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i Hyde Park, N. Y. lapkr. 
j 3 — Pereitos savaitės pa-

• Šv. Kazimiero Akade- baigoje iš Kanados atvyko 
mijos Rėmėjų seimui su- premieras W. L. Macken- 
plaukė $3,600 aukų; šv. zie King pas Prezidentą 
Pranciškaus Vienuolyno Roosevelt pasitarimams. 
Rėmėjų seimui atsiųsta Ką jie kalbėjo spaudai ne- 
$2,600. Tos stambios aukų paduoda.
sumos sukeltos daugiausia --------------
mūsų moterų pasidarbavi
mu. Šis jų darbas dar sykį 
įrodo, kad skulptorius 
Rimša neklydo kada Moti
na Prie Ratelio kūrinyje į- 
amžino lietuvės moteries 
istorinę rolę — tautos kal
ba ir tikyba išauklėti jau
nąją kartą. Šv. Kazimiero 
Seselių Akademija jau tu
ri 514 studenčių; Seselių 
Pranciškiečių vedama aka
demija stipriai vejasi. 
Prieš mūsų moteris mes e- 
same priversti su pagarba 
kepures nusiimti.

• Ta proga vyrams tenka
savo sąžinė perkratyti ir. 
gali būti, net mea . - -
tarti. Marianajolyje, štai, vus £aivina ir kursto dirb- 
įvyko dešimtas TT. Mari- kad lietuvių kalba ir lie- 
jonų Bendradarbių ir Rė- ^uviy taupos politinė bei 
mėjų seimas. Tiesa, susi- kuit.ūrinė žiaurų
laukęs stambių aukų, bet,iPrięšU nu_° šio žemės 8krĮ‘ 
vistiek, ne tiek kiek mūsų tuH° nebūtų nušluota. Vi- 
moterys sudėjo Seselėms 808 mūsų aukštesnės mo- 
Kazimierietėms ir Sese-1 tykios, visi lietuvių kal
iems Pranciškiętėms. Šiuo kursai» vis°s parapi- 
atžvilgiu vyrai, matyti, 
kiek atsilikę. Savo pasi
šventimu darbštumu lietu
vės moterys Amerikoje pa
deda išlaikyti net dvi auk
štesnes mokyklas mergai
tėms. Vyrai! Na jau mes 
negalime TT. Marijonams 
smarkiau padėti išlaikyti 
ir patobulinti tik vieną

PRANCŪZAI NEPA 
KLAUSE GEN. DE 

GAULLE

Vichy, Prancūzija, lapkr. 
— Gen. De Gaulle šiomis3 

dienomis atsišaukė į pran
cūzus, kad jie paskelbtų 5 
minučių streiką, kaipo 
protestą vokiečiams. Strei
kas turėjo prasidėti spalių 
31 d., 4 vai. po pietų. Ta
čiau prancūzai savo nabė- _
gūsio generolo nepaklausė.

Vichy tik šeši žmcnės su-
. streikavo. 1

1918 m. atminčiai, atstovai iš Rainbow Divisicn atlieka pagerbimo ce
remonijas kur kita syk buvo Camp M111&jr. Gardcn City, L. L
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j**'- -« x Naciai Užėmė Krymo Sostinę
Raudonieji Stumiami Į Jūrą

I

i

duoklę kilniam patrioti- 
culpa niam jausmui, kuris jų tė-

nės ir vakarinės mūsų mo
kyklos yra priemonės į- 
diegti jaunimui pareigą 
prisiminti už ką jo tėvai 
kovoja. Tas priemones vi
somis pajėgomis remkime 
ir jomis naudokimės!

y V -.jpB
••• ■ j Maskvai Rinitas Pavojus

Maskva, lapkr. 3 — Mas
kvos radio praneša, kad 
Sovietų sostinė atsirado 
“labai pavojingoje fazėje”. 
Vokiečiai sutraukia dau
giau kareivių, tankų ir ka- 
nuolių j kovos lauką.

Nuskandino Jung. Valstybių

du jis mano sulaikyti vo
kiečius nuo įsiveržimo iš 
Krymo į Kaukazą.

Vokiečiai sako, kad rau
donosios kariuomenės jė
gos Kryme tapo visiškai 
išblaškytos. Raudonieji 
pasitraukė iš Simferopolio 
be pasipriešinimo. Dabar 

i raudoniesiems beliko vie
nas kelias pabėgti iš Kry
mo per Juodąsias jūras.

Doneco baseine vokie
čiai užėmė daugiau indus
trijos distriktų. Sevasto
polis, kuris be sustojimo 

, vokiečių bombarduojamas, 
liepsnose.

Maskvos frontu vokie
čiai sulaužė raudonųjų 
tvirtoves ir pasistūmė ar
čiau Maskvos. Kaikuriose 
vietose eina kautynės dur
tuvais.

Nepaisant blogo oro, vo
kiečiai smarkiai bombar
duoja raudonųjų tvirtoves 
Leningrade.

Sovietų raudonieji bandė 
persikelti per Nevą upę, 
bet jie buvo vokiečių su
laikyti.

Berlynas, lapkr. 3— Vo
kiečiai nesulaikomi eina 
ffilyn į Krymą. Jau užėmė 
Krymo sostinę SimferoDol. 
kuri randasi tik 35 mylios 
nuo didžiausio uosto prie 
Juodųjų jūrų — Sevasto- 
pol.

Raudonieji stumiami į 
Juodąsias jūras. Berlyno 
radio praneša, kad Krvme 
vokiečiai paėmė 27,700 
raudonųjų j nelaisvę.

Prancūzų žinios paduo-

NACIAI JAU PRADĖJO 
I KARĄ PRIEŠ AME

RIKĄ
! Londonas, lapkr. 3 — An- da, kad maršalas Timošen-j 
glijos lordo Beaverbrook 
laikraštis “Evening Stan- raudonajai armijai pieti- 
dard” rašo, kad vokiečių 
submarinui nuskandinus
Jung. Valstybių destrojerį traukti iš Sevastopolio uo-l 
Reuben James, tuomi Hit- sto. ir jis sutraukia ka-į 

VVashington, D. C., lapkr.' Galimas dalykas, kad at- leris veiksmais paskelbė riuomenę į Kerč, kuris 
— Jung. Valstybių karo šaukus neitralumo įstaty- karą Amerikai. randasi Krymo pusiasalio;

--------------- j----- .------------*-------------- , Vokietijos diktatorius rytinėje dalyje. Tokiu bū-1 
kad Jung

ko, kuris dabar vadovauja

Žuvo 77 Jūreiviai, Tarp Kurių ' 
Du Lietuviai

niame fronte, įsakė Sovie 
tų Rusijos laivynui pasi

Q V — - - - - « - - - •

o •
laivyno departmentas pa- mą Amerika apginkluos Vokietijos
skelbė, kad šiame Europos savo laivus ir visus užpuo- Hitleris sako, kad Jung.
kare pereitos savaitės pa- limus atrems gisfd&is. Valstybių karo jėgos pra- VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
baigoje nuskandintas pir- -------------- dėjo šaudymus ir tokiu
mas Jungtinių Valstybių LIETUVIŲ KATALIKŲ būdu pradėjo karą prieš y OLOKOLOMSKA 
karo laivas — destrojeris VADAI PAS ARKTVYS- Vokietiją.

ITALijANUPIRKO
ŠVEDŲ LAIVĄ

karo laivas —destrojeris VADAI PAS ARKIVYS- 
Reuben James. Laivą nu
skandino torpeda 
ko vandenyne į 
nuo Islandijos.

• Lietuvių Kultūrinio In-' Pranešimuose
stituto vedėjas, prof. K. kad 77 Jūreiviai. Dės-

Atlanti- 
vakarus

I

sakoma,

Kuibyšev, Rusija, lapkr. misarai: Andrius J. Višin- 
3 — Sovietų žinios paduo- skas, vice - komisaras už
dą, kad vokiečiai sutraukė sienių reikalų; S. A. Lozov- 

Londonas, lapkr. 3—Šve- į Maskvos frontą naujus skis, kitas vice-komisaras,

aukštesnę mokyklą ber-j ——™trojeris Reuben James ly-
(hns.ant.ems vy. davjmą pirmojo dėjęs kitus laivus,

kvkla visados gulėto arti ^stituto leidinio. Tai ang-|
KyKla visauos gu.ejv Ralba knygelė> kurįoje si kad žuvusieji jūreiviai, A. Stritch, 1

apipasakojama lietuvių jei ne visi, tai nors dalis tuvių tremtinių reikalais, 
tautos istorija, jos pasta n-atsiras. Tarp žuvusiųjų y- 
ga sukurti kultūrinę ir ra du lietuviai iš Worceste- 
laisvą valstybę, ir priešų rio, būtent, Antanas Stan- 
piktas pasikėsinimas lietu- kus ir Antanas G. Kalanta, i 
vių darbą sunaikinti, šią Destrojerio Reuben 
knygutę tėvai pi ivaiūtų į- James įgula susidėjo iš 121 
teikti netik savo vaikams,i nario; keturiosdešimts ke- 
bet ir vietos įlaningiems turi įgulos i 
amerikonams bei jų dien- išgelbėti. Kas atsitiko su 
raščiams. Mūsų vi suome-, kitais nežinoma, 
nės atsiliepimas, ši pirmą 
Instituto leidinį tuojau iš- buvo vienas iš senesniųjų 
perkant, parodys vedėjui, laivų, 1190-tonų. 
----------------------------------- Britai sako, kad naciai

niukams (būsiantiems vy
rams). Atminkime, ta mo
kykla visados gulėjo arti 
prie širdies visų gerbtam 
a. a. kun. dr. Jonui Navic
kui.

• šeštadienį, prieš Kris
taus Karaliaus šventę A-! 
merikos futbolo laukuose 
grūmėsi šimtai komandų.: 
Lietuvio akis tose koman
dose būtų pastebėjusi bene į 
dvidešimtį ar daugiau Lie-Į 
tuvių, Amerikos didžiųjų! 
kolegijų ir universitetų 
studentų. Holy Cross, pa-i 
vyzdžiui, turėjo -tris (jei Pfroa/a(k v“e-įUI’i
ne keturius) lietuvius: - kad Amerikos lietuviai dar 
Barziliauska Bežemi, Gri- nepaseno ir neismire, bet turi labai daug submannų 
gą, (ir Jablonskį?). Michi- ga už ,aįSVi» Lie^^ Atlantiko vandenyne. J. 
gano universiteto komanJko\otl P?81^. kaip 1918, Valstybių 
da dabino Kuzma ir Wis- metais, sis leidinys tai pir-. pareiškimo nedarys apie 
tert (Vištartas) ' moji kregždė, pranašau- laivų skandinimą. Karo se-

Kaip neapsakomai Ame- >nti Sražl» Pavasarį ir pretorius Knox pareiškė,! 
rikos lietuviams būtų tau- gražią, darbingų vasarą, kad kovos iki pergalės. i 
tiniai naudinga jei visi tie į 
studentai (ir šimtai, kurie 
į futbolo komandas nepa
teko) būtų High School ir 
Preparatory kursus išėję 
Marianapoly. Kiek tvirtos 
ir gražios lietuviškos dva
sios jiems būtų čia įdiegta!

ne keturius) lietuvius: —

• Tiesa, tie studentai 
(kaip šimtai jų pirmtakū- 
nų) sudaro puikų indėlį A- 
merikos studentijai.' Vė
liau, nėra abejojimo, jie 
sudarys vertingą Ameri-

• I

KŪPĄ STRITCH—
Chicago, III. — Spalių 30 

d. kun. Ignas Albavičius, 
kun. Juozas Mačiulionis, dų - Amerikos linija par- kariuomenės būrius, dau- ir Molotovas, užsienių rei
MIC., prof. dr. Kazys Pak- davė Italijai savo naują giau tankų ir kanuolių, ir kalų komisaras, 
štas ir p. Leonardas Šimu- 28,000-tonų keleivinį laivą Maskva yra dideliame pa-! Pereitą penktadienį, Sta- 
tis lankėsi pas J. E. Chica- Stockholm už 2 milijonus vojuje. ; lino įsakymu vyriausiu

Laivyno viršininkai tiki- gos Arkivyskupą Samuelį svarų (apie $8,000,000), tujos mieste tebeina raudonosios armijos vadu 
kur tarėsi lie- praneša Reuterio žinių a- smarkiOS kautynės Vokie Paskirtas maršalas Boris 

gentūra iš Stockholmo. čiai kad iy kariuo-'"
menė jau užėmė Tūlą.

Kalinino apylinkėje taip'pereitame kare, 
pat eina smarkūs mūšiai.

Kuibyševe vyksta Sovie
tų komisarų persigrunavi- 
mas. Stalinas tebesąs Mas
kvoje. Komisarų vyriausia 
štabą, kuris yra Kalinino 
vadovybėje, sudaro šie ko- lomsko miestą.

NACIAI UŽĖMĖ KURSKĄ
Berlynas, lapkričio 3 —.norėjo, kad produktais ne- 

Vokietijos vyriausia karo nustatytų prancūzų prieš 
vadovybė praneša, kad na- vokiečius, 
cių kariuomenė užėmė kliūtys baigiamos 

per kurį linti. Raudonasis Kryžius 
eina centralinis geležinke- gal būti prieš Kalėdas jau 

T . r, t lis tarp Kharkovos ir Orei, galės išdalinti prancūzamsLaivas Reuben James t-, j - •« , • - *Raudonieji bėgą iš Kry- dovanas iš Amerikos, 
mo, kada vokiečių lėktu
vai be sustojimo bombar
duoja jų tvirtoves.

i

nariai tuojau Kursko mį
« n r m Ti Irnu <7

Tačiau visos 
praša-

f

v •

KARIUOMENE

IM. Sapožnikovas. Pastara
sis esą buvęs įžymiu kari- 

■ ninku caro kariuomenėje, 
----- -------i.— Maršalas 
Sapožnikovas užima gen. 
Gregorio K. Žukovo vietą, 
kuris neseniai tapo paskir
tas vadovauti raudonajai 
armijai Maskvos fronte.

Vokiečiai užėmė Voloko-

■

NACIAI "NEBANDO" UŽĖMĖ DIRBTUVĘ 
ĮTRAUKTI JAPONIJA -------------------

---------- Washington, D. C., lapkr. Kanadoj. Toje katastrofo- 
Berlynas, lapkr. 3 — Vo- 3 — Prezidento Roosevelto je žuvo 20 žmonių.

kieti ja viešai pareiškė, kad įsakymu Jung. Valstybių' Lėktuvas lėkė iš New 
ji nedaro jokių naujų žy- kariuomenė užėmė lėktų- Yorko į Chicagą. 
gių įtraukti Japoniją į ka- vų dalių dirbtuvę Air Asso-1 -.....................................

Washington, D. C., lapkr. ra Prieš Amerika- J
3 — Tarp Jung. Valstybių,1 Kaip žinoma, Vokietija, 
Anglijos, Prancūzijos ir Italija ir Japonija turi su- 
Vokietijos jau seniai eina tartį, kad jeigu kuri nors 

‘ derybos dėl pasiuntimo iš ne Europos kariaujančių 
maisto, drabužių ir kito- valstybių pultų vieną iš jų, 
kių reikmenų į neokupuo- tai kitos ateitų į pagalbą, 
tą Prancūziją. Derybos Tačiau Vokietija pareiškė, 
vyksta sėkmingai, ir tiki- kad ji pagal tą sutartį ne- 20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
masi bus užbaigtos šią sa- bandytų įtraukti Japoniją Į.filfTŲVO If ATASTRO- 
vaitę.

I Pasiuntimui pagalbos 
Prezidentas Rooseveltas Prancūzijos gyventojams 

, , . . .. , .. daugiausia kliūčių statė
grįžti darban pagal susita-l^a”do svJ’eikus’ Britanija ir Vokietija. Bri-

’’................*“ * , kad siun-
dienų. .;.f. J ' kur dirbama apsigynimo čiami produktai /:• netektų _______

Streiko nutraukimo lai-, darbai, užbaigti. 7 ^Vokietijai, o vokiečiai ne- jas valdžios žodžiams.

valdžia jokio PRANCŪZU A GAUS 
“ '.......... ... J. V. DOVANĄ

KALĖDOMS y

Vedamos Derybos
Washington, D. C., lapkr. 

3 — Pereitos savaitės pa
baigoje John L. Lewis, 
Angliakasių unijos prezi
dentas, priėmė prezidento 
Roosevelto reikalavimą ir 
įsakė 53,000 darbininkų

kas baigsis lapkričio 15 
dieną. Jeigu per 17 dienų 
unija nesusitars su anglių 
kasyklų korporacija, tai 
streikas gali atsinaujinti.

aumuj'a vcituiją rkutęti- ucu užui pdĮįdl SUfilLd-l uniamja u v v
kos profesionalų ir intęli- rimą tęsti derybas per 17;kurie vyksta dirbtuvėse, taj prisibijojo,
gentinės visuomenės dalį. 
Bet ar duos jie atatinkamą

ciated korporacijos, Ben- 
dix, N. J., kur darbininkai 
buvo sustreikavę todėl, 
kad koroporacijos virši
ninkai atsisakė priimti 
kaikuriuos darbininkus, 
kurie pirmiau streikavo.

I Neseniai nukrito ir sude
gė Northwest Airlines lėk
tuvas, kur sudegė 14 žmo- 

, nių. Lėktuvo katastrofos 
perdažnai kartojasi. Val
džia turėtų padaryti tyri
nėjimą, kad apsaugotų 
žmonių gyvybes.

i

• Ar jau Amerika kariau
ja? Ar Hitleris sumuš Sta
liną? Ar Anglija duoda pa
galbą Rusijai? Ar Lietuva 
atgaus nepriklausomybę?

Išsirašyk laikraštį “Dar-

prieš Amerika, jeigu tarp 
Amerikos ir Vokietijos kil
tų karas.

Bet kaip Berlyne, taip ir kričio 3 — Pereito penkta- 
Tokioj yra stiprus prieš A- dienio naktį nukrito ir ek- 
meriką nusiteikimas. To-spliodavo American Air-[ bininką”, kuris išeina du. 
dėl mažai kas tiki Vokieti- lines keleivinis lėktuvas karb J savaitę — viską su
jos valdžios žodžiams. arti St. Thomas, Ontario,1 žiurhfJ

fojė

St. Thomas, Ontario, lap-

Ok
1

r
> s
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Antradienis, Lapkričio 4, 1941

Bolševikai Padarė Milijoninius 
Nuostolius Lietuvai

Vokiečiai Pasigrobė Stambias 
Lietuvių Įstaigas

Lietuviški komunistai’ ir, jei Vokietija, kaip teisė- 
smerkia visus lietuvių lai- tas sovietų paveaėtojas, 
kraščius, kurie talpina Dr. vistiek dabar privatinę 
Ancevičiaus žinias iš Lie- nuosavybę atgaivina, tai 
tuvos. Tuos laikraščius ir tuomi tik įrodo savo gerą 
jų redaktorius vadina valią. Apskritai laikraščio 
“pro-naciais”. teigimu Ostlando ūkiškas

Turime pastebėti, kad gyvenimas galima bus ats- 
pastaraisiais laikais tas tatyti, tik glaudžiai ben-
pačias Dr. Ancevičiaus ir 
kitų žinias iš Lietuvos per
sispausdina ir lietuvių ko
munistų laikraščiai. Jeigu 
tos žinios “nekošer”, kada 
jos telpa lietuvių laikraš
čiuose, tai tuo labiau turė
tų būti “nekošer” komu
nistams, kada jos telpa jų 
pačių laikraščiuose.

Dr. Pranas Ancevičius 
praneša Chicagos lietuvių 
spaudai per Berlyną įvai
rių žinių iš Lietuvos.
OSTLANDO PLOTIS

Deutsche Zeitung In Ost- 
land praneša, kad rytų 
kraštas, kurio prieky stovi 
reichskomisaras Lohse, a- 
pima Lietuvą, Latviją, Es
tiją ir Gudiją, ir šudaro 
500,000 kvadratinių kilo
metrų plotą. Jo centras y- 
ra Rygoje. Kiekvieno mi
nėtų kraštų civilinio vokie
čių rėžimo prieky yra ge- 
neralkomisarai, būtent, 
Kaune, Rygoj, Taline ir 
Minske. Manoma, kad Lie
tuvos generalkomisaras 
netrukus persikels Vil
niun.

Rygoj veikia Dresdener- 
bank su skyriais Lietuvos

dradarbiaujant vietos ga
mybinėms pajėgoms su vo
kiečiais.
NACIAI VALDYS 
TEKSTILĘ

Kauener Zeitung prane-* 
ša, kad įsteigtoji Ostland 
Faser G. M. B. H. tvarkys 
tekstilės pramonę ir jos 
žaliavas bet popieriaus 
gamybą. Bendrovė jau pe-- 
rėmė Lino bendrovę, ku
rios paskutiniam susirin-' 
kime Dr. Krikščiūnas davė1 
plačią apyskaitą dėl Lietu
vos linų gamybos, nusis- 
kųsdamas, kad bolševikai 
padarė Linui apie septynis 
milijonus rublių nuostolių 
ir daug darbuotojų depor-' 
tavo Sibiran.

Kaune suorganizuotas 
raudonojo teroro muziejus! 
su skyriais apie bolševikų! 
santvarką, apie nukankin-Į 
tus, išvežtus ir kalintus ir 
apie kovą su bolševizmu. 
Prie muziejaus yra archy
vas ir biblioteka. Archyve 
yra bylos ir kankinimo į- 
nagiai. Bibliotekoj yra į- 
vairi bolševikų literatūra.
IŠVEŽTAS SENIAU
SIAS LIETUVIS

T I

į Lietuvą nerado jo-
i kio, privatinio turto. Tai 
viskas buvo bolševikų su
valstybinta. Ir dabar dali
na lietuviams jų turtą, ku
rį bolševikai buvo nusavi
nę. Ar tai ne diplomatinė 
vokiečių gudrybė?!

Šiandiena, kaip taip yra, 
bolševikai galėtų pastoti

• Kai Hitlerio divizijos 
pasirodė Maskvos apylin
kėse, tai Amerikoj pasiro
dė knyga tokiu vardu: — 
“Hitler Cannot Conųuer 
Russia”. Tos knygos auto
rius yra pasižymėjęs rašy
tojas ir kalbėtojas Maurice 
Hindus. Tuo klausimu štai 
ką galima pasakyti: Nege
rai būtų, jei Rusija liktų 
Vokietijos Indija, bet taip
gi būtų negerai, jei po šio o , , . siekiama —
karo Rusija pasiliktų ko- : sutaisyta tybę * dUOti laiSVę visiems

išvežtiems į Rusiją lietu
viams. Tai būtų gudri bol
ševikų politika, bet ar jie 

, suvokia tai padaryti, tai 
(kitas klausimas.

• Komunistai tvirtina, 
kad Stalinas yra viso pa
saulio vargšų užtarėjas,

paleido bombas ant nacių 
submarinų, kurie saugojo 
karo kontrabandos kelius, 
kad nebūtų vežama karo 
pagalba britams.

Kokios išvados iš to vis- 
ko? Kada Jung. Valstybių keb vokiečių politikai, 
valdžia pažadėjo duoti vi- kas liečia Lietuvos intere. 
sokianopą pagalbą Sovie- sus Bolševikai turėtų tuo

ktų Rusijai tai vokiečiams jau pripažinti Lietuvą jos 
labai rup. kad davus dar- pįrmutįnįuose rubežiuose, 
bo J. Valstybėms namuose. kaip nepriklausomą vals_ 

" ’ ! ir duoti laisvę visiems

Tai ne garnių lizdas, bet sovietų kanai pasistatę 
žvalgybos tikslams “observatoriją”, kur nors rytinia
me fronte, kur vokiečiai dar tolokai nuo jų pozicijų ir 
per žiūronus seka pozicijų eigą.

srityje: Kaune, Vilniuje ir 
Šiauliuose. Jo uždavinys 
finansuoti Ostlando ūkį.
VOKIEČIU {SAKAI 
IR TEIGIMAI

Reichskomisaras Lohse 
išleido įsakymą denancio- 
nalizuoti kolkas tik Lietu
voj ir Latvijoj prekybą a- 
matus ir pramonės įmo
nes, kuriose dirba ne dau-i 
giau kaip 20 darbininkų.! 
Tuo įsakymu denanciona-' 
lizuotos įmonės pirmoj ei
lėj grąžinamos savinin
kams. Kaip rašo Deutsche 
Zeitung Im Ostland, grei
tu laiku bus denancionali- 
zuotas žemės ūkis ir mies
tų namai.

Laikraščio teigimu vo
kiečiai rytuose bendrai 
privatinės nuosavybės ne
rado, dėl to ir kokių pre
tenzijų tuo tikslu Vokieti
jai niekas negalėtų reikšti;

Lietuvoj teismai jau vei
kia normaliai. Jau įveda
mas privalomas trobesių 
draudimas. Kaip dabar pa
tyriau iš Lietuvos, bolševi
kai išvežė ir seniausią lie
tuvį, Vladą Survilą, 115 
metų amžiaus, iš Keredžių 
dvaro, Šiaulių apskrities.

Popikaitė prašo pranešti 
Romanienei, kad jos sesuo 
Viktorija Popikaitė ir 
Kaunienė - Sidzikauskaitė 

j su dukteria bolševikų iš- 
; vežtos ir prašo jas gelbėti. 
Į Jonas Kaunas, Popikaitė 
įprašo taip pat Kun. Žida- 
' navičių, 260 E. Main St., 
Amsterdam, N. Y., gelbėti 
išvežtas Popikaitę, Kau
nienę, Prapuolienę.

• Gaunama žinių apie 
švietimo vadovybės vyres
niųjų valdininkų sąstatą. 
Aukštojo mokslo direkto
rius yra Dr. Juška, viduri-

nių mokyklų — J. Reinys, lietuvių. Pernave, Baltgu- 
pradžios mokyklų — St. dijoje, esą susekta 27 žu- 
Jakštas ir meno reikalų — vusių lietuvių lavonai. Iš 
J. Keliuotis. t viso surasta apie 100 nužu-

Kaip jau buvo pranešta, dytų lietuvių, jų tarpe 
švietimo tarėjas yra Dr. P. daug bolševikų išvežtų lie- 
Meškauskas - Germantas, tuvių karininkų ir karei- 

Vidaus reikalų vadovy- vių.
bėję savivaldybių departa- --------------
mento priešakyje yra Moc-. Jurddo DdUOidU IŠVCŽtŲjŲ 
kus, administracijos — A. 
Strelnikas. Draugijų ir 
spaudos departamentą ve
da T. B. Dirmeikis.

Surado Daug Nužudytų 
lietimų

I

I 
I

Patiriama, kad Lietu- 
Raudonasis Kryžius e- 
iškraustytas iš savo

Lietuvių Į Rusiją

DRAUGE DARBININKE, 

platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”
i

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

■ r-siT“ : .r.
( 366 Wępt Broad^vąyfcj! South Boston, Mass.
v ■ t •• - r A - H j ' „jį--------

munistų vergijoj. diplomatinis “ašies” vals-
• Apskaičiavimai parodo, tybių šposas.Vokiečiai, ita- 

kad Amerikos armijoj ka- lai ir japonai sudarė taip 
talikų yra 31 nuoš., protes- vadinamą “trijų sutartį”, 
tantų 59 nuoš., o žydų 2 Toji sutartis aiškinama, 
nuoš. Katalikai šioje šaly- kad jeigu užpultų Europos 
me, sudaro 31 nuoš- su vir- ašies kariaujančias valsty- 
šum, o armijoj, kaip mato- bes ligi šiol dar neįsivėlusi 
me, sudaro 30 nuoš. su vir- į karą kokia nors valstybė, kurie tik prie jo šaukiasi, 
šum. Tai mat koks Amen- tuomet visos trys — Japo- Visai logiška išvada. Reiš- 
kos katalikų patriotizmas, nija, Italija ir Vokietija ly-kia visų komunistų visose 

__ Z —2_______T — _______ X nnltron 4-i c*

• Sovietų Rusijai kailį 
pliekia Vokietijos naciai, 
bet komunistai tuo vardu 
jų nevadina. Taip elgiasi 
tur būt dėlto, kad dar taip 
nesenai komunistai na-

■ ciams talkininkavo, su jais 
: grobiu dalinosi.

• Amerikos vyriausybi- pasįekė aštriausią formą Stalino įsakymus, kad rei- 
ininkai visdažnai ir drą- pacįfįko interesuose. Taigi kia melstis. Ar tuomi rei-

apie tai, įšvada aiški, kad vokiečiai kia stebėtis. Juk Stalinas 
buvo Popų seminarijoj ir 
jis yra vargšų komunistų 

; užtarėjas, taigi visiems 
; komunistams dabar parei- 
jga melstis staliniškai. Tik 
komunistai ankščiau buvo 

, , . z. i išsitarę, kad religija tai o-karo lauke, bet kas svar- . m • i • j u z.-, . • • J- i - r> piumas. Tai kaip dabar ti-biausia ir diplomatijoj. Pa- f... o, .. -j-- • i j • t - i (keti Stalino žodžiams — vyzdžiui, kad ir Lietuvos ... , , - ,*7.1 i i- -i i čia tik buvo nuodai, o da-reikalu. Bolševikų komisą-, , .
rai sudarė su Lietuvos vy-!bar«erk juos' 
riausybe sutartis, kad jie • Kada vokiečiai užpuolė 

karo metu rusų frontas ė-'nesfkiš į vidaus tvarką,! Sovietiją ir varėsi vis gi
mė braškėti, tai tuolaikinis kad jie respektuos Lietu- lyn į Petrogradą ir Mas- 
vyriausysis rusų armijų Vos nepriklausomybę. Bet: kvą, tai Stalinas tylėjo, 
vadas Nikolai Nikolajevič ar ilgai taip buvo? Vienų Tur būt jam neskaudėjo 
buvo atstatytas. Į jo vietą metų bėgyje iš anų sovieti- jo gruziniškos širdies, nes 
atsistojo pats caras. Bet jos komisarų su Stalinu tai svetimos žemės. Bet 
kaip atsimename iš to nie- priešakyj pažadų paliko kada vokiečiai pasirito per 
ko gero neišėjo. tih _ ----- -Tn—:r*-..

Dabar istorija kartojasi. Lietuvos
Kai Sovietų Rusijos fron- b?, jie okupavo Lietuvą, Čia ir Stalinas riktelėjo į 
tas niekur neatsilaikė, tai Jie suvalstybino viską Lie-, rusus—gelbėkime savo tė- 
dabartinis raudonasis ca- tuvoje. Ir štai atėjo valan-! vynę... Iš to seka, kad Sta-

__   _ J — 1— _ — T 2 — X_ _ __ _ _   _ __4_ * i i: M I v z-v i v v* i Ir- n i

giai puolą aną trečiąją, šalyse yra tiesioginis diri- 
Taigi čia vokiečiai ir nori gentas Kremliaus ponas 
įrodyti (patys sau) ir “a- Stalinas. Iš to ir seka, kad 
šies” partneriams, kad jau visų šalių komunistai (iš
ilgi šiol nekariaujančios skyrus Rusiją), dirba sve- 
valstybės puolimas pada- timos valstybes labui, 
rytas. O kas svarbiausia, • Kada užpuolė Sovietų 
ir be to Japonijos santy- Rusiją varginga karo eiga, 
kiai su Jung. Valstybėmis tuomet jie atsišaukė per

siau užsimena ;
kad karas su Japonija ne- krejpįa Jung. Valstybes į 
išvengtinas. Niekas neabe- japoniją ir tuomi norėtų, 
joja, kad, tam karui kilus, kad būtų pamiršta pagel- 
Amenka suvarytų Japoni- ba sovietijai.
ją į ožio ragą. Bet Anglija
prieš Hitlerį atsilaikė tiki • Gudrumas vokiečių per 
su Amerikos parama. Tai Įį_!car,^.,Pasir“!1įa _ne tik| 
kyla klausimas ar Ameri
ka, karan įsivėlus su Japo
nija, kartu įstengtų po se
novei remti Angliją?

• Kai pirmojo pasaulinio

v •

ko gero neišėjo.• Kauno gyventoja Ma
rija Ruseckienė praneša, 
kad bolševikai birželio 15 
d. išvežė Maskolijon dantų 
gydytoją Birutę, Alfonso 
dukterį, Ramanauskienę. 
Tais pat šaltiniais išvežtas 
Leonas, Juozo 
manauskas su 
kais: Vytautu, 
mu ir Julium.

i žinia iš jų buvusi gauta 
birželio 18 d. iš Oršos, Vi
tebsko gubernijoje.

tik burbulas. Jie paneigė Ukrainą Kaukazo ir Gru- 
nepriklausomy- žinijos link, tai kas kita.

ras Stalinas atstatė armi- da, kada Lietuvos partiza- 
jų vyriausiuosius vadus ir nai ir vokiečiai užpylė 
jų vieton pats stojo. Bet druskos bolševikams, ku
tas dalykų nepagerino ir r^e taip greit bėgo iš Lietu- 
darosi aišku, kad Sovietų vos» atsigrįžo tik savo 
Rusijai muša paskutinė senus rubežius peržengę, 
valanda ir Stalinas eis ca- n°rs ir to neužteko. Ir ko- 
ro pramintu taku.

• Anglija ir Amerika 
bandė ir tebebando įvaryti 
kylį tarp Italijos ir Vokie- I 
tijos. Dėlto laiks nuo laiko j 
girdime prieštaraujančių 
pranešimų. Iš vienos pusės 
buvo kalbų, būk Italija sa-j 
vo šiauriniais parubežiais 
jau turinti dideles fortifi-! 
kacijas, kad nuo nacių ka
rinių jėgų atsigynus. Bet 
taipgi buvo kalbų, būk Ita-Į 
Ii ja stiprinanti savo pietinį 
galą; būk stiprinanti Sici
liją, kuri būsianti pirmiau
sia naglų užpulta. Čia tur 
būt bus taip, kad tol kol 
naciams seksis karo lau
kuose, tai Italija laikysis 
prie ašies.

• Kada įvyko Jung. Vals
tybių kelių karo laivų tor- 
pedavimas prie Icelando, 
Jung. Valstybių Saugumo 
zonoj, tudmet Washingto- 
nas įrodė, kad pirmieji pa-

i leido šūvius naciai. Vokie- 
_______ ___ čiai apgalvoję savo suk

riai susekė visą eilę nužu-, talija kovos Vokietijos pu- tos diplomatijos būdus, pa- 
i Skelbė, kad Jung. Vaisty- 

kūlio, bado laf ligų mklausėt’SOOO veteranų. :":rožų karo laivai pirmieji!

•

vos 
sąs 
patalpų Kaune. Prisibijo- 
ma, ar vokiečiai iš viso leis 
Raudoną jam Kryžiui to
liau veikti.

• Gaunama žinių, kad 
Lietuvos Raudonojo Kry-l 
žiaus pastangomis netoli Dr. Petras Karvelis pra- 
Kauno, ties Petrašiūnais, ne®a» kad bolševikai išvežė 
surasti 32 lavonai. Ištirta, 3° broli Vinc4 Karvelį, savo 
kad čia buvo užkasti 32 po-paiku gyvenusį Amerikos 
litiniai kaliniai, bolševikų į Jungtinėse 
nužudyti š. m. birželio mė
nesyj.

Netoli Sargėnų ir ties IX 
fortu (Kauno priemiesty
je prie karo kalėjimo*), 
Lietuvos Raudonasis Kry
žius surado 25 nužudytų 
žmonių lavonus. Lavonai 
bolševikų taip sužaloti,! 
kad jų negalima nei atpa
žinti.

® Lietuvos ak*u— j, 
Kryžius buvo pasiuntęs į Ambrazevičius ir jo 17 me- 
vokiečių kariuomenės už- s!\nu® Vytautas. Taip 
imtas Baltgudijos ir so- Pat.išvežta Adelė Ambra- 
vietų Rusijos sritis trijų zeviėienė - Vainoriūtė su 4 
žmonių delegaciją, kurios nietų sūnum.____
uždavinys buvo daryti bol- ITALIJA KOVOJE IKI 
ševikų išvežtų žmonių pa- -------
ieškojimus. Delegacija bu
vo nuvykusi iki Smolensko 
ir rugsėjo 5 d. grįžo atgal' jos diktatorius - premieras 
į Kauną. Delegacijos na-Mussolini pareiškė, kad I-

X •

sūnus, Ra- 
trim vai- 

Leonu-Zig- 
Paskutinė

kia čia paslaptis? Štai ji. 
Vokiečiai sakosi, kad jie

linas po komunistišku 
plosčium nešioja gruziniš
ką uniformą... Kažin ar 
rusiškos žiemos šalčiams 
prabėgus, nenusimes Sta
linas komunistiško plos- 
čiaus? Ženklų jau yra. Jau 
Stalinas ragina komunis
tus melstis...

TINKAMI SCENAI VEIKALAI

Valstybėse, 
kur jis turįs pusbrolių. 
Taip pat išvežti: V. Karve
lio žmona Ona (gimusi Ka- 
naukaitė ir 2 vaikai —Vin
cas ir Janutė.

Iš Šiaulių esanti išvežta 
visa gyd. Griniaus šeima 
(ne bu v. Respublikos Pre
zidento Dr. K. Griniaus).

Birželio 14 d. išvežtas 
Ukmergės apskrities vete- 

Raudonasis rinarij°s gydytojas Vincas • . •' A mhro 7DTnnina ir 17

PERGALĖS
Roma, spalių 27 — Itali-

dytų ar pakeliui nuo tręft sėje iki pergalės? Jo kalbos

DRAMOS, sutaisė Jonas Tarvidas. Šioje knygelėje 
tilpsta trys/veikalai: “GERMANĄ”, 2 aktai. 
Vaidina 2 vyrai ir 7 moterys, “FABIOLA”, 5 
aktų. Vaidina 12 asmenų ir grupė. Dalyvauja 
7 vyrai, 5 moterys, minia, sargai ir kareiviai. 
“LIURDO STEBUKLAI”, 4 aktų drama. Da
lyvauja 21 moteris. Šios knygutės kaina ......... 50c.

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

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

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

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

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

VAIKŲ TEATRAI. Tilpsta trys veikalėliai: “Ištyr- 
sime paskui”, “Antanukas Našlaitis” ir “Mė
ginimas”. Kaina ....... ........................................
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Diktatoriai Graibstosi Už
Požeminės rūšies sandėliai, kuriuos statoma kariniams tikslams, kad iš orlaivių visai būt ne

pastebimi. Šis požeminis sandėlis turi 80 per 24 pėdas pločio ir ilgio, pastatytas New River, Va. 
Žmonių minia matosi, kai įvyko oficiali šio sandėlio inspekcija.Pirmiau Stalinas, dabar Hitleris patyrė, 

kad jų išniekintoji religija išvarė juos iš pusiau
svyros. Kada vokiečiai pradėjo mušt sovietus ir 
raudonoji armija pasirodė bejėgė juos sulaiky
ti, Stalinas atsišaukė ne tik į tautinius, bet ir į, 
religinius rusų jausmus, ragindamas juos gint: 
savo tėvynę ir melstis už pergalę. Net užuitos 
ir vergiškai prislėgtos mužikėlių smegenys tu-jko.. bendradarbis gavo žmones 
rėjo pusėtinai nustebti dėl tokio neįmanomo pa- laišką iš Lietuvos, kuris Vežė tuos, kurie buvo poli- 
sikeitimo voždiaus galvosenoj. Kas pasidarė su neabejotinai patvirtina vi- tikai ir diplomatai. Tauti- 
jo bedieviška nuotaika? Oficialiai palaikąs.--------i—----- >...
“bezbožnikus", eikvojęs jų spaudai valstybės 
iždą, sulikvidavęs tiek cerkvių ir dvasininkų, or
ganizavęs bedieviškas eisenas, neigiąs religi
ją kaipo "žmonijos svaigalą", — dabar įsako 
melstis į Dievą, kuriam netiki ir kurio vardą, iš
niekinimo dėliai, liepia rašyti maža raide. Pa
galiau prispirtas prie sienos, net žada ateityj

Iš
Kelios dienos atgal, spa- prasme, kad rusai 13 d. 

;lių 27 d., vienas “Darbinin- birželio pradėjo velti mūsų 
ko” bendradarbis gavo žmones į tolimą Rusiją.

sas anksčiau gautas žinias ninkai ir “buržujai” buvo 
apie bolševikų šeimininką- atgyvenę savo dienas, 
vimą Lietuvoje ir jų azia- Daug jų išvežė, bet daug 
tišką terorą. Štai laiško jų žuvo specialiuose trau- kraštą valyti 
turinys: kiniuose. --’---•

Kaunas, rugsėjo 17, 1941 agentai vežė, gabeno ne- Partizanu 
Mylimas Broli, kaltus lietuvius prekiniuo- man

Leisk pasveikinti tave to-'se ir gyvuliniuose vago- mė, ’
- j limoj šalelėj ir palinkėti nuose r w .
duoti tikėjimo laisvę! Tai tur būt kokia nemato--tau geriausio pasisekimo. vagone’ užkaldami juos ir jų buvo 
ma jėga prispaudė kietą bedievio sprandą, su
klupdė jį ir privertė viešai išpažinti tą galybę, 
kurią visą savo gyvenimą buvo neigęs, niekinęs

“ - — ----

t

eidavo, tam jis žemai nusi
lenkdavo. Tai, žinoma, vi
siems patikdavo, todėl visi 
jį ir mėgo.

Kur būdavo kalbama ne
teisybė ir jam būdavo duo
damas žodis savo nuomo
nei išreikšti, ten jis atsisa
kydavo. Arba kur būdavo 
ginčijamasi dėl teisybės, 
ten jis pasiskųsdavo nega
lavimu ir pasišalindavo. 
Jis stengdavosi visiems 
pataikauti, visiems įtikti.

Kaip vysta gėlė, kuriai 
permaža drėgmės ar sau
lės, taip ir tas žmogus, su
laukęs senatvės, ėmė džiū
ti, menkėti, kolei užmerk*? 
akis. Iš visų buvusių drau
gų ir pažįstamų, kurie jį 
buvo pamėgę, tik keletas 
teatėjo palydėti jį į amžiną 
poilsio vietą.

(yra labai mažai nukentė- kartu kulipka tik per plau-1 *^as vįs^ .m/į^aas ^mo" 
ijęs. Neteko abiejų tiltų, kus pračiuožė. Dirbo visi &us st0J° prieš Dievo teis- 
įkuriuos rusai patys buvo lietuviai, nes jau po tokia Visagalis Viešpats,
įsusprogdinę, nors jų pačių santvarka nebuvo galima ^urs gerus darbus dan- 
kariuomenė dar traukėsi išgyventi (pabr. Red.). duoda, uz blogus —
per tiltus. Karo pradžia į-j Žmonės Lietuvoje reikia Praf»aru baudžia. Jam tarė, 
vyko 22 birželio ir jis tru- pasakyti, kad daug pama- 
ko Lietuvoje apie trejetą žėjo, nes pavasaryje vokie- 
dienų. Žinoma tai dėka čiai išvažiavo į savo tėvy- 
partizanų, kurie aktyviai nę, vėliau rusai išvežė mū- 
veikė. Todėl, praėjus pa- sų daug žmonių, apie 30,- 
čiai karo šmėklai, reikėjo 000 į Rusiją; ir dabartiniu 

i nuo dydpa- laiku žydų jau retai kur 
(Mat bolševikų iaįkių, komunistų ir rusų, pamatysi, tik Kaune, nes

___ i teko būti ir provincijoje jau jų prare- 
bet nėra didelė lai- tėjo.

nes ir partizanų taip Mūsų šeima

i — Tau gyvenime buvo 
nei šilta, nei šalta; steng- 
davais visiems pataikauti 
ir geru pasirodyti, nors 
žodžiai ir veiksmai būdavo 
priešingi tavo mintims; to
dėl vienintelis kelias, kurį 
užsipelnei, yra kelias į 
pragarą!

Koks būsi gyvendamas 
nes ir partizanų taip Mūsų šeima ir giminės' žemėje, tokį ir atpildą gau- 

po 50—70 žmonių pat žuvo čia apie 200. Tarp likome sveiki. Jonas iš ka- si! A. Fronckevičius.- ----- - ---- - * - up_ p_M

ir persekiojęs. To staigaus perversmo negalėjo 
nepastebėti ir tamsiausi sovietijos gyventojai. 
Kaip gi jaučiasi patys komunistai? Be abejo ne 
kitaip kaip jų vadas: veidmainiauja ir savo šir
dy pasižada persekioti tikėjimą po senovei, kai 
užklupusi juos nelaimė kaip nors nuslinks. Bet 
drauge jie draskosi iš pagiežos, kad ta niekina
ma ir tariamai nieko nereiškianti religija taip 
skaudžiai juos suklupdė.

Atėjo eilė ir Hitleriui pripažinti, kad religi-j 
ja, kurią jis tiek niekino ir varžė, yra labai ga-' 
lingas veiksnys, su kuriuo būtina skaitytis, y- 
pačiai užėjus sunkiems gyvenimo sukrėtimams.! 
Hitleris jau junta, kad šis sunkus karas yra lem
tine jo gyvenimo krizė. Įsisiūbavęs ir bešluojąs, 
viską, kas jam ant kelio stovėjo, staiga ties 
Smolensku buvo sulaikytas. Teko nustebti, su
sirūpinti ir tur būt rimtai nugąstauti, nes paė
męs Smolenską, atidarė jo bažnyčias ir liepė 
laikyti pamaldas. Kad ir žygiuoja pirmyn ir vis 
laimėdamas, jis negali nematyti, kad karas per
nelyg užsitęsė ir nežinia kada ir kaip pasi-

visokio luomo riuomenės sugrįžo gegu- 
Manau tau vistik įdomu, ir į^ikydami P°.3 4 dienas- žmonių, bet jau gali spręs- žės 5 d., ir jį iš Kauno pa
gal norėsi sužinoti l.v.. .v w. x x - -
tiek apie lietuvių gyveni-- sugrįžo, js simt2 ga tre_ lietuviai. Iš jų buvo ir mo- laimė 
mą. Jeigu rašau, tai jau 
gali manyti, kad bent vie-! 
nas lietuvis gyvas. Juk po. 
karo Lietuvoje ir tiktai) 
užtekdavo, jei pasakydavo kau gyvas, nors gyvenau 
sveikas ir gyvas. Gyvas ta Kaune. Kaunas nuo karo

šiek SujP'įžti mažai kas kad tai buvo susipratę lydėjau į namus. Tai buvo PIRK DEFENSE BO-
-------- t? *■------- 7 ----- -------- *-» ilVLUVŽUl. A.O J k-FV* V V AK 111V ACAAAAAvJ, MU»UUXVJ1 AAVUU~; 

čias nuošimtis. Bet manau kytojų, studentų ir darbi- viai kareiviai turėjo daly-' 
ir Amerikos laikraščiai tuo ninku. Aš taip pat likau vauti kare.
domėjosi. vos gyvas iš trijų kartų, vežimo kartu būtų taip patį

Aš nuo karo šmėklos Ii-1 nes mano gyvybė kybojo išvežę, žinoma su visa šei- 
kaip ant plauko. Trečiu ma.

baigs. Kliūtys augte auga. Ir kaip tik šiuo sun
kiuoju momentu Amerikoj pradėta skelbti, kad 
Hitleris, karą laimėjęs, planuoja panaikinti 
krikščionių tikėjimą ir įvesti kažkokią keistą

Žmogus, Kurs Neturėjo Priešų
Kartą gyveno žmogus, 

kuris, nežiūrint į tai, ar
■nacių religiją: vietoj kryžiaus iškelti svastiką, teisingai, ar klaidingai bu-

_ . . vn kalnams VKiinmpf nn-
bibliją pašalinti ir jos vietoj įvesdinti savo poli
tinį kūrinį “Mein Kampf",

vo kalbama, visuomet pri
tardavo. žodžiu, jis sutik- 

i nuomonėmistinį kūrinį Mein Kampf , panaikinti krikštą, <įavo su visų nuomonėmis, 
| likviduoti sekmadienį jr tt. Nežinia, ar kada'ir kaip kas grodavo, taip 
■ Hitleris buvo taip smarkiai supykęs, kaip da- ir šokdavo.
bar, kada tą paskalą nugirdo. Jis negalįs atsi
stebėti, kaip žmonių vaizduotėj toksai šmeižtas 
galėjo išsiperėti. Ar čia šmeižtas, ar ne, tai dar 
neištirta. Svarbu tai, kad gyvenimo krizėje o- 
peruojama religija ir, visam pasauliui nuste
bus, net bedieviški diktatoriai priversti jos 
graibstytis. K.

Darbininku Luomo Prakilnumas
Rašo T.

Vienas menininkas, vardu Jean Francois 
Millet, nupiešė didžiai reikšmingą paveikslą. 
Tą paveikslą jis užvardijo “Angelus”. Įsižiū
rėję į paveikslą mes matome du asmeniu lau
ko dirvoje stovinčiu. Jau vakaras artėja. Sau
lutė jau leidžiasi, o iš tolimos bažnyčios gir
dėti varpo gaudimas šaukiąs žmones sukal
bėti vakarinį “Angelas Dievo”. Paveiksle y- 
ra vyras ir mergina. Mergina stovi galvą pa
lenkus ir rankas maldingai susidėjus; gi vy
ras, kiek nervingai, savo nuvargusiose ran
kose glamžo kepurę; abu kalba maldas. Visai 
prie jų matosi vežėčios ir jose sudėti įran
kiai su kuriais jie lauką dirbo. Paveiksle la
bai aiškiai matosi nusileidžiančios saulutės 
spinduliai. Ir į ką jie labiausia atsimuša? Jei
gu kuris nors iš mūsų būtumėm paveikslą 
piešę, tikrai mes būtumėm nukreipę saulutės 
spindulius į merginos veidą. Netaip padarė 
tikras menininkas. Jis saulutės spindulius 
nukreipė į vežėčias ir į darbo įrankius. Ir 
taip jis išreiškė prakilnią mintį, būtent, kad 
dirbti paprastą darbą, būti paprastu rankų 
darbo darbininku, nėra pažeminimas, bet 
garbė ir pasididžiavimas. Bet kadangi šian
dieną darbininkų luomas yra žeminamas, aš 
noriu, savo broliams darbininkams, primin

ti apie jų luomo prakilnumą ir jo svarbą mū
sų laikais.

Kristus ir Bažnyčia Darbi
ninkus Aukština

Prieš Kristaus atėjimą į darbą buvo žiūri
ma su panieka ir pažeminimu. Senovės Grai
kai ir Romėnai, kurie save skaitė kultūrin
gais žmonėmis, paprasto rankų darbo gėdė
jos! dirbti, o darbininkus laikydavo už ver
gus, neturinčius gyvenime daugiau teisių 
kaip keturkojai gyvuliai. Net ir tas garsusis 
Graikų išminčius Platonas yra pasakęs, kad 
visokis rankų darbas žmogų žemina, netin
kąs dirbti šalies piliečiams, o tik vergams.

Bet štai atėjo Kristus. Tiesa, Jo atėjimo 
tikslas nebuvo, kad pakeisti žmonių pažiūras 
į darbą, tačiau Jis ir tai padarė. Ir jeigu šian
dieną sakoma, kad kas nedirba tegu ir neval
go, jei šiandieną reikalaujama, kad darbinin
kai gautų už savo darbą tinkamą pragyveni
mui atlyginimą, jei šiandieną šaukiama, kad 
darbininkai nėra vergai, ar kokios mašinos, 
bet žmonės turį pilnas teises kaip ir turčiai, 
tai ačiū mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris 

*tokią permainą padarė pasauly. Būdamas 
Amžinasis Dievas, Jis tapo darbininko Juo

nes buvusieji lietu-1 pąus ĮR ŽENKLUS 
’piviai tiirAin Halv-

Tėvus antru • A . ” _— I Apsigynimo Taupymo
- . - l . bonai gali būti užregis- 

'* truojami kiekvieno vardu
__________ _ atskirai arba dviejų vardu 

kaip partnerių, arba vieno 
individo vardu kitam, kaip 
labdarybė.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Remk savo Valdžią šiame 
tautiniame pavojuje. Pa
statyk apsigynimo sieną 
Dūkdamas Defense Sav- 
ings Bonds ir Stamps.
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Jis lankydavos pas žmo
nes, kurie, kaip įmanyda
mi, kitus apkalbėdavo ar
ba apšmeiždavo kitų gar
bę ir gerą vardą, bet ir čia 
jis pritardavo. Jis meluo
davo su meluojančiais ir 
teisybę sakydavo su tiesą 
sakančiais. Bet kas svar
biausia, kad jis taip pui
kiai mokėdavo nuduoti, 
jog visi juo tikėdavo. To
dėl jis visų buvo mylimas 
ir gerbiamas.

Tas žmogus neturėjo jo-

Jis būdavo draugijose, 
kompanijose, kur, piktu 
džiaugsmu 
jo tikėjimą 
išjuokdavo, 
kiu atveju 
davo 
tai pateisinti ar apginti, kių priešų. Kas prie jo pri-

perimti, viešai 
ir įsitikinimus 

tačiau ir to- 
jis neužsigau-

ir net nebandydavo

zapo Sūnumi. Jis nėkiek nepyko ant žydų, 
kurie pažeminančiai Jam sakė: “Ar Jis ne 
dailydės Juozapo Sūnus”, ir “Jis nori mus 
mokyti, juk Jis gi tik Darbininkas”. Savo 
gražiausias jaunystės dienas Jėzus praleido 
Nazarete prie dailydės darbų. Ir Jis sakė: 
“Dievo Sūnus atėjo, ne kad kas Jam tarnau
tų, bet kad Jis pats tarnautų kitiems”. Visus 
apaštalus, savo Karalystės žemėje darbinin
kus, Jėzus pasirinko, ne iš kunigaikščių ar 
turčių, bet iš darbininkų luomo. Ir tas apaš
talų išrinkimas yra garbės vainikas darbinin
kų žmonių luomui. Dieviškasis Darbininkas 
taip išaukštino darbą, kad vėliau, Krikščio
niškame pasauly, viduramžiuose, net kara
liškos kilmės žmonės ėjo mokytis rankų dar
bo amatų.

Apaštalai, sekdami savo Mokytoją Kristų, 
nors jie buvo Bažnyčios vyskupai, bet rankų 
darbo nesigėdino dirbti. Šv. Povilas apašta
las Efezo kunigams štai kaip kalbėjo: “Aš ne
noriu nė kieno sidabro, aukso ar drabužio. 
Kaip jūs patys žinote, nes mano ir tų, kurie 
yra su manimi, reikmenei tarnavo šitos ran
kos. Visame aš jums rodžiau, kad, taip dir
bant, reikia šelpti silpnieji ir atsiminti Vieš
paties Jėzaus žodžius, kaip Jis pasakė, kad 
laimingesnis dalykas yra duoti, kaip imti”. 
Kitoje vietoje tas pats apaštalas sako: “Jūs, 
broliai, juk atsimenate mūsų darbą ir nuo
vargį. Mes darbavomės dieną ir naKtį, kad

nė vieno jūsų neapsunkyti. Mes nebuvome 
tarp jūsų neramūs ir nevalgėme nė kieno 
duonos dovanai, bet dirbome dieną ir naktį, 
vargdami ir nuvargdami, kad neapsunkintu
me nė vieno iš jūsų”.

Katalikų Bažnyčios Popiežiai, visais am
žiais, aukštino darbininkų luomą, gynė juos 
nuo neteisingų kapitalistų išnaudojimo, ra
gino juos organizuotis į savo unijas ir nuro
dė kaip jie savo gyvenimo luomą gali page
rinti ir pakelti. Visa tai liudija Popiežių, y- 
pač Leono XIII ir Pijaus XI, išleistos encikli
kos darbininkų klausimais.

“Katalikų Bažnyčia moko,” sako Popiežius 
Leonas XIII enciklikoje “Rerum Novarum”, 
kad darbininkai nėra darbdavių vergai; darb
daviai privalo gerbti darbininko žmogaus 
aukštą vertę, dar labiau Krikščionybės pa
aukštinimą, nes to reikalauja pati teisybė. Ir 
sveikas žmonių protas ir Krikščioniškas mok
slas moko, kad sunkus rankų darbas ne tik 
žmogaus nežemina, bet dar jį išaukština, nes 
tas darbas yra dora priemonė savo gyvybei 
palaikyti. Už tad gėda ir nežmoniška išnau
doti žmones kaip kokius daiktus, norint pra
lobti ir tik tiek juos tevertinti, kiek jų jėga 
gali jiems duoti naudos”.

Popiežius Pijus XI, enciklikoje “Quadra- 
gesimo Anno”, sako: “Tiesa, pasakius, vals
tybės turtai ne iš kitur, kaip tik iš darbinin
kų darbo kyla. Argi nematome, kad gausin-



DXRŠININKXB '

Po Grubiomis Rūpintojėlio Kojomis

Antradienis, Lapkričio 4, 1941

jusios rankutės gruobuo- 
niškai prie savęs prispau
dęs.

Mano Dieve, mano Dieve,
niekuomet Tu nebuvai toks 
reikalingas, kaip dabar...

1. VAIKYSTĖS į* Rūpintojėli, bėgau į tave
R 0 PIN TOJ £ LIS į. ir nuo užpykusios gaspadi-

Lietuvos kelių Rymoto- i nės, ponia dabar besivadi- 
jau, vargo Rūpintojėli, se-^nančios; bėgau pas tave, 
niai tu rymo ji mano tėvų mano mylimasis Dieve, ir 
žemės pagriovyje. tada, kada šeimininkasžemės pagriovyje. tada, kada šeimininkas

Buvau mažas piemenėlis, i mane lyg šunį išvarė: be
buvau piemuo. Nuplyšusi ganant jo bulius kaimyno 
tėvo rudinė tada mane te-’teUuką nudūrė, kaltes li- 
dengė ,kur plevėsavo lopai 
ant lopų, o ant tų lopų dar 
lopų lopai ir maži lopeliai. 
Lyg dainos parafrazė. Bet 
ji teisingai nusako visų 
piemenėlių, kurie gano ir 
kurie dar ganys, kasdieni
nį rūbą. Prazulinti kelnai
čių keliai taip pat priside-’ 
rino prie bendro vaizdo. 
Maisto terbelėje, per pe
čius persvertoje, kokie ten 
gardumėliai! Centrifūgos 
pieno varškė, dirsių duo
nutė — ir visas patiekalas, 
visas pasigardžiavimas 
gardžiausias. To nudribu
siais ūsais gaspadoriaus, 
šeimininku dabar vadina
mo, kietas botagas apie 
mano piemeniškas blauz
deles dažnai apsivynioda
vo lig kraujo... Atsimenu o storos, kaip negro, gru- 
ir tą biaurybę Naudžiaus biomis rankomis žlibo die- 
šunį, kurs skverną manivadirbio išdrožtos tavo lū- 
nutraukė, kelius kartus; pos šypteldavo, man į švie- 
čerkaso kelnes prakando sų ateities ir mokslo ryto- 
begėdis... -jų mane belaimindamos...

Tu, Rūpintojėli, visa tai Neužmiršai, tur būt, ir 
matei ir savo glostančia a-* to, kada tavęs vos nenu- 
kimi, sulysusiu, sudubu-! traukiau, vos neapverčiau1 
siu veidu laiminai mano su visu kryžiumi iš džiau- 
piemenystę...

Atsimeni,
aną rugiagėlių puokštę,’kiau, tvirtai tikiu, Dra- 
kurią tau po apkerpėjusių,1 gręžtų tavo rankų laimi- 

'purvinu alksnio kryžiumi namas, išdurtų tavo mei- 
padėjau, kurs taip ištiki- lės akių lydimas... 
taai tave laikė, už aptrūni-

kau aš, kam jaučio ragų 
nesuvaldęs... Juk atsime
ni, kaip karštai tada prie 
tavęs glaudžiaus, gyveni
mo nepažįstančiomis aša
romis verkiau — savo kar
čią dalią skandinau.

Aš pradžios mokyklos 
plevėsa. Aš jau paūgterė- 

Į'jau, naują kepurę, ašuto 
[meilumo milinę įsigijau; 
ir skarelę ant kaklo jau 
galėjau rišti; vyras tariaus 
esąs, nes į mokyklą ėjau, 
nes ilgas kelnes mano mo
tina man užmovė...

Nuo Rūpesčio sudžiūvęs 
Rūpintojėli, meistro vi
nies įskelta tavo galva kas 
rytas pasilenkdavo į ma
ne, kas rytas įdubusios ta- 

‘ vo akys sužibėdavo man,'

mano; su visu kryžiumi iš džiau
gsmo, nes egzaminus į pir- 

Dievuliuk, ir mą klasę išlaikiau. O išlai-

Metai iš metų kopiau

ŠEIMININKIŲ DCMESIUII

ir* «
Dar Apie Bolševikų Teroru Lietuvoje i

Dviejų ir pusės metų Mary McBride, ne kiek nesibijo keturių liūtų, 
kuriuos išsivežė savo trokan “for riae”. Paslaptis tame, kad tie liūtai 
dar tik vieno mėnesio senumo. Liūtai buvo atvežti į Los Angeles Griffith 
Zoologijos daržą.

aukštyn. Nebetiko man.; Saulė, vėjuoto saulėtekio gaus širdį tu taip paglos-

• Al. Merkelis skaitė per 
Kauno radiją antrą pas
kaitą apie bolševikų tero
rą Lietuvoje. Šį kartą pre
legentes arčiau sustojo 
ties teroru Aukštaičiuose. 
Daugiausia ten nukentėjo 
tos vietos, kur stovėjo di
desnės raudonosios armi
jos įgulos, iš kur tuojau 
neišbėgiojo komunistai bei 
jų pakalikai, ir pro kur 
slinko bėgdama raudonoji 
armija. Aukštaitijoje dau-|^misar' 
giausia nukentejo Paneve-; 
žys. Čia nužudyti 35 žmo
nės ir išvežta birželio 15 d. 
ir 16 d. 414 lietuvių. A. 
Melkelis atpasakojo kai 
kurias smulkmenas apie 
gydytojų nužudymą Pane
vėžio ligoninėje. Baisiau
sias žudynes išgyveno ir 
Zarasai. Apleisdami šį 
miestą, bolševikai degino, 
grobė ir žudė. Pasižymėju
sių savo žiaurumu bolševi
kų pavardės skamba taip. 
Petrov, Kosolapov, Kor- 
šov, Rajecki, Volpert ir pa-

daug lietuvių, susirinkusių 
pas Markelius. Čia žuvo 
inž. Mickus, Paukštys, 
Vaitonis ir kt. Zarasuose 
buvo nukankintas ir vietos 
klebonas kun. Baltrimas.

• Kazys Papečkys per 
Kauno radiją skaitė pas
kaitą “Apie vaikų literatū
ros skatintoją ir kūrėją 
Praną Mašiotą’’.

• Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas Vokietijos 
 > “rytų sritims” 
potvarkis dėl pieno prista
tymo prievolės. Pagal tą 
potvarkį, Lietuvos ir Lat
vijos ūkininkai privalo vi
są pieną pristatinėti pieno 
surinkimo ar pieno perdir
binėjimo punktams. Kiek 
iš potvarkio buvo galima 
suprasti, tam tikras pieno 
kiekis vis dėlto leidžiama 
suvartoti namie maistui ir 
naminių gyvulių pašarui. 
Surinkimo vietas nustato 
vokiečių generalinis komi
saras ar vokiečių valdžios 
paskirti apskričių agrono
mai. Prižiūrėti pieno pris
tatymo vykdymą paveda
ma apskričių agrono
mams. Agronomai galį lei
sti gaminti ir naminį svie
stą. Miestų valdžios orga
nai nustato pieno produk
tų pardavimo vietas. Pie
no produktus ’ draudžiama 
pardavinėti vokiečių ka
riams ar įstaigoms be ati
tinkamų leidimų. Nusikal
timai prieš šiuos nuosta
tus baudžiami. Jie veikia 
nuo 1941 m. rūgs. 6 d.

kepurė — galva padidėjo; nepažįstanti, jokio ašaroto tai, kad tavo rankose tuoj našiai. Zarasuose nužudyti 
i ji sutirpsta, kraujo žvilgs- politiniai kaliniai, jų tarpe 

buv. Zarasų komendantas, 
kaslininkas Maskoliūnas, 
mokytojas Šakenis ir kiti 
Nugirdyti čekistai, kbm- 
jaunuoliai ir panašūs tipai 
švaistėsi po miestą ir šau
dė į visas puses. Žiauriai 
buvo apšaudyta ir vietinė 
ligoninė. Raudoniesiems 
banditams apleidus mies
tą, lietuviai buvo susirin
kę pas p. Markelį pasitarti. 
Tuo tarpu į miestą, vėl grį
žo raudonieji ir išžudė

nebeįlindau į senuosius a- saulėlydžio neturinti.
vino kailius — padrūtė- Tu mano dūšią nuogą niu į tavo kiaurą šoną bė
jau... Tik tu, mano Vie- kiaurai įžiūri. Joje visko žiūrėdama?...
nuolėli, kas kartas krypai būna, kaip žinai... Kartais 
menkėjai...
2. KADA SIELA
RŪPINTOJĖLIO
ŠAUKIAS

Dabar į tave, t- o------- — ------ - —— --—
kvepėjau, nebebėgu šeimi- meilės žvilgsniu užkabini kiauromis tavo kojomis 
ninko išsigandęs, kaimyno mano dūšią, kada aš po ap- nuvalkiota susmuks... 
šunų vejamas, nuo raga- trūnijusiomis, aptrupėju-i Ar žino, mano Dieve, tas, 
nos žarijomis liepsnojan- siomis, grubiomis tavo ko- kurs bėga nuo tavęs: nuo 
čių šeimininkės akių nebe- jomis susmunku pagalbos tavęs bėgdamas, slapsty- 
sprunku... i nusikamavęs, niekeno ne-damasis ,tik tavęs jis ieš-

Dabar į tave, protingasis išgirstas, nesuprastas...
Dieve, proto ir širdies,'. Arba, Rūpintojėli, klai-

‘ i Mano Dieve, tango žmo-
1 ant jos visi Himalajų ak- gaus širdis persisotino ai- 
■ mens sugula, ir kartus nu- stra, minkštų fotelių dva- 
! sivylimas tada iš jos gel- šia ištižo, išglebo ir pati
• mių ištrykšta... Ak, ko- nuo savęs pabėgo ir bijo į 
j kiuo saldžiu balzamu pa- savę begrįžti. Ši siela kla- 

rimties Į-’ glostai tu mane, Dievo jūnė klaidžios tol, kol po

t

i

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIŲ

GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite:

366 W. Broadway( So. Boston. Mass.

I ko...
Juo toliau žmogaus sie- 

minčių ir jausmo polėkiais kioji nuodėmės Šmėkla, *a nu® tavęs, Rūpintojėli 
skubu įkvėpimo sumany- kai mano dūšion purvina- Tylusis, juo labiau, juo 
mams, tavo akies spindu- sis velnias įsikrausto ir už skurdžiau ir aitriau šau
lio darbams...

Piemenystės dūdelę se-! patogios
niai draugui Kaziui dova
nojau. Jau berniokas jis. 
Ūsą suka... Piemeniškoji 
anų dienų saulė nebe tuo 
veidu kaitina mane, ku
riuo ji tada į elgetišką 
duonos riekę žvilgterėda
vo ir paskutinę sviesto 
kruopą sau pasivogdavo... sielą tada tyra, rami kar- 
Kitos dabar man reikia 
saulės. Anoji saulė nebeį
stengia manęs užkerėti...

Tu, Rūpintojėli, žmogiš
kojo tragizmo ir laimės iš- 

| reiškėjau, man esi naujoji

jokius pinigus iš šios sau 
vietos nešdintis 

nenori, tada aš įgrimstu 
išskabliuotan tavo veidan, 
j prakiurusias tavo akis į- 
lendu, ir mano dūšioje be- 
kvatojąs bestija velnias, 
spindulingų tavo meilės a- 
kių trenktas, mauna nė 
kvapo čia nepalikęs. Mano

t

tumėlio rasa suvilgo sau- 
lėtams rytmečiui, dienos 
dangaus skaidrynei.

Kodėl. Rūpintojėli, tu 
toks man mielas, mano dū
šiai artimas? Kodėl žmo-

Atsakymas — Tamsta 
praneši, kad informacijas 
apie pakeitimą adreso pa
siuntei Paštui. Tame guli 
priežastis. Tamstai reikėjo 
ne paštui pranešti adreso 
pakeitimą kiekvieną kar
tą, bet tiesiog Alien Regis-Klaurimal Ir Atokumai 061 uesio& Alien ragis-.

Ii AlMKjnrai tration Division, Washing-
UŽSIREGISTRAVIMAS 

IR PAKEITIMAS 
ADRESO Ix Į

Klausimas — Aš užsire
gistravau lapkričio mėne
sį, bet iki šiam laikui nega
vau savo užsiregistravimo 
kortelės. Du syk persi- 
krausčiau, ir abu sykiu 
pranešiau savo naują a- 
dresą Paštui. Nežinau, ko
dėl negaunu kortelės.

ton, D. C. Alien Registrą-* 
tion Act reikalauja, kad a-'; 
teivis, gyvenantis pašto-' 
viai Jung. Valstybėse, pa
keičia gyvenimo vietą, jis’ 
privalo į penkias dienas po 
pakeitimo adreso pranešti 
Alien Rgistration Division,’ 
Washington, D. C. Pataria-' 
me tamstai kuogreičiau- 
siai su šituo dalyku susi
tvarkyti. Galima gauti 
tam tikrą formą Pašte.

WOULD BOMB JAPS—“Per- 
haps Fm not speaking as a 
bishop should, būt I’d likę to 
see a few American bombers 
bomb the Japanese,” said the 
Rt Rev. Ronald Hali, Angli- 
can Bishop of Hong Kong, on 

arrival in Los Angeles.

gos gerybės, kurios sudaro žmonių turtus, 
išeina iš darbininkų darbo, ar tai kad patys 
vieni darbininkai jas pagamino, ar tai jiems 
dirbant su įrankiais bei mašinomis, kurios 
žymiai didina darbo našumą. Visi žino, kad 
jokia tauta niekada neišsivadavo iš vargo ir 
skurdo, nepasiekė geresnės būklės be dide
lio ir suderinto visų žmonių darbo”.

Pasaulis Darbininkus 
Pažemina

Tačiau visa tai žinant, kaip per devynioli- 
ką šimtų metų Krikščionybė aukštino luomą, 
mes šiandieną randame, kad daugelis kažin 
kaip pažeminančiai žiūri į tą luomą. Tiesa, 
šiandieną nebesakoma, kad paprastas dar
bas tik tinkąs vergams dirbti, bet mintis yra 
ta pati. Mes laikome didvyriais tuos, kurie iš 
darbininkų luomo patilo į aukštesnę sferą, 
prasimušė į pramonę, į politiką, į meną, šių 
dienų pažiūra į darbą yra maž-daug toki: — 
žmogus yra paprastas darbininkas tik dėl to, 
kad jis arba neturi ambicijos pakilti, arba ne
turi gabumų. Darbininkas savo luomo darbą 
laiko už vargdienio naštą ir laukia tos dienos, 
kada jis galės pakilti, galės save paaukštinti. 
Ir kada mes sakome, kad žmogus pakilo, tai 
mes visai nereiškiame, kad jis geriau savo 
amatą pramoko, kad daugiau turtų susitau
pė, ar kad protiniai prasilavino. Mes reiškia
me, kad jis pakilo iš to luomo, kurį jis ir jo 
draugai laikė žemiausiu. Kada studentei už

baigia mokyklas, tai jiems yra kalbama apie 
pašaukimus į gydytojo, advokato, inžinie
riaus, kunigo luomus. Bet ar kada girdėjome 
kalbėtoją raginant jaunuolius į darbininkų 
luomą? Negirdėjome. Nes būti darbininku 
laikoma pažeminimu.

Tokias pažiūras šiandieną į darbininkų 
luomą turi ne tik nekrikščionys, bet ir dau
gelis katalikų. Tik aną dieną aš pats paju
tau, kad ir mano pažiūros į darbininkų luomą 
netaip labai aukštos širdyje, kaip jos pasi
reiškia žodžiu ar raštu.

Buvo toks atsitikimas. Teko man įsikalbė
ti su vienu Katalikų, darbininkų unijos va
du. Aš tiesiog stebėjausi jo proto gabumais, 
jo mokslu ir kultūra. Ir man atrodė keista, 
kad tas gabus, kultūringas vyras, kuris iš
mintingai gali kalbėti apie visus klausimus, 
yra tik paprastas fabriko darbininkas. Kodėl 
jis dirba fabrike, kada savo gabumais jis 
lengvai galėjo pakilti į aukštesnę sferą. Ga
lutinai aš jo apie tai paklausiau; tačiau tuo
jau patėmijau, kad toks, katalikų kunigo, 
klausimas jį tikrai nustebino. Gal iš pagar
bos kunigo luomui jis nenorėjo apie tai gin
čytis, tik nuolankiai ir širdingai atsakė: “Aš 
esu paprastas darbininkas, vadovauju dar
bininkams .tokiu ir noriu visada pasilikti. 
Tai yra mano pašaukimas”. Aš jam palen
kiau galvą.

Kitas tėvas, prancūzas, kuris auklėjo du 
sūnų man sykį sakė: “Aš noriu, kad mano 
sūnūs būtų arba kunigai, arba darbininkų

vadai. Lai bus Dievo valia, bet aš kasdieną 
meldžiuos, kad jie niekada nenorėtų atsiskir
ti nuo darbininkų luomo”.

Darbininkų Pažeminimo 
Priežastys

Tiesa, yra daug priežasčių dėl kurių dar
bininkų luomas yra žeminamas. Kaip Darbi
ninkas Kristus buvo nukryžiuotas, taip Jo 
broliai darbininkai, per visus šimtmečius, 
dar ir šiandieną, yra nukryžiuojami. Jie yra 
priversti dirbti ilgas valandas už menką at
lyginimą, gyventi aplūžusiuose ir šaltuose 
būtuose, skursti ir kęsti vargą ir badą. Neste
bėtina tad, kad darbininkas nori pakilti iš to 
luomo; nestebėtina, juk šeimos tėvas rūpina
si, kad jo vaikams nereikėtų tą visą kęsti ką 
jis perkentėjo. Tačiau reikia rimtai paklaus
ti ar aplinkybės sudarė tokias į darbą pažiū
ras, ar pažiūros yra priežastis tokių aplinky
bių.

Turime pripažinti, kad darbininkai yra 
nukryžiuojami tik dėl to, kad jų luomas lai
komas pažeminimu. Apie darbininką pas
kiausia teprisimenama. Bet jei žmonės turė
tų teisingą ir prakilnų supratimą apie darbi
ninkų luomą, tai darbininkams aišku nerei
kėtų skursti nei vargti. Bet dabar . paprastą 
darbą žiūrima kaip į kokį prisirengimą, ar 
kelią, į kitą lengvesnį, potogesnį luomą. Net 
ir patys darbininkai dažnai savo luomo rei
kalais tiek tesirūpina, kiek jiems iš tai yra

asmeninės naudos ar garbės. Yra iš pačių 
darbininkų kilę sumanių ir gabių vadų, bet 
kadangi jie buvo darbininkai iš prievartos, o 
ne iš pašaukimo, tai jie gavę pasiūlymą į ge
resnę vietą, paliko darbininkus, ir dažnai 
paskiau dar juos išnaudoja^ar parduoda ka
pitalistams. Ir taip darbininkų luomas visa
da nukenčia. Darbininkai palieka be nuošir
džių vadų. Tie, gi, kurie paskiau užima darbi
ninkams vadovauti yra arba tam darbui neti
kę, arba ieško sau garbės, o ne darbininkų 
gerovės.

Priemonės Darbininkus 
Išaukštinti

Tačiau jeigu būtų galima sudaryti Krikš
čioniškas į darbininkų luomą pažiūras, jeigu 
žmonės vertintų darbą, kaip jį vertino Kris
tus ir Jo Bažnyčios Popiežiai, jeigu darbinin
kų luomas pasidarytų pašaukimas, pastovus, 
garbingas pašaukimas, nėkiek nežemesnis už 
gydytojo, advokato ar inžinieriaus pašauki
mą, tada darbininkų pastangos pagerinti sa
vo gyvenimą būtų galingos, vieningos ir sėk
mingos. Jeigu darbininkų vadai didžiuotųsi 
savo pareiga, didžiuotųsi, kad jie vadovauja 
prakilniam žmonijos luomui, tada darbinin
kai greitai gautų iš darbdavių teisingą pra
gyvenimui atlyginimą ir tinkamą pagalbą. 
Bet darbininkai niekada neturės užtektinai 
pasišventusių ir garbingų savo luomui vadų, 
iki jie patys neišmoks didžiuotis savo luomu
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IV. Protinis Auklėjimas
norsRašo Mokytoja 

Saliomė Juozelėnaitė
Naujagimis atsineša už

slėptam stovy, paveldėjęs!

ažioji gamta prieš audrą. Neseniai perėjusi audra per Cleveland, O., išaušus gražiajam rytui 
neatsinešė jokių ženklų, kad artinasi audra, kuripalietė ir Great Lakęs sritį. Taip dažnai atsitinka. 
Čia, rodos, oras gražus, tik žiūrėk už valandos jau jis savo daro.

I

j 

iš tėvų ir giminės, proto 
gabumą, kaip ir kitas dva
sios ir kūno jėgas. Iš karto

ŠEIMININKĖMS 
H PATARIMAI

Užlaikymui šluotos gera
me stovyje, įkišk ją į mui
luotas pamazgas, sykį į sa
vaitę. Tas sukietina šaude- 
lius.

[medžio dalykų jie ką 
kuria, stato, sužino, 
daugiau, mažiau ir išmok
sta iš daiktų be vargo 
skaičiuoti. Iš smilčių supi
la kalną, išveda upelį, už- 

_________ _____ ___ .__ _ tvanką ir k. Apčiuopiama 
trumpai naujagimis ne- kūdikių pažintis per žaidi- 
mato ir negirdi. Per maty- mą su trikampiais, volais, 
mą, klausą, palietimą ir rutuliais, ripkomis - skri- 
kitus kūno jutimus yra la-! tūliais ir kitomis figūro- 
vinamas protas. Kadangiį mis palengvina jiems atei- 
pradžioje visi kūdikio kū- ty mokykloje, esant moki
no jutimai yra gležnučiai, niais ar studentais, geo- 
tai nieko išorinio, kas juos metrijos, trigonometrijos, 
jaudina, neturi būti per-j kosmografijos, geodezijos, 
daug. Stipraus garso, švie- astronomijos, statybos ir 
sos, aukštos ir žemos oro kitų matematikos mokslų 
ar vandens temperatūros apskaičiavimuose 
kūdikio jutimai nepakelia.'orijentuotis.
Ilgainiui kūdikis, ką nors matematikos mokslų už- 
matydamas, girdėdamas daviniuose tenka apskai- 
muzikos, kalbos ir dainos čiuoti trikampio kampus, 
garsus, pradeda į viską a- plotą, rutulio tūrį, skritu- 
tatinkamai reaguoti: šyp- lio diametrą, spindulį ir 
sotis, siekti rankutėmis, kitus matematiškus < _ 
verkti ar savotiškai dai- džius.
nuoti. Reiškia, per juti- Vėliau vaikų protą pui- 
mus kūdikio protas yra kiai lavina lengvi darbeliai 
pažadinamas ir jis šį tą su vyresniais ar mokytoju 
jau pradeda atskirti, nusi- sode, darže, medelyne ir 
vokti - suprasti. Jeigu ne- gėlyne. Gamtoje vaikas 
duosime galimybės kūdi-; patiria, kaip sėklą dygsta, 
kiui daiktų regėti, paliesti,'augalas auga, leidžia šak- 
garsų girdėti ir tt., tai jo nis, lapus ir naujus ūgius, 
protas ir vaizduotė liks ne- Mokyklose paskui leng- 
išlavinti. Kūdikio protui! viau mokytis botanika, 
lavintis vyriausia priemo-! augalų fiziologija, siste- 
nė yra žaidimas. Žaidimą1 matika, fitopotologija ir 
auklėtoja turi taip tvar- gretimi gamtos ... . , .....
kyti, kad kūdikis gautų ‘jeigu juos pasirenka stu- ini° 111318 0 nerei ia u" 
daugiau galimybės lavin-dijuoti. , .. ..
tis. žaidimo nauda narei-’nio lavinimo veiksnys vra nu0 kltok1’* Pluktų su-

domis, kas 4-tą valandą, technologijos, konservų ir
! pavyzdžiui: 6 vai., 10 vai., kitų šakų pramonė išdirba

To- 2 vai., 6 vai., 10 vai., ir tt. eilę gatavų kūdikiams 
Kon-

geriau 
Mat, įvairių

V. Fizinis Auklėjimas
Fizinį auklėjimą reikia sterizuotas pienas. To- 2 vai., 6 vai., 10 vai., ir tt. eilę gatavų 

suprasti kaip kūdikio-vai- kiam piene ligų bakterijos Naktį nuo 10 — 6 vai. mai- maitinti preparatų, 
ko kūno jėgų ugdymą. Kū- beveik visos yra užmuštos tinti nereikia. Kūdikis servų dirbtuvės gali pad^- 
nas per visą gyvenimą že- kaitinimu iki tam tikros naktį turi miegoti, kaip ryti įvairius maisto pro- 
mėje turi ryšį ir artimus temperatūros pienininkys- suaūgęs žmogus. Prie mai- duktus sausam, konden- 
santykius su savo siela, tės aparate — pasteriza- tinimo tvarkos pripratęs suotam ir skystam pavy- 
Užtat racionalus— protin- toriuje, o pieno vitaminai kūdikis ramiai laukia tų dale. Dauguma taip pa- 
gas vaikų kūno auginimas lieka nesunaikinti, išsky- paskirtų valandų. Jo verk- ruoštų produktų nustoja 
teigiamai paveikia jų šie- rus antiskorbutinį vitami- smo nereikia stabdyti kai kurių 
lą. Kūno priežiūrą sudaro: ną C. 
maitinimas, maudymas,

•y

Bikarbonatas yra vienas 
iš vaistų, kurį reikia na
muose turėti. Jis labai ge
ras nuo nudegimų, uždėjus 
biskutį sušlapytą kai koše- 

i lę ant nudegtos vietos. Ge
liant su vandeniu jis yra 
į geras nuo riemens ir už
kietėjimo. Jis dažnai nau
dojama receptuose valgių, 
ypatingai pyraguose, tu
rinčiuose skanžolių.

Kuomet naudojat pieną 
iš blekutės, pradurkit dvi, 
ai- tris skylutes blekutėje, 
ir paskui, jeigu nenaudo
jai likusį galima užlaikyt 

1 apgaubiant vaškine popie- 
ra ir užveržiant su gumi
niu raikšteliu.

I Kad razinkos nenuskęstų 
• į apačią pyrago, išvoliok 
jas svieste pirm dedant į 

i tešlą.

Palik pečiaus duris atda
ras pabaigus kepti, kad jis 
galėtų visai išdžiūti ir iš
gėdinti. Jei paliksi pečių 

kybę (gerumą) ne visada uždarytą drėgnas oras vi- 
galima patikrinti. Dėl šių duje bus rūdijimo priežaš- 
ir kitų priežaščių į rinkos čia.

v mene- reklamuojamus kū-
duodama dikiV maitinimo prepara

tus reikia žiūrėti kritiškai 
ir ne perdaug juos visus' 
vienodai įvertinti. Vien tik

nereikia stabdyti kai kurių vitaminų ir da- 
maitinimu, kol neatėjo pa- rosi sunkiau virškinami 

(nuo aukštos gamybos„ ---- . ---- Pradžioje kūdikių geria-skirtas laikas,
dy- judėjimas ir kiti veiksniai, mas pienas tenka praskiė- į

!sti virtu vandeniu. Toliau dikiui pradedamas duoti vėjimo neparduoti). Be to, 
vis mažiau dapiliama van- 1------------ J
dens į pieną. Maždaug nuo

1. MAITINIMAS.
Kūdikio kūnui sveikatos

pagrindą padeda iš pat 5 mėnesių amžiaus galima 
pradžios natūralūs maiti- kūdikiui duoti gerti gryna 
nimas, t. y kada pati mo- karvės j Karvės iel 
tina peni. Sveikos motinos nas atmiešiamas vandeniu 
pienas turi visas reikalui- kad jame yra dides.
gas maisto dalis, yra leng-j njs druskų nuošimtis, ne- 
viausiai virškinamas ir jos motinos piene. Su kūdi- 
organizmo tinkamiausiu ki imu pieno porcija 
pagamintas naujagimiui., iaįpsnįškai didinama. Duo- 

...... .. Ta,P maitinant keletą mė-(dam0 rnišinio ir ie.
mokslai, "esu» (4-4 /2’ ]okl°. P™” no kiekis arba porcijos dy- 

,aF«uCUaa otų- dllllolliaisto “ereikia kū-dis pareina mio kūdikio 
Dar žymus pioti-;dlklul ^udtL Jis pradžioje am2įaus> SVorio ir kitų y- 

tis. Žaidimo nauda parei-’nio lavinimo veiksnys yra nuo ProduktU su- patybįų. Duodant sveikos
na nuo tinkamų žaislų ir į-; vaikų darželiai. Juos lanko serFa arba dazniausiai Pir_ karvės ar iš bonkų pasteri- 
rankių patiekimo. Tinka priešmokyklinio amžiaus ma18 gyvenimo metais zuotą pieną, virti nepatar-į 
tokie žaislai, iš kurių kūdi-1 vaikučiai. Čia jie palieka- m\rs;a; ,nes JO ndurlai ae_ tina. Sveikiau, kad kūdikis, 
kis gali visko pasidaryti, mi dienos metu darželių
sukombinuoti: 
tiltelį, vežimuką 
Žaisti duodama: 
kartelės, voleliai, 
ripkos, sviedinukai, 
kampiai, dėžutės, ] 
kai, kastuvėliai ir smiltys. Į vaduojanti ir gera vispusio 
Visi šie žaislai daugiausia! kūdikio lavinimo įstaiga.
iš medžio. Gatavos lėlės,! Gera protinio auklėjimo tina negali maitintis arba nimo visada reikia pasitar-. 
arkliai ir p. žaisti netinka.1 priemonė yra lankymas su nėra motinos. Šio maitini- ti su gydytoju ir maitinti; T T • 1 v • • • V V • • 1 i . , . . • i . • -» ■ - • ' J • 1 1Vaikučiai
pažiūrėti, 1
juos ardo ir nieko sugalvo^ kitų juos interesuojančių nas, arba vaikams specia- maitinimas turi būti atlie
ti iš jų negali. Iš atskirų' naudingų vietų.

•- v

namuką, 
ir kitką, 
lentutės, 
rutuliai, 

tri-
kibiru-į medžiagos. Tai motiną pa-

i 1 • . • • • •

Papildomas maistas kū- temperatūros ir ilgo sto-Į

vedėjų globai ir mokomi 
melstis, žaisti, dainuoti,! 
deklamuoti, truput} skai
čiuoti, daryti žaislelius iš 
popieros, molio ir kitos

gali tokio maisto sunaudo
ti. Maitinanti motina turi 
valgyti įvairių maistą ir 
vaisių - daržovių, I 
piene būtų kūdikiui reika- sveįkatai ir normaliam au- 
lingų vitaminų. gimui. Nežinant apie pieno

Dirbtiną maitinimą nau- sveikumą, reikia tik užvi- 
jagimis gauna, kada dėl rinti, bet nevirti ilgiau. Dėl 

i kokių priežasčių pati mo- kūdikio sveikatos ir maiti-
I •, - «• •. • . • w _ •___ __ ______•____ 1 _ _ • 1__• _ ___

sulig reikalo, atsižvelgiant konservuotų produktų ko- v 
į motinos pajėgumą paso
tinti. Prie natūraliai ar 
dirbtinai gaunamo pieno 
normaliai nuo 5-to mene-; 
šio papildomai <_______
kitko. Papildomas mais
tas yra karvės pienas, ma
nų košelė, iš virtų, pertrin- , . . 
tų daržovių košelės su tru- ^aoriki} pagamintais pro-; 
pučiu sviesto, minkštas du^^ais kūdikių maitinti 
kiaušinio trynis, buljonas, J!^^a^ima' .,®?^.1.nai ye^a- 
žalių vaisių ir <_____

v sultys. Na, ir, kad norite,1-------------------- ’ ----- e>“*i ... ...
♦ K- o. t duokite įvairių konservuo-:darzoviM vaisių, kurie!msko didumo žirkles,

patybįų. Duodant sveikos tų produkty vaikams',turl svarbiausių vitaminų.Į
Iškirtų. Iki 1 metų neduoti 
' kūdikiams mėsos. Nuo 4 
I metų lai valgo sykiu su vi
sais. Ir šiuo laikotarpiu 
dėl kūdikio sveikatos rei
kia tartis su gydytoju irį 
maitinti nurodytais kie-j 
kiais ir produktais.

pripranta žalią pieną ger
ti. Virinimu sunaikinami

. pieno vitaminai, taip rei-i 
kad jos įaiingį kūdikio organizmo

I

dūktais kūdikių maitinti!

Duonos dėžę reik valyt 
nors sykį savaitėje. Išimk 
viską ir išmazgok su van
deniu ir soda. Išdžiovink 
visiškai. Dėžė neturės pe
lėsių kvapo.

Vienas iš parankiausių 
dalykų virtuvėje yra žink-daržovių linSa pateikti jiems ir pa-

■ ;(turalaus maisto, ypatingai lės. Geriausios yra viduti-

( Bus daugiau)
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Mūsų kareiviams, jūri
ninkams ir lakūnams rei
kia orlaivij, laivų, tankų, 
šovinių, apsirengimo ir 
maisto. Jūs galite paremti 
juos, pirkdami

FLIS.

Pirk Apsigynimo Bonus ir Ženklus

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

Ne. Nėra jokios kvotos 
nei nustatyta laiko. Apsi
gynimo Taupymo Bonų 

apsigyni- programa tęsiasi ir bonai

I
i

Kaip kūdikius penet , mo taupymo bonus ir žen- bei ženklai galima pirkti 
žiūrėkite žemiau paduotas! 

j maitinimo taneles, gydy-i------

iš žingeidumo, i vaikais gamtos įdomybių, mo pagrindas yra tiesiog tik pagal jo nurodymą, 
kas yra viduj, žvėrynų, botanikos sodų ir, nuo sveikos karvės pie- Natūralūs ir dirbtinas

liai bonkose paruoštas pa- karnas paskirtomis, valan-

tojų nustatytas. Iš jų su-' 
žinosite, kada ir kiek ko! 
duoti.

Medikų, technologų, che
mikų, biologų ir kitų spe-j 
cų nurodoma chemijos.'

ir nepašvęs savo gyvenimo darbo jo išaukšti
nimui.

Darbininkų luomas nėra žemesnis už kitus 
luomus. Lai tik darbininkas gauna teisingą 
už atliktą darbą atlyginimą, jam lai būna pa- • 
rūpinamas darbas ir žmoniškas pragyveni
mas, ir kuo tada jis yra žemesnis už kitus? 
Jei profesionalai didžiuojasi savo profesija, 
darbininkas teisingai, ir dar labiau gali di
džiuotis savo darbu. Be jo rankų sunkaus 
darbo profesionalai, kas jie nebūtų, negalėtų 
savo profesijos vykdyti. Tiesa, nevisi žmonės 
yra apdovanoti lygiais protiniais gabumais. 
Vieniems yra skirta dirbti paprastą rankų 
darbą, kitiems protinį; bet vieni kitų reika
lauja pagalbos, vieni nuo kitų priklauso. Tai 
kodėl mes turime vienus aukštinti, o kitus 
žeminti? Kol žmogus dirba naudingą ir gar
bingą bendros visuomenės labui darbą, jis 
turi teisę tuo didžiuotis ir laikyti save lygiu 
su kitais. Jis turi teisę ne tik gauti pragyve
nimo atlyginimą, bet, kaip sako Popiežius Pi
jus XI, tokį atlyginimą, kuriuo jis galėtų nuo
savybę įsigyti. Tikrai, Dievo akyse darbinin
kas nėkiek nėra žemesnis už kitus žmones. 
Katalikų Bažnyčia neaukščiau stato šv. To
mą Akvinietį, kuris taip didžiai atsižymėjo 
savo giliu protu, už šv. Juozapą, kuris buvo 
paprastas darbininkas. Sykį ir ant visados 
mums reikia pašalinti luomų skirtumus, atsi
kratyti tos neteisingos, nuomonės, kad dar
bininkų luomas yra žemesnis už kitus.

. f

nie- 
luo- 
kur 
mes

Mes žinome, kad darbininkų luomas 
kada neišnyks. Bet mums reikalinga tą 
mą padaryti pastovų ir garbingą. Štai 
yra Katalikų darbininkų darbas. Jeigu 
ir toliau žiūrėsime į darbą su pažeminimu, jei
darbininkų luomą laikysime žemiausioje 
klasėje, tai mes sudarysime luomą nepasi
tenkinusių, kerštingų žmonių, prirengsime 
darbininkus komunistinei revoliucijai. Ta
čiau jei mes įtikrinsime, kad darbas yra gar
bingas pašaukimas, jeigu paraginsime jau
nuolius būti darbininkų vadais, tada mes tu
rėsime patenkintų ir garbingų darbininkų 
luomą.

Kristus - Darbininkų Vadas
Tautų ir valstybių pastovumas labai daug 

priklauso nuo darbininkų luomo. Pasaulio a- 
teitis priklauso nuo darbininkų luomo kultū
ros ir pasauliečių apaštalavimo. Šiandieną 
darbininkai formuoja savo pažiūras į darbą. 
Šiandieną Katalikai darbininkai turi sudary
ti Krikščioniškas darbo pažiūras, jie turi įsi
dėmėti, kad jų luomas yra labai prakilnus, 
kad jiems nėra reikalo gėdytis savo darbu, ar 
laikyti save žemiau už kitus, šiandieną dar
bininkai turi didžiuotis savo luomu ir lavin-• 
tis ir mokytis, kad jį padarius tikrai garbin
gu. Komunistai gal kiek yra čia mus pralen
kę, nes.jie turi dagininkams mokyklas, tjuri 
sudarę studijų ratelius, per kuriuos išlavina

vadus. Bet netaip labai toli jie yra mus pra
lenkę. Ačiū, Dievui, mes turime Lietuvių Ka
talikų Darbininkų Sąjungą, turime savo laik
raštį “Darbininką", kuris skelbia Krikščio
niškas į darbininkų luomą pažiūras; turime 
garbingų vadų; turime teisingus Popiežių 
nurodymus socialiniuose klausimuose, turi
me istorinius liūdymus, kad Katalikų Bažny
čia visada aukštino darbininkų luomą ir gy
nė jų teises. Reikia tik visą tai gerai mums 
suprasti, įvertinti ir plačiau susipažinti su 
Bažnyčios mokslu. Tai padaryti yra gera 
priemonė, būtent, darbininkų studijų rate
liai ,apie kuriuos jau esate skaitę “Darbinin
ke”. Studijų rateliai turėtų visur susidaryti, 
kad per juos darbininkai galėtų geriau su
prasti savo luomo prakilnumą.

Komunistų mokslas apie darbą yra pa
grįstas pavydu ir neapykanta. Katalikų mok
slas yra meilės ir pareigos. Komunistai netu
ri Darbininko Kristaus, kuris juos pamokytų 
apie darbininkų luomo prakilnumą, kuris pa
šauktų darbininkus į Savo Vynuogyną iš dar
bininkų tarpo. Tikrai laimingi mes esame. 
Didžiuokimės savo luomu, didžiuokimės, kad 
esame pašaukti dirbti tokį darbą, kokį dirbo 
pats Išganytojas.

Kristau, Darbininke, palaimink Katalikus 
darbininkus!

reguliariai.

Sekant Žebros juostuotus papuošalus, jais puo
šiasi ir ši mergina. Gal šaltis ir išmokins, kaip 
pusnuogis kūnas pridergtu kad ir kailio šmote 
liais.

Kristau, Karaliau, teateina Tavo Karalys
tė per Katalikų Darbininkų sąjūdį.
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Brocktoniečius

| KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE binas ir parapijos komitetas 

ruošia iškilmingą vakarienę 
(lapkričio 16-tą). Sukaktuvines

Katiliaus pagtibos visose vals
tybės kolonijom, ir klausia gen. 
org. kada jis galėtų atsilankyti. 
P. Katilius pareiškia, kad iš 
Waterburio išvažiuoja į Chica
gos rajoną lapkr. mėnesyje ir 
ten darbuosis iki pabaigos me- 

i tų, bet po naujų metų su mielu 
noru atvažiuotų į Conn. valsty-lg j jų p p^r. bažnyčios su ma šįmet išleisti _____
bę. Visi atstovai vienbalsiai nu-Lv mišiomis palaidotas šv. My-jjetUvių parapijos istorija.

Šv. Kazimiero parapija šįmet 
mini 25 metų sukaktį bažnyčios 
pastatymo ir pašventinimo. Ta 
proga klebonas kun. Jonas Bo- mišias, tikimasi, atnašaus vys- 

..........  i kūpąs Charbonneau. Planuoja- 
i ir Montrealo

Brockton, Mass. — Spa
lių 29 d. vakare, Brockton 
High School auditorijoj 
įvyko art. Anna Kaskas, 
Metropolitan Operos žvai
gždės, koncertas, kurį su
rengė Co-operative Con- 
cert organizacija.

Art. Kaskas dainavo iš 
operų ir liaudies dainas. 
Publika jos dainavimu ir 
artistiniais gabumais buvo 
taip sužavėta, kad nenorė
jo paleisti iš scenos. Po 
kiekvienos dainos aplodis
mentais iššaukė pakartoti.

Laikraštis “Brockton In- 
terprise” plačiai rašė apie 
tą koncertą. Tarp kitko 
štai ką sako apie mūsų ar
tistę, Anna Kaskas: 
“Aside from the brilliance

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Nakų

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

NESIDUOKITE
PAPRASTAM 

KRŪTINES ŠALČIU 
SULAIKYTI JUS

of her voice and the excel- 
lence of her interpretation, 
the singer also is to be con- 
gratulated on two rare 
merits. She showed wis- 
dom in seleeting a prog- 
ramme that delighted both 
the musically intelligent 
and the many who simply 
enjoy songs, and her dic- 
tion was a joyful expe- 
riance, for every syllableį 
fell erystal clear on the 
ears of her listeners, a 
ąuality that is not too 
common among the great 
singers”.

Toliau tas pats laikraštis 
rašo:

“Miss Kaskas displayed 
an amazing versatility in 
the rendition of operatic 
arias, melting lullabies and 
Severai gay, diverting folk 
songs with eąual profi- 
ciency. In the more drama- 
tic offerings the singer 
had the poignant depth of 
feeling that reminded ma
ny in the audience of Schu- 
mann - Heink and the ma
ny light and charming airs 
she showed herself adept 
as a comedienne of the 
Grace Moore type. Her 
range is most unusual and 
in some seleetions L__

AB -
n w•v —

■L*
m

tarė pareikalauti, kad gen. org. jęolo kapuose. Velionis paliko 
atvažiuotų į pagelbą tuo jaus P° (jjdžiame nuliūdime žmoną Ana- 
naujų metų ir jarn duos visą ratą, dvi dukteris, Kazimierą ir savo mėnesiniame susirinkime 
kooperaciją kokios tiktais jis Prudenciją, ir 11 metų sūnų Jo-j 
reikalaus.

Seka rinkimas naujos valdy
bos. Išrinkti sekantieji: pirm. Į giliausią užuojautą.
Pijus Poškus, vice pirm. — Al
dona Bukauskaitė, rašt. — Va
lerija Kaunietytė, ižd. — Juozas 
Bernotas. Organizatoriai — Jo-, 
nas Gluodenis, A. J. Kaunietis Me. ir N. H. apskričio SU-, ros ir mandolinos bei 
ir A. Krikščiūnas. važiavimas įvyks lapkričio

( Prieš uždarymą susirinkimo 23, 1941, Šv. Juozapo para- 
' vietinės 91 kp. pirm. A. Barkau- pijos svetainėje, Roger St., 
skas prašė visų atstovų pasilik- Lowell, Mass. Sesijos pra- 
ti dėl prirengtos vakarienės. j sidės 1 vai. po pietų. Svar-

Susirinkimą uždarė
Poškus, sukalbėdamas

* * *
Tuojaus po sesijų

kuopos— 11-ta ir 91-ma suruo-|J . _ . ,i. mmgas. Bus ir valdybosse skanią kalakutų vakarienę.] y___ _____________ rį n .
j Vakarienėje dalyvavo visi ats- 
i tovai ir svečiai, taipgi dalyvavo
ir penki kunigai, būtent: vieti
nis klebonas kun. Valantiejus, 

; kun. Gauronskis, kun. Čebato- 
! rius, kun. Zenevičius ir kun.
Bogužas.

I Kanados Lietuvių Sąjunga,

. (spalių 26) nutarė paruošti 
ną. Palikusiai didžiame nuliūdi-j koncertą kurio pelnas skiriamas 
me velionio šeimai, reiškiame' Kalėdiniai Eglaitei. Koncerto 

A.D.: ProSramon norima gauti visos 
jaunosios Montrealo lietuvių 
jaunimo spėkos. Jaunos kartos

' narių tarpe esama jau gerų dai- 
Moterų Sąjungos Mass.,' nininkių, gabių smuikos, gita- 

piano 
skambintojų, šokikių, ir kito
kių talentų. Tokiu būdu, mano
ma, programa bus įdomi ir tė
vams ir jaunimui. Koncertas į- 

. vyks lapkričio 23-čią, parapijos 
pirm. P. Į bus metinis suvažiavimas salėje, 
maldą, todėl, kad naujų narių va- 

Įjus prasidės sausio 1 d., ir 
reikia planus sudaryti, kad 
narių įrašymas būtų sek-'

PRANEŠIMAS

vietinės

Vėl prasidėjo anglų kalbos 
kursai, merginoms ir moterims. 
Vadovauja mokytoja Alena 
Bandžiūtė.

rinkimas. Yra ir daugel ki
tų svarbių reikalų aptarti. 
Prašome kuopų, kad skait
lingai atsiųstų atstovių. 
73-čios kuopos narės lau- 
kia atstovių iš visų kuopų. my!i kas s nelietuviu, 
Bus išduotas seimo rapor- |enku paskaito. Jis vienas stip- 

Dr. W. R. Kanne, profesorius Illinois Tech, Chica- Vakarienės toastmasteriu bu-itas' ^ors Moterų Dirvoje ria,lslų Kanadoje futbolo 
.........................15---------« v-t-... ■ A yra tilpęs, bet geresnė pro-ir ledo

Žymų futbolo žaidėją, Petrą 
Jotkų, vienas laikraštis pavadi
no lenku. Supykęs Petras pri- 

; vertė laikraštį atšaukti ir jį lie
tuviu paskelbti. Petras labai ne-

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

goję, aiškina savo išradimo paslaptį, kaip “mažiausias“ i vo 91 kp. pirm. 
atomas sudaužyti. Jį seka dvi studentė. | kuris po vakarienės pašaukė!

3 nTz^T/A [pasakyti keletą žodžių visą dva-l
- • - - gen| 

!org. P. Katilių, apskrities val
dybą ir kitus.

Vakarienė buvo labai skani ir
Waterbury, Conn. — LRKSA Bernoto, kuris yra išvykęs ka- ] buvo suruošta sekančių šeimi- 

her Conn. Apskrities metinis susi- riuomenėn. Visi atstovai prie- ninkių: 11 kp. —Anelė Vasi- 
voice had almost a colora- rinkimas įvyko sekmadienį, spa- mė tą pasveikinimą su didžiau- liauskienė, Ona Morkienė ir A- 
tufra flexibillity. Miss Kas- 26 d., Šv. Juozapo parap. ma- siu pagyrimu ir vienbalsiai nu-'nelė Kanapka; 91 kp. — Teresė 
kas’ expressive face and kykios svetainėje, 
lovely hands also did much Conn. 
to add her interpretation”.

IŠ LRKSA CONN. APSKRIČIO s šk Ją varg. A. Aleksį, 

SUSIRINKIMO

ga narėm duoti klausimus 
kodėl taip nutarta padary
ti? Atsakymai bus duoda
mi. T. Mažeikienė,

Apskr. Pirm.* peretę.

ripką (hockey).

Parapijos choras po Naujų 
Metų tikisi pastatyti scenon o- 

V.

Viešas Kvietimas

Susirinkimą atidarė apskričio 
pirm. P. Poškus, pakviesdamas

Waterbury, tarė pasiųsti jam padėkos žodį. ' Brogienė, Anelė Jasutienė ir 
Į Atsilanko vietinis klebonas Marcelė Jokubaitienė, iš vyrų— 
kun. J. Valantiejus, kuris buvo A. Barkauskas ir P. Šopys. 
pakviestas pasakyti keletą žo- Visi atstovai ir svečiai buvo 

i ir dėkojo vie- 
suvažiavusius iš kitų kolonijų tinėms Waterburio kuopoms už 

ir juos prašė jaustis tokį gražų priėmimą ir pavaiši- 
, sveikindamas suvažiavusius at- kaip namie ir palinkėjo viso ge- nimą, ir visi gražiai išsiskirstė.

-.a._—riaain iii nntarimnncp 'Ta ineri 1

Tikrai galima pasidžiaug- vietinį vikarą kun. B. Gaurons- džių. Savo kalboje pasveikina labai patenkinti 
1 mŪSŲ tautietes, art. O- , - snvaži-avusiiic! iš kitu kolnniiu tinėms Watprhuti mūsų tautietės, _____

nos Kaskas tokiu iškilimu. 
Svarbiausia tai tas, kad _________
kur ji nebūtų, ji vteur pa-l.gtovus įr dėdamas jiems ge- riasio jų nutarimuose. Taipgi! 
Sirodo tikra, lietuvaitė. Šia- ^5^;^ onvn nekviestas atstovas var?. A_ A-
me koncerte tarp įvairių o- 
peros arijų įpynė dvi gra
žias lietuviškas daineles, 
būtent: “Nuliūdimo Va
landa“ — Žilevičiaus ir 
“Mano Rožė“ — Kačanau- 
sko.

Art. Ona Kaskas užsitar
nauja visų pagarbos.

Sveikiname art. Kaskas! 
ir linkime geriausių sėk
mių!

kį sukalbėti maldą. Po maldos 
kun. Gauronskis pasakė kalbą, svečius

Reporteris.

•

ĮVAIRIOS KNYGOS
•

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para
ki Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. »i knyga labai tinkama 
fteimininkims, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
ni vynį. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.......... $1.00

ŠVENTAS RA6TAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ................................................................. $1.25

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, kloję knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių Ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ki knygutė yra 
laitai naudinga Įsigyti. Kaina tik....................... 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parakė Kun. A. Alekna 50c.
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parakė kun. Pr. Jukkaltls. Kaina ................... 25c.
ENCIKLIKA 6v. Tėvo Pijaus XI. Kaina ............... 10c.
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žade!kis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po ............................... 25c.

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1X0, dabar .... 50c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. ParaU Kun. 

Or. j. Starkus. Kaina . ................................... $1.10

35c.
VYTIS KANKINYS (*v. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parakė V. Nagornoskls. Kaina .......

Su užsakymais kreipkitės —
"DARBININKAS"

So. Bostone Mass. 366 W. Broadway,
• - ’• • I JC i-------------------------- —i----------------------

•

LDS Connecticut apskričio metinis suvažia
vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos salėje, 339 Capital Avė., 
Hartford, Conn. Sesijų pradžia 1 vai. p. p. Kvie
čiame visas LDS Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame metiniame suvažiavime. Jame 
reiks aptarti nebaigti ir nauji reikalai savo 
brangios organizacijos bei katalikiškos spau
dos. Taipgi bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Kuopų raštininkai malonėkit paga- 
mint raportus iš kuopų metų veiklos.

Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
narius įvyks 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje, Hartford, Conn. Galintieji malonė
kite dalyvauti šv. mišių aukoje čia ar savose 
bažnyčiose šia intencija.

Dr. M. Colney, Apskr. pirm. 
B. Mičiūnienė, Apskr. rašt.

riausio pasisekimo savo nutari- pakviestas atstovas varg. A. A-I
muose.

Iš viso atstovų dalyvavo 32 ir
8 svečiai, tarp jų ir LRKSA ge-

leksis, kuris savo kalboje pa-: 
sveikino suvažiavusius atstovus.1
LRK Federacijos vardu ir dėko- 

neralis organizatorius P. Kati- j° Conn. apskričiui už jos dova- 
Į liūs, kuris šiomis dienomis dar- pereitais metais Lietuvos 
buojasi Waterbury mieste.

i

CAMBRIDGE, MASS.

PADĖKA
Spalių 25 d. Eikš Ballroom

» “Darbininko”i Gelbėjimo Fondui, pranešė, ^a^ svetainėje įvyko
Protokolas buvo skaitomas iš šiais metais irgi yra renkamos metiniai šokiai ir balius. Pada-

! praeito apskričio susirinkimo, auk°s tam pačiam tikslui ir pra- ryti šiuos šokius pasekmingus, 
j ir priimtas kaip skaitytas. šė* kad Apskritys neužmirštų jų buvo dedamos visos pastangos 

Apskričio valdyba išdavė sa- jr šiais metais. «— kas įr atsjekta, nes pasėkos
vo raportus būtent: pirm. P.! Skaitomi kuopų prašymai, liko ko puikiausios. Daug pasi- 

Į Poškus, vice pirm. — O. Bogu- Vienas iš svarbesnių ] 
šytė, rašt. — V. Kaunietytė, iž- buvo iš 91 kp., kad apskritys 
dininkas — J. Bernotas, ir or- suteiktų pagelbą duoklių mokė- 
ganizatoriai, A. Kaunietis ir A. jime savo pavargusių narių,

I Krikščiūnas.
A. Janušaitienė išduoda ra- sivienyme ir neturi daugiau lė-

| portą nuo trilypės gegužinės pa- šų, kad būti LRKSA nariais. Po 
rengimo. įvykusio vasaros me- ilgo diskusavimo buvo nutarta 
tu ir pelnas pasirodė labai ge- suteikti tokiems nariams pagel-

i ras.
!

Gen. org. P. Katilius buvo tikslui fondą, ir iš iždo įdėti į tą 
kviečiamas pakalbėti; savo kai- fondą $50 kaipo pradžią, ir a- 
boje jis pasveikino Conn. aps- teityje tam fondui paskirti 20

■ kričio visus 
j Centro vardu, ir pasakė apie sa- rengimų.

V““ J-----------------------------------------------------------V...-------- 2— 1—ta. —
-------------------- Y -------------- ---------j .. ---- ---------- .

se apylinkėse; paaiškino daly-(vargusių narių.
kus vajaus ir ragino visas kitas Tarp kitų nutarimų buvo 
Conn. valstybės kolonijas stoti vienbalsiai nutarta, kad apskri- 
į darbą su jo pagelba prirašinė- tys nupirktų U.S. Defense Bond 
ti naujus narius. Jam užbaigus, vertėje $50. ir kad visos kuo- 
vietiniai Vv’aterburio atstovai pos ir visi kiti, kurie gali, kad 
irgi išsireiškė, kad gen. org. pa- tą padarytų, suteikdami savo 
sėkmės Waterbury tikrai yra paramą Amerikai, 
didelės ir jie yra labai paten-j Taipgi vienbalsiai 
kinti, j - ~ ...............

kurie per ilgus metus išbuvę Su-

prašymų darbavo ir patsangų įdėjo šie 
asmenys, t. y. iš Cambridžiečių 

'pusės, kuriems tenka širdin- 
giausis padėkos žodis: M. Sun-' 
dukienei. B. Žilienei, Radaitie- 
nei, A. Ambrozaitienei, E. Dau
kantienei, P. Brazdžiūnienei, P. 
Radaičiui, S. Pilkoniui, J. Moc
kevičiui (Jr.), J. Mockevičiui,

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas" siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

ibą, ir buvo nutarta sukelti tam (Sr.), P. Puzinui, A. Jakučiui,
B. Palaimai, Jankauskui. Ka
dangi visi šie virš minėti aSme- 
nis pasidarbavo labai gražiai ir 

atstovais savo ir nuošimtį nuo visų apskričio pa- nuoširdžiai, tai turiu sau už 
jr fondą vartoti garbę “Darbininko” ir savo 

vo darbuotę Waterbury ir kito- vien dėl pagelbos apskričio pa- vardu tarti širdingiausi ačiū. 
•Taipgi širdinga padėka tenka p.
J. Burokui, kurie pasirūpino 
užlaikyti gėrimus šaltus, paau
kodamas gerą kiekį ledo. Taip-gi 
Geležinis Bakery už paaukotą 
duoną, ir poniai M. Šimkienei, 
kuri pasirūpino papuošti labai 
gražiai stalus. Visiems ir visoms 
tariu širdingą lietuvišką ačiū.

A. Daukantas, 
Baliaus Šeimininkas.

nutarta 
kinti, kad Centras jį atsiuntė šiais metais aukoti $20 LRK 
jiems į pagelbą, taip gi ragino, Į Federacijai į Lietuvos Gelbėji- 
kad kitos kuopos pasinaudotų mo Fondą, ir aukoti $5 šv. Juo- 
proga ir padidintų savo narių zapo parap. našlaičių Fondui, 
skaičių.

Buvo skaitomas pasveikinimo nėjimo klausime Conn. apskri 
laiškas nuo 11 kp. nario Petro tys pageidauįa geri. org.

LRKSA naujų narių priraši-

P.

< •

< > 
<>
< f

i A.

MIRĖ i»

Spalių 30 d. mirė Petras Cin- 
ga. gyvenęs 80 School St., Cam- 
bridge, Mass. Velionis lapkričio

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

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virte- 
liai, 192 pusi.____________________________

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai, 
384 pusi. _______________________________

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams 
maldaknygė, tinkama prie Pirmos kv. Komuni
jos, tikro kolenkoro vlrieliai, mišių maldos i- 
Muštruotos paveikslais, paauksuoti krattai, 254 
pusi______ ____________ __ ________________

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

MALDAKNYGE, juodi drabužiniai apdarai, 255 pi.
MALDŲ RINKINĖLIS, Juodi tikros odos minkšti 

apdarai---------------------------------------------------------
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial vlrieliai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial virtellai 

su kabike __________________________ __ —
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pusi.-------------------------------------------------------
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro vlrieliai, 

raudoni krattai, 384 pusi. _____________ ___
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, iilklnė labai plo
na popiera, Juodi kolenkoro vlrieliai.......... ........ $130

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ............. 1........ 20c.

"DARBININKAS"
366 W. Broadwoy, 4Š0. Boston. Mass.

30c.

35c.

65c.

50c.

$1.25
65c.

11.50
90c.

>1.50

62.50

65c.
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VIETINĖS ŽINIOS
DANGSTOSI ĮŽYMIŲ vos nepriklausomybės at- 

PROFESIONALŲ
VARDAIS

TIKIETŲ PLATINTOJŲ 
DĖMESIUI

Kurie esate paėmę “Dar
bininko” metinių šokių ti- 
kietų ir už juos dar neatsi
skaitę, prašome šią savaitę 
atsiskaityti “Darbininko” 
administracijoje.

A. Peldžius, adm.

Trečiadienį, 7:30 v. v., Šv. 
Petro parapijos sodalietės turės 
savo mėnesines pamaldas ir su
sirinkimą. Dabar merginos ra
šosi Sodalicijon. Ateinančiame 
susirinkime merginos galės pri
sirašyti prie mūsų sodalicijos.

ŽINUTĖS

Lapkr. 2 d., Vladas
(Radzevičiūtė) Adamoniai pa- 
krikštino savo mylimus dvynus 
Vladą Edvardą ir Robertą Pet
rą. Kūmai buvo Petras Radzevi
čius ir Marcelė Treinavičiūtė, 
Bernardas Jogminas ir Liudvisė 
Masiulytė.

ir Ona

Ketvirtadienį, 4 vai. p. p. bus 
klausomos ' 
prieš pirmą mėnesio penktadie
nį.

4:15 v. p. p., įvyks Marijos 
Vaikelių draugijos pamaldos ir 
susirinkimas. Kunigai prašė tė
vų prirašyti vaikučius į draugi
jėlę per šį susirinkimą.

Taipgi tapo pakrikštytas Juo
zas Povilas Alberto ir Alenos 
(Sabaitės) Gedraičių. Kūmai 
buvo Juozas Gedraitis ir Mag
dalena Sabaitė.

toviam apsigyvenimui, 
tampa Amerikos piliečiu, 
jeigū abudu jo tėvai yra A- 
merikos piliečiai prieš jam 
tapstant 18 m. amžiaus, 
arba jeigu vienas tėvas 
miręs, ir kitas tampa pilie
čiu prieš vaikui sulaukiant 
18 m. Kadangi šito vaiko 
tėvas miręs jis motinos 
naturalizavimu tapo pilie
čiu. FLIS.

Vieša Nuoširdi Padėkagavimo, c ne ją skaldyti, 
kaip dabar daro p. A. Sme
tona.

Kai kurie tikėjo, kad p. 
A. Smetona pamatys savo 
klaidas, padarytas praei
tyje, jų išsižadės ir stos

....................... ..

1 Laikraštis ‘Darbininkas’, 
tarnaudamas plačiajai vi
suomenei, randa ir atgarsį 
laikas nuo laiko toje vi- 

dirbti Lietuvai naudingą suomeneje Štai Darbi- 
darbą. Kaip pasirodo, kad nmko metiniai šokiai pra- 
ir mūsų išeivijoje mato tik Jie dave 
save.

I p. A. Smetona Lietuvos 
Bet tik negražu dengtis prezidento autoritetą pa-

i
So. Bostono tautininkų- 

smetonininkų grupelė su
manė pasikviesti p. A. 
Smetoną. Tai grupelei sto
jo vadovauti biznerėlius p. 
Tuinyla. Niekas negali 
priešintis, kad jie kviečia 
p. Smetoną. Tai jų daly
kas.

• • | r>ei lik negražu aengus v--------------- '--------------- r r-
vaikų išpažintys kitų įž j profesionalų naudoJa mlios tautlnink4 

r>r»’'ilr t n d in- _ . . _ rrv»i i vtrtl ne* A»»Cfnni’7O vi ma T1 o
vardais, be jų atsiklausi- ma karta’ bet •>“ sukėlėimo ir sutikimo. .aisKiai mato vibi lietuviai,mo ir sutikimo. nnnritor,. tuviai daug entuziazmo iržingei-:

Šiomis dienomis p. Tuiny- durno. Tačiau kiekvienas!
los vadovaujama komisija siaurai p. Smet os Pollt1’ didesnis parengimas, rei-j

7:30 vai. vak., bus klausomos 
suaugusių žmonių išpažintys.

Kitą sekmadienį po mišparų 
Blaivininkai turės parengimą.

laiškus kai-
kvie-'
f • v tLais-

i
i

• v kai.

Tuo pačiu laiku tapo pakrikš
tytas sūnus Jokūbo Anielės 
(Vengrąitės) Ambrožų vardais’ 
Jokūbas Antanas. Kūmai buvo j 
Patrikas Walsh ir Marijona’ 
Vengraitė.

UŽMUŠĖ STRIPINI
Lapkr. 1 d., Domininkas Stri- 

pinis išvažiavo dirbti, bet nebe
grįžo. Jis dirbo prie gelžkelio 
kompanijos. Apie 4 v. p. p. trau
kinys jį užmušė. Jis paėjo Ila- 
kių parapijos. Amerikoje pra
gyveno 27 metus. Buvo 50 m. 
amžiaus. Paliko žmoną Petronė
lę (Augustaičiūtę), brolį ir tris 
seseris. Laidojamas lapkr. 4 d., 
iš Šv. Petro par. bažnyčios.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Sabatomis nuo - 9 iki r-6 ,-y»L. .vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Sugrįžo Pilnas Gra
žiausių įspūdžių

šeštadienį, spalių 25 d. sugrį
žo iš atostogų p. Jonas Galinis, 
gyv. So. Bostone. Jis lankėsi 
pąs savo sūnų Wasbingtone, ku
ris turi valdišką darbą. Iš Wa- 
shingtono buvo nuvykęs į Penn- 
sylvaniją, kur aplankė savo pa
žįstamus ir gimines. Turėjęs ti
krai malonų laiką. Grįžo į na
mus pilnas gražiausių įspūdžių.

išsiutinėjo 
kuriems asmenims, 
čiant į susirinkimą.
kus pasirašo Tuinyla, Bal
tušis, ir taip pat padėjo 
vardus šių profesionalų:— ,w. ■ - -
Dr. Povilo Jakimavičiaus, ^r^io 4 d.) vyksta Bosto- 
Dr. Prano Galinio ir Dr. A. no miesto mayoro rinki- 
J. Kapočio. 'mai- Kandidatais yra da-

Vėliau paaiškėjo, kad’bartinis mayoras Mauriceį 
nei vienas iš paminėtų Tobin, buvęs mayoru 
profesionalų nesutiko įeiti James M. Curiey, buvęs 
į komisiją ir nedavė teisės mayoru Malcolm Nichols 

ir Joseph Lee.
Bostono lietuvių klubai 

indorsavo mayorą Mauri- 
ce J. Tobin. Lietuviai, To- 
bino rėmėjai, turėjo savo 
headąuarters §o. Bostone. 
Lietuviams vadovavo adv.

Bostono 
pnemi- mįesįo legalio departmen- 
. to naryS.

Lietuviai, piliečiai bal-

BOSTONO PILIEČIŲ 
DĖMESIUI

Šiandien (antradienį, lap-

j Tel. TROvvbridge 6330
e

į J. Repshis, M. D.
i (REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kibutis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

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

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau Šiuo moderniSku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT euiant 
gulti — sekanti rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės paikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

10c
M*.

\ s
7c,

panaudoti jų vardus. 
Štai įrodymas:

“ŽODIS VISUOMENEI

“Pranešame Boston’o lietuvių 
visuomenei, kad mes nebuvome 
pakviesti dalyvauti dvidešimts 
asmenų susirinkime, kurių tarpe Jonas GrigaliUS) 
buvo išrinkta valdyba

’mui prezidento Antano Smeto
nos Boston’e. Todėl mūsų var
dai negalėjo būti panaudoti šios

Maloniausias
Parengimas

49 kuopa 
lapkričio 

įvyks Šv.

Rengia Blaivininkų 
ateinantį sekmadienį, 
9 d., 1941. Vakaras 
Petro parapijos salėje, ant 5
gatvės, So. Boston, Mass. Bus 
labai įdomi programa. Vaidins 
ponios Ivaškienės grupė. Po pa
rengimo bus skaniausi gėrimai 
ir užkandžiai.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyti ir šį brangų parengi
mą paremti. Įžanga mažutė, tik 
25c. Kviečia Valdyba.

NEPAPRASTA 
PROGA

Pirkti labai gerą namą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniškais pa
togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. Ei stoties. 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu išmokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių 
arba farmų, biznių ir kitų 
namų. Turime didelį pasi
rinkimą. Turime gerą sa- 
liūną su valgykla ant grei
to pardavimo labai pigiai, 
arba mainysim ant gero 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

Boston Realty Trust
317 E Street

South Boston, Mass.

tracija visiems darbinin
kams ir profesionalams, 
kurie taip nuoširdžiai šia
me parengime darbavosi 
reiškia brolišką ačiū. Taip 
pat ačiū visoms rengimo 
komisijoms, jų vadams, 

senesniems daug malonu-j karališko šeimos kandida- 
mo ir džiaugsmo, nes šį-! tams, jų rėmėjams, bal- 
met jie buvo paįvairinti Į suotojams ir pagaliau vi- 
karališkos šeimos rinki-įsiems dalyviams. Be jūsų 
mais. Rinkimai buvo pir-| paramos spaudos ir kultū- 

ros darbas būtų sunkus ir 
neįmanomas.

Visi už vieną, vienas už 
visus — lai būna mūsų to-, 
ūmesnio bendradarbiavi-į 
mo šūkis.

I 
kalau ja nuoširdžių pasi- į 
šventusių darbininkų, ku
rie sąžiningai savo parei-j 
gas vykdo. Todėl šia pro
ga “Darbininko” adminis-

“Darbininko”
Administracija.

Klausimai Ir Atsakymai
ATEIVIO UŽSIREGIS. į spertai, ir rasta, kad apie 
TRAVIMO REIKALAS 430,000 jų neaiškūs, arba 

_______ kitaip netinkami ir juos 
Klausimas — Gruodžio negalima vartoti identifi- 

mėnesį nuvykau į paštą ir kavimo tikslams. Ir tuos 
užsiregistravau, kaip nuo visus ateivius antru kartu 
visų ateivių buvo reikalau- šaukia į paštus. Kadangi 
jama. Tuo laiku pirštų registravimo oficialai nu
ospauda padaryta. Šių me- matė, kad ims ilgą laiką 
tų kovo mėn. gavau savo peržiūrėjimui pirštų į- 
užsiregistravimo kortelę ir spaudų, jie nesulaikė kor- 
maniau, kad tas reikalas telių išsiuntimą, jie tuoj 
jau užbaigtas. Dabar man korteles išsiuntė, nes žino- 
pranešė, kad turiu nuvyk- jo, kad jos ateiviams bus 
ti vėl į paštą ir vėl duoti reikalingos. FLIS.

Tas mane --------------
, i

valdybos nesenai išsiųstuose pa- suokite už tą kandidatą į pįrštų įspaudą. T______
kvietimuose mūsų profesiona- J mayorus, kuris pagal jūsų gerokaį išgąsdino. Ką tai 

bizakti™ brinkti sąžinės yra tinkamesnis, reikkia? prašau tamstų tuvoįe Vyras miręs Išsiė- 
lietuviy svetainėn, lapkričio 5-tą lietuviams artimesnis kan- man kuogreiėiausia atsa-1 ■ -
lams ir biznieriams susirinkti sązines Klausimas—Gimiau Lie-

įvairūs skelbimai

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūžies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St., 

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint biie darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

dieną. Apart to, mes laikomės didatas. 
visiškai nuošaliai nuo dabarti
nių tarpsrovinių ginčų Boston’o 
lietuvių tarpe.

Pranas E. Galinis
Daktaras Povilas Jakimavičius

(per F. E. G.)”

Dr. A. J. Kapočius asme- 
niai pareiškė, kad jis nesu
tikęs įeiti į tą p. A. Smeto
nos priėmimo komisiją.

Visiems žinoma, kad p. 
A. Smetona, atvykęs į A- 
meriką, stojo vadovauti 
mažai tautininkų laisva
manių grupelei. Ir čia nie
ko tokio baisaus nebūtų, 
jeigu p. A. Smetona savo 
titulą būtų pervedęs kitam 
įžymiam mūsų tautos as
meniui. Tačiau jis to nepa
darė. Jis tebesi vadina Lie
tuvos prezidentu. Ar gi ga
li prezidentas veikti tik 
tautininkų grupelės nau
dai ir tik su tautininkais? 
Aišku, kad ne. Preziden
tas turėtų rūpintis suvie
nyti tautą kovai dėl Lietu

. Lai nelieka nei 
. vieno lietuvio, kuris liktų 
neatlikęs savo pilietinės 
pareigos. ’ Pilietis.

Legionierės Dalyvavo 
Pilietybės Ceremoni

jose

Į

1

I
I 
į 
I 

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto Ladies Auxi- 
liary narės dalyvavo pilietybės 
ceremonijose pirmadienį, spalių 
27 d., 9 vai. rytą Federaliame 
name, Bostone. Jos turėjo garbę 
prisegti Amerikos vėliavėles vi
siems, kurie priėmė priesaikas 
ir gavo pilietybės popieras.

Viena iš Ladies Auxiliary na
rių, būtent, p. Esthera Dregai- 
tienė gavo pilietybės popieras. 
Ji tikrai nustebo pamačius savo 
drauges, ir džiaugėsi, kada jos

man kuogreičiausia atsa- miau pilietybės popieras 
kyti. Ko nuo manęs reika- vasario 15 d. Mano sūnus 
lauJa- irgi gimė Lietuvoj, ar jis

Atsakymas — Gaila, kad tapo piliečiu mano natura- 
tamstai reikia atkartoti 
savo užsiregistravimą. Nu
siramink, nes nebus jokios 
bėdos. Galimas daiktas, 
kad pašto darbininkas, ku
ris tamstą užregistravo ir 
kuris padarė pirštų įspau
dą apie tai visai nieko ne
žinojo ir nepadarė gerą 
pirštų įspaudą.

Visas padarytas pirštų 
įspaudas išegzaminavo ek-

I

lizacija? Jis atvyko pas 
mane tik prieš dviejus me
tus, 16 m. amžiaus dabar.

Atsakymas—Taip. Tam
stos sūnus dabar Ameri
kos pilietis. Jis tapo pilie
čiu, kuomet tamsta tapai 
piliete. Sulig įstatymo, ku
ris pradėjo veikti sausio 
13 d., 1941 m. svetur gi
męs vaikas, legaliai įleis
tas į Jung. Valstybes pas-

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau 
Sodevall Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 njėnesių iėsimokėjimu 

TURI 25 METŲ* PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

SPĖČIAU VAIKUČIAMS MALDAKNYGE

"Darbininke'' dar galima gauti Lietuvoje 
"Maldos" bendrovės išleistą vaikučiams pritai
kintą maldaknygę: "JĖZAU PAS MANE ATEI
KI". Šioje maldaknygėje svarbiausi dalykai

II

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 

ižgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

jai prisegė Amerikos \ehaveię. j vaikučįams lengvai suprantamu budu paaiš- 
segiojo ženklelius šios Ladies^11111’ ° PQC1OS mald°S Pakasytos taip, kad VC1- 
Auxiliary narės: pirmininkė ^utis jaučia lyg tai jo paties žodžiai būtų — taip 
Marijona a. Winchus; Marijona čia viskas vaikučiams suprantama, sava ir aiš- 
Ross. ir Paulina Šlažienė. iždi- ku.
ninkė. ‘ šią maldaknygę yra parašęs kun. P. Kirve-

laitis, žinomas religinių vadovėlių rašytojas.
Motinos, parūpinkite savo vaikučiams šią 

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

Užsakymus su money orderiu siųskite:

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva MarksienS,

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

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

Prot. RaSt. — Ona Ivaikienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Man 

Fin. Rait. — Marijona MarkoniutS, 
4115 Washington St, Roslindate, 

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

105 West 6th St, So. Boston, Man. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos GL—Marijona AukAtikalnienS,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinSj svetainėj.

Tisais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nrotokoiu rastininka

•V. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield 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 Zaikts,
7 Winfield St, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
E. 7tb St.. So. Rnston. Mass

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

valgomoji; daiktų krautuves
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. NuBJf 1 bllą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
mattte “Darbininko”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 
» SAVIN HILL AVENUE. ;r!

DORCHESTER, MASS.

Perklos Marint
F. BaltruilOnae Ir^KlInga, Sav. 
713 Breadway, Tel. ŠOU 8120 

60. BO6TON, MASS.

—

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Į Myopia Club Beverage Co. 
; Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Į

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną Ir Naktį 
Koplyčia fermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0615 t 
Tol. ŠOU Boeton 2606



Nr. 4 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, 
New York, N. Y., 1941 m. Spalių 20 d.

I. Angliškoji Amerikos Spauda 
Lenkai ir Pilnius

Anglų kalboje Penguin ra mieste ,o apylinkių 
specialioj serijoj išleista ventojai yra baltgudžiai ir 
knygutė: “Poland” para- lenkai. Būtų buvęs didelis 
šyta W. J. Rose. Skyriuje politinis “gafas” Lietuvai 
išvardinta “The First gauti išplėstas sienas, ko- 
Twenty Years” rašoma ir kių reikalavo ekstremist?: 
apie Lietuvą. Ten sakoma: dygiai kaip sienos prieš 

“Prieš 600 metų, Vilnius Lenkii°s oadalinima būtų 
buvo didžiulės Lietuvos buv£ Lenkijos nelaime, 
imperijos sostinė, kurioje, “Duoti dideles mažumas 
kaip istorikai tvirtina, lie- prieš jų valią bet kokiai 
tuviai tesudarą aštuntą valstybei sudaro didelio 
dalį gyventojų. Po unijos pavojaus visiems ir teatne- 
su Lenkija sekė svarbios ša nelaimę tiems, kuriuos 
permainos, daugiausia Ka- tai liečia, 
talikų Bažnyčios įtakos “Kas faktinai šiame da- 
dėka. Vilnius su laiku pa- lyke nulėmė tai, žinoma, 
sidarė lenkišku miestu Maršalo Pilsudskio asme- 
kaip Breslau vokišku ar niškas prisirišimas prie 
Štrasburgas prancūzišku, gražaus istorinio miesto, 
Mes matėme Vilnių, kaip kuriame jis užaugo. Nau- 
vyriausią lenkų romanti- dojama akcija buvo prie- 
nio laikotarpio judėjimo šinga Alijantų instrukci- 
centrą po 1815 metų. Vie- jom, bet žmonės, kurie ė- 
nintelė kita svarbesnė pa- mesi veikti žinojo, kas da- 
žymėta Vilniuje įtaka, be rytiną geriau už Vakarų 
19 šimtmetyje įvestų rusų Europos valstybės vyrus”, 
elementų, buvo žydai, ku-; Su viršum pustrečio šim- 
rie sudarė didelę gyvento- to puslapių knygutėje, pa
jų dalį. Tokia padėtis, be lyginamai trumpai apibu- 
abejo, buvo labai apgailė- dintu Vilniaus klausimu, 
tina vadams atgimstan-labai daug pasakyta ir at- 
čios lietuvių tautos, kuri virai <________ ________
kartu su lenkais kovojo ir galvosena. Reikia manyti 
kentė carizmo jungą. ...............
laikės nuomonės, 1 
nius yra jų “šventasis” 
miestas ’.jrs istorinis pro- tvirtinti, kad teisių į kitų 
cesas vis* 1 
keitė. Dar vienas esminis 
dalykas atsimintina. Jei rodos, lenkiškas miestas 
lenkai nebūtų sumušę bol-; palieka lenkišku nepri- 
ševikų kariuomenę 1920 klausomai nuo to ar Vokie- 
m., nebūtų buvę nei laisvos tija ar Sovietai jį atolėšiaJ w. . .

nei laisvos Lie-'Lygiai lietuviškas Vilnius Ines zinias Vilniaus Krašte, 
Kartą tai atsiekus, palieka lietuviškas nepri-

• Ut’J

gy

Aviacijos kadetai ne vien turi lavintis tik prie orlaivio vairo, bet taip
gi ir turėti mankštos pamokas, kad sveikame kūne, turėti šviesų protą. 
Šis vaizdas pagautas “West Point of the Air”, Randolph Field, Texas.

PROTOKOLAS
, ...a

i
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LDS Naujos Anglijos Apskri- svečiai, būtent —
!čio suvažiavimas įvyko sekma-į 1-mos kuopos, So. Boston, ats- 
dienį rugsėjo 7 d., 1941 metais, tovai: Vincas Valatka, Stasys 

! 1 vai. po pietų “Darbininko” sa- Griganavičius, Juozas Jeskevi- 
lėje, 330 E St., South Boston, čius, Vincas Savickas, Antanas 
Mass. Į Sinkevičius, Jieva Marksienė,

Domicėlė Januškevičienė, Jonas 
Kumpa, Marijona Kilmonytė ir 
V. Kališius.

2- ros kuopos, Montello, Mass.: 
J. Juronis, J. Baronas, T. Kubi
lius, P. Tūbelis ir J. Balevičius.

3- čios kuopos, Norwood,: — 
Jurgis Versiackas, Antanas 
Kneižys ir O. Adomaitienė.

8-tos kuopos, Cambridge,: — 
Antanas Zaveckas, Juozas Moc
kevičius, Antanas Vaisiauskas 
ir Benediktas Jakutis.

65-tos kuopos, Nashua, N. H.: 
Vincas Mitchell, Petras Karo-

Suvažiavimo posėdį atidarė 
apskričio pirmininkas Antanas 
Zaveckas ir pakvietė kun. Al
bertą Abračinską, atkalbėti 
maldą, kuris atvyko deleguotas 
klebono kun. Pr. Virmauskio. 
Dvasios vadas taria žodį į ats
tovus ir pareiškia, kad šios die
nos yra liūdnos LDS nariams, 
nes iš jų tarpo išsiskyrė garbės 
narys kun. dr. Jonas Navickas. 
Jis kvietė visus prie bendros 
maldos už a. a. kun. dr. Navicko 
vėlę. Visi nuoširdžiai susikaupę 
atstovai bendrai vadovaujant
Dvasios Vadui sukalba maldas sas’ Kazys Nadzeika ir Juozas 
ir taria: “Amžinoji šviesa te
šviečia jam amžinai. Tegul ilsisi 
ramybėje”. |

Kun. A. Abračinskas po mal
dos pasakė įžanginę Kalbą, pa
sveikino delegatus, linkėdamas 
geni pasekmių nutarimuose ir 
ragino visus darbuotis organi
zacijos naudai. Taip pat tarė pa
sveikinimo žodį nuo centro dva
sios vado kun. Virmauskio, nuo 
kurio jis įgaliotas yra atstovau
ti šiame suvažiavime. Kun. A. 
Abračinskas negalėdamas visos 
dienos posėdžiams pasilikt dėl 
svarbių priežaščių paliko dele- 

igatus tęsti savo dienotvarkę. |
Antras kalbėjo Antanas Knei-1

Pilsudskio asmenišku pri- yra žinoma, kiek jos ver- neša švedų laikraščiai, esą žys, “Darbininko”

pereito 
priim-

Antano 
prakal- 
kurios

Skirkevičius.
1 97-tos kp., Lowell, Mass. — 
Tarnas Versiackas ir Vladas 
Paulauskas.

Svečiais užregistruoti: Jonas 
Januškevičius ir Bronė Ivaškiū- 
tė.

Skaitytas protokolas 
suvažiavimo vienbalsiai 
tas.

Išklausyta pranešimo 
Kneižio apie įvykusias 
bas Stasio Gabaliausko,
buvo sėkmingos ir išreiškė pa
dėką LDS kuopoms, kurios pa
rodė tiek kooperacijos rengiant 
minėtas prakalbas.

I Raportą apskričio valdybos 
redaktorius, jišdavė Paminkąs Antanas Za- 

atskleista lenkiška s^r^mu Pr*e to m*esto Yra tos- Todėl daugiau patikę- areštuoti dėlto, kad vokie- TaiP Pat sveikinimo kalbas pa- 
ena Reikia manyti Pasityčiojimas. Pil- tini objektingesni statisti- čiai negali toleruoti “na-'sakė iš kolonijų įelegatai: Jo-

o^. Jie ligi dabar ji bus žymiai pa-i sudskio prisirišimas nepa- niai 
kad Vii- sikeitus. Vargiai dabartį-su hetuyių tautės prieš lenkų okupaciją.

niu metu autorius drįstų

kai'^adėtį *'p»-ltautu' miestus turi tas.“kal įtarpio romantizmo Jude- didelė nelaimė
. .:_________ :..:j nugali karo lauke. Mums ?.mo tal bekal‘ P ?staa sienas ,tode'

. Jeigu Vilnius
buvo lenkų tam tikro lai-' Taip, tikrovė įrodė, 

turėti

I
nugali karo lauke.

• v

daviniai nustatyti cionalistinių” judėjimų. nas Kumpa, Antanas Vaisiaus- 
Ukrainiečių vadai Lenki- kas, Vladas Paulauskas, T. Ku- 

• joje, kurie buvo vokiečių kilius, p. Adomaitienė ir panelė 
kad skatinami, kaip atrodo, su- Ivaškaitė.
“iš- silaukė to paties likimo.; 
ZZ* * Tk "V V • • • • . • •
iš

plėštų” sienų Lietuva ir 
nesiekė. Tas priekaištas Walther Funk, 
geriausiai tiktų patiems konominio Ministro, kai-

Nukariautojų intencijos 
aiškiai išreiškiamos Dr. Į 

Reicho E-
bėti apie lietuvius, ku
riems Vilnius buvo ir tebė
ra viskas.

Kas liečia lenkų statisti- lenkams ir tai nėra tik lie- boję, pasakytoje pereitą j
v • • y* i • » v a a • • Iv • t ir «• v • •

veckas iš gegužinės, iš kurios 
. jQ pasirodė nepasisekimas dėl lie

taus toje dienoje. Išlaidas skel- 
i bimų formoje per radio Antanas
Kneižys pažadėjo dovanoti, An
tanas Zaveckas taip pat dova
nojo savo išlaidas, kurios jam 
pasidarė važinėjant, telefonuo- 
jant ir tt. Jonas Kumpa apsiė-

Posėdžiams vesti užgirta vien
balsiai apskričio valdyba, bū
tent: pirm. — A. Zaveckas, vi- 
ce - į____ ___— ______
kas ir raštininkas — T. Versiac-1 kriči° ir admnistracijos likai- 
kas. Mandatų priėmimo ir rezo-,^uot* Sa^mas bilas. Ir po Įtaiku* 
liueijy komisijon išrinkta - Paliku <Wkas
Jonas Kumpa. Antanas Kneižys,lkaiP stovi- Dėl r™P'
ponia Adomaitienė. Benediktas' m0 P»«ngkno pirminin-
Jakutis ir Jurgis Versiackas. ku* 8u8ikinoti !--------------------

pirm. - Vladas Paulaus-'mė PatarPininkauti UrPe aPs*

tuvių nuomonė.

Veiksmai Užfrontėje, Kai Mūšiai 
Vyksta

Anne O’Hare McCor- linę Lenkijos Guberniją ir 
J mick, nuolatinė “New vokiečių gauleiteris įkur- 

kas darytina York Times” bendradarbė, dintas Lwowo mieste. Di- 
. tokia antrašte parašė dėlė provincija, pavadinta 

neatsargumas, straipsnį įdėt, “N. Y. Ostlandu išrėžta iš Balta- 
Mums rodos ir autorius ir Times” spalių 15 d. Auto- rusi jos, Baltijos valstybių: 
gvvieji Želigovskiados ‘vei- plačiai rašo apie čekų Lietuvos, Latvijos ir Esti- 

' kėiai’ kaip tik visas savo sporto organizaciją “So- jos. Tai teritorijai paskir- 
................... kol”, pabrėždama jos dide- tas Reicho komisaras ir į- 

lį populiarumą čekų terpe, vestas priverstinas dar- 
I todėl nesą nieko stebėtino, bas, priverstinas švieti- 
kai naujasis naciškasis mas, išleisti drastiški įsta- 
Bohemijos - Moravijos tymai prieš medžiojimą, 
“protektorius” įsakęs tą žvejojimą ir atsargų suda- 
organizaciją uždaryti, bet rinėjimą. 
esą stebėtina, kad jai buvo 
leidžiama veikti iki šiol. E- 
są aišku, kad jau ne nuo 
dabar naciai pastebėję tos 
organizacijos 
okupantams, 
jie vis bandė 
“kooperuoti”.
Heydricho parėdymas e- 
sąs įrodymas, kad tas 
jiems nepasisekė.

Autorė nurodo, kad na
ciams pasipriešinimas vi
suose okupuotuose kraš
tuose esąs didelis, bet ne
žiūrint į tei jie nuo prie
spaudos neatsisako ir savo 
užsimojimuose be atodai
ros žengia pirmyn. Nors

Lenkijos, 
tuvos. 
nebuvo galima, kad kito- klausomai nuo to, kad len
kia pretenzija į Vilnių ga-Įkai sovietus nugali. Tyčio- 
lėtų lygintis su lenkų. Ma-įtis iš Vakarų Europos vals-. 
žiau kaip 10% lietuvių tė-jtvbės vyrų, kad Želigovs-j

■ n kiados “veikėjai” geriau
Phone 1181

A. P. KARLON AS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

nusimanė
Vilniaus krašte yra ma
žiausia i

viltis yra sudėję Anglijos 
ir Amerikos valstybių vy
ruose. Į

I Grįsti savo teisę į Vilnių
- — - —----- —---— - — - —- - “ — -“—■ ~
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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 EHsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Cohimbia Rd., 

Soutte Boston .

i

: sekmadienį Karaliaučiuje. 
Jis kalbėjo apie Rytų Eu- 

. ropoję okupuotą teritori
ja, kaipo begalinį maisto ir 
žaliavos rezervuoarą nau- 

• joie kontinento organiza
cijoje. Matomai, nacių at- 

. žvilgiu. Vakarinė Rusija y- 
ra galutinai prijungta. Jos 

. vieta vokiečiu plane yra ne 
: industrinė, bet agrikultū- 
. rinė”.

“Lietuvių vadai, kurie 
sukombinavo vidujinį su
kilimą pagelbėti vokie- 

įčiams “išlaisvinti” savo nelojalumą kraštą nUQ kaip pra.
bet iki šiol 
priversti ją 

Generolo

i

kui susižinoti su kitais intere-
Tvarkdarys — Jonas Januške- su°jančiais.

p...................................
vičius. z - -

Mandatų komisija, peržiūre- Pramintos rezoliucijos: 
ius mandatus, pranešė, kad vis- .. .

Priimta sekantieji įnešimai ir

ius mandatus, pranešė, kad vis- *• LDS ”• A’ Apskričio šuva- 
kas tvarkoje ir pasirodė, kad su- Šlavimas įvyks sekmadienį, rug- 
važiavime dalvvauja iš 6 kuopų sėjo 7 d., 1941 metais, So. Bos- 
28 atstovai ir užregistruoti du ton Mass.

Malonu pastebėti, kad 
žymūs Amerikos viešosios 
opinijos atstovai, palvgin- 
ti. gerai orientuojasi lietu
vių tautos aspiracijose ir 
supranta, kad sukilėliai 
nesiekė pasitarnauti vo
kiečių interesams, bet sie
kė nepriklausomos Lietu
vos atstatymo, todėl jie 
vokiečiu areštuojami, pa
našiai kaip anksčiau juos 
areštuodavo rusai.

Lietuviai Prieštarauja Vokiečių 
Planams

“New York Times” sek- sukurtą “aktyvistų” orga- 
madienio numeryje, spalių nizaciją, kurią dabar vo- 
12 d., paduoda savo korės- kiečiai likvidavo, nes ji 
pondento iš P' 
pranešimą apie Lietuvos; dvasioi 
įssilaisvimmą nuo bolsevi-’ . , .
kų pačių lietuvių ranko-inenori t°leruotl> nes tai 
mis, beveik be vokiečių pa-j Prieštarauja vdkiečių pla- 
galbos; ir apie tų sukilėlių nams.

i., giliai apsvarstęs 
jaunųjų skaitytojų “Darbinin
ko” reikalą, nutarė siųsti LDS 
Centro seimui, kad būtų koloni
jose surasta vietinių žinių rin
kėjų, kurios patrauktų jaunes
niuosius skaityti “Darbininką”.

2. LDS N. A. apskričio suva
žiavimas, įvykęs rugsėjo 7 d. 
1941 m., So. Bostone, ir apsvars
tęs iškeltą propagandos reika
lingumą nutarė siųsti seimui, 
kad seimas surastų kelius, kaip 
būtų galima įsteigti propagan
dos skyrius kolonijose.

Nutarta siųsti du atstovai į 
LDS seimą, kuriais pateko slap
tu balsavimu išrinkti: Jonas 
Kumpa ir Vladas Paulauskas. 
Atstovam nutarta atlyginimo

Raštikio, Lietuvos kariuo
menės vado, trys vaikai, 
kurių vienas tik dviejų me
tu, buvo sugrūsti i gyvuli
nius vagonus ir išsiųsti į 
Sibirą”.

Biuletenio 
Atgarsiai

Lietuvos Pasiuntinybės 
J. A. V. leidžiamas anglų 
kalba biuletenis, plačiai 
siuntinėjamas svarbiau
siai Amerikos spaudai, įžy
miems politikams, dides
nių miestų viešoms biblio
tekoms. pradeda rasti at
garsį. Daug politikų prašo. $1ooo. 
Pasiuntinybę ir Konsulą-j, Valdyba sekantiems metams 
tus įtraukti juos į gavėjų! išrinkta ta pati, būtent: pirmi- 
•sąrašą, dėkoja už siunti- į ninkas— Antanas Zaveckas, vi-

- _ * ’| ce - pirmininkas — Vladas Pau-
, iždininkas — Kazys 

kuriems naudinga būtU!Nadxeika raštininkas 
siuntinėti te biuleteni. mas Versiackas.ii A A AM ’ ’

lių 13 d. 1 ir 3 pusi, pasi
naudojo gana plačiai tuo 
biuleteniu painformuoti a- 
pie barbarišką bolševikų 
elgesį Lietuvoje okupaci
jos metu. Taip pat ištrau
kos iš to biuletenio buvo 
pastebėtos daugelyje Ame
rikos laikraščių spalių 12 
.d. (sekmadienį).----  ------

(Bus daugiau)

Stockholmo veįkė lietuvių nacionalisti- mą, prašo papildomų žinių į 
ko vokiečiai ir nuorodo dar asmenis, ]auskas,

Zžtt Ss 105,000 Lietuvių Pasiųsta Į Sibiru
čiais metodais neša “nau
ją tvarką” į Rusijoje už
grobtus plotus.

“Nusmelkti.dūmų ir di-

Tokia antrašte “New; atskyrimus ir bolševikų 
York Jouroal - American” j kerštą.
spalių 15 d., žinioje iš Oi-j Žinioje minima, kad bol- 
kagos, plačiai rašo apie ševikų keršto auka esąs irIN UaIIieiA.14 ' LIUIIių 11 UI" Adguo, piCUVACll uuau

Įdėlių judėjimų mūšio lau- bolševikų terorą Lietuvoje,*generolas Raštikis: 
ke, svarbūs įvykiai vyksta masinius lietuvių trėmi-' “Lietuvių.Jcilmes ameri- 
užfrontė je.Jafr Rytų Gžtli- mus į Sibirą^. šeimų pers-skiečius šiurpas, purto skai- 
cija įkorporuota į Genera- kyrimus, _ vą.ikų .nuo tėvų tant žinias, kad generolo

“Lietuviųjkilmės ameri-

— Ta-

Journal American spa-. Baigiantis posėdžiui apskri- 
io j i o ™,ci rioci-L. .... ....... ...padėkosčio Valdybai išreikšta 

žodis už gražų pasidarbavimą.
Nutarta, kad kuopų valdybos 

visuomet atsilieptų į apskričio 
valdybos kvietimus, kuomet bū
na rengiami platesnio mąsto 
parengimai.

&rwži«vimo posėdis baigėsi 4 
Tat. pr į>. malda.

TLntanas Taveckas, pvrm., 
Tarnas Versiackas, Rašt.




