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Liepos 21 d., 1940 m. Lie
tuvos išgamos atliko judo- 
šišką darbą. Tą dieną So
vietų Rusijos raudonar
miečių įsakymu “išrinktas 
liaudies seimas” nutarė 
prijungti Lietuvą prie So
vietų Rusijos. “Liaudies 
seimo” atstovai, kurie ne
norėjo atlikti to judošiško 
darbo, buvo prigrasinti, 
kad jeigu jie nebalsuos, 
tai už tai jie atsakys gy
vybe.

Tąja klasta ir smurtu 
Sovietų komisarai norėjo 
padengti savo imperialisti
nius žygius, bet nepavyko. 
Visas pasaulis žino kaip 
žiaurus ir barbariškas bu
vo Sovietų komisarų rėži
mas Pabaltijo valstybėse.

Vokietijai pradėjus karą 
su Rusija, Pabaltijo vals- 

e įvyko tų šalių gy- 
jų sukilimai prieš o- 
įtus Sovietus. Ypač 
ių sukilimas Lietu- 
juvo įžymus. Viso pa- 
• spauda rašė, kad 
lietuviai be vokiečių 

bos atsiėmė Kauną, 
i ir kitus miestus.
inasi, Sovietų raudo

nieji komisarai tapo nu- 
maskuoti.

Lietuva nusikratė Sovie
tų žiaurią okupaciją ir pa
skelbė pasauliui atstatan
ti savo nepriklausomybę ir 
laisvę.
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Raudonieji Pakliuvo Į NaciųAmerikos Vyskupų Komitetas

Tik Apie 200 Mylių Iki Maskvos
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Naciai Sunaikino
6 Rusų Divizijas

Tūkstančius Raudonarmiečių 
Paėmė | Nelaisvę

Rusijos

TRUMPAI, BET...

Kada žmogus neturi lai
ko laikraščius peržiūrėti, 
tai pasitenkini trumpomis 
žiniomis, kad kartais ir tik 
pamatęs laikraščio antraš
tes. Toks pasitenkinimas 
šiais laikais yra didžiai 
apgaulingas. Pavyzdžiui, 
antraštė iš karo lauko nu
sako vienos ar kitos pusės 
laimėjimus ar pralaimėji
mus, o kai perskaitai žinu
tę tuomet atrandi tarp ei
lučių, kad toji antraštė už
dėta, kaip tik atvirkščiai.

Bene svarbiausios pasta
rųjų dienų žinios, tai bus 
Sovietų žygiavimas pir
myn su atbulais batais.

Sovietų “laimėjimus” už- 
gyrė netgi ir jiems priete- 
lingos valstybės. O Stali
nas norėdamas užrašyti 
savo kreditan visus “lai
mėjimus”, pasiėmė ir karo 
vado vadovybę į savo ran
kas, o iš apsigynimo tary
bos senus generolus: Ti
mošenko, Budenovą ir Vo- 
rošilovą pasiuntė į karo 
frontą. Stalinas, o ypač ki
ti sovietų viršininkai su
pranta, kad būtų reikalin
gi generolai, bet... jie likvi
duoti. Priežodis sako, ką 
pasėjai, tą ir piauk.

Vokiečiai kalba apie Le
ningradą, Maskvą, Odesą. 
Kaip toks Kievas, Smolen
skas ir kiti pakeliui mies
tai, tai jau tik palikęs sap
nas. Vokiečiai, sako stab
telėjo, nes kelinta diena 
didelis lietus lija visame 
fronte. Kitos žinios sako, 
kad naciai nuvalo likusias 
raudonarmiečių armijos 
dalis ir pasirengia tolimes
niam puolimui. Kalbama, 
kad prie Maskvos, kokį po
ra šimtų mylių didžiausias 
rusų pieno miestas Viaz- 
ma beveik vpkiečių ranko
se. Bendrai rusai zuikio, ro
lėj, o naciai vejasi ir tik spėjusio^ susifdHntioti.

• v

Sužinota iš Kunigų Vie-. labdarybei, tik tam ir ati- 
nybės Sekretoriato, kad A-| duodamos. Padėka tiems 
merikos Vyskupų Komite
tas Rytų Europai sušelpti 
yra paskyręs lietuviams 
pabėgėliams Europoje pa
šalpą. Pašalpą duoti nutar
ta buvo birž. 24 d. St. Paul 
mieste, per Tautinį Eucha
ristinį komitetą. Kunigų 
Vienybė vėl prašiusi Epis
kopato sušelpti nuo karo 
nukentėjusius per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių. Pa
šalpa eis per šventojo Sos
to rankas. Kunigų Vieny
bės padaryti žygiai nenuė
jo veltui. Rinkliavos pada
rytos bažnyčiose paskirtos

Sovietai Padege Ladogos Apylinkę

Berlynas, liepos 21 — O-l Sovietų 
ficialios nacių žinios pa-'cenzorius praneša, 
duoda, kad šeštadienį Vo-! smarkūs 
kietijos karo jėgos sunai-! Pskovo, Poltosk - Nevel, 
kino 6 Sovietų raudonųjų'Smolensko ir Novograd 
divizijas šiauriniame ir(Volynsk apylinkėse. Sako- 
centraliniame fronte. Dau-’ma, kad iki šiol nesą per- 
giau Sovietų raudonųjų di-'mainų Kievo, Maskvos ir 
vizijų naciai turi apsupę, ir, Leningrado karo zonose, 
jie bile dieną gali patekti į Nepaisant lietingo oro, so- 
nelaisvę. f vietų cenzorius, sovietų la-

Pereitą šeštadienį smar- kūnai, ardo nacių žnyples, 
kūs mūšiai įvyko Mogilevo Raudonieji sako, kad jų 
apylinkėje, apie 80 mylių į pėstininkų divizija apsupo 
pietvakarius nuo Smolens- nacių motorizuotas jėgas, 
ko.

Naciai paėmė tūkstan- mius, 5 tankus, 19 automo- 
čius raudonarmiečių į ne- bilių, 4 motorizuotus veži

mus, du lėktuvu, 6 sunkias 
kanuoles ir tt. Raudonieji 
tebesilaiko Smolenske.

mūšiai

karo 
kad 
eina

paimdami 189 sunkveži-

laisvę.

Naciai Sugavo Leniną
Berlynas, liepos 21

'duodamos. Padėka tiems 
kunigams, kurie su Kuni
gų Vienybe tiek daug gero 
padarė mūsų pabėgėliams Suomijos praneša, kad So-Įnacių jėgos pasistūmė toli 
ir išrūpino gausią pašalpą. raudonieji Ladogos; nuo Smolensko ir beliko a-

«>rv<riiriva™ rtoo-s: p?e 200 mylių iki Maskvos.
Sovietų raudonieji buvo 

taip suspausti ir suskaldy
ti, kad jie nebesuspėjo per
siorganizuoti ir buvo pri
versti betvarkiai trauktis 
iš karo fronto. Pietiniame 
fronte vokiečiai ir rumu
nai briaunasi gilyn į Uk
rainą. Šiauriniame fronte 
suomiai ir vokiečiai varosi 
pirmyn į Leningradą. Vo
kiečių lakūnai, kaip prane
ša DNB vokiečių žinių a- 
gentūra, smarkiai bombar- 
davi iš lėktuvų Rusijos su
sisiekimą geležinkeliais. 
Pabaltijo jūroje vokiečių 
lakūnai sugadino Rusijos 
vieną laužytuvą ir padegė 
kelius kitus. Pereitą savai
tę sugadino penkius lai
vus.

Londonas, liepos 21 — vakarus, ir kad savo žnyp- 
Vokiečių radio iš Helsinki,j lėmis taip suspaudė, jog

Urugvajaus Valdžia Sulaikė 
Nacių Laikraštį

■j Sovietų komisarai skun- 
šiomis dienomis Liepojaus džiasi pasauliui, kad jau 
uoste, Latvijoje, vokiečiai trečia diena kaip Ii ja, kas 
sugavo keturius sovietų esą trukdo pėstininkų ir 
Rusijos submarinus ir mi-| motorizuotų jėgų būriams 
nų šlavėją Leniną. grumtis su priešu.

Prezidentas Atsišaukta | Piliečius 
Dėl Tarnybos Pratęsimo

ežero apylinkėje padegė' 
didžiausius plotus. Sako-! 
ma, kad raudonieji visur 
naudoja tokią taktiką, bū
tent, padega ir sunaikina 
viską besitraukdami iš ka
ro lauko, kad tik netektų 
priešui. Toks yra išleistas 
Stalino dekretas.

Iš Berlyno praneša, kad 
visuose 

frontuose apsupa ir skal
do raudonųjų armiją.

Vokiečiai žygiuoja į Mas
kvą, Kievą ir Leningradą 
be jokių trukdymų, pagal 
planą.

Nacių oficialūs praneši
mai sako, kad Vokietijos 
karo jėgos sutriuškino So
vietų raudonųjų naujus 
kariuomenės būrius, kurie 
buvo atvežti iš Maskvos į

Montevideo, Urugvajus, 
liepos 21 — Valdžios įsa
kymu sustabdytas prona- 
cių laikraštis “Libertad”, 
(Laisvė) dėl straipsnio,! 
kuriuo puolė Kongresą, j Vokieti jos naciai 
Laikraštis sulaikytas 10 
dienų.

POPIEŽIUS SUSILPNĖJĘS 
SVEIKATOJE

Vatikano Miestas, liepos dėl karo nukentėjusiems 
21 — Neoficialiai praneša, žmonėms Europos valsty- 
kad Jo Šventenybė Popie- bėse.
žius Pijus XII susilpnėjęs' Jo Šventenybė buvo pri- 
dėl nuovargio ir susirūpi- verstas sumažinti sau dar- 
nimo Europos karu. Jis vi- bą ir kiek pailsėti. Tačiau 
są laiką dirbo ilgas valan- ir poilsio laiku Pijus XII 
das be poilsio dėl taikos priiminės audiencijon. 
pasaulyj ir kad pagelbėti -------------

VVashington, D. C., liepos pos 29 d. Valdžia atsišau- 
21 — Prezidentas Roose-! 
veltas šiandien tiesioginiai 
atsišaukė į piliečius, kad 
palaikytų jaunuolius ka
reivius ilgesnei tarnybai. 
Galimas dalykas, kad prez. 
Rooseveltas padarys spe
cialų atsišaukimą ir į Kon
gresą, kad pratęstų tarny
bą.

kia į visus gyventojus, kad 
visus nereikalingus alumi
num puodus, puodelius ar 
kitokius įrankius aukotų 
valstybei.

Amerika Gins Vandenyno 
Kelius

Sovietų Ketvirtas Sukrėtimas
VVashington, D. C., liepos 

21 — Prez. Rooseveltas 
pareiškė, kad Jung. Vals
tybės palaikys sau atvirą

kai kur gali sučiupti zui
kius guoly su atviromis a- 
kimis...

Vokiečiai Nušovė 422 
Lėktuvus

Berlynas, liepos 21 —Vo- 
Pavyzdžiui, vokiečiai su- kiečių žinių agentūra pra- 

čiupo savo geležinėse rep- neša, kad nuo birželio 18 
lėse Minsko ir Bielostoko d- kanalo apylinkėje Bri-
ruožuose apie pusę milijo-itai Prarado 422 lėktuvus. 
_____ j_____ Per Dastarasias 10 dienu?Klek Per pastarąsias 10 dienų 

vokiečiai nušovę 116 Britui 
lėktuvų.

no raudonarmiečių, 
ten karo grobio: vežimų, 
tankų, šautuvų, kolkosvai-j 
džių, kanuolių, bombų, šo-j 
vinių, na ir politinių komi
sarų, kuriuos patys rau
donarmiečiai, prieš pat jų 
Dasidavima vokiečiams! 
likvidavo. Buvo žinios, kad ________ ____
tokių politinių komisarų Berlyno radio spe-
buvo apie dvidešimt tūks- cįaiiu atsišaukimu į Ice- 
tancių. : landiečius ragino juos su-

Dabartiniu momentu na- kilti prieš Amerikos oku- 
ciai praneša, kad jie ir vėl paciją. 
užtiesė plieninį tinklą ap-į 
link raudonarmiečių divi-j 
zijas, kurios pabėgusios iš 
karo lauko ir užnugaryj 
buvo ’ perorganizuojamos, 
bet vokiečių. blitzkriegas 
per grmt atėjęs ir jos nesu
spėjusios susifofintloti.

Kurstė Sukilti Prieš Jung. 
Valstybes

New York, liepos 21 —
Skandinavų laikraštis ra-

!

Maskva, liepos 21 — Dėl arba sugadino Vokietijos 
Vokietijos - Rusijos karo laivų apie 250,000 tonų, 
sovietų komisarų valdžioje' Britų bomberiai taip pat 
įvyko jau ketvirtas persi- bombardavo miestą Han- 
tvarkymas. Diktatorius nover ir jį padegė. 
Stalinas yra ne tik pre-’ 
mieras, bet ir karo vyriau-! 
sias vadas. Stalino įsaky-j 
mu suvienyti vidaus komi-- 
šariatas su tautinio užtik
rinimo komisariatu. Šio 
suvienyto komisariato pa
reiga sekti vidaus reika
lus, prižiūrėti vidaus poli
ciją ir rubežių sargybą.

Dabar visa Rusijos rau
donoji armija yra politinių 
komisarų priežiūroje ir 
kontrolėje, o politiniai ko
misarai yra Stalino kon
trolėje.

Numatomas Japony-Rusy 
Karas

Aluminum Dėl Apsigynimo
Massachusetts valstybė

je jau prasidėjo aluminum susisiekimą su Icelandija, 
metalo rinkimas. Visuose ir tuo klausimu nusiteiki- 
miestuose yra paskirti vir- mas nekeičiamas. Jeigu 
šininkai arba sudaryti ko- Vokietijos naciai mėgintų 
mitetai, kurie jau pradėjo tuos kelius pastoti ir truk- 
darbą. Aluminum rinki- dyti susisiekimą, tai šios 
mas prasidėjo pirmadienį, šalies karo laivynas suge- 
liepos 21 d. ir baigsis lie- betų juos apginti.

v • —
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Tokio, Japonija, liepos 21 
— Naujas Japonijos mi- 
nisterių kabinetas suda
rytas iš generolų. Numa
tomas japonų - rusų karas 
Sibirijoj.

avo

Nebegaus Gąsdino

Britai Nuskandino Daugiau 
Nacių Laivų

$9,612,038,124 Cirkuliaci
joje Birželio 30

sulaikyti Vokietijos nacių 
žygiavimą į Maskvą.

Raudonieji Ragina Šerinis 
Sabotažuoti

Londonas, liepos 21 — 
Maskvos radio buvo nugir
stas iš kur to radio prane
šėjas ragino serbus sabo- 
tažuot i prieš vokiečius. 
Patarė daryti įvairius 
nuostolius, paleisti trauki
nius nuo bėgių, suardyti 
tiltus, dirbtuves ir tt. Va
dinasi, raudonieji nori su
kelti visą pasaulį prieš vo- 

-II i D‘<1 .Sfc

Maskva, liepos 21 — So
vietų diktatorius Stalinas 
pasiėmė krašto gynimo 
vadovybę, kurią iki šiol tu
rėjo maršalas Simeonas 

j Timoshenko. Timošenko ė- 
jo krąšto gynimo komisa
ro pareigas nuo gegužės 8

VVashington, D. C., liepos d., 1940. Jam buvo duoda- 
21 — Jung. Valstybių iž- mas kreditas už perorga- 
das praneša, kad birželio nizavimo raudonosios ar- 
30 d. š. m. buvo $9,612,- mijos. Bet šiandien Timo- 
038,124 circuliacijoje, arba šenko yra pažemintas, gal 
bendrai I * * *

Londonas, liepos 21 —
Britų bombėriai vėl nūs-______ ___ ..._______
kandino arba sugadino de- gui išeina po $72.39. Mė-, 
vynius Vokietijos laivus.

Roma, liepos 21 — Itali
jos valdžia praneša, kad 
nuo spalių 1 d. privatiniai 
asmenys nebegaus gasoli-1 
no vartojimui. 'G dienas Britai nuskandino $59.61.

-- . * ” ’ w J*“- f.—"—

kiekvienam žmo- būti už tai, kad jis nenajė-
. . -, , . , I gia sulaikyti Vokietijosnuo prieš tai bendrai buvo . J

Per aštuonias pastarąsias $70.51, o metsų, atgal buvo nacių puolimo.
j------ : ------------ Stalinui vargiai pavyks kiečius.nr "'i ' OI

Sa

1
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Garbė Lietuvos DE JURE’S Iškovo- 
tojams Ir Jos Pripažynėjams

Žvengiam Į Auksinį Perijodįlr Sie
kiam, kad Būt Lietuva Laisva Ir 

Nepriklausoma

0 gi muzikos garsai, ir tautiškų ritmų šokiai, — nuneš 
tave prie Šventos, tos jaunystės dienos, kai dar kit kart 

skersavai, ir paneles kalbinai.—
Štai ir dovanos puikiausios! Kas žino, gal ir tavo yr' viena!

SUDIE-SIDABRO METAMS

Lietuviškos Dainos Bangose. — Kalbų Entuziastinguose 
Garsuose, Mes Jausimės, Tėviškės Laukuose.—
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Ir Dėl Oro Nesutinka

Pranešimai
Vokiečiai ir Sovietai sa- 

yo pratesimais nesutinka 
ne tik apie karo eigą, bet 
ir apie orą. Sovietų komi
sarai sako, kad jau trečia 
diena kaip lietus trukdo1 
raudoniesiems kariauti, o 
vokiečiai sako, kad ten kur 
vyksta kautynės, tai esą 
didžiausį debesiai dulkių, 
pradedant nuo Baltijos 
jūros iki Juodųjų jūrų.

Jeigu lytų rusams, tai ly
tų ir vokiečiams. Vokiečiai 
visai nesiskundžia, kad 
lietus trukdo jų žygiavi
mui į Maskvą.

Patikrins Gasolino 
Suvartojimą

Ko istai Meta Naujų 
Meškerę

Sekmadienį, liepos 27, š.j 
m., Brockton Fair Grounds 
(Brocktono miesto f erų 
rengimo parke), Brockton, 
Mass., įvyksta Lietuvių 
Darbininkų Diena, kurią 
rengia laikraštis “Darbi
ninkas” ir LDS organiza
cija, tikslu paminėti savo 
25 metų Sidabrinį jubilie
jų ir Amerikos pripažini
mą Lietuvos de jure su
kaktį. Kad tie paminėji
mai būtų stipriai atžymėti 
ir įrašyti į mūsų veikimo 
istoriją, rengėjai paruošė 
puikią programą, kuri su
sidės iš dainų, kalbų, tau
tiškų šokių ir jaunimui pa
skiro pasismaginimo, taip
gi parengė progą pasivai
šinti su pažįstamais ir gi
minėmis bei papildyti se
nas pažintis naujomis.

Taipgi rengėjai paruošė 
eilę puikių dovanų, kurias 
dalyviai su giliukingais ti- 
kietėliais galės ten pat at
siimti arba pristatyti savo 
įrodymą, kad būt galima 
dėl pristatymo susitarti, 
arba kitaip kaip pareikšti 
savo nuomonę.

Yra pakviestas būrys 
jaunų sportininkų, kurie 
patieks eilę numerių, ir 
tikimasi, kad tos šakos
mylėtojai irgi ras ko nors 
naujo.

Žvilgterėkime į Lietuvos 
pripažinimo faktą. Kada 
1918 metais Lietuvos Ta
ryba paskelbė nepriklau
somybės aktą, pažymėda
ma, kad nuo šios valandos 
nutraukiama visi uždėti 
- ■ t .• > . X ' - *. : u V t ,

ant Lietuvos laisvės suvar
žymai, bet kokios kaimy-

X •

ninės ar tolimos valstybės 
interesai paliekami į šalį ir 
tuomi pasakoma, kad turi 
visos valstybės tartis su ; 
Lietuva, kaipo su nepri
klausoma valstybe. Tai y- 
ra, negali kištis į jos vi
daus tvarką jokia valsty
bė. Bet kada toks paskel
bimas įvyko, tai dar tuo
met Lietuvoje siautė vo
kiečių okupacija. Lietuvos 
Taryba per savo laikinąją 
vyriausybę atsikreipė į vo
kiečius prašydami pripaži
nimo. Tai buvo prieš pat 
Vokietijos su Sovietų Ru
sija Taikos konferenciją 
Brastoje. Po tos tai konfe
rencijos Vokietija tuojaus 
ir pripažino Lietuvą nepri
klausomą valstybę. Tą pat 
padarė ir bolševikai. Bet 
bolševikai sulaužė savo 
pripažinimą vėliau užpul
dami Lietuvą su ginklu. 
Vienok Lietuvos kariai iš
pylė kailį bolševikams ir 
1920 metais bolševikai pri
pažino Lietuvą ir dalinai 
atsilygino už nuostolius.

Bet tų dviejų valstybių 
pripažinimo neužteko. Lie
tuvos vadai siekė ir kitų 
valstybių pripažinimo. Ir 
štai liepos 27, 1922 m. J. 
Valst. prez. Hardingas pri
pažino eilę valstybių nepri
klausomoms ir jų tarpe ir 
Lietuvą.

Koks tai didelis laimėji
mas, nes tuomi Lietuva at
sistojo eilėje kitų valsty
bių ir galėjo ginti savo in
teresus nuo plėšriųjų kai
mynų puolimo. Žinome, 
kad ir lenkų įvairias intry- 
gas taisomas Lietuvai, kas

I

o
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS)

SEIMAS
Įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd., 1941
Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 

Hartford, Conn.
LDS apskričiai ir kuopos nuoširdžiai ragina
mos išrinkti atstovus. Kiekvienas apskritis 
gali siųsti po du atstovu; kuopa nuo kiekvie
nos dešimties narių gali siųsti po vieną atsto
vą. Atstovų į Seimą įgaliojimai turi būti sų 
Dvasios Vado ir kuopos pirmininko ir raštinin
ko parašais.

Apskričiai ir kuopos siųskite įnešimus ir 
pageidavimus Centro Valdybai, kad galėtume 
juos įtalpinti organe “Darbininke” ir perduo
ti Seimui. Pageidaujama, kad visi įnešimai ir 
pageidavimai pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d., š. m.

7 . v s. v? ’
Kun. Jonas Švagždys, pirmininkas, 

Antanas F. Kneižys, sekretorius...
• irg g
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KARAS PANEIGIA ŽMONIŠKUMĄ — Vaizde matosi apie 600 italų 
kareivių, kurie liko karo belaisviais, kur nors suimtais Ethiopijoj, kuo
met britai sudaužė italų karo jėgas. Italai - belaisviai varomi kur nors į 
nelaisvės stovyklą. Čia buvo laisvi ir karingi, čia jau nelaisviai.

žino, jeigu Lietuva nebūtų! 
turėjus pripažinimo, gal! 
būt lenkai ponavę mūsų te-j 
viškėje. Juk atmenami ir; 
tie laikai, kada Voldema
ras Tautų Lygoje buvo už
pultas pačio Pilsudskio su 
“kumščiu” ir rėkė išsižio
jęs — “taika ar karas’ 
Voldemaras pasodino jį 
kaip “poną” ir Pilsudskis' 
ramiai sėdėjo, gi kitų vals
tybių diplomatai gardžiai 
pasijuokė...

Kalbėtojai išvilks aikštė- ny paliesti Baltijos Vals- įvestas visuotinas 
je daug gražių istorinių 
faktų. Kalbas papuoš lie
tuviškos dainos, kurias 
griausmingai sudainuos 7 
parapijų bendras chorų 
choras. Lietuviška daina 
padidins entuziazmą ir pri
duos ištvermės tolimes
niems žygiams. Mūsų tėvy
nė Lietuva yra išvakarėse 
didžiausio savo laimėjimo, 
bet ji laukia ir mūsų nuo
širdaus prisidėjimo. Mūsų 
broliai ir sesės jau palaistė 
savo krauju tėvynės lau
kus, kad išaugtų laisvi ir 
nepriklausomi tėvynės žie
dai. Lai ir mūsų mintys 
skrenda į tuos tėviškės 
darželius, lai mūsų širdys 
jaučia mūsų brolių ir sesių 
pulsą. Jie mus sapnuoja, ir 
mato paguodos ranką, bet 
nejaugi mes paliksime šal
ti lig uola. Nejaugi mes 
nusinešim į amžinastį vis
ką, ką mums tėvynės jėgos 
mūsų jaunystėje susikū
rusios mūsų muskuluose 
leido šioje šalyje susitau
pyti. Ne. Mes paliksime. 
Taigi nors trupinėlį savo 
artimiems, jų juodžiausio
se dienose, paskirkim ir 
lai tas bus mūsų menkas 
atsilyginimas už mums su
teiktą lietuvio vardą. Tai 
tuomi pagerbsime mes sa
vo tėvus bei mirusiųjų tė
vų, brolių, sesių, giminių 
ir artimųjų kapus. Tai bus 
vainikas ant lietuvio kapo, 
kurio kraujas persiliejęs 
ir į mūsų gyslas ir širdį 
plaka ir skelbia, kad mes 
kol gyvi turime sėti pasė
lio grūdą, o tėvynė nemirs.

Taigi ši Darbininkų Die
na yra ir patriotinio susi
kaupimo diena. Diena, ku
rioje mes turime progą pa-; 
reikšti šios Jungtinių Val
stybių šalies vyriausybei 
savę nuoširdų dėkingumą, 
netik už pripažinimą Lie
tuvos de jure, bet ir už ne-

“NAUJAS KELIAS” 
(Novyj Put)
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Tokiu pavadinimu išeina minį gerbūvį, jų aukštes- 
New Yorke rusų kalba: nę už sovietų kultūrą, ir tt. 
dvisavaitinis, tam tikros! G. Valdis kalba apie so- 

i grupės, neva soc. dem., or-! vietų nuopelnus: “atidary- 
’..’!ganas. Mums nesvarbu jo ‘ tos naujos mokyklos, 

i tendencija, kuomet jis ne-; spausdinamos knygos ir 
į paliečia mus. Bet šio žur- j 1.1.”
nalo 5-6 Nr. iš liepos 5 d. j Ponas Valdis nežino, kad 
tūlas G. M. Valdis skaitė visose trijose šalyse nepri- 
reikalingu ilgam straips- klausomybės metais buvo 

apmo- 
tybes: Estiją, Latviją ir kūlimas, kad mokyklų 
Lietuvą. Autorius grynai į skaičius (ir tai ne bet ko- 
probolševikiškai nušviečia’kių) buvo didelis ir kas 
buvusią tuose kraštuose 
padėtį ir, matyt, semda
mas medžiagą vien tik iš 
Sovietinių šaltinių, daro 
išvadas, kad liaudis tose 
šalyse buvo patenkinta 
“susijungimu” ir atkakliai
kovos su raudonąja armi- nizmo abėcėlė, Lenino, Ti- 
ja prieš Hitlerį! Autorius 
pasirodė pilnu ignorantu 
tuo klausimu, kuris stor
žieviškai išbraukė iš tų 
trijų šalių jų savistovų gy-

Šiomis dienomis 
nistai sugalvojo 
konferencijas ir 
zuoti naują organizaciją, 
būtent, kovai prieš fašiz
mą. Vokiečiai ir lenkai ko
munistai jau suorganiza
vę skyrius. Lietuviški ko
munistai dar tik rengiasi 
organizuoti.

Lietuviai, darbininkai ne
siduokite į komunistų pin
kles. Komunistai nuo Hit
lerio su Stalinu pasibučia
vimo 1939 m. buvo nuošir
džiausi fašizmo garbinto
jai. Jie užgyrė kiekvieną 
Hitlerio ir Stalino žygį. 
Tik dabar, kada Hitlerio 
armija puolė Stalino “sau
lę”, jie sušuko: “gevalt”.

Anglija ir Amerika paža
dėjo Rusijai pagalb 
čiau griežtai pa 
prieš komunizmą. 
Valstybės smerkia 
mą ir komunizmą, o 
nistai, ir tai tik 
smerkia tik fašizmą

Darbininkai neturi

komu- 
šaukti 

organi-

VVashington, D. C., liepos 
21 — Vidaus reikalų sekre
torius Ickes išleido įsaky
mą sužinoti kiek suvarto
jama gasolino rytinėse 
valstybėse. Sekretorius 
Ickes nori patyrti ar auto
mobilių savininkai sava
noriai taupo gasoliną. Jis 
pareikalavo, kad aliejaus___  __
kompanijos praneštų kiek ti^ nei’sū“fa5ištiZ 
____________ _ J__________ _______ __________ __ T * ''

v •

suvartojama gąsdino. Jei
gu pasirodytų, kad žmo
nės savanoriai netaupo 
gasolino, tai gal būti bus 
išleistas patvarkymas kiek 
ir kas gali suvartoti gaso
lino.

komunistais, kaip^ 
džiausiais demokratijos 
priešais.

Kareivis Gavo 6 Mėnesius 
Kalėjimo

Susekė Nacių Sumoksiu 
Bolivijoj

Brockton, Mass., liepos 
10 — Kareivis Walter Pas- 
tuski, kuris tarnauja Jun
gtinių Valstybių kariuo-

metą augo, kad kaip tik 
Nepriklausomybės laikais 
knygos ir spauda turiniu 
ir skaičiumi ir išorine iš
vaizda nepalyginama su 
ta makalatūra, kuri Sovie
tų išleista, kaip tai: komu-

mošenko ir kitų svetimų 
“herojų” biografijos, ir 
panašiai.

Prasilenkia su teisybe 
autoriaus tvirtinimas, kad 

venimą, jų pasiektą ekono- krašte palikti savo žmo- 
. nės. Inteligentija desėt-

pripažinimą bolševikų o- kais tūkstančių buvo iš- 
kupacijos ir kartu pareikš- vežta į Sovietų gilumą, į 
ti viltį, kad lietuviai tiki- Kazakstaną. Mūsų inteli- 
si> j°S iy ateityje J. V. vy- gentija nebuvo ponais bet 

Roose- ūkininkų vaikai, tų ūki- 
palaikytl ninku, kurie sudaro di-

riausybė su prez. 
veltu ras progą

La Paz, Bolivija, liepos gtinių Valstybių kariuo- 
21 — Bolivijos valdžia su- menėje Camp Hulen, Tex., 
sekė Vokietijos nacių są- sugrįžo į Bridgewater pra
moksią nuversti valdžią, leisti atostogas. Šiandien 
Vokietijos atstovui įsaky-! 
ta išsikraustyti, o sąmoks
lininkų vadas areštuotas. 
Visoje šalyje paskelbta 
apgula.

Vokietijos Naciai Prie 
Maskvos Vartų

Lietuvą laisvą ir nepri- į džiausią krašto daugumą, 
klausomą valstybę. i Vieton išsiųstų atvyko iš

Bet gi yra didžiai nepa-Rusijos gilumos svetimas 
mirštamas prez. Roosevel-j mums elementas, 
to pareiškimas Lietuvių 
Tarybai. Jis sakė, kad Lie
tuvos nepriklausomybė y- 
ra tik laikinai užgniaužta. 
Taip gi jis pridėjo, kad lie
tuviai turėtų daugiau bu
dėti savo valstybės sargy
boje. Reiškia mes turime 
būti gyvi ir kiekviena pro- pas ką dar per nežinojimą 
ga pabrėžti pasauliui, kad; ankščiau buvo simpatijos 
mes esam sąmoninga tau- komunistams, jie 100% 
tą ir jokių uzurpatorių ne-’nuo jų pasveiko, 
pakęsim, ------ *•
sieksim laisvo ir 
klausomo gyvenimo.

Lai bus leista man pa-; 
kviesti Tamstą į Lietuvių 
Darbininkų Dieną, kur 
tūkstantinė minia iš gilu
mos krūtinės užtrauks — 
Amerikos ir Lietuvos him
nus, ir mūsų galvos pa
links rimties minutei už 
žuvusius Lietuvos sukilė
lius.

Taigi visi kdip vienas į 
Brockton-’ą^ liepos 27-tą.

; “i i' *1’ čiagimęs.

kuris 
storžieviška elgsena ir sve
timais kultūros metodais 

1 ** 

mokino kaip valdyti kraš
tą. Tie metai gyvenimo po 
Stalino saule labai bran
giai atsiėjo Lietuvai ir jos 

! žmonėms, ir to laikotarpio 
vienintelis nuopelnas, kad

; jis atsidūrė teisme. Ir už 
ką? Nagi jis vakar vakare 
norėjo paimti savo kontro- 
lėn garvežį, kuris vežė 10 
vagonų su keleiviais. Jis 
buvęs išsigėręs. Sustojus 
traukiniui Bridgewater, 
Mass. stotyje kareivis Pas- 
tuski įlipo į traukinį. Trau- 

I kiniui pradėjus važiuoti,Iš Berlyno praneša, kad
Vokietijos kariuomenė už-! jis pradėjo triukšmauti. 

Nuėjęs į garvežį, griebėsi 
garvežio kontrolės. Trau
kinio inžinierius ir kiti ne
leido jam to daryti. Kilo 
muštynės. Pranešta 
Brocktono policijai, ir 
traukinį sustabdžius prie 
Brocktono stoties triukš
madarys tapo areštuotas.

Rytą, liepos 10, Brock
tono teisme nubaustas 6 
mėnesius pasėdėti kalėji
me. •

Pastuski apeliavo, it tei
smas jam paskyrė $500 
kauciją, kurią uždėjo jo 
tėvai.

ėmė miestą Viazmą, ir jau 
esanti prie Maskvos vartų.

Tačiau Sovietų Rusijos 
karo jėgos, nežiūrint mil
žiniškų pralaimėjimų, dar 
tebesigina.

Mokesčiai Kitais Metais
Padubti

Washington, liepos 17— 
Prezidentas Rooseveltas 
pareiškė, kad kiekvienais 
metais bus reikalinga už
dėti naujus mokesčius, 
kad apmokėti visas išlai
das, kurias valdžia šiais 
nepaprastais laikais pri
versta sudaryti.

mes visuomet; Autorius tvirtina, jog jis 
nepri-.įsitikinęs, kad geriausi ir 

atkakliausi kovotojai rau
donos armijos eilėse prieš 
Hitlerį bus šimtai tūkstan
čių lietuvių, estų ir lat
vių... už savo Tėvynes.

Reikia stebėtis tokiam 
naiviškumui. Gal taip ir 
būtų, jei ne Sovietų armi
jos eilėse tai, bent šalia 
jos, eitų Lietuvių, Latvių 
ir Estų kariuomenės, jeigu 
Stalino politikai būtų kiek 
gudresni ir Tikrai pildytų 
sutartis. Nesikištų į tų ša-

I

lių vidaus gyvenimą, palik
tų patiems gyventojams 
parinkti sau valdžias, o ne 
pakištų priekin tautos at
matas — Paleckius, Giras 
ir kompaniją. Nesuardytų 
iki pamatų vidaus ekono
minio gyvenimo, nesuar
dytų jų armijos. Jei taip 
būtų! Bet Maskvos trum
paregiai imperialistai sku
bino, kad apverst viską 
aukštyn kojom lyg tyčia. 
Jei tuo pačiu keliu eis Hit-! 
leris, kaip ėjo Stalinas, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos žmonės kovos prieš jį, 
ir atkakliai kovos — bet 
tik ne bolševikų armijos 
eilėse! J. Klajūnas.

Juozas K
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų.
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Nepamatuotas Nusivylimas
Kai kurie žurnalistai ir karo pranašai jaučiasi nu

sivylę, kad vokiečiai paėmė Paryžių, o į Maskvą reikia 
jiems žygiuoti dar 200 mylių, nors jau bus mėnuo, kai 
pradėjo su sovietais kariauti. Bet tie nekantruoliai 
pamiršta, kad iš Vokietijos į Paryžių yra nepilni pus
antro šimto mylių, gi į Maskvą apie penki šimtai. Tad 
proporcingai imant, vokiečiams reikia duoti daugiau 
kaip tris mėnesius Maskvai paimti. Tuo tarpu per mė
nesį jie nužygiavo daugiau kaip pusiaukelį — virš 300 
mylių. Reiškia, sovietijoj jie žygiuoja kur kas spar
čiau negu Prancūzijoj. Tad nėra nė mažiausio reikalo 
palankiems kritikams nusivilti, o nepalankiesiems 
džiūgauti. Iš viso, vokiečiai žygiavo persmarkiai, taip 
smarkiai, kad pėkštininkai vos galėjo pasekti motori
zuotus karo vežimus.

Nusivilta daugiausiai dėlto, kad vokiečių armija, 
pasiekus .Pinsko pelkes, keletą upių (Bereziną, Pripie- 
tį, Dviną, Dnieprą) ir taip vadinamą Stalino liniją, 3— 
4 dienas lyg ir staptelėjo. Taip smarkiai pasiyrusi ar
mija turi gi apsižiūrėti apie savo susisiekimą, nusiųs
ti užnugarin nesuskaitomą belaisvių minią ir parsiga
benti karo reikmenų ir reikiamos paspirties. Tai sa
vaime suprantama ir natūralu. Bet tai davė progos so
vietų štabui didžiuotis, kad vokiečiai pagaliau sulai
kyti; kad, anot komisaro Lozovskio (žydelio), Hitleris 
išvyksiąs iš Rusijos tokiu pat greitumu kaip atvyko; 
kad vokietys pagavo mešką, bet meška jo nepaleidžia 
ir tt. Tai vis esą įvykę pasidėkojant raudonosios armi
jos narsai ir pajėgumui. Be abejonės, kai kurios dalys 
raudonosios armijos kovoja atkakliai, bet didžiuma 
masėmis pasiduoda, pavyzdžiui, kautynėse ties Bielos- 
toku ir Minsku, kur vokiečiai paėmė netoliesia pusę 
milijono belaisvių. Kad didžiuma raudonarmiečių yra 
neištikima, tai nejučiomis ir nenoromis pripažįsta pats 
Stalinas, grąžindamas raudonajai armijai politiškus 
komisarus, kuriuos maršalas Timošenko kautynėse su 
suomiais buvo pašalinęs. Tie politiški komisarai pris
tatomi prie karo vadų, pradėjus nuo puskarininko ir 
baigiant generolu, kad dabotų politišką kariuomenės' 
ištikimybę. Jie labai trukdo kautynių eigą, nes savo 
šnipinėjimu nervina vadus ir atima nuo jų iniciatyva 
bei savistovį ryžtingumą ir sumanumą. Karininkas 
jaučiasi lvg supančiuotas. nes baimė būti įtariamam 
varžo kiekviena drąsesnį jo žygi. Pašalines komisarus,! 
Timošenko šiaip taip su suomiais ansidirbo. Stalinas 
gerai žino, kad komisarai gramozdiškai kliudo karo 
operacijas, bet buvo priversti juos grąžinti, nes su pa
sibaisėjimu stebi, kad vėl kokia pusė milijono raudon
armiečiu tik tyko progos vokiečiams pasiduoti. Bet ir 
tos “voždiaus” pastangos nueis niekais, kai raudonoji 
armija bus vokiečių apsupta. Nė komisarai jos neiš
gelbės.

Bolševiku frontą gina trys maršalai: Vorošilovas 
Leningradą, Timošenko Maskvą ir Budenvj Kijevą. 
Kad neapgins, netenka abejoti. Tik klausimas, kuris 
pirmiausiai bus vokiečių sumuštas ir, jei neturės lai
mės pakliūti į nelaisvę, bus Stalino — likviduotas. K.

Naujas Teologijos Daktaras
Birželio 20 d. š. m. La-1 nų filosofijos mokslo įstai- 

val Universitetas, Quebec,jgą Montreal, Canada. Bai- 
Can., suteikė Teologijos 
Daktaratą kunigui Vincui 
F. Andriuškai, MIC.

Kun. Dr. V. Andriuška, 
MIC. gimė sausio 13 d., 
1913 m. Worcesteryj iš 
patriotingų lietuvių kata
likų tėvų, kilusių iš Rad
viliškio.

Pradinius mokslus už
baigė Šv. Kazimiero lie
tuvių par. mokykloje, 
Worcesteryj, klebonau
jant kun. J. J. Jakaičiui. 
Kelius metus lankė Wor- 
cestery High School. Lie
pos 13 d., 1928 m. įstojo į 
Tėvų Marijonų Kongrega
ciją ir Marianapolyj užbai
gė aukštesnę mokyklą ir 
Junior College 1931 m. Du 
metu lankė TT. Sulplicijo-
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“MEDAUS MĖNESIO” DŽIAUGSMAS, p. Clinton M. Washburn, ku
ris užlaiko tropical salą Floridos pakraštyje ir leidžia joje dovanai nau
dotis “medaus mėnesio” jauniesiems pragyvenimu, su dideliu džiaugsmu 
jis buvo sužavėtas, kada jam jo salos gyventojos pasirodė su savo tur
tais. Motinos šių mažyčių — p. Victor Micell (kairėj) ir p. Joseph Conti.

Ar Sukilimas Lietuvoje Buvo 
Reikalingas

1 i
1 JIr i

p 4

kų, kuomet aš dar buvau 
vienoje laivyno bendrovėje 
tarnautoju ir sekiau jųjų 
judėjimą) ir pradėjo pla
nuotai veikti. Jie metėsi ir 
prie katalikų ir prie sočia- 

pasiteisinimų, bet iš teisy-'skandalingus faktus, kad hstų ir net prie tautininkų, 
bės lyg neišdrįsdami at- nekurtoms 
skleisti tikrosios

Rašo Dr. Pranas
Šacikauskas

Labai daug kam iškyla] 
panašus klausimas, o ypač j 
stebėtojams iš užsienių,' 
ant ko paduodama įvairių

ties švaistosi vieni kitiems 
ir bendrai rodosi kokia tai 
“makalinė” tarpe lietuvių 
kolonijų.

Bet pagaliau reikalinga 
išvilkti aikštėn tokius

Girdisi kalbų, kad nebu- Rusijos, per sukilimą iš- 
vo reikalo Lietuvos žmo- blaškytos. Vokiečiams irgi 
nėms sukilti — palauktų tenka skaitytis su įvyku- 
porą dienų, Vokietijos ar- siu faktu ir esama Vyriau- 
rnija ir be lietuvių pagal- sybe — jei jie to nepadary- 
bos išvytų bolševikus ir tų, tuo pačiu ir gyventojai 
“paliuosuotų” Lietuvą. Ne- žiūrėtų į juos kitaip. Bet 
būtų tiek aukų. neradę Vyriausybės, vargu

Taip kalba ne tik taip leistų jai susidaryti, 
sau mėgstantieji patogų, 
ramų gyvenimą politikuo
jantieji piliečiai, bet arti 
tokios nuomonės ir vieno 
dienraščio redaktorius, pa
dėjęs į kabutes, kad suki
lėliai žuvo “dėl Lietuvos 
laisvės”. Jam, deja, neaiš
ku kokiu būdu tie sukilė
liai kovojo dėl Lietuvos 
laisvės. Jo nuomone, tai 
tik proga pasinaudojus darni savo gyvybes 
kerštas ir ne daugiau. La- pabėgo — reikia džiaugtis, 
bai ir labai gaila, kad hero- kad daug šviesuomenės iš- 
jiškas drąsuolių žygis tik sigelbėjo, kad dirbti Lietu- 
taip tapo įvertintas. j vai ir ten kur jie dabar

Ne kiekviena kova susi- randasi ir ateityje sugrį- 
lauks laimėjimo ir tauta žus į Lietuvą. Vienok da- 
laisvės, bet nebus laisvės bar valdžios sudarvme pir- 
be kovos, be gyvybės ženk- mą žodį turi tie, kurie me
lo ir aktyviai parodyto no- tus kentėjo ir vargo, ir pir- 
ro laisvai gyventi. mieji griebė ginklą ar kir-

Kuomet Suomija atkak- vį ne keršto jausmo veda- 
liai gynėsi prieš ją užpuo- mi, bet rizikuodami galvas 
lusią Sovietų armiją, viso už laisvą, nepriklausomą 

! civilizuoto pasaulio sim- Lietuvą!
pati jos buvo jos pusėje.
Kad ji nelygios kovos neiš- nusistatys prieš dabarti- 
laikė, visgi tautos heroiz- nius atėjūnus, priklausys 
mas ir aukos nenuėjo vėl- nuo tų atėjūnų tolimesnio 
tui.

Lietuvą, prie esamų ap
linkybių, dar negalima 
skaityti laisva, vienok ten
ka atiduoti pagarbą poli
tinei išminčiai ir narsumui 
ten likusių žmonių — dėka 
jų sumanumui ir narsu
mui padarytas didelis šuo
lis pirmyn į laisvę. Negali
ma peikti žmonių, kuriems 
gręsė pavojus ir jie gelbė- 

iš ten

Kaip Lietuvos žmonės

elgesio. Mes suprantame,

Reikia pastebėti, kad jie 
niekad nebuvo eiliniais, 
nieko nereiškiančiais na
riais, bet visi palei vieno 

džiojo Universitete už pa- tik nurodysiu bendrais įsiskverbdavo į valdybą, 
rašymą tezės apie Švč. bruožais) ir lai kiekviena Atsidūrę viršūnėse, jie ne- 
Marijos paėmimą į dangų.! kolonija lai sau sprendžia sėdėdavo rankas sudėję.

Kunigu įšventintas lap- ir teisia tarp savęs, 
ikričio 1 d., 1936 m. Mari-j 
jampolyj. Č__ ________
teikė J. E. vyskupas Pr. iškeliavimas. 
Karevičius, MIC.

Grįžęs iš Lietuvos 1937 ir blogas elementas, žino

__  ____________ i asmenybėms 
priežas- neJauku atsirasti tų faktų 
______  šviesoje (aš pasistengsiu 

jato laipsnį Vytauto Di- neįvardinti pavardėmis ir 
tik niirndvciiii hpndrais

Baltijos Valstybės buvo katėjo tik paverg-
■ --j tus kraštus vaduoti, bet ir 

laukiame, kad jie respek- 
- tuos žmonių norą laisvai 

kurie gyventi ir patiems valdy- 
J. Klajūnas.

okupuotos klasta ir todėl 
jos užimtos be kovos, L__ 
tą faktą mums dažnai pri- 

I kaišioja politikai, L_,._ 
nepažinojo Baltijos Kraš-1 Us* 
tų padėties iš arti ir nepa- -i tų paaeues iš aru ir nepa-i .
sistengė giliau susipažinti. KClUll MCifll VfllSty*
jei ir dabar žmonės pasy- bėse Ir Reikalauja Pašalpos 
viai lauktų tik vokiečių a- 
tėjimo, tai tie vokiečiai a- 
tėję rastų ten gyventojus, kau 1936 m. kaipo pabėgė-

j Jie žinojo kas daryti, kaip 
Kiek jau žinoma į Pietų! veikti ir tuo jaus organiza- 

Šventimus su-! Ameriką buvo laisviausias ei jos vadovybe buvo pilnoj _____ _
............. Keliavo ge- kontrolėje. Jie visi spe- kurie savo likimu nesido- lis. Mane parsitraukė tur- 
ras elementas, bet keliavo cialistai, išėję komunistų mauja ir dėl savo laisvės tinga giminė. Per kelis 

stažą, dalyvavę toj ar ki- nei piršto nepajudina. Tei- mėnesius jau nedirbu, ir

Klausimas — Čia atvy-

m. darbavosi Chicagos Au- ma pastarojo labai mažai, toj revoliucijoj, ar bent tu- sybė, kad Lietuvos kariuo- mano giminė atsisako to- 
šros Vartų lietuvių parapi- Blogu elementu skaitau U pakankamai prityrimo| menė, šauliai ir šiaip gy-liau man pagelbėti. Ar ga-

komunistinėj darbuotėje.! ventojai, tapę Sovietų oku- Įima jį priversti mane už
vedė misijas lie- nėra paslaptis, kad kaiku- Jie visi geri agitatoriai- pantų visiškai nuginkluoti, laikyti? Ar galiu prašyti X 1 4 • • 1 v 4 « V V • • — 1 • • V V 1 O

moj, redagavo savaitraštį komunistus. Visiems tai
“Laivą”. 1

metus mokytojavo Maria- mU, ištremtieji ir tt. Jie 
napolio kolegijoj. Pernai atvyko net su svetimųjų 
kun. V. Andriuška, MIC.'valstybių pasais — c---- i . *
buvo vyriausybės atleistas asmenys Lietuvoje įsibrio- kitos pradėjo šeimininkau- tokiu būdu 
studijoms į Lavai Univer- vė apgaulingai į valdiškas ti ir sau pavojingą elemen- galimą sau pagalbą stvėrė kurie pasirašo po afidavi- 
sitetą, kur ir įgijo teologi- vietas ir gavo čion paskiri- tą lengvai išprovokavo. Ži- kas buvo po ranka ir pasi- tu, išpildyti jų prižadus, 
jos daktaratą su pagyri- mus oficialiai atstovauti ir 
mais, t. y. eum Įaudė* Jisai veikti lietuvių išeivių tar- 
yra pirmas lietuvis, kuris pe kaipo “pateptieji”. Di- 
gavo to universiteto dak- džiuma apie tokios rūšies 
tarato laipsnį. Jo dizerta- emigrantus gerai žinojo, 
cija — “Negimusių Kūdi- bet manydami, kad jų ma- 
kių žudymas yra po pir- ] žuma ,tai be jėgos ir nevie- 
mos pastojimo valandos nas sakėsi: ką jie mums 

nusikaltimas” gali blogo padaryti. Bet 
pasirodė kitaip. Kad ir ma-,

tuvių parapijose ir vienus rie atvyko išbėgę iš kalė ji- provokatoriai, kas raštu, ankščiau nematė galimy- viešos pašalpos?
kas žodžiu, kas mitingine bės prieš nepakenčiamą 
taktika. Jie paėmę palaips- režimą masiniai sukilti.

o keli niui vieną organizaciją po ~

Atsakymas — Jokiu bū
du negalima priversti gi- 

Dabar gi per radiją ar ki- minę užlaikyti tave. Nėr 
i išgirdę apie galima priversti asmenius,

noma geresnioji dalis ats
tojo ir bandė vėl tvertis or
ganizuotis, bet šie vėl su 
nauju elementu (kitais e- 
migrantais nežinomais)' 
pasimaišydavo ir vėl vis
kas iširdavo ir taip lietu
viai dasigyveno, kad kata
likai pradėjo net ir DIE- 

į VUI netikėti, o apie kuni- 
Andriuškos, žiausias komunistų skai- £us> Jau nei neužsimin-

kriminalis
aukštai įvertinta.

MIC. tėvai atvyko į šią ša- čius, bet kokioj kolonijoj kie! Socialistai, irgi buvo 
lį prieš 40 metų. Yra nuo- arba pavienėj organizaci-j išskaidyti į “šipulius” ir 

tain visi dasierweno. kad

'gęs filisofijos kursą 1933 
m., išvyko kartu su kun. 
K. Vengru, MIC. į Lietuvą širdūs Tėvų Marijonų Vie- joj atsiranda, tas jos neap- 
studijuoti teologiją. Lietu- nuolijos ir laikraščio ‘Dar- draudžia nuo komunizmo, 
voje mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoj ir Vytauto Di
džiajame Universitete.

Besimokindamas Lietu
voje žymiai sustiprėjo lie
tuvybėje, išmoko taisyk
lingai vartoti lietuvių kal
bą. Jis Lietuvoje ne vien 
mokėsi, bet ir veikė stu
dentų tarpe.

1937 m. užbaigė mokslus 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto teologijos fakultete. 
Jis buvo pirmas Ameriko
je gimęs ir augęs lietuvis, 
kuris užbaigė aukštus 
mokslus Lietuvoje. Rude
nį, 1937 m. įsigyjo licenci-

liuosavo nuo vieno žiau- Tik tiek matome tamstos 
raus okupanto. Nauji atė- atsitikime, jeigu į penkis 
jūnai rado jau ne supan- metus po atvykimo prašy- 
čiuotus kalinius, bet lais- si viešos pašalpos, tapsi vi- 
vus piliečius su savo vai- suomeniška sunkenybe, ir 
džia. dėlto galima tamstą išde-

Tuo lietuviai parodė, kad portuoti.
22 laisvo gyvenimo ir tau-] Kad nors dabartiniu lai- 
tinio auklėjimo metai ne- ku negalima išdeportuoti 
praėjo veltui, kad lietuviai asmenis į kaikurias Euro- 
politiniai subrendę. Le-'pos šalis, bet neišmintin- 
gendos, kad lietuviai “savo ga prašyti viešos pap-el- 
noru” prisijungė prie Sov. bos. FLIS.

bininko’ rėmėjai. } nuo komunistinės kripties.
Kun. Dr. Vinco brolis Keli desetkai komunistų 

kun. Jurgis, įšventintas sudemoralizuoja milijoni- 
du metai atgal, darbuojasi nę minią, ypač tokiose ša- 
Šv. Kazimiero par., Ply-Įlyse, kur komunizmas dar 
mouth, Pa., kur klebonu neįgyvendintas, vadinasi, 
yra kun. Antanas Sinkevi
čius.

Sveikiname kun. dr. Vin
cą Andriušką, MIC. ir lin
kime sveikatos!

Ta proga sveikiname ir 
kun. dr. Vinco ir kun. Jur
gio tėvelius, kurie šiais 
metais minėjo 35 metų ve
dybinio gyvenimo sukak
tį. Lai Dievulis apdovanoja 
gausiomis malonėmis.

taip visi dasigyveno, kad 
visuomenei nubodo klau
sytis provokacijų ir dalis 
likosi neorganizuota ir de
moralizuota mase, kuri ge
riau pasiduoda ištautėji- 
mui.

Trumpais žodžiais tenka 
pažymėti faktas, kad būre
lis nesąžiningų, su niekuo į 
nesiskaitančių gudruolių

Kunigy Vienybės Seimas
i *___ *___ *____ _i_______________ j_____ ,

• __ _____ _ __ j • a J2 — - ^.2

- J

kur dar neparodė tikrojo 
savo veido. Jie, komunis-; 
tai, atvažiavę čion P. Ame-Į 
rikoje iškriko tiksliai ir] uždėjo lietuvių kolonijoms 
gerai apgalvotu nlanu, nes p. Amerikoje jungą, kurio

v •kartais suvažiavę vienon jos nepajėgia ligi šiandien 
vieton perdaug - tuo jaus nusikratyti, 
persikeldavo reikalingose 
pozicijose (turiu daug 
kompromituojančių laiš
kų kaipo įrodymui nuo pa- į kreivius,'žodį'ir'mintį.
našių “typelių” nuo tų lai-

Rugpiūčio mėn. 6 d. Marianapolio Kolegijos pa
talpose, Thompson, Conn. įvyks Kunigų Vienybės Sei
mas. Konferencija prasidės 10 vai. ryte, vasaros laiku, 
iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias atnašaus J. M. Pre
latas J. Ambotas. Pamokslą pasakys kun. Dr. K. Ur
bonavičius.

K. V. Seimo dalyviai išklausys Centro Valdybos 
narių raportus, Centralinių Organizacijų Dvasios Va
dų pranešimus ir porą paskaitų iš tikybinio, tautinio 
ir politinio vaidmens visuomenės gyvenime.

Tragiška Lietuvos gyventojų padėtis ir gręsian- 
tieji mums pavojai beabejo sutelks į šį Seimą Kunigų 
daugiau negu kitados. Tada ir nutarimais jis bus gau
sus.

Visuomenvs akys nukreiptos į Kunigų Vienybes 
Prof. K. Pakštas.1 Seimą.

Jūra tai didysis tautų vieške
lis, praleidžiąs žmonijos turtus
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Liekivių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

Artinantis Lietuvių Darbininkų Dienai, tai yra 
liepos 27 d., Rėmėjų eilės sparčiai auga ir didėja. Iš 
tikrųjų, be galo malonu, kada pažvelgi ir matai nuo
širdžių prietelių tokią didelę armiją, kuri yra visuomet 
pasirengusi laikraščiui “Darbininkui” padėti. Štai, šią 
savaitę pribuvo sekanti Rėmėjai:
J. K. Naujalis, Stougbton, Mass......................
Mrs. J. Bakanienė, Chester, Pa......................
Mr. K. Shaknites, Roxbury, Mass..................
J. Kazakauskas, Waterbury, Conn..................
Mrs. M. Kirutė, Northampton, Mass..............
Mrs. J. Kosnek, Lawrence, Mass....................
J. Kašėta, Brockton, Mass..............................
M. Zabita, Elizabeth, N. J.................................
Mr. & Mrs. Bužinskas, Providence, R. I.........
A. Pivoriūnas, Mattapan, Mass......................
M. Stankevičienė, Waterbury, Conn..............
Mr. P. Stanis, Hudson, Mass..........................
Pr. Gobis, Amsterdam, N. Y...........................
Mrs. A. Petrowski, Gardner, Mass.................
Mrs. A. Geston, Gibbstown, N. J.....................
Mrs. P. Svilienė, So. Boston, Mass...............
J. Jeskevičius, Dorchester, Mass.............. ......
A. Galvanauskienė, So. Boston, Mass............. 
J. Dobilas, Cambridge, Mass..........................
S. Yurevičius, Lowell, Mass.............................
P. Valiulis, Greenport, L. I. N. Y........... .........
P. Butvidas, Nutley, N. J.................................
Irena Leonaitienė, Hartford, Conii.................
Ona Rumskienė, New Haven, Conn. ...........
Alb. P. Neviera, So. Boston, Mass.................
Pranas Lingis, So. Boston, Mass....................
J. Turonis, Providence, R. I.............................
Mr. & Mrs. C. Matuliunas, Waterbury, Conn.
K. Jakutis, Bridgeport, Conn. ............ ,....
A. Tiškienė, New Haven, Conn....................
A. P. Stoškus, Woreester, Mass.................
T. Ambrose, Hartford, Conn...... ................
J. Makštutis, Scranton, Pa...........................
M. A. Ciunytė, Cambridge, Mass..................
J. Jankauskas, Waterbury, Conn...............
V. Chenis, Providence, R. I........ ........ -.......
P. Brazden, Cambridge, Mass......................
J. Okulevich, Norwood, Mass.......................
Eva Kuderauskienė, So. Boston, Mass......
Dr. J. Pašakarnis, So. Boston, Mass..........
T. Balčiūnaitė, Ne vark, N. J............... ,......
M. Bukėnas, Phila, Pa..................................
J. Tumasonis, Brooklyn, N. Y......... ...........
O. Gručkiūnas, Baltimore, Md.....................
R. Ainorius, Lowell, Mass.............................
Dr. B. Chapas, Providence, R. I.................
J. Januškevičienė, Nashua, N. H.................
S. Ulcickas, Nashua, N. H.............................
Z. Sabaliauskas, Rumford, Me...... ..............
B. Urbonavičius, Cliffside, N. J.................
T. Valentienė, Chelmsford, Mass............... .
J. Mančiūnas, Hartford, Conn.....................
V. Stoškus, Buffalo, N. Y........................
J. Kevalas, Seymour, Conn............. ..........
A. Daugirdienė, Shenandoah, Pa...............
J. Žemaitis, Millbury, N. J........................
O. Sidabrienė, Worcester, Mass. „(............
J. Lbtkauskas, Baltimore, Md. 
F. Steckienė, Neponset, Mass.
K. Barauskas, Norwood, Mass.
F. Kanevskis, Brockton, Mass. 
J. Avižinis, Norwood, Mass. ...
U. Pazniokas, Norwood, Mass. 
J. Medveckas, Norwood, Mass.
L. Kristaponis, Phila. Pa.........
T. Balchunas, Phila. Pa...........
Jurgis Razvadauskas, So. Boston, Mass... 
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 
Peter Bilotas, So. Boston, Mass..........«.....
Jimm McNalley, So. Boston, Mass...........
J. Jakimavičius, Kankakee, m............. .....
J. Kunickas, Gary, Ind..................... .....
G. Daudaravičius, Methuen, Mass............
R. Rauliškienė, Camden, N. J...................
A. Diamontienė, Woburn, Mass................
P. Žagas, Detroit, Mich............................. .
N. N. Shenandoah, Pa...............................
V. Kaupinas, Lawrence, Mass...................
H. Jankauskas, Cambridge, Mass............
Mrs. L. Ignatavich, Detroit, Mich...........
J. Neverauskas, Minersville, Pa...............
T. Kaskas, Wilson, Conn...........................
M. Staupas, Brockton, Mass......................
O. Baranauskienė, Pittston, Pa...........
E. Cesnienė, Baltimore, Md......................
M. Radavičienė, New Britain, Conn. ..... 
J. Bartašius, Mt. Carmel, Pa.............. .....
J. Dalalis, Norvood, Mass........................
Anna Klimas, Waterbury, Conn...............
F. šlapelis, Rochester, N. Y....... ..............
D. Barnath, Providence, R. I....... .............

v •'

Iš Rusijos Bolševikų šeimininkavimo Lietuvoje stačius akordinius. garbus 
Šį “prakaito varyr^cjA ^is-

(Šias žinias gavome dar 
prieš Vokietijos - Rusijos 
karą. Talpiname jas, kad 
Gerb. Skaitytojai geriau 
suprastų dėlko lietuviai iš
stato savo gyvybes j pavo
jų, sukildami prieš Sovietų 
bolševikų valdžią Lietuvo
je, prasidėjus karui. Red.)

bet Stalinas su gauja sau 
ištikimų žmoipų diktato- 
riauja ant proletariato.
ŽEMIAUSIAS* > - 
ATLYGINIMAS 
PASAULYJE;

Savo kainų politika bol
ševikai akordinius darbus 
yra pavertę tikrais kator
giniais darbais. Mat, vi
soms būtiniausioms pre- 

---- imu getnyiico uiwų, puc© nustaytos tokios 
eks-j kurią visų šalių darbinin-i aukštos kainos, jog darbi- 

.j yra atkak- ninkai yra priversti įtemp- 
ir kurios jau ti visas savo jėgas, kad

_/eis- 
j tema pridengiama skam- 
įbiais šūkiais: kiekvienam 

, iš kiekvieno 
sugebėjimą. Bet 

Stalino konstitucijos “sau-

DARBININKAI 
APŠAUKIAMI 
TINGINIAIS.

Kai kur darbininkai, pa
tikėję okupacijos pradžio
je agitatorių sakytoms 
kalboms apie atneštą “lai
svę”, ėmė naujiesiems di
rektoriams priešintis. Bet 
jie tuojau pat buvo ap
šaukti tinginiais, diseipli-
------- - - --------- v ' - -r----- — w-.iicn ivvfvvfj^, u nuiivo Jau vx » o<xw

kė jais. Daugelyje įmonių kad įmonė atliktų aukš- gerokas laikas, kaip yra tiktai daugiau uždirbus, 
anksčiau į “darbininkų ko- tesmų instancijų nustaty- nusikratę. Tačiau “išlais- Juk niekur pasaulyje dar- • 
mitetus” patekusieji buvo tą gamybos planą. Be to, vjntoje” Lietuvoje Maskva bininkai tiek mažai neuž- 
pašalinti. Yra buvę nema-Jam draudžiama atlygini- darbininkus vėl įstūmė į dirba, kaip maskolių val
ia atsitikimų, kad tokie j niams išmokėti daugiau, aštuonioliktojo ir devynio- domoje Lietuvoje (kaip ir 
“tinginiais” apšauktieji negu paskirta. Tokiomis;ūktojo f J v' ’ •> 1~ ■
buvo pašalinti iš darbo,) aplinkybėmis direktorius kada 
net su vadinamuoju vilko'stengiasi, I * _ “
"bilietu, be teisės gauti dar- daugiau išspausti iš darbi- vad kapitalistinėse

diia pereiti kiton vieton 'pagal darbą 
ypač geresniems darbinin- pagal 
kams. Ir " __

Direktoriui esant viena- į^s” įvestas akordinis dar- 
valdžiam šeimininkui, ku- bas įr “kiekvienam pagal 
ris neša net asmenišką at- darbą” yra vėl ne kas ki- 
sakomybę už įmonės ga- tas, kaip sistema, pasko
la ybą bei tvarką, jis yra,iinta iš pirmųjų kapitaliz-(-------
pačios bolševikų įvestos'mo gajynės metų, prieš kėms 
sistemos priverstas I- . . w - « . 1 « v .
ploatuoti darbininkus, i įaj 7av~ [a[k”

.. $2.00 

.. $2.00 

.. $1.00 

.. $1.00 

.. $1.50 

.. $1.00 

.. $1.00 

... $1.00 

... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $2.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.50 
.... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $3.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
....$ .60 
.... $1.00 
....$L00 
....$1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
....$1.00 
.... $1.00 
....$1.00 
.... $1.00 
.... $1.85 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.....$1.00
.... Sl.OO.vauti buvo paskirti direk- 
.... $1.00 toriai, kurių net pavadini- 
.... $1.00 mas paskolintas iš kapita- 
..... $1.00 listinės sistemos. Toks di- 
.....$2.00 rektorius, pagal naująją 
..... $1'00 tvarką, yra neribotas fa

briko valdytojas. Jis atsa
kingas už viską, kas deda
si fabrike, tad jam suteik
tos plačiausios teisės. Di
rektoriaus teisėms pavaiz
duoti pakaks paminėti, 
kad jis kiekvienam darbi
ninkui nustato net atlygi
nimą. Teoretiškai, dėl di
rektoriaus veiksmų galima 
pasiskųsti “darbininkų ko
mitetui”, tačiau visur reiš
kiantis tendencijai, kad 
“direktorius yra vienaval- 
dis fabriko šeimininkas”, 
tokie skundai retai kada 
pasiekia tikslą. Tad vargu 
ar bet kurioje kitoje net 
‘kapitalistiškiausioje* val
stybėje darbininkas yra 
pavestas tokiai fabriko di-

— Prieš Vokietjos - So
vietų Rusijos karą iš Kau
no gauta pluoštas įdomių 
žinių apie darbo sąlygas 
bolševikų valdomuose fa
brikuose bei kitose įmonė
se.

“Darbininkų komitetai”, 
Maskolių okupacijos pra
džioje agitatoriai paleido 
šūkius, kad nusavintuose 
fabrikuose darbininkai bū
sią visiški šeimininkai. 
Girdi, dabar dirbsime jau 
nebe kapitalistams, o sau. 
Visi fabrikai priklausą 
liaudžiai...

Dar net nepaskelbus na- 
i cionalizacijos įstatymo, 
i kai kuriuose fabrikuose 
i buvo sudaryti vadinamieji 
i darbininkų komitetai. Į 
i juos, deja, dažniausia pa- 
) teko didesni ^hksniai. Tad 
i šie komitetai pradėjo sau- 
i vališkai periminėti fabri- 
i kus, dirbtuves ir kitokias 
) įmones. Savininkams buvo 
l net uždrausta pasirodyti 
i jų įmonėse. Bematant, į- 

monių gamyba katastro
fiškai pradėjo kristi, nes 
nemokšoms vadovaujant, 
įsigalėjo didžiausia dezor
ganizacija. Mitingas sekė 
po mitingo, naujieji vado
vai ištisomis dienomis po
sėdžiavo, kažkur vaikščio
jo “su reikalais” į miestą ir 
taip toliau.

DIREKTORIAI _ 
NERIBOTI FABRIKŲ 
ŠEIMININKAI.

Okupantai, siekdami pro
pagandos tikslų, norėdami 
parodyti, kad prasidėjus 
“laisvas gyvenimas”, kurį 
laiką žiūrėjo pro pirštus į 
takius reiškinius. Tačiau 
tuojau po to, kai Lietuva 
jau formaliai buvo įjungta 
į sovietų Sąjungą, prasi
dėjo reakcija. Pirmiausia, 
tą pajuto minėtieji “darbi
ninkų komitetai”. Jų tei- 

1 sės žingsnis po žingsnio 
' buvo taip suvaržytos, jog! 
1 pačių darbininkų žodis fa-! 
1 brike jau bemaž nieko ne

reiškia. Fabrikams vado-

»«;

nos laužytojais, net ken- Mat, U jo reikalaujama, liai kovoję

neuž-

šimtmečio laikus, visoje Bolše viki joje). Gal 
“prakaito varymo”įtiktai Kinijos kuli tuo at- 

’ ’ J “ visose (žvilgiu gali konkuruoti su 
vals- vargšu Lietuvos darbinin

ku, kuris vargais negalais 
per mėnesį uždirbą vieną 
porą batų. O čia jo pasku
tinius syvus spaudžia ir 
raumenis iki sustingimo 
tempia vadinamosios “so
cialistinės” lenktynės, ku
rios žmogų paverčia t* 
siog lenktynių arkliu...

Visų šių duomenų 
Tęsinys 5-tame pusi.

sistema klestėjo
ninko ir mokėti galimai "
žemesnį atlyginimą. Todėl * 
direktoriaus tendencija y- DIKTATŪRA ANT 
ra, jeigu taip galima išsi- PROLETARIATO.

x v- »reikšti, “klasiskai kapita-darbmmkus pntrenke pa.ĮUstinS„; aukšta

bą kur kitur.
DARBININKŲ 
EKSPLOATACIJA.

Dar daugiau Uetuvos^ ..klasiskal kapita.

skelbtasis įstatymas, kad 
be leidimo negalima keisti 
darbo vietos. Tokiu būdu( 
darbininkai pasijuto pri- SISTEMA, 
rakinti prie savo dirbtu
vių, nes direktoriai nelei-'kų eksploatacija eina, nu-

t

.. $1.00 
- $1.50 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
.. $1.00 
... $1.00 
.. $1.50 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
._. $1.00 
.... $1.00 rektoriaus malonei ar ne- 

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas malonei, kaip “laisvojoje” 
ir paramą. RENGĖJAI.’Lietuvoje.

--------r; A .

v •

darbi-
L •ir žemas atlyginimas. 
“PRAKAITO VARYMO”

Bet baisiausia darbinin-

Blogiausia, kad 
ninkai neturi teisės pa
skelbti net streiko, nes juk 
valdo — “proletariato dik
tatūra”, “viskas priklauso 
liaudžiai”. Tikrovėje valdo 
ne proletariato diktatūra,

t

Taip, Šis Yra Naujai Padarytas

PICKWICK
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Antradienis, Liepos 22, 1941

Glasgow, Škotija
’ CZBgUflNKžSg

Dabartinis karas, kaip visus 
Didž. Britanijoje gyvenančius 
žmone*, — taip lygiai pat ir lie
tuvius, nemaž vargina. Tačiau 
tautinio Didž. Britanijos, o y- 
patingai Škotijos lietuvių veiki
mo, — karas nebeįstengia par
blokšti. Nors ir sunkiai, — jis 
vis eina pirmyn.

Štai dar visai neseniai, vieną 
sekmadienį, kartu su bendromis 
mėnesinėmis lietuvių pamaldo
mis ,šv. Luko parapijas bažny
čioje, — Škotijos Lietuvių Kata
likių Moterų Dr-jos skyrius 
Glasgow’e, gana gražiai ir pa
vyzdingai paminėjo Motinas 
Dieną. Tasai Motinos Dienos 
paminėjimas, pirmiausia prasi
dėjo ryto metą šv. Mišiomis, 
kaip minėjau, Šv. Luko parapi
jos bažnyčioje, kurioje kiekvie
ną pirmą mėnesio sekmadienį, 
2 vai. po pietų, kaip paprastai 
atsibūna mėnesinės lietuvių 
pamaldos, šv. mišios buvo atlai
kytos už visas gyvas ir miru
siąsias Moterų Dr-jos nares, 

t (supr. šv. mišias), už- 
Glasgow’o Blaivybės Dr- 

įoras. Visiems aiškiai su
ma, kad tų žv. mišių visa 
ima Moterų Dr-jos narių, 

išklausyti

Gi 2 vai. po pietų, kai jau lie
tuviškos pamaldos pasibaigė — 
Moterų Dr-jos narės ir kiti visi 
žmonės, skaitlingai susirinko 
Blaivybės Dr- jos svetainėn, ka
me Moterų Dr-ja savo iniciaty
va, suruošė nepaprastai gražų 
Motinos Dienos paminėjimo 
koncertą su labai turininga ir į- 
vairia programa, kurio visą pel
ną, išskyrus Lioteriją, kurios 
visas pelnas eis Lietuvos Gelbė
jimo Fondan, paskyi# Blaivy
bės Dr-jai. Visa koncerto prog
rama, susidėjo iš dainų, eilių 
plastikos, lietuviškų tautinių 
žaidimų bei šokių, ir kitų pana
šių skaitlingų dalykų, kad visa 
atskirai sunku būtų ir išvardyti. 
Koncerto programa tapo galu
tinai užbaigta ir dapildyta, kal
bomis bei įvairiomis jungtinio 
Blaivybės Dr-jos choro daino
mis.

Koncertui prasidedant, pir
miausia Glasgow’o skyriaus

Moterų Dr-jos pirmininkė, p-nia 
E. Grakauskienė, pasakė trum
pą, jausmingą prakalbčlę, nuo
širdžiai sveikindama visas na
res ir dėkodama visiems, kas 
tik prie šio koncerto vienokiu 
ar kitokiu būdu kiek nors prisi
dėjo ir pagelbėjo; po jos kalbos, 
Blaivybės Dr-jos pirmininkas, 
p. J. Dailidė, nuo scenos viešai 
susirinkusiems paskelbė atei
nančios savaitės Blaivybės Dr-- 
j06 mėnesinį narių susirinkimą,! 
karštai draugingai ir patriotin-' 
gai paragindamas visus vieti-j 
nius lietuvius, prisidėti prie 
Blaivybės Dr-jos; gi p-lė M. 
Bulkauskaitė, paaiškino susi
rinkusiems koncerto programą. 
Visą ištisai šio koncerto progra-! 
mą, išskyrus kalbėtojus ir Blai
vybės Dr-jos choro dainas, — 
nepaprastai gražiai ir vaizdin
gai atliko jaunieji .Glasgow’o 
lietuvių vaikučiai ir mergaitės, 
p-lės O. Bernotaitės vadovauja-Į 
mi. Garbė netik patiems vaidy- 
loms, bet kartu ir vaikučių ir 
mergaičių motinėlėms ir gabia
jai jų mokytojai už tai!

Laikui atėjus .gražias kalbas 
pasakė Šk. lietuvių klebonas,) 
kun. J. Gutauskas, ir Šk. Lietu-' 
vių Moterų Dr-jos Centro pirmi-1 
ninkė, p-nia Gečionienė, kurios: 
kalba ypatingai Motinos Die-' 
nos paminėjimui buvo pritaikin-j 
ta.

Kai jau koncerto programa 
pasibaigė, — jaunieji taip sa
kant koncerto vaidylos, klebo
nas, visi, Blaivybės Dr-jos cho
ro nariai, ir Moterų Dr-jos val
dybos narės, pasivaišino kuklia I 
arbatėle, čia pat svetainėje pa
rengta.
. Dar reikia priminti, kad minė-' 
tai lioterijai cigaretus paauka-1 
vo p. J. Kurila ir p-nia E. Gra
kauskienė, o čekoladą nupirko 
Moterų Dr-ja iš savo kasos.

Moterų Dr-jos valdyba, Blai
vybės Dr-jos chorui, pp-lėms' 
Sarafinaitėms, jauniesiems ar
tistams, jų mokytojai, klebonui 
ir viešniai už kalbas, ir visiems 
kitiems kuo nors prisidėjusiems 
ir patarnavusiems, taria nuošir
džiausios padėkos ačiū.

J. Butkevičius.

$y. Pranciškaus Akademijos, Pittsburgh, Pal 
Graduanlės 1941 kavimo Lietuvoje

Worcester, Mass.

Klausimai Ir Atsakymai

Aušros Vartų Parapija
Aušros Vartų Moterų Socialio 

klubo mėnesinis susirinkimas, ir 
išvažiavimas įvyko birželio 30 
d., Hadwen parke. Nauja narė 
yra Elizabeth Plakaitis, iš Hart
ford, Conn.

Nutarta surengti “lawn par
ty” apie kurią bus plačiau svar
stoma sekančiame susirinkime.

Veikiančioji komisija suruo
šė “hot dogą” ir skanių užkan-

džių, vadovaujant Onai Zidalie- 
nei, pagelbėjo Agota Volungie-Į 
nė, Kazimiera Liberienė, Eva 
Pigagienė ir Jedvyga Kaluinie- 
nė. “Sack race” laimėtojos buvo 
Marė Struckienė ir Vita Mana-! 
šiene. “Potato race” laimėjo O- 
na Jonitis. Kitos gražios dava
nos teko Helen Nichols, p. Kaz
lauskienei, p. Balsevičienei, p. 
Kudarauskienei, J. Smith ir p. 
Kaliūnienei. Nakčiai sutemus 
visos dainuodamos sugrįžo į sa
vo namus. A. M. W.

K laušimas — Aš atvy
kau į Jung. Valstybes ne
legaliai vasario mėn., 1923 
m. Ilgai aš laukiau legali
zuoti savo buvimą, kad tik 
galėčiau tapti Amerikos 
piliečiu. Ar teisybė, jog 
dabar tokia proga parū
pinta?

Atsakymas — Teisybė. 
Kongrese abudu Butai pri
ėmė įstatymą, kuris teikia 
ateiviams, kurie nelegaliai 
atvyko į Jung. Valstybes

prieš birželio 3 d., 1921 m. 
privilegiją legalizuoti 
jų stovį. Ta privilegija da
bar patęsti inimti tuos, 
kurie atvyko nuo tos die
nos iki liepos 1 d. 1924 m.

Pasinaudoti šituom įsta
tymu, žmogus ar moteris, 
nelegaliai čia Jung. Vals
tybėse turi da rodyti —

1) jog atvyko prieš lie
pos 1 d., 1924 m.

2) jog išgyveno neper
traukiamai Jung. Valsty
bėse nuo to atvažiavimo.

3) jog doriško charakte
rio.

4) jog nepapuola po de
portavimu.

Aplikacijas užsiregistra
vimui reikia paduoti ar-, 
čiausiam imigracijos i 
natūralizacijos ofisui ant 
form 659. Sykiu reikia 
siųsti piniglaiškį ant $10. 
ir dvi fotografijas. Com- 
mon Council 222 Fourth' 
Avenue, New York City.<

Kun. P. Ragažinskas.

(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)
Ekonominis kriais neaplenkė ir Lietuvos. 

Buvo reikalinga energingų žygių gelbėti 
krašto ūkiui. Vyriausybė rodė per maža pa
slankumo. Žemės Bankas, negalintiems ūki
ninkams išsimokėti skolų, pradėjo iš varžy
tinių pardavinėti ūkius, kuriuos dažniausia 
nupirkdavo žydai. Mariampolės apskrity vi
sa eilė gražiausių lietuviškų sodybų su lietu
viškais smūtkeliais pakelėse, pateko žydams. 
Gręsė rimtas pavojus Lietuvos kaimui patek
ti j žydų rankas.

1931 metais Mariampolėj buvo pastatytas 
cukraus fabrikas, kur daugumą akcijų turė
jo pati vyriausybė. Su cukrinių runkelių au
gintojais ūkininkais buvo sudaryta ketve-

ligoninės į ligoninę pagal
bos nesusilaukia. Pas mus 
yra sveikatos punktas, ta
čiau jame nėra medicinos 
įrankių ir net chalatų. Jei 
reikia darbininkui suteikti 
medicinos pagalbą, jis turi 
važiuoti iš Jonavos į Kau
ną ir gaišti visą dieną”.

Gal kas pasakys, kad 
"nemokamas gydymas” 
Lietuvoje įvestas, palygin
ti, neseniai, tad pradžioje 
susitrukdymai neišvengia
mi. Bet štai atėjo Maskvos 
“Pravda” (1941 m. vasario 
14 d. Nr. 44), kurioje prof. 
S. G. Cedrovickij aprašinė
ja, kaip gydymo reikalai 
pastatyti tokiame centre, 
kaip — Leningradas. Šis 
profesorius sako, kad jau 
prieš dvejus metus Lenin
grado gydytojai protesta
vo, kad laboratorijos neap
rūpinamos reikalingais j- 
rankiais. “Pasitarime buvo 
nurodyta į pas i bjaurėti ną 

! (bezobraznyj) laboratori
jų aprūpinimą. Paaiškėjo 
visiškas nebuvimas tokių 
elementarinių prietaisų, 
kaip melanžerių, reikalin
gų kraujo analizams (pa
gamintoji didelė melanže
rių partija pasirodė visiš
kai netinkama). Daugu
mos matuojamųjų instru
mentų parodymai rodo 
skirtumą nuo 20 iki 400%. 
Hemoglobinometrai paro
do hemoglobino tūrį, kuris 
įvairiuose aparatuose ski-. 

beveik kas trečia savaitė. r^as^ vienas nuo kito 30-40 
Alytaus šelelio senatori- jr Van - Šleiko a-
joj nėra nei kailinių, nei Piratai buvo pardavinėja- 
valtinių, nei šliurių, nei 
kojinių. Ligoniai išeina pa
sivaikščioti vien tik savo 
bateliais be kojinių, o gi 
žiemą gerokai šalta. Ligo- “Praėjo dveji metai. Kaip 
nių dauguma yra betur- gi suorganizuotas labora- 
čiai, jau išgulėjo sanatori- tori jų aprūpinimas dabar? 
joje po kelis mėnesius ir Dar blogiau ir daug blo- 
visus savo drabužius sūdė- giau”, atsako prof. Čedro- 
vejo, o sutaisyti nėra iš vickij. Ligonys ištisomis 
ko“. valandomis turį laukti, kol

štai ką pasakoja Lietu- bus išplauti turimieji apa- 
partijos ratai, nes jų pakankamai 

neturima. Laboratorijos 
atsisako kraują tirti, nes 
“tik labai išimtinais atsiti
kimais” turima preparatų. 
“Ne geriau dalykai su ki
tais preparatais, o taip pat 
reaktyviais”. Nesant dirb
tuvių, sugedę stikliniai a- 

i paratai ištisais mėnesiais 
i lieka nepataisyti.

Taip atrodo “nemoka
mas gydymas” Leningra
de, dideliam mieste. Ir tai 
vyksta šalyje, kur “nemo
kamas gydymas”, ’ kaip 
skelbia agitatoriai, veikia 
jau dešimtmečius...

(Pradžia 4 pusi.) 

kanka, kad pavaizdavus, 
kokią baisią baudžiavą 
Lietuvos darbininkui at
nešė Stalino konstitucijos 
“saulė”.
PREKĖS EINA 
SOVIETŲ RUSIJON.

Bet dar pikčiau, 
“prakaito varymo”
mos pagalba Lietuvos dar
bininkų pagamintos gery
bės išvežamos į “galingą
ją” sovietų Rusiją. Lietu
vos žmonės mato savo dar
bo tik nuotrupas.

kad 
siste-

— Okupuotoje Lietuvoje 
buvo daug kalbama apie 
nemokomo gydymo įvedi
mą. Mes jau keliais atve
jais rašėme, kaip tas gydy
mas praktikoje atrodo. 
Štai keletas naujų įrody
mų:

“Tiesoje” kažkoks A. 
Laurinaitis, Alytaus sena- 
torijos ligonis, aprašinėja 
skandalingą betvarkę šio
je džiovininkų sanatorijo
je, “Dėl nežinomų priežaš- 
čių Alytaus sanatorijos li
goniai turi po tris savaites 
vilkėti baltinius ir naudo
tis nepamainytomis paklo 
dėmis ir pagalvių užvaiką 
lais. Nors yra daug ligo
nių, kurie smarkiai pra
kaituoja, bet jie gauna 
naujus baltinius tik kas 
antra 
Vonios

ar trečia savaitė, 
taip pat daromos

paratai buvo pardavinėja
mi visai be padalinimų. 
Tokių pavyzdžių labai 
daug”.

Toliau autorius rašo: —

vos bolševikų 
konferencijoje “draugas” 
Voitenko apie Jonavą. 
“Jau du mėnesiai, kaip į- 
vestas nemokamas gydy
mas. Tačiau kasdien vals
tiečiai ateina į valsčiaus 
vykdomąjį komitetą skųs-' 

irtis, kad jie siuntinėjami iš į

Piety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 

Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 

______ 366 W. Broadway,
maloniai pasiųs smulkme- ^sigyt.i'
niškų informacijų ant pa- bininkas’ 
reikalavimo. FLIS. So. Boston, Mass.

kariniais laikais S. Kalvarijoj pipirais pre
kiavo. Pavaldininkavęs keletą metų pasista
tė Kaune kelių milijonų vertės namą. Iš .kur 
taip staigiai galėjo pralobti? Visa eilė stam
bių išeikvotojų nepasitenkinimo jausmą kas 
kart vis stiprino.

Po‘nepavykusio 1934 metų birželio m. 7 d. 
perversmo iš kariuomenės buvo atleista visa 
eilė įvairaus rango karininkų. Jų dauguma 
likę be tarnybos grįžo į savo tėviškes kaiman. 
Aišku, kad ir jie padėjo sudaryti nepalankią 
nuotaiką vyriausybės atžvilgiu. Nepasiten
kinimas buvo visuotinis. Valstybės gyvenime 
reformų reikalavo tiek vadinami krikdemai, 
tiek valstiečiai liaudininkai, tiek socialdemo
kratai, voldemarininkai. Laikas nuo laiko 
šių grupių atstovai susitikdavo Kąųnę, Ma- 
riampolėje ir kitose vietose pasitarti. Visų

riems metams sutartis mokėti už runkelius 
pastovias kainas. Metams praslinkus toji su
tartis iš vyriausybės pusės buvo sulaužyta. 
Taip pat neatidėliotinas reikalas buvo per
tvarkyti skolų mokėjimą. Šiais ir kitais rei
kalais susirūpino patys ūkininkai. Mariam
polės apylinkė siuntė delegaciją Kaunan pas 
prezidentą A. Smetoną ir ministerį pirminin
ką Tubelį. Nuvykusiai delegacijai įstaigosna 
sakoma palaukti. Nuo ryto laukė ligi vakaro. 
Vienas iš valdininkų, vakare, pranešė, kad 
nei Tūbelis, nei Smetona jų nepriimsią. To
kios pat pasekmės buvo ir antros delegaci
jos. Jau savaime aišku, ką pasakė grįžusieji 
savo draugams ūkininkams apie jų kelionę buvo konstatuota, kad tąptininkišką.dikta- 
Kaunan. Suvalkijos ūkininkai labai gerai paf tūra labai slidžiais keliais,jęipa. .kądrqreikia 
žinojo Lapeną, maisto direktorių, kuris prieš- .konsoliduoti visą kraštą, įtraukiant vyriausy-

bėn visų srovių žmones.
Laikas nuo laiko Lietuvoje buvo platina

mi atsišaukimai, kuriuose buvo nurodoma, 
kad valstybės gyvenimas reikia pasukti kita 
kryptimi.

Atėjo 1935 metai. Buvo tikimasi, kad vy
riausybė, matydama plačiųjų masių nuotai
ką, padarys prąktiškas išvadas išsižadėdama 
grynai partijinės politikos. Bet kur tau. Tuo
metinis vidaus reikalų ministeris Čaplikas, 
vadovaudamasis “derži morda” politika, 
kiekvienam keliančiam balsą apie reformų 
reikalą valstybės gyvenime grasino kulka. 
(Taip yra pareiškęs tautininkų suvažiavime 
S. Kalvarijoj ir Marijampolėj). Toki minis- 
terio pareiškimai gyventojams padarė labai 
slegiančio įspūdžio. Daugelis pradėjo kalbėti, 
kad nedėl tokios Lietuvos savanoriai ėjo mir
ti. Tikėjosi, kad laisve galės naudotis ne vie
na kuri partija, bet visos Lietuvos gyvento* 
HirioiK rnfl .irt(Bus Daugiau) , ..
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Taip Buvo Rusijos Sovietu 
Okupuotoje Lietuvoje
Pradžio 8-tame pusi. |

pavyko išvažiuoti kaipo kitos 
šalies piliečiams. j

Kai bolševikai atėjo, tai pir- ’ 
mo j eilėj suėmė krašto vadovau- j 
jąnčius asmenis, o paskui pra- ’ 
dėjo dieną naktį kraustyti Lie- \ 
tuvos turtus į Rusiją. Krautu- ’ 
ves uždarė, nieko žmonėms ne- | 
pardavė, kelis mėnesius paskiau 1 
parvežė šiokių tokių prekių, tai < 
neva atidarė krautuves, bet di- i 
džiausius pinigus reikėjo mokė- 
ti už kokį maišą skuduro. Prie I 
Smetonos buvo viskas jau susi- \ 
tvarkę daug mažai, bet tas ne- Į 
labas fašizmas su tuo neva ko
munizmu riejosi, o per tai kraš-1| 
tas nerodė noro aukotis. Nors 
dabar sovietai ir pakėlė darbi
ninkams uždarbį, bet kad darbo j 
valandų negalima išvežti. Ir už ; 
tą uždarbį nebėra kas nupirkti, < 
ba kaip ankščiau rašiau, viskas ' 
iškraustyta iš krašto, tur būt \ 
ponai sovietai nemislina ilgai ; 
čia gyventi. Žinai, Salomėja, i 
tarpe mūsų atvažiavo keli ,“iš- 
tikimieji”, sako, kad jie kada \ 
tai už Stalino saulę metus ir ki- 1 
tus kalėjime išsėdėjo, o dabar 
nepriėmė paaukštinimo, bet va- į 
žiavo su mumis kartu iš “ro- : 
jaus", — mat, laisvė už viską | 
brangesnė. Tai faktas, kad Sta- , 
lino galybė jau bėga į visus 
kraštus.

• Kai sovietai užvaldė mūsų so- i 
dybą, tai uždraudė parduoti že
mę, viską nusavino, įstatė ko
misarą, kad kartais nepamuš- į 
tum kokią vištą sau dėl valgio. 
Liepė palikt viską kas yra, sa- j 
kė: “Mes sutvarkysim...” Gaila ! 
prarasti tą kasdieninę duoną, į 
bet ką padarysi, nors vaikučiai 
nematys to mėšlyno, tų milijo
nų baltų žvėrelių, kuriuos sovie-

l 

tai į Lietuvą atvežė.
Sūnus Gediminas vasario mėn. 

ketveris metus suėjo, o duktė 
Birutė šį mėnesį (kovo) bus 
septynių mėnesių. Tik Angelas 
Sargas mus gelbėjo, kad toj 
vargingoj kelionėj tuos savo 
mažus vaikus gyvus pervežėm. 
Dvi savaites važiavom per Rusi
ją ir negavom nusipirkti litro 
pieno, ba jo ten nėra. Faktas, 
kad Rusija jau turi atgimti. 
Traukiniu važiuojant per Rusi
ją turėjom simpatišką konduk
torių, kuris viską aiškino apie 
sovietų rojaus žlugimą. Jis ir 
pats parodė, kad neturi puspa
džių, o per Sibirą važiuojant 
baisiai šalta, tai mano vyras a- 
tidavė jam savo kaliošus, kurie 
jam gerai tiko. Negalit ir įsi
vaizduoti, kokį džiaugsmą tas 
vargšas parodė, o vėliau paty
lom į ausį ir sako, kad tokie ka
liošai dabar vertesni už 1000 
rublių. Tad netolima ateitis pa
rodys, ką sovietai prigyvens. 
Dabar jau Lietuvą naikina so
vietų armija, o ūkininkai turi 
išlaikyti po 6—9 kareivius, duot 
butą ir maistą. Dabar galit su
prasti, kokia to 30 hektarų ūki
ninko padėtis.

Tuom kart baigiu rašyti, ba 
ant nervų gula pagalvojus apie 
praeitį, dar nesijaučiam atsilsė
ję nuo tos išgąsties ir nuovar
gio. Ir ne mes vieni, bet yra 
daugiau tolimoj Australijoj tik
rų ištremtų lietuvių. Dabar pa
linkiu linksmų Šventų Velykų 
Tau, Brangi Salomėja, ir sku
biai siunčiu šį laišką.

Mes norim, kad laiškas nenu
skęstų į jūrų gelmes, kad Tu jį 
gautum, tai paskutinius skati
kus sukrapštę siunčiam oro paš-

I
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LIETUVIU DARBININKU
Pirma Dovana.
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PARLOR SETAS, kurį dovanojo MONTELLO QUALITY 
UPHOLSTERING CO., 10 Arthur St., Montello, Mass. Vedė
jas A. Kasparas.

Vertės $219.50

4

SEKMADIENĮ

LIEPOS JULY 27.1941
BROCKTON FAIR GROUNDS

BROCKTON, MASS.
Vi'

Siame Parengime Bus Išdalyta Dovanu

VERTES 3405.35
Trečia Dovana

r • I
PROGRAMA

n

;t

l

e

Antra Dovana

* —>- 
r/ v

ĮT/.

I. Ei
t
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FUPv JACKET (Kailinis 
Jaketas), kurį dovanojo I. 
J. FOX kompanija per sa
vo atstovą B. KORAITĮ.

Vertes $100.00

®l Dainuos Septyni Chorai
Elektrikinis Gramafonas

Vertės $35.00
Diriguos Chorų Chorui

Penkta Dovana
Westinghouse Portable Radio.

Vertės $19.95

\

Šešta Dovana
Elektrikinis Toasteris

Vertės $2.95

Muz. A. Giedraitis

Dalyvauja
t

Viso gero, N.N.
Australija, 1941 m. kovo m.

' --------------------------------------

Lai liepos 27 d. š. m. visi 
geliai veda į Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass.

Septinta Dovana
Elektrikinis, Laikrodis

Vertės $2.95

*

ji
Ketvirta Dovana

Portable Rašomoji Maši
nėlė. Parankus dalykas.
Vertės $25.00

O. Ivaškienes Grupe
ĮVAIRUS SPORTAS - 

Vadovaus F. Dūkštą

*

J

ii

X
4

/■ •

«

JI

r



D1RBININK13 ' t

[vietinės žinios
LDS 1-MOS KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
įvyks antradienį, liepos 22 d., 8 
vai. vakare, “Darbininko” salė
je, So. Bostone. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti. Bus renkami 
atstovai į LDS centro seimą.

Valdyba.

Tą dieną laikė Šv. Mišias Šv. 
Petro par. bažnyčioje svečiai tė
vai Marijonai Vosylius ir Nau
džiūnas.

Naujo Projekto Advokatu- 
Patarėju Paskirtas Lietuvis

ŽINUTĖS
Liepos 20 d., Vladas Žukaus

kas apsivedė su Ona Waldron. 
Liudijo jaunojo brolis Benedik
tas ir sesuo Alena.

Tą dieną tapo pakrikštytas 
sūnus Juozo ir Bronislavos (Ta- 
lendžiavičiūtės) Milęskių var
dais Juozas Robertas. Kūmai 
buvo Albertas Talendzevičius ir 
Alena Dischino.

Taip pat buvo pakrikštytas 
sūnus Jono ir Alenos (Mikuls- 
kytės) Pralgauskų vardais Jo
nas Edvardas.

sa- 
vi- 
ku- 
bū-

distrikte, kur

i

DAKTARAI
klausimų, įvairių 

Kaikuriems lietu-

N. AVyčių Apskrido 
Suvažiavimas

Visų Kolonijų Dėmesiui
Naujos Anglijos Vyčių 

Apskričio svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 2 d., South Bos
tone, Vyčių kambariuose, 
Emerson St. Kviečiami vi
si Dvasios Vadai, Apskri
čio valdyba, kuopų valdy
bos, ir kuopų delegatai į 
Seimą, kuris įvyks Pitts- 
burgh, Pa. Bus svarstomi 
svarbūs dalykai.

Būtinai pribūkite į šį su
sirinkimą, kuris prasidės 
lygiai 7:00 valandą vakare.

Br. Kudirka,
N. A. Vyčių Apskr. Pirm.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

LIETUVOS LIKIMAS?
< • ’* V - A • , < « s

Boston Traveler bendra- kultūros šalis iš Pabaltijo 
darbis p. Frederic J. Has- valstybių, 
kin to laikraščio liepos 14 
d. š. m. laidoje, rašydamas 
apie Pabaltijo valstybes, 
labai plačiai rašo apie Lie
tuvos likimą. Jis sako, kad 
nežiūrint kaip baigsis Vo
kietijos ir Rusijos karas 
militariai žinovai sako, 
kad “Lietuva greičiausia 
liks Vokietijos rankose”.

Mes galime tvirtinti, kad 
Lietuva nusikračius Sovie
tų vergiją, nepasiduos sve
timai okupacijai.

Toliau jis sako, kad Lie
tuva yra didžiausia

ietuvis Dantistas

.L.
>17 E. Broadway,
□UTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660
> valandos nuo 9 iki 12, nuo 
iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
domis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

Subatomis 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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
VELDERIAI

reikalingi industrijoms.
CERT1FIKUOTUS VELDERIUS 

paruošia New England’s Geriausia 
Velding mokykla. Įsirašyk dabar į 

saugumo darbų klases — 
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 
Dienoms ir Vakarais klasės-pamokos» •: ' * v » • - - - •

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories,
... - .... j . <

Ine.

žinomas kaipo Juozas Kurtaū-
,. k t

tas. Gyveno Illinois vaisi.
9.

kilę
km.

Aukščiau suminėtieji asmenys 
arba tie. kurie apie ieškomuo
sius turį žinių, prašomi tuojau 
atsiliepti.

Lietuvos Konsulatas
30 North La Šalie St.. 

Chicago, Illinois.

moon, her husband, who stayed 
out late and flirted with the 
morning star. Rainbows were 
looked upon as sashes of a 
goddess. The tawny am be r 
which washed up on their Baltic 
shores was explained as frag- 
ments of a fairy castle built un
der the sea by a mermaid queen.

“The people štili preserve a 
strange speech so ancient that 
scholars study it for the parent 
tongue which other Europeans 
špoke and forgot hundreds of 
centuries ago, and possibly the 
elosest living relative to the 
dead language of Sanskrit. 
Indeed, Lithuania could well be 
called the Egypt of the Baltics”.

Slavėnai, Juoząs ir Jonas, 
iš Seinų apskr., Dusnyčios

p. Haskin savo 
straipsnyj tiksliai pažymi, 
kad Lietuva buvo per 125 
metus carų priespaudoje; 
1918 metais pasiskelbė lai
sva ir nepriklausoma, o 
1940 m. Rusijos raudonar
miečiai okupavo Lietuvą. 
Primena, kad Lietuva bu
vo atgavus Klaipėdą, bet 

, Vokietija vėl tą kraštą pa
vergė.

“Vilna, the largest city, 
is the capital”, sako p. 
Haskin. Teisingas pripaži
nimas. Bet lenkai ir šian- 

agri- • ^en ne&ali išsižadėti gro- 
boniškų apetitų prie Vil
niaus. Tačiau lietuviai, at
gavę Vilnių,

* svetimiems, 
širdis.

1 p. Haskin 
' Lietuva yra 
pėmis. Sovietų Rusija, už
grobusi Lietuvą, griebėsi 
kasti ir vežti durpes iš Lie- 

' tuvos.
Baigdamas straipsnį p. 

Haskin rašo:
“Feu: small eountries ean 

mateh Lithuanian in remark- 
Dainininkas K- Andreikas history. When medieval 

Šis garsus Baltimorės Lif/tu«nia U'as attacked by Teu- 
dainininkas dalyvaus L 
dainuos A L. R. K. Moterų tianity uith thc su'ord- 
Sąjungos Seimo parengi-/”?"'' 
me 4-tą dieną rugpiūčio, °f Tannenberg by the
Šv. Alfonso par. svetainė- fifteetnth - century
je, Baltimore, Md.

į

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

Iš to ką p. Haskin parašė 
mes matome, kad jis labai 
gerai žino Lietuvos praeitį. 
Kaip akli yra mūsų tautos 
išgamos komunistai, paly
ginus juos su p. Haskin. 
Lietuviški komunistai,! 
prasidėjus Vokietijos ir 
Rusijos karui, rašė savo 
laikraščiuose, kad penkio
liktame šimtmetyje Rusi
jos armija sumušo teuto-! 
nūs - vokiečius ties Žalgi
riu - Tannenbergu. Tai aiš
kus istorijos nežinojimas 
arba melas tikslu žeminti 
Lietuvą, jos tuolaikinį va-l 
dą Vytautą, kurio vado-! 
vaujamoji armija laimėjo 
kovą. Pradinės mokyklos 
vaikai daugiau žino už ko
munistų redaktorius.

Parduodu įvairiausios rūiies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

jo neužleis
Tai Lietuvos

pažymi, kad 
turtinga dur-

Pereitą trečiadienį, įvyko So. 
Boston’o Liet. Vyčių 17 Alg. kp. 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirm. Pr. Razvadauskas.

Nors vakaras buvo karštas, 
bet nemažai narių atsilankė. 
Svarbūs dalykai buvo nutarti, 
tarp kurių kuopa aukavo $50.00 
South Boston’o Liet. Parapijos 
Mokyklai. Tai yra gražus pa
vyzdys jaunimo kitiems.

Taipgi pranešta, kad kuopa-į- 
teiks pirmą ir antrą laipsnį tre
čiadienį. liepos 23 d., Vyčių 
kambariuose, 7:30 vai. vakare.

Nutarta nupirkti traukinio bi
lietą į Pittsburgh, Pa., organi
zacijos įkūrėjui - tėvui M. A. 
Norkūnui, p. M. A. Norkūnas y- 
ra jaunimo mylimas ir gerbia
mas. Vyčiai nori, kad ir p. M. 
A. Norkūnas dalyvautų Seime.

Taipgi atsilankė į susirinki
mą kun. Abračinskas, ir pasa
kė kalbą apie sportą.

Išrinkta komisija rengti pa- 
gerbtuves Motinos Dienoj vai
dintojams. Vėliau bus pranešta 
laikas ir vieta.

Sekanti delegatai buvo išrink
ti į Vyčių Seimą, kuris įvyks 
Pittsburgh, rugp. 12, 13, 14 dd., 
ir apmokės po $20.00: Pr. Raz
vadauskas. N. Marksaitė, A. 
Barauskas, A. Young-Jankaus- 
kas, VI. Brazauskas, A. Jakštas, 
P. Kupraitis, A. Augustin, ir S. 
Mickevičius. Delegatai turės su
sirinkimą šeštadienį, rugpiūčio 
{August) 2 d„ Vyčių kamba
riuose, Emerson St., S. B. Visi 
delegatai būtinai dalyvaukite.

A.E.L.

£ M. Dambrauskas 
karpenteris, pentorius 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

> *

Šiomis dienomis Eeeter.o r/.i? 
sto mayoras Tobi.n pr.ezyrė adv. 
Joną Grigalių, miesto legaliu 
departmento narį, projekto So. 
Bostone legalio departmento 
viršininku - patarėju.

Adv. Jono Grigalio priežiūro
je dirba apie trisdešimts asme
nų. Adv. Jonas Grigaius su 
vo pagelbininkais peržiūri 
sų nuosavybių teisę (title), 
rios įeina į naują projektą,
tent, nuo D St. einant Broad- 
way iki B St. ir, rodos, W. Se- 
vent St. Tame 
Boston Housing Authority yra
užėmusi statyti naujus namus, 
gyvena nemažai lietuvių.

Namų savininkai, kurių na
mus valdžia paima nuvertimui, 
turi įvairių 
problemų,
viams yra labai sunku susikal
bėti angliškai ir aiškiai išdėsty
ti savo prašymus ir reikalavi
mus. Dėl to kyla labai daug ne
susipratimų, ir kaikurie jaučia
si nuskriausti. Dabar to viso 
bus galima išvengti, nes yra 
lietuvis advokatas, Jonas Gri
gaitis, su kuriuo lietuviai galės 
lengvai susikalbėti ir lietuviš
kai ir visą reikalą jam išdėsty
ti, o jis kiekvienam maloniai 
patars ir pagelbės.

Jau dabar valdžios vyrai su
rašinėja namų savininkus ir į- 
kainuoja namų vertę. Kiekvie
nas savininkas jau dabar turi 
pradėti rūpintis savo nuosavy
bės reikalu.

Naujame projekte stovi ir lie
tuvių parapijos bažnyčia ir kle
bonija. Kol kas dar neturime 
tikrų žinių ar valdžia paims tą 
lietuvių nuosavybę ar ne? Ta
čiau yra numatytas paimti ir 
nugriauti ‘Keleivio’ namas kar
tu su kitais namais. Šv. Rožan
čiaus par. bažnyčia yra numa
tyta nugriauti. Liks tik mokyk
los.

Sakoma, kad kiekvienas savi
ninkas, kurio namas įeina į tą 
projektą, iki rugpiūčio 15 d. š. 
m. turės pervesti savo namą ir 
išsikraustyti. Išimtis sudarys 
tik tų namų savininkai, kurie 
dėl kokių nors kliūčių negalės 
suspėti sutvarkyti savo reikalų 
ir pervesti namų teisę valdžiai. 
Todėl patartina iš anksto rūpin
tis savo namais. Jeigu turite ko
kių neaiškumų, tai galite užeiti 
pas adv. Joną Grigalių ir neaiš
kumus išsiaiškinti.

DĖL VAKACIJŲ
Gražiausia vieta, švarūs kamba
riai. Prieinama kaina. Praleis
kite savo vakacijas su lietuviais 
per Stellą Kodienę, 365 Nantas- 
ket Ąvenuę arba 10 Whitehead 
Avenue, Nantasket Beach, 
Mass. (23-23)

TRILYPIO PIKNIKO 
REIKALAI

įr tonic knights uho spread Chris- 
L they 

jjwere defeated at the crueial

A-f . A
Liepos 19 d. mirė Motie

jus Šliužas, 67 m. amžiaus, 
gyv. 12 Greenley PI., Ja- 
maica Plain, Mass. Jis pa
ėjo iš Pakerčiškių kaimo, 
Žiežmarių par., Kaišiadorių 
apskr. Amerikoje pragyve
no 41 metus. Paliko dide
liame nuliūdime keturias 
dukteris — Anielę Zalec
kienę, Marijoną O’Brien, 
Lorą ir Aleną, sūnų Renal
dą, žmoną Ievą, ir žentą 
Feliksą Zaleckį ir anūkus, 
žentą O’Brien. marčią Ma- 
rie ir anūkę, ir brolį An
taną Lietuvoje.

Laidojamas antradienį, 
liepos 22 d.. 9 vai. rytą iš 
Šv. Petro lietuvių par. baž
nyčios Šv. Mykolo kapuo
se.

IŠSIRENDAVOJA puikus, garu 
apšildytas 5 kambarių flatas. 
Šviesus su visais moderniškais

- ‘ i

įrengimais. Renda — $35 mėne
siui. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

PADĖKA

Rap.

PARSIDUODA Cambridge bu- 
čemė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per daugelį metų. Parsiduo
da labai prieinama kaina. Dėlei 
platesnių informacijų kreipki
tės į “Darbininką”, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

(15-18-22)

REIKALINGA agentai bei a- 
gentės pardavinėti Deksnio 
vaistus. Galite dirbti visą laiką 
arba atliekamu laiku. Uždarbis 
geras. Atsišaukite, tuojau: — 
Deken’s Ointment Company. 
P. O., 352,4 Hartford, Čonn.
Laiškus galite rašyti lietuviškai 
ar^a angliškai. (15-18-22)

Šia proga nuoširdžiai dėkoja
me gerb. klebonui, kun. P. Vir- 
mauskiui, ir vietiniams kuni
gams, kun. Urbonavičiui, Jen- 
kui, Abračinskui. visiems kuni
gams svečiams ir Seselėms, ku
rie ir kurios savo darbais ir 
maldomis paguodė mus mūsų 
nuliūdimo valandoje, netekus 
mums mūsų brangios mamytės.

Taip gi reiškiame savo dėkin
gumą visiems apsilankiusiems į 
namus ir pasimeldusiems už 
mūsų mamytės vėlę.

Prašome geriausio Dievo, kad 
Jums visiems suteiktų didžiau
si užmokestį ir visokieriopų ma
lonių už Jūsų parodytą miela- 
širefystę.

• Tėvas Gerardas, C. P., 
. .«<. S/coJė Motiejūnaitėj

Stasė Skudrienė.

LDS trys kuopos, būtent, 1-ma 
kuopa, So. Boston. Mass., antra 
kuopa, Montello, Mass. ir aštun
ta kuopa, Cambridge, Mass. ren
gia savo metinį pikniką, rugpiū
čio 31 d., š. m„ Romuvos parke, 
Montello. Mass. Tai bus sekma
dienis prieš Labor Day. Rengė
jai jau turėjo pirmutinį savo 
susirinkimą ir antrą turės penk
tadienį. liepos 25 d., “Darbinin
ko” salėje. So. Bostone. Į šį su
sirinkimą kviečiamos visų trijų 
kuopų valdybos ir LDS nariai, 
kuriems tik rūpi trilypės pikni
ko pasisekimas. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vakare. Turė
sime daug ką nutarti dėl ypa
tingai puikiai paruošto pikniko. 

Kvieslys.

MARIANAPOLYJ KAL
VARIJAS ŠVENTINS 

RUGPIŪČIO 10

Sekmadienį, rugpiūčio 10 d., 
Marianapolio Kolegijos reziden
cijoj bus šventinami Kryžiaus 
Keliai — Kalvarijos. Southbos
toniečiai rengiasi vykti, busais 
ir automobili^. Apie busų Iš
vykimą bus pranešta vėliau.

Velionis Motiejus Šliu
žas buvo ilgametis LDS 8 
kuopos narys ir “Darbinin
ko” skaitytojas ir rėmėjas.

LDS Centro Valdyba ir 8 
kp. valdyba reiškia gilią 
užuojautą velionio Motie
jaus Šliužo šeimai ir gimi
nėms šioje 
landoje. Lai 
kia velionio 
ramybę.

George Washington, Vytautas 
the Great. His poicer reachcd 
from the Baltic aeross Europe 
to the Blaek Sea. The English 
poet Chauccr included Lietuva, 
the native name for Lithuania, 
in the list o f battlefields on 
which his dignified knight 
fought before making a pilgrim- 

' age to Canterbury. A Lithua- 
I nian grand dūke, enamored of 
the 15-year-old Queen Jadu'iga 

I of Poland, married the giri and I
drew his country into Poland’s 
orbit.

“Under Russian tsars, genera- 
tions of Lithuanians never saw 
their country’s name on the 
map, for then it was merely the 
northwestern provinces. Even 
the language was banned fromi 
print for 40 years. One of the 
nation’s leading poets, Mickie- 
wicz, wrote in Polish. The artist 
Čiurlionis. who expressed his 
country’s feelings in music and 
paintings without the need of 
words, became a national hero.

“The Lithuanians have always 
preserved their traditions in 
folksong and folk art. handing 
down thousands of unvvritten 
songs. Stories from the days of 
their nature - worship tell of 
the sun-god’s daughter, and thet
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Peter P. Plevack
(PLE VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 3 $ g -- - ------ -----
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

Taiso ir stato kaminus
Geras Darbas—Kainos žemos
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

12 mėnesių išsimokėjimu

Dusnyčios 
laiku gyveno ■

vardas ir pa- 
jei ištekėjusi.

Lietuvos Konsulas Čikagoje, 
turi prašymus iš lietuvių įvai-i 
riose pasaulio dalyse surasti jų 
gimines arba pažįstamus. Ieš
komųjų asmenų sąrašas čia se-' 
ka:

L Balkus, Jonas, kilęs iš Tra
kų apskr., Genionių km. Gyveno 
Chicagoje. ;

2. Kilikevičienė, Antaninai 
Tėvų pavarde Siavenaitė. Kilu
si iš Seinų apskr., 
km. Paskutiniu 
Clevdande.

3. Kubekaitė, 
varde po vyru,
nežinomi. Ieško Juozas Balkus.1

4. Kurtautas, Juozas (Kur-! 
toft). Taipgi žinomas kaipo į 
Juozas Rimkevičius, kilęs iš 
Kauno. Gyveno Danville, III. Jo 
ieško Silvestrą Žaltauskaitė.

5. Puikis, Jonas. Amerikon 
atvyko 1909 m. Gyveno “Kolze” 
(gal Coles), III. Jo ieško Vladas 
Puikys.

6. Pužerauskaitė. Juzė. Gyve
no Chicago. III.

7. Podribonis. Bronislovas. At-Į 
vyko Amerikon 1910 metais. 
Gyveno ant Garden avė., Hamil- 
ton, Ohio. Jo ieško jo brolis Fe
liksas.

8. Rimkevičius, Juozas, taipgi

nuliūdimo va-
1 * ’• • ‘ CJ

Dievulis sutei-
vėlei amžiną

LANKĖSI

I

Antradienį, liepos 15 d., ‘Dar
bininke’ lankėsi p. Joana Bu- 
low iš Chicago. III. ir mokytoja 
Matilda Borisiutė iš Omaha, 
Nebr. P-lė Borisiūtė mokytojau
ja Washington valstybėje. Ji at
silankymo proga užprenumera
vo savo mamytei “Darbininką” 
metams.

šeštadieaį, liepos 19 d., lankė
si “Darbininke" ponia Bučelevi- 
čienė iš Brighton. Mass. Ta pro
ga ji užsimokėjo už “Darbinin
ką” dviem metam, pasiėmė kele
tą knygučių išplatinimui “Dar
bininko” pikniko ir nusipirko 
“Darbininko” krautuvėje toas- 
terį.

Lietuvis Piumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame. * 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORJAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

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

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

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

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

4115 Washington St., Rosiindale, 
Tel. Parkvay 2352-W.

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
t>as nrotokolu rafttintnks

«V. JONO EV> BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway, 
so. Boston, mass.

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

Tel. COLumbia 2537 J
Pirmininkas, Juozas Švagždys, 

601 6th St., So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 

16 Winfield St., So. Boston, Mass.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass 
Iždininkas Vincas Zaleskas,

613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 
Maršalka, Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass.C V d*
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedėldlenį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 495 
W. 7th St.. So. Roaton. Mmn

j
CASPER

FUNERAL* HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Man. 

Joseph Cąsuer 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
f et. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

VALGOMŪJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bllę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
natėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN Htf.L A VENŲ®.
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay* Tel. 8QŲĄ120

80. BOSTON, M AM.

r

k

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC -.
Tel. ŠOU Boptna 0815 i > h 
Tel. SOL Bo^on 2609

o.
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Studentų • Profesionalų Seimas:
gos Dešimtasis Metinis Seimas tinybė 
įvyko 1941 m„ liepos 5-6 dieno
mis, Marianapolio 
Thompson, Conn.

Seimas pradėtas 
landą Šv. Mišiomis, 
šavo

Kolegijoje,

Amerikos Lietuvių Katalikų Raštu sveikino: Kun. dr. Jo- 
Studentų ir Profesionalų Sąjun- nas Starkus, Lietuvos Pasiun- 

Vašingtone, Juozas 
Laučka, Jonas Šakočius, Petras
Bernotą, ir Hinsdale studentų 
kuopa.

3) Toliau sekė Antano Vai
čiulaičio paskaita, tema “Lietu- 

Marianapolio Kolegijos vio kovos tikslai”. Savo paskai- 
rektorius, kun. dr. Juozas V aš- toje iškėlė tris bruožus, būtent: 
kas, asistuojant kun. dr. K. Lietuvos tradicingumą ir seno- 
Matulaičiui ir kun. J. Kuprevi- viškumą, Lietuvos kultūros va- 
čiui. Pritaikintą pamokslą pa- karietišką ir krikščionišką po
sakė kun. J. Mačiulionis. būdį, ir pagaliau jos meniškąjį

Seimą atidarė Vice - pirminin- savitumą. Seimo dalyviai džiau- 
kė Valerija Jakštaitė. Kun. dr. gėsi gražia paskaita.
Jonas Navickas sukalbėjo mal
dą.

1) Prezidiumo rinkimai: — 
Pirmininku išrinktas 
Laučka. Jam pavaduotojas 
Sofija Stulginskaitė ir Alicija portai. 
Stasiliūnaitė. Sekretoriais —, Dvasios Vadas kun. dr. J. 
Estera Jokšaitė ir Petras Aikš- Starkus savo raportą prisiuntė 
noras. Rezoliucijų komisiją su- laišku. Sekantieji savo raportą 
darė — dr. Pranas Galinis, kun. pranešė paeiliui: Garbės pirmi- 
Kazys Barauskas ir Antanas ninkas dr. P. Galinis; Vice-pir- 

mininkas Pranas Skeivis; vice
pirmininkė Valerija Jakštaitė;

devintą va
li urias atra-

Jcgi.

Padaryta pertrauka iki antras 
; valandos.

4) Seimo sekretorius perskai-j 
Balys tė pereitojo seimo protokolą.

5) Sekė Centro Valdybos ra-

Vaičiulaitis.
2) Sveikinimai.
Seimą sveikino kolegijos rėk- iždininkas Vincas Šaulys; admi- 

torius kun. dr. Juozas Vaškas, nistratorius Eduardas Galevi- 
kad seimas čius; Socialinė sekretorė Jadvy- 

' ga Stulginskaitė.
Padaryta 15 minučių pertrau-

išreikšdamas viltį, 
bus sėkmingas ir našus.

Kun. J. Mačiulionis savo žody
je pabrėžė reikalą visą gyveni- ka nusifotografavimui. 
mą vairuoti pagal Kristaus pa-j 
vyzdį.

Kun. Kazys Barauskas savo kuopos pranešė kuopos veikimą 
karštoje kalboje priminė Lietu- Jadvyga Stulginskaitė. Iš So. 
vos kovas dėl savo laisvės ir ne- Worcester, Mass. kuopos prane- 
priklausomybės. Jis ragino vi- šė Elena Katinaitė. Iš Worceste- 
sus prisidėti prie šito Lietuvos r’io, Mass. (Šv. Kazimiero para- 
atstatymo darbo. pi jos) pranešė Adelė Ivaškaitė.

Po kun. K. Barausko kalbos Marianapolio kuopos darbus at- 
seimo pirmininkas Balys Lauč- pasakojo Stasys Grafas. Pagy- 
ka pakvietė visus seimo daly- rimo žodis buvo tariamas Wa- 
vius atsistojimu pagerbti tuos terbury kuopai, kadangi ji pasi- 
lietuvius, kurie birželio 22-24 rodo viena iš veikliausių. Abidvi 
dienomis žuvo dėl Lietuvos lais- Worcester’io kuopos irgi pasiro- 

i

vės Kaune. į do stropiai dirbančios.
t

Toliau sveikino kun. dr. Ka- 7) Seimo primtos rezoliucijos, 
zys Matulaitis, savo kalboje, y- a) L. K. Studentų Seimas, įvy- 
pač išryškindamas religinį mo- kęs šių metų liepos 5 d. Maria- 
mentą studentų ir kiekvieno napolyje, paveda valdybai pa- 
žmogaus gyvenimui ir veikimui, sveikinti dabartinę atsistatan-

Garbės pirmininkas dr. Pra- čios Lietuvos vyriausybę, 
nas Galinis sveikindamas reiš
kė mintį, kad seimui pasisektų jungos atstovai, susirinkę į de- 
ko geriausia pasiekti savo uždą- šimtąjį metinį seimą 1941 m. 
vinius. liepos 5 d., vienbalsiai nutarė

Kun. dr. Jonas Navickas svei- išreikšti Jo Ekscelencijai Jung- 
kindamas ,tarp kitų dalykų, pa- tinių Valstybių Prezidentui sa- 
linkėjo studentams ir geros as- vo gilius ištikimybės jausmus 
meninės laimės. į šiais neramiais ir chaotiškais

Nuo atskirų kuopų sveikino laikais, ir taip pat dėkingumą 
sekantieji: Valerija Jakštaitė, dėl šios vyriausybės viešai pa- 
Waterbury, Conn.; Elena Kati- reikšto pasmerkimo dėl tos 
naitė, Worcester, Mass. (Auš- smurtiškos okupacijos, kurią 
ros Vartų parapijos); Adelė I- Sovietų kariuomenė 1940 m. bir- 
vaškaitė, Worcester, Mass. ; želio 15-16 dienomis įvykdė

6) Toliau ėjo kuopų valdybų 
pranešimai. Iš Waterbury, Ct.

.1 !-■darbininkas

> d

KARIŠKA PANORAMA — Japonų kariuomenės raitelių dalys įjoja į ki-. 
niečių Fuchien Provinciją, Fuchow papuoštus vartus.

neatitin-

vietų ponams 
kraujo.

' . O-' '
-‘iščiulpti *mjių

Sovietų tvarka išnaudojimui 
šėtoniškai gudri. Ūkininkams 
paliko 30 hektaru žemės, o liku
sią išskaitė valdžios naudai ar
ba bežemiams. Be to, skubiai 
matavo skersai įr išilgai Lietu-. 
vą, neva užrašinėjo sklypus bū
simiems šeimininkams: Jonui, 
Petrui, Stasiui... Džiaugėsi Jo
nas ir kiti, kad taip lengvai įsi- 
gys sau žemės, kad nereiks eiti 
pas seną draugą ūkininką ber
nauti — gulės ir turės savo 
sklypą derlingos žemės... štai ir 
pradeda Jonas šeimininkauti 
ant savo. Ruduo čia pat, reikia 
statyti stubelką, bet da nėra i s 
ko. Atsiminė Jonas vakarykš
čią “tavorščių” kalbą, kad gaus 
paskolą bežemiai, na viens du, 
Jonas ir stovi priešais komisarą 
ir išdėsto savo trumpą reikalą. 
Bet komisaras nedvejodamas 
greitai Jonui atsako, kad jokios 
pašalpos nebus duodama, nes 
taip sutvarkyta, o kas dėl lauko, 

j tai ark, sėk, piauk ir vežk į to 
paties ūkininko kluoną. Iki šio
lei nėra paruošto įstatymo - lei- 

idimo statyti triobai ant gauto 
lauko. Parėjęs Jonas namo pa
sakoja kas link to viso, nes kai
mynai ir draugai laukė Jono 
parnešant žinių, kurias gavę 

; pusėtinai nustebo ir nutarė 
. į vienbalsiai neimti tų žemių. Gi 

’ tokių pavyzdžių yra tūkstan-

b) L. K. Studentų ir Prof. Są-

prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Taip pat dėkuoja Prezidentui už 
jo padrąsinančius žodžius, iš
reikštus Lietuvos delegacijos 
nariams baltuosiuose rūmuose 
1940 m. spalių mėnesį.

c) Laiškas Sovietų, Anglijos) 
ir Vokiečių ambasadoms: 1

Kadangi Sovietų Sąjunga, lau
žydama savo sutartį su Lietu
vos Respublika, smurtu užėmė 
Lietuvą, pateisindama šią oku
paciją suklastuotais ir prievar
tos keliu pravestais “rinkimais” 
1940 m. liepos 14 d.;

Kadangi Sovietų Rusija Lie-

Taip Buvo Sovietų Rusijos 
Okupuotoje Lietuvoje 
(Laiškas Iš Australijos)

(Lietuvių ūkininkų šei
ma, laimingu būdu išvyku
si į Australiją, parašė že
miau paduodamą laišką p.

sižvelgdamas į eiles kuopų veik
lumą ar visišką iširimą, įparei

tuvoje tesurado nepilnus tris sąjungos valdvbą.
tūkstančius komunistų, palan-

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

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

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

SoPth Boston

rą drusk&Tirba m rau
kiniai mano A- S.). Mėęąsį laiko 
malūnai nemalė, tūkstančiai pa
teko į kalėjimą, tai -įrelnesnė 
bausmė, o kiti tai badu* miršta.

L J, y

Jau porą mėnesių prieš Lie
tuvos tragediją sužinojom, kad 
sovietų armija pasilsėjusi, pa
sistiprinusi nori Lietuvą pa
vergti, uždėti jungą. Iš karto 
Lietuvos komunistai džiaugėsi, 
bet nevėliau mėnesio laiko so
vietų valdymo pradėjo gailaut, 
galvot, kur ta lygybė pas sovie
tus, kad jie nieku nesiskiria nuo 
buvusių ponų, bet dar labiau 
ponauja. O vargšams darbinin
kams padvigubintos darbo va
landos. Kaip mums, šaltiems 
katalikams, tai komunistai vi
sai nesislėpdami pasakojo tik
rus faktus. Sako, kad
ka tikrenybės sovietų skelbia
mas mokslas, o žmogų jie tiek 
tevertina kaip gyvulį — pakol 
eina, tai plaka, kad ir savo 
draugą. Žinau daug komunistų, 
kurie rengia ginkluotą išsilais
vinimą iš savo draugų vergovės. 
Kaip dar neišmušė valanda, tai 
gražiai išsisukinėja nuo parti
jos uždavinių ir viešo darbo 
vykdymo, o siūlomas tarnybas J 
kad ir pono viršininko, su melu 
išsikalbinėdami atmeta, kad ne-į 
galį tokių pareigų atlikti, kiti į 
pabėgo net į miškus. Nelaimė 
tam, kurį susekė meluojant...

Dabar tiek turiu pasakyti,
kad sovietų vyresnieji jįVi garbfe žod'is.'Nieki M-
eilėj apsirūpino geriausiais bu- mWiū0 „vjetu0, tokia
tais mieste, arba atėmė iš vaikų,' . . . . , , • _prasta tvarka ir kad pas juos 
iš vienuolių ir seminarijų, o ku- Mu skurda3 _
nigus, vienuolius bei vyskupus,1 ..... , .® J r mat rojuje niekas neskuba pne
kurie verti aukštos pagarbos, . . XT . .-darbo. Net pačiam viešam gyve- 
iškraustė iš savo vietų. Vilka- . • ... . . ..nime, kur reiktų užmaskuoti, 
viškio vyskupas K. Karosas yra ., , T •J r J , blogai pasirodo. Mat atėjo j Lie-
invalidas, ir tam nedavė ramy- . .. . . , . ._ J tuvą alkani ir nuskurę, tai ne-
bės, išvijo. Gerai dar šiaip taip ... . ■. ,. f, , įgalėjo sakyti, kaip mes geraipatilpo i seną griūvančią klebo- ... . . . , i gyvenam, ba paprasto ir vyres-niją, kur jau netinka senam m-, . , , . ,, ’ . , Inio kario drabužiai buvo darvalidui gyventi. Tai šventa au- _ ., . ,. , . , . nuo Japonskos vainos. Kūnaska, tai Lietuvos šventasis, kuns ,, aiškiai matyti pro skyles ateju- aptures vainiką pabaigęs žemes „ m., ... . šio iš to rojaus . Tiesa, papra-kelionę. Vaikšto Vilkaviškio , . . . ..........................  .. , sti kareiviai, kai jų viršininkaigatvėm ir gaudo tyrą orą, bet ... ^_. . . . ...T , ... . negirdi, atėję } kaimą neslepda-jo maža yra, viskas mieste ir , , . , ,.... . . ivo kas do gyvenimas rojuje da-aphnk miestą pavirto i didžiau- , „ , . . . .„ „ _ bar. Dabar jau jsitikmom, kasšią sąslavyną. Ten žmones mirs ....... . Jaukia Lietuvos gyventojo iki nuo maro bado. Namų savmin-. .. ,, . ; . sperdirbs.kas sveikas dingęs, jeigu pasis
kundė, kad bus ankšta vienam- Dvi savaites važiavę per Rusi- 
kambaryje 7—10 žmonėms gy- ją prisižiūrėjom iki valiai koks 
venti. Daug savininkų buvo iš- ten baisus vargas 
vežta ir nėra žinios apie juos, 
saviesiems pataria nesirūpinti, 
antraip bus tas pats su visais.

Sovietų ponai jau aprūpino 
savo žmonas ir bakūrus (vaikus 
A. S.) Lietuvoj lietuviška pasto- 
gia ir sočia duona. Į klausimus kiniui sustojus dažnai apspisda- 
sovietai atsako: “Mes svečiai, 
nepavydėkit mums...” Miela Sa
lomėja, mes buvom bepartyviai, 
tai dar išimtis, galėjom per mė
nesį laiko apsigalvoti, kurion 
pusėn, bet ir tai jau pradėjo į- 
tarinėti ir liepė lietuviškiems 
komunistams sekti, klausinėjo, 
kas jie buvo prie Smetonos... 
Tie sekliai buvo mūsų kasdieni
niai draugai, kurie paslapčiom 
po sekretu pasakė, kad esat se
kami. bet Stalinas nieko neran
da... Sekliai nusiplovė rankas, 
o mūsų likimas buvo atidėtas 
iki apsidirbs su kitais. Tai fak
tai tikri, ba kaimynai komunis
tai informavo mus, neleido so-

S. Pundzienei, 6įl8 Hamū- 
ton, Ville Erne, Montreal, 
Que.

Šis laiškas buvo viešai 
skaitytas Montrealio lietu
vių piknike birželio 22 die
ną ir visiems su voku paro
dytas, todėl jo autentišku
mą nenuginčys ir lietuviš
ki bolševikiukai. Tas laiš-i 
kas yra įdomus tuo, kad jį 
rašiusieji yra smulkūs ū- 
Jcininkai, kuriems bolševi
kų gyvenimas, kaip ir vi
siems Lietuvos gyvento
jams, buvo nepakenčiamas.

A. S.)

— ’ - 1. sustiprLĮti silpnai gyvuo-
kesnių Sovietiškajai okupacijai kuopas.
ir aneksijai; j 2- kuoP'i kur U1

Kadangi didžioji Lietuvos gy- ^ra Sa^ima-
ventojų dauguma nori savo gy- g) Seimas kreipia naujosios 
venimą tvarkyti pagal Krikščio- valdybos dėmesį imti realių žy- 
niškuosius pagrindus, pagal kurių pasėkoje prie L. K. 
šventas šeimos teises ir pagal Studentų ir Prof. Sąjungos bū- 
privatinės nuosavybės teisę; I tų prijungta katalikų draugovė

Kadangi Komunizmas pla- Boston, Mass.
čioms Lietuvos gyventojų ma- h) Kad pagyvėtų organizaci-; 
sems yra visiškai svetimas ir jos veikimas, seimas nutarė:

1. kad seimai kasmet būtų lai
komi įvairiose vietose.

2. kad artimesnės kuopos savo 
tarpe rengtų susivažiavimus.

3. kad būtų plečiamos pažin
tys tarp atskirų kuopų ir tarp 
jų narių.

4. kad visi studentai savo ra
šytu žodžiu aktyviau dalyvautų 
“Studentų žodyje”.

i' i nekenčiamas reiškinys;
: mJ Kadangi Lietuva yra daug se 
!■ nesnė tauta negu Rusija ir be 
£ maž 240 metus valdė didesnę 

Rusijos dalį, tuo tarpu kai Rusi
ja Lietuvoje turėjo galios tik 
120 metų.

Todėl iš viso to seka, kad ko
munistinės Sovietų sąjungos vy
riausybė neturi jokios teisės, 
kalbėti vardu Lietuvių tautos,) 9) Centro Valdybos rinkimai 
kuri brangina savo pačios poli- =---1
tinę nepriklausomybę, ir be to 
reikalauja, kad 40,000 lietuvių, 
tapusių baisiojo O. G. P. U. au
ka ir kurie dabar yra varginami 
Sovietų kalėjimuose Sibire, Ka- 
rakchstane, ir kituose tolimuo
se užkampiuose, būtų grąžinta 
laisvė ir leista grįžti į savo tė
vynę.

d) Nutarta pasiųsti vietos ga
nytojui, Hartford’o vyskupui, 
pasveikinimą.

e) Studentų seimas nutaria, 
kad kiekviena L. K. Studentų 
kuopa iki Naujų Metų surengtų 
vieną kokį nors paruosimą, iš 
kurio gautą visą pelną aukotų 
Lietuvos reikalams.
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Garbės Pirmininkas — dr. Pra-! 
nas Galinis. Pirmininkas — Pet- > 
ras Aikšnoras; I Vice-pirminin-) 
kė — Elena Katinaitė; II Vice
pirmininkė — Valerija Jakštai
tė; Iždininkas — Vincentas 
šaulys; Sekretorius — Jonas 
Navickas; Administratorius — 
Eduardas Galevičius; Socialinė 
Sekretorė — Alicija Stasiliūnai
tė.

Seimas pareiškė padėką Ma
rianapolio vyriausybei, kun. dr. 
J. Navickui ir kun. dr. J. Vaš
kui už svetingumą rankų ploji
mu.

Seimas baigėsi kun. dr. J. 
Vaškui sukalbant maldą.

Petras Aikšnoras,
• "7' Seimo -Sekretorius.
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Brangioji Salomėja:
Nors mes Lietuvoje nebuvo- , 

me artimos draugės ir Tau išva- ) 
žiavus iki šiolei nesusirašinė- 
jom, bet dabar ištikti nelaimės 
norime Tau pasiskųsti. Kai gau
ni kam savo vargus išsipasako
ti, tai rodos lengviau palieka. 
Kaip ištekėjau 1938 metais, tai , 
rodėsi šviesus rytojus, turėjau 
atsiėmusi visą dalį 10,000 litų, 
tai buvo nemaži pinigai. Vyras 
turėja penkiolikos hektarų der
lingos žemės ūkį netoli Vilka
viškio, M. kaime, kurį pradėjom 
tvarkyti pavyzdingai, sudėjom 
visus pinigus ir jau džiaugė
mės ,kad turėsim amžiną duoną 
sau ir savo vaikams. Bet pasiro
do, kad žmogus pats nedaug ką 
gali sau užtikrinti, jeigu Aukš
čiausias skiria kitaip. Štai užėjo 
karas, veik metai praėjo, dar 
rodosi niekas mūsų neliečia — 
nė šilta nė šalta. Bet jau pradė
jo senesni žmonės šnekėti, kad 
laikas pasislėpti svarbesnių gy
venimo reikmenų, bo gali pri
trūkti, kuomet okupuos kas.

Tačiau jaunesni sakė, kad 
nieks neišeis, bą sovietai moka 
viską suieškoti^ taip ir buvo: 
keli šimtai buvet sušau-

už tai, ku^^stėpe kvkĮ~*^s?ct*

ir pustynės. 
Didžiausiam šaltyj apskurę pus
nuogiai žmonės po kelias valan
das laukia eilėse pakol gaus 
samtį sriubos ir gabaliuką duo
nos. Nesunku šiauriečiui įsi
vaizduoti koks tai vargas. Trau-

vo alkani žmonės ir bėgdavo 
prie traukinio virtuvės. Dažnai 
būdavo išmetama kąsnis kitas 
tokiems dvikojams vilkiukams, 
o kelis kartus konduktoriai tu
rėjo imtis priemonių, kad nelįs
tų į traukinį. Kadais keletą me
tų atgal iš laikraščių sužinoda- 
vom tokias naujienas, o dabar 
savo akimis pamatėm. Kančios 
mums patiems atidarė akis, kad 
nieko nejautėm... Negaliu apsa
kyti, kaip sunku buvo, kai tu
rėjom važiuoti ir palikti savo 
darbu ir vargu užgyventą tur
tą, bet džiaugiamės, kad mums

Tęsinys 6-tame puslapyj

Pristafom geri ausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

I Myopia Club Beverage Co.
į Grafton A»e., IsTlngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W
! rrruii.ri/ir u t i h j. ~
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