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SVEIKINAME
Šiomis dienomis iš neofi

cialių šaltinių sužinojome, 
kad adv. Stasys Gabaliaus- 
kas, kuris atvykęs iš pa
vergtos Lietuvos mūsų iš
eivijos kolonijose pasakė 
daug prakalbų, yra pa
kviestas ir jau eina “Lie
tuvių Žinių” redaktoriaus 
pareigas.

Adv. Stasys Gabaliaus- 
kas yra labai nuoširdus vi
suomenininkas ir karštas 
lietuvis patriotas. Jis savo 
prakalbomis labai daug 
gero padarė mūsų išeivijo
je. Kalbėdamas apie Lietu
vos okupaciją ir okupan
tus, griežtai juos pasmer
kė, kaipo didžiausius ne 
tik Lietuvos, bet ir visos 
žmonijos priešus; įspėjo 
darbininkus nuo kruvinojo 
komunizmo pavojų; pa
smerkė bendrai visas dik
tatūras, neaplenkdamas 
nei p. Smetonos, kurio rė
žimas per 13 metų buvo 
žalingas Lietuvai ir jos 
gyventojams.

Mes džiaugiamės, kad 
adv. S. Gabaliauskas pa
kviestas, ir jau gabiai vai
ruoja spaudos vairą. Svei
kiname ir linkime sveika
tos ir ištvermės.

Tikri Veidmainiai
ra-
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Devyni Milijonai Rusų - Nacių Kautynėse
Pripažįsta Maskvos Linijos

Vokiečiai Tvirtina Tik 110 Mylių Iki Maskvos

Vokiečiai Užėmė Smolenską, 
Kišinevę
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Chicagos lietuviškai 
Šančių komunistų orga
nas neva paduoda Gallup 
Instituto žinias apie Ame
rikos žmonių nusistatymą 
karo klausimu tarp Sovie
tų Rusijos ir Vokietijos.

Gallupo Instituto žinias 
paduoda taip, kad išrodytų 
jog Amerikos žmonės pri
taria Sovietų Rusijai ir 
jos rėžimui.

Amerikos dauguma žmo
nių yra aiškiai pasisakę, 
kad jie pritaria valdžios 
nusistatymui: teikti pa
galbą Rusijai kovoje prieš 
Hitlerį ir kovoti prieš ko
munizmą.

Lietuviai darbininkai y- 
ra demokratinio nusista
tymo žmonės, ir jie smer
kia diktatorius, bet labiau
sia Stalino diktatūrą už 
tai, kad Rusijos raudonie
ji pereitais metais okupa
vo Lietuvą, ją apvogė, nu
žudė ir išvežė tūkstančius 
lietuvių.

Amerikos žmonės trokš
ta, kad visi diktatoriai nu
sisuktų sprandus, neišski
riant nei Stalino. Komu
nistai elgiasi priešingai. 
Kaip čia seniai komunistai 
garbino Hitlerį, pasmerkė 
Angliją ir Amerika, kaipo 
imperialistines valstybes. 
Tik kada Hitleris puolė 
Stalino imperiją, tai jie, 
liedami krokodiliaus aša
ras, šaukiasi demokratinių 
valstybių pagalbos ir de
dasi demokratijos šalinin
kais. Tai tikri veidmainiai. 
Štai Brooklyno lietuviški 
stalincai - komunistai savo 
organe, birželio 16 d. lai
doje rašė:

“Mes nežinome, kokius planus 
turi Wall Stryto bankieriai, mi
lijonieriai, ginklų ir amunicijos 
gamintojai, kurie iš karo krau
nasi sau pelnus. Mes nežinome, 
kokius planus turi ir jiems iš- 
tikifni valdininkai. Bet mes ge
rai tinome, kad apie 90% Ame- 
i4ko^ "gyventojų kietai nusista
tę prieš karą, kad tėvai ir mo
tinos nenori, kad jų sūnus būtų gybes.

So. Bostono jauni berniukai tautinių šokių šokėjai. Čia jie stovi pasiruošę šokti senovės lietuvių šokį Mi
kitą Lietuvių Darbininkų Dienoje, Liepos 27, 1941, Brockton Faif Grounds. Jie ten bendrai su mergaitė
mis išpildys ir Lietuviškų žaidimų vainiką. Iš kairės į dešinę stovi: armonistas Rapolas Imundis, Arnol
das Plevokas, Vincas Jakimavičius, Rymantas Ivaška, Algimantas Ivaška, Stasys Vasiliauskas, Edvar
das Imundis, Edmundas Rudis, Antanas Bendzevičius ir Alfonsas Medonis. Šiai grupei vadovauja p. Ona 
Ivaškienė.

Rusijos Komisarai Bėga Iš ’SBSSi* ****••*■
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Washington, liepos 17 —
Iš diplomatinių sluoksnių

Berlynas, liepos 17 —Vo
kiečių žiniomis, šiandien 
nacių karo jėgos užėmė 
Smolenską ir Kišenevą, la
bai svarbius centrus Mas
kvos ir Besarabijos fron
tuose.

Tačiau Vokietijos vy
riausioji komanda patvir
tino tik apie Kišenevo už
ėmimą. Tojo pati koman-i 
da sako, kad yra “pasi
ruošta dideliems laimėji
mams”. Nulemiantiems 
mūšiams yra sutraukta 
9,000,000 kareivių —rau
donųjų ir nacių. Sakoma, 
kad Sovietų karo vadovy
bė pastatė į karo lauką 
paskutinius būrius karei
vių, kuriuos laikė atsargo
je. Paskutinė Kievo apgy- 

, nimo užtvara sutriuškin- 
;ta, ir vokiečiai jau esą pra
ėjo paskutinę užtvarą nuo 
Kievo į rytus.

Pietinėje dalyje dabar 
vokiečiai ir rumunai yra 
prie Dniestr upės. Ten eina 
smarkūs mūšiai. Beliko 
tik 85 mylios iki Odesos.

Sovietų raudonieji labai 
daug prarado kareivių, 
ginklų ir amunicijos mū-

šiuose šiauriniame fronte. 
Raudonieji buvo priversti 
trauktis. Tikėjosi besi
traukdami susistiprinti, 
bet vokiečių spaudimas 
buvo toks stiprus, kad jie 
nepajėgė atsilaikyti.

Associated Press žinio
mis, Sovietų Rusijos komi
sarai pripažįsta, kad Vo
kietijos karo jėgos Smo
lensko apylinkėje giliai įsi- 
briovė.

Vokiečiai tuo pačiu laiku 
tvirtina, kad jų karo jėgos 
sudavė tokį smūgį raudon
armiečiams, jog jie jau pa
siekė Rževą, tik 110 my
lių iki Maskvos einant Ry
gos - Maskvos geležinke
liu.

Rusai pripažįsta pralai
mėjimus, 
pripažinti, 
būtų taip
Jie tik sako, kad vokiečiai 
yra įsibriovę 50 mylių gi
liau, negu jie buvo.

tik jie nenori 
kad vokiečiai 
arti Maskvos.Tokio, liepos 17 — Japo

nijos kabinetas atsistaty
dino dėl nesutarimo užsie
nių politikoje. Visi Japoni
jos kareiviai pašaukti j ar
miją naujam karui. Iš Ita
lijos pranešama, kad Japo
nija rengiasi užpulti so
vietų Rusiją.

Vatikano Miestas, liepos
17 — L‘Osservatore Ro

si jos vyriausybė apleidžia mano Vatikano laikraštis, 
Maskvą ir bėga į Kazaną, pastebėjęs, kad priešreli- 
kuris yra 450 mylių į rytus ginė propaganda šiuo lai- 
nuo Maskvos. Tai daroma, ku padėta į šalį, įspėja vi- 
nes vokiečiai artinasi Mas- sus, kad kaip tik karo pa- 
kvos- j vojus praeis Rusijoj, tai ir

-------------- toji anti - religinė propa
ganda bus atnaujinta.

sužinota, kad sovietų Ru-

išvežti kur į Afriką ir nužudyti, 
kad Amerikos jaunuoliai neturi 
mirti už Anglijos ir Wall Stryto 
imperialistų reikalus, kad A-, 
merikos laivai bus skandinami, 
jeigu jie plaukė ar plauks su 
ginklais ir amunicija Anglijai, 
tai yra, į karo zoną, kad tas ne
gali būti “incidentu” karo ka
tastrofai. Amerikos išgelbėji
mui iš karo turi skambėti obal- 
siai už nesiuntimą Amerikos 
laivų į karo zoną ir prieš konvo
jus. Tokis yra Amerikos liau
dies nusistatymas”.

O ką dabar Stalino bat- 
laižiai sako apie siuntimą 
laivų ir ginklų į karo zo
ną? Jie dabar norėtų, kad 
kiekvienas Amerikietis 
stotų ginti kruvinojo Sta
lino imperiją. Jie dabar 
smarkiausiai plūsta kiek
vieną žmogų, kuris tik iš
eina prieš kruvinuosius 
Rusijos komisarus.

Kaip čia seniai komunis
tai įrodinėjo, kad nėra jo
kio pavojaus Amerikai, o 
dabar visa gerkle šaukia a- 
pie didžiausį pavojų. Kodėl 
taip staiga pasikeitė? To
dėl, kad Hitlerio armija 
puolė kruvinojo komuniz-į 
mo komisarų valdomą Ru
siją; todėl, kad komuniz
mo komisarams, kurie kė
sinosi užkariauti visą pa
saulį, susidarė rimtas pa
vojus.

Šiandien komunistams ir 
Anglijai ir Amerika jau 
demokratinės valstybės.

Amerikos demokratiniai

Smarkūs Mūšiai Per Visą 
Naktį, Sako Raudonieji

Naciai Suareštavo Katalikų 
j Redaktorių

Uždarė Katalikiškus 
Laikraščius Praleisti KariuomenęLisbon, Portugalija, lie

pos 17, — Vokietijos na
ciai areštavo Prancūzijos 
katalikų laikraščių, L’Au-;

*■ __ _ , ••• • • « vtkivvijvu v y a iuum y mviivjv hm mi u.vio iiu.1 v mu.be ir La Vie Catholiąue re-, Vokietijos nacių vyriausy- reikaIaujantk kad Tur. vojus. Nors kaikurie Kon-
Londonas, liepos 17 Ankara, Turkija, liepos viai būtų laikomi kariuo-

— 17 — Vokietijos vyriausy- menėje iki praeis karo pa-
daktorių Francisąue Gay, bė uždraudė Olandijos ka- 
kada jis atsisakė talpinti. talikams spausdinti laik- 
laikraščiuose jų įsakymus.‘raščius.

I — ———

Maskva, liepos 17, Smar
kūs mūšiai vyko per visą 
naktį kelyje į Leningradą, 
sako raudonųjų žinios. 
Raudonieji pripažįsta, kad 
jie buvo priversti trauktis, 
ir kad dabar iš šiaurinio 
fronto Vokietijos naciams 
beliko 230 mylių į Maskvą.

Šiose raudonųjų žiniose 
neminimas Smolenskas, 
bet tik apie didelius mū
šius Pskovo apylinkėje.

Didelių permainų karo 
frontuose nėra, sako rau
donieji.

Praneša iš Maskvos, kad 
visose Sovietų politinės 
propogandos ir komisarų 
įstaigose vykdinamos 
siekiamos permainos, 
leistas dekretas, kad 
misarai turi pagelbėti 
ro vadams ir lygiai būti at- 
sakomingais už militarius 
veiksmus. Visos jėgos, nuo 
mažiausių iki didžiausių, 
įtrauktos į karą.

v •

kija praleistų jos kariuo- greso nariai yra tam prie
menę per savo žemę į So- šingi, 
vietų Kaukazą.

Turkijos vyriausybės at
stovai sako, kad toks rei
kalavimas esąs peranksty- 
vas. Turkija yra nekariau
janti Britanijos sąjungi
ninkė, bet birželio 18 d. pa- 

viešųjų mokyklų ir dir- sirašė draugingumo sutar- 
bantieji valdiškus darbus 0
darbininkai, kurie vado-! Be L°. vokiečiai nori pa- 
vauja ar dalyvauja prieš- dvigubinu prekybą su 
valstybiniame veikime ar, , 57 i-*--
agitacijoje, kurie kursto1 Derybas veda Voktos 
kitus prieš valstybę ir jos ambasadorius Turkijai

------r ---------- Franz von Papen.
Vokiečiai siūlo turkams 

pinigų ir ginklų už perlei- 
Kaip žinoma, Jung. Vals- dimą kariuomenės į Kau-

Berlynas, liepos 17 —Vo- 
i kiečių žinių agentūra pra
neša, kad iš paimtų nelais
vėn Sovietų kareivių suži
nojo,’ kad sušaudytas So
vietų armijos Pabaltyj —. 

I Lietuvoj, Latvijoj ir Esti-Į 
joj, vyriausias vadas ir 10 valdžią turi būti prašalinti 
karininkų.

I

■ Spėjama, kad Maskva’ 
juos apkaltino už netikėtai tybėse daugiausia prieš- kazą. 
greitą užleidimą pozicijų. valstybiniais kurstymais 
tuose kraštuose įsiveržus 
ten vokiečiams.

I
iš įstaigų ir nuo darbų.

užsiima raudonieji komu
nistai, na ir fašistai.

Priešvalstybiniai Žmonės 
Neteks Darbų

Harrisburg, Pa. — Penn-

Naciai Varžo Popiežiaus 
Darbą

__o_, bet pareikšta, kad 
naujas įstatymas bus pra
vestas ir kareiviai pasiliks 
kariuomenėje.

Perversmas Japonijoje
Tokio, Japonija, liepos 17 

— Japonijos ministerių 
kabinetas atsistatydino. 
Imperatorius Hirobito pa
kvietė buvusį premierą ad
mirolą Mitsumasą Yonai 
sudaryti naują valdžią.

Sakoma, kad naujoji val
džia ous armijos ir laivyno 
vadovybės įtakoje.

I

Kareiviavimo Laikas
Reikalinga Pratęsti

Washington, liepos 17 — 
Prezidentas Rooseveltas 
aiškiai pasakė, kad jei

Ženeva, liepos 17 — Vo- Kongresas nepakeis įsta-
nusistatę žmonės kovoja sylvanijos kongresas prie- kieti jos naciai neleidžia tymo pratęsti kareiviavi-
prieš fašizmą ir komuniz- mė bilių ir gubernatorius Popiežiui teikti Lenkijos- mo laiką, tai Amerikos ka
rną, kaipo dvi pasaulio blo- James užtvirtino savo pa- karo suvargusiems žmo- riuomenei bus pavojus,

rašų, kad visi mokytojai iš nėms jokios pagalbos. * Reikalaujama, kad karei-

Į toli 
Iš- 
ko- 
ka-

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, liepos 19 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Vėl turėsime progą klausy
tis gražių lietuviškų dainų, kalbų, pranešimų ir muzi
kos. Šią programą skiriame paminėti Dariaus ir Girė
no tragiško įvykio 8 metų sukaktį. Kalbelę pasakys 
adv. Jonas Grigalius, Lietuvių Darbininkų Dienos Ren
gimo Komiteto pirmininkas.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir 
klausykite programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Skelbkitės Darbininkų Radio programoje. Skelbi
mus galite paduoti ir teleplicnu: SOUth Boston 2680 
arba NORwood 1449.

I
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Berne, Šveicarija —
Iki šiol susisiekimas su 

Lietuva dar negalimas nei 
telegrafu nei laiškais, to
dėl smulkesnių ir pilnes
nių žinių apie pastaruosius 
įvykius negalima gauti.

Kaip jau anksčiau spau
doje buvo pasirodžiusios 
žinios, sukilimas įvykęs 
birželio 23 dieną. Sukilėliai 
didvyriškai, veik plikom 
rankom užėmė Kauną, Vil
nių ir kitus Lietuvos mies
tus ir tuojau pat paskelbė 
nepriklausomybės atstaty
mą.
t Taip pat išleista eilė pa
tvarkymų, panaikinančių 
bolševikų Lietuvoje įvestą 
netvarką. Vienu iš tokių 
patvarkymų panaikinami 
bolševikų Lietuvoje įvesti 
sovchozai, kurie valdžios 
dvarų pavydale buvo nau
joviška baudžiava Lietu
vos žmonėms.

Sukilėliai paskelbė naują 
vyriausybę su Lietuvos 
Pasiuntiniu Vokietijai 
Škirpa priešakyje. Į šią vy
riausybę įeina Užsienio 
Lietuviams Remti Draugi
jos pirmininkas adv. Ra
polas Skipitis, buvęs ka
riuomenės vadas genero
las Stasys Raštikis, buvęs 
merg. “Aušros” gimnazi
jos mokytojas ir iki bolše
vikų okupacijos Vytauto 
Didžiojo Universiteto lek
torius Juozas Ambrozevi- 
čius, Žemės Ūkio Akader 
mijos Dotnuvoje profeso-

rius Balys Vitkus, savo 
laiku lankęsis Jung. Ame
rikos Valstybėse, ir buvęs 
Lietuvos Banko direkto
rius Vytautas Statkus.

Prieš pat rusų-vokiečių 
karą bolševikai išgabeno iš 
Lietuvos kelias dešimtis 
tūkstančių inteligentų ir 
ūkininkų ištisomis šeimo
mis, kurių tarpe išgabenti 
Kazys Bizauskas, Volde
maras Čarneckis, genero
las Nagius - Nagevičius.

Visa Lietuva baisiai nu
kentėjusi. Daug miestų ir 
kaimų visai sunaikinti. 
Vilkaviškyje liko tiktai 
bažnyčia ir keli namai, 
Marijampolė stipriai apde
gė.

Lietuvos Raudonasis 
Kryžius šaukiasi pagalbos, 
nes tūkstančiai šeimų dėl 
bolševikų okupacijos ir ka
ro audros yra likusios be 
maisto ir pastogės.

Škirpa ir Skipitis tuo 
tarpu tebėra Berlyne. At
rodo, kad vokiečiai sukili
mo faktą lyg tai ignoruo
ja, teskelbdami, kad Lietu
vos gyventojai jų karius 
su džiaugsmu sutikę. Iš 
Lietuvos sukilėlių ginklai 
atimti, o vokiečių intenci
jos ateičiai bent dabar dar 
nežinomos.

Kauno radijas tebeskel- 
bia laikinosios administra
cijos įsakymus, nurody
mus bei paskyrimus. Viso
je Lietuvoje įvestos mais
to kortelės.

Tautos Garbei Jie Paaukojo Gyvybę

A. a. Stasys Girėnas

LIEPOS 17, 1933
Dariaus Ir Girėno Atminimui

Lietuvos Pripažinimo Minėjimas
Vasario 16 d., 1918 m; 

mūsų tautos vadai paskel
bė Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. Viso pasaulio lie
tuviai, išskyrus išgamas, 
darbavosi ir aukavo Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymui.

Paskelbus Lietuvos ne
priklausomybę, reikėjo ją 
atstatyti ne tik iš karo 
griuvėsių, bet ir valstybių 
pasaulyje. Reikėjo daug 
darbo ir pinigo, kad išgau
ti didžiųjų valstybių pri
pažinimą.

Amerikos lietuviams rei
kėjo rūpintis išgauti šios 
šalies pripažinimą. Di
džiausia to darbo našta 
teko lietuviams katali
kams, nes tuo laiku tauti
ninkai ir socialistai, parti- 
jiniais sumetimais, ne tik 
nieko tuo reikalu nedirbo, 
bet dirbantiems lietuviams 
katalikams įvairiais bū
dais kenkė.

Liepos 19-20 d.d., 1922 
m., Lietuvos atstovo p. 
Voldemaro Čarneckio ini
ciatyva įvyko Lietuvos 
Laisvės Paskolos Stočių 
atstovų konferencija, ku
rioj daugiausia kalbėta, 
planuota apie išgavimą 
Lietuvai pripažinimo. Su-

i

daryta delegacija, rodos, 
iš 30 asmenų eiti pas pre
zidentą Hardingą ir Sena
torius ir prašyti Lietuvai 
pripažinimo. Delegacijai 
vadovavo adv. Antanas 
Mileris iš Worcester, 
Mass.

Prez. Hardingas delega
ciją “pradžiugino pareiš
kimu, jog Jung. Valstybių 
valdžia pripažįs Lietuvą 
artimoje ateityje”.

Tautininkų - sandariečių 
organas delegacijos lan
kymąsi Pas prezidentą 
Hardingą tuo laiku šiaip į- 
vertino:

“Tėveliai pasiėmę į prie
šakį advokatėlį iš Worces- 
ter (Miller), kuris net bar
zdos nenusiskutė, lankėsi 
pas prezidentą ir kaiku- 
riuos senatorius.

“Žinoma gavo tuos pa
čius pažadėjimus: — ‘tiki
mės, kad bus viskas gerai’.

“Sunku yra manyti, kad 
‘tėvelių’ (suprask kunigų. 
D.) tas slenkščių trynimas 
ką nors galėtų padėti Lie
tuvos klausimu. Nebent 
toksai lankymasis gali pa
kenkti, nes visiems gerai 
žinoma, kad masonams, 
kurių yra šiandie valdžia, 
‘tėveliai’ nelabai patinka

£5^^ Užsisakykite Toniko Pas Mus | 

’ Pristatom geriausį toniką Pikni- i 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir | 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

---------------------------------« 
ir vargu noriai su jais svei
kinasi tie senatoriai ar 
valdžios atstovai”.

Buvo ir daugiau panašių 
“sandarietiškų” įvertini
mų tos delegacijos lanky
mosi pas prezidentą Lietu
vos pripažinimo reikalais.

Štai liepos 27 d., 1922 m. 
Amerikos valdžia pripaži
no Lietuvą de jure.

Visoje plačioje spaudoje 
iš Washingtono paskelbtas 
Amerikos pripažinimas 
Lietuvai de jure.

Štai toji žinia:
“VVashington, D. C., 

pos 27 — Šiandie Valsty
bės Departmentas paskel
bė formalį Jung. Valstybių

v •

lie-

Aštuoni metai atgal, nar
sūs lakūnai — Darius ir 
Girėnas — pilni drąsos ir 
pasiryžimo, Lietuvos gar
bei nugalėjo Atlantą. Liko 
nupintas Tėvynei Lietuvai 
garbės vainikas, už kurį 
jie paaukojo savo gyvybes. 
Atlantas jiems nebuvo bai-1 
sus, nes jie jį pergalėjo! 
mažai apsiginklavę, su ne
tinkančiu nevigacijai lėk
tuvu. Jie to nepaisė, nes 
Tėvynės meilė ir jos garbėj 
jiems buvo brangiausia už į 
viską. Laimingai perskridę: 
platųjį Atlantą, ir jau arti 
prie mylimosios Tėvynės 
sienų tragiškai žūsta! Lau
kė jų visa Lietuva. Žvelgė 
lietuviai nerimstančiomis 
akimis į vakarų padangę, 
kad išvydus brangius la
kūnus, su Lituanica I. Ne
sulaukė. Sulaukė tik žinios 
— Žuvo lakūnai Soldino 
miškuose! Nuliūdo ir apsi-

• v

v •

verkė visa Lietuva, nete
kus narsiųjų lakūnų, kurie 
iš meilės Tėvynės garbei 
paaukojo savo gyvybes.

Šiandien, kada jie ilsis 
amžiams mylimoj Tėvy
nėj, viso pasaulio lietuviai 
mini juos. Mini jų drąsą ir 
jų garbingą žygį, nes jie 
savo drąsa parodė pasau
liui, kad sparnuotam lietu
viui Atlantas nebaisus. Ir 
jie pirmieji iš mūsų tautos 
tai pasauliui įrodė. Mes 
liūdime jūsų brangūs did
vyriai, ir mūsų visa Tauta* 
jus mini šiandien šiais žo
džiais:
Aplinkui tamsa ir naktis 
Nors audros jus blaškė, bedugnė 

viliojo —
Atlantas jums nepaslaptis. 
Palaimos linkėjom, — į augštą- 

jį dangų
Maldavom pakėlę rankas, 
Kad leistų išvysti tą kraštą taip 

brangų,

A. a. Steponas Darius

vienas iš dviejų, būtent: 
1) gali susidaryti tokia 
Japonijos valdžia, kuri 
“lauktų ir žiūrėtų”, kas 
bus toliau, arba 2) gali su- 

į sidaryti dar stipresnė mili- 
: tarinė valdžia, kuri pasuk- 
• tų karo jėgas į Indo-Kini- 
iją, prieš Britų Malagą ir 
įNetherlandų Rytų Indiją.

Tačiau Japonija gal ne- 
■ norės pabloginti santykių 
su Amerika, ir gal grei
čiausia nusisuks nuo ašies.

Gimtinės žaliąsias lankas. 
Jūs motinai Tėvynei, brangūs!

didvyriai,
Nupynėt vainiką garbės.
Bet kam tokį skaudų likimą;

paskyrei,
Valdove pasaulio erdvės.
Jus amžiams minėsim, jus 

žiams mylėsim
Jus amžiais minės mūs visa

Tauta 1 Banga.

am-

Raudonarmiečiai Bėga Iš Visų Jap£S1!i?Su
Karo Frontų, Sako Vokiečiai

Berlynas, liepos 17 — f 
vietų Rusijos armijos

VVashington, D. C., liepos
17 — Griuvus Japonijos 
valdžiai, pramatomas pa- 

So-laivus, kuriais norėjo pa- vojus Japonijos santy-

I

v«Maskvoje Sumažino Maistą 
Gyventojams

Maskva, liepos 17 — So
vietų komisarai išleido įsa
kymą sumažinti maisto 
porcijas gyventojams. Bus 
išdalintos kortelės ir tik 
su kortelėmis tegalės gau
ti mėsos, duonos, cukraus 
ir kitokių produktų.

Kaip žinoma, Rusijoje ir 
taip dauguma žmonių ba
davo arba pusbadžiai gy
veno, dabar, ypač Stalino 
“saulės” priešams priseis 
badu mirti.

Sirija Anglijos Valdžioje
Vichy, Prancūzija, liepos 

17 — Sirija ir Lebanonas, 
kurias dvidešimts vienus 
metus valdė Prancūzija, 
dabar pateko Anglijos val
džion.

pripažinimą taip vadina- traukimąsi virto tikru bė- 
moms Pabaltijo valsty- gimu iš visų karo frontų, 
bėms Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, ir Albanijai”.

(Ši žinia buvo prisiųsta 
speciale telegrama Boston 
Herald laikraščiui, kuria 
pasinaudojo ir “Darbinin
kas”).

Amerikai pripažinus Lie
tuvą, lietuvių -kolonijose 
džiaugsmui nebuvo ribų: 
manifestacijos, masiniai 
susirinkimai ir tt.

Šiandien, kada Lietuvą 
taip apvogė ir nualino So
vietų Rusijos okupantai, 
mes dar didesniu uolumu 
turime dirbti ir aukoti 

, Lietuvos atstatymui.
Šiandien Amerikos pri

pažinimą Lietuvai de jure 
dar labiau turime įvertin
ti, nes Amerikos valdžia 
nepripažino Sovietams 
Lietuvos, kurią jie klasta 
ir ginklu buvo pagrobę.

Lietuvių Darbininkų Die
nos Rengimo Komitetas 
ruošia iškilmingą Ameri
kos pripažinimą Lietuvai 
de jure sukakties paminė
jimą liepos 27 d., š. m., 
Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass.

Tą dieną turėtų suva
žiuoti iš visos Naujos An
glijos patriotingieji lietu
viai ir tame taip reikšmin
game sukakties minėjime 
dalyvauti.

Komitetas yra pakvietęs 
{įžymiuosius valstybės ir 
j miestų valdžių viršininkus 
į ir lietuvius kalbėtojus. Pa
kviestas ir adv. Antanas 
Mileris iš Worcester, kuris 
vadovavo delegacijai pas 
Prez. Hardingą ir Senato
rius, išgavimui Lietuvai 
pripažinimą.

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

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“D^rbininkį”.

Visi skelbkitės “Darbininke".

ypač šiaurinio ir centrali- 
nio frontų. Vokiečių lėktu
vai be pasigailėjimo ata
kuoja Sovietų sustiprini
mo jėgas, gabenamas į ka
ro frontus.

Kaip žinoma, vakar Mas
kva skelbė, kad raudonieji 
sulaikė vokiečius visuose 
frontuose ir net centrali- 
niame fronte atstūmė vo
kiečius 19 mylių atgal.

Šios dienos žiniose Sovie
tų Rusijos cenzoriai pirmą 
kartą prakalbėjo apie 
Smolenską, ir tas parodo 
rimtą pavojų Rusijos karo 
jėgoms.

Smolenskas yra svarbus 
geležinkelių ir susisiekimo 
centras, ir jau atkartoti- 
nai buvo nacių bombar
duojamas. Galimas daly
kas, kad raudonieji nebe
sitiki atsilaikyti ne tik 
Smolenske, bet ir kituose 
svarbesniuose punktuose, 
jeigu jau jų cenzoriai pra
deda skelbti tokias žinias.

Tiesa, raudonieji sako, 
kad jų karo jėgos pietinia
me karo fronte sunaikino 
Vokietijos tankų batalio
ną.

Vokiečių neoficialės ži
nios sako, kad vokiečiai 
nesulaikomi traukia į Le
ningradą. Tačiau Sovietai 
tas žinias užginčija. Jie 
sako, kad mūšiai tebeina 
apie Pskovą. Taip pat 
raudonarmiečiai esą su
laikę vokiečius pėstinin
kus nuo susijungimo su 
nacių mechanizuotomis 
jėgomis, kurios nori pa
siekti Kievą.

Sovietų karo laivai bom
bardavę Rygą. Latvijos 
sostinę. Pora dienų atgal 
Sovietų žinios skelbė, kad 
jų lakūnai nuskandinę 30 
laivų Baltijos jūroje. Bet 
tos žinios nepasitvirtino. 
Kai kas sako

bėgti iš Latvijos ir Estijos kiams su ašimi (Vokietija 
Sovietų raudonieji, nūs-’ 
kandinę vokiečiai.

Sovietų ambasadorius 
Londone, Ivan Maisky tie- 
šinasi, kad jeigu rusams 
priseitų trauktis ir į Azia- 
tų Rusija, tai vistiek raudo 
nieji nepasiduotų, bet ka
riautų ir kariautų.

“Pavyzdžiui Maskvos 
puolimas, būtų man neti
kėta katastrofa, bet ir tai 
jeigu atsitiktų, tai dar ne
reikštų užbaigimą karo”, 
sako Ivan Maisky.

Yra sakoma, “kas patie- 
šija, tai negriešija”.

Bet jeigu jau Sovietų o- 
ficialai kalba 
kvos puolimą, 
suprasti, kad 
pavojuje.

ir Italija), bet ne taip stai
gus.

Sakoma, kad gali įvykti

Užėmė Besarabijos Sostinę
New York, liepos 17 — 

Romos radio praneša, kad 
Rumunijos kariuomenė 
užėmė Kišinevą, Besarabi
jos sostinę, kurią buvo už
grobę Sovietai, besidalin
dami su Hitleriu.

KOMUNISTAI REIKALAUJA 
AMERIKOS PAGALBOS 

RUSIJAI

kad kelius

apie Mas
tai galima 
Rusija

Streikas Cukrinėse

yra

Philadelphia, Pa. — Vi
sų trijų: Pennsylvanijos 
McCahan ir Franklin cu- 
kernių darbininkai 16-tą 
birželio išėjo į streiką ir 
dar galo nesimato. Mato
mai, kompanijos jautė, 
kad darbininkai .reikalaus 
pakelti algas. Todėl prieš 
sutarties užsibaigimą per 
virš porą mėnesių tiek va
rė cukraus darbą, kad tek
davo net ir viršlaikį, kai- 
kuriems dirbti, kad tik už
pildžius perteklių keliems 
mėnesiams ar savaitėms.

Nors jau penkios savai
tės kaip streikuoja, bet 
darbininkai nenusimena. 
Darbininkai priklausė prie 
A. F. of L. Pora mėnesių 
atgal pakeitė Unijos var
dą, kuri susivienijo su lai
vų loduotojų unija (I. A. 
L. Unija). Visų trijų cu- 
kernių streikuojančių dar
bininkų skaičius yra apie 
25 šimtai, ir visi vieningai 
laikosi, ir tikisi laimėti.
Darbininkai reikalauja iš 
kompanijų pakelti už dar
bą algas. Vienybėje — lai
mėjimas. Unijistas.

Washington, liepos X7—1 nereikalavo, kad šios ša- 
laskos, nekaip dabar yra įlies vyriausybė sudraustų 
prie Britanijos”. ; sovietų Rusijos kruviną

Komunistai šaukė, de-] diktatorių nuo užgrobimo 
monstravo, važiavo į Wa-!nePrikiausomų valstybių , 
shingtoną reikalauti, kad,Ąr Stalinas ne karu sunai- 
Amerika nesikištų į Euro- kino Lietuvos ir^kitų^ tau
pos karą, kada Stalinas su 
Amerikos komunistų par-

tų demokratijas.? Ar ko
munistų tikslas nėra su-

tijos vadas Mr. Robert Mi- į daryti santykius tarp - 
nor, pasakė: “Iki Hitleris! merikos ir Rusijos ir taip 
nepuolė sovietų Rusijos/ palaipsniui šioje salyje į- 
Europos karas nebuvo A- vesti žiaurią komunizmo
merikos dalykas, nes tai 
buvo varžytinės dviejų im
perialistinių valstybių, 
Vokietijos ir Britanijos už 
pirmenybę. Bet dabar vi-į 
sai kitas dalykas... Ameri- i 
ka turi duoti visą pagalbą! 
Rusijai ir Anglijai. Tik; 
sovietų Rusijos laimėji- į 
mas sulaikys Hitlerį nuo į 
Sibirijos užgrobimo. Jei; 
Hitleris užgrobtų Sibiriją,] 
tada jo kariuomenė būtų! 
arčiau prie Amerikos A- 
Hitleriu dalinosi įvairias 
Europos tautas. Jei Stali
nas nebūtų susidraugavęs 
su Hitleriu, vokiečiai nie-j 
kada nebūtų šio karo pra
dėję. Viso karo metu Sta-! 
linas davė Hitleriui viso
kią karinę pagalbą; jis už- 
grobė ir sunaikino 
tijos valstybes, dalį Rumu-; 
nijos ir komunistai džiau-į 
gėsi tuo karu. Bet kada 
Hitleris atsisuko prieš 
Staliną, jie užmiršo taikos 
šūkius ir dabar reikalauja 
Amerikos įsikišimo į karą. 
Kodėl jie nereikalavo A- 
merikos įsikišimo į karą,! 
kada Stalinas užgrobė ir 
sunaikino Lietuvą? Kodėl

vergiją'
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Vasaros Pavojai
“Kiek blaivesnis ir reališkesnis apie vasaros sezo

ną pagalvojimas priveda mus prie išvados, kad mirtis 
neturi atostogų. Taip pat turime atsiminti, kad nėra 
atostogų nuo užlaikymo Dievo ir Bažnyčios įsakymų” 
— taip rašo katalikų laikraštis “Pilot”.

Taip, mirtis atostogų nepripažįsta. Kaip tik prie
šingai. Kada žmonės linksmai ir nebojančiai atosto
gauja, mirtis turi pačią gausiausią pjūtį. Daugiausia 
nelaimingų atsitikimų įvyksta kaip tik atostogų metu. 
Kiek tai žmonių prigeria besimaudant ar bežvejojant, 
ar šiaip po vandenius laiveliais beskrajojant. O jau a- 
pie automobilių susidaužymus nėr ką ir bekalbėti. Va
saros įkarščio ir, pasakysiu, įšėlimo metu neapdairūs, 
išsigėrę ar atkaklūs vairuotojai taip ir važiuoja tiesiog 
į mirties nasrus. Ar jie pasiruošę tam paskutiniam į 
amžinastį žygiui? O gal toj tragiškoj valandoj kaip tik 
ir mažiausiai apie mirtį galvoja ?..

Ir katalikai vyksta atostogų. Ir jie nori vasaros 
sezonu pasinaudoti. Nieks jiems to nedraudžia, nieks 
nepadyvija. Bet jie turi atsiminti, kad, anot “Piloto” 
žodžių, atostogavimas nepaliuosuoja jų nuo Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų. Aiškiau kalbant, atostogų metu 
katalikai ypatingu atidumu privalo vengti nuodėmių, 
kurioms progų taip gausiai parūpina atostogų, pato
gumai. Kai dėl Bažnyčios įsakymų, vasarotojai turi 
atsiminti, kad visuomet privalu penktadienį pasnikau- 
ti ir sekmadienį Mišių išklausyti. Tos mūsų tikėjimo 
pareigos gal ir sunkoka kai kuriems išlaikyti. Protes
tantų ir netikinčiųjų visuomenėj katalikai sudaro be
veik nežymią mažumą. Vasarotojų nuotaika vieno da
lyko tesiekia — turėti ko smagiausia laiką, good time. 
Tokie “varžtai” kaip pasnikas ar Mišių klausimas su
tinkami tik garsiu juoku ar “inteligentiška” šypsena. 
Daugelis katalikų, ypač “šiaudinių”, neišlaiko tokios 
“inteligentiškos” pašaipos. Gal nė nemėgina išlaikyti. 
Tiesiog ignoruoja Dievo ir Bažnyčios įsakymus ir “ge
ria nedorybę kaip vandenį”.

Geri susipratę katalikai taip nesielgia. Jie skrupu- 
liatingai išsiklausinėja, kurioj apylinkėj yra katalikų 
bažnyčia, kad galėtų joje sekmadieny pasimelsti. Pa
girtinas tai poelgis ir kitiems pavyzdžiu statytinas. 
Geras katalikas savo tikėjimo niekad ir niekur nesi- 
sarmatyja. Gi “šiaudiniai” bent tiek turėtų atsiminti, 
kad ir atostogų metu kieta ir negailestinga mirtis sa
vo darbą uoliai atlieka. K.

Lietuvos Įgaliotiems Mi- Lietuvos Valstybę, tai rei- sostinėj 1939 metų spalių 
nistrams užsieniuose lie- škia, jog Komitetu yra pa- mėnesį, 
tuviškojoj spaudoje priki- tikimi žmonės, 
šama. kad esą jie ligšiol Antra. — Lietuvos diplo- 
nėra padarę jokio diplomą- matijos šefas yra seniai 
tinio žygio sukurti orga- teisėtu būdu paskirtas ir 
nui, kuris kalbėtų Lietu- seniai veikia. Jis ir tvarko 
vos Vyriausybės ir Seimo Lietuvos diplomatinį apa- 
vardu. ratą. Visi Įgal. Ministeriai

Straipsniuose statoma apie tai žino, nes buvo lai- 
eilė klausimų: kas tvarko ku painformuoti, kas, bol- 
palikusį užsienyje Lietu- ševikams okupavus Lietu
vos diplomatinį 
Kuo aiškinti nelauktas ir 
netikėtas Lietuvos 
matijos tylėjimas ir ne
veiklumas?

Nors tikiuosi, kad Ame
rikos Lietuviams jau bus 
pasiekęs Lietuvos Tautinio 
Komiteto Europoje išleis
tas į pasaulio Lietuvius at
sišaukimas, vis dėlto aš,

Jame buvo aps
varstyti konstituciniai, ū- 
kiniai ir užsienio politikos 
klausimai, surišti su besi
artinančia Lietuvos oku
pacija. Trijų dalyvavusių 
diplomatų nuomonė ir pa
siūlymai buvo surašyti 
memorandume.

I 1940 metų gegužės mėn. 
_ , ,. , . - 15 dieną diplomatijos še-aparatą? vą, bus diplomates šefu. fag kreį / tel Jafu j 
Tuo pat metu buvo paskir- . a.-, •c , / . . tam tikrus asmenis, nuro-diplo- ti du šefo pavaduotojai. ,dydamas kad bolševikų aJ 

Trečia. — Kodėl Lietu- gresijos reikia laukti ne- 
vos diplomatai kai kuriais trukus. Jis prašė todėl im- 
klausimais tyli, atrodo tis memorandume pasiūly- 
man lyg ir aiškinti daug tų priemonių. Kurių prie- 
nereikėty. Ir normaliniais monių buvo imtasi, šian- 
laikais 
kuriais diplomatai negali 
pasisakyti viešai.

įkupacijos. Komunistai yra 
ne tik mūsų - lietuvių, bet 
ir viso pasaulio priešai, 

i Jokia nauja pasaulio orga- 
į bolševikų rankas. Kur nizacija nebūtų galima, jei 
tik buvo bent mažiausias bus leista kalinti Bolševi- 
galimumas, inventorius 
buvo apsaugotas nuo plė- 

;šikų rankų. Ten, kur Mi
nisteriai buvo priversti 
apleisti Pasiuntinybių na
mus, jie neatidavė jų bol
ševikams, nesudarė jokio 
akto, kuriuo bolševikai ga
lėtų kada nors pasiremti.

Besiginant nuo bolševi- 
• kų spaudimo, lygiagrečiai 

buvo pradėta rūpintis atei
ties veikla Lietuvai vaduo
ti. Tik kelioms dienoms 
nuo bolševikų įsiveržimo į zacijų darbą Lietuvos va- 
Lietuvą praėjus, 
pirmas kelių 
pasitarimas.

kijoj visą eilę civilizuotų 
tautų.

Žinokite, kad kiekvienas 
komunistas, kurios tauty
bės ir kuriame krašte jis 
bebūtų, yra mirtinas kiek
vieno lietuvio priešas, nes 
Lietuvos brutališkas už
grobimas yra darbas Ko
minterno, vieninjančio ir 
valdančio viso pasaulio ko
munistus.

Stiprinkite savo organi-

MISIONIERIAUS LAIŠKAS

yra daug dalykų, dien dar per anksti kalbėti.
1940 metų birželio mėn. 

Tai ir 15 d. bolševikai, kaip ir bu-
nors pavėluotai atsakysiu jds patys Jungtinėse Vai- vo nuo pat Maskvos sutar-
Ukaikunuos pnekaistus. stybėse galėjot matyti A_ tieg sudarymo L.............
Daugiau kaip ketvens me- merįkos diplomatijos veik- spėta, sulaužė sutartį. Ke- ™ taip’
tus buvęs Lietuvos UZSie- p- r 1>flivos dinlnmatai Ii cimtoi f ii Ir ailoj. Gi Lietuvos diplomatai Ii šimtai tūkstančių nu

dirba dvigubai nenorma- driskusių Kominterno ver
bomis sąlygomis; jie turi gų įsiveržė į mūsų kraštą

įvyko davimo obalsiu. Jeigu ank- 
diplomatų sčiau vienijotės savo lie- 

Po savaitės tuvybei apsaugoti ir ūg- 
kitoj Europos sostinėj į- dyti, tuo vieningesni būkit 
vyko naujas pasitarimas, dabar, kovodami už tei- 
kuriame buvo aptarti la
bai svarbūs ateities klau- 

momento Simai Tie pasitenmai bu-i
. - kad nei 

| Kauno bolševikų, nei Mas- 
: kvos bolševikų vyriausy- galit veikti viešai, 
i bės, kurių vienas svarbiau- 
j šių įrankių yra špionažas, 
net apie mūsų diplomatų 
keliones nieko nesužinojo. 
A’škus dalykas, kad už tai 
mes turime dėkoti taip pat 
ir toms vyriausybėms, ku
rios, rodydamos simpati
jos Lietuvos bylai, nekliu
dė mums susitikti.

Vėliau buvo sušauktas 
Lietuvos atstovų - Minis-, 
terių Europoje suvažiavi- 

kuriame dalyvavo 
dauguma akredituotų Eu
ropoj Atstovų. Pastaraja
me suvažiavime buvo su

singiausią Lietuvos Nepri
klausomybės bylą. Naudo
kitės tuo, kad esant lai
mingesnėj padėty, kaip 
mes čia, nes daug daugiau „„u,

; O**““* •nių reikalų ministeriu, lai
kau savo pareiga kai ką. ® . a_. . nuims s<įiygulins, jie luh gų įsiveržė i musų Kraštą,
visuomenei paaiškinti apie (Skaitytįs su karo sudaryta Jau nuo sekančios nakties 
mano kolegas ir bendra
darbius, kurie tiek laimin
gais, tiek nelaimingais 
Lietuvai laikais garbingai’tais _ bolševikais. O kovo- grafu ir telefonu. Tas kon 
gynė ir tebegma vienaip jant su tokiais _-
ar kitaip Lietuvos Valsty- (gangSteriais, kaip bolševi- tiktai Europoje, 
bės interesus. Bolsevi^ kai, k„r;„ A
kams užpuolus ir okupa-, veįkk)S bet Įkuriame krašte 
vus Lietuvą, jos atstovai pagrindas konspiraci-1 
užsienyje nepasidavė pne- ja> veikimas iš pasalų,! 
šo grasinimams, nei įtiki-- šmeižtas, intrigos, plačiai 

išplėstas špionažas ir tero
ras, būtų neprotinga ir 
pragaištinga, kad mes pa
tys duotumėm jiems žinių, 
kas iš mūsų, kur ir ką vei
kia.

Kad Lietuvos diplomati
jai negalima prikišti ne
veiklumo, kaip kad, pavyz
džiui, daro p. Vyt. Sirvy
das, matysit iš to, kas se
ko toliau.

Kaip žinoma, 1939 m J 
spalių mėn. 10 dieną Mas- 
kolijos vyriausybė, gra
sindama karu, privertė 
Lietuvą pasirašyti sutartį 
apie bolševikų bazių mūsų 
krašte steigimą. Ta pat 
sutartimi bolševikai grąži
no Lietuvai Vilnių. Mas-' 
kvos kominterno tikslas 
buvo aiškus: įvesti savo 
garnizonus į Lietuvą, su
daryti pagrindą pro voką-' 
cijoms, kurioms tinkamu 
momentu pasinaudojus, 
būtų galima užimti visą 
Lietuvą kartu su “grąžin-

daugelyj kraštų padėtimis Lietuvos diplomatiniai at- 
ir, kas svarbiausia, jie ko- stovai buvo nuolatiniame 
voja su Lietuvos okupan- kontakte savo tarpe tele-

gynė ir tebegina vienaip janį

Ikyti vi&us kaimus, kaip galima 
tankiau, ideališka būtų sykį į 
mėnesį, bet neįmanoma, ir te
galime juos aplankyti du ar tris 
sykius į metus. Gal paklausite: 
“Kam reikalinga kaimo žmo
nes lankyti? Kodėl jie neateina 
į bažnyčią?” Reikia atsiminti, 
kad čiu, kelių beveik kaip ir nė- 
1 a, tik takai, arba visai prasti 
keliai. Tie žmonės negali šimto 

i mylių eib j bažnyčią. Taigi mi- 
' sionieriai pas juos turi važiuo
ti į kaimus: atlaikyti šv. mišias, 
suteikti Sakramentus. Misionie- 
r ai turi eiti į jų namus ir ten 
mokyti tikėjimo aalykus. Bet 
tie žmonės taip džiaugiasi pa
matę misionierių, taip įdomiai 

Šv. Panelė Marija teatlygina ki-iUSOSi tikybos pamokų, kad 
jums gausiai malonėmis. Aš iš greitai misionierius užmiršta 
savo pusės visuomet maldose savo v-jsus vargus. Praeitą mė- 
atsimenu savo geradarius ir neSj pėsčias ėjau 250 mylių, 
prašau Dangiškojo Tėvo palai- jęa(j aplankyti kaimelių katali- 
mos visiems.

Gal tamstoms būtų įdomu 
nors kiek žinoti apie misiją, čia 
Burmoje. Mūsų nauja misija 
dabar yra Prome. Mūsų “para-’ 
pija” yra didžiausia visoje Bur- žą bažnyčią, berniukams 
moję; ta parapija tęsiasi 100 mergaitėms mokyklą, kleboni- 
mylių ilgumo ir 80 mylių platu- ją ir seserų vienuolyną. Bet vi- 
mo. Tai parapijos ribos, 
turime apie 2500 katalikų, ku- medžiagos, grindų 
rie išsiblaškę po įvairius 125 
kaimus. Mes esame du misionie
riai. mūsų pareiga yra aplan-

Catholic Missions ■I
Prome. Burma, 
Kovo 19, 1941

Brangieji Geradariai,

Aš neturiu tinkamų žodžių 
padėkoti visiems už tokį nuo
širdų atsiliepimą į mano prašy
mą, praeitų metų rugsėjo mė
nesy. Jūsų meilė paskatino jus 
siųsti pagalbą misionieriui į to
limą Burmą ir jūsų maldos se
kė jūsų dovanas. Tai dar vie
nas įrodymas koks gilus yra 
Kristaus tikėjimas lietuvių šir
dyse. Jie ne tik patys jį brangi
na ir juo džiaugiasi, bet deda 
pastangas, kad ir kiti jį išmok
tų. Gerasis Jėzus ir La Saletto

kus; už savaitės ar kitos vėl ei
siu kokias tris savaites po įvai
rius kaimus mokyti ir teikti 
Dievo malones.

Čia Prome mes turime nema- 
bažnyčią. berniukams ir

Mes sa tai yra pastatyta iš bamboo 
visai nėra.

Trūksta lėšų ką nors geresnio 
pastatyti.

Jūsų siųsti man daiktai, pra-

nėjimams, bet paliko išti
kimi savo kraštui ir, atsi
dūrę sunkiausiose sąlygo
se, jam ir toliau tarnauja.!

Aš negaliu čia išdėstyti! 
visa, ką aš žinau ir kas bu
vo padaryta. Jei pasaky
čiau per daug, nusiženg
čiau, išdavęs priešui bolše
vikui paslaptis, kuriomis; 
jis pasinaudotų. Joks iš
mintingas biznierius, žino
damas, kad gangsteriai ty
koja jo bizniškus planus 
sužinoti, neskelbs jų laik
raščiuose. Tad ir aš daug 
ko negaliu šiuo tarpu pa
sakyti. Bet ir tai, ką ra
šau, įrodo, jog nei prieš 
Lietuvos okupaciją, nei po; 
jos Lietuvos diplomatai 
nebuvo neveiklūs.

Visų pirmiausia atsakau 
į kai kuriuos pastatytus i 
klausimus.

Pirma. — Europos vals
tybėse reziduojantieji Lie-, 
tuvos Įgalioti Ministeriai' 
jau seniai yra sudarę Lie-i 
tuvos Tautinį Komitetą 
Europoje. Kurį laiką apie tuoju” Vilniumi. Kad bol- 
to Komiteto sudarymą ne-'ševikai Maskvos sutartį 
buvo galima skelbti laik-’sulaužys, nebuvo abejoji- 
raščiuose. Komiteto narių1 mo. Jei jie gerbtų savo ir 
pavardės ir dabar dar ne-, kitų parašus, teisę, mora- 
gali būti paskelbtos spau-Tę, jie nebūtų bolševikais, 
doje. Komitetą sudaro pir- Maskvos vyriausybė nėra 
mininkas, vice-pirminin-1 korektiškai įvykdžiusi nei 
kas ir du nariai. Kai tik: vienos sutarties su Lietu- 
aplinkybės leis, jų pavar- va. Juo tikresnis tad daly- 
dės bus viešai paskelbtos, kas buvo, jog Maskva pa- 
Šiuo tarpu gi reikia atsi
minti, kad jeigu Tautinis 
Komitetas yra sudarytas 
Lietuvos Įgaliotų Ministe- 
rių nutarimu, tai yra, tų 
žmonių nutarimu, kuriems 
buvo pavesta atstovauti

• v

į 
su tokiais aršiais taktas buvo palaikomas ne 

, bet taip! 
ikai, kurių pragaištingos1 pat ir su Amerika. Visi at- 

! stovai iš karto buvo vie
ningai nusistatę nepripa
žinti Maskvos raudonųjų 
barbarų įsiviešpatavimo 
Lietuvoj. Tuo būdu reikė- mas, 
jo tiktai derinti jų diplo
matinę veiklą ir tuos žy
gius, kuriuos jis turėjo

South Bostono, 
Brocktono, Dor-

Atsiminkite, kad jokia 
politinė veikla nėra galima 
be pinigų. Reikalinga lėšų 
kovai už Nepriklausomy
bę, mūsų politinėms ir di
plomatinėms įstaigoms 
palaikyti, tremtiniams ap
saugoti nuo bado. Tos lė
šos priklauso tiktai nuo 
pasaulio lietuvių, nuo 
Jungtinių Valstybių lietu
vių duosnumo.

Jau baigiasi metai kai 
Lietuva tapo okupuota!

Visa tai, ką aš čia esu 
atvirai pasakęs, nėra nieko 
nauja. Taip pat galvojo ir

padaryti okupantų pasta- darytas Lietuvos Tautinis^.Pat elgėsi ir kitų kraš-
tytos Kaune vyriausybės
atžvilgiu. Jūs jau seniai statytos jo funkcijos, 
žinot, kad visi Lietuvos’ 
diplomatiniai atstovai į-' 
teikė

Komitetas Europoj ir nu- lše,vla1’ kurie kovoj° už 
*savo gimtojo krašto Lais- 
jvę. Ir visados jie laimėda- 

Ir šiandien nei vienas, vo. Taip elgėtės ir Jūs ano 
H n Ūsu diplomatų nesėdi,! karo met.u ir t.ain nat lai-™ ------ diplomatų nesėdi, karo metu ir taip pat lai-atitmkamoms vy- sudejęS rankas. Kiekvie-imėjot 

riausybėn^notasjupr0. nas, nežiūrėdamas sunkių r ’............
medžiaginių ir dvasinių tuvos Valstybė bus atsta-testais prieš Maskvos a- 

gresiją (kai tik bus gali-1
Kai Nepriklausoma Lie-

. - sąlygų, veikia kaip ir kur^yta geresnė, tobulesnė ir
Skelbtos)r i*r protesLvo reikia’ £ūp‘nasi "^“^-teisingesnė, Lietuvių Tau-

, ]? .. pais Lietuvos piliečių, ta galės su pasididžiavimu
tremt,ini,f reikalais veikia pareikšti pasauliui, jog, ... -. r—......., jogi spaudoj, visuomenėj, poli- nei vienas tikras Jos sū- 

įtikos srityje. Aš manau,'nūs, nei viena tikra duktė, 
i kad skaitytojai nereika- kad ir kaip toli pasaulyje 
Į lauš iš manęs daugiau ži- jįe būtų buvę, nebuvo už- 
i nių, kur ir kas deda plytelę miršę savo gimtojo kraš- 
I būsimos Laisvos ir Nepri- to, kad pavojaus valandoj 
i klausomos Lietuvos Vals- patriotų eilėje netruko nei 
; tybės pastatui, nes kitaip vieno tikro lietuvio ar tik- 
l mes pakenktumėm ir sau, ros lietuvės.
ir tiems, kurių simpatijo
mis naudojamės.

■ Aš žinau tikrai, kiek pa-
; gucdos suteikė ir suteikia 
okupuotos Lietuvos žmo- 

’ nėms žinios, kad Lietuvos; 
’ diplomatai paliko ištikimi 

savo pareigoms bei prie-’

Taip elgdamiesi, jie negal- A§ manau> kad Išva- 
neužmirš 

į savo Atstovų užsieniuose 
ištikimybės Tėvynei.

Amerikos lietuvių spau
da klausia taip pat, ko Lie
tuvos diplomatai pagei-

rinktų agentų nutarimus 
“prašyti”, kad Lietuva bū-j 
tų prijungta prie Bolševi-’ 
kijos. Petrui Klimui, Bro-’ 
niui K. Balučiui, Dr. Šau- 

iliui, S. Girdvainiui, P. Ža- 
Ideikiui, V. Gyliui, E. Tu- 
Irauskui, K. Škirpai, DrJ 
i Graužiniu ir šių eilučių au
toriui — nei vienam jų ne
kilo mintis pasiduoti bol
ševikų viliojimams ir gra
sinimams. Taip pat gar
bingai pasielgė Gen. Kon
sulai, Konsulai, Patarėjai, 
Sekretoriai — visi kiti mū
sų diplomatinių bei konsu- 
larinių atstovybių nariai. įaikVFrVkad"‘jie tęsia" ko- 
Taip elgdamiesi, jie negal-:vą Aš manau> L - - 
vojo apie savo ateitį, apie duotoji Lietuva 
tai, kad pasilieka sveti-,savo Atstovu už

Stasys Lozoraitis,
Buvęs Lietuvos Užsienių 

Reikalų Ministeris.

A. Smetona Norįs Grįžti 
| Lietuvą

“Sandara” rašo:
“Praėjus karo audrai, 

prez. A. Smetona greičiau
sia bandys grįžti į Lietuvą, 
kaipo privatus žmogus ir 
apsigyvens jei ne Kaune, 
tai bent savo ūkyje. Į poli- 

_ tiką jis nebeturi noro kiš- 
dauja iš pasaulio Lietuvių tis, nes jaučiasi kaip ir pa- 
Lietuvos vadavimo darbui, vargęs nuo visų audrų ir 
Atsakymas į šį klausimą klajonių”, 
yra Lietuvos Tautinio Ko
miteto Europoje atsišau- ninku žinutė nėra iš piršto 
kimas į Lietuvius. Aš nuo- išlaužta. Bet ar p. Smeto- 
savęs tiek tegaliu pridėti: nai teks pailsėti “nuo aud- 

Pasitikėti Lietuvių Tau- rų ir klajonių” nuovargio, 
ta. Jos širdis neprieinama tai kitas klausimas. Sugrį- 
okupantams. Čekistai jos žęs į Lietuvą gali sutikti 

dar didesrtes “audras”, nes 
Lietuvos žmonės dar nepa
miršo ir to rėžimo, kuriam 
vadovavo p. Smetona.

niuose kraštuose, karo a- 
pimtame pasaulyje, be jo
kio asmeninio turto. Jie 
rūpinosi tik tuo, kad Lie
tuvos, kurį turi būti išva
duota ir bus išvaduota, di
plomatinė padėtis būtų ap
saugota. Aš manau, kad 
toks mūsų diplomatų vie
ningumas yra pažymėti
nas įvykis bendroj diplo
matinėj istorijoj. Jis pa
rodo, be to, jog tie žmonės 
yra tikri Lietuvos Valsty-

sinaudos savo garnizonais 
Lietuvoj ir kitose Baltijos 
valstybėse tam, kad galėtų 
paplėšikauti.

Todėl kelias dienas po 
1939 metų spalių mėn. su
tarties pasirašymo, vienas 
mūsų diplomatų užsienyje 
turėjęs, beje, progos ste
bėti bolševikų diplomati
jos melagingumą ir juo , _ . T. . . _ x _
stebėtis, pasiūlė dviem ki-Į Ir L,et“vn» Tautos Jos
tiems savo kolegoms susi-| ,"t!res«- ldeaIų ,r si»z,nes 
važiuoti ir apsvarstyti, SlOVa1’ 
priemones, kurių reikėtų Greta diplomatinės veik- 
imtis, kai Maskva begėdiš- los reikėjo imtis priemo
kai sulaužys savo parašą nių Lietuvos turtui, archy- 
ir kėsinsis okupuoti Lietu- vams ir inventoriui apsau- 

'vą. Pasiūlytasis suvažiavi- goti. Nei vienas slaptas

I

eitais metais jau atėjo, kovo 15 
dieną. Nereikia stebėtis, nes iš 
Bostono į Burmą, galėtų būti 
apie 14.000 mylių. Taigi aš no
riu ypatingai padėkoti visiems 
Norwoodo, 
Cambridge.
chester ir kitų miestų lietu
viams už visas man atsiųstas 
dovanas. Lai gerasis Dievas
Jums gausiai už visą atlygina. „ ________ ____ __________ __  ___ _____  __ ____

Kun. C. J. Perednia, M. S.jmas įvyko vienoj Europos dokumentas nėra patekęs

okupantams. Čekistai jos 
neįveiks. Tauta, kuri buvo 
nepriklausoma, niekados 
nenustos trokšti ir siekti 
Nepriklausomybės, kaip 
žmogus, kuriam atimta 
laisvė, visados trokšta iš
eiti iš kalėjimo.

Tikėkite, jog Lietuva bus 
išvaduota iš bolševikų o-

Gali būti, kad ši tauti

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji
mo. Ksenofontas.
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Mylimieji,
Jūsų laišką gavau, ačiū. 

Naujienų pas mus šiek 
tiek yra, ir nelinksmų. 
Prano nėra namuose, neži
nau nei kada grįš, išvežė 
1941 m.'vasario 15-16 d.— 
supraskit kur. Aš kol kas 
esu sveika, nors širdis am
žinai verkia — likau viena 
Raudondvary. Noriu va
žiuoti į Jurbarką, bet kol 
kas dar negalima, neina 
garlaiviai — dar ledas sto
vi ąnt Nemuno.

Jurbarke Julių namas 
nesudegė, išliko sveikas, 
sudegė tik vidurys miesto, 
taip pat ir bažnyčia. Jie 
visi kol kas sveiki, Stasys 
su šeima taip pat sveikas.

Matot kokios pas mus 
naujienos. Žinoma su lai
ku sužinosit daugiau, ra-;* 
šykit į Jurbarką, arba į ” 
namus, Raudondvary jau j 
nieko nebus, kaip Prano 
nėra. Daiktus Prano vešiu 
į Jurbarką, visą, kitą inven
torių išpardavėm, nes nėra 
prasmės laikyti.

Parašykite, kaip Jūsų 
sveikata, kaip gyvenote.

Likite sveiki, bučiuoju 
Jus visus —

Jūsų Mama.

v •

• X

A

1941JV.3. 
Raudondvaris.
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Kun. Prel. J. Miliauskas, Scranton, Pa......
Z. Bukauskas, Lawrence, Mass...................
A. Laukaitis, Cambridge, Mass............ ......
V. Virbickas, Providence, R. I......................
A. Baltutis, Newark, N. J.............................
S. Baranauskas, Waterbury, Conn.............
J. Lukša, New Haven, Conn..........................
W. Januška, Philadelphia, Pa......................
A. Redicavage, Shenandoah, Pa..................
J. Kavaliauskienė, Lowell, Mass................... 
V.’ Balušaitienė, So. Boston, Mass...............
J. Povilaitis, Cambridge, Mass....................
A. Zavackas, Cambridge, Mass....................

$1 00 J’ Prūsas, Brighton, Mass............................
$100 A- Caspiūtė, Delanco, N. J...........................
$100 P* &vaSŽdys, Chicago, III..............................

.T. Karališkas Nashua N. H.

$2.00; 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00

//| mus gyvenimas yra labai 
sunkus, ir nėra žinios kaip 
toliau reikės gyventi. Da
bar mes neturime jokios 
nuosavybės, ką turime tai 
viskas valdžios. Žemės ne
galime nei parduoti nei 
pirkti, nes viskas valdžios. 
Viskas pas mus labai pa
brango, kas reikia pirkti 
krautuvėse. Dabar eina 
vietoje lito rusų rubliai. Iš 
pradžios buvo ir litas ir 
rublis, dabar litus iš apy
vartos išėmė. Taip pat nu
savino visus miesto na
mus, kurie tik buvo dides
ni, taip pat nusavino įmo
nes, kaip malūnus, lentpiū- 
ves, net jau ir vėjo malū
nus surašinėjo. Vabalninke 
nusavino Živo malūną, 
Grinčaičiaus namą, Kon-

1 kio, Aukštikalnio, F. Slavi
no ir kitų, mat nereikia ir 
labai didelių namų. Nusa-

1 vino ir Vabalninko parapi
jos salę ir ten padarė san
delį grūdams ir linams 
pirkti. Tai mat kokia tvar
ka pas mus. Krautuvėje 
viskas brangu, kaip tai 
pernai auliniai batai buvo 
30 litų, o dabar 180 rub. 
Kamašiai buvo 14 litų — 
dabar 80 rub., šilkinės ko
jinės buvo 4 lit. — dabar 
20 rub., moteriška sukne
lė vilnonė buvo 30 litų — 
dabar 200 rub., milelio me
tras buvo 12 litų — dabar 
50 rub., o šilkas tai baisiai 
brangus. Cukrus buvo 1.60 
lit. — dabar 2.50 rub., deg
tukai buvo 10c., dabar 5

I

Artinantis Lietuvių Darbininkų Dienai,, tai yra 
liepos 27 d., Rėmėjų eilės sparčiai auga ir didėja. Iš 
tikrųjų, be galo malonu, kada pažvelgi ir matai nuo
širdžių prietelių tokią didelę armiją, kurį yra visuomet 
pasirengusi laikraščiui “Darbininkui” padėti. Štai, šią 
savaitę pribuvo sekanti Rėmėjai:
T. Verseckas, Waterbury, Conn............................. $1.00
V. Frenckienė, Baltimorę, Md..................
J. Vaikšnoras, So. Boston, Mass...............
Rev. j. Daunis, Haverhill, Mass. ..............
Mrs. D. Daunis, So. Boston, Mass............
P. Bendorius, Detroit, Mich......................
A. Stigas, Dorchester, Mass......................
Mrs. M. Shimkus, So. Boston, Mass...........
Mrs. J. Glėbas, Plainfield, Conn...............
P. Marcinkevičius. Philadelphia, Pa........
S. Subatienė, Richmond Hill, N. Y............
F. Ajauskas, Westoną Mass......................
P. Mikalcius, Kearney, N. J......................
A. Smith, Coxsackie, N. Y. .....................
S. Razukevičius, Providence, R. i. ..........
Mrs. P. Shilinskas, New Haven, Conn.......
Mrs. A. Janulevičius, Barre Plains, Mass. 
A. Vervecka, Maynard, Mass. .................
K. Miglinas, Thompsonville, Conn............
F. Buinevičius, Gilbertville, Mass............
J. Valentas, Dorchester, Ma,ss...................
J. Budreckis, Elizabeth, N. J......................
J. Salinis, Detroit, Mich........ ...................
E. Junaitis, Rumford, Me..... ...................
A. Rusienė, Dorchester, Mass. .................
J. Siurpunas, Waterbury, Conn................
K. Cenkus, Ashley, Pa..............................
B. Staras, Chester, Pa........ ,....................

linų i M. Piktelis, Worcester, Mass. ...T............
birkavas buvo 250 litų — V. Galubickas, No. Chelmsford, Mass.......
dabar 400 rub. Tik beko-sO. Klimauskienė, Lawrence, Mass............
nas pabrango. Pernai maž- B. Seremaitienė, Nashua, N. H................
J______■< 11 a  J —1 1

Agn ietė Mashidlauskaitė 
iš Brockton, Mass. yra 
Lietuvių Darbininkų Die-: 
nos Komiteto I-ji sekreto
rė. Ji uoliai dirba, kad lie
pos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. 
Lietuvių Darbininkų Die
na pasisektų 100%.

Il
i

kap., geležies kg. 70 kap., 
pipirų 100 gramų 8 rub.,1 
moteriška vilnonė skara 
buvo 14 lit. — dabar 99 rb.,i 
koliošai buvo 9 lit. — da
bar 22 rub., kepurė žiemi
nė (odinė) buvo 7 lit. —da
bar 60 rub.

Tai tokios kainos krau
tuvėje, o ką ūkininkas 
parduoda, viskas pigu. 
Kviečiai buvo 14 lit. —da
bar 15 rub., rugiai buvo 12 
lit. — dabar 13 rub., 1

j V

$100 Barauskas, Nashua, N. H..............
W. Šimkus, New Britam, Conn........
A. Kvedaravičius, Du Bois, Pa...........
A. Butrim, Rochester, N. Y..... .........
Pr. Slaveikis, Amsterdam, N. Y.......
E. Jankauskienė, So. Boston, Mass... 
Miss T. Zaremba, Dorchester, Mass. 
j. Qwirka, Dorchester, Mass.............

I

Brangus Broli Longinai,
(Sveikinimas. Red.). Da

bar mes aprašysime apie 
savo gyvenimą. Mes gyve
name senobiniai, tik jau 
prie rusų valdžios. Pas

l

•>

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

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

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

Visuomenvs akys nukreiptos į Kunigų Vienybės 
Seimą.

daug 100 litų — dabar 200 
rublių, daugiau viskas ū- 
kininkų pigu, o mokesčius 
valdžia vis krauna. Ki
tiems ūkininkams pakelta 
net iki 1,000 rublių ir vir
šaus. Dabar tai atėjo sun
kūs laikai, kad reikia kvie
čių aruodas vežtis už porą1 
batų. Jau pas mus steigia 
kolkozus, t. y. bendrus ū- 
kius, nori padaryti taip 
kaip Rusijoj. Bažnyčias 
apdeda dideliais mokės-! 
čiais, kažin ar galės tikin
tieji beišlaikyti. Tai mat 
kokia tėvynėje komunistų 
tvarka. Kai gausite laišką 
tai atsakykite mums. Laiš
ke pažymėkite, ar gavote 
nuo mūsų visus laiškus. 
Sudiev!

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

Z. Jonaitis, Westfield, Mass...............
J. Kairis, Waterbury, Conn...............
V. Poliukaitė, Rochester, N. Y...........
A. Baronas, Montello, Mass.....
Mrs. A. Vindašius, Providence, R. I....
F. Stasinskas, Providence, R. I........
T. Kisielienė, Nashua, N. H...............
M. Clayton, Baltimorę, Md. ....
M. Kalinauskas, Cambridge, Mass. ... 
J. Miller, Chester, Pa........................
T. Versiackas, Lowell, Mass..............
J. Velička, So. Barre, Mass. ...... .......
A. Erusevicz, No. Chelmsford, Mass.

,J. Kodis, Chester, Pa. .....r..................
į J. Adomėlis, Waterbury, Conn..........
J, Tunjska, Detroit, Mich......... ........
Mrs. M. Werbitzkas, Granby, Conn....
G. Palionis, Shenandoah, Pa..............
J. Dilioms, Terryville, Conn....... .....
J. Češnakauskas,. Lawręnce, Mass. ...
B. Macenas, Hartford, Conn.............
J. Matuza, Elizabeth, N. J.................
S. Vilkalis, Amsterdam, N. Y. .:.......
J. Makauskas, Waterbury, Conn.......
Z. Karalius, Waterbury, Conn. .........
O. Valinčienė, New Britain, Conn. ... 
B. Velička, Bristai, Conn..................
Wm. Mencunas, Providence, R. I.......

» l.

J. Vaičiulis, Westminster, Mass..............................$2.00
M. Sakalauskienė, Worcęster, Mass..................... $1.00
j. Mikelaitis,. Baltimorę, Md......................... $1.00
Prelatas J. Maciejauskas, Los Angeles, Cal......... $1.00
V. Masiliūnas, Los Angeles, Cal. ,.......................... $j.00
B. Miciūnienė, New Britam, Conn.......................... $1.00
L. M- Kašėta, New Britam, Conn......................... $1.00
Ė. karvelis, So. Boston, Mass. ............................... $1.00
V. Tamulaitienė, So. Boston, Mass..........................$1.00
j, Brazis, Cleveland, Ohio  ...................................... $1.00
M. Willumitis, Windsor, Conn..................................$1.00
J. Turauckas, Phila, Pa. r.................................... $1.00
Chas Sharris, E. Cranby, Conn............................  $1.00
Aug. Waitekūnas, Leominster, Mass...................... $1.00
A. Pateckis, Hartford, Conn.................................... $1.00
J. Slaviškas, Worcester, Mass..................................$1.00
A. Orentas, Waterbury, Conn.................................. $1.00
P. Svirskas, Haverhill, Mass................................. $1.00 
J. Žilis, Kearny, N. J............. $1.00
B. R. Sarapas, Worcester, Mass..............................$1.00
R. Dūdas, Amsterdam, N. Y.,.................................. $1.00
A. Tamulonis, Nashua, N. H. ..............................  $1.00
Mrs. M. Rusas, Port Washington, L. I., N. Y.........$1.50
Szafranauskas, Kankee, III..................................... $1.00
Mrs. V. Tarbocas, Roxbury, Mass.......................... $1.00
Šv. K. S., Chicago, III...... .....  ...........  $1.00
Mrs. A. Legis, Newark, N. J..................................  $1.00
M. Abračinskas, Brockton, Mass......................... $1.00
M. Lukošaitis, Baltimorę, Md..................................$1.00
J. Kičas, Westfield, Mass. ........................................$1.00
A. Paulauskis, Worcester, Mass..............................$1.00
M. Meškinis, Chicago, III.......................................  $1.00
J. Brown, Rochester, N. Y. .................. $1.00
Mrs. A. Yaunches, W. Phila, Pa..............................$1.00
M. Jakštienė, W. Lynn, Mass................................  $1.00
A. Augustinavičienė, So. Boston, Mass.................. $1.00
J. Petronis, Hartford, Conn......................................$1.00
A. Andriūnas, So. Boston, Mass..............................$1.00
J. Juknis, Newark, N. J. .......   $1.00
E. Nanartavičienė, So. Boston, Mass......................$1.00
A. Rakauskas, Dorchester, Mass............................. $1.00
K. Niauronis, So. Boston, Mass............................  $2.00
M. Nasolius, Center Falls, R. I................................$1.00
T. Butkus, Waterbury, Conn................................  $1.00
Mrs. M. Digimas, Waterbury, Conn..................... $1.00

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.
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: 1Kun. P. Ragažinskas.

(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)
1932 metais vasarą Kaune turėjo įvykti 

“Pavasario” Federacijos 20 metų jubiliejinis 
kongresas. Deja, vos keliolika dienų prieš 
kongresą iš vidaus reikalų ministerįjos gau
tas pranešimas, kad kongresui vyriausybė 
atsisakanti duoti leidimą. Tais pat metais 
vasarą įvyko įspūdingas ir gausus Mariam- 
polės rajono pavasarininkų kongresas. Jame, 
be kitų svečių dalyvavo Lietuvos katalikiško 
jaunimo vadai prof. Eretas, Dr. Leimonas, 
prof. Dovydaitis. Pasibaigus kongresui minė
tieji katalikiškos visuonienės vadai ir visa 
eilė kitų pasodinti keliems mėnesiams už ge
ležinių grotų.

Lietuvos universitete visa eilė katalikų 
profesorių (Dovydaitis, Pakštas, vysk. Rei
nys) buvo perkelti žemesnen kategorijon. 
Lietuvos katalikai norėjo atidaryti savo uni
versitetą. Nors viskas jau buvo prirengta, bet 
tautininkiškoji vyriausybė nedavė leidimo. 
Studentai ateitininkui, baigusiam universi
tetą, valdinė tarnyba būdavo sunkiau gauti, 
negu kupranugariui pralysti pro adatos sky
lutę. Karo mokyklon žiūrėdavo, kad tik nepa
kliūtų moksleivis ateitininkas. O jei studen
tą ateitininką paima kariuomenėn, tai jokiu

būdu neskirs jo karo mokyklon, kad galėtų 
baigti kaipo atsarginis su leitenanto laipsniu. 
Valdininkų skirstyme buvo žiūrima ne žmo
gaus vertės ir sugebėjimas, bet partijos žen
klo. S. Kalvarijos teisėju buvo teisingumo 
ministerio paskirtas vos tik universitete kur
są išklausęs, bet dar egzaminų neišlaikęs, p. 
Diržys, kai tuo pat metu Kalvarijos apylin
kės Jurgežerių kaime J. Jasiukevičius jau 
pora metų buvo atsiskaitęs su universitetu ir 
gavęs diplomą su geriausiu pažymėjimu, pas 
tėvą arė žemę. Mat vienas tautininkiškos or
ganizacijos narys, o kitas katalikų studentų 
ateitininkų.

Lietuvos piliečiai buvo suskirstyti į sūnus 
ir posūnius, su privilegijomis ir be privilegi
jų-

Visa eilė katalikiškų gimnazijų (Vilkaviš
ky, Kybartuose, Lazdijuose, Kražiuose ir 
kit.) buvo suvalstybintos. Vilkaviškio gimna
zijai įvairias provokacijas organizavo pats 
buvęs apskrities viršininkas Giedrys.

Tautininkai užsimanė ir vyskupų pareigas 
eiti. Pradėjo kontroliuoti kunigų sakomus 
pamokslus. Į bažnyčias pamokslų metu spe
cialiai būdavo siunčiami valdininkai užrašy
ti ką kunigas sako. Bent trečdaliui Lietuvos 
kunigų buvo teisme keliamos bylos už pa-

v •

mokslų sakymą. Amerikos lietuviams katali- 
kams gerai pažįstamas vyskupas Reinys ir
gi buvo patrauktas teisman Kazlų Rūdos tei
sėjo už pasakytą pamokslą Veiveriuose reko
lekcijų metu.

Gimnazijų moksleiviai, kurie buvo įtarti 
priklausant katalikų moksleivių ateitininkų 
sąjungai, buvo šalinami iš gimnazijų, arba 
žeminamas elgesio požymys. Vienokiu ar ki
tokiu būdu nukentėjusių moksleivių ateiti
ninkų Centro valdyboj užregistruota virš 
600. Argi ne gyvenimo ironija, kad pirmosios 
Lietuvos karo mokyklos karininkų laidos de- 
vyniasdešimts nuošimčių buvo ateitininkai, 
o vėliau, kai aptilo ginklų žvangėjimas tie 
patys ateitininkai buvo suvaryti į požemius, 
mėtomi iš gimnazijų ir kitais būdais spau
džiami. Skaudu buvo, kai tūkstančiai idealin- 
gosios moksleivijos susirinkimas vietų turė
jo ieškoti bažnyčių požemiuose, užmiesčiuo
se, ūkininkų kluonuose, ar eiti į laukus už ke
letas kilometrų, kur nėra pavojaus patekti į 
šnipų pinkles.

Politinės piliečių teisės buvo beveik visiš
kai atimtos. Seimas paleistas, o apie rinki
mus nebuvo jokios kalbos. Nors konstituci
jos keitimas priklauso seimui, tačiau tą pa
reigą pasisavino pats p. Smetona. Ir kas įdo
mu, kad jo paskelbtoji konstitucija nebuvo 
pasirašyta tuomet buvusio ministerio pirmi
ninko Voldemaro. Prezidentą rinkdavo tau
tininkų partijos paskirti žmonės. Kandidatas

visuomet būdavo tas pats vienas, tai p. Sme
tona. Liaudis šią komediją labai gerai supra
to ir tik karčiai šypsodavosi.

Kaip buvo uzurpuotos žmonių teisės rodo, 
kad ir šitoki pavyzdžiai. Pavyzdžiu kaimas 
negalėjo išsirinkti net seniūno (šaltyšiaus) 
ir viršaičio. Jei išrinkdavo ne tautininką, tai 
apskrities viršininkas tokius rinkimus panai
kindavo. O jei piliečiai atsisakydavo kitą 
rinkti, tai pats viršininkas seniūnus ir vir
šaičius skirdavo.

Iki 1935 m. vasario mėn. Lietuvoje veikė 
pačių tautininkų suorganizuota ūkininkams 
organizacija “Ūkininkų Vienybė”. Ši organi
zacija dalinai buvo ekonominė* dalinai poli- * 
tinė. Per “Ūkininkų Vienybę” tautininkai ti
kėjosi ant savo meškerės pagauti Lietuvos ū- 
kininkus. Bet ir ši organizacija ūkininkų ne
patenkino. Joje paprastai daugiau nieko ne
buvo veikiama, kaip tik fabrikuojamos rezo
liucijos tautininkams šlovinti. Nariai neturė
jo teisės net sau skyriaus pirmininko išsi
rinkti. Kai susirinkimuose buvo pradėta 
svarstyti ekonominiai bei politiniai klausi
mai, tai tautininkai išsigandę uždarė ir “Ū- 
kininkų Vienybę”. Iš visa ko atrodė, kad ar
tinosi Lietuvai tie laikai, apie kuriuos vysk. 
Baranauskas dainavo, kad “anei rašto, anei 
druko mums turėt neduoda, tegul Lietuva 
bus tamsi ir juoda”.

(Bus Daugiau)

Jt » • ...
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Birželio 29 d;; 1941 m: 

Dievo Apvaizda Ir Pasaulio Įvyki
M u r, t i H*-u -U • ■ - • L- ..... 1: L .. 1J. A.

ai
Mano ii';i• • • ir -1 i-, ' « * v -iManų Brangieji visus Katalikų Bažnyčios vaike

zai; šventųjų Apaštalų Petęo ir Povilo šventėje, jūsų 
---- -------------- --------- (gta j Rpmą.į^pmjos giesmes 

ji Roma, dviejų, Kunigaikščių 
krauju tu esi lal?ži(garbingai pašlakstyta; krauju tu jų 
raudonuodama brangiu, viena viso pasulio grožybes 
praneši”...

Bet Rojuos laimė, kuri yra kraujo ir tikėjimo lai
mė, taip pat yrą jūsų laimė; nes Romos tikėjimas de- 

jšinėje Tibero upės yra užantspauduotas Apaštalų Ku
nigaikščių krauju, gi kairėje upės pusėje randasi tikė
jimas, kuris buvo jums skelbiamas ir bus skelbiamas 
.visam pasauliui.
t Jūs džiaugsmingai sveikinate Romą, nes jaučiate 
savyje tą džiaugsmą ir laimę, kurį duoda Kristaus ti
kėjimas.

( Devyniolika šimtmečių atgal, ciesarų Roma bu- 
tvo pakrikštyta pirmojo Kristaus Vietininko žemėje ir 
.tautų Apaštalo krauju ir pavadinta Kristaus Roma. 
Tai buvo neklystančios šventos Bažnyčios ženklas, 
ženklas jos įieklaidingo tikėjimo mokimo; ir tame 
krauju je buvo įrašyta garbingos istorijos šventų karų 
ir Romos pergalės puslapiai.

Ar jūs kada paklausiate savęs kokios buvo min
tys, baimė, to mažojo būrelio Krikščionių, išsiblaškiu
sių po pagonių miestą, kurie skubiai palaidoję dviejų 
didžių kankinių kūnus — vieno prie Vatikano kalno, 
kito prie Ostijos kelio — jie susirinko į vergų ar betur
čių namus, keletas į savo turtingus namus, ir jautė tą 
liūdesį, tarytum likę našlaičiai, netekę dviejų didžiųjų 
Apaštalų.

Tai buvo skaudžiausias metas, kad tik prieš tai 
žiaurus Neronas buvo paskelbęs persekiojimą jauna- 

I jai Bažnyčiai.
Prieš jų akis dar stovėjo balsus vaizdas; žmonių 

deganti kūnai ciesoriaus darže; Krikščionys žvėrių su- 
I draskomi arenoje ir nužudomi gatvėse. Ir atrodė tada, 
I kad nepermaldaujamas žiaurumas viešpatauja; du 
I Bažnyčios stulpai, kurių buvimas palaikė mažojo 
I Krikščionių būrelio tikėjimą ir drąsą, buvo nužudyti.

Toje kraujų srovėje, kaip jų širdys turėjo atjausti 
I nuliūdimą, kada nebebuvo tų didžiųjų Apaštalų, o jie 
■visi palikti Nerono žiaurumui ir baisiai Romos ciesorių 
Igalybei!

Bet prieš persekiotojų ir jų tarnų plieną ir kūniš- 
Iką jėgą jie įgavo jėgos ir meilės, kuri buvo stipresnė 
■už mirties kančias; ir stai mes matome senelį Popiežių 
■Linų vadovaujant nuliūdusiam Krikščionių būreliui.

Popiežius Linus buvo pirmas, kuris užėmė kanki- 
■ nio Petro vietą. Į savo drebančias rankas jis paėmė 
■laišką parašyta šv. Petro Mažosios Azijos tikintie- 
Isiems, ir lėtai skaitė palaimos, pasitikėjimo ir paguo- 
Idos žodžius:

“Palaimintas teesie Dievas ir mūsų Viešpats Jė- 
■zaus Kristaus Tėvas, kuris pagal savo didžio gailes- 
■tingumo atgimdė mus gyvajai vilčiai Jėzaus Kristaus 
■atsikėlimu iš numirusių... Juo jūs džiaugsitės, jei ir 
■reikia dabar trumpam laikui nuliūsti įvairiuose ištyri- 
■muose...

“Taigi, nusilenkite po galinga Dievo ranka, kad 
■Jis išaukštintų jus aplankymo dienoje. Paveskite Jam 
■visus savo rūpesčius, nes Jis rūpinasi jumis... Visos 
■malonės Dievas, kuris mus pašaukė į savo amžinąją 
■garbę Kristuje Jėzuje, pats jus truputį kentėjusius 
■patobulins, sustiprins ir patvirtins”. (1 Petro, 1, 3-6; 
■6-10).

Taip pat ir Mes, brangieji vaikeliai, kurie stebėti- 
■na Dievo Apvaizda esame pašaukti į Petro, Linaus ir 
■šimtus kitų šventų Popiežių vietą, turime pareigą pa- 
■guosti ir sustiprinti savo brolius Jėzuje Kristuje. Mes, 
■kaip, ir jūs, jaučiame širdies liūdesį dėl tų baisių kan- 
■čių ir nelaimių, kurios dabar vargina pasaulį.

i
Tiesa, audros tamsumoje, netrūksta paguodos 

■ženklų, kurie pripildo Mūsų širdį didžia ir šventa vil- 
■timi; tai yra drąsa Krikščioniškos civilizacijos apgy- 
■nimui ir tikra viltis jos laimėjimo; didvyriškas patrio- 
■tizmas, didvyriški dorybės darbai; išrinktosios sielos 
■pasirengusios visokiam pasiaukojimui; nuoširdus sa- 
■vęs pasišventimas; išsiplatinęs tikėjimo ir pamaldumo 
■atgijimas. >

Bet iš kitos pusės: nuodėmė ir nedorybė įsiveržė 
■į žmogaus gyvenimą, į šeimos židinį, į bendruomenės 
■santvarką, ir kas blogiausia, kad visa tai yra ne tik 
■pakenčiama, kaip žmogiška silpnybė, bet pateisinama, 
■aukštinama, statoma valdovu įvairiose žmogus gyve- 
■nimo srityse.

U. ąingo,< • S/’

■ • ■

Pagerbimo garbės stalo dalyviai. Iš kairės dešinėn: Ao Leonard G. Velichk
kevičius, kun. Antanas Baltrušiūnas. kun. K. Vasys, ku: Ir. A. Bružas, kun. dr. Pijus Liutkus, 
ponia Ona Liutkienė. kun. dr. Liutkaus motinėlė, p-lė . . -.elė Liutkaitė, kun. Liutkaus sesutė ir 
ponia Ant. Burienė.

Nashua Šv. Kazimiero par. kleboną

Aušros Vartų Parapija

Visa Aušros Vartų parapija 
šiuo laiku rengiasi prie ypatin
go įvykio. . tai yra Karnivalo.1 
arba kaip angliškai vadina 

i Lawn Festival.

“Į ________8 k t;
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BUY
UNITED 
STATĖS 
SAVINCS 
/BONDS 
AND STAMPS

AMERICA O\ GUARD!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defer.se 
Savi ngs Poste r, showing an exact 
duplication of the original "Minute 
Man” stat-ue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post oftice, are a vital part 
of Americas defense preparations.

I

ton laikrodį. Kalbėtoja MarytėNASHUA, N. H. —
Liepos 13 d. Nashua lietuvių Staniuliūtė pasveikino kleboną 

Šv. Kazimiero parapijos parapi- vaikučių vardu ir įteikė maldų 
jiečiai pagerbė savo kleboną bukietą. Kleboną pasveikino 
kun. dr. Pijų Liutkų jo 15 metų gyd. Umpa ir William Molloy 
kunigystės sukaktuvių proga.! (Governor’s Councilorl. Po to 
Kun. P. Liutkus kunigu įšven- kalbėtoja Alice Kazlauskaitė 
tintas liepos 11 d., 1926 metais, parapijiečių ir draugijų vardu 
Romoje. Ten taip pat Grego-! įteikia auksinį kieliką. 
riaus universitete gavo teologi-i Teisėjas Bolis Degasis ir laid. 
jos - filosofijos daktaratą. Ap-| direktorius Juozas Mikelionis 
lankęs Europoje žymesnes vie-'sveikino kleboną telegramomis, 
tas grįžo į Jungtines Amerikos Be to kleboną sveik ir. . kun. 
valstybes ir buvo paskirtas kla- Vasys. kun. Jutkevičius. kun.. 
sinių kalbų profesoriumi La Sa- Ant. Baltrušiūnas. kun. J. Bu- 
lette kolegijoje, Hartford. Conn. cevičius ir kun. dr. Bružas, ku- 
Po dvylikos metų buvo paskir- ris buvo vakaro vedėjas. Paga- 
tas filosofijos profesoriumi La liau padėkos žodį tarė pats pa- 
Salette akademijoje. Altamont, 
N. Y: •'

1939 m. kun. dr. A. Bružui už
ėmus profesoriaus vietą, kun. P. 
Liutkus buvo paskirtas jo vie
ton klebonu, kur jis sėkmingai 
darbuojasi šiandien.

Pagerbimo bankietas buvo iš
kilmingas su gražia programa, 
kurią išpildė sekančiai:

Dainą “Pasveikinimas” išpil
dė kvartetas — Ona Sabaliaus
kaitė, R. Gaidytė. Ona Gaidytė, 
Veronika Augūnaitė ir akom- 
ponistė Rožė Atkins. Poemą — 
“Kunigas” išpildė Julius Aroš- 
ka. Kalbėtojas adv. Leonardas 
Velička biznierių vardu sveiki
no ir įteikė Philco radio klebo
no automobiliui. Dainą “Kuni
gavimo Sukaktį Minint” išpildė 
pirmiau paminėtas kvartetas. 
Poemą “Sveikas” išpildė Jonas 
Karlonas ir Petras Matuza. Kal
bėtojas Jonas Vaičiūnas, pa
sveikino Manchesterio lietuvių 
vardu ir įteikė klebonui Hamil-Jgiausių metų!

į
I
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I išvažiavimo, kuris įvyks rugp. 
3 d. Keletas narių apsiėmė dar-i 
buotis. Baigiantis susirinkimui, 
pirm. M. Vaitekūnienė padarė 
“surprize”. Kadangi liepos mė
nesį pripuola šventės Šv. Mad- 
dalenos ir šv. Onos, taigi pirm, 
atsinešė didelį pluoštą raudonų 

! rožių ir apdovanojo visas Mag- 
dalenas ir Onas, įteikdama po

I rožę. Tas buvo tikrai naujany- 
bė, nes tai dar pirmas toks įvy-

■ kis. Magdalenos ir Onos savo 
I pirm, išreiškė padėką rankų 
plojimu. Po susirinkimo užkan- 

j džius pagamino ponios — I.
Thompson, 
Navulienė, 
Dilonienė. 
beano.

|

E. Dauburienė.
M. Ščiukienė 
Po užkandžių

BE A NO

Karnivalas prasidės sekančią 
savaitę, liepos 21 dieną, ir tęsis 
visą savaitę, per šešis vakarus 
ir baigsis šeštadienį, liepos 26 
dieną. Karnivalas tuomi ypatin
gas. kad niekas čia iš lietuvių 
dar tokio Karnivalo nerengė. 
Visko lietuviai matė, visaką 
praleido, bet niekas dar neban
dė Karnivalo surengti, tik štai 

i dabar jį rengia Aušros Vartų 
1 parapija. Karnivale visiems bus 
I ką pamatyti ir smagiai laiką 
! praleisti. Ten bus įvairių žaidi-
jmų, gražių daiktų ,laimėjimui. MARIA VALANDA
' turto įsigijimo, arba šiaip pa- 
i žaisti. Galima bus arkliukais 1 i
pajodinėti, europlanais palaks
tyti. gurbučių rate suktis. Kiek
viename vakare prie užbaigos 
įvyks šiurpulingas. įdomus 
sporto aktas: vyras iš 120 pūdų 
aukščiau, save pasidegęs ir vi
sas liepsnose paskendęs, šoks į girdęs Dievo balsą, 
kubilą vandens ir ten pasiners. 
Sunku tokį įspūdingą aktą ap
rašyti, reikia jį būtinai pama
tyti. kad tikrai suprasti. Taipgi 
kiekvieną vakarą bus išleista 
po vieną gražią dovaną, kurių 
tikietai jau seniai 
Pirmą 
lempą, antrą — prosą 
jausią metaline lenta, 
radio, ketvirtą 
stalo reikmenų setą, penktą 
elektrikinis kepimui 
paskutinę šeštą dieną — elek- 
trikinė šlavimo mašina, 
dovanos yra 
gios.

i

E. 
ir M. 
buvo

Šv. Vardo Marijos draugijos 
sumanymu rengiama Beano 

višiems party liepos 23 d., parapijos
gerbimo dalyvis, kleb. kun. dr.
Pijus Liutkus, kiltis 
nuoširdžiausiai už kalbas, dova- bažnytinėje salėje dėl pagerini

mo virtuvės Maironio parke
• Kviečią visus draugijas ir pa
vienius skaitlingai dalyvauti ir 
paremti naudingą darbą. Gauta 
puikių dovanų iš krautuvių, ku
rios bus duodamos laimėtojams.

nas, sveikinimus ir linkėjimus 
padėkojo.

Bankieto metu akordijonu 
grojo J. Skirkevičius. Jr., o jo 
draugas Oveltette grojo gitara. 
Daugiausiai dėl šio bankieto
pasidarbavo kun. J. Bucevičius, Iki pasimatymo.

I šios parapijos vik ras, ir 
geros valios- žmonės, 
pagamino ponų At ::ns 
(Brick House). E.

Maironio

kiti
Valgius 
įstaiga 

P. S. .V.

Viena Onų

Sekmadienį, liepos 20 d.. Avė 
Maria radio valandos metu bus 
transliuojama apie šventą Mo- 
ses. kuris gyveno 4-tame šimt
mety j. pasižymėjo laisvu gyve
nimu jaunystėje, bet vėliau, iš- 

pasišventė
jo garbei.

I

jau seniai dalinami.! 
vakarą išduos gražią' 

su nau-!
trečią —1 

sidabrinių

pečius, ir

rinktinės ir
Visos
bran-

svečių 
ir laukia visų kas 

vakaras nuo liepos 21 dienos li
gi Liepos 26 dienos. Karnivalo 
vietą trys blokai nuo bažnyčios, 
prie į Providence kelio, ant 
kampo Vernon ir Ballard gat
vių. skersai American Steel Co., 
dratinių dirbtuvių. Įžanga į 
Karnivala visiems dykai. R.

Aušriečiai
tose dienose

tikisi daug

Avė Maria radio valanda 
transliuojama kiekvieną sekma
dienį 6:30 vai. iš stoties WMEX 
Boston ir pertransliuojama iš 
kitų 150 stočių.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
VVORCESTER, MASS. , ,

275 Main St., VVebster, Mass.

The NEW KEIVINATOR gives wREDAKCIJOS 
PRIERAŠAS —

prirengta.
Darbuotojos ir aukotojos se-

f
■

I

tekūnienė išreiškė padėką dar
buotojoms ir aukotojoms laike 
buvusios vakarienės, nes buvo 

ir skoningai

Svarbus Susirinkimas
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kaina nepakilus!

PA2VELG
Visas plieno kabinetas 
Stainless Plieno Cold-Ban 
Didelis 6"4 kub. p. didžio 
5-wav Magic Shelf 
Didelė įtalpa daržovėms 
sudėti aruodas.

Nauja Polar lempa
Vieta užšaldyti maistui

Pirk dabar, kai

Dvi Extra-Greitai, šaldo 
mos Lentynos.

Polarshere Sealed Unit 
Didelis Stiklas, nuima 
mas Daržovėms sudėti.

Išimamos Ice Trays 
Moonstone Saldomas 
Cbest.
Stiklas mėsai apdengti.

Kainos gali būti pakeistos be pranešimo.
PAS JŪSŲ

t A ,
PA2VELG I GRO2J! PAŽIŪRĖK ) EXTRAS! 

j kainą:
♦

EdisonShop
AND ELECTR1CAL DEALERS

Palevičie ė. O. Ridi- 
E. Ne-

V. Senia .skienė. A. 
Raulauskie-
PiktelienėJ

su-
kp.
ra* | darbuotę

Elektriškas Budas Yra
Visu Amerikiečių Būdas.

Malonu būti Amerikiečiu
gali gautikada už mažai

elek-

kviečiameįsigyt: mes
lankyti m.s

šiandien.

Kun. Dr. Pijus L: itkus per tą 
trumpą klebonaviir. > laiką pa
rodė daug sumanui:, o ir nuošir
dumo, ne tik parap >s reikaluo
se, bet ir įvairių organizacijų 
veikloje. Jis yra nu >širdus LDS 
ir “Darbininko” rėmėjas. Pen- 
ikolikos metų kur. gavimo su
kakties proga sveikiname kun. 

•dr. Pijų Liutkų ii linkime

<o

°A3ar

kančios: M. ščiuk -nė, M. Ule
vičienė, M. Urmon nė, O. Gai
dienė. O.
kienė, O. Žiurinsk. nė,

! vulienė,
i A. Mačipliukė, E. 
nė, O. Puišienė, M.
M. Vaitekūnienė, jos duktė 

i mokytoja Genovait e V. Lutkie
nė, O. Lutkienė, M. Kulišaus- 
kienė ir O. Sidabr •nė. Kuopa 
išreiškia padėką pirm. P. M. 
Vaitekūnienei už j s sąžiningą į 

i organizacijos labui.
V v • (; ypatingai uz gyvą gražią pro-. 

'gramą laike vakar -nės. Išrink-; 
nės ir pusmetinio veikimo. Ra-|ta delegatės į dvi metinį M. Są-'

Šv. Kazimiero Parapijos Drau
gijų Darbuotė.

Svš Vardo Marijos draugija 
turėjo savo metinę gegužinę lie
pos 6 d., Maironio parke,!
Shrewsbury, Mass. Diena buvo’ 
graži ir gegužinė pasekmingai 
visais atžvilgiais.

This is the new Keivinator
Model S-6-41 
$149.95

7

ka.

Liepos 7 d., įvyko svarbus 
sirinkimas M. Są-gos 5-tos 
rašt. 0. Palevičienė išdavė 
portą ir atskaitą iš buvusios. ypatingai už gyvą gražią pro- 
apskričio suvažiavime vakarie-jgramą laike vakarinės. Išrink-' 
nės ir pusmetinio veikimo. Ra-|ta delegatės į dvi metinį M. Są-! 
portas priimtas. Pirm. M. Vai-Įgos seimą, Baltim e. Md., rug-

piūčio 4. 5, 6, 7 d. Išrinkta 
pirm. M. Vaitekūn nė ir M. Ur- 

b *
monienė. Savo lės mis pasiža-

• : .dėjo važiuoti P. V. Lutkienė.
Nutarta prisidėti prie parapijos

pirkti dideles vertes 
trikinį refrigeratorių. Elek
triškas šaldymas yra pati
kimas. ekonomiškas, pro- 
duktingas... taip pat. kaip 
pasakius, kad naujas 1941 
Keivinator tarnaus jums iš
tikimai per ilgus metus. 
Jūs turėtumėte pamatyti ir

Defer.se


n

LAWRENCE, MASS.

Kas girdėti, lietuvių 
KOLONIJOSE

Is Stalino “Saules” —

Purvas Ir Kultūra

■F ■'

i Perskaitęs kurią storą'me prisiklausę bolševikiš- 
NORWOOD, MASS. je kų frazių apie milžiniškus

---------- prijungtas vieno puslapio sovietų laimėjimus visose 
Pereitos savaitės pabaigoje. įvadas, kartais pamatai,’gyvenimo srityse, apie ne- 

varg. Anicetas šlapelis sugrįžo kad įvadas yra geresnis už paprastą kultūros pakili- 
Jis buvo nuvykęs patj knygos turinį ir kad mą sovietų Sąjungoje! Bėt 

visai be reikalo sugaišai štai minėtam “Pravdos”

Niagara tus knygos puslapių .Būna masis straipsnis, kuris 
atsitikimų, kad viena fra- prasideda šia, tiesiog pri
ze pasako nepalyginamai

pp. adv. B. Svkes su šeima šį daugiau, nekaip kelias va-ir kultūra 
mėnesį atostogauja savo vasar- landas trukusi-kalba, 
namyj. Pinehurst Beach. Ware- 
ham, Mass. Adv. B. Sykes kiek 
trukdo atostogas bylos teismuo- 

Mockevi- se, kur jis turi asmeniai vesti 
savo klientų bylas. Kitus reika
lus atlieka jo brolis, adv. Povi-

Kun. Justinas Vaškys, Pran- Jas Sykes.
ciškonas, savaitę praleido pas 
mūsų kleboną kun. P. M. Jurą. 
Sekmadienio vakarą, liepos 13 
d., išvažiavo į New York.

Marijonas kun. J. Paulukonis 
atostogauja Lawrence pas savo jg atostogų, 
tėvelius.

Liepos 6 d., Moterystės Sakra
mento ryšiumi liko sujungti Bo
leslovas Radzvilovicz su Jule 
Balavičiūte. O liepos 13 d., A- 
meriko De Angelis su Adele Po- 
viloniūte.

pas savo brolį F. Šlapelį į Ro-
chester, N. Y. Iš Rochester bu- iaįką, gilindamasis į šim- numeryje įdėtas net veda-

DARBININKAS

KAM KLIUS, DŽIAUGSIS

vo nuvykę į Buffalo, 
Falls ir kitur.

Pirmadienį, liepos 14 d., buvo’ 
palaidota Juozapas 
čius.

Taip atsitiko maskolių 
bolševikams su Maskvos 
didžiuoju laikraščiu ‘Prav- 
da’ (1941 m. sausio 24 d. 
No. 23). Kiek mes visi esa-

Jonas Budrevičius, 
riai įstojo tarnauti 
laivyno. Jisai buvo 
kaus parapijos 
“usher”.

ninėje Angelai Kneižytei pada
ryta liežuvėlio (tonsil) operaci- 

Sekmadienį, liepos 13 d. Šv. ja. Operacija pavyko, ir Angelą 
Jurgio parapijos Sodalietės bu- grįžo į namus antradienio rytą, 
vo išvykusios į Nantasket Beach -----------
praleisti dieną. Dauguma Soda- pp. Vincas ir Eugenija (Va- 
iiečių tuoj po pirmųjų šv. mišių latkaitė) Kudirkai, praleidę ve- 

grįžo į na-

p-r-

4

5*.
>•» -
i

:
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Šis puikus trijų šmotų Parlor Setas, vertės $219.50, klius vie
nam laimingųjų, Lietuvių Darbininkų Dieną, liepos 27 d., 
Brockton Fair Grounds, Brockton, Mass. Šį puikų setą pado
vanojo lietuvių įstaiga Montello Ouality Upholstering Co., 
10 Arthur St., Montello, Mass., kurios vedėju yra Emilius 
Kasparas.

trenkenčia. fraze: “Purvas
— nesuderina

mos sąvokos”!
Praėjo 23 metai nuo bol

ševizmo režimo įsikūrimo, 
rašalo jūros išlieta už ir 
prieš bolševizmą, o pačio
je sovietų Rusijoje, vado
vaujamame laikraštyje, 
kuris duoda toną visai 193 
milijonų žmonių valstybei, 
dar* diskutuojamas klausi
mas apie purvo ir kultūros 
nesuderinamumą...

“Pravda” sakytame 
straipsnyje rašo apie pur
vą sovietiškuose fabrikuo
se ir dirbtuvėse. Purvo e- 
są visur: fabrikų kiemuo-

I

laisvano-
U.S.A. ant, išvyko autobusu. Kitos važiavo dybines atostogas,

Šv. Pranciš-'savo automobiliais. Visos Soda- mus ir apsigyveno pas savo tė- 
bažnyčios lietės praleido linksmai laiką.

Aušrelė.
: vėlius Kudirkus, 37 Franklin

Liepos 14 d., Norwoodo ligo- St., Norwoode. CSN.

Mėgstamas abiejuose 
baro pusese

PICKWICK
“REGULAR’ALE

Pagarsėjęs Kompanijonas Ale 

Naujai Supažindintam

PICKWICK “LIGHT” ALE

IŠ KRANO
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se, pačiuose fabrikuose/ organų, sukurtų proleta- čiau lietuviškųjų laikraš- 
ant mašinų ir ant grindų, riato diktatūros, sistemoj, čių redaktoriai gėdinosi 
“Pakanka pereiti per dau- Jis pašauktas saugoti so- pateikti Lietuvos skaityto- 
gelio įmonių kiemų už- cializmo užkariavimus jams ištisus tokių straips- 
kamphis ir įsitikinti, kad prieš visus ir visokius prie- nių vertimus, todėl aštres- 
stinga elementarinio susi- šiškus gaivalus, dar esan- r.ės vietos visados buvo iš- | 
rūpinimo švara: čia be čius sovietų visuomenėje”, leidžiamos. Taip atsitiko ir 1 
tvarkos mėtosi, užnešamos Bet kaip praktikoje veikia su anuo “Pravdos” straip- 
sniegu, rūdyja įvairios me- šis sovietinės diktatūros sniu, kuris gvildeno purvo 
falinės dalys, medžiagų teismas, kuriam skiriama ir kultūros santykį. Bet 
liekenos, pusfabrikačiai, toki aukšti uždaviniai? Į “Elta”, kurios priešakyje 
Bet taip yra ne tik fabrikų tai atsako pati “Pravda”, sėdėjo kažkoks “draugas” 
kiemuose. Sąšlavų ir lie- pažodžiui rašydama: “/ 
kanų krūvos dažnai galima gali būti tūlas teisėjas so- 
užtikti ir mūsų įmonių vietų kultūros reiškėjas ir 
skyriuose viduje, jų tarpe auklėtojas, jeigu jo spren- 
ir tokių įmonių, kurios dimai rodo nepakankamą

I
Ar Sausas, šiuo atveju padarė 

net atvirą falsifikaciją. 
Būtent, rusiškas žodis 
“purvas” (griaz) buvo iš- 

_ __________ ________ ~ _ verstas į lietuvių kalbą
pretenduoja į pirmaujam-išsilavinimą (gramotny), žymiai sušvelnintu žodžiu 
čių vardą”. I jeigu jis nežino įstatymų, “nešvara”. Tačiau Sausas

Laikraštis pailiustruoja*^” *s ^voneaiškia ir nepajėgė nuo lietuvių vi- 
savo žodžius pavyzdžiais iš ”eJobu.!a Praktlka. ?lmdo romėnės nuslėpt! to pur- 
tokių pirmaeilių fabrikų,! M^ejimąsi, jeigu jis vo kuris viešpatavo nuo 
kuriems už nuopelnus duo- slurk®!“? lr neatldua zmo’ Pat.Kremho viršumų iki 
ti Lenino, Molotovo ir kitų "‘ų atžvilgiu, jeigu teismo sovietiškų fabrikų kiemų, 
sovietų aristokratų var-j f skalnose - vilkinimas, o Lietuvių(Visuomene gerai 
dai. Pav., “kai kuriuose'telsmoPata!P<>se ~ pur-žino, kad uz bolševizmo ir 
tekstilės fabrikuose dėlv“’ aPs‘le‘d‘mas? .. t t v ,
purvo atskiruose skyriuo-1 Kaip matome ir čia ta prastas, viską uztersian- 
se dažnai mažėja produk- Pa“., galima sakyti, tiesiog tis, purvas...

r-nrvaolrzv,, n . “PUrVaS IT kultŪTa ----  ne-

ir kultūra. Teisėjas suderinamos sąvokos”. Tai 
“socialistinės klasiška frazė, kuri, nea- 

~**1’ ’ • • ( įeis į istoriją.

V4CLZjAACLX IllUZJV ĮCA K-'V/LLvtlL < • v i •• ii

cija ir jos kokybė”, nes fa- tr^sk^ problema: pu r-, 
, .. J ../ - .. vas ir kultūra. Teiseiasbrikuose ne tik visur pilna 
purvo, bet ir “mašinos1 
purvinos”.

Bet ar tik šiandien bol
ševikai pastebėjo, kad 
“purvas ir kultūra — ne
suderinamos sąvokos”? 
Pasirodo, kad ne. Ta pati 
“Pravda” cituoja Stalino 
tautiečio Ordžonikidzės 
pasakymą net iš 1933 me- 

i tų, kur jis dėl vieno fabri
ko išsireiškęs, kad dėl pur
vo “galima prasiskelti gal
vą — nors savo galvų pasi
gailėtų”!

Praėjo 7 metai, bet pati 
“Pravda” liūdnai konsta
tuoja, kad dėl purvo dar 
šiandien “reikia įtikinėti”. 
“Purvas ir kultūra — ne
suderinamos sąvokos. At
rodytų, kad ši tiesa nerei
kalautų įrodinėjimu. Ta
čiau daugelio fabrikų ir į- 
monių praktika rodo visai 
ka kitą”.

Taip, purvas ir kultūra— 
nesuderinamos sąvokos. 
“Pravdai”, kaip bolševikų 
partijos centro komiteto 
vyriausiam organui, ši 
kartą parūpo padiskusuoti 
klausima apie purvą fabri
kuose. Bolševikų pasaulė
žiūroje žmogus ir fabri
kas susilieja . vieną auto
matą, mechanizmą, nuo 
kurio neatskiriama žmo
gaus, kaip asmenybės. To
dėl jis veda kovą su purvu 
fabrikuose .

Bet ar purvo esama vie
nuose bolševikų fabrikuo
se? Kelias dienas ankščiau 
(1941 m. sausio m. 20 d. 
No. 20) ta pati “Pravda” j- 
sidėjo vedamąjį straipsnį 
apie sovietų teismus. Tų 
teismų uždaviniai apibūdi
nami šiais skambiais žo
džiais: “Jam (teismui) pri
klauso viena žymiausių 
vietų sovietų valstybinių

v •

jo “kultūros” slepiasi pa-

turėtų būti 
kultūros reiškėjas ir auk- be jo jame, 
lėto jas”, o čia — paprastas po 23 metų bolševizmo 
purvas! ‘viešpatavimo svarbiausias

i Pasiskaičius šiuos Prav- sostinės dienraštis tai pro- 
dos’ straipsnius, nenoro-, blemai pašvenčia net veda- 

’. mis peršasi mintis: ar nėra mąjį straipsnį! Ko vertos 
purvo visoje bolševizmo po to visos bolševikų fra-

' sistemoje, visame bolševi- zės apie jų sukurtą “kul
kų galvojime? Ar ne pur- turą”? Kaip galima dar 
vini smegenys sėdi bolše- rimtai skaitytis su visu 
vikų valdžios priešakyje? tuo, kas daroma bolševiki- 
Kaip kitaip galima būtų joje, jeigu jis dar disku- 
išaiškinti visą tą terorą, 
klastą, žmonių eksploata
ciją, žmogaus laisvės ir 
sąžinės paneigimą, jei ne 
purvo apneštu smegenų ir 
sąžinių išdava?

Dar vienas labai reikš
mingas faktas. Bolševikų 
pavergtosios Lietuvos lai
kraščiai laikas nuo laiko 
persispausdindavo “Prav-kinote, kad purvas ir kul- 
dos” ar “Izvestijų” veda- tūra — nesuderinamos są- 
muosius straipsnius. Ta- vokos? V.

viešpatavimo svarbiausias

I tuoja tokiomis temomis, 
kaip — purvas ir kultūra?

Šią “Pravdos” keliamą 
problemą gerai įsidėmėki
me. Ir jeigu bolševikų a- 
gentai kada aušins burną 
arba prirašys ištisus to
mus apie “sovietų kultū
rą”, paklauskime tik vie
na: ar jūs pagaliau, išsiaiš-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston Mana. 
Tel. So Boston 1298

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

Prot. Ražt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Masa 

Fin. Ražt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St.. Roslindale, 

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

105 West 6th St.. So. Boston, Mass. 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnlenA.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nw»fr»W»»hi rsStlrHnVa

•V. JONO EV. BL. PA4ALPIN68 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ražt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

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

Maršalka. Jonas Zaikis,
7 VVinfield St., So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj .kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų Parapijos salėj, 492 
W Tth Sn Rm-mi Mn«*

VALGOMOJO DAIKTO KRAUTUVES
Pirkti pat biznierius mėsą, vaisius, daržove* Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
onlal patarnauja. Nuėję | bllę kurie krautuve pasakykite, kad jų skelbimu 
natCte “Dartinlnke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE 
DORCHESTER, MASS.

9-- € <

Feritini Markei
P. Baltruilūna* Ir p. Kllnga, Sav. 
7*3 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

»
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VIETINĖS ŽINIOSI

»  —«■■■■■ ..........i.—■—

LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palaidota Iškilmingai

LANKĖSI

vyks antradienį, liepos 22 d., 8 
ral. vakare, “Darbininko” salė- 
e, So. Bostone. Kviečiami visi 
tariai dalyvauti. Bus renkami 
tstovai į LDS centro seimą.

Valdyba.

ŽINUTES

Liepos 12 d., Anielė Jankaus- 
aitė ištekėjo už Seldon Rubin.

Pereitą savaitę lankėsi 
bininke” skulptorius M. 
liūs iš Centrai Falls, R. 
silankymo proga pasipirko Lie
tuvių Darbininkų Dienos, kuri 
įvyks liepos 27 d., Brockton 
Fair Grounds, Brockton. Mass. 
tikietų ir pasižadėjo turėti tą 

Fair Grounds 
. Reikia 

kad p. Nosalius yra 
A. Naudžiūnas, MIC. sub-. Pasižymėjęs savo išdirbiniais ir 

ir svetimtaučius. 
Taigi, kas norite jo puikius iš
dirbinius pamatyti, atvykite 
Lietuvių Darbininkų Dieną.

Liepos 15 d., tapo iškilmin
gai palaidota Sofija Motiejūnie
nė. Iškilmingas šv. mišias gie-
dojo jos sūnus Tėvas Geraldas, ^ieną Brockton 
pasionistas. Jam asistavo kuni- savo ^dirbinių parodą, 
gas, A. Baltrušiūnas deakonu, pasakyti, 
kun.
diakonu ir kun. A. Abračinskas nusLe'D1;IV^

Liepos 16 d., mirė, penkias 
avaites sirgusi, Juzefina Jur- 
onienė, 55 metų, gyv. 1654 Co- 
imbia Road. Paėjo Leškevos 
•arapijos. Amerikoje atvažiavo 
0 metų amžiaus. Palaidojo sa- 
o vyrą Bronislovą penki metai 
tgal. Paliko sūnus daktarą Ed

uardą, leitenantą Povilą, dvi 
ukteris Prancišką ir Aleną, 
rolį ir dvi seseris. Iškilmingai 
lidojama liepos 19 d., 9 vai. 
Lte, iš Šv. Petro par. bažnyčios 
Jaujos Kalvarijos kapuose. 

I leiskimės už Juzefiną.

ceremoniorium. Kiti kunigai 
dalyvavo šiose labai iškilmingo
se pamaldose yra: Dr. K. Ur
bonavičius, J. Juškaitis, P. Vir
mauskis, F. Norbutas, J. Ska- 
landis, J. Plevokas, J. Vosy
lius, rektorius Gabrielis, C. P., 
Alfonsas, C. J., Eugenius, C. P. 
Aluizas, C. P., Bonaventūra, C. 
P., Nilus, 
P. 
ir

I UŽUOJAUTA

Į Liepos 15 d., mirė, Šv. Marga- 
?tos ligoninėje, po operacijos, 

į .lvira Stanienė, 4$ metų, gyv. 
| 11 Florida St., Dorchestery. 
g aėjo Ilakių parapijos. Ameri- 
I oje pragyveno 28 metus. Pali- 
I p vyrą Joną, dukterį, sūnų, du 
I *oliu ir seserį. Laidojama lie- 
I js 18 d., 9 vai. ryte, Senos 
I alvarijos kapuose. Melskimės 
I i Alvirą.

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)

rel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytoj*as 
2^8 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
b

’eL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD„ 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

si
Ii

ji] 
M ni

ei. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

nd 
ikd 
’sa 
ui 
ti^ 
pe

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

Speciaiybė—akių. Vidurių ligų, 
au3ų, nosies ir gerklės.

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.
Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

T

“Dar- 
Nosa-
I. At-

' DARBININKAS

iki šiol jie nušovė 7,182 so
vietų Rusijos karinius lėk-' 
tuvus, daugybę tankų ir, 
sunkvežimių. Stalino lini
ja keliose vietose visai su
ardyta ir Rusijos armija 

į negali atremti vokiečių 
puolimų. Reikia žinoti, 
kad visos žinios apie karą 
yra cenzūruojamos vy
riausybių, todėl sunku ži
noti tikrą karo padėtį.

ĮVAIRŪS skelbimai

I

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Mirus a. a. Motiejui Zobai, Šv. 
Jono Ev. BĮ. draugijos Garbės 
Nariui, ir likus didėliame nuliū
dime jo žmonai ir giminėms, 

1 reiškia gilią užuojautą,
Šv. Jono Ev. Bl. dr-jos Valdyba, 

per Jonas Glineckis, Sekr.

I

C. P., Richardas, C. 
ir Kormėjus, C. P. Dalyvavo 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

MARIANAPOLIO

Kolegijos Rėmėjų Skyrius So. Liepos 16 d., Southbostonietis 
Bostone, turės savo eilinį susi- į jaunikaitis Bronius Rusteika, 
rinkimą sekmadienį, liepos 20, Tėvų Marijonų seminarijoje, 
š. m., tuojaus po sumos, bažny- Hinsdale, III., padarė vienuolio 
tinėje svetainėje, 5th St. So. įžadus. Jo tėveliai užsakė jo in- 
Boston, Mass. Rėmėjai kviečia i tenci jai šv. mišias, kurias tą 
ir kitų draugijų valdybų na- > dieną, 8 vai. rytą, atlaikė kun. 
rius ateiti į jų susirinkimą pasi*. Andrius Naudžiūnas, MIC. Dau- 
tarti apie rugpiūčio 3 d. vykimą ; gelis southbostoniečių prašo
į Marianapolį, Thompson, Conn. Dievo Broniui ištvermės gera- 

Kol. Rėm. Valdyba, me, ir būti pavyzdžiu kitiems 
per PINELIS. Amerikonams.

i

seminarijoje,

Gegužės 18 d., 3 vai. po pietų, Šv. Roko par. salėn susirinko būrys 
veikėjų iš įvairių kolonijų ir vienbalsiai nutarė liepos 27 d., Brockton 
Fair Grounds, Brockton, Mass. .ruošti Darbininkų Dieną ir Amerikos pri
pažinimą Lietuvos de ju-re paminėjimą.

Iš kairės į dešinę, pirmoje eilėje stovi: A. Peldžius, P. Sakas, J. Puo- 
delienė, Emilija Oksaitė, C. Grigalienė, adv. Grigalus, dr. Al. Waitkus, 
Agnietė Mashidlau skaitė, p. L. Mashidlauskienė ir M. Kilmoniūtė; ant
roje eilėje: Jonas Jeskelevičius, B. Jakutis, V. T. Savickas, P. Tūbelis, A. 
Akstinas; trečioje eilėje: S. Balberis, K. Pileskas, K. Grigas, J. Balevi- 
čius, L. Kumpa ir A. Yarmalavičius.

Kitų to susirinkimo dalyvių veidų nesimato, bet ir jie nuoširdžiai pri
tarė, kad Lietuvių Darbininkų Diena įvyktų, ir jie uoliai darbuojasi.

i

Cambridge, Mass.
MIRĖ

Liepos 2 d., mirė Justinas Ba- 
kaveckas. Liepos 5 d. velionis iš 
N. P. parap. bažnyčios iškilmin
gai palaidotas Šv. Mykolo ka
puose. Velionis paliko didžiame 
nuliūdime tėvelius, Kazimierą 
ir Marijoną Bakaveckus, ir tris 
sesutes. Kazimierą, Petronėlę 
ir Prancišką. Palikusiai didžia
me nuliūdime velionio šeimai, 
reiškiame gilią užuojautą. Ve
lionis J. Bakaveckas atsiskyrė 
su šiuo pasauliu, būdamas 
jaunuose metuose, berods, 
laukęs tik 30 metų.

dar 
su-

Pamainyta Parapijos 
Gegužinės Vieta

Liepos 20 d., gražiame Palan
gos parke, įvyksta Nekalto 
Prasidėjimo Cambridge lietuvių 
parapijos pirmoji šių metų ge
gužinė. Gegužinė turėjo įvykti, 
kaip buvo skelbta, Kęstučio 
darže, bet dėl susidariusių ne
palankių aplinkybių, gegužinė 
perkelta į puikesnę ir patoges
nę vietą, būtent: į Palangos 
parką, Methuen, Mass. Bušai iš
eis nuo parap. bažnyčios po tre
čiųjų ir ketvirtųjų mišių arba ir' 
vėliau, susidarius būreliui no-; 
rinčių važiuoti. Gegužinė bus 
puiki su puikia sporto progra
ma ir kitais pamarginimais bei 
puikiais lamėjimais. Tad visi i 
kap vienas liepos 20 d. vykime 
j gražųjį Palangos parką, į pir-Į 
mąją šių metų mūsų parapijos 
gegužinę.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
LIETUVIŠKAS ŽYDELIS SO
VIETŲ AVIACIJOS DIREK

TORIUM
------------------. . - - - - -

karnai busų. Bet būtų geriausia, ^neša iš Londono, kad So- 
kad norintieji važiuoti iš anksto vįeįų Rusijos aviacijos di- 
užsisakytų sau vietas autobu- Į reįįorįum yra lietuviškas 
suose. Vietas galima užsitikrin- žydelis, gen. Jacob ŠmuŠ- 
ti pas sekančius asmenis: B-.kevitč. Jis esąs dabar 43 
Radaitį, J. Mockevičių, A. Za- m amžiaus, gimė Rokiš- 
vecką. J. Morkūną ir A. Dau- kyj, Šiaulių apskr., Lietu- 
kantą. Busų kainos į abi puses voje Jo tėvas, siuvėjas, 
numatoma apie 75c. ši gegužinė, jar ir dabar tebegyvenąs 
bus viena iš didžiausių, bus ■ » ■ — -
graži sporto programa, ir net neatsilikime nuo kitų kolonijų, 
yra užkviesti lietuviai sporti- bet pasirodykime “Darbininko” 
ninkai iš Kalifornijos. Laimin- gegužinėj kuo skaitlingiausiai, 
gieji turės progos laimėti gra
žių ir brangių dovanų, o kas 
svarbiausia, kad visi turės pro
gos susitikti ir užmegsti pažin
tis. su tolimų kolonijų lietu
viais. Tai ir mes Cambridžiečiai

m.

ĮVAIRŪS skelbimai
Telephone

80. BOSTON 
1058

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

LIETUVIŲ DIENA
Liepos 27 d., Brockton 

Grounds, įvyksta laikraščio 
“Darbininko” rengiamas milži
niškas išvažiavimas. Tą dieną į 
Brockton Fair Grounds šuva-; 
žiuos iš visų lietuviškų koioni-j 
jų visi lietuviai katalikai. Ka
dangi visos lietuvių kolonijos 
sparčiai rengiasi į šį lietuvių 
sąskrydį, tai ne atsilieka ir 
Cambridžius. Tą dieną, t. y. i

_ I

liepos 27 d., išeis busas nuo lie-; 
tuvių parap. bažnyčios apie 12 
vai., tuoj po paskutiniųjų mi
šių. Jei bus* norinčių daug va
žiuoti. tai bus parūpinta užten-

FairJ

i
I

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insuranee 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoa 
Movlng

i 326 • 328 West Broadvvay
So. Boston. Mass.

Žydų žinių agentūra pra-Į su savo žmona Rokiškyje 
ir lopąs kelines.

Jacob su savo tėvu išvy
ko į Rusiją laike pasauli
nio karo. Jo tėvas labai no
rėjo, kad jis išmoktų 
kriaučiauti, bet jis pasirin
kęs darbą uostuose prie 
Volgos, kur jis suėjęs tuo 
laiku su revoliucijonieriais 
ir įstojo į jų slaptą organi
zaciją.

Revoliucijai prasidėjus 
1917 m. Jacob įstojo į Rau
donąją Armiją ir kovojo 
su baltagvardiečiais, gen. 
Denikino vadovybėje. Taip 
prasidėjusi jo militarė 
karjera. Jis buvęs pasiųs
tas į karo akademiją, ir vė
liau jis pasirinko aviaciją, 
tapdamas pilotu.

Keletas metų atgal Ja
cob tapo Sovietų aviacijos 
štabo nariu, ir laike nepa
skelbto karo su Japonija, 
jis pasižymėjęs nepapras
tais gabumais. Kada Rusi
ja pradėjo apsigynimo pa
siruošimus prieš Vokieti
ją, tai Jacob buvo pasiųs
tas į vakarus ir suvaidino 
vadovaujamą rolę.

Sovietams okupavus 
Lietuvą, lietuviškas žyde
lis, aviacijos komisaras 
aplankė savo tėvus Rokiš
kyj-

Tas parodo, kad Sovietų 
Rusijos valdžios, kariuo
menės ir aviacijos viršūnė
se yra nemažai žydų.

Liepos 13 d. įvykusiame LDS 
8 kps., susirinkime, kuopa pasi
ėmė ir šiais metais vadovauti 
rengiamai trilypei gegužinei, 
kuri įvyks rugpiūčio 31 d. Ge
gužinę rengia Montello, South 
Bostono ir Cambridžiaus LDS 
kuopos sykiu. Rengiamai gegu
žinei pirmininkavimo darbas 
pavestas p. A. Zaveckui, jam 
pagelbės A. Daukantas.

Susirinkime kuopos pirminin
kas p. P. Radaitis įnešė puikų 
sumanymą, kad surengus ben
drą visų Cambridžiaus katali
kiškų organizacijų išvažiavimą, 
ir pelną paskirti nukentėjusiai 
nuo karo Lietuvai. Įnešimas pa
liktas svarstyti toliau. Šiuo mo
mentu, kada Lietuva tiek skau
džiai yra nukentėjus, visi lietu
viai bei organizacijos, turėtų 
dėti didžiausias pastangas Lie
tuvos šelpimo darbui. A.D.

į

i

Sena Daina Atitinka Laikui _ _ _ _ _ •
Jau buvo rašyta, kad An

glijos radio kompanija sa
vo programose groja So
vietų Rusijos maskolių ko
vos dainos meliodiją. Bet 
Sovietų bolševikai nelabai 
patenkinti, kad Britų ra- 

■ dio programose nesigirdi 
“Internacionalo”.

Britų laikraštis “The E- 
vening Standard” pataria, 
kad vietoj “Internaciona
lo”, Britų radio kompanija 
turėtų pagerbti Maskvą 
grodama per radio seną 
meliodiją, “You Made Me 

[Love You, Būt I Didn’t 
*Want toDeflt”.

Vokiečiai praneša, kad 
jų armija netoli Novgoro
do ir čia nukirto geležin
kelių susisiekimus Lenin
grado su Maskva.

Taip pat pranešama, kad 
Smolenskas smarkiai vo
kiečių bombarduotas ir 
pridaryta daug nuostolių.

Vokiečiai praneša, kad
I

i

Iš Berlyno pranešama, 
kad Leningradas apsuptas 
vokiečių kariuomenės ir 
būsią paimtas; taip pat ir 
Kievas.

Iš Maskvos pranešama, 
kad vokiečių puolimas ties 
Leningradu buvo sulaiky
tas ir vokiečiai atstumti 
atgal. Viduriniame fronte 
sovietų armija atremia vo
kiečius prie Vitebsko, 
pietuose, vokiečių puoli
mas Kievo buvęs sulaiky
tas ir jie priversti trauktis 
atgal prie Novogrado Vo- 
linsko.

ĮVAIRŪS skelbimai
PARSIDUODA Variety krautu
vė su namu arba be namo. Na-į 
mas yra trijų šeimynų, 2 fl. po 
5 kambarius ir vienas 3-jų kam- į 
barių. Visi moderniški įrengi
mai. Biznis išdirbtas per 18 me
tų. Atsišaukite: M. T., 188 W. 
9th St., So. Boston, Mass.

(11-15-18)

VELDERIAI
reikalingi industrijoms. 
CERTIFIKUOTUS VELDERIUS 

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

saugumo darbų klases —
88 St. Stephen St., Boston; Com. 4215 
Dienoms ir Vakarais klasės-pamokos 

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories, 

Ine.

I

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

IŠSIRENDAVOJA puikus, garu; 
apšildytas 5 kambarių flatas. !
Šviesus su visais moderniškais 
įrengimais. Renda — $35 mėne
siui. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją. 366 W. j 
Broadway, So. Boston, Mass.

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

(15-18-22) I

REIKALINGA agentai bei a- 
gentės pardavinėti Deksnio 
vaistus. Galite dirbti visą laiką 

gi 1 arba atliekamu laiku. Uždarbis 
' geras. Atsišaukite tuojau: — 
Deken’s Ointment Company. 
P. O.. So? Hartfnrri Conn

i 
IOintment Company.

352. Hartford. Conn.
Laiškus galite rašyti lietuviškai
arba angliškai. (15-18-22)1

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

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

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

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.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PT'BIJC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 26C9

o.
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN

Liepos 20 d., sekmadienį, 1 
vai. po pietų įvyks svarbus susi
rinkimas LDS 6-tos kuopos mo
kyklos mažoje svetainėje, kam
pas Broad St., ir Capitol avė.

Susirinkimas yra svarbus, nes 
LDS Seimas įvyks Hartforde, 
kuris jau skelbiamas organe. 
Prašomi visi nariai ir narės da
lyvauti ir taipgi atsilyginti už 
“Darbininką”, kad iki seimo 
mūsų kuopa būtų 100'<, dabar 
yra laikas tą padaryti.

A. J. Pateckis, 
LDS 6-tos kuopos rašt.

NEW BRITAIN, CONN.

tarpe apsigyvena išsimokslinę 
lietuviai.

Vargonų fondas auga. Pereitą 
savaitę į fondą stambiai aukojo 
seni parapijiečiai Vincas ir Ona 

I Radzevičiai ir šeima.
Taip pat auką įteikė ir Šv. O-' 

nos Moterų pašalpinė draugija.
I 

Tam pačiam fondui yra rengia
ma kiekvieną savaitę, ketvirta
dienio vakarą, bingo žaidimas. 
Patartina visiems atsilankyti, 
ir išbandyti savo laimę ir pa-! 
remti gerą tikslą.

Naujo altoriaus įstatymo dar
bas parap. bažnyčioje jau pra
dėtas. Tikimasi tuojau pamaty- 

' ti naują altorių. T. M.
t

LDS 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks liepos 20 d., šį sek
madienį. tuojau po sumos, para-' 
pi jos salėje. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti. Kadangi 
LDS Seimas įvyks šįmet Hart
ford, Conn., tai laikas tuo reika
lu jau pasitarti. Taip pat kurie 
užsilikę su mokestimis, malonė
kite ateiti ir atsilyginti. Nepa
mirškime ir “Darbininko” me
tinio pikniko, kuris įvyks lie-

WATERBURY, CONN
Birželio 29 d. įvyko draugiš

kas išvažiavimas Kriugelių ū- 
kėj, kurį surengė LDS 5-ta 
kuopa ir Moterų Sąjungos 43 
kuopa. Nors tą dieną lietus bau-, 
gino ir parengimų buvo dau
giau, bet vis vien buvo atsilan-: 
kęs gražus būrelis katalikų, ku
rie tikrai parėmė reikalą, ir vi-

pos 27. Brockton Fair Grounds, si turė3° «er« [r Iinksm’ laiką
Brockton, Mass. Reikia sugrą- Malonu- kad mūsų darbuotė ne- 
žinti pinigus už gautas iš LDS buvo yeftuL Dėkojam visiems, 
Centro laimėjimo knygutes.

Kviečia kuopos roštimnZcė.

Brockton, Mass. Reikia sugrą-

kurie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie to darbo.

Liepos 9 d. 8 vai. vakare įvyko
I

nauja narė,
priėmė priesaiką 2 naujos na-

NAUJO*

Jos širdis yra jo — jos 
dažytai taip pat! Ji kų 
tai naujo pridėjo! Kas 
tai naujo pridėta ir prie 
O! d Gold ei gar e tų — 
suteikt naujų, puikesnį 
skonį!

DARBININKAS

Kas tai PHILADELPHIA. PA.

prietaisus

Tas pat pažįstamas 
pakelis — bet 

NAUJI Old 
Goldai

Graboriaus Juozo Kavaliausko
Šeima Padidėjo

Liepos 2 d. graboriaus Juoze

(Išcariama 
La-ta-ky’-a), šaunus 
tabakas iš Rytinio 
Viduržemio, dabar 
pridėtas prie Old 
Gold, kad suteikus 
jum naują skonį, 
naują smagumą 
iš rūkymo.
P. Lorillard CoMpaay. jstaigta 1760 — 
puikaus tabako sutaisytojo auo Gaoręa 

WasbMęton*o laiku.

tautybės reikalams. Gaila, kad vavo Kongrese. Daug pasidar- 
taip ilgai ir tiek daug metelių bavo Prirengdamas prietaisus 
turėjo prabėgti pakol ji atbudo ^1 Paveikslų klier. J.

i iš to gilaus miego. ’ Burokas, o Z. Krivinskas pa-

tapo 
pridėta!

Lietuvos Vyčių 3-čioji kuopa 
buvo seniai įsteigta Šv. Kazi
miero parapijoje, bet kažin dėl 
kokių priežasčių, rodos, 1920- 
1921 metais ji nustojo veikus. 
Vyčiai gražiai gyvavo ir yra 
daug pasidarbavę parapijos ir

naujas vikaras, trumpai pasakė 
kelius žodelius Vyčiams.

Užbaigoje parodyta judami 
paveikslai, vaizduojanti mūsų 
parapijos veikimą. Matėme nu
filmuotą . Eucharistinį Kongre
są, kuris įvyko St. Paul, Minn. 
Šiuos Kongreso vaizdus nufil
mavo kun. S. Raila, kuris daly-

Jaunas lietuvis, Vincas Zdan- 
čiukas, sūnus Rožės ir Tarno- Moterų Sąjungos mėnesinis su
šaus Zelančiukų, birželio mene- sirinkimas, Vyčių klube. Susi- 
sį sėkmingai užbaigė California rinkimas buvo skaitlingas, pri-i 
College, kurioje gavo mokslo sirašė vėl viena 
stipendiją už žaidimą bolės.

Šiomis dienomis jis pakvies- rėš. Kuopa gerai veikia ir dar- 
tas į Dėdės Šamo tarnybą ant- buojas. Buvo rinkimas atstovių 
ruoju leitenantu. Sveikinam važiuoti į busimąjį Seimą, kuris! 
Vincą ir linkime laimingo pasi- jau įvyks šitą mėnesį. Išrinkta- 
sekimo grumtis su pasaulio ban- atstovė važiuoti į seimą P. S. 
gomis, pasiliekant ištikimu Die- Šapranienė, linkim jai gerų pa-j 
vui ir Tėvynei. sėkmių. Taipgi buvo nutarta,

_________ kad Moterų Sąjungos kuopa pa-
NAUJAS GYDYTOJAS — imtų nors mažą valdžios pasko-! 

Šiomis dienomis atidarė ofisą lą (bond) už $18.75. Toliau bus 
jaunas lietuvis gydytojas Anta- kas nors rengiamas mūsų para- 
nas Shupis, kuris prisiruošęs pijos naudai, apie ką bus vėliau 
pilnai patarnauti savo tautie- pranešta.' M. Digimienė.
čiams ligos nelaimei ištikus, 
tad patartina kreiptis prie jo 
šiuo antrašu: 640 Stanley St.J 
tik antras blokas nuo lietuvių 
parap. bažnyčios, 
jauną tautietį gydytoją. ■ Klasčiaus Parke, dėl

Ant tos pačios Stanley gatvės nepasisekė, kaip buvo 
randasi ofisas dantų gydytojo Nors žmonių ir buvo 
A. Labo, kuris jau antras me- gerokai prisirinkę į parko salę, 
tas yra čia atvykęs iš Water- bet visų dalyvių ūpas buvo ne- 
burio. Girdėti jis duoda sąžinin- kokis dėl oro, dėl sutrukdymo 
gą malonų patarnavimą savo švęsti taip nepaprastą metinę 
tautiečiams. Malonu, kad mūsų šventę.

BROOKLYN. N. Y.
Didžiojo New Yorko Lietuvių

Sveikinam Diena, rengta liepos
Klasčiaus Parke,

4 dieną, 
lietaus, 

tikėtasi, 
vakarop

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.

Štai kovo mėnesyje, klebono iaUKaA ° savo būdamas,
kun. Valančiūno rūpesčiu, buvo! ^ov^e Operator . 
sušauktas parapijos jaunimo! Btikro buvo labai įvairus su- 
susirinkimas su tikslu, kad at-jsirinkimas- ,rurime Pakuoti 
gaivinus Vyčių kuopą. Jaunimo;kun- S- Railai ir *> 
susirinko gana daug ir visi ma-ikams “ « =ražų Parengimą 
loniai sutiko įsirašyti į šią kuo-lGaila'/lk’ kad U1P mažal atėjo, 
pą, ir taip išnaujo atgijo seno-! 
ji Vyčių 3-čia kuopa.

Susirinkimai yra laikomi kas 
antrą pirmadienį kiekvieno mė
nesio mokyklos salėje, taipgi 
kas pirmadienį bus laikomi so
cialiniai susirinkimai, kad pa
rapijos jaunimas galėtų praleis
ti laiką pasilinksminimui savų
jų tarpe.

Birželio mėnesio susirinkime 
nutarta rengti laivo ekskursija 
Delaware upe, kuri įvyks sek
madienį, rugpiūčio 3-čią. Visi 
nariai yra kviečiami dalyvauti ir Onos (Jogutės) Kavaliauskų 
šiame pirmame Vyčių išvažiavi- šeima padidėjo. Vasarinis ‘gar- 
me. nys’ atnešė stiprią dukterį, ku-

Liepos mėnesio susirinkimas į riai duotas vardas: 
buvo kur kas įdomesnis, nes 
susidėjo iš kalbų, judamų pa
veikslų ir muzikos. Susirinkimą 
atidarė Vyčių kuopos Dv. Va
das, kun. S. Raila.

Pirmiausia buvo visiems pa
skelbta, kad Klebonas įtaisė 
Vyčių pasilinksminimams pui
kų radio, kuriuo galima groti 
plokštelėmis ir taipgi turi gar
siakalbį. Visi padėkojo klebonui 
kun. I. Valančiūnui už brangią 
dovaną.

Antroje dalyje susirinkimo 
klierikas P. Statkus pasakė 
trumpą prakalbėlę papasakoda
mas reikalingumą jaunimui or
ganizuotis į “Jaunimo Organi
zacijas”, pav. kaip L. Vyčiai. 
Nors kalba buvo trumpa, bet la
bai įdomi. Visi atydžiai klausė
si ir buvo patenkinti.

Po to kun. S. Raila pranešė a- 
pie ateinantį Vyčių Seimą, ku
ris įvyks kitą mėnesį Pittsbur- 
ghe. Perskaitytas laiškas nuo 
Vyčių 62-os kuopos, Pittsbur- 
ghe, kuriame paduota visa sei
mo programa. Tėvelis ragino, 
kad atsirastų nors keli atstovai 
važiuoti iš Philadelphijos.

Taipgi negalime praleisti pro
gos nepaminėjus, kad susirinki
me dalyvavo klebonas kun. I. 
Valančiūnas, kun. V. Vežis, klie
rikas J. Burokas, ir varg. J. 
Mickūnas. Kun. V. Vežis, mūsų So. Boston. Mass.

:tur būt buvo išvargę piknike, 
I kuris įvyko dieną prieš.

Mūsų parapijoje gyvuoja ne
tik Vyresniųjų Vyčių kuopa, 
bet ir yra įsisteigusi ir Jaunes
niųjų Vyčių Grupė. Jų yra jau 
gražus būrelis, ir jie yra pasi
ryžę daug nuveikti. Vyresnieji 
Vyčiai turėtų apsisaugoti, kad 
kartais jaunesnieji nepralenktų. 

Vyte.

sueigų, bolševikų “seimo” posė
džiai ir tt.

Jei būtų galėjęs laisvai išsi- 
Pereitą sekmadienį, liepos 13 vežti ką buvo surinkęs, tikrai 
buvo parapijos metinis pik- būtų brangios medžiagos atsi-

BRIDGEPORT, CONN.
Anita. P 

Kavaliauskai iš eilės susilaukė 
trečios dukters, ir vieno sūnaus 
pp. J. Kavaliauskai yra pasižy
mėję. Pereitą metą įsigijo pui 
kią rezidenciją, 1601 So. 2-rs 
gatvė, Phila. Pa. Lieka palinkę 
ti pp. Kavaliauskam laiminga 
auklėti dukrą — Anitą. p. J 
Kavaliauskas priklauso prie L 
R. K. S. 10-tos kuopos, Šv. Ka 
zimiero parapijos ir prie dauge 
lio

d.
toje pačioje nikas, kuris labai gerai pavyko, gabenęs, galėjo tik mažą dalelę 

Diena buvo graži, žmonių buvo -parsigabenti.
pilnas parkas, jaunų ir suau
gusiųjų virš 1000 asmenų. Dar
bininkų buvo apie 30, kurie gra
žiai darbavosi ir visiems atsi
lankiusiems patarnavo. Buvo 
svečių ir iš tolimesnių kolonijų 
kun. Gauronskis, kun. Kripas, 
kun. Zenevičius, vietinis kleb. 
kun. Kazlauskas ir kun. Ražai
tis. Parapijos choras, vad. A. 
Stanišauskui, išpildė dainų pro- 
-------- Taipgi buvo atsilankę 
net iš Newarko, buvę šv. Cecili
jos choro nariai, bet šiuo laiku 
jau yra vedę, broliai Juciai, ku
riems labai patiko Bridgeporto 
bažnyčia ir svetainė. Šis pikni
kas parapijai paliks pelno virš 
1,000 dolerių, tai tikrai yra gir
tinas parapijos tvarkymas, ir 
parapijiečių susiklausymas. 
Garbė Bridgeporto, klebonui ir 

; jo geraširdžiams parapijie- 
' čiams.

•9

Liepos 10 d., ‘Amerikos’ sa
vaitraščio patalpose buvo su
šauktas susirinkimas Lietuvių 
Dienos darbuotojų. Susirinkime 
paaiškėjo, kad LIEPOS 27 die
ną yra rengiamas
vietoje — Klasčiaus parke, pa- 
pildomasai piknikas. Visi susi
rinkimo dalyviai sutiko su tuo 
ir pasižadėjo pasidarbuoti pik
niko pasisekimui. Kadangi LIE- 

; POS 27 d. bus sekmadienis, tai, 
! tikimasi, kad dalyvaus 
i “Amerikos” skaitytojai, 

’ | jų prieteliai, netik vietos 
likai, bet ir visa Didžiojo 
Yorko ir apylinkių miestų lietu
vių visuomenė.

Dienos programoje bus daug &ram^ 
įvairumų. Bus daug juokų, dai
nų, sporto dalykų ir kitokių įdo- 

' mybių. Klasčiaus parkas šiuo 
i metu yra pertaisytas ir aptver
tas geležine tvora. Stalai susta
tyti kuo geriausia tvarka. Vidu
ry parko yra aikštė, kur galima 
daryti visokius žaislus, žodžiu,! 
ar giedrai esant — pavėsis, ar 

; lietui lyjant — pastogė-svetai- 
nė. Visur yra užtektinai ke
liems tūkstančiams žmonių vie
tos. Taigi, kurie atvyks į pikni-

netik 
netik 
kata-
New

rinkinį visokių 
kur nors rašyti 

Jo

Bendrai jis yra didelis litua
nistikos mėgėjas, turi savo rin
kinyje daug knygų, gaidų, visų 
Amerikos lietuvių poetų eilėraš
čius, kurių sudaro begaliniai 
daug, taip pat turi tur būt pilną 
bibliografinį 
raštų, kurie
anglų kalba apie Lietuvą, 
rinkinyje yra ir virš 1,000 re
produkcijų Lietuvos menininkų 
kūrinių. Šiomis dienomis savo 
namuose (pas tėvelius, žymūs 
vietos visuomenės veikėjai) iš
statė 883 reprodukcijas 127 me
nininkų. Jo žmonai gelbstint, 
gražiai ir skoningai buvo paro
da sutvarkyta ir prirengtas 22 
psl. katalogas. Žmonių specia
liais kvietimais nemažai aplan
kė parodą. Lankytojų tarpe bu
vo iš plačios apylinkės. Atsilan
kė ir žymus pasaulinio masto 
Lietuvos menininkas M. Dobu-

Kleb. kun. J. Kazlauskas ir žinskis. Jis savo kūrinių parodą 
ką, neapsigausite, kurie neatsi- kun. Kripas išvyko pasilsio po- turėjo Amerikos didmiesčiuose,

pašelpinių klubų. K.D

PARAPIJOS CHORO 
IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 13 d. Šv. Kazimiere 
parapijos choras, vadovybėje 
kun. S. Railos turėjo malonų iš 
važiavimą į Mermaid Lake, No 
ristown ,Pa. Choristai labai lin 
ksmai praleido laiką. Tik skam 
bėjo lietuviškos dainos. Pirmi 
ninkas F. Jankauskas, sekr. V 
Bryžaitis, ižd. K. Baltrukonis 
būdami choro vadovybėje, vis; 
eigą labai gerai ir tvarkinga 
dabojo. Lieka palinkėti choru 
ir toliaus sėkmingai - vieninga 
darbuotis. K.D

60 El!sworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

lankys — gailėsis ,kad praleido 
tokią gerą progą.

Beje, bus dar ir pranešimų iš 
Lietuvos paskutinių įvykių. 
Kalbės tik ką iš Lietuvos per 
Braziliją atvykęs kun. Gurins- į 
kas. Kalbės ir ėietos kalbėtojai.! 
Bus nepaprastas sekstetas, ku
rio dauguma lietuvių nėra ma
tę, nei girdėję. Taigi vien tik 
programos dėliai verta atvykti 
į šį parengimą.

Įžanga parkan bus tik 35 cen
tai asmeniui. “Amerikos” skai-

rai savaičių.

ELIZABETH, N. J.

Pietų Amerikoje Kelionės 
ĮspūdžiaiO. o dabar piešia dekoracijas Met- 

ropolitano Operai. Labai džiau- 
; gėsi turėjęs progos pamatyti 
Lietuvos menininkų darbus. Pa
roda buvo užvardyta: “Paroda 
Lietuvos Dailininkų Darbų Su
kurtų Nepriklausomybės Lai- 

' kais”.

PAVEIKSLŲ PARODA
Kai Lietuva, dar būdama lais

va, kvietė pas save į Universi-;Rurt'* -'T"-“—J—
. tetą Amerikos lietuvių jaunimą
giliau susipažinti su Lietuvos i P. Baltramaitis rengiasi ant 
istorija, literatūra, menu ir vi-' rudens parodą išstatyti viešai 
sa kita, o taip pat arčiau pažin- kur nors knygyne ar muziejuje, 
ti Lietuvą ir lietuvius, tokių Linkėtina kuogeriausios kloties 
studentų tarpe buvo p. Kazys šiame darbe. Tur būt vienintelis 
Baltramaitis su žmona. Bolševi- iš keliolikos tos rūšies studentų
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Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir vert; 
kiekvienam įsigyti. Kaina til 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadvay

tytojams bus duodama garbės Lietuvą užpuolus, jiedu tomis pat sąlygomis lankiusių
bilietas nemokamai įeiti į par- iaimįngai grįžo namo. Pirm tai Lietuvą, kuris savo darbu taip' 
ką su tam tikra atvirute. Todėl studija.VO universitete, vė- gražiai Lietuvą parodo išeivi jo-1 
visi skaitytojai turėtų tuomi Pa_. jįau dirbo Lietuvos Gen. konsu-'je. Neužilgo vėl susilauksime! 
sinaudoti. ' late, New Yorke. Nuvykęs Lie-. staigmenos kitoje srityje — a-

tuvon visa širdžia ėmėsi darbo: pie tai vėliau. Tiesa, parodą ap- 
aplankė plačiai Lietuvą, arti 
pažino kaimą, jaunimą, dirbtu
ves, kultūros įstaigas, įvairias 
pramones, knygynus ir rinko 

1 visą tai savo arkyvan. Atsivežė 
nemažai įvairios medžiagos ir 
keletą tūkstančių nuotraukų. Jų 
tarpe yra begalo įdomių ir retų: 
Vilniun įžygiavimas Lietuvos 
kariuomenės, rubežiąus stulpų 
nupjovimo apeigos, bolševikų 
kariuomenės įėjimas Kaunan,

Rengėjai tikisi, kad ir New 
Jersey valstybės lietuviai neat
sisakys nuo dalyvavimo šiame 
parengime, jei tik oras bus gra
žus. Dalyvaus jame, kaip kad 
dalyvavo parengime birželio 15 
dieną New Yorke. Lauksime!

Prašomi visi rengtis LIEPOS 
27 d. į Klasčiaus parką. Mas- 
pethe. J.T.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skslbkitis "Darbininke”.

lankė ir svetimtaučiai. Jr-lis.

t

Juozas Kaslnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmoainal dM visokių reikalų.

° Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) B

SEIMAS
įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd., 1941

Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 
Hartford, Conn.

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

Apskričiai ir kuopos siųskite įnešimus ir 
pageidavimus Centro Valdybai, kad galėtume 
juos įtalpinti organe “Darbininke” ir«perduo- 
ti Seimui. Pageidaujama, kad visi įnešimai ir 
pageidavimai t pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d., š. m.
— - * - -Kun. Jonas švagždys, pirmininkas, 

Antanas F. Kneižys, sekretorius^




