareiviams. Grį
žusieji iš kariuomenės turės už
siregistruoti dėl darbo gavimo 
savo vietinėse— local board.

Žemiau duodama asmenų var
dai ir adresai, kurie yra paskir
ti prie vietinių local board ap
rūpinti grįžusius darbu.

1 — ADAMS — Franklin L. į 
Couch, 26 Centrai Avė., Dalton, 
Mass.

2 — AMESBURY — Edward
W. Gould, 12 Market Sq., Ames- 
bury, Mass.

4 — ARLINGTON — Everett
E. Brainard. 45 Bartlett Avė., 
Arlington, Mass.

5 — ARLINGTON — Arthur
J. Mansfield, 3 Valley Rd., Ar
lington, Mass.

7 — ATTLEBORO — Lester
W. Nerney, 200 No. Main St., 
Attleboro, Mass.

8 — BARNSTABLE — A.
Earle Mitchell, Box 125, West
Yarmouth, Mass.

9 — BELMONT — Arthur G. 
Coffin, 170 Rutledge Rd., Bel- 
mont, Mass.

10 — BEVERLY — Adon R. liam J. Maguire. 489 Broadvvay. 
Hoar, 41 Abboutt St., Beveriy, Everett, Mass.
Mass.

11 — BILLERICA — Richard mas J. McDermott. 25 Oak St..
F. Convvay, Elm St., N. Billeri- 
ca. Mass.

39 — BRAINTREE — Harold
S. Pratt, 67 Storrs Avė.. Brain- 
tree. Mass.

42 — BROCKTON — Joseph
F. Reilly. Chamber of Com- 
merce. Brockton. Mass.

43 — BROOKLINE — VViUiaip
T. Reid. Jr.. 14 Hawthorne Rd ,

Hyman

’• *

I

I

St.,

118 — NORTHBRIDGE — 
i nėr. Mass. Į Henry S. Crawford, 115 Hill St.,

71 — GLOUCESTER — Dr.! VVhitinsville, Mass.
George C. Nichols, 711 Wa-| 119 — NORVVOOD — Charles 
shington St., Gloucester. Mass. E. Houghton, 70 VVinter St.,

73 — GREENFIELD — Paul Norwood, Mass.
W. Bittner. 25 Prospect Avė., į 
Greenfield, Mass.

74 — GROTOM — John T. 
Bresnahan, 8 Lancaster Rd., 
Shirley, Mass.

75 — HAVERHILL — Mat- 
thew J. Fowler, 545 Main St., 
Haverhill, Mass.

76 — HAVERHILL— George 
H. Croston, 449 Main St., Ha
verhill, Mass.

78 — HOLYOKE — Robert

Mass.
58 — EVERETT — Rev. Wil-

60 — FAIRHAVEN — Tho-

Fairhaven, Mass.
61 — FALL RIVER — Enoch

T. Smithson, 692 VValnut St.. 
Fall River. Mass.

62 — FALL RIVER — Henry
R. Gerard, 20 Park St., Fall Ri
ver, Mass. <

63 _ FALL RIVER — John
P. Grant, 52 Linden St.. Fall Ri-jLėominster, Mass. 
ver. Mass. ' ' i So — LOVVELL — John A.

120 — PALMER — Charles 
L. Waid. Bondsville, Mass.

122 — PITTSFIELD — Denis 
T. Noonen, 146 East St., Pitts- 
field, Mass.

123 — PITTSFIELD — J. 
Howard Fryer, 80 Pollock Avė., 
Pittsfield, Mass.

124 — PLYMOUTH — John 
A. Smith, I1/; S. Spooner St., 
Plymouth, Mass.

125 — QUINCY — VVilliam 
A. Bradford, 11 Maple St., 
Quincy, Mass.

127 — QUINCY — Edward T. 
DeBruyn. 65 Greenleaf St. 
Quincy, Mass.

128
Sullivan, 16 Goodvin Avė., Re- 
vere, Mass.

129 — REVERE — Clarence 
R. Borden, 83 Reservoir Avė.. 
Revere, Mass.

130 — SALĖM 
Coffeey, 10 Flint 
Mass.

131 — SALĖM
Gauss. 1 Lafayette PI., 
Mass.

Įi

REVERE — John T.

— James E. 
St.. Salėm.

— John W. 
Salėm.

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



PROTOKOLAS
X-tojo Sv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėju Seimo

i 1941 m. spalių mėn. 5 d. seimo ir jis buvo vienbalsiai pri-
Seįmas pradėtas iškilmingoms'imtas. Centro valdybos pirmi- 

šv. mišioms, kurias atlaikė kunJninkė M. Tumasonienė apibūdi- 
kap. J. Skripkus gyvųjų ir mi- no praeitų metų darbuotę, ir iš- 
rusiųjų rėmėjų intencija.

2 vai. po piet prasidėjo seimo 
sesijos. Dalyvavo apie 120 dele
gatų iš Pittsburgo ir tolimų ko
lonijų, k. a. Čikago (12), Phi- 
ladelphijos (5), Clevelando (5), 
ir tt. Į prezidiumą išrinkta se
kančiai: R. Mazeliauskienė
(Chicago, III.) — pirmininkė, 
A. Sutkaitytė (Pittsburgh, Pa.) 
— vice pirmininkė, J. Pukelienė 
(Chicago, III.) ir A. Naujelytė Gauta daug laiškų, ir telegra- pildyta 
(Pittsburgh, Pa.) — i— 
kės. Į mandatų komisiją: 
Snarekienė i 
Bąrtininkienė (Cleveland, O- 
hio) ir H. Kazakauskienė (Phi- liauskienė — seimo pirmininkė 
ladelphia, Pa.).
• Raštininkė J. Pukelienė pers
kaitė protokolą iš 1940 metų.'dživ i seimo dalyvius. Pirmiau-

gyrė rėmėjus už puikų susi
klausymą ir bendradarbiavimą. 
Motina M. Dovydą perskaitė 
1940 - 1941 m. įeigų lapą. Pasi
rodė iš rezultatų, kad rėmėjų 
smarkiai pasidarbuota, nes į- 
eigos sudarė gražią sumą — 
$4,051.63. Jos padėkos žodžiai 
paragino visus dar daugiau at
siduoti vienuolijos reikalams. 
Po šio raporto sekė sveikinimai.

raštinin- iš visų Amerikos Lietuvių 
A. kolonijų. Aukų per laiškus ir 

(Chicago, m.), F. seime buvo surinkta $2,601.25.
Po šių formalumų R. Maze-

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

ii ; jr r c ■1?.Z >'

402 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
I Limoalnal dM visokių reikalų.

mą visomis jėgomis aukotis 
gražiems tikslams. Tėvas Juve
nalis Liauba, pranciškonas iš 
Lietuvos, sveikino seimą Pran
ciškonų Tėvų vardu, davė daug 
gražių minčių, kurias reikėtų 
pasiekti ir įgyvendinti savo vei
kloje. Kunigas A. Jurgutis da
vė suprasti, kaip sunku yra va
dovauti auklėjimo įstaigai, kuo
met ji nėra pilnai aprūpinta lė
šomis. Jis kvietė visus į pagal
bą sumažinti finansinius vienuo
lijos rūpesnius. Kun. J. Herde- 
gen iš Vandergrift, Pa. angliš
kai pareiškė gražias mintis apie 
rėmėjų nuopelnus, remiant to
kią puikią veiklą. Kun. M. Ka
zėnas taip pat pareiškė naujų 
idėjų.

1 Po kalbų tartasi apie praeitų 
metų seimo nutarimus. Pasiro
do, kad viskas nuo “A iki Z” iš-

Nutarta ir toliau tęsti 
praeitų metų veiklą ir pasiryžta 
ypač rūpintis skalbyklos įren
gimu naujoj akademijoj ir pa
didinti virtuvės inventorių vie
nuolyne. Raginama ruošti “tag 
days” kur tik galima, nes tai 
padaroma daug pelno be didelio 
vargo.

I Padarytos ir priimtos sekan
čios rezoliucijos:

i I. Šv. Pranciškaus Rėmėjų

— pakvietė kaikuriuos žymes
nius svečius pratarti keletą žo- 

' /J 1 w inn p
I šiai kalbėjo kun. J. Misius, V. J.J
Įžengimo parapijos klebonas

■ Pittsburgh, Pa. Jis pagyrė rė-
Jmėjų pasišventimą darant tokią 10.tasis Seimas reiškia nuošfrl 
: ilgą kelionę, kad tik prisidėjus padėką kun kapelionui j 
prie ideališkos vienuolijų šelpi- Skripkui jo nenuilstamą dar-
mo veiklos ir įrodė tos veiklos buotę parodytą uolumą vie_ 
svarbą bažnyčiai, tautai ir žmo-^nuolijos rėmime. Taip pat tas 
nijai. Kun. J. Sadauskas iš Do-f dėkingumas reiškiamas centro 
norą, Pa. taip pat labai įspūdin-^ valdybos pirmininkei, ~ 
gai iškėlė rėmėjų veiklos kilnu-

ĮVAIRIOS KNYGOS
JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para- 

b* Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
VALGIŲ GAMINIMAS. bi knyga labai tinkama 

loimininktms, M* jojo yra labai daug receptų, 
kaip pigiai Ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
oj vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.___ $1.00

Šventas rastas arba naujasis testa
mentas ... ...... ..........................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu bi knygutė yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik.............. . ......

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

paraU kun. Pr. Jubkaltis. Kaina .......... . ......
>%MCifcVrKA^. Tlvį pijaus XI. Kaina ........ ......
y *■’• ■
-'GEGUŽĖS MĖNUO, kun. Pr. Zadelkls, labai gražūs 
7, . .'kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo

, 40c., dabar parduodame po ..... .‘__
JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar ....
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaU Kun. 

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

tragedija. Parabb V. Nagornoskis. Kaina.......

$1-25

25c.
50c.

25c.

10c.

25c.
50c.

$1.10

35c.

Su užsakymais kreipkitės —
“DARBININKAS"

So. Boston, Mass. 3S6 W. Broadway,.

t

DARBININKAS

L H

Britų didžiulis mirties nešiotojas — A Handley - Page 
vienas iš naujausių keturių - motorų bombnešis, vingiuoja virš Anglijos. 
Jis yra 70 pėdų ilgumo su 99 pėdų sparnų išskėtimu.

' Sveikino ir aukavo: Šv. Vin
cento Moterų Klubas — $10.00; 
Tretininkų d-ja — $5.00; E. Mi- 
llerienė — $5.00; LRKS 35 kp.
— $5.00; P. Vitkauskienė — 
$10.00; Mr. and Mrs. Sherman
— $2.00; Astrauskienė— $5.00; 
A. Paleckis — $10.00.
Šv. Petro ir Povilo Parapija 
(Homestead, Pa.)

Šv. Pran. Rėmėjų 4-tas skyr.
— $13.00; Šv. Uršulės d-ja — 
$5.00; A. Paške’’ičienė — $5.00; 
M. Tumasūnieaė — $5.00; Au
kos — $39.50; A. Stankūnienė
— $5.00; Statkienė — $2.00; 
Simkonienė — $1.00; Al. Nor
bertas — $1.00; Bulevičienė — 
$10.00; Rožančiaus d-ja — $25.- 
00. Aukos $5.00.
BRADOCK, PA. —

Grace Miniotas — $2.00.

PHILADELPHIA. PA.
Šv. Antano d-ja — $10.00; šv. kų d-ja — $5.00 Darbininkų Są- 

J. Širdies d-ja — $5.00; šv. Ro- jungos 6 kp. — $3.00.

A. Tu- 
masionienei, kuri savo pareigas 
taip sąžiningai eina jau trejus 
metus.

II. Nutarta, ir toliau raginti 
testamentus darančius, kad jie 
užrašytų nors dalelę savų turtų 
vienuolijos reikalams, nes tik 
vienuolija tinkamai mokės įver
tinti paliktą jai sumą, atsimin
dama dažnai savo geradarius 
maldoje.

III. Nutarta, rengti vakarą 
amžinų narių paskatinimu.

IV. Nutarta, dažnai pagvil
denti tinkamą testamento dary
mo temą laikraščiuose, tikslu 
supažindinti visuomenę apie 
svarbą tokiu būdu remti vienuo
lijos darbuotę .Taip pat spaudo
je karts nuo karto aprašyti 
kiekvieno skvriaus veiklą ir 
taip paraginus kitus prisidėti 
prie kilnaus darbo.

V. Nutarta, raginti Tretinin
kų d-jas, ten kur nėra rėmėjų 
skyriaus ,kad jos paruoštų nors 
vieną vakarą seselių naudai, to
kiu būdu įrodydamos savo 
pranciškonišką meilę savo se-

sems — Seselėms Pranciškie- 
tėms.

Po rezoliucijų sekė valdybos; žančiaus — $5.00; Tretininkai— NEW BRITAIN, CONN. — 
rinkimai. Vienbalsiai nutarta $10.00; A. Petraitienė — $1.00. 
palikti tą pačią centro valdybą Šv. Jurgio Parapija 
ir ateinantiems metams. Kadan
gi, visos narės su tuo sutiko, 
tat įėjo į centro valdybą sękan- bažnyčioje) — $80.00. 
čio: M. Tumasonienė — pirmi-! GRAND RAPIDS, MICH.— 
ninkė, Mrs. J. Gray — vice pir
mininkė, A. Naujelytė — se
kretorė. Išrinkta taip pat iš 
“advisary board” — patarėjos: 
Stravinskienė, Maj’čiulaitienė, 
Sikorskienė, Jakštienė, Valuke- 
vičienė. Dvi seserys įėjo taip 
pat į valdybą: Sesuo M. Paula— 
iždininkė ir Sesuo M. Felicija—j 
corespondentė.

Seimo sesijos baigėsi 6 vai. 
ygiai. Kun. J. Skripkus atkal
bėjo maldą ir visi svečiai buvo 
cviečiami į naująją akademijos 
valgomąjį kambarį, kur visi da- $5.00. 
yviai buvo vaišinami puikia ir GIRARDVILLE, PA. — 

skania vakarienę. Į S. Popikienė — $5.00.
Julija Pukelienė, SHENANDOAH, PA. —

X Seimo sekretorė. Į

I Rėmėjų, X skyrius — $20.00
■ PITTSBURGH, PA. — 

(Detroit) 'Centro Valdyba
Kun. J. Čižauskas (Kolekta Tag Day (per Tumašiūnienę) 

— 345.00; Com Roast — $75.- 
00; Skyrius A — $100.00; Sky
rius B — $100.00; Skyrius — 
C — $10.00.
Šv. Kazimiero Parapija

i (South Side)
Sveikino ir aukavo: Šv. P. V.

Šv. Petro ir Povilo Parapija
Tretininkai — $10.00. 

CLEVELAND. OHIO — 
Šv. Jurgio Parapija

P. T. A. — $3.00; Amž. Rož.
d-ja — $5.00; Mrs. Bortnikas — Rėmėjų 6 Skyr. — $53.00; Šv. 
$2.00; O. Obraitienė — $1.00; Rožančiaus d-ja — $5.00; Tre- 
M. Susin — $1.00; M. Baranaus- tininkų d-ja — $5.00; LRKSA 
kas — $1.00; A. Bučinskas — 158 kp. — $5.00; A. Radziuky- 
$1.00; Mr. and Mrs. P. Reywa— nas — $5.00; M. Baranauskas— 

$1.00; A. Bacvinskas — $1.00. 
A. Naujaliūtė — $4.00; O. Nau- 
jaliūtė — $2.00; B. Stravinskas

l$5.00.
I VANDERGRIFT, PA. —
1
Šv. Kazimiero Parapija 

■' D. G. Kun. .
1

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 

i “Darbininką”.
1 Visi skelbkite* “Darbininke”.

GARSI KRAMTOMOJI LIUOSUOJANTI GUMA 
PEREINA 66 MOKSLIŠKUS IŠMĖGINIMUS

Aukščiau telpąs atvaizdas pa- rūmą. Nemažiau 66 seekmingų 
rodo vieną kampą didelės, šva- išmėginimų turi pereiti iki po- 
rios, saulėtos laboratorijos, kur puliarios, tyros, baltos Feen-A- 
Feen-A-Mint, kramtomoji liuo- Mint plyskelės yra išsiunčiamos 
suojanti guma yra gaminama, visos šalies vaistininkams. 
Vyrai, kurie ten matosi, yra iš- Kadangi Feen-A-Mint yra iš
lavinti mokslininkai, du iš dide-j mėgintos ir taip rūpestingai pa- 
lio Štabo. Jų prievolė yra sau-1 gamintos, milijonai pasitiki 
goti Feen-A-Mint kokybę ir tik-' Feen-A-Mint savo susilpnėjimų, 

« «

Vyrai, kurie ten matosi, yra iš-

sutingimų, galvos skaudėjimų ir 
gasų priepuoliuose, kurie atsi
randa dėl vidurių užkietėjimo. 
Patyrę motinos žino jų gerumą 
ir saugumą. Feen-A-Mint yra 
puikus produktas, kurį gali duo
ti tik moderniškas mokslas 
Vartokite moksliškai pagamintą 
ir išmėgintą Feen-A-Mint.

(Skelbimas)

Seselių mokytojų naudai Šv.
■ Kazimiero parapijos yra rengia- 

'• ma linksma programa — Bunco 
į ir šokiai. Įvyks sekmadienį, lap
kričio 9 d., Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje. Laimėtojams 
bus duodama dovanos. Tikietai 
jau baigiami platinti. Kviečiame 
ir laukiame visų atsilankant.

Mūsų kolonijoje jau treti me
tai dirba lietuvių jaunimo or
kestras. Šįmet jie minės 3 metų 
sukaktuves. Sveikiname jaunuo
sius muzikantus ir linkime 
jiems gražiausios darbuotės.

K. V.

t V , — -----------

J. Herdegen — — $5.00; Brazinskienė — $3.00; 
M. Besekerskienė — $5.00; Mi- 
čiūnienė — $10.00; Zenevičienė
— $2.00; Maciukonienė — $2.- 
00; Blumberaitienė 
Kaminskienė — $1.00; Aleksiū- 
nienė — $1.00; M. Lelonis —

;$1.00; M. Erismam — $1.00. Į
— • " __~___ l

$1.00;'
Stasė Dargienė — $2.00.

ELIZABETH. NEW JERSEY— 
Šv. Petro ir Povilo Parapija

Šv, Rožančiaus d-ja — $10.00; V. J. įžengimo Parapija I
L. Vyčiai 52 kp. — $10.00; So-' .North Side)

Kun. J. Misius — $7.00; Mrs. 
M. Wellis — $20.00; O. Rozmi- 
nienė — $1.00; D. Macidukskie- 
nė — $1.00; O. Astrauskienė — 
$1.00; M. Geležiūtė — $1.00; M.

i Urmalavičienė — $1.00; J. Mak- 
stutienė — $5.00; A. Kunsienė 
— $1.00; O. Marcinkevičienė — 

B. Jeznienė — $74.00 
Pivarūnienė — 

$10.00; R. Kulikauskienė —$10. 
00.
Šv. Vincento Parapija
(Esplen)

X-TOIO SEIMO SVEI 
KINTOIAI BEI A ŪKO

TOJAI
CHICAGO, ILL. —
Šv. Jurgio Parapija

Sveikino ir aukavo: šv. Pran. Sv. Jurgio Parapija 
Rėmėjų 1 Skyr. — $88.73; A- Amžinojo Rožančiaus — $5.- 
paštalystės Maldos d-ja — $5.- 00; Mar. Mag. d-ja — $15.00. 
00; Tretininkų d-ja — $15.00; AMSTERDAM, N. Y. — 
Kun. prel. M. L .Krušas — $25.- Šv. Kazimiero Parapija 
00; P. Jančiauskaitė — $5.00; Tretininkai — $5.00; šv. Onos 
E. Stanevičienė — $5.00; A. d-ja — $8.50. D. G. Kun. J. Ži- $1.00 
Mažeikienė — $5.00; A. Auksu- danavičius $5.00; A. Slaveikienė (card party), 
tienė — $3.00; J. Rukelienė —— $1.00; M. Tamoliūnienė — 
$10.00; A. Ambotienė — $5.00; 
p. Juškai — $100.00; (amž. na
riai ); R. Mazeliauskienė — $5.- 
00; A. Leščinskienė — $10.00; 
D. Bartkus — $20.00; O. Kaz
lauskaitė — $1.00; L. Balčiūnas
— $5.00; A. Maziliauskai — $5.- Vincas Stonis — $10.00. 
00; B. Vasiliauskienė — $25.00 ALBANY, N. Y.— 
(amž. narė); A. Snarskienė —' Kun. K. Strimaitis — $25.00. 
$5.00; J. Strazdienė — $5.00. 
Nekalto Prasidėjimo Parapija 
(Chicago)

Šv. Pran. Rėmėjų II skyr. — BROOKLYN. N. Y. — 
$121.00; Veronika Gečienė — D. E. Kašėtai — $5.00; N. N. 
$5.00; Tretininkų d-ja — $10. — $100.00 (amž. narė); O. Ze- Į į 
00; Gediminienė — $5.00.
Šv. Kazimiero Parapija 
(Chicago)

Šv. Pran. Rėmėjų III skyr. — Šv. Trejybės Parapija 
$109.00 (per Sudeikienę); Lab- Kun. J. I. Kelmelis — $25.00. 
darių I kp. — $3.00; Moterų Są- KENOSHA, WIS. — 
jungos 21 kp. — $3.00; Treti- Šv. Petro ir Povilo Parapija 
ninkai — $10.00; J. Šiaudvitie- Šv. Benedikto d-ja — $2.00; 
nė — $10.00; M. Navickienė -- U. Rimselienė — $2.00. 
$5.00; A. Judvitės — $5.00; B. HARTFORD, CONN. — 
Paukšta — $5.00; M. Petrasai- Šv. Trejybės Parapija 
tė — $10.00; L. Balchunienė —

• $5.00;
• Malinauskienė
. kienė — $3.00; O. Vaitkienė —
r $3.00.
i Šv. Panelės Gimimo Parapija

(Chicago)
Kun. A. Valančius — $5.00;

t N. N. — $15.00.
DETROIT, MICH. —
Šv. Antano Parapija

$5.00.
SCRANTON, PA. —

Mrs. Ausunas — $1.00. 
ROCHESTER, N. Y.— 
Šv. Jurgio Parapija

Kun. J. B. Bakšys — $25.00;

MASPETH, L. I., N. Y. — 
Tretininkai ir Kun. J. Balkų 

nas — $30.00.

I

ŠILDYMAS 
GELBSTI 

PALENGVINIMUI 
NUO VARGINAN

ČIO MUSKULŲ 
SKAUSMO

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIM M METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

30c.

35c.

65c.

t

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for
mato, 127 pusi., ___________________ ______

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virbe
liai, 192 pusi.______________________________

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai, 
384

JĖZAU,

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

sikienė — $10.00, N. N. — $10.
00.
NEWARK, N. J. —

, į

Sveikino ir aukavo: Kun. Prel.
B. Cicenienė — $2.00; J. Ambotas — $15.00; Matuse- 

$3.00; S. Bart- vičienė — $10.00; pp. Kimseliai 
'— $2.00; Petrukevičienė — $1.- 
00; Bucevičienė — $1.00; Leo- 
naitienė — $1.00; Manikienė 1— 
$1.00; Ramaškienė — 50c.; 
Mickevičienė 50c.; Barolienė — 
$1.00; Stadelockaitė 50c.; G. 
Urbonienė — $5.00; šv. Rožan
čiaus d-ja — $10.00; Tretinin-

i

pusl._________________________________
PAS MANE ATEIKI, specialĖ vaikams 

maldaknyge, tinkama prie Pirmos *v. Komuni
jos, tikro kolenkoro virbeliai, mibių maldos I- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti krabtai, 254 
pusi____________ ___________________________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
Ir lankstūs virbeliai; apvalūs kampai ................

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pi.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkbti 

apdarai ________________________ __ ________
MALDŲ RINKINĖLI8, balti celuloidiniai virbeliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai virbeliai 

su kabike ----------------------------------------_----_---------
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pusi.......................................... ............................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virbeliai, 

raudoni krabtai, 384 pusi...... ..............................
VYRAI BROLIAI, speclalb vyrame maldaknyge, 

parinktos gražiausios maldos, bilklnb labai plo
na popiera. Juodi kolenkoro virbeliai ...................

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS __ ________

,-u. "DARBININKAS"
3W W. Broadway, So. Boston. Mass.

50c.

$1.25
65 c.

$1.50
90c.

$1.50

$2.50

65c.

$1.30
. 20c.

I 
t 
i
• 
i 
t
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Antradienis, Spalių 28, 1941

[VIETINĖS ŽINIOS
S ... ..... .......... ....m.—

GALUTINIAI I KARALIŠKOS ŠEIMOS NA- 
RIUS RINKIMU REZULTATAI^-

I

KARALIUS
Pr. Razvadauskas, So. Boston. Mass............ 1650
Vincas Balukonis, So. Boston, Mass.............. 1387
Stasys Barusevičius, So. Boston, Mass.......... 567

KARALIENĖ . I

Veronika Sakevičienė, Cambridge, Mass. 4146 
Elzbieta Nanartavičienė, So. Boston, Mass. 3800 
Anelė Ambrozaitienė, Cambridge, Mass.. . 1900

KARALAITIS
J. Virbickas. So. Boston. Mass............................. 500
Antanas B. Kučas, So. Boston, Mass.............. 300
Arnoldas Pliavokas ,So. Boston, Mass............200

KARALAITĖ
Onutė Jereckaitė. Lavrence. Mass............ 2600
Marytė Kilmoniūtė, So. Boston, Mass............2020
Jadvyga Stulginskaitė, Waterbury, Conn. .. 700 

gnietė Mashidlauskaitė, Brockton, Mass. 600 
sgina Glineckaitė, So. Boston, Mass.......... 300

dėlė Masiulytė, So. Boston, Mass.................... 200

ŽINUTES

» Spalių 25 d., tapo pakrikš- 
a Ona Nenartavičiūtė, Kūmai 
-o Juzė Pareuskienė. Taip pat 
•.rikštyta Geraldino Tentery- 
Kūmai buvo Edmondas Bal- 
.skas ir Joana Mickienė.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A L. Kapočius
517 E. Broadvvay, 

SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 2660

iso valandos nuo 9 iki 12, nuo
50 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
redomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

-batomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

" D1RBININKA3 ' r

Karališkos Šeimos Rinkimas Sukėlė Daug Kalbų

ir visi jos kambariai buvo pilni 
narių — svpčjų ir viepiu. -

Draugijos pirmininko parei
gas einąs p. Stasys Mockus pra
dėjo programą gražia įžanginėj 
kalba, ir pakvietė programos ve-,
dejų p. A. J. Namaksy. Vedė-! Cambridge, Mass. Spalių no miesto mayoro puikią) 
jas p. Napiaksy, pasakęs nalbe- 27 — šeštadienį, spalių 25, meilės taurę išrinktai ka
lę, pakvietė kalbėti šiuos drau- m įyyįo “Darbininko” j ralienei. Ir taipgi išrinktai* 
gijos narius^ Dr. A. Kapočių,į metįnįs balius - šokiai ir■ karalaitei teikia garbės! 

ženklą su pažymėjimu do- 
---- . Parengimas įvyko vanos — Permanent Wave 
Eikš Ballroom svetainėje, — panelė Eva Paulauskai- 
8 Magazine St., Cambrid- tė, o karalaičiui teikiamas 
ge, Mass. Šokiai ir bendrai žemės rutulio pavydalas,

mo pralaimėjimo. Jeigu 
pralaimėto juose verda gjL 

i va dvasia atsiteisti ir lai
mėta. tai rengėjai visuo-

šių kandidatų veiduose. 
Bet man prisimena vieno

met žino- kad ateitis jų 
rankose. Taigi ir šiuo sy
kiu reikia manyti, kad pra
laimėję kandidatai progai

žymaus sportininko posa- pasitaikius iškirs dar ne 
kis, 
draugams - sportininkams. 
Jis sako, aš sekiau jūsų 
veidus, kada mes pralai
mėjome šį žaidimą, ir pa
mačiau, kad jūs nenusimi
nėte. Tai geras ženklas, 
nes tas liudija, kad mes 
šiuo kartu tik pasimokino
me, o laimėjimas bus mū
sų rankoje. Taigi žymūs 

i įvairių sportiškų žaidimų- 
Kiek ūpas sunkesnis pa-(varžytinių rengėjai ir 

charakteriu- sireiškia anų pralaimėju- sprendžia apie ateitį iš pir-
V ..- I

j
I 
I 
i 
i 
I I r f 
I

adv. K. J. KalipausKą. adv. rinkimas karališkos šei 
Cunį, p. J. Lėkį, adv. J. Grigalių, mog 
Mayoro To^in rinkimų lietuvių! ~- 
komiteto pirmininką, p. V. Am
sie, p. L. Stasiulį, p. A. Bernotą, 
p. T. P. Gręvį ir Čkas- Urboną. parengįinas puikiai pavy- kurį įduoda rinkiminės ko

kada jis pasakė savo vien4 sposą savo oponen
tams.

Visų kalbos sukėsi apie drau- 
: gijos veiklų ir rinkimų kampa
niją į Bostono mayorus- Kadan-į 
gi draugija indorsavo mayorą. 
Tobin, tąi ir kalbos buvo už 
mayorą Tobin.

Garbės svečias ir principais 
kalbėtojas buvo Bostono miesto 
mayoras Mauricę J- Tobin, ku
ris yra kandidatu antram termi
nui.

Vakaras praėjo gražia ir drau
giška nuotaika. Rap.

Supilta 
Itapui

Antraip žvelgiant į daly
ką, čia darbuotojai labai 
gražiai pasidarbavo kata
likiškos spaudos labui ir 
jiems priklauso nuoširdus 
padėkos žodis. Rap.ko ,nes buvo gražus būrys misijos pirmininkas Al. 

jaunimo ir senesniųjų. Kiburis. Maršuojama — 
Orkestras gražiai links- Grand Maršas. Publika 

mino jaunus, o senesnieji P^°Ja ]r šaukia karaliams 
pasigundę irgi nesnaudė— 
suko, kaip kas moka.

Vienas iš c,_________
giausių parengimo progra
mos numerių, tai buvo rin
kimas karališkos šeimos— 
karaliaus, karalienės, ka
ralaitės ir karalaičio. Jau 
tik atvykus į balių matėsi 
tarp kandidatų rėmėjų ju- 

■ dėjimo. Balsai buvo pa
skelbti laikraštyje ir atro
dė, kad taip ir pasiliks, bet 
kur tąu. Iškabinta rašomo
ji lenta su varliais ir bal-

Politiškas Skelbimas

Laikykime Jį Prie Darbo!

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

i

M

Queen Ann Laundry
7-11 Ellery St., 

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Montellf), Maus. — Spalių 23 
d. mirė Antanas Raipą, gyv. pas 

i savo dųlfterj - pp. Mazgelius. saį”įandi4ątį’buvo'dau-
Beacon PąrĮ(. giąusiai vizituojama visų

Palaidotas sekmad.em, spalių baliaus dalyvių. Balsai kei.
26 d. iš Sv. Roko lietuvių para-, nuo.atos ir kas ke)ios

; minutes, tai vienas, tai ki-
! tas, tai trečias, tai ketvir
tas kandidatų “campaign” 
vedėjas darydavo atskaitą 
su balsų kontrolės ofisu. 
Buvo pastebimas, net ir į- 
tempimas darbuotės, par
duodant bei siūliant bal
sus, kad parėmus vieną ar

■ kitą kandidatą. Gražus 
darbas, visi remia. Ir štai 
išmušė paskutinė paskirta 

iusku seunos abaigQS rinkimų minutė 
Darbmmko , p. pasįroją štai koki rezul- 

tatai:
Į karaliaus ofisą surinko 

balsus sekančiai — Pranas 
‘ i — 1650; 

Vincas Balukonis — 1387;

f Tą dieną baigėsi vaikų misi
jos.

• Spalių 26 d., per penkerias
šv. mišias žmonės labai gausiai 
ėjo prie Šv. Komunijos. Per su
mą dalyvavo visos katalikiškų i 
draugijų valdybos. Iškilmingai 
atkalbėta Kristui Karaliui 
žmonių giminės pasiaukojimo 
aktas. j

3 vai. p. p. jaunimas baigė sa
vo misijas.

• Tą dieną tapo pakrikštyta, 
Alena Pranciška Juozo ir Juze-,! 
finos (Gerulskaitės) Pocių. Kū
mai buvo Pranas Vitkus ir Zofi
ja Kodžytė.

• Sekančią savaitę vakarais 
bus kalbamas Šv. Rožančius, Šv. 
Petro par. bažnyčioje. Antradie
nį. Trečiadienį bus laikomos ir 
Pranciškonų Brolijos pamaldos/ 
Tą vakarą parapijos salėje, 492 
E. 7th St. Šv. Vardo draugija

giąusiai vizituojama visų
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

REIKALINGA prie kriaučių 
darbininkai: prie rankovių siu
vimo, pamušalo dėjimo — lining 
makers, stichers, finishers, ir 
prie pečių įsiuvimo. Reikalinga 
patyrusieji darbininkai. Darbas 
pastovus ir geras atlyginimas. 
Atsišaukite tuojau: Beaconwear 
Clothing Mfg. Co. Ine., 141 Mal- 
den St., kampas Albany St., 
Boston, Mass. (28-31-3)

pijos bažnyčios Kalvarijos ka
puose.

A. a. Antanas Raipa paliko! 
dideliame nuliūdime tris duktė- . 
ris — p. Marijoną Juškienę, 
gyv. Chicagoje, p. Margaretą 
Mazgalienę ir Agnės Lausevi- 
čienę, žentus, septynius anūkus, 
tarp kurių yra muzikas Rapo- 

i las Juška, Šv. Petro lietuvių pa- 
! rapijos vargoninkas, ir pro-anū- 
i kus.

pp. Raipų ir pp. Juškų šeimos, 
lyra ilgamečiai -------------- ,
į skaitytojai ir rėmėjai.

“Darbininko” vadovybė reiš
kia gilių užuojautą velionio, a.

♦
y z

♦

♦
♦ 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.

rengia sportininkų vakarą. Bus a‘ A’ ^aiP° šeimai ir giminėms. RazvacĮauskas 
įvairi programa, daug svečių' •
sportininkų. Tik prašomi visi; gpajjų £4 d mirė Petras Bart- Stasys Barusevičius —567. 
atsilankyti, o būsite patenkinti.,kevičius 59 m amžiaus, gyvJ I karalienes vietą — Ve- 

• Penktadienį yra pasninkas, 678 North Main St. Palaidotas! L°nika Sakevičienė—4146, 
tai Visų Šventų Dienos vigilija, j iškilmingai pirmadienį, spalių 

į 27 d., 9 vai. rytą iš Šv. Roko 
lietuvių parapijos bažnyčios
Kalvarijos kapuose.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Marijoną ir sūnų Bronių.

A. a. Petras Bartkevičius bu
vo plačiai žinomas, kaipo laiva
korčių agentas. Jis buvo savi- 
ninkas ir vedėjas drabužių Mass- - 2600; Marytė Kil 
krautuvės. Palikęs viską šeimai 1 - •
nuėjo amžinybėn. Buvo ilgame-’SWinskaU^-700;^Ag. 
tis "Darbininko” skaitytojas. Į

Velionio šeimai, p. Marijonai 
Bartkevičienei ir Broniui reiš
kiame gilią užuojautą.

4 v. p.p. bus klausomos išpa
žintys, Šv. Petro par. bažnyčio
je. 7:30 v. v., bus šv. valanda ir 
išpažinčių klausymas.

• šeštadienį, Visų Šventų Die
noje, bažnyčioje šv. mišios bus 
laikomos valandomis: 5, 6, 7, 8- 
vaikams, 9—ir pamokslas sako-
mas.

Salėje šv. mišios bus laikomos 
vienos 6:30 vai. ryte.

Vakare bažnyčioje bus pamal
dos.

• Sekmadienį .šv. mišios bus' 
laikomos valandomis: 7, 8, 9-į 
vaikams, 10—suma ir 11:30.1 
Salėje, 8 v. ir 9:30 v. Vakare 
bus giedami dveji mišparai.

Draugiškas Vakaras
Sekmadienį, spalių 26 d., Lie

tuvių svetainėje įvyko So. Bos
tono lietuvių piliečių draugijos 
draugiškas vakaras. Dalyvavo 
daug narių. Ne tik svetainė, bet

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
[ Grafton Avė., Isfington, Mass. Td. Dedham 13M-W
į PRANAS GERULSKIS/Vtttaų Tel. Dedham 1304-R |

♦

Elzbieta Nanartavičienė —-
3800; Anelė Ambrozaitienė 
— 1900.

Į karalaičius — J. Virbic
kas — 500; Antanas B. Ku
čas 300; Arnoldas Pliavo- 
kas — 200.

Į karalaites — Onutė Je- 
reckaitė — Lawrence,

I

manyte — 2200; Jadvyga ♦

j nietė Mashidlauskaitė — 
600; Regina Glineckaitė — 
300; Adelė Masiulytė—200.

Iš paskelbtų davinių aiš
kėja, kad karalium išrink
tas — Pranas Razvadaus-

♦

MAYORAS TOBIN ištikrųjų užsitarnavo pa
garbos nuo visų Bostono piliečių dėl jo gero ir nau
dingo darbo, kurį jis atliko dėl Bostono. Dabar la
biau nei kada nors Mayoras Tobin’as turi būti vėl 
ižrinktas tam darbui. Bostonui reikia protingo ir 
išmintingo vado. Mayoras Tobinas turi visuotiną 
rekomendaciją tikybų, rasių ir darbo žmonių va
dų. Jo puikus pasižymėjimas ir geras charakteris 
neabejotinai užtikrina jo išrinkimą.

Lapkričio 4, Išrinkime Bostono 
Miesto M A Y O R U 
MAURICE J. TOBIN

■John J. Grigalus, 52 G St., So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septiniais būdais stogų dengėjas 
Sodeivall 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 

gąsdiną pas mus.
Nuvalo m purvinus karus Ir 

lig ry šuo jame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

Cambridge, Mass. — Spalių kas, karaliene — Veronika 
22 d. mirė Jonas Antanas Vin- Sakevičienė, karalaitis —j 
čius (Winchus) gyv. 96 Hamp- J. Virbickas, karalaite —' 
shire St. Palaidotas šeštadienio j Onute Jereckaitė. Aiškėja 
(spalių 25 d.) rytą iš Nekalto ir tas, kad rinkimuose bū-’ _ __
Prasidėjimo P. švč. lietuvių pa- ta Ugnies. Daugiausia Ug- Tice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė, 

rapijos bažnyčios su šv. mišio- 
mis Šv. Kryžiaus kapuose.

Velionis paliko dideliame nu-' 
liūdime žmoną Marijoną, sūnų! tus, išskyrus karalaitį. 
Joną Winchus, Stepono Dariaus 

' Amerikos Legiono 317 posto 
Inarį ir jo žmoną Marijoną ir a- 
nūką. pp. Jonas ir Marijona 

| Winchus yra “Darbininko” 
! skaitytojai ir rėmėjai.

Reiškiame gilią užuojautą a.a. 
Ijono Vinčiaus (Winchus) šei- 
I mai įr giminėms.

nies būta už karalienės 
vietą. Nors ir kiti kandida
tai turėję stiprius oponen-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva MarksienS,
625 E. 8th SL, So. Boston, Man. 

Tel. So. Boston 1298

I SV. JONO EV. B L. PASALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

S. Barasevidus ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

8 tVinfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,

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

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

Iždininkė — Ona StaniuliūtS,
105 West 6th St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raštininke

Pirmininkas, Juozas Svagždys,
601 6th St., So. Boston, Mase. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 tVinfield St., So. Boston, Mase. 

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

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

Iždininkas Vincas Zale3kas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mase. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 491
E. 7th St.. So. Boston, Mass

Rinkimų rezultatus pa
skelbus vyksta vainikavi
mo ceremonijos. Štai auk
so ir sidabro karūnos puo
šia išrinktųjų galvas, o fo
tografas pliekia vieną po 
kito paveikslus, gi čia pati 
pirmininkas J. Antanėlis VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
skaito viešą karališką pro-j Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuri* 
klamaciją ir Čia pat teikia’ a^elblasl "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma- 
karaliui ’ žemės kamuolį | ^^nJnke”^ 1 kraUtUV’ pa“kyk‘te’ kad Jw •ke,Wm’
(Globė), kaipo simbolį su-| — 

Defense Savings Bonds, teikiamos jam valdžios. Gi | 
Serijos E, per 10 metų pa- čia pat Bostono miesto: 
didės 33 ir vienu trečdaliu mayoro atstovas, adv. Jo-] 
nuošimčiu. "jCx nas Grigalius teikia Bosto-J ■

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Jūsų įdėti pinigai į
Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 

e*r {‘ Telephone COLombia 6702

* ž !

Perkins Markei
F. BaltruMūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, MA>>.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Jraeph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai , 

NOTARY PUBLIC 
‘0;t Tel. ŠOU Boston 0815 ‘ 73

-U£<s CTbl. 8OU Boąton 260B O 
1'1 >-------------,’E1

A 1,1—-J!



Motina Auklėtoja
Antra dienia, Spalių 28, 1941

Mūsų Mamytėms ir Visiems

II. Dorinis Auklėjimas

&

Dorinio auklėjimo pa
grindu yra doras pavyzdis. 
Dešimts sykių vaikams 
žodžiais kartojami pamo
kymai taip, ne šitaip dary
ti, tiek nepadeda, kaip vie
ną kartą darbu parodytas 
geras pavyzdis. Visame 
kame vaikai seka vyres
niųjų elgesį ir kalbą. Jiems 
atrodo garbinga padaryti 
taip, ką dideli žmonės da
ro: Sekant vaikų žaidimus 
ir tarp savęs pasikalbėji
mus, matome daug pa
mėgdžiojimo vyresniuo
sius. Berniukai, leisdami 
bsrnrerinį orlaivį į or?, žai
slinį laiveli į vandeni, nu
duoda lakūnus ir jiVinin- 
kus. Mergaitės su lėlėmis 
žaisdamos, šnekučiuoja, 
kain motinos su gyvais 
vaikais ir tt.

o
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Rašo — Mokytoja • įkritęs į jų sąmonę, pasi- 
Saliomė Juczelėnaitė lieka, šeimos barniai, žiau- 

rus elgesys tarp savęs ir 
su gyvuliais labai neigia
mai veikia vaikučius. Net 
gyvulių, piovimą nepatar
tina vaikams rodyti, kol 
jie iš to naudos ir reikalo 
nesupranta. Auklėtoja tu
ri stebėti vaikų žaidimą, 
kalbą ir elgesį su drau
gais ir įrankiais. Didesni 
vaikai privalo padėti silp
nesniems pasidaryti žais
lelius ir jų neskriausti. 
Mažesnieji reikia valdyti 
nuo rėksmo, kaprizų ir už
sispyrimų viską turėti.
Negalima vaikų mušti ir 
kitaip fiziniai bausti. Per 
ta jie išmoksta muštis ir į- 
gyja neapykantą auklėto
jos. Vaikus reikia retkar
čiais bausti už nusikalti
mą, tik gerais būdais. O, 
kiek yra leistinų bausmės 
priemonių! Nusikaltėlį iš-

Todėl labai svarbus su- skirti iš žaidžiančių vaikų Į 
augusiems tarp savęs ir su būrelio, laikinai atimti iš 
kūdikiais pavyzdingai elg- jo mėgiamą žaislą ir tt. 
tis ir kalbėti, kad jie tik Baudžiant visada reikia 
gera pasektu ir išmoktų, jam paaiškinti, kodėl tai 
Vaikai anksčiau supranta,'darome.
negu vyresnieji pradeda! Dorinio auklėjimo prie- 
ko no^-s nuo jų saugotis ir.monės yra dorinio turinio 
vengti. Nieko nėra blogės-;pasakos, apysakaitės iš 
nio, kaip vaikučiu papikti-, vaikų literatūros, pavyz- 
nimas! Kūdikiai nepe^-i dingų auklėjimo įstaigų, 
daug atskiria gera nuo*teatrų su jais aplankymas 
bloga, ir piktas veiksnys, i ir p.

III. Tautinis Auklėjimas 
džiaugsmo ir skausmo a- 
šaras lieja. Visa tai kūdi
kį prie motinos riša tamp
riais ryšiais. Kalba yra 
svarbiausia tautinė žymė. 
Kūdikio ir vaiko aplinku
moje turi skambėti graži, 
gryna gimtoji kalba. Ne
galima kūdikį sykiu ir sve
timos kalbos mokyti. Rei
kia žinoti, kad jam daug 

i sunkiau kelias kalbas iš
mokti ir atminti, negu su
augusio žmogaus protui. 
Kada vaikas gimtąją kal
bą gerai vartoja ir nebeuž- 
miršta, tada galima jį sve-

Nuliūdimo apimta našlė žuvus jos vyrui Conrad P. Opitz su Claren- 
ce E. Hale, kalnų kopikų, kada jie kopo į 5,500 pėdų aukštumo Sourdough 
kalną, netoli Seattle, Washington. Ją veda gelžkelio grindiniu ir ji jaučia 
šalčio krėtimą.

ĮSPŪDŽIAI Iš ekskursines KELIONĖS kaip balsas eina oro bangomis 
• Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ ** “aip " * imami apa’

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Tėvų pareiga pirmiausiai 
vaikus gražiai gimtosios 
kalbos mokyti ir savo tau
tos dvasioj auklėti. Tauti
niam auklėjime vyriausią, 
rolę vaidina motina. Kiek
viena neištautėjusi moti
na natūraliu būdu perduo
da kūdikiui tautines žy
mes. Savo meile ir pergv- 
venimais ji sukuria kūdi
kiui vis nauju vaizdu: mai
tina. moko kūdikį ištarti 
pirmuosius jo gyvenimui 
reikalingiausius 
dainuoja dainas, 
sakas, meldžia

• v

žodžius, 
seka pa- 
Dievulį,

—ųj-y u------------ ’-H^1 .e
bei radijo kiekvienam kamba^-- SVARBUS PRANEŠI, 
riui, su ledais atšaldytu geria
mu vandeniu ir tt. čia buvo dr- • 
džiausiąs bruzdėjimas, nes šalę 
šio viešbučio radosi Rozy teat
ras. Vieną bloką nuo čia ant 6th 
Avė., Radio City, Music Hali, 
National Broadcasting stotis ir 
kiti įvairumai, o dar už kito 
bloko — ant 5th Avenue Šv.
Patriko katedra, Rockefeller 
Center, Sterns Dep’t Store ir tt. 
Įdomu buvo vakare viešbučio 
“lobby” minkštose kėdėse pasė
dėti, kur tūkstantinės šviesos 
švelniai švietė bei vargonų me
lodijos tai ilgėsi, tai džiaugsmo 
jausmus kėlė. Čia galybė nema
tytų veidų, kaikurie jų priklau
so tai radijo tai scenos artis
tams, o gal ir kokiam dideliam 
turtuoliui bei direktoriui...

1-mą valandą popietėj sėdom
I I

į traukinį .Grįžom namo pro pir- 
i miau važiuotą apylinkę, tad ke
lionė jau nebuvo tokią įspūdin
ga, nes vaizdai jau "buvo maty
ti ir mintys nieko daugiau ne
ieškojo. nes buvo kupinos viso
kių įspūdžių. . j

Rugpiūčio 14 d. 9:30 valandą 
ryto, mūsų Capitol Limited 
traukinys vėl Chicagoje. Pasi
tinka mane stoty šeima: vyras 
Dr. Poška bei sūnytis. “Visur 

j gera, bet namie geriausia”, sa- Pasinaudokite jomis!
ko priežodis, tad ir man ši pa-dėsite!
dangė išrodo tokia rami bei ma
loni, ir kodėl ne? Juk čia gimiau 
ir augau ir visą savo gyvenimą 
praleidau, tad ir Chicagą ge
riausia pažinau, nes čia prabė- 

5s giojau kūdikystės dienas, čia ir 
pinasi mano jaunystės dienų at
minimai. Šiuomi ir baigėsi mūsų 
ekskursinė kelionė į Moterų Są
jungos 20-tąjį seimą.

(Pabaiga)

; y MAS
* ,

W. Lynn'o Lietuviams

Visiems Lietuviams, kurie gy
vena Lynn-e ir gretimuose mies
tuose lapkričio 2 d. iki 9 d. Jė
zaus Širdies Par. bažnyčioje, 
571 Boston St. įvyks Šv. Misi
jos, kurias skelbs misijonierius 
kun. Pr. Aukštikalnis, Jėzuitas.

Visi lietuviai — vyrai ir mote
rys susirinks į tą bažnyčią 9:30 
Sekmadienio ryte dalyvauti šv. 
mišiose.

Pamaldos bus laikomos 7:30 
vakarais ir 8:00 rytais su pa
mokslu po šv. mišių. Lynno lie
tuvių Misijos užsibaigs sekma
dienį, lapkr. 9 d. po pietų, 3 vai.

Brangūs Broliai ir Seserys, 
neapleiskite šios gražios progos 
atnaujinti savo sielos gyveni
mą, pasistiprinti Dievo malonė
mis ir pasiklausyti gražių ir tu
riningų misijonieriaus pamoks
lų. Būkite, tat, apaštalais ir at
veskite kitus! Parodykime, kad 
mes lietuviai branginame savo 
tikėjimą ir kalbą. Kartais, mat, 
nusiskundžiame ,kad airiai yra 
neprietelingi mūsų tautai ir kal
bai. Dabar gi gaunate progą da
lyvauti lietuviškose Misijose. 

Nesigai- 
Kun. Pr. Juškaitis.

1 ratai juos perduoda. Matėme ir Į
1 red net-works, green net-works 

tarimais, džentelmoniškumu su- ir bjue net-works stotis. Vadas 
manumu bei maloniu būdu, ku- jrgj išvedžiojo po įvairias studi- 
rie, matyt, parapijai neša gra- jas fogį lyg jr muziejuką, kuria-

1 žius vaisius.
Sugrįžę namo ir kiek pasilsė

ję, nutarėm aplankyti garsiąją 
Radio City’s Music Hali, kuri 
radosi tik 2 bloku nuo mūsų 
viešbučio. Šis yra didžiausias 
vidujinis teatras pasauly. Jo vi
sos sienos yra išklotos gražiau
sių spalvų brocatelle medžiaga. 
Teatre yra susėsti 6,200 vietų ir 
samdo net 600 darbininkų. Ne
tik jo orkestras bet ir krutamu 
paveikslų “screen” yra pasauly 
didžiausia, turinti 70x40 pėdų. 
Pastatyti sceną kainavo §400,- 
000. Moterų pasigrąžinimo kam
barys yra už viską čia gražiau
sias. Tarp juodai ir geltonai 
spalvuotų apvalų sienų, randasi 
veidrodžiai nuo lubų iki pat že
mės dydžio ,taip ir nežinai nei 
per kurias duris reikia įeiti bei 
išeiti. Čia yra ir gražūs odiniai vasaros laiku ‘Regular Fellers’. I

žom atgal į viešbutį, o mūsų ki- 
lankiusieji į teatrą, gauna ir 4 tos 2 bendrakeliauninkės važia- 

antraeilės lapy program*' kuri’ Sali sekti, vo Brooklynan, nes ten apsisto- 
kas dedasi ant scenos. Be kru- jo nuo §įo vakaro pas savo savo 

i tarnų paveikslų, gražios orkes- gjmines.
tros dar yra įvairūs scenos vai-j Pasigrožėję šia Šv. Patriko 
dinimai paveikslai, ir nors katedra ir pasimeldę bei pasi-

bažny-Apreiškimo parapijos 
čia yra labai graži. Didysis alto
rius yra taip gražiai išpuoštas 
bei paauksuotas .kad įėjus baž
nyčion išrodo, kad visas alto
rius yra aukse paskendęs. Čia 
visur malonu, visur tvarka, nes 
visur yra pažymėtinas švaru
mas. Klebonija yra irgi didelė, 
regis iš 3 ar 4 aukštų, gražiai į- 
rengta. Reikia pažymėti ir tą 
faktą, kad iš visų čia gyvuojan
čių parapijų, tik šioj yra para
pijinė mokykla, kurioj mokyto
jauja seselės . Iš viso matyti 
kad parapijos reikalai yra rū
pestingai ir pavyzdingai tvar
komi. nes parapija neturi jokių 
skolų ir tik deda vienas po ki
tam pagerinimus. Brooklynie- 
čiai tikrai gali džiaugtis jo pa-

me sudėti pirmieji radio instru
mentai ,o jie išrodo toki dideli 
ir netikę, palyginus prie šių die
nų išdirbimo. Matėme, kaip bus 
leidžiama television oro bango
mis bei kaip mes išrodytume 
kuomet mus televizuotų. Vadui 
užklausus, ar kas nepastebėjo, 
ko čia.
dideliam name trūksta? Niekas 
iš atsilankiusių neįspėjom, kad 
nėra nei vieno lango. Tas yra 
dėlto, kad geriau eitų oro ban
gomis garsai, o kad i 
tvanku, yra air-conditioned. 
Taipgi visos sienos čia 
sound-proof taip,

SPECIALĖ VAIKUČIAMS MALDAKNYGĖ

‘‘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
kinti. O pačios maldos parašytos taip, kad vai- 

, šiame moderniškam bei įutjs jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš
ku.

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

Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 
knygelę. Ji ir jums pačioms palengvins darbą 

kad kalbant įr vaikučiai greičiau pamylės maldą. Knygelė 
iš šių kambarių, baisas kaž kaip nedidelė >bet maldų turi daug. Imitacijos apda- 
tam tikrus tikietus. ėjom į Rita rOlS 50c- JUodoS odoS garais JI.25.
Studiją, kad pamačius vaikų 
mėgiamą programą leidžiamą Užsakymus su money orderiu siųskite:

timcs kalbos mokyti.
Mūsų vyriausias tautinio suoIeliai atsisestl subendrinti su Po programos mes keturios grį-

i
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60 El!sworth St. 
Worcester, Mass

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

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

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

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester. 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

?! 
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viršminėtoms spalvoms. Atsi-auklejimo veiksnys yra F
lietuviška atmosfera šei
moje. Kitos :_ ___ ___
priemonės yra tautiniai 
žaidimai ir žaislai, lengvos 
patriotinės dainelės, pasa
kos apie didvyrius, legen- x ,
dos — padavimai iš tautos lzanga nepigl,_ ***Jauties1’ kad džiaugę, kad turėjom progą pa- 
istorijos, Šių dienų patrio-' yerta t!ek uzsim°ketl’ kad vĮsk^ matyti šią nepaprastai garbin- 
tinė vaikų literatūra, teat- cia pamaclus- NeSavom viena gą ir katalikų bažnyčios begalo 
ras, iškylos ir tautinės 
šventės, įvairios tautinio 
pobūdžio priemonės, vaiz- .................. _ , - -
deliai mokyklos aplinkų- PrasideJ°za™gi muzikos gar- džiavom ir tuomi pat sykiu at-( 

ft sai su melodijomis. sisvėeikinom su savo dviem

prie kitos teatre susėsti, visgi svarbią vietą, apleidome ją ir 
nebuvo nuobodu, nes gėrėjausi grįžome į savo viešbutį. Sugrįžę 
gražia teatro išvaizda ko! ne- viešbutin. pailsę jom bei užkan-Į

moję ir tt.
Auklėtoja 

visus šiuos 
nrantamai

•* . SI© V CC1 KlllUIIl SU bdVU UVTC111

Į Užsibaigus teatrui, skubinomės draugėm kurios dar grįžo į 
W — ■* - 1 4 - 9 — -/"V I 1 *“* AT A ** 1 ■ ■■ — * • ■ * ■ * i1 Brooklyną pas gimines dar il

gesniam laikui, o mudvi pradė
jom tvarkyti savo dalykus, nes 
rytoj apleidžiam New Yorką.

Nors šiandiena trečiadienis, 
f 

rugp. 13 d., išvažiuojam iš New

turi vaikams vykti į visai netolimą National 
veiksnius su- 
paaiškinti ir 

kartu su jais pergyventi, 
ką skaito, aprašo, dekla
muoja, dainuoja, atpasa
koja. piešia, lipdo ir mato.' 
Tautinio auklėjimo talki
ninkais mums yra vaikų' 
darželiai, mokykla, liet. 
Kat. Bažnyčia, ir visuome
nė .nes šis auklėjimas pra
sideda nuo kūdikio ir tę
siasi iki jaunuolis subręs
ta. ---- -------

( Bus daugiau)

i

Broadcasting studiją su jos, re
gis 50 stotimis. Čia vadas, sve
timtautis. bet Chicagietis, aiš
kino visiems bei rodė, kaip yra 
padaromi įvairūs garsai: lietui 
— žirnius beria į sukantį me a- Yorko. bet turint dar laiko, po 
datos gramafono rekordą, kad 
stiklų sudaužymo garsus girdė- ninke nuėjo dar New Yorko kai- 
jus, yra gniaužoma tarp rankų kurias parduotuves aplankyti 
cellophane popiera, perkūnui—' nusipirkti šio to atminimui 
mušama į kaoančią blėką. vė-'įr belankant krautuves, nepaju- 
jui, pučiama per dūdą, durų tom kaip laikas prabėgo ir jau 
daužymą — daužo mažas, bet -turėjom eiti į stotį. Buvo lyg ir 
storas dureles ir tt. ‘

- - - j O T-——- — —J O“'—VJC -

rodė ant tam tikro instrumentotį, kuris turėjo 2000 kambarių

pusryčių su savo bendrakeliau-

gaila apleisti šj gražųjį viešbu-
įsirumenio «■; onnn

“Darbininkas"
366 W. Broadvvay, So. Bostonu Mass.

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

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, paraiė J. V. Kovas. Joje tilps
ta vakarų programas prakalbėlių, monologų, 
dialogų ir deklamacijų. Kaina ................. .........

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

UBA-GŲ BEI ELGETŲ GUDRUMAS, 3 veiksmų 
komediįa. Paraiė 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
iė Seirijų Juozukas. Ubagu Akademijoje da
lyvauk 5 asmenys ir 5 poros ubagų. Ubagų 
Baliuje dalyvauja 5 poros ubagų ir kiti trys 
asmenys. Kaina ..................................... ..............

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “IStyr- 
sime paskui”, “Antanukas Nailaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ...................... ....... ..... ..............
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