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Stalinas Turi Būti Nesitiki 
Laimėti Karo

Jeigu Stalinas tikėtųsi 
laimėti karą su Vokietija, 
tai jis nebūtų įsakęs Rusi
jos gyventojams ir ka
riams viską naikinti, de
ginti ir žudyti, kad netek
tų priešui, kuo jis galėtų 
pasinaudoti. Tai buvo des
peratiškas atsišaukimas ir 
įsakymas.

Rusijos gyventojai, jeigu 
jie paklausys Stalino ir 
viską sunaikins, patys tu
rės badu mirti. Kas Stali
nui žmonių gyvybė. Jis 
greičiausia jaučia savo rė
žimui galą.

Bet Rusijos žmonės turė
tų suprasti, kad Stalino rė
žimui griuvus jie vistiek 
xgyVenti. Priešas gali 

ikyti iš to, ką jis jau 
Taigi beprotystė vis- 
?ginti ir naikinti. Už- 
i ir to ką sunaikina 
mašinos, bet dar įsa- 
gyventojams naikin- 

deginti, ir tai mirties 
nė už nepaklausymą.

Sovietų Bolševikų Kalėjimai

Praneša, kad Sovietų o- 
kupuotoje Lietuvoje bolše
vikai buvo sudarę tokias 
baisias sąlygas, jog ne vie
nas politinis kalinys iš ga
lutinės nevilties įvairiais 
būdais bandė nusižudyti. 
Kadangi kaliniai neturėjo 
su savim jokio daikto, ku
ris jiems patarnautų įran
kiu nusižudyti, tai nelai
mingieji bandė baigti savo 
dienas, tiesiog fantastiniu 
būdu. Pav., Kauno kalėji
me nesenai bandė nusižu
dyti Tauragės teisėjas 
Ambraziejus. Nusižudy
mui jis pasirinko tokią 
priemonę: nelaimingasis, 
pasislėpęs išvietėje, užsili
po ant rezurvuaro, kuria
me laikomas vanduo nubė- 
gimui, ir nuo jo pasileido 
galva žemyn ant betoninių 
grindų. Jis norėjęs nusi
sukti sprandą .Tačiau ne
laimingasis savo tikslo iš 
karto nepasiekė. Labai su
kruvintą, jį išnešė į kalėji
mo ligoninę. Ten jis po ke
lių dienų vis dėlto kažko
kiu būdu nusižudė. Kaip 
pasakoja buvę kaliniai, pa
našių atsitikimu būta ir 
daugiau, bet jie iškyla vie
šumon tiktai priepuola- 
mai, nes kalėjimo adminis
tracija juos labai slėpė, o 
kaliniai niekam negalėjo 
pranešti, nes jie buvo 
soliučiai izoliuoti.
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Pašalino Lietuvius 
Advokatus
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Katalikas, kurs neramia 
katallkitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Tūkstančiai Žuvo Už Tėvų Žemes Laisvę
Pamaldos Už Žuvusius 

Lietuvos Partizanus
Chicago, Iii. — Liepos 4 

d., Aušros Vartų par. baž
nyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos už žuvusius Lie
tuvoje partizanus kovose 
dėl Lietuvos laisvės.

Iškilmingas šv. mišias 
atnašavo kun. dr. K. Rėk
laitis, MIC.; asistavo — 
kun. P. Cinikas, MIC. ir 
kun. M. Jodka, MIC.

Pamokslą pasakė kun. J. 
Prunskis, pereitais metais 
pasišalinęs iš pavergtos 
Lietuvos.

Pamaldos užsibaigė iš
kilmingąją absoliucija prie 
katafalko.

Laike pamaldų giedojo 
parapijos choras, vad. mu
zikui Brazaičiui. Solo gie
dojo p. I. Aitutytė.

Danai Įsakė Amerikos Kon
sulams Išsikraustyti

Iš Lietuvos praneša, kad 
Sovietų komisarams šei
mininkaujant, š. m. kovo 
15 d. pašalinta iš advoka
tūros apie 70 lietuvių 
vokatų.

Darbininkai Negavę 
Atlyginimo

TRANSPORTINIS KARIŠKAS TROKAS. pirmas iš 2,000 asmenų perkė
limo vežiotojas, padarytas dėl Jung. Valstybių armijos. Traktorius-tro- 
kas galės paimti 13 karių ir didžiu greičiu galės pervežioti armijos ka
rius.

Mirė, Kad Tik Svetimiems 
Nevergautų

30,000,000 Motery Dirba 
Vyrų DarbusWashington, D. C., liepos 

pos 7 — Danijos valdžia 
pereitą savaitę pareikala
vo, kad Jung. Valstybės Maskva, liepos 7 — So- 
atsiimtų savo konsulus, vietų spauda praneša, kad 
Tai turį padaryti prieš lie- 30,000,000 moterų turi 
pos 15 d. įdirbti sunkiuosius vyrų

Jung. Valstybių valdžios darbus. Devyniolika mili- 
esąs įsitikinimas, kad vo- jonų moterų dirba laukuo- 
kiečiai privertę danus tokį se, o vienuolika milijonų 
žingsnį padaryti. ; moterų dirba dirbtuvėse ir

Vyriausybė tuojau įsakė ofisuose, o tūkstančiai mo
savo konsulams apleisti | terų pastatyta karo fron- 
Daniją ir vykti į Lisboną,1 tuose atlikinėti medikalius 
Portugaliją. I ir kitokius darbus.

Jung. Valstybėse Nebus Laisvės, Jei 
Įsigalės Diktatoriai, Sako Prezidentas

Washington, D. C., liepos 
7 — Prez. Rooseveltas, lie
pos 4 d. proga, pasakė kal
bą apie Europos karą ir 
šios šalies padėtį. Jis pa
reiškė, kad “visi rimtai 
galvojantieji amerikiečiai 
žino, kad Jung. Valstybėse 
neliks laisvės, jei kaimyni
nėse valstybėse įsigalėsį 
diktatoriai”.

Todėl, kad išsaugotume 
1776 metais paskelbtus 
principus, amerikiečiams 
reikalinga vienybė ir loja 
lumas.
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Stalino raudonajai saulei 
kaitinant, kuri šiomis die
nomis ne tik Lietuvoje, bet 
ir Rusijoje užtemo, Rasei
niuose buvęs susirinkimAs 
bolševikų nusavintųjų na
mų sargų. Jie nusiskundė 
sunkia savo būkle. Saigai
laiku negavo atlyginhftoi liautą laiką.

Veteranai Smerkia J. V. 
Pagalbą Raudoniesiems
Greenfield, Mass. — Už

sienio Karų Veteranai, 
baigdami savo 21 seimą, 
griežtai pasisakė prieš ko
kią nors sąjungą su Sovie
tų Rusija arba teikimą jai 
pagalbos.

Rezoliucijoj štai ką sa
ko:

“Kadangi demokratijoj

žmonės pasako savo val
džiai ką ji turi daryti”, sa
koma rezoliucijoj. “Lai bū
na nutarta, kad mes neno
rime jokio sąjungos su 
Stalino diktatūra, komu
nistų, ateistų, bedievių ir 
be gailesčio Rusijos rėži
mu.

“Toliau mes pareiškia
me, kad mes negalime ir 
neturėsime jokių bendrų 
ryšių, nežiūrint kokiam 
tikslui, su jais dabar arba 
ateityje, kol Rusijos žmo
nėms nebus duota laisvė į- 
steigti tokią valdžią, kuri 

| sustabdytų svetimą, sub- 
versyvę propagandą ir kol 
jos gyventojams nebus 
duota religinė laisvė”.

Tai rimtas pareiškimas, 
su kuriuo sutiks kiekvie
nas ištikimas šios šalies 
pilietis ir demokratijos 
gerbėjas.

Dar balandžio mėn. dauge
lis sargų nebuvo gavę at
lyginimo už sausio ir vasa
rio mėnesius. Sargai pa
reiškė, kad jie ir iki tos kolonijose
dienos nežinoję, kada gau- skyrių, 
šią atlyginimą už atitar-

graudu ir laikinajai vy
riausybei.

“Kovos draugams ir ka
riams vienas nusiramini
mas — partizanai kovojo 
ir žuvo didvyriškai, kaip 
kovoja narsiųjų pasaulio 
tautų sūnūs.

“Tėvams, giminėms ir 
artimiesiems tėvynės var
du dėkojame, kad išaugino 
ir atidavė tėvynei tai, ką 
jie turėjo brangiausia.

“Visai tautai graudu, 
kad neteko tų žmonių, ku
rie jos gyvenimo pažangai 
buvo reikalingi; neteko 1- 
dealingiausių žmonių.

“Pasiliko, tačiau, viltis, 
niekados toji kad jų kraujas neišgaruos 

duobė nebuvo tokia didelė, be vaisių šioms dienoms ir 
kaip šiandien. Tai rodo ateičiai.
kiek Lietuvos žemė yra iš-j “Šios tylios, kuklios lai- 
troškusi laisvės”, kalbėjo'dotuvės, kaip tylus ir kuk- 
ministeris. lūs buvo mūsų partizanų

“Tai rodo kokia stipri tė- pasiaukojimas, ateityje 
vynės meilė jau yra išau- pavers jų kapus gausiai 
gusi jos vaikų širdyse, kadi lankoma vieta. Tylos ir ra- 

į ištisi jų būriai
Maskva, liepoj — Lai- sudaužė ir paėmė 7000 Ru- tūkstančiai, savu noru ryž-į

— ---- su_ tąsi mirti, kad tik sveti-:

i Pa jaučiam, šių gilių ka-; 
pų akyvaizdoj, visos tau
tos pasiryžimą gyventi per

i mirtį.
“Didingas tai momentas,

!

Berlynas, Vokietija — 
Kaune einąs dienraštis “Į 
Laisvę” paskelbė Lietuvos 
švietimo ministerio Juozo 
Ambrozevičiaus kalbą, pa
sakytą laidojant sukilimo 
metu žuvusius lietuvius 
partizanus.

Tąją p. Ambrozevičiaus 
kalbą atsispausdino Chica
gos lietuvių katalikų dien
raštis “Draugas” ir “Nau
jienos”. p. Ambrozevičius 
tarp kitko štai ką pasakęs: 

“Nepirmas kartas šioje 
vietoje prasiveria duobės, 
kad priimtų kūnus tų, ku
rių kraujas reikalingas pa
laistyti tautos laisvei.

' “Tačiau r:~’—1—

I
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šimtai ir.

ke mūšių arti dstrovo So- sijos lėktuvų, ir visai 
vietų Raudonoji armija griovė raudonosios armi- miems nevergautų, 
atstūmusi Vokietijos na- jos drąsą kovoti, 
cius atgal link Pskovo, 
šiaurinės Stalino linijos, 
paimdami nemažai vokie
čių tankų.

Sovietų žinios taip pat 
praneša, kad raudonajai 
armijai pavyko sulaikyti 
vokiečius arti Polotsko, 
Lepel ir Novograd Volins- 
ki. Arti Latvijos rube
žiaus Ostrovo apylinkėje 
Sovietų raudonarmiečiai 
pastatę vokiečius į apsigy
nimo poziciją.

Tačiau Vokietijos vy- kiti giriasi laimėjimais, 
riausioji karo vadovybė Ypač Sovietai labai giriasi 
paduoda visai priešingas laimėjimais, bet jų pačių 
žinias.

Smarkūs mūšiai eina a- 
pie Mogilevą. Pietinėje da
lyje vengrai įsiveržė giliau 
į Ukrainą, vokiečiams žy-|betV'grau~dū7 Graudušu 
giuojant į Kievą. šiauri- kritusiais didvyriais išsi- 
niame fronte Suomiai ir, skirti kovos draugams, tė- 
Vokiečiai triuškina Sovie- vams ir artimiesiems, 
tų karo jėgas. Vokiečiai — 
sako, kad Stalino tvirto
vės, kurios esą kaip Magi
not tvirtovės, būsią sudau
žytos laike dviejų dienų.

Kaip matome, ir vieni ir

mybės.
“Tos ramybės, kurioje 

telkėsi ir bręsta nauja dva
sios energija, naujam gy
venimui kurti ir dėl jo ko
voti.

“Skyrium ar būriais lan
kydamiesi prie šių partiza
nų kapų stiprėsime dirbti, 
o jei reikės ir mirti dėl to 
idealo, dėl kurio jie auko
jasi, būtent, dėl Lietuvos 
laisvei”.

Sovietų Rusijai Gręsia Didelis 
Pavojus, Sako Stalinas

Maskva, liepos 7 — So
vietų Rusijos diktatorius

Kolchoznikams įsakė 
vežti gyvulius ir visą man

žinias. Vokiečiai paėmę žiniomis, visuomet trau- dosICus Stalinas, kuris per; tą, kad ji netektų priešui, 
nelaisvėn 300.000 raudon- kiasi atgal į naujas pozici- Penkis metus nėra kalbė-[ Jeigu Stalinas pasitikėtų 
armiečių, ir kad atakos, jas. Tai koks čia laimėli- Jęs i rus« visuomenę, lie-savo karo jėgoms, pasiti- 
prieš Stalino tvirtoves ei- mas. kada priešas Žygiuo-Pos 3 d- Per radio. . pasakė ketų gyventojais ir nebūtų
na pagal planą. Vokiečiai ja pirmyn.

Studentų Seimas
Liepos 5-6 dienomis, Ma

rianapolio Kolegijoj įvyko 
Lietuvių Katalikų Studen
tų ir Profesionalų Sąjun
gos Seimas. Dalyvavo ne
mažai atstovų iš įvairių 

gyvuojančių

Seimas pradėtas iškil
mingomis pamaldomis.

kalbą apie Vokietijos puo- pavojaus šį karą pralai- 
limą. Jis pareiškė, kad So-;mėti, tai jis nebūtų pareiš- 
vietų Sąjungai gręsia labai ; kęs tokių griežtų įsakymų 
didelis pavojus.

“Vokiečiai ne tiktai užė
mė Lietuvą (Ką Lietuva 
turi bendra su Sovietų Są
junga? Lietuvos žmonės

Londonas — Sovietų Ru-' ~ 
sijos ir Vokietijos radio , 
stotis veda smarkią kovą, j 
Kada Sovietų Rusijos ra
dio stotis paleidžia propa
gandines kalbas, tai Vokie
tijos radio stotis visu 
smarkumu trukdo, kad 
klausytoiai negalėtų su
prasti. Tą pati daro ir So
vietų radio stotys.

Naciai įlaužė Stalino Tvirtovę
♦------------------------------------------------------

_ . “ ’ I Rusijos - Vokietijos RadioBerlynas, liepos 7 — Vo- 9 » '
kiečiai praneša, kad jų ka- nflraS
ro jėgos pralaužė Stalino 
svarbiausias tvirtoves. 
(Stalino tvirtovės yra tai 
panašios į Maginot tvirto
ves). Taipgi naciai užėmė 
Cernauti, Sovietų paverg
tos Bukovinos sostinę.

Pagal vėliausias žinias, 
Vokiečiai jau visai išvijo 
raudonuosius iš Estijos, ir 
pradedant nuo Estijos vo
kiečių - rusų karo frontas 
eina link Smolensko, Kie-į 
vo ir Odesos, nors minimi 
miestai neužimti. Giliaus-j 
šiai vokiečiai yra įsibriovę 
į Rusiją, tai ties Smolens- sikraustė Vokietijos kon- 
ku, kelyj į Maskvą. Taip, sulas Dr. Herbert Scholz. 
kad dabar vokiečiams be- Tai pasėkos prez. Roose- 
lieka apie 200 mylių į Mas- velto įsakymo uždaryti vi-> 
kvą. i
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viską naikinti.
Be to, jis pareiškė, kad 

visi kovotų prieš “parsida
vėlius, sabotažninkus, šni
pus”, ir kad visi nusikaltė- 

patys sukilo prieš Sovie- liai bus be pasigailėjimo 
tus, kaipo žiauriausius o- baudžiami aukščiausia 
kupantus. Red.), dalį Lat- bausme. O ar kada buvo 

| vijos, bet gręsia Estijai, pasigailėjimas žmonėms 
i Ukrainai ir visoms sovietų Sovietų Rusijoje? Niekad! 
1 tautoms”, sako Stalinas. , Kas tik nesutiko garbinti 

Stalinas, pažymėjęs, kad Stalino saulės, tas buvo be 
“raudonoji armija didvy- pasigailėjimo likviduotas, 
riškai kovoja prieš užpuo-
1 • 1 • A ’likus”, ragina gyventojus Amerikos Nota Japonijai
vesti partizanų kovą ir pa
dėti armijai, daryti sabo
tažą priešo pafrontėje, 
naikinti priešo jėgas,

Washington, D. C., liepos 
7 — Jung. Valstybių vy- 

de- riausybė įteikė Japonijai 
ginti ir naikinti viską, kad notą, 
netektų priešui.

“Besitraukiančios sovie
tų jėgos privalo naikinti 
viską, kad priešas rastų 
tuščius laukus”, įsako rau-

____ e___ ___ _____ „ ___  donasis diktatorius Stali- 
Isus Vokietijos konsulatusJ-nas.

Vokietijos Konsulas 
Išsikraustė

Liepos 7 d. iš Bostono iš-

kurioj reiškiamas 
pageidavimas, kad japo
nai neplėstų karo zonos iš 
Europos į Pacifiką.

Japonai esą turį planus, 
bet juos laiką paslaptyje, 
kcl karo veiksmai juos iš
kels viešumon.

iu’
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Vėliausios Žinios Iš Lietuvos

Pranešama, kad Kaune nais”. Vadinasi jį nugin- 
laike lietuvių sukilimo kluoti ir pristatyti dirbti 
prieš žiaurius barbarus —’ ’---- '------------------- ~~
Sovietų bolševikus žuvo 
trys tūkstančiai lietuvių 
ir sunkiau ir lengviau su
žeista septyni tūkstančiai 
lietuvių.

Kaune sukilėliams vado
vavęs pulk. Bobelis. Suki
lo 18,000 lietuvių kareivių, 
kurie buvo įjungti į Rusi
jos raudonąją armiją; su
kilo studentai ir visi kiti. 
Lietuviai sukilėliai paėmė 
į savo kontrolę radio stotį 
ir visas valdiškas įstaigas. 
Iš karto Sovietų komisa
rai nesusigaudė kas daro
si Kaune. Tik kada sukilė
liai puolė raudonarmiečių 
barikadas ir karo lizdus, 
tai rusai karininkai susi
griebę ir visa jėga puolė 
sukilėlius.

Kauno gatvėse ėjo bai
sios ir žiaurios kautynės. 
Sukilimas, kuris prasidėjo 
sekmadienį, birželio 22 d., 
užsibaigė tik antradienį, 
birželio 24 d., kada atėjo į 
pagalbą vokiečiai. Raudo
nieji buvo visiškai išblaš
kyti.

Lietuvių sukilimas įvyko 
Vilniuje, Šiauliuose ir ki
tuose miestuose. Iš kur 
pas lietuvius atsirado tiek 
drąsos sukilti prieš Sovie
tų raudonarmiečius ? Su
prantama, kad Sovietų 
bolševikų komisarų metų 
laiko šeimininkavimas, lie
tuvių terorizavimas ir trė
mimas tiek lietuviams bu
vo skaudus ir nepakenčia
mas, kad jie ryžosi verčiau j 
mirti, kad kiti galėtų gy
venti.

Šiandien trijų tūkstan
čių lietuvių kapai liudija 
baisų Sovietų bolševikų; 
žiaurumą, šiandien Lietu
vos lietuvis beabejo nelin
kėtų Sovietų bolševikų rė
žimo net ir savo didžiau
siam priešui. Toks jis bu
vo baisus ir žiaurus Lietu
voje ir kituose Sovietų pa
vergtuose kraštuose.

sunkiuosius kariuomenės 
darbus.

Bet, matyt, to savo plano 
Sovietų komisarai nesus
pėjo įgyvendinti. Lietuvos 
kareiviai, atėjus momen
tui, sukilo ir pačius bolše
vikus “išformavo”.

Komisarai Nesuspėjo 
Pabėgti

Lietuvos kariuomenės 
sukilimas buvo toks stai
gus ir netikėtas, kad dau
guma Sovietų pareigūnų 
nesuspėjo iš Kauno pabėg
ti. Jie buvo sulaikyti ir a-1 

1 -4. 4.- .

restuoti.
Sovietų komisarai Vii-1 

niuje, sužinoję apie sukili-: 
mą Kaune, viską palikę bė- 
go į Rusiją. Sakoma, kad 
kai vokiečiai atėję į Vilnių, 
tai jau rusų bolševikų ne
berado. Visi buvo išvyti.

Sovietų raudonarmiečiai, 
bėgdami iš Kauno spėjo 
susprogdinti tik “Žaliąjį 
Tiltą”. Kitus tiltus lietu
viai suspėjo užimti ir iš
gelbėti nuo susprogdini 
mo, sako pranešimai 
Berlyno.

i

DAPBININKA3
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Gen. Raštikis Kaune i 
I

Birželio 30 d. iš Berlyno 
atvyko j Kauną gen. Sta
sys Raštikis. Spėjama, kad 
gen. Raštikiui tenka per- 
tyarkyti Lietuvos laikinoji 
vyriausybė ir pačiam būti 
jos priešakyj.

Iš Kur Atsirado 18,000 
Lietuvių Kareivių?

Kaip žinoma Lietuvos 
kariuomenė Sovietų Rusi
jos okupacijos pradžioje 
buvo pavadinta “liaudies” 
kariuomenė, kurios vadu 
buvo paskirtas iš Rusijos 
atgabentas lietuviškos kil
mės raudonosios armijos 
gen. Žemaitis - Baltušis. 
Tikslas buvo tą kariuome
nę sudemoralizuoti. Kari
ninkai buvo areštuojami ir 
žudomi. Vėliau toji “liau
dies” kariuomenė buvo vi
sai likviduota, o jos vieton 
sudarytas 29-as “tautinis 
korpusas, 
pusas tik 
“tautinis”, 
vaujamas 
ir jame buvo nemažai rusų 
raudonarmiečių. Šio kor
puso vadu buvo paskirtas 
nelemtos atminties gen. V. 
Vitkauskas, suvaidinęs 
Lietuvos kariuomenėje ju- 
došiško išdaviko vaidmenį.

Sovietų raudonieji kari
ninkai, negalėdami sunai
kinti Lietuvos kareivių 
tautinės dvasios, jau buvo 
nutarę šį “tautinį” lietuvių 
korpuSą išformuoti pa
versti jį “darbo batalijo-

M

Tačiau tas kor- 
iš vardo buvo 
nes buvo vado- 
rusų bolševikų

LIETUVOS ŽMONIŲ GEROVEI
Žios aukos gyviausiai liudija, 
kad Lietuva buvo tik pritrenk
ta, bet lietuvių tautos dvasia li
ko nepavergta, nepalaužta, ne
sužalota.

“Pilnai suprantama, kad nau-

Savaitraštis “Amerika”
Rašo:

“Sunku dar gauti plačias ir vi
siškai tikslias žinias apie pas
kutinius įvykius Lietuvoje. Ge
rai žinomi šie faktai: Lietuvos
žmonės sukilo prieš pavergusius Jaisia!s įvykiais Lietuvoje gi- 
juos bolševikus; suknelių vado-1!al iieloJa-sl ,va!rios li<tuvių a‘ 
vybe sudarė laikiną vyriausybę, “kiečių organizacijos, tary- 
kurios ministerių pirmininku boakitokiais vardais 
pakviestas pulk. Kazys Škirpa;! drau"’ij°s ir at8akinSas Parei’ 
sukilėliai paskelbė Lietuvą vėl * ar ein’ nepriklausomos
nepriklausoma valstybe: Lietu
voj dabar tvarką palaiko lietu
vių civilinė valdžia ir vokiečių 
kariuomenė; piniginis vienetas 
dabar Lietuvoje vokiška markė, 
už kurią reikia mokėti dešimt 
rusiškų rublių: šalia pulk. Škir
pos, lietuvių vyriausybėje mini
mos pavardės generolo Rasti- 

I kio, inž. Galvanausko, adv. Ski
pičio, prof. Juozo Ambrazevi
čiaus, generolo Mieželio ir kitų.

“Visi suprantame, kad Lietu
va pilnos nepriklausomybės dar 
neatgavo. Ji šiandie tebėra karo 
laukas, kur bolševikų lėktuvai 
vis dar gali atlėkti ir naikinti 
Lietuvos turtą. Tačiau negali
me slėpti fakto, kad Lietuvos 
gyventojai nepaprastai paten
kinti nusikratę bolševikiškos 
verguvės, kuri pavertė lietuvius 
ubagais, kuri sunaikino lietu
vių turtą, kuri slopino kiekvie- 

_ _ į ną drąsiau pasireiškusį lietuvį.
Iš Berlyno praneša, kad jos lietuvių, kolonijų pasi- kas, praeitais metais pa-. visiems aišku, kad Lietuvos su- 

trcrVfi i T^0,70^^ T ’°- kilime sudėtos kelių tūkstančių 
lietuvių gyvybės aukos yra di
dysis testamentas visai tautai.

Dėl Kanadiečių rinkliavos pašalpai, laike ROŽIŲ SAVAITĖS, išdaly
ta milijonai rožių, visiems, kurie parėmė savo centais rinkliavos fondą. 
Šiame vaizde matome, kai LaGuardio aerodrome dekoruojamos merginų 
krūtinės puošniomis rožėmis.

vykęs lietuvių sukilimas, LIETUVIU DIENA 
tai sunaikinimas krašte *• V
būtų buvęs žymiai didės- MARIANAPOLYJ 
nis. *

Šiauliai Labai Nukentėjo Liepos 4 d. iš pat ryto Ii-'ir turiningą pamokslą pa- 
jo. Iš įvairių Naujos Angli- sakė kun. Kazys Baraus-

Lietuvos šiaurėj įvyko 
smarkiausi mūšiai su rau
donarmiečiais. Daugiau
sia nukentėjo Šiauliai ir 
Radviliškis.

I

Šiauliuose dar prieš vo
kiečių atėjimą lietuviai 
buvo sukilę ir birželio 23 
d. buvo užėmę miesto vai-' ££££

ruošę vykti į Lietuvių Die- sišalinęs iš pavergtos Lie- 
ną susviravo ir daugelis tuvos.
susilaikė nuo važiavimo. 
Važiavo tik drąsesenieji. 
Pastarieji neapsivylė. Lie
tuvių Diena įvyko ir pavy

di ko.
Lietuvių Diena, kaip bu-

dymą, bet vėliau bolševikų 
spaudžiami turėjo pasi
traukti.

Lietuvos Atstatymui 
Vadovauja Raštikis

Iš įvairių šaltinių gauna
mos žinios paduodama, 
kad dabar visoje Lietuvo
je vedamas atsistatymo 
darbas. Atsistatymui va
dovauja gen. Stasys Rašti
kis. Sovietų bolševikų rėži
mas per vienus metus la
bai nuteriojo ir apiplėšė 
kraštą. Karas veik pribai
gė, nes bolševikai, bėgda
mi iš Lietuvos viską naiki
no ir žudė. Jeigu nebūtų į-

Organizuojami Bedarbiai
Lietuvos laikinosios vy

riausybė didžiausias rū
pesnis dabar aprūpinti 
darbais Lietuvos bedar
bius, kurių labai daug pri
veisė Sovietų rėžimas. Be 
to, vyriausybė stropiai i- 
masi gydyti ir kitas bolše1 
vikų okupacijos padarytas 
žaizdas.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius atsišaukė per 
spaudą ir radio i viso pa
saulio lietuvius, 
mas pagalbos.

Po pamaldų įvyko pietūs 
Marianapolio kolegijos pa
talpose. Lietuvių Dienos 
dalyvius stiprino skaniais 
valgiais Bostonietės šeimi
ninkės. Kaikurie turėjo 

i vo skelbta, prasidėjo pa- gana ilgai laukti vietos pa- 
Marianapolio talpose, kad gautų tų ska- 

Kolegijos * koplyčioje. Šv. nėšių paragauti.
mišias atnašavo J. M. pre-. BepletauJant ir lietus 
Intas Jonas Ambotas, susįojo ujęS. Pietų metu 
Hartfordo lietuvių parapi-į Worcesteriečiai (gv. Kazi- 
jos klebonas. Patnotingą mierQ parapijos)> vado. 

vaujant kleb. kun. A. Pet
raičiui, suruošė “bingo” 
viename Kolegijos kamba
ryje.

Stalino Kalba Panaši Į Rey 
naldo Kalbą, Sako Naciai
Berlynas, liepos 7 — Vo- Kolonijų stalai: Worces- 

kiečių žinių agentūra ir terio abiejų parapijų—ŠvJ 
spauda sako, kad Stalinas Kazimiero ir Aušros Var- 
savo kalba parodė visos tų, So. Bostono — Šv. Pet- 
Sovietų valdžios nervuotu- ro parapijos ir kitų pasi- 
mą. i puošė parke ties Kolegijos

Stalinas aiškiai mato, rūmais. Šokių salėje or- 
kad negalės atlaikyti vo-kestras ?roJ° ir sok1^ mė‘

Prašyda-Riečių karo jėgų spaudi- >?jai linksminosi visą po- j

Lietuvių Darbininkų Dienai,

Kaip gerb. “Darbininko” skaitytojams teko paste
bėti, kad liepos 27 d., Brockton Fair Grounds, Brock
ton, Mass., įvyks pirmoji .Lietuvių Darbininkų Diena, 
prie kurios yra labai rimtai ruošiamasi. Sudaryta Ren
ginio Komisijos valdyba, kuriai vadovauja adv. J. Gri
galus. Meno programos komisija sudaryta iš sekan
čių muzikų: A. Giedraičio, A. Šlapelio, M. Karbausko, 
p. Žemaičio, J. Vaičaičio ir p. O. Ivaškienės. Sporto ko
misijai vadovauja F. Dūkštą.

Dainų programa susidės iš sekančių:
1. Star Spangle Banner; 2. Palankėj, Palankėj; 3. 
Važiavau Dieną: 4. Piauti linksma; 5. Ant tėvelio 
dvaro; 6. Saulutė tekėjo; 7. Čia kraštas liūdnas; 8. 
Mergužėle mano; 9. Ant kalno karklai siūbavo; 10. 
O čiu, čiai-liu-liai; 11. Tas ne brolis; 12. Lietuvos 
himnas.

P-nios O. Ivaškienės vaikučių grupė išpildys gra
žius tautiškus šokius.

Vieną bendrą chorą sudarys sekantieji chorai:
1. Šv. Kazimiero par., Worcester, — muz. J. Žemaitis,
2. Aušros Vartų par., Worcester, — muz. J. Čižauskas,
3. Nekalto P. P. Š., p. Cambridge, muz. M. Karbauskas,
4. šv. Kazimiero par. Providence, — muz. A. Giedraitis,
5. šv. Pranciškaus p. choras, Lawrence, muz. P. Sakas,
6. šy. Jurgio par. choras, Noryood, — muz. A. Šlapelis,
7. fftoko par.^chęras, Brockton, — muz. J. Vaičaitis.

Chorams diriguos muz. A. Giedraitis.

Lietuvos pareigūnai. Organiza
cijos ir asmenys jau yra padarę 
atatinkamus viešus pareiški
mus. kuriuose smerkiama buvu- 

j si okupacija ir jau iš anksto pa
sisakoma prieš Lietuvoje susi- 

i dariusią lietuvių vyriausybę. 
Kai kurių įstaigų net ir labai 

■ toli nueita, jau dabar pavadi
nant dar nevisai aiškią vyriau
sybę lėline (puppet) ir t. t.

“Visų šių įvykių akivaizdoje, 
norime pasisakyti už kantrumą 
ir didesnį atsargumą. Mums pir
miausia rūpi Lietuvos žmonių 
reikalai. Patogiuose rūmuose 
gyvenantieji asmenys ir palan
kias sąlygas turinčios draugi
jos gali visokius pareiškimus 

i siųsti šios šalies vyriausybei ar 
kur kitur. Bet mes negalime už
miršti, kad keli tūkstančiai lie
tuvių žuvo Lietuvos sukilime ne 
tam, kad jų pasirinkti Lietuvai 
atsteigti asmenys . iš anksto iš
eivijoje būtų įvairiai pravar
džiuojami.

“Šiandie lietuvių iš Lietuvos 
niekas nebegabena į jiems toli
mus kraštus, niekas nebekiša į 
kalėjimus už Lietuvos himno 
giedojimą, už trispalvės vėlia
vos iškėlimą. Šiandie Lietuvos 
lietuvis savo brolio ir tėvo krau
ju bei gyvybės kaina sustiprėjo 
dvasioje, garbingai parodė esąs 
vertas laisvės ir laisvo savaran
kiško gyvenimo. Tad nesunkin- 
kim Lietuvos lietuviui kovoti 
dėl šviesesnio rytojaus.

“Šiandie ne apsukrias rezoliu
cijas rašykim, bet nuoširdžiau 
susirūpinkime nukentėjusių lie
tuvių likimu. Juk Lietuvos suki
limas ir praūžusi karinio susi
rėmimo audra dar nesumažino 
bolševikų paliktų tūkstančių 
suvargusių žmonių skurdo. Bol
ševikai išgabeno pulkus politi
nių kalinių, kurių žmonos, vai
kučiai ir sengalvėlės motinėlės 
liko be maitintojų. Lietuvai rei
kalinga mediciniška parama. 
Jai reikia drabužių. Tad štai 
kur kreipkime savo dėmesį. 
Lankykime Raudonąjį Kryžių ir 
kitas labdarybės organizacijas 
prašymais, kad jos greitai veik
tų Lietuvos žmonėms pagelbėti. 
Ko mažiau tuščių rezoliucijų, 
tuo Lietuvos žmonėms bus ge
riau.

“Mūsų, kaip ištikimų Ameri
kos piliečių, pareiga ištikimai 
elgtis šios šalies atžvilgiu, bet 
niekas negali mūsų varžyti, jei 

kada patiems’ norėsime ir stengsimės padėti 
savo tautinės kilmės broliams ir 
sesėms Lietuvoje. Dar kartą sa
kome: Šiandie Lietuvos žmo
nėms reikalinga visokeriopa ap
čiuopiama parama, o ne draugi
jų ir aukštų įstaigų memoran- 

i durnai”.

Lietuvių Dienoj dalyva
vo ne tik iš Naujos Angli
jos lietuvių kolonijų, bet ir 
iš tolimesnių, kaip tai: — 
Chicagos, Rochester, N. ’ 
Y., Pennsylvanijos, Lietu- 
vos ir tt.

Kun. dr. Jonas Navickas, 
MIC., Tėvų Marijonų pro
vincijolas, visą laiką pri
žiūrėjo, kad Lietuvių Die- 

! nos dalyviai būtų paten
kinti — pavaišinti, o kun. 
Morkūnas, MIC. prižiūrė
jo, kad darbininkai-kės tu
rėtų užtektinai “change”, 

i tikietų ir produktų.
Taigi nors lietus ir sulai

kė nuo Lietuvių Dienos 
gausias minias, bet suva
žiavusieji buvo pilnai pa
tenkinti ir skirstėsi į na
mus pakilusioje nuotaiko
je, gėrėdamiesi, kad išeivi
ja gali išlaikyti tokias į- 
'staigas, kaip Marianapolis 
ir kitas.

mo, todėl ir įsakė griebtis Pietl iki vėlumos, 
žiaurių naikinimo ir degi-- Kolegijos rūmų verando-. 
nimo priemonių. je P° pietų įvyko meno

“Stalino kalba yra labai mėgėjų programa, kuriai Rusiioskomunistai pa- 
panaši į prancūzų premie-' kun' ?,o®kus’ garse j ^^isokiomis likvi-
ro Reynoldo kalbą, kurią ir P* Antanas;Pazasis dacįjomis. Jie ten likvi- 
šis pasakė kai vokiečiai 18 Dorchesterio. Akompa- duodavo tai yra pasisavin- 

—o daimninkams-kėms | davo žmoniy turt 0
Brohs Jonas Banys, MIC. to likviduodavo tai 

j Visų dainimnkų-kių pa- nužudydavo ir nepatinka- 
Ivardzių neteko sužinoti, mus sau žmones Dabar a. 
tai apleisiu ir tų pavardes, ts- laikas k 
kurias sužinojau, kad kai komunistams daroma 

i kam neisrodytų šališku-

prasilauže pro Maginot Ii- |^av®. 
niją”, sako naciai.

Sovietai Viską Veža Iš 
Pavergti! Kraštą

Helsinki, Suomija, liepos 
7 — Pranešama, kad viena 
iš paskutiniųjų Pabaltijo 
valstybių, tai Estija dau
giausia nukentėjo medžia
giškai. Vokiečiai perėjo 
Lietuvą į tris dienas. Lat
vija kiek vėliau nusikratė 
Sovietų vergijos. Bet Esti
ja gal būti ir dabar nėra 
pilnai laisva nuo Sovietų. 
Todėl Stalinui įsakius vis
ką naikinti ir vežti į gilu
mą Rusijos, kad priešui 
netektų, iš Estijos viską 
išvežė: gyvulius, javus, ir 
kitą turtą. Sovietų komi
sarai įsakė patiems es
tams vežti savo turtą į Ru
siją. Jeigu, kuris atsisakė, 
tai raudonarmiečiai išvežė supranta 
ne tik turtą, bet ir žmones.

• v

ką jie kitiems darydavo.mas.
Iš Kolegijos rūmų gar

siakalbiais buvo perduota pįa savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Šio gyvenimo laimė sle-

muzika ir lietuviškos dai
nos plokštelėmis.

Žmonių buvo daug, paly
ginus su mūsų didesniais, 
piknikais, bet mažai, paly
ginus su praėjusiųjų metui 
Lietuvių Dienomis.

Pažymėtina, kad suva
žiavusieji parodė didelį 
nuoširdumą ir duosnumą; 
Kolegijai ir 
“Darbininkui”, 
bininkai-kės, 
prie stalų ir tikietų platin
tojai. Garbė jiems, o mums 
visiems pasididžiavimas, 
kad dar yra žmonių, kurie 

reikalą remti 
švietimo įstaigas.

laikraščiui 
ypač dar- 
dirbusieji

Užsisakykite Teniko Pas Mus į
- ■ ’ Pristatom geriausi toniką Pikni- j

kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir : 
visokiems Parengimams. ;

Kainos prieinamos. \

Myopia Club Beverage Co. | 
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W i 

PRANAS GERUtSKIS, Namą Tel. Dedham 1304-R :
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Bažnyčia Ir Liaudis
Katalikų Bažnyčios Dvasiskija Darbininkų Užtarėja Ame

rikoje. — Socialinės Reformos Būtinai Reikalingos.
Tai Obalsis Eucharistinio Kongreso.

S

liaudis. 
žmonės 
kol ko- 
neturė-

sidėjo ir toje kovoje la
biausia nukentėjo 
Baltijos šalelėse 
laimingi buvo tol, 
munizmo tvarkos
jo; tenai nebuvo bado, tiek 
daug skriaudų, skundų, 
kančių ir ašarų klanų, bet 
kai tie Maskvos “liaudi
ninkai” atėjo viskas pasi
keitė, pasunkėjo, pablogė
jo ir pagaliaus Baltijos 
kraštai susilaukė naujo 
karo, tapo paskandinti ko- 
munacių karo tvane.

Šiuos liūdnus faktus pri
valo matyti kiekvienas 
didžturtis ir vargdienėlis. 
Šitą prigavingą socialinę, 
politinę ir ūkinę neteisy
bę turime suprasti ir jos 
neprisileisti. Praktika 
šimtmečiais išbandyta ro
do, kad Kristaus mokslas, 
Jo pasauliui palikti idealai 
aukšto moralo, teisėtumo, 
ūkinės ir socialinės filoso
fijos principai nepamaino
mi komunizmo ai nacizmo 
propaguojamais idealais; 
mes žinome, kad nuo Kris
taus idealo nutolę didžtur
čiai — kapitalistai ir visi 
pseudo - krikščionys, kurie 

I apakę godumo siekiais, 
kurie pamiršo artimo mei
lę, krikščioniškąjį moralą, 
labdarybę, neišvengė su
krėtimo naujos moderniš
kos komunacių propaguo
jamos filosofijos, kuri fik
tyviška, nereali ir nesude
rinama su žmogaus teise 
ir žmoniškumo dvasia. Ir 
šiame krizės momente 
Kristaus Bažnyčios vadų 
įspėjimas, visuomenei 
sveikintinas. Nenuostabu, 
kad Eucharistiniame Kon
grese iškelti ir į pasaulį 
paleisti socialiniai, aukšto 
moralo krikščioniški obal- 
siai šiame momente buvo 
sutikti viso pasaulio liau
dies ir jos vadų kryžkely 
atsidūrusių; į šiuos Katali
kų Bažnyčios vadų obal
sius ir įspėjimus turėtų at
kreipti dėmesį ir mūsų 
krašto godūs ir nelankstūs 
didžturčiai ,nes tuose įspė
jimuose teikiama 
pamoka, patarimas 
prie Krikščioniškos 
linės, ekonominės, 
nės ir dvasinės sąvokos ir 
idėjos. Laistvė, lygybė, tei
sybė ir tautinė vienybė, e- 
konominis gerbūvis bus 
pasiekta tiktai tada, kai 
bus artimo meilė, dorovė 
ir krikščioniška meilė 
žmogaus prote ir širdyje, 
kuomet teisėtumas Kris
taus žmonijai paliktas 

i viešpataus.

I I

'žalinga ne tiktai liaudies 
gerbūviui, bet bendrai san
tvarkai, priešinga mūsų 
demokratijai ir kartu ne- 

„____ ______ , ...__ , suderinama su Kristaus
ūkio ir industrinės pramo- mokslu, katalikiška labda- 
nės gamybos. Industrinės rybe ir krikščionių idea- 
demokratijos ekonominė 
sistema, kurioje darbinin
kas gauna jam priklauso- kiško pasaulio vadų, Vyš
nią dalį, bus pastovi ir pa- kupų ir Prelatų pasakytų 
jėgi, nesugriaunamas pa- pareiškimų jųjų kalbose 
grindas Amerikos demo
kratiškų pastatų ir politi- se, tenka 
nės bei ūkinės santvarkos, džiaugti ir pasigerėti. Tie 
Socialinės reformos dabar 
pravedamos mūsų krašte 
patikrins gerbūvį, taiką ir 
tautinę vienybę mūsų 
žmonių. Amerika turi iš
vengti socialinių, ūkinių ir 
politinių sukrėtimų. Ame-

AMERIKOS demokrati
ja bus patvari ir pastovi 
tiktai tuomet, kai plati vi
suomenė — liaudis galės 
gauti lygią dalį pajamų iš

lu”.
Iš virš pacituotų katali-

Į
Vokiečių su rusais karas pernelyg gyvai sudomi

no pasaulį ne tiek kariaujančių pajėgų didingumu, 
kiek tikslu, dėl kurio kariaujama. Paskelbdamas so
vietams karą, Hitleris suminėjo keletą to žygio prie- pagalba. Kariams žemėlapis, tai antras ginklas.

ių, bet pačios svarbiausiosios kaip ir neminėjo,--------------------------------------------------- ----------------
tik neaiškiai duodamas suprasti, kad ilgiau negalįs miesto vardą. Tada savaime susidaro išvada, kaip toli 
isti sovietų intrygų savo valstybės sienose. Ot čia raudonieji suskubo pabėgti ir kurioj vietoj pakliuvo į 
is, kaip tai sakoma, šuo pakastas. Čia ir glūdi svar- vokiečių maišą. Anglų laikraštininkai (tiesa, nevisi) ....... _________
šia karo priežastis — likviduoti komunizmą. Sa- žemlapių prieš akis neturi, arba esamų ten vardų neiš- rikos liaudis_  darbinin-
ie suprantama, kad yra ir grynai militarinių tiks- skaito. Todėl jų straipsnių antraštės apie sovietų “lai- kai ir ūkininkai, liberališ- 
sibriauti į sovietų “aruodą” - TT’ ' ,JT'L‘ -- --- ................. ...

Du kanadiečiai kariai žvelgia j treniruojančių ka
rių stovyklą Nova Scotia. Jie tiria padėtį su žemėlapių

Eucharistiniame Kongre- 
tiktai pasi-

pareiškimai neapsakomai 
veikia ne tiktai į mūsų 
krašto liaudį, bet ir į tuos 
godžius industrialistus ir 
vadinamus kapitalistus, 
kurie nors save krikščio
nims vadina, tačiaus prak
tikoje krikščioniškų idea
lų nesilaiko. Tie pamokslai 
mūsų krašto socialiniais ir 

„ . . . _ _ ___________ r_____o_ _______________ > klausi
ąją vokiečių provincija ir iš jos sienų žygiuoti į (Kaunas), Wootsk (Luck), Voof (Lwow), Lutsch resnio socializmo, negu mais turės didesnės svar-

— Ukrainą, paveldėti mėjimus” taip diametraliai priešingos įvykusiems kieji darbdaviai eidami vi-
.asias marias, okupuoti Kaukazo aliejų, padaru ti faktams. Labai jiems galvoj, kur stovi toks Cownahs dūriniu keliu pasieks ge- ūkiniais svarbiais 
a ją vokiečių provincija ir iš jos sienų žygiuoti į (Kaunas), VVootsk (Luck), Voof (Lwow), Lutsch resnio socializmo, 
ą ir tt. Tai vis pirmaeilinės rūšies motyvai, bet ant (Lodz), Pshemeeslh (Przemysl), Smallyensk Smo- pseudo socialistai ir komu- bos ir reikšmės, negu poli- 

jų visų vyrauja patsai svarbiausias - —likviduoti komu- lensk) ir tt. (taip Amerikos visuomenė mokoma ištar- nistai žadėjo, bet neištęsė- tikierių debatai, mūsų 
nizmą, kurs gręsia pačiai Vokietijai vien delcO, kad jis tį tų miestų vardus), bile tik pranešama, kad sovietai jo vykdindami radikališ- kongresmonų ir senatorių 
praktikoje nėra ten pažįstamas. visur muša vokiečius. (Skelbti sovietų “nugalėjimus” kas, su teisybe ir teisėtu- Kongrese pasakytos kal-

Hitleris spaudė Staliną tai ekonominiais, tai poli- tur būt įsakyta kažkokių “viršūnių”). Tačiau į sovie- mu nesuderinamas refor- bos šiais klausimais.
4... i x 4.. u . „ Šiandiena kiekvienas

šito- žmogus, kuris neužsimer- 
demo- kia, kuris blaiviai protau- 

, žino, kad šiandienis 
moralas, skandalinga pa
dėtis susijusi su pasauli
nio karo groboniška ir 
žmogžudiška politika, tai 
pasekmė visų tų moderniš
kos žmonių draugijoje ne
tikusios santvarkos, godu
mo tendencijos. Imperia
lizmas, klasių kova pašau-

tiniais būdais. Primygtinai reikalavo, kad pristatytų tų - vokiečių karą galima žiūrėti kaip į varžytines mas. 
vokiečiams maisto, aliejaus, žaliavos; kad nesikištų į 
Balkanų reikalus ir tt. Bet Stalinas nepasiliko skolin
gas. Reikiamųjų dalykų, tiesa, nedavė, bet kiek įma
nydamas plėtė revoliucijos perus Rumunijoj, Jugosla
vijoj, Bulgarijoj ir Turkijoj. Užkrėtė komunizmu Pa
baltijo ir užimtąsias Lenkijos sritis. Nepamiršo ir pa
čios Vokietijos. Stalinui atrodė, kad “kapitalistinės” 
valstybės jau užtektinai nusikamavo, viena su kita be- 
kovodamos. Tad gi jau metas komunizmui kurti pa
saulinę revoliuciją — pradžioje propagandos keliu, o 
paskui, kada jau “kapitalistai” besipešdami visai su- 
negalės, pasiųsti raudonąją armiją kruvinam finalui 
padaryti. Štai dėlko įsibriovę į sovietiją vokiečiai pa
stebėjo, kad bolševikų tvirtovės daugiau puolimui ne-

lenktynėse, vadinasi, kurs kurį greičiau pralenks. Čia šitokią nuomonę, 
raudonieji pastoviai laimi, nors ne visados: kartais ir kius socialinius ir 
lenktynėse vokiečiai pralenkia ir sukiša raudonuosius kratinius obalsius paleido ja, 
į savo maišą. Iš viso, sovietų “laimėjimai” prašosi pa- į Amerikos liaudį, plačiąją 
sigailėjimo. {visuomenę Katalikų Baž-

Oponentų padėtis sovietų fronte tiek aiški, kad tyčios vadai, Vyskupai — 
dėl galutinio rezultato abejoti netenka. Tegalima tik k. T. Alter, Gerald T. Ber- 
ginčytis šiuo klausimu: kas bus pirmiausiai paimta —’gen ir kiti aukštieji prela- 
Leningradas, Maskva, Kijevas, ar Odesa? K- tai savo pamoksluose Eu

charistiniame Kongrese 
1 Minneapolio mieste; tie jų
jų pareiškimai nuskambė
jo per Amerikos ir viso pa- lio tautų gyvenime tiek į-l 

į ir radio. sigalėjusi, tiek ji žiauri

Dėl Naujų Įvykių Lietuvoje
" : ' 4- i j Lietuva, iškentusi ištisus metus (nuo 1940 m. bir-aauko( sf'aa<L^ . - — v V.. f \ *',

gu apsigynimui yra paruostos. Is to sprendžiama, kad ig svetimoje dkupacijoje, bolševizmo Pau« Vberaliskųjų laikra- dėlto, kad si tautų kova y-
tiek ji žiauri

• 
ra paremta jėga, pagoniš
kų laikų dvasia, kuri nesu
derinama su Kristaus 
mums palikta civilizacijos 
idėja ir krikščioniška do
rove. Dievo nepripažystan- 
tieji komunaciai demorali
zavo viską savo skelbia
momis idėjomis. Komuniz
mas tai apgavystės socia
lizmas, 
stato, 
Tokią 
guoja 
nenuostabu, kad visam pa
sauly teka kraujas, dega 
miestai, griūva pastatai, 
vargas ir skurdas kankina 

F. visus, badas ir desperacija 
Busch, D. D., iš St. Cloud,-smaugia Europos kraštų 

žmones.
Liaudies draugais apsi

metę komunistai įvedė 
vergiją ne tik Rusijoj, bet 
visuose kraštuose, kur tik 
jie savo rėdo idėjoms prie-j 

. -- ------ -------otelių rado. Kur tiktai ko-
bu mmai a didelių uždarbių ir lobių! munizmas įsigalėjo, tenai 

Tokia santvarka sukilimai, klasų kova pra-! ----------------------------------------------------- — i

Stalinas buvo planavęs milžinišką puolimą sunegale- . birželio 22r23-24 dienomis pateko į vo- redaktorių paraše edi-
jusio kapitalistinio pasaulio kad ant jo griuvėsių ka ok acij kai i9i4_i9i8 karo metu. J0™ “8- darbininkų unijų
galėtų pastatyti vena maskoliškai bolsevistinę vals- Lietuva n&a Užmiršusivokiškos okupacijos anų laikų,! leidžiamų laikraščių bei 
tybę. Bet Hitleris užbėgo uz akių ir pirmas bolsey.kus a nauj ok ija nėra jai dfdels naujiena, y. žurnalų redaktoriai rys-
Pu,ol«-Staliui trmant is džiaugsmo rankas kad kapi- . kai j; aJtėJjo azJiatiškos okupacijos pasėkoje, gai šavo editonaluose pa- 
talistai aklai lenda j gudriai pastatytus komunistų £letuval vienųJmetų begyje lemta perkerti dvigubą o-.^eze, kad jeigu Katalikų 
spąstus štai kaip žaibas 1S blaivo dangaus, sMrelisti-.k acij tat lima sa^įivaizdin{7 kiek skriaudos Bažnyčia stovi su mumis, 
nę sovietų respubliką ištiko skubus, negailestingas kraštui da ta. kiek skausmo jos gyventojams uz‘arla musk°voJe su ka-
vokiecių blitzkriegas. Tokio nemalonaus siurprizo denka irtj Q b ; lietuvi ištvermė nepaiaužta, y-į Palįstais dėl apgynimo 
Stalinas kol gyvas nėra turejes Jis tur būt nebežino č Lietuvos jaunimo dvasia nepriklausomybės metu darbininkų teisių, tai mes 
ne kur dingti. Vieni sako jis .siekęs Į tralo ka nūs. kiti B ankst0 irodė didvyriška: prie pirmos progos Lie-! kovą lalmcs™> savo teises 
skelbia, kad išvykęs f Minsko frontą. Uralo kalnuose tuvog kariai šauliai įr moksleiviai sukilo ieš sovietų apginsim.

pač Lietuvos jaunimo dvasia nepriklausomybės metu

I

jiems 
grįžti 
socia- 
politi-

jis būtų saugesnis. Fronte tik terorizuos savo genero
lus, įtarinės neištikimybėje ir supainios jų strategi
nius planus.

Karą pradėjęs, Hitleris jau aiškiai pasisakė, kad 
eina į Rusiją komunizmą gniuždyti. Dėl to šūkio (tegu 
ir gudriai tam tikrais sumetimais sugalvC k3 visų a- 
kys nušvito viltimi, kad komunizmas, ta žmonijos pa
baisa, galutinai bus likviduotas. Vajus prieš komuniz
mą ruošiama visuose Europos kraštuose. Ir ne vien 
Europoj komunizmas neapkenčiamas. Net tie, kurie 
militariniais sumetimais sakosi ginsią Rusiją kaipo 
tokią, širdyje džiūgauja, kad komunizmas bus skau
džiai sužalotas. Ar jis bus likviduotas, pasaulis dar ne
siima spręsti, bet visa širdimi to pageidauja. K.

v • ••

Komunizmas ne
bot viską griauna, 
idealogiją propa- 
ir nacizmas. Dėlto

Tie socialiniais 
............... - - -- - *• ; klausimais Eucharistinio

- - ■ - ... Kongreso vadų paleisti o-
................... ‘ ~ “1 •, balsiai sudarė įspūdį mūsų 

nepriimtinas Lietuvos liaudžiai rusiškas bolševizmas. v^suor”enėj, kad Bažnyčia
..., : . . T. x x . . stovi liaudies fronte Ame-Kauno, Vilniaus ir visos Lietuvos lietuviai sukilo 

įkvėpti vien Lietuvos nepriklausomybės troškimu ir, Vyskupas Joseph 
žinoma, ne tam, kad tarnauti naujos okupacijos tiks— y- - - -- -- ~
lams. Galimas daiktas, kad sovietų ir jų simpatikų pro- Minn ’savo" kalboje fKon- 
pagandos mašina bandys lietuvių sukilimą peikti iri narius kė; ..Mo_ 
dergti, gal būt pnkaisios neciskumą. Tačiau kiekvie- derninė -monj d ija 
nas nuoširdus lietuvis, kiekvienas kentancios Lietu- t ant netiesi
vos draugas skaitys savo pareigą pnekaistus atremti. netvirtu Daerindu- ūkinė

Amerikos vyriausybė ir didžioji spauda Lietuvos !i
nadetj supranta: štai, pavyzdžiui, “The New York u neribotu eodumu! 
Times” liepos 1 d. laidoje taip sako: “Sukilimai Balti- dideli uždarbi % Iobi I munizmas įsigalėjo, 
jos valstybėse buvo neišvengiami prie pirmos progos, siekimu Ūi/L.
nepaisant ar tai vokiečiams rūpėjo, ar ne: kaip ten ne- --------- *________________________ :------- :-----
būtų, pakraščių valstybės (suprask: Lietuva, Latvija, telingi bolševikai taip terorizavo žmones, kad nebuvo 
Estija, Suomija, Lenkijos Rytai) neturi tikrai laisvo galima besusižinoti su savo giminėmis, o apie pašalpos 
pasirinkimo politikoje, — joms tenka veikti žiauriau-1 suteikimą, nebuvo prasmės nei kalbėti. O dabar kaip 
šio teroro apystovose; ne mums juos teisti (girti ar bus, — gal netrukus patirsime.
kaltinti) jų tragiško pasirinkimo valandoje”. Taip gal-1 Lietuvos laikinoji santvarka žinoma dabar prigu- 
voja bešališkas Amerikos laikraštis. Taip, — sukili-{lės nuo vokiečių kariškos valdžios. Jau dabar įvairūs 
mas prieš sovietų teroristiškai diktatorišką režimą gandai mus pasiekia: esą Lietuvai kas tai paskelbęs 
Lietuvoje anksčiau ar vėliau buvo neišvengiamas. Vi- " • * .. ................. »
siems lietuviams yra aišku, kad sukilęs Lietuvos jau
nimas aukojo savo gyvybę tik vardan Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės, o keršto jausmas sovietų reži
mui ar talkai vokiečių kariuomenės žygių čia, psicho
logiškai imant, rolės nelošė.

Dabar kiekvienam doram lietuviui patrijotui rū
pi, kas ir kaip bus toliau? Kiek Lietuvai bus duota lais
vės ir pagelbos savo žaizdoms gydyti?

Lietuvos ateities likimas šiuo momentu tebėra ne- 
paaiškėjęs. Vienas betgi dalykas yra labai aiškus: Lie
tuvos žmonėms yra reikalinga visokia pagelba. Neprie-

tiraniją ir visam pasauliui parodė komunistų propa
gandos melagystę būk Lietuva savo noru pasidavusi 
sovietams, parodė ir tai kaip buvo nepakenčiamas ir

I

Kaip skęstantysis griebiasi skustuvo, taip gene 
ralinis sovietų štabas grabalioja visokias fronte vyks 
tančias smulkmenas, šimteriopai jas išpučia ir pa 
duoda pasauliui žinių apie didvyriškus raudonosios 
armijos “laimėjimus”. Kas dar gerai nežino, su ko
kiais drūtmelagiais turime reikalą, tas jokiu būdu ne
gali išrišti galvosūkio: kuriuo stebuklu raudonieji, 
nuolatos “garbingai” laimėdami, į dvi savaites pasis
tūmė 300 mylių — atgal? Kaip tai yra, kad sovietų 
“didvyriai”, žygiuodami atgal ir vis “nugalėdami”, už 
kokios savaitės ims ir pralaimės — Maskvą? Tai kaž
koks nesuprantamas magiškas hocus pocus: iš kelių 
dešimčių laimėjimų susidaro viens milžiniškas pralai
mėjimas.

Skaitant štabų pranešimus, būtinai reikia turėti 
parankiui žemlapis ir nekreipti nė mažiausio dėmesio 
į raudonųjų “laimėjimus”, tik daboti kur-ne-kur šykš-i 
čiai pasirodantį kokio Rusijos, Lenkijos ar Ukrainos!

Nelegaliai Atvykusi Ateivė

Todėl, jog

nepriklausomybę. Jei tai būtų tiesa, ką tai reikštų? 
Juk Lietuva bent teisės atžvilgiu nėra nepriklausomy
bės nustojusi. Lietuvių tauta laukia Lietuvos nepri
klausomybės atsteigimo, o ne “naujos nepriklausomy-į 
bės” skelbimo. Lietuvai tebėra gi gyvas ir 16 vasario 
1918 metų Vilniaus aktas ir 22 metų nepriklausomo gy
venimo tradicijos. Tat ir turime reikalauti besąlyginės 
nepriklausomybės atsteigimo, tokios nepriklausomy
bės kuri priklausytų nuo valios lietuvių tautos, o ne 
tokios “nepriklausomybės” kuri nuo lietuvių nepri
klausytų. '’»• Lietuvos Pasiuntinybė,

Washington, D. C.

Klausimas —Moteris ne
begaliai čia 1929 m. atvy
ko. Ji ištekėjo už vyro 1933 
m. ir dabar turi 4 metų 
vaikutį. Ar galima ją išde- 
portuoti ?

Atsakymas
šita moteris turi vyrą ir 
vaiką čia, tai galimas daik
tas, jog ją neišdeportuos. 
Bet ji liuosnoriai turi ap
leisti šalį išgavimui Ame
rikos imigracijos vizos A- 
merikos konsulate kokioj 
svetimoj šalyj ir tada su
grįžti legaliai. Jeigu jos 
vyras yra Amerikos pilie
tis tai ji gali vykti į Kana
dą gauti tokia imigracijos 
vizą. Jeigu šita moteris 
susineš su Common Coun- 
cil for American Unity, 
222 Fourth Avenue, New 
York City, ji galės gauti 
pilnesnių informacijų apie 
jos reikalą. FLIS.
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Antradienis, Liepos 8, 1941

LDS Conn. Apskričio Protokolas
Pusmetinis LDS Conn. apskri

čio 52-ras susivažiavimas įvy
ko 25 d. gegužės, 1941 m., Šv. 
Juozapo parapijos salėje, Wa- 
terbury, Conn. Susivažiavimo 
sesijas, atidarė malda, 2-rą vai. 
p. p. LDS 5-tos kuopos pirmi
ninkas D. Matas. Pasveikinęs 
susivažiavimo dalyvius, pakvie
tė apskričio valdybą užimti sa
vo vietas. Apskričio pirminin
kas dr. M. J. Colney sveikino 
susivažiavusius ir pakvietė pa
sakyti keletą žodžių A. Krikš
čiūną ir J. Bernotą, kurie pa
reiškė širdingiausius linkėjimus 
LDS organizacijai bei Connecti
cut LDS apskričiui. Iššaukus 
apskričio valdybą, pasirodė, kad 
nedalyvauja dv. Vadas, vice
pirmininkas ir viena iždo globė
ja. Kiti visi valdybos nariai bu
vo. Iššauktos apskrityje egzis
tuojančios LDS kuopos, daly
vauja keturios, būtent: 5-ta kp., 
Waterbury; 6-ta kp., Hartford; 
28 kp., New Haven; 36-ta kp., 
New Britain, Conn. Išrinkta 
vienbalsiai valdyba sesijų vedi
mui, būtent: pirm.— dr. M. J. 
Colney, vice-pirm. — J. Berno
tas, raštininkė — B. Mičiūnie- 
nė, tvarkdarys — B. Šalkaus
kas, korespondentė — M. Zails- 
kienė. Mandatų bei sumanymų 
patvarkymui — J. Bernotas ir

.

A. Krikščiūnas.
Sekė skaitymas protokolo iš 

metinio susivažiavimo, kuris 
priimtas vienbalsiai.

Mandatų bei sumanymų komi
sija pranešė, kad viskas tvarko
je. Tada sekė registravimas ats
tovų. Užsiregistruoja sekančiai: 
5-ta kp., Waterbury, — D. Ma
tas, B. Šilkauskas, P. Povilens- 
kis, dr. M. J. Colney, ponia M. 
Colney, M. Digimienė, J. Berno
tas ir A. Krikščiūnas.

6-ta kp., Hartford, — J. Leo- 
naitis, A. Pateckis, K. Tamošiū- 
nas, A. Kaunietis.

28-ta kp., New Haven, — V. 
Norkūnas, J. Bataitis.

36-ta kp., New Britain — B. 
Mičiūnienė.

Laike registravimo atsto
vams buvo prisekti ženkleliai, 
kuriuos paruošė vietinė kuopa. 
Ženklelius prisegiojo ponia M. 
Zailskienė ir p-nia M. Bernotie- 
nė. Dalyvauja 15-ka atstovų ir 
penki svečiai, būtent: O. Povi- 
liauskienė, P. Liubinas, J. Šil
kauskas, M. Zailskienė ir M. 
Bernotienė. Svečiams suteikta 
suvažiavimo ženkleliai ir spren
džiami balsai, nes visi svečiai 
buvo LDS nariai.

Sekė apskričio valdybos ra
portai. Pirmininkas pareiškė, 
kad teiravosi ir tariasi su kuo
poms. kad surengus prakalbų 
maršrutą, bet nepavyko, nes 
negavo kuopų pritarimo. Kitus 
apskričio reikalus tvarkė sutar
tinai su raštininke. Vice - pirmi
ninko nebuvo, nebuvo nei ra
porto. Raštininkė raportavo,' 
kad pasiuntus jai pavestas aps
kričio paskirtas aukas, ir pers
kaitė gautus padėkos laiškus 
apskričiui. Šaukė pusmetinį su-: 
sivažiavimą. teiravosi prakalbų 
maršrutu su LDS Centro valdy
ba. iš kur negautas galutinis at
sakymas. Iždininko raporto iš
trauka: metiniame suvažiavime 
balansas buvo — $53.33. Laike 
suvažiavimo priimta trilypės 
gegužinės pelnas $100.18. Viso 
pasidarė — $153.51. Laike suva
žiavimo išmokėta: LDS 36-tai 
kuopai už užkandžius $5.00: mi
šių šv. aukos užprašymas $7.00; 
raštininkei metų alga, bei kra- 
sos ženkleliai — $10.75; auka 
misijonieriams Pietų Amerikoje 
$5.00; auka Marianapolio Kole
gijai — $10.00; auka “Darbi
ninkui” — $10.00; kelionės iš
laidos atstovėms į LDS Seimą 
510.00: valdybos keliones ^išlai
dos — $4.00; dovana motinėlei

M. Jokūbaitės — $2.00; auka 
L. K. Federacijai — $10.00. Vi
so laike suvažiavimo išmokėta 
— $73.75. Dabar randasi ižde 
$79.76. Organizatorius, pranešė, 
kad veikia savo kuopos gerovei, 
prirašė keturis naujus narius-, 
ir vieną “D-ko” skaitytoją.

Visų valdybos narių raportai 
priimti ir pagirti. Sekė įvairių 
komisijų raportai. Apie įsigiji
mo nuosavo parko raportą davė 
V. Norkūnas, dr. M. J. Colney, 
K. Tamošiūnas, kad tuo reikalu 
teiravosi sutartinai, bet kol kas 
nepadarytas galutinas planas. 
Raportai priimti, ir pavesta to
liau teirautis šių dalykų tarian
tis su SLRKA ir LRKMS Conn. 
apskričiais.

Trilypės gegužinės komisija 
iš vietinių kuopų pranešė, kad 
darbas eina sklandžiai ir tiki
masi gero pasisekimo iš geguži
nės. Pelno yra skirta dešimtas 
nuošimtis už pasidarbavimą 
vietinėms kuopoms. Taipgi skir
ta po $5.00 toms kuopoms, ku
rios atveš virš dvidešimts asme
nų autobuse, neskaitant choro 
narių. Choro nariams įžanga 
veltui ir tam tikrai paskirtos 
vaišės. Komisijų raportai priim
ti su trumpom pastabom. Atsi
lankė kiek vėliau į suvažiavimo 
sesijas sekantieji svečiai, ir 
nuoširdžiai sveikino susivažia
vimo dalyvius bei LDS organi
zaciją, būtent: klebonas kun. J. 
Valantiejus, muzikas B. Nekra- 
šius, muzikas A. Aleksis, kon
sulato sekretorius Simutis su 
žmona, E. Yčaitė su savo bro
liuku Martynu, ponia M. Ka- 
napkienė ir panelė A. Petraus
kaitė. Apskričio dalyvius nepa
prastai suįdomino sveikinimas, 
įpintas su žiniomis iš Lietuvos 
pabėgusių nuo komunistų ver
gijos. panelės Epatijos Yčaitės, 
kuri yra atvykus gegužės 12 d. 
Visų svečių kalbų turinys — 
kuouoliausiai veikti dėl gelbė
jimo tėvynės Lietuvos. Sekė 
kuopų įnešimai.

LDS 5-tos kuopos įnešimai — 
1-mas, kad “Darbininke” dau- 
giau būt rašoma, (talpinama) 
prisiųstos korespondencijos, 
negu istorijos. Įnešimas priim
tas ir paliktas, padaryti redak
cijai “Darbininko” pastabą.

Ar dabar korespondencijos ne
talpinamos? Red.

2- ras, kad “Darbininkas” iš
leistų su istoriniais paveikslais 
Kalendorius, ir suteiktų veltui 
visiems užsimokėjusiems na
riams LDS organizacijos. Pa
svarsčius įnešimas atmestas.

3- čias, kad LDS Connecticut 
apskritys surengtų kokį vaka
rą, skiriant pelną ‘Darbininkui’. 
Įnešimas priimtas ir paliktas 
metiniam suvažiavimui.

4- tas, kad “Darbininke” būtų 
įvestas sveikatos skyrius.

Priimta ir palikta LDS Sei
mui.

LDS 6-tos kuopos buvo įneši
mas, kad LDS apskritys, susi
tariant su LRKSA ir LRKMS 
Connecticut apskričiais. kiek- Į 
vieną metą skirtų iš iždų po 
$5.00 laimėjimui, dėl atvežimo 
:horų į trilypę gegužinę. Įneši- 
nas priimtas ir paliktas plačiau 
apsvarstyti metiniam suvažiavi- 
nui. susižinant su kitais apskri
čiais.

Sekė atstovų įnešimai.
Įnešta, paremta ir nutarta, 

kad skirti iš apskričio iždo po 
$5.00 toms kuopoms, kurios, 
siųs atstovą į LDS būsianti sei
mą. Pareikšta pageidavimas, 
kad LDS Connecticut apskričio 
kuopos, kur tik ir kada bus ren
giami vieši parengimai, būtų 
priimta protesto rezoliucijos 
prieš tėvynės Lietuvos priešus. 
Neesant daugiau sumanymų, 
sesijos uždaryta malda 6-tą vai. 
vakare. Hartfordiečiai metinį 
suvažiavimą pakvietė pas save. 
Kvietimas priimtas džiaugsmin
gai. Dr. M. J. Colney,

Apskričio Pirmininkas 
B. Miėiūnienv, Raštininkė.
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Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus. — Reikėtų Staliną 
atvežti apsimąstyti. — Ateitis yra mūsų rankose. — 
Providenceo lietuviai niekam nėvergauja. — Komunis
tams pasiūlė išpirkti bilietą j Rusiją — niekas nevažiuoja.

laikas ir man grįšti prie Kris
taus... Ir tikrai, po Kalėdų ne 
vieną atšalusį tikėjime teko ma
tyti klūpantį prie klausyklos ir 
einantį prie Šv. Komunijos. E- 
nergingo vado pavyzdys pavei
kė ne tik į pabėgėlius, bet ir į 
vokiečius, kurie žavėjos mūsų 
pabėgėlių Kalėdinėmis giesmė
mis ir lietuvių nuoširdžiu ir gi
liu pamaldumu. Vakare 1

‘ bendros kūčios, kuriose dalyva-

1. Uehiųškiyu Pajėgų

Kartą sutinku Marianapoly, 
Thompson, Conn., kun. J. Vai
tiekūną, kurį jau pažinau gyve
nant Lietuvoje ir žavėjaus jo 
veikla Panevėžyje. Nieko ne
laukdamas, tiesiog ir sakau:

— Kunige Jonai, noriu aplan
kyti Providence, R. I.
— Prašau, labai malonu, — 

tarė aukštaitišku nuoširdumu 
idealistiškai nusiteikęs Provi
dence’o Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas. “Labai ma
lonu”, — skambėjo kurį laiką 
mano ausyse jo tarti žodžiai.

Vieną dieną po pietėj sėdžiu laisva ir nepriklausoma. Jis aiš- 
Providence’o lietuvių parapijos į kiai pasakė: kitas 1

Provi-
— pa-

lekiam 
miesto

didybėje ir veiklume atstatant] 
naują ir gražią Lietuvą. — su 
giliu įsitikinimu tarė kun. J. 
Vaitiekūnas, kuris nepaprastai 
yra pasiilgęs Lietuvos ir dabar 
sielojasi jos reikalais.

2. Laisvės Siela
— Gal nori pamatyti 

dence’o žymesnes vietas, 
klausė klebonas.
— Labai. 
:— Važiuojam. 

Sėdom į automobilį ir 
gražiomis Providence’o
gatvėmis. Automobilis sustoja 
gražiame parke prie didingos 
statulos, kuri pastatyta R. Wil- 
liamsui. Rhode Island valstybės 
įkūrėjui.
— Žiūrėk, — mostelėjęs ran

ka kun. J. Vaitekūnas į statulą, 
— čia yra R. Williams, statula, 

buvo Prank°se laiko knygą, kurios 
vardas: Laisvės siela. R. Wil-l _ - ’l

vo apie 300 pabėgėlių ir prieš liams * par“a ir ten aiikiai 
pradedant iškilmingą vakarienę Pakyla: valstybė gali tik tada 
ministeris Škirpa pasakė pa- tinkamai klestėti ir bujoti, kai 
triotišką ir krikščionišką kalbą.P0* -vra Pilnai PriP^istama ti- 
, . - , ,. __ .. kėjimo ir sąžinės laisvė,kurioje buvo jaučiama gilus ti- J
kėjimas, kad Lietuva vėl bus Žinai ką, mielas prieteliau, 

v aa aa a aaaa wa~aaa» ~ -aaU tikėtų prie Šios StatlllOS atvež-
! kiai pasakė: kitas kūčias val-jt* Staliną ir tuos diktatorius, 

klebonijoje ir kalbame kaipjgysime jau laisvoj ir nepriklau-| kur*e nePaiso kitų sąžinės tei- 
Hitleris karšia Stalinui kuda- Į somoje Lietuvoje. Yra daug Gal jie apsimąstę įsitikintų, 
šių. Galų gale atsidūrėm mieloj gražių vilčių, kad naujo sąjun- kad valstybės didingumas ir 
mūsų tėviškėje Lietuvoje, kurią džio vadas Škirpa mokės sau gražumas pasireiškia tada, kai 
rusai bolševikai ištisus metus pasirinkti tokius pagelbininkus, žmonės įvairume sukūrė vieny- 
teriojo, plėšė ir nekaltus lietu- kurie visą tautą nuteiks kūry-l G jei jau negalima prie šios 

biškai ir neteks matyti posūnių, statulos atvežti diktatorių ap- 
o visi jausis naujai atgimusios simąstymui reikėtų kuogrei- 
Lietuvos sūnumis ir dukromis, čiausiai nusiųsti jiems knygą: 
Reikia nepamiršti, kad mi--.iste-Pja^sv®s s^a’ tegul pasiskaito 
ris Škirpa yra ne tik Lietuvos Stalinas ir kiti diktatoriai, maž 
kariuomenės savanoris, kuris Jiems ši knXga pagelbės ir iš
kovojo seniau su bolševikais, m°kys juos žmoguje matyti 
bet jis taip pat yra patyręs po- žmogų, o ne kokį daiktą. O, jei 
litikas ir diplomatas, nes teko taip įvyktų — tada pasireikštų 
jam atstovauti Lietuvos reika
lai, kaip ministeriui Varšuvoje 
ir Berlyne, o be to, ilgą laiką 
Berlyne buvo karo ataciie, ku. 
gerai pažino Vokietijos jėgą ir 
organizuotumą. Jei 1939 metais 
rugsėjo mėnesio pradžioj būtų 
buvę paklausyta Škirpos pata-

i rimų. Lietuvą nebūtų ištikusi 
tokia skaudi tragedija, kokią

• ■ pergyveno prie bolševikų oku- 
ir svetingas Paci^os’” Bet balsas buvo

į 
I 

I 
I 
I

Jungt. Valstybės skubiai dirbdamos įvairius tautos saugumo reikmenis ir varydamos dirbtu
ves pilnu tempu, dažnai pritrūksta darbininkams gyventi butų. Ir štai viename tokių atvejų — 
Glenn L. Martin Co., Baltimorę, Md., valdžia parūpino didelius kiekius “Trailer” — judamų na
mukų ant ratų, ir juose, kaip matome vaizde, gyvena tie darbininkai, kurie dirba valdžios darbus.

I

vius kankino.
— Žinai ką, — reikšmingai iš

tiesė kun. J. Vaitiekūnas ranką 
ir sekundę susimąstė.
— O ką, — nedrąsiai paklau

siau.
— Kai tik leis sąlygos — būsi-, 

me Lietuvoje, — ištaręs šiuos 
žodžius, karštai paspaudė mano; 
dešinę ranką. Ir mes patys ne-, 
pamatėm, — tyliai tyliai iš mū
sų krūtinių aidėjo žodžiai:
— Leiskit į tėvynę, leiskit pas 

savus.
iTen pradžiugs krūtinė, atgai

vins jausmus...
— Beja, sakyk, kas gi yra 

Škirpa, kuris vadovauja Lietu-' 
voj sukilėliams ir dabar yra 
naujos valdžios galva, — pasi
teiravo malonus i 
klebonas kun. J. Vaitekūnas.
— Pirmiau daugiau reiškė 

simpatijų kairiesiems, bet pas
taruoju metu gerokai pasikeitė 
ir nepaprastai vertina katalikų 
pajėgas viešajame gyvenime. 
Pereitais metais kūčių vakarą 
Škirpa atliko išpažintį ir viešai 
priėmė Šv. Komuniją. Šis jo 
gestas ne vieną atšalusį supur
tė ir privertė apsigalvoti: ar ne

l

rumose šaukiantis... A, kaip ten 
bebuvę, dabar reikia visas lietu
vių jėgas mobilizuoti Lietuvos 
laisvei. Galima drąsiai tarti:

“Drąsa, vienybė, išmintis 
Visus mūs priešus išblaškys. 
Drauguži, ei drąsiai,
Kelk vėliavą aukštai'”

— Amerikos lietuvis jau kartą 
drąsiai iškėlė Lietuvos vėliavą, 
jis dar sykį pasirodys visoje

tr* '.,7r CC’t r-vn.

The New Yorker
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pasauly naujas gyvenimas, kur 
žmogus nebūtų pastumdėlis, bet 
kiekvienas žmogus per savo 
trumpą gyvenimą suvaidintų 
naujos asmenybės, turtingesnės 
ir turiningesnės, vaidmenį. Tie
sa, gyvenimas visai kitoks bū
tų, jei katalikai veikliau pasi
reikštų gyvenime. O dabar dau
giausia gyvena praeitimi ir la
bai dažnai eina užpakalyje ir 
nuolat klausia ką kiti pasakys. 
Ateitis yra mūsų pačių, katali
kų, rankose. Yra vienintelis 
klausimas, ar katalikai sugeba 
gyventi savo katalikišku tikėji
mu. Jei jie to nesugeba — nie
ko jiems nepadės nei įstatymų 
protekcijos pagalba. Katalikų> ■ • ; 
valia ir ryžtingumas — tai vie
nintelis dalykas, kuris visus 
domina. Nuo tos dienos, kada 
katalikai bus katalikai, revoliu
cija bus padaryta. Tai pasakė 
Klemenso. Bet katalikai tikri, 
protingi, socialūs, žmoniški ka
talikai. Jei mes turime jauną 
kartą, kuri tai supranta, bus 
spindinti ateitis. Todėl dabar 
pats geriausias laikas iškelti 
katalikišką vėliavą ir drąsiai 
žengti į pasaulį. O toj vėliavoje 

I yra įrašyti žodžiai: 1
valia, jėga, drąsa, meilė ir pasi
šventimas sukuria naują gyve- 

| nimą. Dabar visi geros valios 
žmonės turi didingą pareigą 
galvoti, kad jie turi atlikti mi
siją : būti geresni vieni kitiems 
ir kiekvienas savo veiklos ribo
se daryti negalimus dalykus 
(faire l’imposibile), kad page
rintų žmonijos likimą.

3. Valandėlę Su Providen- 
ce’o Lietuviais

Providence’o lietuviai katali
kai yra susipratę ir veiklūs 
žmonės, daugiausia dzūkai, bet 
gyvena čia keletas žemaičių ir 
aukštaičių. Providenciečiai lie
tuviai katalikai, susibūrę prie 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos, vadovaujami sumanaus ir 
energingo kun. J. Vaitekūno, 
pasistatė 1935 m. gražią bažny- 

• čia ir 1937 metais šaunią lietu

viską mokyklą, iš kurios trykš- rapijos klebonui, kuris yra bu
tą katalikiška ir lietuviška dva-lvęs vysk. W. A. Hickey vikaru, 
šia po visą Providence’ą. Mo- jis mokėjo gerai painformuoti 
kyklą veda auklėjimo darbe savo airį kleboną kas yra lietu- 
patyrusios Šv. Kazimiero sese- viai. Mus taip pat rūpesčiuose 
rys. į ir bėdose guosdavo savo patari-

Kartą šios parapijos kleboną mais Dr. Kun. K. Urbonavičius 
paklausiau: ir Kun. J. Jakaitis. Ale. galų

— Kokios priežastys nulėmė, 'gale 1919 metais po didelių pa- 
kad Providence’o lietuviai pa- stangų susikūrė lietuviška pa
sistatė lietuvišką mokyklą?

— Jei autobusu važiuoja pen- 
kiosdešimts žmonių ir kelyje į- 
vyksta katastrofa ir žūsta žmo
nės — laikraščiai riebiomis rai- 
dėmis šaukia: katastrofa, bai
sus dalykas įvyko, žuvo pen- nas iš Providence’o lietuvių pa- 
kiosdešimt žmonių. Jei penkios- rapijos organizatorių.
dešimt vaikų, lankydami viešas — O Sakyk ponas Bernardai 
mokyklas, nustoja katalikiškos. Strazdeli, kas yra dalyvavę 
ir lietuviškos dvasios — jie žū-'prie parapijos organizavimo?

Parapija Pasmerkta Mirčiai 
Gražiai Gyvuoja

Kilni Dvasia- — Gražūs Darbai Donoroje, Pa. Šv. Juozapo 
Bažnyčioje, Kuriai Nekartą Pranašauta Galas.

rapija, kurios pirmuoju klebonu 
buvo kun. P. Vaitonis. O, bū
čiau ir pamiršęs, dabartinis vys
kupas P. P. Keough irgi yra la
bai palankus lietuviams, — iš
dėstė Bernardas Strazdas, vie-

"Nieko nebus iš šv. Juozapo 
bažnyčios! Įplaukų nėr, klebo
nai bėga, parapijiečiai išsiskirs
tę, sienos lupasi, pati žemė ap
linkui bažnyčią griūna! Matysi, 
parduos žemę, bažnyčią, ir 
ko nebeliks iš šv. Juozapo 
noroje!” Tokių ir panašių 
našysčių nekartą girdėjau
šią mažą lietuvių - katalikų baž 
nyčią (gan aukštai pastatytą šią”. Tą pačią dieną.

nie-

na Bažnyčiai ir tautai, tai nie-' — Ant. Avižinis, Jonas Dva-in^toli Sarsios Monongahelos u-, iškilmingose 
kas nekelia t.riiiKflnn spaudoje. į reckis, Jackus Adamonis. Juo- Pės) apie 30—40 mylių j rytus į Misijų užbai
Kas galima — reikia gelbėti, zas Stonialiūnas. Juozas Cicke-Inuo ūaznai iaorikų 
kad tie gražūs žiedeliai papuoš- vičius. St. Rusas, Jokūbas Ru-! 
tų Bažnyčią ir mūsų tautą. Įsas, Dom. Bernatavičius, Vincas 

Providence’o lietuvių Klaipė- ! Jankauskas. Aleksandras Vait- 
dos parke piknikas. Sutinku kūnas, Aleksandras Dzekevi- 
gražų būrį dzūkų, aukštaičių iri čius, Bern. Strazdas ir kiti.
žemaičių vyrų. Man buvo įdomu 
sužinoti šis tas apie šios para
pijos gimimą. Tuojau pradėjau 
egzaminuoti vyrus.

— Sakykite. 
Šv. Kazimiero 
susikūrė?

— Pirmiau
prie lenkiškos parapijos, davėm 
pinigų, mūsų pinigais buvo pa
statyta bažnyčia, lenkai žadėjo, 
kad toj bažnyčioj bus ir lietu
viškos pamaldos, bet pažadai ir 
liko pažadais. Lenkai visur 
mums kišo koją, kad tik mes! 
neįsteigtumėm lietuviškos para
pijos. Daug kartų ėjom pas vys
kupą Harkens’ą. bet nieko ne- 
pešėm, vis tie lenkai mus ve-i 
džiojo už nosies. 1919 metais; 
buvo vyrų procesija; mes lietu-j 

<viai subruzdom: pasipuošėm 
tikėjimas ?Sražiais rūbais, užsidėjom cilin-' 
— - derius. prisisegėm prie krūtinių

gėles. Mūsų lietuvių vyrų proce
sijoj dalyvavo apie keturis šim
tus. Drąsiai, iškėlę galvas pra- 
žygiavom pro vysk. Harkens’ą 
ir tik ką naujai paskirtą vysk. 
W. A. Hickey. kurie žiūrėjo į 
žygiuojančią procesiją. Mes lie
tuviai vyrai paiikom gerą įspū
dį vyskupams. Visi lenkų sukti 
planai sudužo ir 1919 metais 
vysk. Hickey leido mums ka
tedros skiepe lietuviškas pamal
das. Jei mes lietuviai panorom 
turėti lietuvišką parapiją ir tu-i — O kaip norėtumėm dar sy- 
rime. Mums buvo sarmata, kad kį pamatyti mūsų brangią tė- 
lenkai mus vedžioja už nosies, vynę Lietuvą laisvą ir nepri- 
Ale galų gale parodėm, kad klausomą. O vienas Providen- 
mes galime tvarkytis savysto- ce’o lietuvis atsisveikinant gra
viai. Žinoma, mes esame giliai-žiu balsu užtraukė: 
dėkingi vysk. Hickey. kuris mus1 — Kur Nemunėlis. Dauguva, 
lietuvius palaikė ir suprato mū
sų reikalus. Mes taip pat esame

— — - “ v

dėkingi ir kun. A. Petraičiui. 
tVorcesterio šv. Kazimiero pa-

kada Providence 
lietuvių parapija

mes priklausėm

apeigoms). Tai vis naujos dova
nos kilniaširdžių parapijiečių. 
O Molinos Dienoje, geg. 11, tai 
nepaprastai malonų įspūdį pa
darė Donoriečiai kai. per 8 vai. 
šv. Mišias visa bažnytėlė, kaip

Do-' vienos šeimos nariai, ėjo prie 
pra- Dievo Stalo priimti į savo šir- 
apie dis savo Viešpati ir savo Dievą, 

Duoną iš dangaus nužengu- 
vakare,

Keturdešimtės ir 
igimo pamaldose ne- 

i dūmuose paprastu maloningumu (tarsi 
i paskendusio Pittsburgho. Ta- norėdami širdingiausiai V. Jė- 
Įčiau, nuvykęs į šią “pasmerktą zui padėkoti už didžius darbus 
mirčiai” vietelę puikią gegužės nuveiktus Donoros bažnyčioje) 
dieną ir penketą dienų stebėjęs giedojo rinktiniai Pittsburgho 
kilnią Donoriečių dvasią ir gra- šv. Kazimiero choro dalyviai su 
žius jųjų darbus, pilnai įsitiki- 

kad virš minėtos prana- 
pranašų

i

savo gražiabalsiu vargonininku ’ 
, p. Kazimieru Bazių. Dalyvavo 
ir šie svečiai kunigai: M. Ka-

: zėnas, J. Vaišnoras, Vasiliaus- 
Dzūki- kas, Kushner (gretimos para- 

kilusį).! pijos klebonas). Pranciškiečių 
jau Seserų Kapelionas, J. Skripkus, 

j septynetą metų besidarbuojan- E. Ivanauskas (iš Akron, Ohio) 
garbei ir Donoriečių

_ . , Matyt, kad parapijiečiai vedęs trumpas Misijas ir sakęs
— Gal, kokia septynetą, kurie}tikrai myli savo dvasios vadą. Keturdešimtės pamokslus, 

veikliau pasireiškia. Komunistai 
labai giria bolševikišką “tvar
ką”, todėl vieną kartą susirinki
me pasiūliau, kad kas nori va- 

i žiuoti į bolševikų “rojų” aš tam 
išperku bilietą į Rusiją, bet nė

, vieno neatsirado. Jie net pradė
jo pykti ant manęs, kad aš norįs

: juos deportuoti į bolševikiją. 
Pasirodo, kad komunistai tikri

' veidmainiai: šiaip giria bolše
vikiškąją “tvarką”, bet kai pa
siūlai važiuoti pas bolševikus, 
tai pyksta. — atvirai papasako
jo apie bolševikus Z. čiočius.

Besikalbant su vyrais, atėjo;nau 
ir moterų būrys, kurios klausė; 
apie Lietuvą. Ir vyrai ir mote
rys vienu balsu kalbėjo:
— Mes labai pasiilgom Lietu

vos ir viską darysime, kad ji vėl 
būtų laisva ir nepriklausoma.
— O ar daug yra lietuvių ko-jtį Dievo 

munistų, — pasiteiravau vyrų. J labui.

šystės tebuvo netikrų 
spėliojimai.

Radau ten energingą 
jos sūnų (iš Alovės 

j kun. Vaclovą Sadauską

ir Domininkonas Kaz. Žvirblis,

nes geg. 10 d. užprašę šv. Mi-!
šias klebono intencijai, karštai žinojęs Donoriečių gražius dar- 
meldėsi ir priėmė Šv. Komuni-; bus savo bažnyčios palaikymui 
ją, daugiau išprašyti malonių'ir pagražinimui, manau, neabe- 
įvairioms jo intencijoms. Be jodamas sutiksi, kad tikrai pa- 
šios gražios dvasinės dovanos.; vyzdingai “kruta dirba” Šv. 
parapijos moterys įteikė gerb.Į Juozapo parapijiečiai. Dar. ma- 
klebonui nemažą į 

vaną išreikšti savo dėkingumą, 
už jo kilnią 7-ių metų darbuotę 
jų tarpe.

Drauge su šiuo uoliu dvasios 
vadu, “gaspadorišku klebonu", 
Donoriečiai yra gražiai apsupę 
Bažnyčią ir kleboniją puikiai džiaugsmui!

geležine!
tvora; sumaniai nukasę (vieto
mis) žemę prie bažnyčios, kad 

sko'-j 
vidui

(su naujais Šv. Petro ir Šv. Te
resėlės paveikslais prie šoninių 
altorių, ir dviem angelais prie

S' Tai gi, mielas skaitytojau, su-

piniginę do-!lonJki suditi .su/> straipsnelį 
rašiusiu nuoširdžią maldelę, 
kad Duosnusis Dievas kasdien 
palaikytų Donoros klebono ir 
parapijiečių širdyse gyvą Mei
lės ugnelę. Lai ji dažnai pasi
reiškia kitais kilniais darbais 
Aukščiausiojo garbei. Šv. Baž
nyčios naudai ir Donoriečių 

! K. Čiulba.
Vieną kitą valandėlę pasikal-: Paaluminuota, stipria 

bėjau su Providence’o lietuviais 
ir gavau įspūdį, kad tai susi- 

' pratę žmonės, kurie nenori sve- nebegriūtų ant bažnyčios, 
timiesiems vergauti ir nepapra- n^ngai išdažę bažnyčios 
štai džiaugiasi, kad rusas bol
ševikas išėjo ten, iš kur buvo 
atėjęs neprašytas ir nekviestas.
Kada atsisveikinau su maloniaisl altoriaus Aušros Var-
Providence'o lietuviais — ne 14 Marijos paveikslo atvežto iš 
vienas kalbėjo: Pat Vilniaus miesto) tinkamai.

Į pakloję visą vidujinį Bažnyčios 
; taką tvirtu guminiu linoleumu, 
i to meistriškai apdengę sanktu- 
arijos grindis ir didžiojo alto
riaus laiptus nauju brangiu 
raudonu minkštu kilimu (kar- 
petu). Dar, geg. 9 d. netikėtai 
pastebėjau, kad prieš Išstatymo 
(Keturdešimtės pamaldoms) 
Mišias buvo pašventinta balta 
spindinti kapa ir panašios.me- 

. džiagos humerolas i vartojamas 
Išvč. Sakramento palaiminimo

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

•* - *:V { *

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Teiephone Plaza 8595
LimosinaI dėl visokių reikalų.

^siiyNim
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Ten mūsų brangi Lietuva. 
Kur Šešupė miela plaukia, . 
Ten širdelę mano traukia, f

K. Aras
IW0NDEHL4NŪ



l 
f

Antradienis, Liepos 8,.19il DARBINI n k a s e
nėr : (b) Bijūnėlis žalias — S. 
Šimkus: (c) Oi kas sodai, — S. 
Šimkus — vadovaujant V. Šo
riui.

2 — Solo, baritonas — B. Ne
krašas.

3 — (a) Žalioj girelėj — J. 
Gaubas; (b) Ant tėvelio dvaro. 
— S. Šimkus — vadovaujant M. 
Raulickiui.

4 — Solo, baritonas — B. Ne
krašas.

5 — (a) Lietuviais esame mes 
S. Šimkus: (b) Važia-

. — S. Šimkus — va- 
Tamas dovaujant B. Nekrašui.

6 — (a) Valiok dalgelį — J. 
Strolis; (bi Per šilą jojau — S. 
Šimkus: (c) Lietuva Tėvynė 
Mūsų — vadovaujant A. Grigo
raičiui.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

’ VVestfieldiečius ir apylinkės Lie
tuvius iš Springfield. Hlyoke, 
Northampton. Thompsonville ir 
kitų kolonijų dalyvauti šitame

Westfield, Mass. — Kun. Jur- parengime.
gis Naudžius išvyko į East Chi-------------
cago, Indiana, kur liepos trečią P. Tamošius Adomavičius, 
dieną pradėjo savo pareigas gyv. Chapel St., nesveikauja ir 
kaipo asistentas kleb. kun. Ka- randasi Noble ligoninėje. Linki- vau d:eną‘ 
zimierui Bičkauskui. Šv. Pran- me 
ciškaus parapijoje.

Kun. Jurgis buvo įšventintas 
birželio 7-tą. Nekalto Prasidėji
mo Katedroje per J. E. Vysku
pą Joną F. Noll, D. D. ir atnaša
vo savo iškilmingas primicijas 
birželio 15-tą, Šv. Kazimiero 
par. bažnyčioje, Westfielde.

Po primicijų kun. Naudžius 
pavadavo kleboną kun. Vi— 
Puidoką, I 
Šv. Kryžiaus Kolegiją Worces- 
teryje kunigų rekolekcijoms. 
Kun. Jurgis Naudžius suteikė 
pirmą Krikšto Sakramentą savo 
brolio Pranciškaus dukterei. ku
rią pakrikštijo Primicijų dienoj. 
Linkime Kun. Jurgiui Raudžiui 
palaimos jo pašaukime.

Kun. J. Naudžius Darbuosis 
Indianoj

greitai pasveikti.

SHENANDOAH, PA.
DAINŲ ŠVENTĖ

Kas duod, spėką begalinę 
Dėl nuvargusios sielos, 
Kas sužadina krūtinę 
Jei ne dainos Lietuvos!” 
Sekmadienio vakarą, birželio

44'

mųjų aštuonių skyrių moki
niams. Tikslas šių pamokų — 
geriau supažindinti mūsų jauni
mą, ypatingai viešųjų mokyklų 
mokinius, katalikų tikėjimo da
lykais. Apart to bus dėstoma ir 
lietuvių kalbos pamokos.
— Mūsų apylinkės kasyklos 

dabar neblogiausiai dirba; kad 
taip visada dirbtų!
— Ant dviejų mūs senųjų ka-. 

pinių statome akmens tvoras.) 
Metinę neužsimokėję parapijie
čiai, dabar turi gerą progą ati-l 
dirbti už savo duoklę.
— Pastaromis dienomis, ma

tyt. parvažiavusių atostogoms 
pas savo tėvelius daugelis mūs 
lietuvių studentų-čių.

Tai geras pavyzdys visiems ka
talikams dėl šio garbingo tiks
lo.

I —————
S. š. V. J. draugija rengia sa

vo pirmą pikniką liepos 13 die
ną, 1 vai. p.p., Franklin County 
parke. Kviečia visus garbingus 
lietuvius dalyvauti ir paremti 
draugiją.

S. Š. V. J. draugijos pusme
tinis susirinkimas įvyksta sek
madienį, liepos 6 dieną, 2 vai. 
p. p., Knights of Columbus sa
lėje. A. Dėdinas.

BRIDGEPORT, CONN.

PASIDAIRIUS PO 
SHENANDOAH’RI — 

— Daugelis mūsų jaunimo 
važinėja: vieni kariuomenėn pa- 

mcą 22, 1941. Lakeside pavilione į- šaukti, kiti į didmiesčius darbų 
kure buvo išvykęs į Vyįo Lietuvių Dainos šventė, ieškodami.

Šios Dainų Šventės tikslas yra — Pereitoje J. A. V. vėliavos 
kelti dainos bei muzikos meną paradoje dalyvavo ir mūsų Vy- 
ir palaikyti lietuvių kalbą jauni- čiai. Puikiai lietuviškais rūbais 
mo tarpe. Programoje dalyvavo pasirėdžiusios kelios mūsų vy- 
septynių šios apylinkės lietuviš- tės važiavo gražiai gėlėmis, 
kų parapijų chorai: Shenan- kaspinais aptaisytu automobi- 
doah. Mahanoy City, Miners- liu.

— Mūs Vyčių kuopa šiemet 
j daug nuveikė. Geram pirminin-

iš-

— Vietiniai mūsų kunigai re
kolekcijose. Pereitą savaitę bu
vo išvažiavęs mūs klebonas kun. 
Karalius, šią savaitę — vikaras 
kun.
kun. Degutis.

Batutis, o ateinančią —
" Rautas”

6REENFIELD, MASS.

LAWN PARTY

Birželio 21 dieną, apsivedė 
Juozas Meškinis su p-le Beatriče 
E. Ritchotte Šv. Onos par. baž
nyčioje, Turners Falls, Mass. 
Juozas yra geras lietuvis, S. Š. 
V. J. draugijos narys. Tai yra 
ponios Marcelės Meškinieės sū
nus. Linkime jaunavedžiams

ville, Girardville, Hazleton, St.
Clair ir Mt. Carmel. Gan daug
žmonių susirinko, net ir iš toli- kui vadovaujant, visų narių daug laimės ir gražaus gyveni 

dėl mesnių miestų atvažiavo, pasi- prisidėjimu, darbas “eina kaipParapijiečiai darbuojasi
Lawn Party, kuri įvyks liepos klausyti gražių mūsų liaudies ant sviesto”.
10, 11 ir 12, lauke skersai baž- dainų. Visa programa buvo la-{ — Sekmadienio pamoksluose 
nyčią. Tikimės, kad bus pasek- bai artistiškai išpildyta.
mingas. Kleb. kun. Vincas Pui-! Programa: _ _ __ _____ ________
dokas nuoširdžiai kviečia visus i 1— (a) Star - Spangled Ban-1 prasidės vasarinė mokykla pir-

mūsų parapijos kunigai prane
šė, kad ateinančiomis dienomis

mo.

Praeitą sekmadienį, mūsų pa
rapijos choras, vad. A. Stani- 
šauskui, dalyvavo Trilypės Ge
gužinės dainų programoje, ku
rią buvo surengę Connecticut 
Apskričių, LRKSA, LDS ir Mo
terų Sąjungos. Choras padaina
vo “Tu ir Aš” — Vanagaičio su 
solo p. O. Radviliaite, ir ‘Plau
ti Linksma” — Pociaus, taipgi 
Bridgeportietė p. Žaladonytė 
pašoko klasišką šokį, akompa
navo pianu A. Stanišauskas. 

I Choras ir šokikė atliko savo 
I užduotį labai gerai. Šį metą ne
tik, kad choras dalyvavo, bet ir 
iš Bridgeporto buvo daug žmo
nių. SLRKA kuopos pirminin
kas p. J. Minalga irgi buvo. Ne
teko matyti kitų pirmininkų.

Jau artinas parapijos metinis 
piknikas liepos 13 d., Montreys 
Park, Bridgeporte. Parkas gra- 
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p. Marcelė Meškinienė, gyv.
30 Mill St., visų savo šeimos
vardu įtaisė Kryžiaus Kelių 6 žus ir šokiams salė yra labai 
stotį, paaukodama 500 dolerių.»graži, kur gali šokti šimtai as-

Visaip - Pasirinkimas yra

rlCKVVICK

BUTELIUOSE ir IS KRANO

’Regular”

mename nauy
•ICKNVICK

Patenkina kiekviena - 1 
keletę butelių kiekvienos 

“ALE kuris yra

i •• «
<7

JA

Du sportininkai ir po žaidimo pilni “pepo”. Ką 
reiškia jaunystė...

menų. Šių metų piknike publi
ka turėtų pralenkti kitų metų 
piknikus, nes pilna darbų, dirba 
visi, tik nedirba tas, kuriam 
nereikia dirbti. Kviečiami ir iš 
apylnkių kolonijų šiame pikni
ke dalyvauti. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas išsiuntinėjo kelius 
šimtus knygučių, kurias visi pa- 
sistengkite parduoti ir grąžinti 
galiukus, kad galėtumėt laimėti 
savo dovanas $25.00. Visi daly
vaukime šiame metiniame pik
nike. O.

Montrealo Lietuviai Minėjo 
Lietuvos Okupacijos 

Sukaktį

Birželio 22 d., suvažiavo neto
li tūkstantis lietuvių į Ville La- 
salle parką paminėti vienerių 
metų sukaktį nuo Lietuvos oku
pacijos. Nors tai ir skaitoma 
gegužinė, bet, atsižvelgiant į 
karo metą, muzika ir šokiai sek
madieniais Kanadoje neleidžia
mi, todėl ir ši gegužinė — pik
nikas labai atatiko tą rimtą 
nuotaiką ,kurią kiekvienas lie
tuvis pergyvena dėl pavergtos 
Lietuvos. Taigi, ir ši gegužinė- 
>iknikas buvo savotiška lietu
vių dvasinio susikaupimo diena 
gražiam gamtos prieglobstyje ir 
medžių pavėsyj, prisimenant 
mūsų tautos vargus, iškentėtus 
vienerių metų okupacijoje.

Tame minėjime tarp kitų da
lyvavo ir Lasalle miesto mayo
ras, policijos viršininkas ir vie
tinės prancūziškos katalikų pa
rapijos klebonas, o taip pat ir 
specialiai tai dienai iš New 
Yorko atvykęs Lietuvos Gene
ralinio Konsulato attache A. Si-

rapijos klebonas savo kalboje 
džiaugėsi, kad lietuviai, būdami 
nuoširdūs katalikai, užjaučia 
savo brolius už vandenyno, ku
riems be kitų atimta ir religinė 
laisvė. Taip pat gegužinėje lan
kėsi ir Montrealo lietuvių para
pijos klebonas kun. J. Bobinas, 
kuris reikalų verčiamas išvyko 
iš gegužinės dar programai ne
prasidėjus ir todėl neturėjo 
progos tarti žodžio į susirinku
sius.

Ypatingai karštą kalbą pasa
kė šio skyriaus iždininkas p. 
Matas Vaišnora, pabrėždamas, 
kad tik tada Lietuva susilauks 
pilnos laisvės, kai nuo žemės 
paviršiaus bus nušluoti visi ti
ronai diktatoriai, pradedant 
biauriausiu lietuvių tautos ir 
žmonijos priešu Stalinu. Jo žo
džiai buvo palydėti entuziastin
gais plojimais.

Ypatingai visiems malonų į- 
spūdį paliko vietos susipratusių 
lietuvių dukrelė Kilimonytė, ku
ri dar vos tik šešerių metų lie
tuvaitė, o jau suspėjo parodyti 
didelius įgimtus gabumus vai
dyboje, balete ir muzikoje. Ji 
susirinkusiems padainavo apie 
bolševikų okupuotosios Lietu
vos nelaimes.

Svarbiausiu programos kalbė
toju buvo Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke attache 
p. A. Simutis, kuris specialiai 
tai dienai ir buvo atvykęs į 
Montrealį. Jo kalba kelis kartus 
buvo pertraukta entuziastin
gais plojimais.

Po prakalbų susirinkusieji iki 
sutemų šnekučiavosi ir svarstė 
Lietuvos nelaimę, susipešus 
dviem draugam Hitleriui ir Sta
linui.

mutis.
Gegužinės programa buvo 

pradėta, sugiedant Kanados ir 
Lietuvos himnus. Programai 
vadovavo veiklus visuomeninin
kas ir mokytojas p. Pranas 
Tautkus, kuris po trumpos įžan
ginės kalbos pristatė Kanados 
Lietuvių Tarybos Montrealo 
skyriaus pirmininką Antaną 
Navicką. Šis trumpoje, bet tu
riningoje kalboje nušvietė Ka
nados lietuvių Tarybos siekius, 
kurių kelrodžiu yra šūkis: “Už 
Lietuvos išlaisvinimą, už sąjun
gininkų pergalę, už ištikimybę 
Kanadai”. Taip pat kalbėjo Ka
nados Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas Antanas Sakalas, pa
brėždamas, kad visų lietuvių pa
reiga dirbti už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

Tenka pažymėti, kad nuošir
džią kalbą pasakė Lasalle mies
to Mayoras, kuris išreiškė 
džiaugsmą, kad Kanados lietu
viai moka taip vieningai dirbti. 
Jis nurodo, kad lietuviai esą 
vertinami ir branginami jo 
miesto piliečiai, nes jie, trokš
dami savo tautai laisvės, kartu 
yra ir Kanados laisvės gynėjai. 
Vietinės prancūzų katalikų pa-

Gegužinėje dalyvavo veik visi 
Montrealo lietuviai veikėjai bei 
inteligentai.

Taip pat matėsi ir nemažas 
būrys bolševikuojančių ir šiaip 
bolševikų suklaidintų lietuvių. 
Šiandien visi jie vaikščiojo no
sis nuleidę ir nežinojo, kaip lai
kytis, nes, matyt, dar nebuvo 
gavę iš Maskvos naujų nurody
mų. Lietuviai negali atsistebėti, 
kad tie patys žmonės prieš me
tus, kada Lietuva buvo bolševi
kų okupuojama, ant vienos ko
jos šokinėjo iš džiaugsmo, o 
šiandien, kad Hitleris mėsinėja 
matušką Rusiją, vaikšto žemę 
pardavę. Vienas lietuvis paste
bėja, kad Maskva greit pasuks 
jų spyruokles kita kryptimi, ir 
jie vėl kaip niekur nieko lyg už
sukti gramafonai pradės šaukti 
visus į karą prieš Hitlerį, jie 
pradės šūkauti už demokratiją, 
už mažų tautų laisvę ir ką tik 
nori. Na bet kas jų paisė ar pai
sys, nes juk šuns lojimas neina 
į dangų. Tikri vargšai tie subol- 
ševikėję lietuviai. Vienas iš jų 
esą raminęsis tuo, kad vistiek 
Lietuva nepriklausomybės ne- 
beatgausianti. Pažiūrėsim...

Buvęs.
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[vietinėsŽINIOS!I-------------------------- 1
ŽINUTĖS* LANKĖSI

Trečiadienį, liepos 2 d., ‘Dar-Liepos 4 d., Ona Bartusevičiū
tė, 398 W. Second St., ištekėjo bininke’ lankėsi Petras Bende- 
už Glenn Clawson. Liudijo Povi
las Sweeney ir Jieva Sinevičiū- 
tė.

ris iš Detroit, Mich. P-nas Ben- 
delis yra ilgametis ‘Darbininko’ 
skaitytojas ir rėmėjas. Jis da
bar leidžia porą savaičių ato
stogų. Atvykęs į Naująją Angli-Liepos 5 d., apsivedė Petras

Bartulis su Morta Belinskiene ją taipgi liepos 4 d. dalyvavo 
(Verbickaite), gyv. 284 W. 3rd Lietuvių Dienoje, Thompson, 
St. Liudijo Adomas Janulevi- 
čius ir Marijona Volungevičie- 
nė.

Conn.
I
I

I

Liepos 6 d., apsivedė Vincas Md 
A. Kudirka su Eugenija J. Va
latkaite, gyv. 18 Stellman Rd., 
Roslindale. Liudijo Bronius Ku
dirka ir Anielė Valatkaitė.

Po tam priėmė Moterystės 
Sakramentą Titus Burba su 
Stanislava Mickevičiūte, gyv. 
394 W. 4th St. Liudytojais užsi
rašė Jonas Murray ir Valerija 
Mickevičiūtė.

Liepos 6 d., mirė, miesto ligo
ninėje porą savaičių pasirgusi, 
Paulina Karsokienė, 68 metų, 
gyv. 12 Winfield St. Paėjo Šiau
lių parapijos. Amerikoje pragy
veno 40 metų. Paliko vyrą Sta
nislovą, du sūnų, dvi dukterį. 
Laidojama liepos 10 d., 9 vai. 
ryte, Naujos Kalvarijos kapuo
se. Pašarvota pas graborių Kas
parą.

Pirmadienį, liepos 7 d., “Dar
bininke” lankėsi iš Baltimore, 

ponai Elzbieta ir Pranas 
Čėsnai ir jų duktė ir žentas, po
nai Aldona ir Jonas Garkštai 
su sūneliu Jonuku. Svečius atly
dėjo ponas Vincas Kudirka iš 
Norwood, Mass., pas kuriuos 
svečiai buvo apsistoję. Ponai 
Cėsnai ir ponai Garkštai, apžiū
rėję “Darbininko” spaustuvę, 

. susipažinę su administracijos ir 
| redakcijos darbais, išvyko atgal 
Į namo į Baltimore, Md.

» 
i

■

kad kovojančiam tėvų 
kraštui už laisvę, nukentė
jusiems nuo karo ir pa
čiam kraštui atsistatyti 
galėtume padėti. Jei kada, 
tai dabar turime padidinti 
savo duosnumą Lietuvai.

Mes galime padėti ir to
kiu būdu: savo organizaci
jų ir draugijų vardu rašy
kime prašymus Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, kad 
kuogreičiausia siųstų nuo 
karo nukentėjusiai Lietu
vai pagalbą: medikamen
tų, maisto, drabužių ir tt. 
Ir patys nuo savęs padidin
kime aukas Raudonajam 
Kryžiui. Panašius prašy
mo laiškus reikia siųsti ir 
p. Herbert Hoover, 
tėjusių nuo karo 
šelpimo komiteto 
ninkui ir vadui.

PASIŽYMĖJĘS 
LIETUVIS

Liepos 4 d., Bostono miestui 
minint Amerikos nepriklauso
mybes sukaktį. Bostono švieti
mo viršininkai parinko ir pa
kvietė skaityti nepriklausomy- 

jauną lietuvį.

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Liepos 7 d., prasidėjo vaikų 
vasarinės mokyklos registraci
ja-

Liepos 8 d. vaikai pradėjo mo
kytis lietuviškai. Jų mokslas; 
tęsis iki rugp. mėnesio. Moko: 
Seserys iš Cambridge. Šįmet tie 
kursai yra Šv. Petro ir Povile 
mokykloje, W. Broadway.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

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 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ku/lcurie ūkininkai atsisa
kė nuo kolchozinės bau
džiavos, gavo pranešimus, 
kad jie turi mokėti mokes
čius už pereitą laiką, nors 
jie seniai tuos mokesčius 
jau buvo sumokėję. Bet 
dabar Lietuvai pasiliuosa- 
vus nuo Sovietų bolševikų 
vergijos ir barbarų komi
sarų tų visų mokesčių ne
bereikės mokėti.

bės deklaraciją
: šiais metais baigusį So. Boston 
I High School, Edvardą Grigalių, 
i adv. Jono Grigaliaus. Bostono 
miesto legalio departmento na
rio brolį.

į Edvardas Grigalius yra pasi
žymėjęs moksle. Jis jau ne pir
mą kartą iškėlė lietuvių vardą 
savo gabumais.

Bostono dienraščiui labai pla
čiai rašo apie mūsų lietuvį Ed
vardą ir jo pasižymėjimus. 
Sveikiname Edvardą ir linkime 
geriausių sėkmių siekiant aukš
tesnio mokslo, kad geriau gale-i 
tum pasitarnauti šiai šaliai ir 
savo tėvų žemei.

I

nuken- 
kraštų 
pirmi-

Stasys ir Ona (Overkaitė) Kroll’iai,
j birželio 15 d. 1 vai. p. p., Šv. Petro par. bažnyčioje pri 
ėmė moterystės sakramentą, kurį suteikė kun. K. Jen- 
kus. Stasys ir Ona sukūrė lietuvišką šeimą ir jiedu pir- * _
mąsias džiaugsmo dienas buvo išvykę praleisti New Jj.U.ci«'Tatvmaq 
Hampshire valstybėje. Onutė per apie penketą metų,, ^SISTATYMAS 
kaip gražiai darbuojasi “Darbininko” administracijos Lietuvių tauta negali ne- 
ofise. Ji priklausė prie Sodalicijos ir visuomet buvo sidžiaugti nusikračiusi 
rimta ir pavyzdinga. Linkėtina Onutei su Stasiuku su- žiaurios bolševikų okupa- 
kūrti pavyzdingą lietuvišką šeimos-židinį.

Pereitame “Darbininko” nu- 
meryj tilpo klaidingai parašyta 
žinutė apie Seseris Kazimierie- 
tes, kurios lankėsi So. Bostone 
ir apylinkėje.

Tikrenybėje turėjo būti šiaip:
Sesuo Virginija atvyko iš Chi

cagos į So. Bostoną aplankyti 
savo mamytę p. Navickienę. 
Kartu su ja atvyko ir Sesuo Ve- 
neranda. Sesuo Veneraada dar
buojasi Šv. Kryžiau^ ligoninėje, 
o Sesuo Virginija — Loretto li
goninėje.

Ieško "Alkanos"MotersIr
Samaritono $80

CAMBRIDGE, MASS

IVAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Iš Mūsų Veikimo Centro
NAUJŲ ĮVYKIŲ 
AKIVAIZDOJE

Atplūdęs iš Rytų krašto 
atejistinis komunizmas, 
ant Lietuvos buvo užnėręs 
baisius vergijos retežius, 
gyventojus pavertęs varg
šais, bejėgiais. Kas drįso 
priešintis žiauriafn oku
pantui, tas žuvo; kas norė
jo pasilikti ištikimu savo 
kraštui žmogum, tas į ka-

cijos. Tačiau ji negalės nu
rimti ir nenurims, kol ne
iškovos pilnos Lietuvai lai
svės ir nepriklausomybės.! 
Ji kovos prieš bet kokią o- 
kupaciją, ar ji bus iš Rytų 
ar Vakarų. Ne svetimieji! 
valdys Lietuvą, bet patys 
jos žmonės bus savo kraš
to šeimininkai.

Neklysime, berods, jei A- 
merikos lietuvių 
organizuotosios 
nės nusistatymą 
formuluosime:

Birželio 26 d. N. J. Seselės tu
rėjo išvažiavimą prie jūrių.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Birželio 30 d. tūlas Jo
seph Cantarini, 50 metų 
amžiaus, gyv. West End, 
Bostone, apsiskundė poli
cijai, kad jis sutikęs mote
rį apie 28 metų amžiaus 
Scolly kryžkelėje, ir toji 
moteris pasisakius, kad ji 
“alkana, neturi pastogės, 
nei pinigų”. Jis jos pasi- 

įgailėjęs ir parsivedęs į sa- 
Įvo namus. Pavalgydino ir 
j davė lovą primigti. Po kiek 
‘laiko jis pasigedo ir tos 
i moters ir savo pinigų $80.-1 
į 00, kuriuos turėjęs kelnių 
kišenėje.

Dabar policija ieško tos 
moters ir $80.

REIKALINGA patyrusių “Sti- 
tehers” - siuvėjų siūti valdiš
kus švarkus. Nuolatinis darbas. 
Gera Alga. Atsišaukite: Best 
Coat Company, 8 Williams St., 
Roxbury, Mass. (27-1-7)

I

REIKALINGA TIKTAI patyrę 
stitchers-siuvėjai, dirbti valdiš
kiems drabužiams, nuolatinis 
darbas, gera alga. Atsišaukite: 
Colonial Coat Company, 60 K 
St., So. Boston, Mass. (27-1-7)

DĖL VAKACIJŲ

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

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

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th SL, So. Boston, Masa. 
Tel. So. Boston 1298 

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Rosiindale, 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas Drntokolu raitininke

*V. JONO EV. BL. PASALPINGS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 495 
E. 7th SL. So. Boston. Mara

VELDERIAI
reikalingi industrijoms. 
CERTIFIKUOTUS VELDERIUS

paruošia New England’s Geriausia 
Velding mokykla. įsirašyk dabar į Į 

saugumo darbu klases —
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 !

I Dienoms ir Vakarais klasės-pamokos | 
Vizitoriai Kviečiami

' New England Welding Laboratories,
Ine.

VALGOMOJy DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininko”.

PARSIDUODA puikus dviejų 
aukštų namas trijų šeimynų ir 
puikus modemiškai įrengtas 
restoranas — (aludė) išren- 
duotas, kuris daro puikų biznį. 
Prie namo yra puikus daržas ir 
dviejų karų garadžius. Priežas
tis pardavimo: moteris liko naš
lė ir nebegali prižiūrėti tokio 
namo. Dėl informacijų kreipki
tės pas savininkę: Mrs. L. La- 
pėnienė, 113 Tample St., Nash- 
ua. N. H. (7-11-15)

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Market
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120

•o. boston. Mass.

REIKALINGA lietuvaitė mer
gina prie namų ruošos mažoje 
šeimoje. Vaikų nėra. Darbas pa
stovus, geras atlyginimas. 
Kreipkitės pas J. Zenevičius, 
Forest St., Greenvvpod, Mass..

Įėjimą pakliuvo. Per metus 
laiko liejosi nekaltas žmo
nių kraujas. Kas buvo su
kurta, pastatyta bėgyje 
22-jų nepriklausomo gyve
nimo metų, tas buvo su
griauta, sunaikinta.

Žiaurūs okupantai bolše
vikai nežmoniškai sužalo
jo Lietuvos kūną. Tačiau 
jos dvasios nepajėgė pa-; 
vergti. Ji pasiliko gyva,! 
nenugalima. Kad taip yra 
— matome iš didelių įvy
kių praėjusiose savaitėse. į

Kai Lietuvos žemėje su
sirėmė dviejų milžiniškų 
armijų jėgos ir vedė tarp1 
tavęs mirtiną kovą, Lietu-' 
vos liaudis sukilo prieš o- 
kupantus ir ginklu ranko
je kovojo ne už svetimus 
interesus, bet už savo lais- 

jvę, už atsteigimą laisvos ir 
I nepriklausomos Lietuvos 
valstybės. Su kokiu įnirti
mu kovota, aiškiai kalba kiusi savo Tarybos 
tos didelės kovos aukos. 
Jie žuvo, kad kiti būtų 
laisvi, kad nepriklausoma 
Lietuvos valstybė atsista
tytų! Už savo krašto laisvę 
kovojo ir darbininkai, ir ū- 

! kininkai, ir studentai, ir 
inžinieriai ir kitokių profe

sijų žmonės. Tasai sąjūdis 
• Į prieš okupantus, jų narsi 

I kova su nelygaus didumo 
i priešu, jų pralietas krau- 
' jas, tai yra aiškiausias įro
dymas, kaip baisiai įkyrė
jo jiems bolševikų okupa
cija, kaip jie troško jos nu
sikratyti ir vėl iškelti Kau-! ei jos centras Lietuvos rei- 
ne ir Vilniuje nepriklauso- kalams priėmė aukų iš šių 
mos valstybės vėliavą. Tuo vietų: Paterson, N. J., lie- 
pačiu Lietuvos liaudis įro- tuviai katalikai per kun. J.< 
dė, kad bolševikai, ginklo Kintą prisiuntė C , 
pagalba įsibriovę į Lietu-, Bayonne, N. J., Jonas Ma- 

, vą, prieš jos norą ir valią tiekas — $4.00. 
užkorė jai savo santvarką. K0NGRESAS
Jos nusikratę, Lietuvos 
žmonės paskelbė atsteigią 
laisvą ir i 
valstybę.
| PAGALBĄ 
NUKENTĖJUSIEMS

Mums, Amerikos lietu
viams, pirmoje vietoje ten
ka rūpintis pagelbėti Lie
tuvai atsistatyti iš griuvė
sių. Atsižvelgiant, kad a- 
pie dešimtį tūkstančių su
kilėlių didvyrių buvo už
muštų ir sužeistų, daug 
našlių ir našlaičių liko be 
globos ir jiems reikalinga 
greita pagalba. Tautiečiai, 

inknine Federacijos* 
Ldą Lietuvos, reikalams,.

Birželio 25 d. mokyklos gra- 
duantai irgi važiavo maudytis į 
jūras. Pasimaudę vaikučiai tik
rai užkariavo “Revere Beach” 
keistenybes, nes ant “merry go 
round” kitiems vietos jau ne
buvo, kaip tik graduantams.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

katalikų 
visuome- 
taip su-

Mes stovime už laisvą ir ( 
nepriklausomą Lietuvą. 
Mes neremsime jokios 
vyriausybės, kuri nebus 
išrinkta laisvu, demo
kratišku, slaptu visų 
žmonių balsavimu. Mes 
padėsime Lietuvos žmo
nėms kovoti prieš oku
paciją, ar ji bus aziatiš- 
kojo bedieviškojo komu
nizmo ar pagoniškojo 
nacizmo.
Dėl Lietuvos valstybės 

santvarkos A.L.R.K. Fede
racija yra aiškiai pasisa- 

; suva
žiavime Pittsburge 1940 
m. rugpiūčio mėn. Savo 
nutarime Federacijos Ta
ryba pabrėžė, kad nepri
klausomos, demokratiškos 
Lietuvos valdžios forma 
turės būti tokia, kokia bu
vo paskelbta Nepriklauso
mybės Deklaracijos 1918 
m. vasario 16 d. ir Steigia
mojo Seimo įgyvendinta. 
Tas nusistatymas nėra pa
sikeitęs ir jis nepasikeis.
AUKOS

Šiomis dienomis Federa-

Neužmirškime,

Vyčiai veikia, ir jau turėjo 
antrą susirinkimą. Pirminin
kauja A. Stankūnas. Klubo sta
tybos darbas eina sena vaga, 
bet progresuoja. Šiuo tarpu ta
riamasi su kontraktoriais. De
damos visos pastangos, kad tik 
greičiau pradėjus statybą. A.D.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

SAULĖS 
SPINDULIAI

i

Kur negyvensite, ar mie
ste ar ant ūkės, visados 
naudokitės kuodaugiausia 
saulės spinduliais. Lai vai
kai žaidžia juose, ir renki
te juos kuomažiausia. 
Mieste galima turėti daug 
smagumo, parengus juos 
maudynių draponom ir lai 
žaidžia po laistytoju. Ūkė- 
je paprastai yra upeliai ar 
prūdai ir daug liuoso oro 
ir saulės, Reguliariškos 
valandos valgymo, miego
jimo ir pasilinksminimo 
pagelbsti palaikyti sveikai 
visus, bet taipgi labai 
svarbu du syk į metus pa
siduoti egzaminui, kad tik 
persitikrinus sveikatos ir

i kūno stovio. Ta apsauga 
užtikrina sveikatą, ir to 
turį prisilaikyti kiekvie
nas tėvas ir motina. FLIS.

Išleido Politinius Kalinius

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541

GRABORIAI

nepriklausomą deracijos kongresas įvyks-; 
į ta rugpiūčio 7 d. Mariana- 
! polio Kolegijoj, Thompson, 
Conn. Turint galvoj virsi 
SUUUllCLUO tauiuo icnvaiuo, 
šių metų kongresas turės 
nepaprastai didelės reikš
mės. Tad, renkimės’ 

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 S. Oakley avė., 
Chicago, III.

Užsienio žinios praneša, 
kad Lietuvos laikinoji val
džia išleido iš kalėjimų vi*- 

^20 00- sus Politinius kalinius, ku- 
’irių Sovietų barbarai nesu

spėjo nukankinti.
Berno lietuvių biuro ži

nios paduoda, kad vien 
kad Fe- ^auno kalėjime buvo 2,000

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: 833 Dorchester Avė.

Tel. COLumbia 2537

Kauno radio paskelbė, 
kad buvęs Lietuvos užsie-i 
nių reikalų ministras ir! 

suminėtus tautos reikalus, Prer^’e^s‘ Pro^- Augusti-, 
nas Voldemaras kartu su 
kitais paleistas iš Kauno! 
kalėjimo. Apie Voldemarą 
buvo įvairių žįnių. Buvo 
žinių, kad jis išvežtas į Ru
siją.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa- 
Vo asmenybę.
.. t. ProĮ. St. Šalkauskis.

Lietuvos okupantų pa
statytoji raudonoji valdžia 
visokiomis priemonėmis 
spaudė ūkininkus, kad jie 
dėtųsi į sovietiškus kol
chozus. Paskutiniuoju lai-

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

N'OTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel ŠOU Boston 2609



Antradienis, Liepos S, 1941

KUN. A. TAMOLIŪNAS.

Kunigas Antanas Milukas
Jo 70 mėty gyvenimo ir 50 mėty tautiniai kultūrinio 

darbo sukaktuvių proga
Tarp mūsiškių lietuvių įsigy- mas. meilė, mokslas, triūsas, 

venęs paprotys minėti visokius tai mano mediumas”, 
penkių ir dešimties ir penkioli- Jis Seinų kunigų seminarijoje 
kos metų pasidarbavimo arba mokėsi apie du metus, ir daug 
veikimo jubiliejus, ir dėl to ta rūpinosi ir daug veikė savo tau- 
proga spaudoje apibūdina savo tiečių naudai ir gerovei. Jis su 
darbus ir aprašo visus nuopel
nus. Štai vienas žilasis balta
galvis senelis, kunigas Antanas 
Milukas, kuriam šių metų bir
želio mėn. sukako 70 metų gy
venimo, ir kuris pašventęs pusę 
amžiaus Dievo garbei, Tėvynės 
ir Tautos gerovei, yra nuolan
kus ir tylusis, tarsi, priminda
mas: “Kas giriasi, tegul giriasi 
Viešpatyje. Nes ne kas pats sa
ve užtaria, tas yra pripažįsta
mas, bet tas, kuri Dievas giria”.
(II Kor. X. 17-18).

Šiandien lietuvių tauta pripa- kuris vėliau gavo “Vilties” var- 
ž'.sta ir Dievas giria visiems dą. Žymėtina, kad vienas iš žy- 
plačiai žinomą ir garbingą dar- miausių to laikraštėlio bendra- 
bais atsižymėjusį kunigo Anta- darbių buvo J. E. vyskupas Pet- 
no Miluko asmenį. Jis yra ne ras - Pranciškus Būčys, 
tik vienas iš pirmųjų lietuvių tinis TT. Marijonų kongregaci- 
kunigų ir laikraštininkų Ame- jos Generolas ir Olimpijos vys- 
rikoje, bet taip pat vienas iš 
pirmųjų kovotojų už lietuvių 
kalbą ir laisvę Lietuvoje spau
dos uždraudimo metu, ir vienas 
iš uoliausių tėvynainių darbuo- ningi šviesiai lietuvių tautos a- 
tojų Lietuvos Laisvės išrūpini- teičiai. Tačiau, 1891 metais, jo 
mo ir laimėjimo momente. Tat. ir jo kolegų tėvynainiška dar- 
žvelkime į darbingo ir garbingo 
jo gyvenimo paskirtį, ir susido
mėkime nuopelningais jo nuvei- 
kimais lietuvių tautos naudai ir 
savo tautiečių gerivei.

Kunigas Antanas Milukas gi
mė šeštokuose savo globėjo 
dieną, būtent, birželio 13, 1871 
metais. Jo tėvai dzūkai buvo 
dievobaimingi

kitais klierikais organizavo 
slaptas kuopeles, kuriose galėtų 
mokytis lietuvių kalbos ir isto
rijos; kad susipažintų su lietu
vių dainomis, pasakomis, legen
domis. senovės liekanomis, kan
klėmis; kad aprašytų lietuvių 
dorybes, papročius, žaidimus, 
šokius, drabužį: kad studijuotų 
filologiją, astronomiją, minera
logiją. chemiją, patologiją, hi
gieną. ir tt.

Be to, jis seminarijoje įsteigė 
rankraštinį laikraštėlį “Knapt”, 

Vilties

dabūr-

kūpąs. Jauno klieriko Antano 
Miluko uolumas buvęs nepalau
žiamas, energija — dinamiška, 
darbuotės daviniai be galo pel-

■V »
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Vaizde matosi, kaip žmogžudys Anthony Esposito nenori eiti į auto
mobilį, kuris jį nuvežtų į Sing Sing kalėjimą Ossining, N. Y. Jis suimtas 
už nužudymą dviejų asmenų laike ‘hold-up slaying’. Už tokius darbus 
žmogžudžiai tupdomi į elektros kėdę.
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TARNAUJANT AMERIKOS 
KARIUOMEENEJ

Gegužės 18 diena skaitoma j Jau iš anksto buvo ruošiamasi 
kaipo istorinė 9-toj Divizijoj. visu rūpestingumu. Visą prisi- 
katalikų tarpe, nes tą dieną pir- ’ ruošimą tvarkė vietos kapelio- 
mu kartu buvo laikomos ponti- nai.
fikalinės šv. mišios.

buotė tėvynės naudai atkreipė 
caro žandarų dėmesį, ir dėl to 
jis ir klierikas J. Sutkaitis tapo 

i
pašalinti iš seminarijos, kad 
tuo, anot prof. E. Volterio, ap
saugotų tą mokslo įstaigą nuo 
rusų valdžios bausmių.

Tačiau, klierikas A. Milukas 
nepasidavė nusiminimui, ir 1892 

ir atsidavusieji metais atvyko į Ameriką. Tvir-ir atskarusieji metais airy ko j Ameriką, iv ir- versitetą> Šveicarijoje, kur 
savo sūneliui duoti mokslo. Jis ta tėvynės meilė neužgeso, bet i glaudžiai bendradarbiavo su Iie.
pradinį mokslą gavo Rudami- dar labiau liepsnojo ugningoje ;tuviais rašytojais, besimokinan- 
nos pradžios mokykloje, paskui jo krūtinėje. Čia kun. A. Burba čiais kituose Europos universi-

tuojau pakvietė tėvynainį klie
riką į “Vienybės Lietuvninkų” 
redaktorius. Tą laikraštį puikiai 
redaguoja, ir kartu mokosi an
glų kalbos. Susipažinęs su šio

mokėsi Marijampolės gimnazi
joje. 1889 metais įstojo į Seinų 
kunigų seminariją, kur jis su 
kitais klierikais slaptai dirbo 
dėl Lietuvos, ir pasirodė turįs 
organizacinių gabumų. Viena
me seiniškių klierikų susirinki
me. įvykusiame sausio 30 dieną. 
1890 metais, jis turėjo paskaitą 
ir skelbė kilnių savo gyvenimo 
svajonių programą tokiais žo
džiais: “Noriu būti tikru lietu
viu kunigu, prisidėti kunigau
jant prie pagerinimo Lietuvos eitį ir tt... Visasvietinėje 
dvasiško ir medžiagišgo būvio, (metais) Paryžiaus parodoje į- 
iškariauti lietuviams laimės ant taisyti lietuvišką skyrių...” 
žemės ir išprašyti laimės pol
mirties .tai mano siekis. Tikėji- nas Milukas įšventinamas kuni-

gu ir paskiriamas vikaru prie luko ir jo bendraminčių buvo 1894 metais jis Tilžėje išleido 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos, globojamas “Tėvynės Sargas”, 10,000 egzempliorių 
Shenandoah, Pa. Iš čia, 1899 ir 1903 metais redakcijos adre- 
metais persikėlė į Brooklyną, sas buvo skelbiamas jo vardu, 
N. Y., kur klebonavo Angelų jam jau sugrįžus iš Fribourgo į 
Karalienės lietuvių parapijoje. Shenandoah, Pa., vikariauti.
Po kurio laiko vėl grįžo į She- Kun. A. Milukas vėliau klebo- 
nandoah, Pa., o 1901 metais iš- navo lietuvių parapijose: Girar- 
vyko studijuoti į Fribourgo uni- dville, Gilberton ir Philadelphia, 

Pa. Beklebonaudamas lietuvių 
parapijoje Philadelphijoj, jis 
leido jungtinį žurnalą “Dirva- 
Zinyčia”, vėliau įkūrė laikraštį 
“Žvaigžde”, ir kasmet deficitus 
apmokėdavo vienas savo lėšo-

I

I

Nors pamaldos turėjo prasidė- 
——— ti 10:30, bet žmonių būriai ja i 
ir stam- nuo 49 vaj laukė atvykstant 

kurių | VyskupO įg Raleigh, N. C. Jo 
I Ekscelencijos Eugene J. McGui- 
; nness. Garbės sargybą sudarė 
,3-sis batai i jonas iš 60-tos pėsti- 
į ninku pulko. Galutinai atėjo 
i laukiamoji valanda. Atvažiavus 
vyskupui su palydovais, tuojaus 
pradėjo laikyti šv. mišias. Ka
dangi pamaldos buvo laikomos 

' atvirame ore, tai patogumo dė- 
liai buvo visur išvadžiota gar
siakalbiai. Pamaldose dalyvavo 
virš 2000 žmonių. Pontifikalinė- 
se Šv. mišių ceremonijose daly
vavo dar šie kunigai: asistentas 
kun. kapelionas S. M. Wisniews- 

viešą atsišaukimą padėti lietu- ki, garbės diakonai kapelionas 
vių tautai ir paskyrė rinkliavai 
lapkričio 1 dieną visose Jungti
nėse Valstybėse. Kai preziden
tas VVilsonas vyko į Versalį, 
kun. A. Milukas jam įteikė vei
kalą “The Histcrry of the Lith- 
uanian Nation and its present 
National Aspirations”, už kurį 
prez. VVilsonas jam padėkojo 
laišku. O Versalio deryboms 
užsitęsus, lietuvių - lenkų san
tykiams reikiamai nušviesti ir 
prancūzų - lenkų politikos argu
mentams atremti, kun. A. Milu
kas minėtos knygos išleido pa
didintą laidą ir paskleido diplo
matų ir žymių žmonių tarpe.

Kai 1921 metais lenkai žiau
riausiai terorizavo Vilniuje lie
tuvius moksleivius ir jaunuome
nę, kun. A. Milukas parašė ir iš- 
eido brošiūrą “The Little Mar- 
tyrs of Vilna”, ir suorganizavo 
tam reikalui komitetą, vadina
mą “Relief for the Little Mar- 
tyrs of Vilna” (“Pašalpa Mažie
siems Vilniaus Kankiniams”), 
ir buv. prezidentas Woodrow 
VVilsonas su savo žmona davė 
sutikimą būti protestuojančio 
prieš brutalius lenkų žiaurumus 
komiteto lietuvių globėjais.

Kun. A. Milukas, dabar sulau
kęs 70 metų amžiaus. O visgi 
jis nenuilsta, ir vis dar dirba 
tėvynės naudai ir savo tautiečių 
gerovei. Jis daug rūpinosi lietu
viškais reikalais ir be galo daug 
dirbo skaisčiai ir laimingai Lie
tuvos ateičiai. Nenuostabu, kad 
buvusi Lietuvos vyriausybė už 
kilnius ir nuopelningus darbus 
to kruopštaus ir nenuilstančio 
nuolankaus tėvynainio darbinin
ko ir daug užsitarnavusio laik
raštininko ir kultūrininko krū
tinę papuošė Vytauto Didžiojo 
Trečiojo Laipsnio ordino pažiba 
ir garbe.

Nūngi. kai Sovietų Rusija bru
taliai pavergė brangią mūsų 
Tėvynę Lietuvą, suprantame 
skaudžią jo širdgėlą. Tačiau, jis 
“tumiškos energijos ir daukan- 
tiško darbštumo lietuvis”, yra j 
nepalaužiamas dzūkiškame savo 
uolume. Nors tiek jau nebepajė
gia dirbti, kaip jaunesnėse vy
riškumo dienose, bet neliauja 
dirbęs, o turėdamas galingą 
pamėgimą ir nepalaužiamą uo
lumą tėvynainiškame kultūri
niame darbe, jis džiaugiasi, kad 
savo gerbėjų tarpe taip pat tu
rįs ir nesuskaitomų sekėjų, ku
rie yra užsimoję ir yra pasiry
žę ateityje bent dalinai sekti 
garbinguoju jo gyvenimo pavyz
džiu, kad aukotis ir dirbti nu
mylėtai jo Lietuvai kuo sku
biausiai išsilaisvinti iš grobikų 
priespaudos ir vergijos, ir kad 
vėl taptų Laisva ir Nepriklau
soma Valstybė, dėl kurios lais- 

, vės. gerovės ir skaisčios ateities 
• tiek daug dirbo ir aukojo visą 

savo gyvenimą.

siojo Teismo teisėjus 
besnius finansininkus, 
pagalba įsteigė “American Re- 
lief for Lithuanian V ar Suffer- 
ers” — vadinamą “Amerikonų 
Pašalpa Lietuviams nuo Karo 
Nukentėjusiems”. Žymėtina, 
kad kardinolas Farley, tos or
ganizacijos pirmininkas, išleido 
aplinkraštį, skelbiant rinkliavą 
bažnyčiose.

1916 metais, kun. A. Milukas 
išsirūpino audienciją pas prezi
dentą Woodrow Wilsoną ir ta
rėsi apie Lietuvių Dieną Jungti
nėse Valstybėse. To sėkmė, 
prezidentas VVilsonas išleido

T. L. Farrel ir E. Kellenberg, 
diakonas kapelionas L. E. Ryan. 
Subdiakonas kapelionas I. E. 
Brown. Ceremonijų vedėjas Tė
vas John A. Brown. Pagelbinin- 
kas kapelionas F. B. Vanholme. 
Pamokslą pasakė kun. Dr. Sal- 
vin, O. P.

Didžiulis choras buvo sudary
tas iš visos 9-tos Divizijos rink
tinių vyrų, kuriam vadovavo 
kapelionas J. B. Rattagliata. 
Drum ir Bugle Corps iš 34-to 
lauko artilerijos batalijono ir 
benas iš lauko artilerijos beno.

Kaip žmonės maloniai jautėsi 
tokiam dideliam maldininkų bū
ry, minėti nereikia, nes savai
me aišku. Pamaldose dalyvavo 
ne vien kareiviai, bet buvo pri
važiavę daug žmonių iš aplin
kinių miestų, karininkų tarpe 
matėsi trys generolai ir jų atsi
lankymas reikšmingas kariuo
menės gyvenime. Altorius sken
do gėlėse, kuriomis pasirūpino 
karininkų žmonos, ir taip gra
žiai papuošė. Po pamaldų vys
kupas suteikė Sutvirtinimo Sa
kramentą virš 200 kareivių. Jei 
kas manytų, kad kariuomenėje 
nėra progos tapti geru kataliku, 
tai tikrai klystų, nes čia yra 
duotos visos privilegijos ir len
gvatos. Visa to vaisius jau yra 
pastebimas vos keletos mėnesių 
bėgyje. Pastebėsime didesnį 
reikšmingumą tokių pamaldų, 
prisiminę, kad šiame Forte yra 
daugiau katalikų negu visoje 
North Carolina valstybėje. Ga
lime gauti vaizdą, kaip yra sun
ku kunigams veikti šioje vals
tybėje. Šios pamaldos paliko di
delį įspūdį žmonėse ir ilgai bus 
minimos šioj valstybėje.

Lai gyvuoja Katalikų Bažny
čia kaipo vienintelė Šviesos Vie- 
nata. New Havenietis.

“Lengvo 
būdo per save išmokti rašyti”. 
Tie egzemplioriai skubiai pas
klido po visą Lietuvą.

Iš po gabios jo plunksnos išė
jo daug lietuvių literatūros vei
kalų, kurie atplaukdavo tėvy
nėn spaudos uždraudimo metu. 
Tų visų kūrinių, kuriuos jis pats 
parašė ir tų knygų - veikalų, 
kuriuos atspausdino arba išlei
do savo lėšomis, juk jų visų čia 
nei nesuminėsi. Kun. Dr. Jonas 
Navickas, Lietuvių Kolegijos 
Rektorius ir TT. Marijonų Pro
vincijolas Amerikoje, štai ką 
rašo: “Knygų leidime kun. A. 
Milukui lygaus nebuvo ir nėra. 
Jo nuopelnus teviršija tiktai 
Kauno Šv. Kazimiero draugija, 
bet ši yra daugelio žmonių ben
drovė. Kun. A. Miluko bendrovė 
buvo jis pats; kiek jam vienam 
pasisekė išgauti knygų leidimui 
lėšų, tiek jis jų ir turėjo. Yra 
apskaičiuojama, kad kun. Milu
ko ilgametis knygų leidimo 
biudžetas turėjo. lietuviškais 
pinigais skaičiuojant, daugiau 
vieno milijono litų. Svarbu tai, 
kad tas visas kapitalas buvo pa
ties kun. A. Miluko 
Visa mūsų garsioji 
tautinė ir mokslinė 
vyskupui Valančiui
spaudos atgavimo laikų, buvo 
kun. Miluko darbo kūrinys. Vi
sas tolimesnis jo veikimas te
buvo tiktai šito didžiojo darbo 
padalinimas. Žinoma, toksai 
milžiniškas darbas buvo reika
lingas didelio būrio darbininkų, 
bet to viso darbo smagens ir 
širdis buvo kun. A. Milukas. 
Tie šimtai tūkstančių išleistų 
knygų yra jo asmens indėlis į 
lietuvių tautos kultūrą...”

1914 metais, prasidėjus pasau
liniam karui, kun. A. Milukas 
sudarė glaudų kontaktą su dien
raščio “N ere York Herald” ir 1
savaitraščio “Literary Digest” 
redaktoriais, ir pats daug rašė 
anglų kalba apie Lietuvą ir lie
tuvius. Amerikai dar karan ne
įsivėlus, jis darbavosi, kad į sa
vo pusę patraukti žymiausius 
dvasininkus. į kurių sąstatą įė
jo ir trys kardinolai: Farley, 
Mundelein, Dougherty; kad pa- 

džiais. Atsidūręs Amerikoje,Į sigavus New Yorko Aukščįąu-

tetuose arba tarnaujančiais į- 
vairiose Rusijos vietose. Apie 
tą laiką Kazimiera Kaupaitė iš mis. Tuo tarpu prie parapijos į- 
Lietuvos susirašinėjo su kunigu kūręs lietuvių parapijinę moky-

■ A. Miluku, kurs tuo metu stu- klą. patyrė didelį reikalą turė- 
> universitete; ti lietuvaičių Seserų mokytojų. 

Jų paskirtį jis spaudoje apibū
dino šiais žodžiais: “Ameriko
je lietuviškų mokyklų įkūrimas 
be atsidėjusių vaikus mokyti

t

krašto kalba, 1893 metais įstojo d|javo Fribourgo
į Philadelphijos arkivyskupijos 
kunigų seminariją. Drauge su 
klierikais A. Kaupu ir J. Žilins
ku. jis įsteigė “Lauryno Ivins
kio Europiškai - Amerikonišką 
Draugystę”. Jos tikslas buvo __
“tyrinėti mūsų tėvynę, jos pra-!RJ A M , ka . ak a a aš-
............ - ... 1Kun- -viuuKas acsaKan paraše Nuo 4944 metų, kun. A. Milu- 

ilgą laišką, žymėdamas, kad su kas klebonavo Atsimainymo lie
jos nuomone būti vienuole su- tuvių parapijoje, Maspeth. N. Y. 

ifton + • ur v..... a t įtinka, bet Kam jai eiti pas len- vėliau buvo kapelionu Šv. Kot-
1896 metais, klierikas Anta-ik Nurietės’ Tie ir kiti Fri 1 ~sės Mažametes. Jis ir kiti bn rynos ligoninėje, Brooklyn, N.

l bourge esantieji lietuviai kuni- y Dabar eina kapeliono parei. 
gai galvoja, kad reiktų lietu- gas §v Pranciškaus vaikų kor- 
viams steigti lietuvaitėms reli- diakų sanatorijoje, Roslyn, 
ginė vienuolija. Būdamas litera- Lono. js]and N y.
tas, kun. A. Milukas iškėlė su- 
manymą suorganizuoti lietuvai
tes katalikų spaudai remti ir 
mokyklose mokyti. Tuo metu 

I Šv. Pauliaus Seselės Šveicarijo
je dirbo pelningą spaudos dar- 
| bą. Juk lietuvaitės galėtų auko
tis ir dirbtų jų pavyzdžiu. Ka
zimiera Kaupaitė tapo sužavė
ta tokiomis mintimis, ir tuojau 
parašė savo broliui kunigui A. 
Kaupui, kurs atsakė: “Tavo su
manymui vienuole būti ir vykti 
Šveicarijon, pritariu. Tegul Die
vas tau padeda. Mokslą ir užlai
kymą aš apmokėsiu”. Kun. A. 
Milukas padėjo Kazimierai Kau
paitei užmegsti atmintinus ir 
istorinius santykius su Šv. Kry
žiaus vienuolėmis Ingenbohly, 
Šveicarijoje. Apvaizdai lei
džiant. tas gal ir nulėmė, kad 
ilgainiui tuo būdu užsimezgė 
Šv. Kazimiero Seserų Kongrega
cija. kurios pirmoji Motina Ge- 
neralė - Įkūrėja Marija (1880- 
1940) yra buvusi Kazimiera 
Kaupaitė.
_ 1901-1902 metais, kun. A. Mi-

1900

viename laiške ji parašė ma
nanti grįsti į Ameriką, bet ne į 
Scranton, Pa., pas savo brolį 
kunigą A. Kaupą, tik į Chicago,

! Illinois. kad taptų vienuole len- lietuvaičių — negalimas daly- 
J kių Nazariečių kongregacijoje, kas”.

j Nuo 1914 rnetų, kun. A. Milu-

1

į 

i!

PHONE
So. Boston 

2271

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1*10 Columbia Rd.,

Socth Boston

BROCKERTS
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

Tautiniai Kultūrinio Darbo 
Nuopelnai

surinktas, 
tikybinė, 

literatūra, 
mirus, iki

Telefonas
Worcester, 5-4335

iiimimint

tį.J

i
Pažvelgus į tą 50 metų tauti- 

' niai kultūrinio darbo laikotarpį, 
matome, kad kun. A. Milukas 
buvo atsidavęs ir buvo nenuils
tantis uolusis darbininkas tėvy
nės naudai ir gerovei. Per tą vi
są laiką jis savo dzūkišku uolu
mu daug rašė, redagavo laikraš
čius, korektavo rankraščius, 
rūpinosi spaudos lėšomis, spaus
dino įvairias mokslo knygas ir 
literatūrinius leidinius. Dar 
1894 metais jis su kun. P. Ab
romaičiu įkūrė “Garsą Ameri
kos Lietuvių”, vėliau organiza
vo spaustuves ir skleidė švieti
mą išeivijos tarpe. Jis prisidėja 

ujir prie tų darbų, kuriuos dirbo 
ė1 Basanavičius. Bielinis, Tumas 

ir kiti to meto darbuotojai. Dar 
būdamas Seinų kunigų semina
rijoje. jis daug rašė “Varpe” ir 
“CfcininA-e”, pasirašydamas An
tanėlio arba Dzūkelio slapyvar-

I

Piety Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
~ra'Knygutė labai įdomi ir verta 

kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston. Mass.

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

I Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras. nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
_®ay, So. Boston, Mass. __




