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Sveikiname Lietuviu Darbininku Dienos, Liepos 27, Dalyvius!
ir

Sekmadienį, liepos 27 d. 
iš visos Naujos Anglijos 
lietuvių kolonijų autobu
sais, traukiniais, automo
biliais, pėsti ruošiasi vyk
ti į Lietuvių Darbininkų 
Dieną, Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass.'

Galima tikėtis, kad iš to- | 
limos šios valstybės vaka-i 
rinės kolonijos atskris lėk-1 
tuvu įžymus jaunimo va-1 
das, spaudos rėmėjas, ku
ris planuoja savo lėktuvu, 
progai pasitaikius, pasiek-! 
ti Kauną. Spėkite kas?

Massachusetts, Rhode!7 i
Island, New Hampshire, 
Maine ir Connecticut vals
tybės, neabejojame, bus 
gausiai reprezentuojamos. 
Tikimės ir iš kitų tolimes
niųjų valstybių. Iš Penn
sylvanijos jau yra atvy
kęs būrys svečių, ir jie lau
kia sekmadienio, kaip ryte 
saulelės užtekant.

Iš Worcesterio tik gal 
komp. Jonas Čižauskas 
liks namuose, nes iki sek
madienio nesitiki pasveik
ti.

Dain. Marijona Čižaus- 
kienė rašo:

“Mano Jonas ką tik su
grįžo iš ligoninės, bet dar 
nėra pasveikęs. Gydytojas 
pareiškė, kad jis negalės 
atlikti savo pareigų per a- 
pie porą savaičių.

“Jam buvo pranešta ligo
ninėje, kad daug choro na
rių dirba, o kiti atostogose, 
bet jis pareiškė, ‘kiek jų 
galės, kad būtinai važiuo
tų’.

“Jonas labai nusiminęs, 
kad pats negalės dalyvau
ti”.

Nuoširdžiai užjaučiame 
komp. Jonui Čižauskui ir 
jo žmonai art. Marijonai 
Čižauskienei. Gaila, kad 
Lietuvių Darbininkų Die
nos programoje negali da
lyvauti nuoširdus LDS ir 
“Darbininko” bendradar
biai ir rėmėjai.

Linkime komp. Jonui Či
žauskui pasveikti ir vėl 
darbuotis meno srityje.

Sveikiname pasiruošu- 
I sius ir besiruošiančius I vykti į Lietuvių Darbinin- 
I kų Dieną, liepos 27, Brock- 
I ton Fair Grounds, Brock

ton, Mass.
Ten susitiksime su savo 

draugais, pažįstamais ir
I giminėmis!

I 
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Bolševikai Įsisteigė Radio 
Stotį Washingtone

>•I

■ VOL. XXVI — No. 56.

Katalikas, kur* neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teisės vadinti* geru Bažny
čios valku.
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Bolševikų Skerdynes Lietuvoji
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KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
LDS Centro Pirmininkas ir Brocktono lietuvių para
pijos klebonas, kurio parapijoje įvyksta Lietuvių Dar
bininkų diena, liepos 27, pasakys kalbelę, minint Ame
rikos pripažinimą Lietuvai de jure.

m200,000 LIETUVIŲ PATEKO 
Į SOVIETŲ PRAGARĄ

Dienraštis “Draugas” “Surinkau visus laikraš- 
paduoda Dr. Ancevičiaus čius; Kaune eina dienraš- 
žinias iš Berlyno, kad Dr. tis “Į Laisvę” ir savaitraš- 
Ancevičiui su keliolika už- tis “Ūkininko Patarėjas”; 
sienio vokiečių iš karo va- Vilniuje, dienraštis “Nau
do vybės teko lankytis Lie- joji Lietuva”; Panevėžyj 
tuvoje ir Latvijoje.

Dr. Ancevičius rašo:
44'

Washington, D. C., liepos 
I 24 — Jung. Valstybių de- 
| partmento leidimu Sovie- 
1 tų Rusijos ambasada įsis- 
1 teigė čia galingą trumpųjų 
I bangų radio stotį, per ku- 
1 rią susisiekia su Maskva.

Ši stotis siunčia Rusijon 
| pranešimus ir iš ten gauna 
I nurodymus.

1 Sakoma, kad Sovietų vy- 
4 riausybė sutikusi, kad to
li kią pat radio stotį gali įsi- 

steigti Jungt. Valstybės, 
I jei joms reikalinga.

J Japonija Siunčia Kariuome- 
į nę Sibirijon

savaitraštis “Išlaisvintas 
Panevėžys”; Šiauliuose 

Liepos 11 iki 18 d. teko dienraštis “Tėvynė” ir sa- 
padaryti tokį automibiliu vaitraštis “Žemaičių Že- 
išvažiavimą: iš Berlyno 
pasiekėm Eitkūnus, Virba
liu, Vilkaviškį, Mariampo- 
lę, Kauną, Jonavą, Ukmer
gę, Širvintus, Vilnių, Pane
vėžį, Pasvalį, Biržus, 
Skaistkalnį, Mindaują, Jo
niškį, Šiaulius, Kelmę, 
Tauragę, Skaudvilę, Tel
šius ir sugrįžom.

“Kelionėje sutikau ir! 
kalbėjau su tūkstančiais,1 
pradedant kaimiečiais ir 
baigiant aukščiausiais 
naujos tvarkos valdinin
kais.

• v me .
“Kelionėje išvydau šiokį 

vaizdą: Bolševikų siauti
mas Lietuvoje karo išva
karėse stačiai žvėriškas. 
Birželio 14, 15, 16 dd. lie-

j tuvius masiniai gaudė ir 
gabeno Sibiran. Tokiu bū
du išgabenta virš 200,000 
įvairaus amžiaus ir luomo 
žmonių. Kiti transportai 
buvo planuojami birželio 
gale. Visoje Lietuvoje kilo 
neapsakomas sumišimas ir 
baimė”.

Anglijos Lakūnai Bombarduoja 
Vokietijos Pozicijas

Japonijos Rusijos Karas Jau Sukilime Prieš Bolševikus Daly
“ • d c* ••vavo 125,C Partizanų

Shanghai, liepos 24 —W. Duch, pareiškė, kad mi-1 
Gauta nepatvirtintos ži- Ii joninė lenkų kariuomenė

Iš Berlyno Dr. Ancevi- 70 žmonių. Apie kitas vie- 
čius praneša telegrama tas kol kas dar stinga 

nios, kad prie Sibirijos ru--kovos prieš Hitlerį. Lenkai Į “Draugui” ir “Nau jie-' smulkių ir tikrų žinių. Pa-
bežiaus jau įvyko susikir-sudarė sutartį su sovietų noms”, kad sukilimas darytos nužudytųjų foto- 
timas tarp raudonųjų bol- Rusija; jie pasižadėjo pa- prieš bolševikų okupaciją grafinės nuotraukos, 
ševikų ir japonų, šios ži- dėti rusams nugalėti vo- ėjo lietuvių aktivistų var-j TZ'...... ~....... * ----
nios pasklydo iš Japonijos kiečius ,gi Stalinas paža- du. 
karo vadovybės artimų dėjo atstatyti nepriklau- 
šaltinių.

Milijonas Lenkų Kovos 
Prieš Hitlerį

’ JK - - -
i| Shanghai, liepos 24 —Di- 
I plomatiniai sluoksniai pa- 
I reiškė, kad Japonija siun- 
j čia kariuomenės pulkus 
.1 prie Sibirijęs rubežiaus. 
1 Bet manoma, kad Japoni- 
j ja nepradės karą prieš Ru- 
i| siją, jei vokiečiams nebus 
1 reikalinga pagalba.

Londonas, liepos 24 — 
Anglijos lakūnai nuolati
niai bombarduoja įvairias 
vietas Vokietijoje. Bom
bardavimai pirmiau būda
vo nakties metu, bet šiuo 
laiku, Anglijos lakūnai tai 
daro dienos metu. Tai reiš- v » ’ Q •
kia, kad vokiečiai visa sa
vo galybę nukreipė prieš 
sovietų Rusiją. Tačiau vo
kiečiai sako, kad Anglijos

kariuomenė nedaug ką ga
li padaryti, nes visi Pran
cūzijos ir Norvegijos pa
kraščiai yra tvirtai apsau
goti nuo užpuolimo. Jei vo
kiečiams pasisektų greitai 
užbaigti karą su rusais, 
tada jie galėtų atsisukti 
prieš Angliją. Bet Anglijos 
vyriausybė sako, kad be 
kito pavasario Hitleris ne- 

, galės Anglijoš-įfalti.

Kovose žuvo 4,025 parti
zanai. įtūžimas prieš bol- 

Pavergtieji lietuviai civi-'ševikus ir jų rėžimą rėmu- 
liai ir išlikę Lietuvos kor- sius žydus yra didelis, 
puso kariai spontaniškai i Inžinierius Steponas Kai- 
sukilo visuose tėvynės rys, socialdemokratas, pa- 

kad staliniško so- 
eksperimentai 

Lietuvoje visiems laikams 
pagydė lietuvius nuo bol- 

j ševizmo.
Profesorius Kolopaila, 

kuris pradžioje bolševi
kams simpatizavęs, dabar 
neranda žodžių bolševikų 
pasmerkimui. Prof. Kolu
paila taip pat bolševikų 
buvo išgabentas, bet jam 
pasisekė iš jų pabėgti ir 
pėsčias sugrįžo iš Minsko.

Vokiečių Komendantai 
Lietuvoj

Vokiečiai iki šiam laikui 
neišryškino mūsų krašto 
teisinės bei politinės padė
ties.

Laikinajai Lietuvos vy
riausybei vadovauja prof. 
Juozas Ambrozevičius. Vy
riausybei pavyko atstatyti 
Lietuvos administracija ir 

(savivaldybės organai. Mie
stuose ir miesteliuose, gre
ta vokiečių komendantų, 
veikia mūsų karo komen
dantai, apskrities viršinin
kai, burmistrai.

Valsčiuose veikia valsčių 
viršaičiai. Visur yra lietu
viška policija bei partiza- 

. nų ir aktivistų branduoliai.
Gen. Stasys Raštikis tuo 

tarpu eina ryšininko parei- 
I gas tarp lietuvių vyriausy
bės, kurios nariu jis yra ir 
vokiečių karinių organų.

Lietuvos Kariai Atsuko 
Ginklus Prieš Bolševikus
Vilniuje yra apie 10,000 

lietuvių karių. Jiems vo
kiečiai paliko ginklus ir 
pavedė valymo akciją nuo 
bolševikų.

Mūsų kariai komunistų 
pasiųsti frontan prieš vo
kiečius ties Varėna, iškar
to atkreipė savo ginklus 
prieš bolševikus ir drąsiai 
su jais kovėsi.

Vilniuje veikia atskiras 
Vilniaus miesto ir apskri
ties komitetas, kurio prie
šakyje stovi docentas Ža
kevičius ir profesorius 
Jurgutis.

Visi vykime į Lietuvių 
Darbininkų Dieną, Liepos 
27, Brockton Fair Grounds 
parke, Brockton, Mass.

somą Lenkiją; tai jei Sta
linas atstatys nepriklauso- 

I mą Lenkiją, tai reiškia_____
Rusija nugalės vokiečius; kampuose. Sukilime daly-j sakęs, 
prieš ką lenkai rengia mi-

Habilton, Ontario, liepos (Ii joninę kariuomenę, jei
24 — Lenkų kariuomenės! Stalinas jau pažadėjo Hit 
vadas Kanadoje, generolas lerį sutriuškinti?

NACIAI SUTRIUŠKINO DIDE
LES SOVIETŲ KARO JĖGAS

Vokiečiai Bombardavo 
Suezo Kanalą

Berlynas, liepos 24 —Vo
kietijos spauda praneša, 
kad nacių lakūnai bombar
davo Suezo kanalą ir pri
darė didelių nuostolių.

752,572 Jaunuoliai Užsire
gistravo Karo Tarnybai

Washington, D. C., liepos

vavo apie 125,000 partiza-lcializmo 
nų, daugiausia jaunimas 
tarp 15 ir 20 metų am- 

I žiaus.
Jau birželio 23 ir 24 die

nomis sukilėliai buvo įsi
stiprinę įvairiuose punk
tuose Kaune, Vilniuje, Pa
nevėžyje, Šiauliuose ir ki
tose vietose. Birželio 24 d. 
per Kauno radio paskelbta 
Laikinoji Lietuvos vyriau
sybė. Kitą dieną Kaunan į- 
žygiavo vokiečių kariuo
menė. f
Besitraukdami Bolševikai 

Nužudė Tūkstančius 
Žmonių

Bolševikai besitraukda
mi žiauriausiu būdu spėjo 
nužudyti apie tris tūkstan-į 
čius žmonių.

Ties Kaunu buvusioje 
Praveniškių koncentraci
jos stovykloje, kur buvo 
uždaryti rekvizicijų neati-

Paėmė 13,000 Raudonųjų Į Nelaisvę
______________ #-------------------------------------------------------

Vokietijos žinių agentū
ra praneša, kad naciai ap
supo dideles Sulietų Rusi
jos karo jėgas prie Nevel, 
į šiaurę nuo Vitebsko, jas 
sutriuškino ir paėmė 13,- 
000 rusų į nelaisvę.

Vokiečių lakūnai jau tre
čią kartą bombardavo Ma
skvą. Padarė daug nuosto
lių.

Sovietų žinios patvirtinai 
bombardavimą, ir kad pa-J
darė kiek nuostolių, bet 24 — The selective service 
sako “jokių militarių vietų system praneša, kad ant- 
nepalietė”. roję registracijoje, liepos ——--------------------

Sovietų žinios paduoda,'1 d. užsiregistravo 752,572 davę ūkininkai, birželio 25 
kad smarkūs mūšiai eina jaunuoliai, kuriems iki re- d. atvyko bolševikų šar-j 
Leningrado, Maskvos ir gistracijos dienos suėjo 21 
Ukrainos frontuose. metai amžiaus.

Tauta Pavojuje, Sako Armijos

Washington, D. C., liepos 
24 — Jung. Valstybių ar
mijos vadovybė ruošia 
Kongresui atsišaukimą, 
kad priimtų bilių, kuris 
pripažintų, kad tauta pa
vojuje. Tokį bilių priėmus, 
armijos vadovybė turėtų 
teisę siųsti kariuomenę ir 
laivyną ir už Jung. Valsty
bių ribų.

Be to, armijos vadovybė 
turėtų teisę palaikyti nau
jokus ilgesniam laikui, ku
rie buvo paimti metų 
nybai.

tar-

Kongresas Už Algų 
Pakėlimų ’

Washington, D. C., liepos 
24 — Jung. Valstybių Kon
greso atstovų butas priė
mė bilių, kuris, i jeigu tik 
Senatas priims, ir prezi
dentas pasirašyt automa-

čiai pakelia J. V. pašto 
darbininkams algas. Vi
siems išdirbusiems 10 me
tų darbininkams būtų pa
kelta $100 į metus, po to 
kas penki metai po $100.

vuočiai ir iš kulkosvaidžių 
sušaudė per 500 žmonių. 
Tuo pačiu metu buvo su
šaudyti ir visi stovyklos 
tarnautojai, pačių bolševi
kų pastatyti prižiūrėtojai, 
j sušaudytųjų krūvas dar 
buvo mėtomos granatos.

Panevėžyj birželio 26 d. 
nužudyta 32 žmonės. Jų 
tarpe gydytojai Mačiulis, 
Žemgulys ir Gudonis. Ma
čiuliu! išplauta širdis ir su 
ja užkimšta burna nužu
dytam jo sūnui.

Telšiuose nužudyta per

Darbininkų Radio Programa
ART. J. OLŠAUSKAS DALYVAUS PROGRAMOJE

šeštadienį, liepos 26 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties, Boston, Mass. turėsime progą klausytis gra
žių lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų. Programą 
skiriame paminėti Amerikos pripažinimą Lietuvai de 
jure. Programą išpildyti atvyks iš Amsterdam, N. Y. 
art. J. Olšauskas, kanklininkas ir dainininkas. Bus ir 
vietinių dalyvių.

Šioje programoje taip pat dalyvaus p. Šierantai- 
tė, buv. Mt. Carmel, Pa. lietuvių par. vargonininkė.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis Darbininkų Radio programos.

Draugijos ir biznieriai skelbkitės Darbininkų Ra
dio programoje. Skelbimus priduokite asmeniai arba
prisiųskite adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broad- Ten netik pasilinksminsi- 
way, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2680 arba me, bet ir paremsime laik- 
NORwood 1449.

i i>
rast: “Darbininką”. - .K
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Paminėjimas Amerikos Pripa 
žinimą Lietuvai De Jure

Programoje Dalyvaus Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 317 Posto Va

dovybė su Vėliavomis.
Kalbės Brocktono Miesto Mayoras 
Rowe. - Valstybės Gubernatoriaus At
stovas.- Adv. Antanas Mileris, 

Pranas Galinis irkit.
Dainuos Septynių Parapijų Chorų Choras.—

Jaunuoliai Joks Tautinius Šokius. —

Dr

Dalyvaus Lietuvių Darbini M, . VOKIEČIAI ARTINASI
ky Sąskrydyje- > » >

I

LENINGRADO
Berne, Šveicarija, liepos 

24 — Vokietijos ir Suomi
jos kariuomenių pulkai ar
tinasi iš šiaurės rytų pusės 
prie Leningrado. Mūšiai su 
sovietų Rusijos kariuome
ne įvyko netoli Petroza-

| vodsko ir Onega ežero. 
Petrozavodskas yra apie 
140 mylių nuo Suomijos 
rubežiaus gilyn į Rusiją. 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė pripažino šitą vokiečių 
laimėjimą, taip pat pripa
žino, kad Ukrainoje vokie-

Stalino Sūnus Nelaisvėje

Liepos 27 d. š. m., Brock
ton Fair Grounds, Brock
ton, Mass. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Diena. Tos 
dienos programa susidės 
iš kalbų, dainų, muzikos, 
tautinių šokių. Ši progra
ma skiriama paminėti A- 
merikos pripažinimą Lie
tuvai de jure devynioliką 
metų atgal ,būtent, liepos 
27 d., 1922 m .

Amerikos pripažinimo 
Lietuvai de jure ceremoni
jos bus tikrai iškilmingos 
ir įspūdingos. Kalbos bus 
trumpos, bet turiningos. 
Septynių chorų dainos su
drebins žemę, pajudins 
kiekvieno dalyvio širdį. 
Tautiniai šokiai, kuriuos 
šoks p. Onos Ivaškienės 
jaunamečių grupė tikrai 
visus sužavės. Stepono Da
riaus Amerikos Legiono 
317 posto Atstovai iškil
mingai iškels Amerikos ir j 
Lietuvos vėliavas.

Paminėjimo ceremonijos

Į

I

Adv. Jonas Grigalus,
Lietuvių Darbininkų Die

nos pirmininkas.

FRED D. ROWE,
Brocktono Miesto Mayoras čiai pasiekė Žitomirą.

į Ateinantį sekmadienį, i Vokietijos vyriausybė
liepos 27 d., Brocktono pareiškė, kad sovietų Ru- 
miesto mayoras FRED D.! sijos kariuomenė yra sus- 
ROWE apsiėmė pasakyti kaldyta į dalis ir nebepajė- 
kalbą Lietuvių Darbininkų gia kovoti. Rusijos gele- 
Sąskrydyje, Brockton Fair žinkeliai suardyti ir susi- 
Grounds. Tą dieną Naujo- siekimas negalimas. Pagal 
sios Anglijos lietuviai tam 
tikromis ceremonijomis 
paminės Amerikos pripa
žinimą Lietuvos d e jure. 
Bus įžymių kalbėtojų. Yra 
pakviestas kalbėti adv. A. 
Mileris iš Worcester, Mas
sachusetts, kuris vadova
vo lietuvių delegacijai į 
Washingtoną pas prez. 
Hardingą, kad Amerika 
pripažintų Lietuvą kaipo 
nepriklausomą valstybę.

kurių pirmininku yra adv. 
Jonas Grigalus, Bostono 
miesto legalio departmen- 

Amerika pripažino Lie- ^sjr %st,on HJousinf 
tuvą nepriklausomą 1922 Authonty legalio depart- 
m. ir 1940 m., kada Sovie- 

I tai pavergė Lietuvą, Ame- 
irika savo pripažinimo ne
atšaukė. Amerikos vyriau
sybė ir šiandien pripažįsta

x vci viii ivjo _ . . . . _ _ . ;
prasidės 3 vai. po pietų. Lietuvai nepriklausomybę. :

Mes Amerikos lietuviai 
turime nuoširdžiai padė
koti Dievui ir Amerikos 
vyriausybei, kad mūsų 
tauta tą nepriklausomybę 
apgintų nuo visų priešų, 
nuo visų okupantų, kad pa
sibaigus karui Lietuva at
sistatytų ir galėtų tęsti 
nepriklausomą 
gyvenimą.

Svarbu, kad tose Amerikos 
pripažinimo Lietuvai ne
priklausomybės ceremoni
jose dalyvautų tūkstanti
nės minios. Mes lietuviai 
turime pasirodyti, kad į- 
vertiname ir gerbiame 
Jung. Valstybes, kurios 
sunkiose Lietuvos kovose 
dėl nepriklausomybės už
tarė ir užtaria Lietuvą.

Visi gerai atsimename ' Pasibaigus 
Lietuvos atsistatymo me-’joms, prasidės

ir laisvą

tus. Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma neturėda
ma nei kariuomenės, nei 
vyriausybės aparato, nei 
savo valiutos, nei savo į 
staigų. Iš griuvėsiu kėlėsi 
Lietuva. Per 22 metų kū
rėsi, augo ir stiprėjo, ir jei
gu ne Sovietų Rusijos 
klastingas 
1940 m., jeigu 
gentai nebūtų taip Lietu
vos apiplėšę ir apvogę, jei
gu nebūtų tiek daug lietu
vių nužudę arba išvežę į 
gilumą Rusijos, tai ir šian
dien Lietuvai nebūtų taip 
sunki karo našta.

ceremoni- 
kita, taip 

pat įvairi programa—
sportas, dainos, muzika, 
šokiai ir tt. Lietuvių Dar
bininkų Dienos rengėjai,

mento viršininkas, nuošir- 
džiai kviečia visus atvykti 
sekmadienį, liepos 27 d. į 
Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass. ir daly- 

j vauti tame parengime.
Bus skanių valgių ir gė

rimų.
Jeigu ir lytų ,tai vis tiek 

važiuokime, nes ten yra di
delė svetainė, kur gali tilp
ti apie 10,000 žmonių. Yra 
ir kiti namai. Taip, kad nei 
lietus, nei sniegas neturė- 

i tų sulaikyti Naujos Angli
jos lietuvių nuo važiavimo 
į Lietuvių Darbininkų Die
ną! Kvieslys.

P. S. Bus įteiktos dova
nos pasižymėjusiems prog
ramoje ir turintiems lai
mėjimų tikietėlius. Tas do
vanas visi galės pamatyti 
parke. K-s.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
užpuolimas 
Sovietų a-

GERIAUSIUS !; 
PERMANENT WAVE ;! 

GALITE GAUTI Už JŪSŲ ! Į 
PINIGUS ! Į

CASPfR’S BEAUTY SALOM
Tel. ŠOU 4645 ]!

83 L ST.. SO 'BOSTON. MASS.!Į

Tokio, Japonija, liepos 
24 — Japonija, su Pran
cūzijos pritarimu, įsistei
gė laivyno ir oro bazes 
Prancūzijos Indo - Kinijo
je. Japonijos vyriausybė 
sako, kad Anglija rengėsi 
užgrobti Indo - Kiniją. Iš 
Indo - Kinijos Japonai len
gviau galės pasiekti Angli
jos Singaporę. Vokietijos 

: vyriausybė pareiškė, kad 
Japonai greitai pradės ka
rą prieš Sovietų Rusiją. A- 
merikos vyriausybė susi
rūpinus Japonijos kariš
kais žygiais.

i

—

Leverett Saltonstall, 
Massachusetts Valstybės Gu
bernatorius, nuoširdžiai dėkoja 
už pakvietimą dalyvauti Lietu
vių Darbininkų Dienos progra
moje, liepos 27, Brockton Fair 
Grounds, ir apgailestauja, kad 
jis pats negalės dalyvauti, bet į- 
galiojęs savo atstovą dalyvauti, 

linki Lietuvių 
Dienai geriausių

Berlynas, liepos 24 — 
Vokietijos vyriausybė pra
neša, kad Rusijos diktato
riaus sūnus, Jokūbas Sta
linas pateko į vokiečių ne
laisvę.

Brazilijoje Tikyba 
Mokyklose

Rio De Janeiro, liepos 24, 
Brazilijos vyriausybė pa
reiškė, kad tikyba yra pa
grindas viso auklėjimo, už 
tai visose mokyklose įve
dama tikybos dėstymas.

Amerika Pirks Žaliavą 
Iš Rusijos

1

Dr. Pranas Galinis, 
nuoširdus Lietuvių Darbininkų 

I Sąjungos ir jos parengimo rė- 
įmėjas ir laikraščio ‘Darbininko’ 
| bendradarbis, pasižadėjo daly- 
į vauti Lietuvių Darbininkų Die-

Washington, liepos 24— nos, Brockton Fair Grounds, 
Amerikos vyriausybė pa- liepos 27 d., programoje.

Į

vokiečių manymą, sovietų 
Rusijos kovojimas yra be
viltiškas. Kadangi Rusijos j0 Ekscelencija 
kariuomenės dalis yra vo- Darbininkų 
kiečių apsuptos, tai jų Ii-'sėkmių, 
kimas beviltiškas. Vokie- 
čių kariuomenė artinasi bina Staliną, kad jis dabar 
Maskvos. Sakoma, kad vo- paėmęs kariuomenės va- 
kiečiai esą 160 mylių nuo dovybę į savo rankas. Bet 
sovietų Rusijos sostinės.

Iš Maskvos pranešama, rusai neatsilaiko prieš vo-l 
kad sovietų Rusijos ka- kiečius.
riuomenė žiauriai kovoja --------------
prieš vokiečius ir “nėra di- Amerikos Paskola Anglijai 
dėlių pasikeitimų karo ______
fronte”. Kad rusams karas Washington, liepos 24 — 
nesiseka jau aišku iš jų Amerikos Reconstruction 
pačių pranešimų. Stalino Finance Corporation pas- 
komisarai jau nebesigiria kolino Anglijai $425,000,- 
laimėjimais, bet sako, kad 000 dolerių pirkti Ameri- 
vokiečiai sulaikyti, ir gar-i koje karo ginklus.

ir Stalinui vadovaujant

Kalvarijų Šventinimas
Marianapolyj

Plačiai buvo rašyta, kad 
Marianapolio Kolegijos 
gražiame parke statoma 
Kalvarijos— Kryžiaus Ke
liai. Buvusieji Lietuvių 
Dienoje, liepos 4, turėjo 
progą pamatyti statybą. 
Tas brangus lietuvio kata
liko širdžiai darbas jau 
baigiamas. Kalvarijų šven
tinimas įvyks rugpiūčio- 
August 10 d. š. m., 3 vai. 
po pietų.

Tą dieną nuo pat ryto 
parkas bus atdaras sve
čiams dalyviams. Šventi
nimo apeigas atliks Jo 
Prakilnybė prelatas Jonas 
Ambotas, Hartfordo lietu-

vilnų ir ar padaryta iš 
dirbtinių ar vartotų vilnų?

Taigi nuo liepos 14 d. 
kiekvienas pirkdamas ei
lutę drabužių, švarką ar ką 
kitą turi žiūrėti, iš kokios 
medžiagos padaryti. Da
bar negali sakyti, kad dra
bužinė medžiaga padaryta 
iš naujų vilnų, kuomet ji 
padaryta iš vartotų.

Sustreikavo 1000 
Darbininkų

reiškė, kad daroma sutar
tis su sovietų Rusija pirkti 
iš ten žaliavą, o rusams 
parduoti karo ginklus.

Aprūpinkime Kareivius 
Knygomis

Turi Būti Pažymėta 
Prekių Kokybė

Washington, D. C. —Lie
pos 14 d. įsigaliojo įstaty
mas reikalaująs pažymėti 
prekes ' etikete; Vilnonė 
medžias, turi būti pažy
mėta klek nuošhhčių yra

Key West, Fla., liepos 24, 
— Vakar išėjo į streiką 
tūkstantis darbininkų, ku
rie dirbo keliuose apsigy
nimo projektuose. Darbi
ninkai reikalauja pakelti 
algis, vietoj 40c. į valandą 
reikalauja 62rr puse cen
tų į valandą. Projektui 
saugo kareiviai. kad išveh- 
gttš riaušių.* T

Jung. Valstybių karei
viai ir jūreiviai ne vien la- 

į vinasi vartoti ginklą, bet 
: turi ir laisvo laiko, kuri jie 
i nori sunaudoti naudingai. 
Gera knyga arba laikraštis 
kareivį ar jūreivį gali su- 

! stiprinti dvasioje.
Yra nemažai žmonių, ku- 

I rie turi atliekamų knygų, 
į Tai kodėl jų nepaaukoti 
Į kareivių ir jūreivių kny
gynams?

Jeigu kas iš lietuvių turi 
atliekamų knygų, tai pra
šome paaukoti kareivių ir 
jūreivių knygynams. ‘Dar
bininko’ redakcija ir ad- 

■ ministracija patarpinin-
Julė Jakavonytė,

Liet. Darb. Dienos komisi
jos narė. Ji su savo būriu. kaus ir perduos suaukotas 
atvyks ir daug ką mums‘knygas į tuos knygynus, 
turės pasakyti. kur yra reikalinga.

vių parapijos klebonas, ir 
Hartfordo vyskupas J. E. 
Mauricijus McAuliffe, DD. 
Po iškilmių kalbės Connec- 
ticut valstybės guberna
torius ir kiti įžymūs kalbė
tojai. Bus ir kitokia prog
rama.

Sekmadienį, rugpiūčio- 
August 10 d. visi lietuviai 
iš visos Naujos Anglijos 
turėtų suvažiuoti į Maria
napolį, Thompson, Conn. 
praleisti dieną.

Suvažiavimas bus tikras 
džiaugsmas ir malonumas 
dalyvauti istorinėse iškil
mėse — Kalvarijų šventi
nimo apeigose.

Į Nors Karštas Oras, Kailiniai 
i Yra Reikalingi!
IAUGUST1
SALE y

Naciai Bombardavo Maskvą
Maskva, liepos 24 — Per 

dvi naktis vokiečių lakū
nai smarkiai bombardavo 
Maskvą, sovietų Rusijos 
sostinę. Daug žmonių nu
žudyta, daugybė sužeista, 
įvairiose miesto dalyse ki
lo dideli gaisrai, sugriauta 
daug namų, ligoninių, mo
kyklų; militarines vietos 
nepaliestos. Vokiečių lakū
nai sako, kad Maskva liep
snose. Kad vokiečių lakū
nai taip lengvai gali pa
siekti Maskvą, reiškia, kad 
sovietų Rusijos kariuome
nė nepajėgia atremti Hit
lerio puolimų. Sakoma, 
kad Stalinas pabėgo į Ura- 
lus.

Pritrenktas Perkūnėlio 
Pašaukė GtfcrinMiK 

r , i-----
Norwood/Mass:. < liepos 

24 — Robert Chamberlain,

Tiesa, šiandien kailinių nereikia, bet už kele- 
| tą mėnesių jie bus malonūs ir reikalingi. Žinote, 
| dabar Amerikoje iš karo priežasties Europoje vis- 
| kas kyla, kyla ir kailinių kainos. Nuo Spalių mė- 
| nėšio reikės mokėti valstybei pardavimo taksus, 
i taigi įsigykite kailinius dabar, kol kainos dar nė

ra pakilusios ir nereikia mokėti pardavimo taksų.13 metų amžiaus, gyv. 19 i 
Everett Avė., bėgo pašauk
ti gaisrininkus, kada per
kūnėlis nutrenkė kaimyno 
kaminą. Bėgdamas prie te- 
lephono pargriuvo. Motina 
išsigando ir apalpo. Gaisri
ninkams atvažiavus, vai
kutis atgaivino motiną ir 
pasigriebęs camerą nufo
tografavo gaisrininkų vei
ksmą.

Pietinėje Bostono apylin
kėse smarkiai trankėsi 
perkūnėlis, ir Norwoode, 
Dedhame, Miltone ir kitur 
pridarė daug nuostolių. 
Lietus pylė kaip iš kibiro. IP

į

į

y

v •

Nuo Rugpiūčio - August 1-mos dienos I. J. 
Fox krautuvėje prasideda didelis moteriškų kaili
nių išpardavimas. Taigi, pasinaudokite šiuo išpar
davimu. Galite kailinius įsigyti su mažu įmokėji- 
mu, o paskui mokėti kas mėnuo pagal savo išga
lės. Kas dabar nusipirks kailinius, galėsite padėti į 
mūsų storage ir laikyti iki ateinančiai žiemai dy- 
kai. Pasinaudokite proga!

Ezra Stone Armijoj
Yaphank, L. I., liepos 24, 

Ezra Stone, 23 m. amž. ak
torius, kuris per radio ži
nomas kaipo ‘‘Henry Al-j* 
drich”, paittitas kariuome- 
nės tarnybon. ’y

y
K

L

I

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atstovas 
B. Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas. Per jį 
pirkdamos sutaupysite 10% nuolaidos.

I

Ali vvashington street 
Boston, Mass.
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Pataria Perdaug Nedžiūgauti
i i.

Vatikano laikraštis Osservatore Romano įspėja tol 
katalikų visuomenę, kad perdaug nedžiūgautų dėl taip 
vadinamo “kryžiaus karo” prieš komunizmą. Girdi, 
karo metu, kada spaudžia bėda ir gręsia pavojus, net 
bedieviškieji diktatoriai skelbia tikėjimo laisvę ir pa
sižada daugiau jos nebevaržyti. Juk net Stalinas yra 
įsakęs dar kur-ne-kur užsilikusiems rusų šventikams 
daryti viešas pamaldas už raudonosios armijos laimė
jimą. Bet kuomet karas pasibaigs, raudonieji, juodieji 
ir timsrieji diktatoriai po senovei tikėjimą engs.

Suprantama, kad bolševizmo sunaikinimas būtų 
labai didelis žmonijai pliusas. Juk bolševizmas tai di-j 
džiausią, kiek galima įsivaizduoti, žmogaus nelaisvė 
ir nelaimė, visokiais beįmanomais atžvilgiais: kultūri
niu, ekonominiu, tikybiniu, doroviniu, etiniu ir tt. Tai 
toliausia nuo civilizacijos atožanga; griežtas pasuki-’ 
mas į barbarizmą; atkaklus užsimojimas paneigti esa
mus žmoniškumo principus; panaikinimas amžiais į- 
gyvendintų tradicijų; suklastavimas istorijos; visiš- 
kas asmeninės laisvės likvidavimas; sėjimas klasinės * 
neapykantos; įvesdinimas į eilinį žmonijos gyvenimą s“e^žė V Nemunėlio* ž^džiak

kad lietuvis nie- Buffalo vyskupas, Thomas Mc- 
Laughlin, Patersoa vyskupas ir 

kad Schbarmann, Peoria, III. vysku-

viską darys, 
kam nevergautų.

I — Tikrai dabar tikime,
mums teks pamatyti gražų Lie- pas, du pastarieji yra 
tuvos Nepriklausomybės veidą, dijas baigę Insbrucko 
visos choru prabilo, — o dabar tete.
ką nors padainuokime apie Lie- J. Duffy, Buffalo 
tuvą, — pridūrė Iz. Mociejūnai- aiškiai pabrėžė, kad drausmin- 

. tė. Iz. Rovaitė sėdo prie piano ir giausi ir geriausi jo vyskupijoj 
i iš kambario pasipylė aidai:

■ “Lietuva brangi, mano tėvyne, 
šalis, kur mieqa kapuos didvyriai. 
Graži tu savo dangaus mėlyne. 
Brangi, nes daugel vargo patyrei.."

i savo stu- 
universi-— Ar dar yra šios parapijos 

organizatorių gyvų, — pasitei
ravau klebono.

— Iš parapijos organizatorių 
gyvena Ant. Gudynas, VI. Stan
kevičius, Dom. Ilovas, 
Rickis, Juoz. Mociejūnas, 
kas, Tamoškevičius, Ant. 
nauskas.

—Teko girdėti, kad Rocheste-' 
ris gausingas inteligentinėmis 
pajėgomis?
— Negalima dėl to aimanuoti. 

Rochesterio lietuviai gana pa
siturį .todėl daugelis gali savo 
vaikus išleisti į mokslus.

— O. beja, ar daug priklauso 1 
lietuvių prie šv. Jurgio parapi
jos, kuriai jūs vadovaujate?

— Bus apie 200 šeimų, kurios 
teikia džiaugsmo ne tik bažny
čiai, bet ir mūsų brangiai tėvy-i 
nei. Parapijiečiai yra nuoširdūs 
ir linksmi, nes myli 
dainą.

— Tikrai, giesmės 
žmones kilnina ir jų 
rina'

vyskupas

Juoz.
Euro-
Eura-

Drausmingiausi kunigai. — Jis planuoja skristi i Lietuvę. 
Karolina sužeidė širdį.——

Ankstyvą rytą iš Providence, 
R. I., mūsų mašina vingiuotais 
ir kalnuotais keliais vis skrieja 
Rochester, N. Y., kryptimi. Ne- 
—Ii Pitsfieldo beveik tokie pat 
gamtos peisažai kaip Zarasų, j

Jau Rochesteris, N. Y. Puikus 
Ontario ežeras, bet neramus ir 
audringas, kaip mūsų palydovo 
Vaclovo Dzekevičiaus širdis. Sė
dam į laivelį, bangos siunta. Pa
skęstu svajose ir mano širdy 
gyva Lietuva su savo visais gra
žiaisiais ežerais ir miškais. Kun.! 
J. Vaitekūno ir Vaclovo Dzeke- 

' vičiaus tylūs niūniavimai skrido kiekviename suole po keletas n I :o*|.ua hiavac Anvoivfli 
ne tik į tolį, bet ir į mano širdį. jįųeįių lapų, kuriose surašytos *
— Ko liūdi, berželi, ko liūdi?

Ko verki nuleidęs šakas ? 
Ko svyra žalieji lapeliai ? 
Kam varvini šaltas rasas?
Malonus balsas pažadino iš il

gesio svajonių ir pats nepama-1 -irdaus lietuvio* klebono 
čiau, kaip iš mano krūtinės pra- Bakšio

tau Lietuvai per amžius
buvo lemta šviesti.

Visos tautos skausmais
ir meile išaugintas, 

kaip perlas nuo vagių,
nuo svetimųjų gintas, 

kaip deimantas brangus
krūtinėj tu spindėjai, 

nebaisūs buvo tau kruša, 
lietus nei vėjai, — 

Spindėk ir šviesk ir vėl
iš pančių išvaduotas, 

visų žvaigždžių žiedais
mūs žygiams vainikuotas”...

Einu pro sėdynes, gi žiūriu 
kiekviename

■ lietuviškos giesmės: Pulkim ant) 
I kelių, Marija, Marija ir tt.

— Vadinasi pas jus visi žmo
nės bažnyčioje gieda. — stačiai 
paklausiau simpatingo

Ir Gina

ir dainos 
širdį tau-

3. Prie Šniokščiančio Ir 
Neramaus Ežero

kunigai yra tie. kurie baigė Ins- 
brucko universitete mokslus. 
Buvę Insbrucko universiteto 
studijozai suėjo į artimesnį 
kontaktą ir peržvelgė dabartinį 
momentą, kuris reikalauja ne- 

• paprasto apdairumo ir stiprios 
Į valios.

Buvo numatytas puikioj vietoj 
išvažiavimas — sportas, žaidi
mai, bet lietus sutrukdė. Už tat

melo, veidmainystės ir smurto. Tą visą suirutės ir ne
laimių katilą uždengia klaikus dangtis — ekonominis 
skurdas, iš kurio nebėra vilties kada nors išbristi.

Išgelbėtojas iš tiekio nelaimių rodos turėtų būti 
paskelbtas didvyriu ir tikru žmonijos geradariu. O bet 
gi perspėjama, kad būtume atsargūs ir pasiruošę to
lesnei kovai su bedievybės antplūdžiu. Kodėl? Gal dėl-, 
to, kad nugalėjimas bolševizmo dar nereiškia galutinį 
jo sunaikinimą. Aiškiau kalbant, jei bolševikai bus lik
viduoti Rusijoj, tai jie gali kur kitur įsivyrauti, pav., 
Amerikoj. Faktinai jie taip ir išdrįsta pasisakyti. Ant
ra vertus, ir patys bolševikų nugalėtojai, kada jau tu-

— O atsimenu namelį
Aš gimtinį savo,
Kur motutė prie ratelio 
Supdama niūniavo.

Kai išklystu į pasaulį 
Ploty, begalinį, 
Tėviškėlės atminimas
Man laimužę mini...

1. Lietuviškoj šventovėje

Po pietų visa mūsų kompanija 
nusidangino prie Ontario ežero, 
čia lietuviškomis dainomis norė
jom nutildyti smarkias bangas, liepos 17 d. vakare visus žavėjo 
Ir vakarop ežeras nurimo 
toks gražus saulėleidis, 
Lietuvoj gegužės vėsų 
kada lakštutė visą savo 
dainą išsuokia.

— Sakykite, — kreipiaus į: 
Dom. Rovą, žemaitį, — ar daug — Ne, esu lietuvis, 
yra lietuvių Rochesterio mies
te?

I — Ne taip senai buvo miesto 
gyventojų surašymas, — kalbė
jo iš lėto p. Rovas, — rodos, 
kad lietuvių buvo suregistruota 
apie 4000.

Į — Ar yra lietuvių komunistų, 
:— pasiteiravau.
' — Taip!
' — Ir jie garbina Staliną?

— O taip!
I — Kada jie ateis į protą?
i — Sunku pasakyti!
i — Kas čia yra jūsų parapijoj nos veikalėlių teko skaityti gy- 
; žymesni veikėjai? Į venant Lietuvoje .todėl buvo di-

— Parapijos gyvenimo prieš- Įdėlis noras jį pamatyti asmeniš- 
aky stovi Jonas Levicsas ir kai, bet, deja, neradom namie.

I Stasys Kazakevičius. Mes taip — Sakyk ,kun. Jonai, kaip pa- 
pat turime sumanių vyrų, kurie tiko jūsų suvažiavimas?
rašo į laikraščius, tai yra: —Į — Labai gerai, nes vėl gyvai 
Antanas Žiemys ir Juoz. Čepas. ■ prisiminiau mokslo dienas Ins-
— O kad mes taip dabar sėdė- brucko universitete, susitikimas 

tumėm prie kokio nors ežero su buvusiais Insbrucko univer- 
Lietuvoje, kaip būtų gražu, — siteto studijozais sukėlė naujų 
prabilo p. V. Rovienė, — kažin minčių ir surišo tampresniais

tur- ryšiais su buvusiais mokslo 
draugais. Valandžiukę stabtelė- 
jom, Westfield, Mass., pas kun. 
V. Puidoką. Tuoj jis mane pa
sveikino :

—Ko vis trankais po Ameri
ką, ar ne laikas būtų važiuoti 
tau į Lietuvą.
— Laukiu tos dienos kaip ger

vė giedros, kada galėsiu atsi
kvėpti tėviškės laukuose. Kai 
karas prasidėjo vokiečių su ru
sų bolševikais ir lietuviai sukilo 
ir sudarė laikiną vyriausybę, ir 
po tų įvykių už kokios savaitės 
teko trankytis po Pennsylvani- 
ją ir Easton, Pa. sutikau kun. 

galva, o dabar nori jūsų Eksce- Garmų, kuris čia klebonauja 
•• • " ‘ lietuvių parapijoj ir turi nepa

prastai didelius nuopelnus Lie
tuvai, o ypač katalikiškąjai vi
suomenei ir jis priminė, kad 
gal greitai galima bus važiuoti 
į mielą Lietuvą. Man tokie daly
kai tik sukelia džiaugsmą ir 
viltį, kad dar kartą išvysiu Lie
tuvos veidą, kurį ir sapne regiu. 
Bet žinai, Vincai, pirk lėktuvą ir 
skriskime per Atlantą į Lietu
vą, juk moki gerai vairuoti, 
nors ir ne kartą buvai nutūpęs 
kapuose.
— Planuoju ir manau, kad vie

ną gražią dieną perskrisiu At

ir ukrainiečių mergaičių ir vyrų 
kaip choras, kuris buvo apsirengęs 

vakarą, tautiškais kostiumais. Sutinka 
ilgesio mane vienas jaunas kunigas ir 

> lenkiškai prakalbina:
Jūs lenkas?

Tada jis 
į- kreipiasi į mane lietuviškai:

— Kaip gyvuoji?
— Gerai, — atsakiau.
— Gerai, — pakartojo mano 

žodžius. Į kitus klausimus nieko 
negalėjo atsakyti, tik paaiški
no:
— Aš kelius žodžius moku lie

tuviškai, šiek tiek lenkiškai, bet 
nesu lenkas, o slovakas.

Iš Lancasterio, su kun. J. Vai- 
i tiekūnu, per Rochester’į, du
miam į Amsterdamą pas kunigą 
Židanavičių, kurio nemažai sce-

Viešint, Rochester, N. Y., pas 
p. Rovus, kalbėjaus su jų duk
romis: Izabele ir Karolina ir, be 
to, su Izabele ir Olga Mociejū- 
naitėmis. Iš tų mergyčių širdžių 
plaukė lietuviškos dainos aidai 
ir jų lūpose žydėjo žodžiai:
— Kai tik galima — tuoj vyk- 

i sime Lietuvą pamatyti, nes 
į mums tėveliai daug kartų sakė, 

~ — ~įKįkad ji labai graži ir maloni, bet 
bet taip, kgLŽin ar Lietuva bus vėl laisva 

i ir nepriklausoma,— liūdnai kal- 
': bėjo Olga Mociejūnaitė, o kitos 

nei tik galvutes linktelėjo, tarsi pri- 
nei, tardamos Olgos žodeliui “ka- 

į zin .
j — Iš miestų, viensėdžių, iš kai- 
I mų ir iš pagojų š. m. birželio 21 
. d. pakilo lietuviai karžygiai ir 
į ėjo “kur, kodėl ir ko” neklaus
dami, vieną žodį — Laisvė, tar
tum burtą jie žinojo, ėjo drąsūs 

! vieno geismo našami: išviję o- 
kupantą rusą bolševiką — su
kursime gražią ir stiprią Lietu
vą... O dabar platus pasaulis 
stebisi lietuvių narsumu ir vi
sur balsai aidi:

— Kaip lietuvybės reikalai Ro-
! —“Laisvė! Laisvė saulėleidžių šalyje 
Tartum varpas gaudžia pažarų dan-

ir nuo- 
kun. J.

ir kito- 
bažnyčioj

— Taip, per šv. mišias 
mis progomis visi 
gieda. Gražu, kai iš visų širdžių 
plaukia malonūs giesmės aidai, 
garbinantieji Dievą. Jie ne tik 
visi bažnyčioje gieda, 
pat nepaprastai mėgsta lietu-' 
višką dainą. Nei vienas Roches- 
ter šaunesnis parengimas, 
viena žymesnė vakarienė, 
vienas didesnis susibūrimas ne-

Grįžtam į Rochesterį, valan- praeina be dainų — danuoja vi- 
ir jaunimas ir senimas, — 

patriotą, kun. J. Bakšį, perlojie- kalbėjo kun. J. Bakšys, — lietu
tį, dabartinį Rochesterio Šv.' viška daina gyvai visiems pri- 
Jurgio lietuvių parapijos klebo- mena Lietuvą.
ną, kuris čia jau vienuoliktus ■ — Ar tvirtą turite bažnytinį 

.metus varo gilią katalikišką ir chorą?
tautišką vagą žmonių protuose, Į
širdyse ir valiose. Jam atvykus,' riam sumaniai vadovauja muzi- 
1930 metais įsteigta lietuviška kė p-lė Iz. Rovaitė, ji taip pat 

’ mokykla, kurioje pedagoginį daug įdeda širdies ir bendruose 
darbą kruopščiai ir sumaniai giedojimuose.

i dirba seselės pranciškietės. Ro- 
j chesterio lietuviška mokykla chesteryje ?

rėš išrištas rankas ir laisvą veikimo dirvą, gali virsti delę sustojam pas didelį lietuvį sj: J 
religijos engėjais. Juk tai jiems ne naujiena.

Bet vis dėlto, nežiūrint apdairių ir toli numatan
čių perspėjimų, esamuoju momentu kova prieš bolše-. 
vizmą labai populiari. Rodos kaip tiktai to ir reikėjo. 
Čia negalima neįžiūrėti aiškios Apveizdos rankos: — 
viena neigiamoji jėga naikina antrąją, daug už save 
pavojingesnę. Ir negalima normaliam žmogui padyvy- 
ti ir blogu jam paskaityti, kad iš dviejų neišvengiamų. 
blogumų pasirenka mažesnįjį, ir kad į didesniojo blo
gio naikintoją palankiomis žiūri akimis. Kas toliau 
bus, tai jau paliekame Dievo Apveizdai, kuri parodžius! 
rykštę, gali ir pasigailėjimo suteikti. Bet savaime su-1

— Turime gražų chorą, ku-

f

rykštę, gali ir pasigailėjimo SUieiKll. t>et savaime SU-; ... . . .. , | « L * • . - - • Tartum varpas gauazia pažarų, , -. -v . pradžioj turėjo 110 vaikų, o da-! — Rochesterio lietuviai susi- aUos_prantama, kad iš musu puses reikalingas apdairumas, , ...... ...... t . . ... uii<a! . . ...... . . i .. bar siek tiek mažiau. Is sios mo- pratę ir sąmoningi ir yra nepa- Jie i* uunų baitą, kaip leliją,principams ištikimybe ir kovoje uz tikybą nepalaužia- . ,. ............, . . i x - • * - r-* •? ją ir tėviškei, kaip saulę, atiduos”.
1 .. J J j r- kyklos išėję vaikai, į aukštesnes prastai jautrus Lietuvos reika-
mą IS verme._________________________________ . ar j audringą gyveni- lams. Planuojam ir galvojam Žinoma lietuviams daug 1

mą, ir toliau gyvena katalikiš- kaip galėtumėm kuodaugiausiai 
; kąja ir lietuviškąja dvasia...

1935 metais, kun. J. Bakšiui
vadovaujant, Roches’terio susi- 

Lietuvos apiplėšimo vaizdas dar nepilnai atsi- pratę ir veiklūs lietuviai pasis-

padėti atsistatančiai Lietuvai.
— Kokius darbus lietuviai čia 

daugiausia dirba?
— Reikia neužmiršti, kad Ro- 

skleidė. Bolševikai jau išvaryti, bet dėl siaučiamo Eu- tatė gražią ir jaukią bažnyčią, chesteris yra žymiausias siuvė-
ropoj karo Lietuvos paštas dar neveikia ir dėlto tu- Paprastumas akį veria, o didžia-į jų miestas. Yra ir lietuvių ne
rime tenkintis šykščiomiš žiniomis, kurios tik retkar- me altoriuje toks patrauklus ir mažai siuvėjų. Kiti dirba įvar
čiais mus pasiekia. Bet ir iš tų žinelių jau galima vaiz- verčiantis susimąstyti r’ 
duotis, kad bolševikai per vienerius okupacijos metus prie Kryžiaus. Dar artimesnė 
pernelyg žiauriai Lietuvą nualino. Gi atsisveikindami mano širdžiai ši bažnyčia pali- 
visai paleido vadžias savo azijatiškam barbariškumui ko, kai netoli altoriaus išvydau 
ir žudė, degino, sprogdino viską, kas tik į nagus jiems trispalvę lietuvišką vėliavą, 
pakliuvo. Laimė, kad neturėjo daug laiko, nes Lietu- lange žavintį Lietuvos Vytį ir 
VOS sukilėliai dar prieš vokiečių atėjimą didvyrišku Vilniaus trijų kryžių kalną, 
pasiryžimu puolė savo engėjus. Bolševikai turėjo gin- Toks gyvas ir viliojantis Vil
tis nuo lietuvių ir nuo atvykstančių vokiečių, tad nesu- nius išaugo mano akyse ir šir- 
skubo visų savo piktadarybių įvykdinti. Kitaip jie bū- dyje. žvelgiant į langą, kuriame 
tų Lietuvoj palikę vien griuvėsius ir pelenus. gražiai nupieštas Vilniaus trijų

Kad ir ne viską sunaikino, bet žalos padarė labai kryžių kalnas, mano širdy paki- 
daug. Jeigu išeidami ir nebūtų viską taip barbariškai lo begalinis savo tėviškės laukų 
naikinę, tai jau vienas jų atžagareiviškas per metus 
šeimininkavimas nustūmė Lietuvą į atožanga, kuriai 
likviduoti prireiks keliolikos metu. Dabar viskas iš 
naujo reikia pradėti, tarsi po kokio gaisro ar potvinio. 
Visų pirma reikia grąžinti žmoniška tvarką, nes idijo- 
tiškas komunistų nesugebėjimas, pikta valia, pavy
das, siekimas įvesti Lietuvon sovietų skurdą ir ato- 
žanginės jų “kultūros” lygį
gyvenimą. Susidūrę su lietuvių atsparumu, pakvaišę 
okupantai neįstengė palaužti tautos dvasios, nors ir 
buvo užsimoję ir dalinai savo užsimojimą išpildė — iš
žudyti Lietuvos dvasiškija, inteligentiją ir pažanges
nę ūkininkiją. Tiesa, dvasios nepalaužė, bet įgyvendi
no Lietuvoj ubagyną, suardė ūkį, pramonę, o kiek ra-i 
do nuo pirmiau užsilikusio turto, viską išgabeno į nu-

ilgesys, o lūpos su poetu Ber. 
Brazdžioniu kartojo:

— “Senųjų kunigaikščių,
tėvų sosto mieste,

Kristus riose įmonėse.
— Kada gimė Rochesterio lie

tuvių parapija?
— Ši parapija pradėta organi

zuoti 1905 metais, o 1906 m. į- 
sisteigė. Pirmiau lietuviai eida
vo pamaldoms į vokiečių šven
tojo Atpirkėjo bažnyčią, retkar
čiais atvykdavo lietuviai kuni
gai iš kitur su dvasiniais patar
navimais. Pirmuoju klebonu 
šioj parapijoj trumpai buvo 
kun. Vizgirdas, paskui klebona
vo kun. Krasnickas ir kun. Ka- 
sakaitis (abu pastarieji mirę ir 
turi nepaprastai didelius nuo
pelnus lietuvių išeivijoj).

”... I I 
Žinoma lietuviams daug teks 

pavargti, iškentėti, bet vis dėl
to galiu drąsiai su poetu Mairo
niu sakyti:
— “Aušra naujos gadynės teka 

Nušvis ir saulės spinduliai 
Juk nujautimas širdžiai šneka 
Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai”.

— Labai malonu, kad jūs savo 
drąsiais žodžiais mokate išvyti 
iš mūsų širdžių abejones, — ta
rė, gražiai šyptelėjus, Izabelė 
Rovaitė, žymi lietuviškojo są
jūdžio veikėja.

— Kam tie komplimentai, bet 
tik pavartykime Lietuvos isto
rijos puslapius — pamatysime, 
kad lietuvio tikėjimas, jėga, 
drąsa, meilė ir pasišventimas 
pikčiausias priešų pinkles su
draskė ir sau nepriklausomybę 
išsikovojo. Todėl neapsiriksiu 
pakartojęs ateitininkų himno 
žodžius:

kaip ten dabar Lietuvoje, 
būt .nebėra nė vieno žydo, visi 
išnešė kudašių į bolševikiją.
— Daug vargo ir aimanų, nes 

daugelį išvežė į Rusiją, o kitus 
išžudė. Kai tik ponia paminė- 
jot žydus — man tuoj vaizduo
tėje iškilo vienas atsitikimas su 
žydu. Kartą į Mariampolį nu
važiavo prezidentas. Mieste šau
nus sutikimas. Pirmiausia pa
sveikino miesto galva — bur
mistras, po jo kalbėjo miesto 
galvos — burmistro padėjėjas 
žydas. Jis savo kalbą pradėjo: 
Ui ponas jūsų Ekscelencija, tik 
ką kalbėjo ir sveikino miesto

suparaližavo Lietuvos

driskusią sovietiją. Dabar Lietuva tokios pat pagal
bos reikalinga, kaip 1918-9 metais, kuomet po Didžiojo 
karo visiškai sunaikinta ir beveik jau numirus, atsta
tinėjo savo nepriklausomybę. Paminkime, lietuviai a- 
merikiečiai, kad dabar dar didesnis smūgis ją ištiko, 
nes tuomet priešas buvo silpnas, dabar šimteriopai su
stiprėjęs. Karas kada nors baigsis, susisiekimas atsi
darys — ir tada parodykime Lietuvai, kad mes dva
sioje gyvenome jos vargus ir ko greičiausiai skubina
me ją atstatyti. K.

—“Lietuva Dievas Apveizdi ir gina. 
Amžiais suvargusios jos neapleis, — 
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,— 
Vesdamas juos stebuklingais keliais". 

Ir tie galiūnai, kurių kaulus pri
glaudė Lietuvos Žemė, kas mi
nutę ir kas valandą į mus kal
bės savo heroizmu: nebijokite ir 
didesnių vargų pernešti, kad tik 
Lietuva būtų laisva ir nepri
klausoma. Manau, kad tie, kurie 
šiandien vadovauja Lietuvos 
atsistatymui, savo taktu, išmin
timi ir nepalaužiama energija,

lenciją pasveikinti miesto pus
galvis žydų visuomenės vardu.

j — Ar jau tikrai taip buvo, — 
visi klausė linksmai kvatoda- 
miesi. |

i — Tikras atsitikimas. Ką gi, 
žydas galvoja, jei burmistras 
vadinamas miesto galva, nu, tai 
miesto galvos padėjėjas turi 
būti vadinamas pusgalvis, ma
tyti silpnokai grabaliojo lietu
viškai. Su tais žydais visokių 
šposų pasitaiko. Kartą mokyto
jas trečiame skyriuje klausia: 
“Sakykite, vaikai, jei žąsis kaš
tuoja vienas litas ir penkiolika 
centų, tai kiek kaštuos penkios lantą ir atsidursiu Kaune. — 
žąsys”. Tuoj vienas žydukas pa- trumpai atkirto kun. V. Puido- 
kelia triukšmingai ranką ir kas.
klausia: “Ui, ponas mokytojau, 
kur tos žąsys perkamos”. Ma- mes klajūno!

! nau, kad dabar nebereikės 
jiems žąsų pirkti, bet turės iš- linksmi, 
pirkti savo klaidas...

4. Insbrucko Universiteto 
Studijoziį Suvažiavimas 
Š. m. liepos 16—17 d., Lan- 

caster, N. Y. įvyko Insbrucko 
universiteto studijozų metinis 
suvažiavimas, kuriame dalyva
vo 95 kunigai ir 3 vyskupai. Iš 
vyskupų dalyvavo:

— Nepalik ir manęs vargšo že-

Grįžom į Providence sveiki ir 
bet mūsų palydovo 

Vaclovo veidas aDsiniaukęs.
— Kas iums Vaclovai, kad I

į toks nuliūdęs, — paklausė kun. 
,J. Vaitekūnas.
I — Rochesterio gražioji Karo
lina sužeidė širdį. — 
1941.VIL19. K. Aras.

Lai liepos 27 d. š. m. visi 
i keliai veda į Brockton Fair 

J. DuffyJ Grounds, Brockton, Mass.
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Lietuvių Sukilimas- Sovietų 
Žiaurumo įrodymas

Laiškas Iš Buv. Sovietinės
Lietuvos

gauti svetimiems. Idealas, 
dėl kurio jos aukojosi yra 
Lietuvos laisvė.

Bendrai paėmus minimo

Neseniai pradėtame New 
Yorke leisti, pasivadinu
siam rus sočiai - demokra
tų organu: ‘Novyi Put’ Nr. 
5-6 iš liepos mėn. 5 d. tilpo’straipsnio mintys visiškai 
G. M. Baldiso straipsnis 
užvardintas: “Anapus ba
rikadų”, kuriame rašoma 
apie padėtį Pabaltės vals
tybėse, tame tarpe ir Lie
tuvoje.

Tarp kitų tvirtinimų, ta
me straipsnyje rašoma esą 
Pabaltės valstybės priva-; tirta, kad Kanados vyriau- 
lėjusios rinktis tarp vokie- sybė pritaikė besiveržian
čių ir sovietų ir pasirinku- čiai per Kanados sienas 
sios sovietus. Bolševikai e- komunistų literatūrai tam 
są turėję visuomenės pri- tikrus muito nuostatus, 
tarimą: darbininkai, ūki-!Tų nuostatų pritaikymo 
ninkai, jaunimas ir dargi pasėkoje į Kanadą nebeįsi- 
inteligentai simpatizavę leidžiama nei ‘Laisvė’ 
bolševikams ir tt. ir tt. ~ .

Ryšyje su tuo pastebėti- ma įsileisti ir komunistų) 
na, kad lietuvių tauta savo propagandinis šlamštas: 
pasirinkimą padarė dar ‘New Lithuania’ (‘Naujo- 
1918 m. Nuo to laiko Lietu- ji Lietuva’). Jos autorė y- 
vos žmonių pasirinkimas ra Anna Louise Strong. 
nepasikeitė. Visokia glo- 
bet rusiška, vokiška, len
kiška ar kitokia, nėra lie
tuviams priimtina. Lietu
vis stovi už visišką savo 
tautos laisvę i/ nepriklau
somybę.

Kas liečia Lietuvos vi
suomenės ir jos karių ta
riamas “simpatijas” bolše
vikams, tas tvirtinimas 
nublanksta akyvaizdoje 
Lietuvos sukilėlių aukų. 
Tas faktas stipresnis už 
argumentą. P. Ambrozevi- 
čiaus žodžiais tos aukos 
krito, kad nereikėtų ver-

atatinka “Laisvės” ir “Vii 
nies” galvoseną. Todėl, at 
puola reikalas iš esmės į jį 
ištisai reaguoti. I 

----------- —*Komunizmas Kanadoje 
skaitomas supuvusia pre
ke. Iš patikimų šaltinių pa- ...............—

nei
‘Vilnis’. Taip pat draudžia-

Biząusko, Čarneckio ir 
Dr. Trimako šeimos iš
tremtos Sovietų gilumon.

Ši žinia patirta iš patiki
mų šaltinių iš Stockholmo. 
Ją paskelbęs Kauno radio 
apie liepos mėn. 1 d. Ar su
minėti tremtiniai išvešti 
apie Minską ar toliau — 
nėra žinoma. Esama vil
ties, kad visos iš Lietuvos 
ištremtosios šeimos turė
siančios progos sugrįšti 
Tėvynėn.

L. Sp. Žinios. 
Liepos mėn. 17 d.

v •

KIBIRKŠTYS
Lietuviški komunistai, I Brooklyno komunistėliai 

prasidėjus Vokietijos ir susipras ir daugiau tokių 
Rusijos karui, visiškai su- klaidų nebedarys, 
smuko. Daugelis jų jau --------------
spiauna ir ant Stalino Brooklyno lietuviškų ko- 
“saulės”, kuri tik buvo munistų organas labai nu- 
pragaru Lietuvoje. sivylęs Anglijos ir Ameri-

Bet Brooklyno komunis- kos pažadėjimais remti 
tėliai dar spardosi, nors ir Sovietų Rusiją prieš Vo- 
pas juos nebėra to entu-i kieti ją. 
ziazmo, kokis buvo prieš į 
birželio 21 d. š. m. Jie su-! 
šaukė “masinį” susirinki
mą paminėti Lietuvos už
grobimo ir prijungimo 
prie Sovietų sukaktį. 
‘Draugai4 rinko aukas. Ko
kiam tikslui, nepasako. | 
Priėmė rezoliuciją “vesti 
griežtą kovą prieš fašiz
mą”. ‘Draugai’, klaida. Jei-1 mažai ir tekalbama”, 
gu jau kovoti prieš pašau-j Anglija ir Amerika žino 
lio pabaisas, tai reikia ko- ųą daro< Jeigu fašizmas y- 
Voti_ k°?ra Pasaulio pabaisa, tai ko-

nuteriojo, apvogė ir nužu
dė tūkstančius mūsų tau-* 
tos žmonių.

Reikia tikėti, kad ir

Kovo 28, 1941! susitarę Vokiečiai su Rusais. 
“Sveikinam visus savo myli-'Nežinom, kas toliau bus...

mus draugus ir kūmus A. O. M.J Pinigai tai lig šiol ėjo rusiški 
Aneliutę ir linkime Tamstoms rubliai ir lietuviški 
viso gero, o labiausia sveikatos..nuo kovo d- ltus panaikino, 
Dėkojame už laišką, kurį gavo- tik rubliai’ ir nuo tos dienos iš 
menuo Tamstų po 7 savaičiųlbankl* išduoda tik P° 1’000 rub- 
nuo jūsų išleidimo, ir už apra
šymą apie savo gyvenimą ir 
kad mūsų neužmirštat...

Mes dabar esame kaip ir svei
ki ir linksmi, kad nieko nebetu- 

Įrime. Valdžia nusavino namą ir 
banke pinigus. Dabar nebėrai“ 
vargo, nei namas taisyti nebe
reikės, o kas svarbiausia tai ne- ' 
begausiu nuomos kas mėnuo, 
bet dar reikės mums mokėti už 
savo kambarius, kur gyvenam; 
tai taip pasilikom kaip stovim. 
Stalino saulė viską sutirpdė. 

I Nežinau, kur kokį dabar gausiu 
darbą. Vėl reikės pradėti iš nau
jo gyventi, ale dabar būsiu gud
resnis, nebekrausiu taip pinigų 
dėl kitų, ką uždirbsiu tai ir pra
gersiu, nes tie kurie prageria,! 
tai liko laimingesni pas mus... I 
Valstybės ir žemė ir miškai ir 
vanduo ir namai ir žmonės, tik] 
turim ir dirbti ir džiaugtis ir 
sveikinti draugą Staliną, kad jis 
išvadavo iš kapitalizmo san
tvarkos, ir taip jis žada padary
ti visame pasaulyje, nes mūsų 
laikraščiai vis rašo, kad ir pas 
jus Amerikoj didžiausias skur
das ir badas, bedarbė — (Pabr. 
Red., štai komunistų propagan
da ir melas), o laikraščiai tai 
negi meluos, kaip dabar Lietu
vos laikraščiai tai visą teisybę j 
parašo. Čia džiaugiamės, čia pa- ] 
liekam, bet V. tai laimingiau-] 
šia, dabar ir mes norėtumėm 
būti toki laimingi kaip ji. (Ji 
atvyko į Ameriką).

Dabar daug vokiečių išvažia
vo į Vokietiją, ir iš lietuvių 
daug išvažiavo, katrie tik su vo-j 
kietėms apsivedė ar kiek ture-' 
jo vokiškos kilmės. Viso išva
žiavo apie 50,000. Ir iš Vokieti
jos atvažiavo lietuvių ir draugų 
rusų ir apsigyveno vokiečių 
dvaruose ir ūkiuose. Taip buvo

o rubliai
ir|10'< vertesni už litus, t. y. už I /'. .y.

Į litą 90 kapeikų, bet taip už
rublį mažai ką galima nupirkti,! Eva Marksienė,
nes dabar viskas labai brangu, šio parengimo vyriausia 
Paprasti bateliai 100 rublių, su! šeimininkė,
auteliais 170 rub. Darbininkams .......... . "
irgi moka daugiau, uždirba ir ja. Red.). Prašom vėl mums pa
po 10 ir po 15 rublių. Pieno rašyti ir daugiau naujienų sura- 
kvorta 50 kapeikų. šy1' ^T^tų gyvenimo.

i / should likę to malk from. Lith- naujienų gerų nėra, o prastų ne-\tQ A again”_ 
galim parašyti. (Tikra vergi-j Laiško gavėjas D. K.

socialės apdraudos sąskai
tos kortelę?

Atsakymas— Ne. Darbi
ninkui reikia turėti tik vie
ną apdraudos sąskaitos 
numerį. Kortelė gauta 
New Yorke pripažinta vi
sose kitose valstybėse. Jei
gu darbininkas randa, jog 
turi daugiau, kaip vieną 
sąskaitos kortelę, jis pri
valo laikyti tą, kurios nu
merį padavė darbdaviui ir 
sugrąžinti kitas į arčiausią 
Sočiai Security Board ofi
są, bet ant sugrąžintų jis 
privalo pažymėti numerą 
tos kurią jis pasiliko. Vincas T. Savickas, 

parengimo šeimininkas.
IMIGRACIJOS SUTRAUKOS

Dabartinės Kvotos

Klausimai Ir Atsakymai
Persikėlimas Iš Vienos 

Vietos Į Kitą
Klausimas — Jeigu dar

bininkas gauna socialės

apdraudos sąskaitos nu
merį New Yorko mieste, ir 
vėliau eina dirbti Califor- 
nijoj, arba kitoje valstybė
je, ar jis turi išgauti kitą jos kvotą nebuvo galima

Informacijos iš Washing- 
tono praneša, jog su pa
baiga fiskališko meto bir
želio 30 d., 1941 m. pėnkių 
šalių kvotos — Bulgarijos, 
Chinijos, Latvijos, Rumu
nijos ir Ispanijos— išbaig
tos. Tikima, jog Graikijos 
kvota neužilgo irgi išsi
baigs. Su Jugoslavijos pri
sidėjimu prie karo, apie

I gauti tikrų informacijų. 
Tikėta, jog Čekoslovaki
jos, Lenkijos ir Vengrijos 
kvotos bus vėl atidarytos.

Dėlei karo, padėties, dau
gumoj atsitikimų, kvotos 
buvo skiriamos Amerikos 
konsulams Lisbone, Kana
doj, Kūboj, Meksikoj ir ki
toms Vakarų Hemispheros 
šalims, ir Shanghai, Kini
joj. Tūkstančiai ir tūks
tančiai žmonių laukia imi
gracijos vizų Lisbone ir 
Prancūzijoj. FLIS.

Mėgstamas abiejose 
baro pusėse

PICKWICK
“REGULAR’ALE

Pagarsėjęs Kompanijonas Ale 

Naujai Supažindintam

PICKWICK “LIGHT” ALE

Rašo:
“Visi aiškiai mato, kad 

tik atidarymas naujo fron
to tuojau užduotų naciams 
mirtiną smūgį. Anglija su 
Amerikos pagalba, galėtų 
tokį frontą atidaryti, iš
keldama armiją Francijon.

“Deja, apie tai Anglijoj

no jo koks buvo pragaras 
Lietuvos žmonėms Sovie
tų Rusijos okupacijoje. At- 
sipalaidoję nuo komuniz
mo komunistėliai džiau
giasi, kad dabar Lietuvos 
žmonės vėl gali pradėti 
kurti sau gyvenimą.

Tačiau Mizara tebever
kia. Jis rašo:

“Bet Lietuva nėra bevil
tyje!

“Tie Amerikos lietuviški 
smeton-naciai, kurie ma
no, kad Lietuva pasiliks 

s vi-

IŠ KRANO
BUTELIUOSE

munizmą, kurio vykintojai munizmas yra didesnė pa- Hitlerio priespaudoje 
_..x šaulio pabaisa. Anglija ir suomet, didžiai klysta. Jie

Amerika dar nepamiršo, meluoja!” 
kad iki birželio 21 d. š. m.!
fašizmas ir komunizmas ė- kurie taip mano klysta, 
jo ranka rankon paverg- Bet tokių žmonių mūsų 
darni mažasias tautas. A-1 tautoje nėra. Gal Mizara 
merika ir Anglija, pažade-'nors vieną jų įvardytų? 
damos pagalbą Sovietų Mūsų tautos žmonės, iš- 
Rusijai, griežtai pasisa
kė prieš komunizmą.

- -

Suprantama, kad visi,

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. 5-1944
WORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

skyrus komunistus, dar
buojasi ir aukojasi, kad 

i Lietuva būtų laisva ir ne
priklausoma valstybė, ko
kia ji buvo prieš Sovietų 
pabaisos užgrobimą.

Taigi Lietuva nėra bevil- 
tėje!

Komunistų vadukai tu
rėtų nors šiandien įsitikin
ti, kad Sovietų komuniz
mas į Lietuvą nebegrįš. 
Lietuvis geriau mirs kovo
je, bet jis nebeprisiims ko
munizmo budelių, kurie

Lietuviški komunistai iš 
“Laisvės” pastogės verkia 
krokodiliaus ašaromis, 

.kad nutrūko karvutė, pra
sidėjus Vokietijos - Rusi
jos karui. Jie verkia ne 

> Lietuvos, bet to abrako, 
kurio gaudavo iš mažųjų 
tautų žudytojo - pavergė- 

: jo Stalino “saulės”. Su- 
j klaidinti komunistėliai jau 
I atsipalaidojo nuo tų išga- 
j mų, kurie džiaugėsi Lie- tiek daug nekaltų žmonių 
j tuvos pavergimu, nes jie iš t
savo tėvų ir giminių suži-

nužudė, kurie Lietuvą ir 
jos gyventojus apvogė.



Penktadienis, Liepos 25, 1941

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Birželio 29, 1941

2. Žmonijos Nelaimės
Pasaulyje pasireiškia didelis teisingumo ir arti

mo meilės trūkumas; žmonės įtraukti ar įpuolė į ne
laimių bedugnę; žmonių kūnai bombų ar kulkosvai
džių sudraskyti; sužaloti, ir ligonis, kurie pripildo li
gonines, tankiai iš ten išeina sunaikinta sveikata, jų 
kūnų sąnariai sužaloti, ligonys visam gyvenimui.

Belaisviai ,toli nuo savo brangiųjų, tankiai nieko 
apie juos ir nežino; pavieniai asmenys ir šeimos išvež
ti į kitą kraštą, arba atskirti nuo savųjų, išplėšti iš tė
viškės, klaidžioja skurde be pagalbos, be priemonės 
užsidirbti kasdieninės duonos kąsnį.

Visos tos blogybės ir nelaimės paliečia ne tik tuos, 
kurie kariauja ,bet visą žmoniją, senelius, moteris ir 
vaikus, nekaltuosius, taiką mylinčius, tuos, kurie yra 
be jokio apsigynimo.

Suvaržymai prieš suvaržymus taip visur apsunki
na maisto įvežimą, kad vienur ir kitur bado šmėkla 
jau jaučiama visoje baisumoje.

Prie to viso dar prisideda neapsakomas skausmas

DSRBININKSS ’

į

Liepos 20 d., Methuen. vadina- vanas išdalyjo. A.ku rinkime 
mojoje Palangoje, įvyko Cam- dėl gegužinės daugiausia pasi- 
bridge N. P. lietuvių parapijos'žymėjo ponia O. Sundukienė, 
pirmoji šių metų gegužinė. Ge- kuri surinko daugiu ;siai aukų, 
gužinė buvo labai sėkminga, nes Dabar Cambridžieči . žiūri atei- 
dalyvavo labai daug publikos. Į tin, ir laukia daugiu., tokių sek- 
gegužinė atsilankė netik Cam- mingų parengimų, 
bridžiečiai, bet ir svečių iš toli
mesnių miestų. Cambridžiečiai

kaupime dyasios, naujoje lietu- 
Kalvarijoje. Marianąpolrje. 

- A. D.
vių

PADĖKA
z o- x

Liepos 27 d., Brockton Fair 
pirmu sykiu taip skaitlingai pa- Grounds. įvyksta L. tuvių Dar- 
sirodė savame parengime, kad bininkų Sąjungos Diena. Šis iš- 
jau tikrai turbūt niefcas nebuvo važiavimas bus milža.iškas, nes 
pasilikęs namuose. Už tai Cam- kaip girdėti visų kolonijų lietu- 
bridžiečiams tenka pagarba, nes viai šiai dienai sn: rkiai ren
čia įrodymas, kad pas Cambri- giasi. Bet nemanykit, kad Cam- 
džiečius dar vienybė yra. Tyra-'bridžius miega. O ne! Cambri- 
me ore, prie puikaus ežero, sve- džiečiai rengiasi šia dienai ir- 
čiai besilinksmindami nutuštino'gi kuo smarkiausiai ir manome 
visus šeimininkių stalus, nes a- savo kolonijos skaič; m i žymiai 
pie 5 vai., nebeliko valgių; bet pasirodysime. Bus; 
nebuvo vargo, nes tuoj buvo 
daugiau pristatyta.

Muziko p. M. Karbausko pas- 
i tangomis buvo sudarytas iš vi-

ir persekiojimas, kuriuos tiek daugelis mūsų sūnų ir.sos publikos bendras choras ir čia atsilankiusius uz.-.
dukterų - kunigų, vienuolių ir pasaulionių - įvairiose :sudainuota keletas linksmų dai. sukti prie Cambridžiečių stalo, i 
vietose turi kentėti dėl Kristaus vardo, dėl savo tikę ji- į nejių Taip gį buvo ir juokingo; o mes užtikrinuame. kad pamy- 
mo, tiž savo ištikimybę Bažnyčiai, už savo šventas pa- sporto geriausiai pasirodę spor-įlėsime jus kuo puikiausiai. Taišimtų svarų alumi-
reigas, už savo aukštą pašaukimą — kančios ir siel- ~ -----’*---------- ***•’’
vartai, kurių Mes negalime, dėl pačių kentančiųjų la
bo, smulkmeniškai nupasakoti.

Matant tas visas nelaimes ir blogybes, atrodo, kad 
žmogaus protas nebesuvokia, ir gal nevienam iš jūsų 
sukilo baisios abejonės, kurios.gal taip pat vargino 
silpnesnius Krikščionis po dviejų apaštalų mirties: Ko
dėl Dievas leidžia tą visą ?

Kodėl Dievas Leidžia
Ar Visagalis Dievas, begaliniai išmintingas ir ge

ras gali leisti tas visas nelaimes ir blogybes, kurias 
Jis lengvai galėtų sulaikyti? Ir prisimena žmonėms 
Petro, dar netobulo, žodžiai prieš Kristaus mirtį: “Vieš
patie, Tau taip neatsitiks” (Mato 16-22).

Jie tepermato tik kelių metų vaizdą; Dievas mato 
visus amžius iki pasaulio pabaigai.

Ne, mano Dieve — jie sako — nei Tavo išmintis, 
nei Tavo gerumas, nei Tavo garbė negali leisti tokių 
nelaimių ir tokios prievartos, kad valdytų visą pasau
lį, išniekintų Tavo garbę ir, Tau tylint, viešpatautų. 
Kame yra Tavo galybė ir Tavo Apvaizda? Ar mes turi
me abejoti Tavo Apvaizdą ir Tavo meilę mums?

ii'

Cecilia Grigaliene, 
Liet. Darb. Dienos dovanų k 
misijos pirmininkė, kuri atei
nantį sekmadienį su savo padė
jėjais - joms giliukingiems per
duos dovanas, kurių vertė siekia 

'virš $400.00.
Bušu i kelionei' _

jau užsakyti ir išeis nuo lietu- • raktines .kur iš jūsų
vių bažnyčios apie 12 vai. Kaina su malonumu priimtu. A- 
į abi puses tik 75c. [menkoje jaučiamas alumino

Cambridžius iš anksto užkvie-! trakumas‘ tai su senu alaminu 
,,x 'manoma šį trukumą papildyti.1 

Įneš tik šiems metams reikalin- 
r \ ga apsigynimo reikalams ketu-

I O“

šiuomi reiškiu nuoširdingiau- 
sią padėką visiems, kurie kuomi 
nors prisidėjo prie gražių para
pijos pikniko. įvykusio liepos 

, 20, Palangoje, pasekmių. Dėko
ju visiems: aukotojams, pini
gais ir daiktais, už laimėjimo 
knygeles užmokėjusiems, vy
rams darbininkams ir mote
rims — gaspadinėms. Lai Gera
sis Dievas visiems gausiai atly
gina.

į
Kun. Pr. Juškaitis.

Klebonas.

ATOSTOGAUJA

nio, o šalis gali pasigaminti tik 
!du trečdaliu minėto kiekio. Per 
šią savaitę aluminas bus renka
mas, tai norintieji aukoti savo

Dr. J. Pash,
Lietuvių Darbininkų Die- 

, nos oficialus gydytojas, 
Lawrence, Mass.

Kun. A. Baltrušiūnas, vika
ras. liepos 21, išvyko trims sa
vaitėms atostogų. Geriausio po
ilsio. Kun. P. Juškaičiui pagel
bės kun. A. Naudžiūnas. MIC. z.

BUŠAI Iš CAMBRIDGE

Bušai į Darbininkų Dieną. 
Brockton Fair Grounds išeis 
nuo N. P. Panelės Šv.. lietuvių 
par.
vai. dieną.
pusi. Įsigykite bilietus is anks
to pas vietos darbuotojus.

j te laimėjo prizus. Parapijos kle-; iki pasimatymo Lietuvių Dieno-Į 
bonas P. J. Juškaitis, kad ir tu-:je, Brocktone. 
rėdamas darbo pilnas rankas,! --------------
nepraleido progos kiekvienam' Cambridžiečiai, kurie turite' 
linksmą “Heilo” nepasakęs. Oisenų alumininių netinkančiųIsenus a^mmo indu*- turite ne
jaunasis vikaras kun. A. Baliru- j vartojimui indų, nemeskite jų į »os dabai . 
šiūnas, kad ir suvargęs nuo;šalį, bet paaukokite šalies apsi-i

hot Turinti^! Praneština. kurie dar nežino,
kad rugpiūčio 10 d.. Marianapo
lyj, bus pašventintos naujosios 

bės šviesa, permato, žino ir valdo visų laikų nelaimes, Kalvarijų stotys, šiose įskilmė- 
kaip ir ramią taiką, Dievas, Kuris Švenčiausioje Tre-se reiket9 dalyvauti visiems lie- 
jybėje, yra pilnas gailestingumo silpniesiems, gailisi ituviams’ ne tal del įdomumo, 
žmonių nesupratimo ir nekantrumo, Kuris taip myli A’1 del iSD™0 atlaidų. Kurie 
žmones ,nors jie ir atmetė Jo išmintį ir paniekino Jo!atsimenat garsia žemaičių Kal- 
meilę, kad leidžia Savo saulei užtekėti ir šviesti gerie-; varūą- žinote, kokios minios su- 
siems ir blogiesiems, teisingiesiems ir neteisingie-; Plaukia žmonių is visos Lietu- neiėS Bažnyčioje, 
siems; Jis saugoja jų vaikiškus žingsnius tvirtai ir ma-

bažnyčios Cambridge, 12
Tikietai 75c. į abi

kurtėmis visi susivažiuoti ir 
rimtai savo profesijos ir bran
gios organizacijos reikalus svar
styti. Nes. "kai du stos, visados 
daugiau padarys".

Už tat. kas dar gyvena saulė
ta ateitimi ir, kurio širdyj mu
zikali; kibirkštis dar tebelieps- 
noja, liepos pabaigoje traukite 
Chicagos link į Vargonininkų ir 
Chorų Sąjungos Seimą. Čia bū
site netik malonūs seimo daly
viai. bet ir laukiami mūsų sve
čiai.

A? S. Pocius,
Vargonininkų Sąjungos Pirm.

I

darbo, bet vistiek linksmoj nuo- gynimo reikalams. Turintieji 
taikoj visiems laimėtojams do- minėtų alumino indų, nuneškite

!

šį metą A. L. R. K. Vargoni
ninkų Sąjungos 30-tas Seimas 
įvyks Chicagos puošnioje Mar- 
quette Park’o kolonijoje. Vargo
nininkų Seimas prasidės antra-1 
dieni, liepos 29 d., iškilmingo
mis mišiomis Gimimo Švč. Pa- 

Sasnausko 
vos. Tai ir Marianapolyj bus tas Vyrų Choras ir delegatai vargo- 

Sąjungos 
narius giedos Casciolini - Kre- 

mišias. Pę> 
— atidarymas seimo, vė- 

sesi-

loniai, ir nori, kad jie Jam atsiduotų, pasitikėtų Jo ga- Pats- ° kam nebrangūs Kristaus nininkai už mirusius S 
lybei, išminčiai ir meilei.

Pasitikėjimas Dievui j
Ką reiškia pasitikėti Dievu? Pasitikėjimas Dievu

Nes tu mėgsti ne tai, kas Dievo, bet kas žmonių’ reiškia visišką savęs atsidavimą, visos savo jėgos ir 
(Mato 16-23), sakė Kristus Petrui, taip kaip Jis liepė: valios, nežiūrint visų sukilėlių priešingų abejonių, pil- 
pranašui Izaijui sakyti Jūdos žmonėms: ! nas pasivedimas Dievo išminčiai ir Jo begaliniai mei-

“Mano mintys ne jūsų mintys, ir Mano keliai ne ieį#
jūsų keliai” (Iz. 55-8). Visi žmonės yra kaip vaikai: Tai reiškia žinojimą, kad niekas neįvyksta be Jo
prieš Dievą; visi—ne ir didžiausieji išminčiai ir ga- Apvaizdos, ar tai būtų visuotini ar atskiri įvykiai; kad 
blausieji žmonių vadai. Jie teisia įvykus trumpu laiko niekas ,mažas ar didelis daiktas, neatsitinka, kuris ne- 

bet Dievas būtų permatytas, norėtas ar leistas ar vedamas Dievo 
Apvaizdos aukštajam tikslui. Ir visa tai įvyksta, kad

regėjimu, kuris praeina nesugrąžinamai; 1
mato įvykius iš aukštybių, mato amžinybės šviesą. . ------ ......

Jie mąsto apie žmonių įvykius taip, kaip permato Dievas taip labai myli žmones ir trokšta jų amžinosios
+1 laimės. Tai reiškia tikėjimą, kad Dievas, kartais, gali 

leisti čia žemėje bedievybei ir neteisingumui vyrauti: 
leidžia nekaltiesiems kentėti, bet vis tai dėl jų amžino
sios laimės ,nes Jis visa mato amžinybės akimis.

priežastis ir pasekmes; Dievas visą mato amžinybes‘ 
akimis ir teisia visą pagal savo Dievišką išmintį. Jie 
įvardija ir nurodo tą ar kitą žmogų atsakingą už visus 
įvykius, bet Dievas žiūri į visą bendrai, nes Jo Apvaiz
da duoda žmogaus laisvai valiai pasirinkti gerą ar pik
tą. Žmonės reikalauja, kad tuojau būtų įvykdytas tei
singumas ir pasipiktina iš Dievo priešų regiamosios 
galybės, iš kančių ir pažeminimų, kuriuos Dievas lei
džia nekaltiesiems.

Bet mūsų Dangiškasis Tėvas, Kuris Savo amžiny-

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios nelaimės vargino žmoniją?
2. Kodėl Dievas leidžia karus ir visas nelaimes?
3. Ką reiškia pasitikėti Dievu?

Kun. P. Ragažinskas.

Suvalkijos Ūkininkų Sukilimas
(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)
PIRMASIS SUVALKIJOS 
ŪKININKŲ MITINGAS

Ūkininkai, negaudami leidimo savo susi
rinkimams, nutarė suruošti didelį pikniką, 
kurio metu padaryti ir mitingą. Vieta buvo 
parinkta pusiaukelėj tarp Mariampolės ir S. 
Kalvarijos Gulbiniškių kaime, Liudvinavo 
valščiuj pas ūkininką Kęstutį Grinevičių. Tai 
buvo 1935 metų rugpiūčio m. 4 d., sekmadie
nį. Retai būna tokių gausių parengimų, kaip 
šis. Iš plačių Suvalkijos apylinkių susirinko 
nemažiau dešimties tūkstančių dalyvių. Pik
nikas, kaip piknikas. Orkestras groja, jauni
mas šoka arba dainuoja, senesnieji ant pie
velės susėdę kalbasi, vaišinasi. Kada jau sau
lutė pasislėpė už Gulbiniškių kalnų ir sode 
uždegė elektros šviesą, vidury susirinkusios 
minios pastatė stiprų stalą, ant kurio užsili
po vidutiniško ūgio, energingos išvaizdos 
virš keturiasdešimts metų ūkininkas Sergi
jus Paulionis iš Kalvarijos valšč.. Santakos 
kaimo. Nors kalboje buvo liečiami patys jau

trieji dalykai, tačiau nebuvo jokios demago
gijos. Kalbos turinį sudarė ekonominiai ir 
politiniai vidaus gyvenimo klausimai. Buvo 
siūloma siųsti vyriausybei rezoliucijas, reika
laujant sudaryti koalicinę vyriausybę, leisti 
seimo rinkimus, susirūpinti ūkininkų reika
lais ir t.t. Po to užlipo kalbėti iš Devoniškių 
kaimo Penčyla, jaunas energingas vyras, jau
nalietuvio uniformoje. Jo ugningą kalbą mi
nia dažnai pertraukdavo ovacijomis. Dar kal
bėjo liudvinaviškiai ūkininkai, kaip Gulbinas, 
Traskauskas, Botyrius. Tiek visas mitingas, 
tiek pats piknikas baigtas tautos himnu, be 
jokių incidentų. Tiesa, Liudvinavo nuovados 
policijos viršininkas V. Buvelskis pradžioje 
pareiškė, kad mitingui nesą leidimo. Bet mi
tingo organizatoriai jam patarė pasikinkyti 
savo berūką ir važiuoti namon. Taip jis ir pa
darė.

Žmonės iš šio mitingo skirstėsi su gera 
nuotaika, tikėdamiesi, kad į jų reikalavimus 
valdžia atsižvelgs. Bet kur tau! Į tai vyriau
sybė atsakė areštais ir kalėjimu. Ankstybą 
rugpiūčio m. 5 d. dienos rytą visi kalbėjusie
ji jau buvo areštuoti ir policijos tardomi. 
Bažnytkaimiuose policijos skaičius buvo pa

i

N. A. Vyčių Apskričio 
Suvažiavimas

Visu KoionijŲ Dėmesiui

Kančios keliai? Visiems* Vieto
je tą dieną kur vykti į pasilink-; ckel pro Defunctis 
sutinimus, praieiskime ją susi-jmišių

liau pietūs, o po pietų
jos.

Trečiadienį, liepos 30 d., toje 
pat vietoje įvyks Chorų Sąjun
gos Seimas. Vakare seimo dele
gatams ir svečiams bus suruoš
tas viešbutyje bankietas.

Broliai, vargonininkai, gyve
name labai svarbiame momen-i 
te. kuris neatidėliojant reika
lauja mūsų bendro ir planingo 
veikimo. Svarbūs mūsų chorų 
reikalai, palaikymas Muzikos 
Žinių ir platinimas lietuviškos 
giesmės ir dainos išeivijoje,! 
prašytiesi prašosi mūsų rimto! 
susidomėjimo. Pagaliaus, juk,: 

į neįmanoma, užsibraklir.us Ki- 
sporto komisijos vice pir-jniečių Siena, vienam kolonijoje

’darbuotis. Turime nors kart!

Mikas Grigas.

Naujos Anglijos Vyčių 
Apskričio svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 2 d., South Bos
tone, Vyčių kambariuose, 
Emerson St. Kviečiami vi- 
MJAvąsios Vadai, Apskri
čio valdyba, kuopų valdy- 

"bos, ir kuopų delegatai į 
Seimą, kuris įvyks Pitts- 
burgh. Pa. Bus svarstomi 
svarbūs dalykai.

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

i E r. Kudirka,
I N. A. Vyčių'Apskr. Pirm.
I
I
I
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didintas dešimteriopai. Tokiame Liudvinave, 
Mariampolės apkr., vietoj dviejų, trijų poli
cininkų atsiuntė dar apie dvidešimts. S. Kal
varijon vieton septynių, apie penkiasdešimts. 
Žymiai padidintas kadras buvo ir slaptosios 
žvalgybos. Brendo rimtas konfliktas tarp 
vyriausybės ir visuomenės, kuris pirmą kart 
ryškiausiai pasireiškė Veiverių skerdynėse.

Tų skerdynių istorija buvo šitokia. Suval
kijos visuomenė, matydama, kad Smetonos 
rėžimas visiškai nesiskaito su jų reikalavi
mais ir kad su tautos reikalais elgiasi tarsi 
su kokia privačia savo pinigine, pasiryžo ko
voti toliau. Pirmas ginklas buvo pasyvus ū- 
kininkų pasipriešinimas pasireiškęs neveši
mu miestan parduoti javų bei maisto produk
tų ir atsisakymu mokėti mokesčius. Tai buvo 
paskelbta 1935 m. rugpiūčio m. viduryje. To
mis dienomis daugely vietų turgai buvo tušti. 
Net Kaune buvo jaučiamas pieno trūkumas. 
Tačiau žmonių žingeidumu vedinu į turgus, 
ypač vyrų susirinkdavo daug. Visiems būda
vo įdomu išgirsti kaip vyksta kova. Rugpiū
čio m. 24, šv. Baltramiejaus dieną gausiai 
susirinko vyrų ir Veiveriuosna, kur preky
metis būdavo iš abiejų pusių plento, einančio 
iš Mariampolės Kaunan.- Rinkoj nebuvo jokių 
pardavimui produktų. Vietinis policijos nuo
vados viršininkas Rudgevieius, perėdamas
pasižymėti prieš savo y ūkininkus; įsakė susi- , 
rinkusiems vyrams iš rinkes skirstytis na

mo. Aišku, kad į tokį reikalavimą susirinku
sieji nekreipė dėmesio. Tuomet, "uolusis” pa
reigūnas skambina Kaunan savo viršinin
kams, kad Veiveriuose reikią išsklaidyti su
sirinkusius “metežninkus”. Vidaus reikalų 
ministerio Čapliko parėdymu, Veiveriuosna 
iš Kauno buvo pasiųstas policijos rezervas. 
Prieš vykdami dar pusėtinai įsigėrę degtinės, 
kad drąsiai galėtų šaudyti beginklę minią. 
Ir susėdę į šarvuotus automobilius nudulkėjo 
Veiverių link. Veiveriečiams jie buvo nelauk
ti svečiai. Visiems buvo įdomu, ką čia beveiks 
tie tvarkos ir teisingumo sargai. Policijos re
zervas vos spėjo išlipti iš automobilių tuoj 
puolėsi prie susirinkusių rinkoje žmonių šau
tuvų kulbėmis juos daužyti. Aišku, kad į po
licijos tokį banditizmą susirinkusi minia at
sakė kumštimi. Traukė iš vežimų rungus, 
laužė iš tvorų štakietus ir kirto kauniškiams 
per sprandus. Atrodė, kad kartojasi Kražių 
skerdynės. Skirtumas tik tas, kad ten sveti
mieji daužė lietuvį, o čia nepriklausomos Lie
tuvos pareigūnai atvažiavo mušti savuosius 
brolius. Policija, matydama, kad šautuvų 
kulbėmis nenugalės, davė įsakymą šauti mi
niom Atidarė kulkų ugnį, šeši vyrai krito že
mėn. Vienas buvo dar gyvas, bet policininkas 
kulbe galvon jį pribaigė. Virš šešiasdešimts 

> buvo sunkiai ir lengviau sužeistų. Veiveriai 
pęrgyveąio antrąsias Kražių skerdynes. Ir už 
ką? Bus daugiau
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Sidabrinis Jubiliejus Ir Istoriniai 
Tautiško Veikimo Faktai

kas”, kuris ir turėjo pir
mutinį uždavinį, patiekti 
lietuviams katalikams jų 
principinį darbo klausimo 
išaiškinimą. Katalikų va- 

: dams buvo žinoma, kad 
' katalikai remsis Leono
XIII išleista enciklika ‘Re- 
rum Novarum”, kuri pa
grindiniai nušviečia san
tykius darbininkų su darb
daviu ir pačio darbo pras-

Prieš 25 metus lietuviš
koji - katalikiškoji išeivi
ja šioje šalyje buvo apgul
ta, taip vadinamo socializ
mo. Laisvamaniai visu į- 
žulumu tvirtino, kad dar
bininko gerbūvis glūdi tik 
socializmo doktrinoje. 
Nors Čia pat socializmas 
pats save sukirsdavo, nes 
jis tvirtindavo, kad jo teo
rija tai tik pereinamasis
laipsnis. Tai tik tiltas į tik- mę, bei nuosavybės kiau
rąjį “rojų”. Laisvamaniai simą. Ir štai šiai katalikiš- 
laikė (ir laiko) save pažan- kai teorijai išaiškinti ir 
giais, vien tik dėl to, kad buvo vienas iš pirmųjų, 
jie buvo kelyje į (per tiltą) jaunas ir energingas dar- 
komunizmą. Tas laisvama- bo klausimo žinovas kun. 
nių slogutis, tai buvo pali- F. Kemėšis. Jis turėjo tal- 
kimas Markso teorijos. Gi ką. Lietuviai katalikai dar- 
katalikai darbininkai, y- bininkai džiaugėsi, kad tu- 
pač lietuviai, buvo par- rį laikraštį “Darbininką”, 
blokšti, nes jiems pasiprie- kuris lyg tvirtovė jų fron- 
šinti “pažangiesiems” trū- te iškilo ir išblaškė visus 
ko argumentų. O tų argu- laisvamanių - ‘pažangiųjų’ 
mentų buvo, bet reikalin- priekaištus.
ga jiems buvo jie patiekti. Vienok gyvenimo kovų 
Štai ir užgimė “Darbinin- keliai paskirstė lietuvius. 
’ Buvo tokių, kurie džiaugė-

! si katalikiška darbo teori
ja, kiti niurnėjo ir mėtėsi, 
tai pas katalikus, tai pas 
laisvamanius. Kiti ėjo per 
“tiltą” į “rojų”.

I Štai Didžiojo Karo pa
baigos išvakarėse iš visų 
Lietuvos kampelių susi
renka į Vilnių delegatai. 
Tai buvo parapijų vadų pa
raginti lietuviai pasiųsti 
delegatus į Vilnių tautosOna Ivaškienė,

kurios vadovybėje vaiku- reikalais. Ten nuvykę jau 
čių grupė išpildys gražų! vykdo Lietuvos valstybės 

programą. i atstatymo pirmą darbą.

Lietuvių Dienos Sporto Programoje 
Dalyvauja Pagarsėję Lietuviai 

Sportininkai

DARBININKAS 6

Lietuvių Darbininkų Dienoje, kuri įvyks Brockton Fair Grounds, liepos 27 d., tarp įvairiausios programos dalyvaus ir šie lie
tuvių tautos žiedeliai su savo gražia nauja programa. Jiems vadovauja ponia Ivaškienė. Su jais visi matysimės liepos 27 d.

Muz. A. Giedraitis,
Šv. Kazimiero par. vargo
ninkas, Providence, R. I. 
Jis diriguos bendram cho

rui.

Tai pirmas Lietuvos Sei
mas. Išrenkama Taryba. 
Taryba paskelbia Lietuvą 
laisvą ir nepriklausomą. 
Mes čia išeivijoje subruz
dant veikti nepriklauso
mos Lietuvos kryptimi ir 
laikraštis “Darbininkas” 
eina artimiausio ryšio pa
reigas tarp brolių ir sesių 
išeivių ir mūsų tėvynės, 
ir jos siekių reikalų. Suju
dimas kolonijose didelis. 
Svečiai ir įvairūs delega
tai iš tėvynės įvairiais tau
tos ir valstybės reikalais 
lanko kolonijas ir renka 
aukas. Lietuva lieka laisvai 
ir nepriklausoma. Lietuva 
tvarkosi pačioje pradžioje 
demokratiškais principais 
ir tvarkosi, kaipo viena iš 
pavyzdingiausių pasaulyje 
valstybių. Bet deja, šian
dieninė istorija parodo, 
kad Lietuvos valstybės vė
lesnių vadų demokratišku
mas iš Lietuvos buvo nu-

JAMES SHEA, Naujosios Anglijos patkavų metimo 
čempijonas, mes patkavas.

BUS TREJOS LENKTYNĖS, berniukų nuo 14 iki 16 
metų. To amžiaus berniukai yra kviečiami daly
vauti konteste. Bus duodamos gražios dovanos.

JOE ZABILSKAS, Boston College studentas, pagarsė
jęs sportininkas mes “short put and javelin”.

Boston College pagarsėję lietuviai sportininkai: HEN
RY WORONAVIČIUS, YAUCKOES, KISSELL 
(Kisielius), LEVANAITIS IR ZABILSKIS vado
vaus sportininkams.

STEVE LEVANAITIS, ateinantį šeštadienį kalbės per
Darbininkų radio. Į

valanda, ar nekutena šir
dies džiaugsmas, turint 
mintyj tokio didelio atlikto 
darbo vaisius. Juk ar nesu
siprato, kai kurie “pažan
gieji”, kad eiti į raudonąjį 
“rojų”, tai reiškia parsi
duoti aziatiškam mongo
lui ir jam vergauti.?! Gy
venimas yra didžiausias 
gerų ar blogų darbų liudi
ninkas. Lai atsiveria akys 
ir tų, kurie jau spėjo pa
laižyti “rojuje” Stalino pa
dų. Lai jie bus gyvi liudy
tojai ir vieši atgailautojai 
savo pragaištingo darbo 
tautai ir valstybei.

Mes pasidžiaugsime saro 
tiesia linija Bažnyčiai, Lie
tuvos tautai ir valstybei a- 

šluotas ir valdyta partiji- teinantį sekmadienį, liepos 
niu diktatoriškumu. Netgi 27, 1941, Lietuvių Darbi- 
Lietuvai su gėda, kai kurie ninku Dienoje, Brockton 
užrubežiniai politikai drį- Faįr Grounds.
so tvirtinti, kad Lietuvą, Mass. ir paskelbsime pa- 
paskučiausiais laikais, vai- šauliui, kad mes dar aukš

čiau iškeliame tiesos ir 
Neatsiliko nepasižymėję šviesos šviturį, kuris ir to

liau per laikraštį “Darbi
ninką” švitės Bažnyčios ir 
šios J. V. šalies ir Lietuvių 
Tautos ir valstybės reikalų 
sargyboje. č i agi męs.

Lis Ar Snigs, Darbininkų 
Diena |vyk$

rius Petras Rimša, pamatęs jo 
kūrinius. Atsilankę į Darbinin
kų Dieną Brockton Fair 
Grounds šį sekmadienį turėsite 
progos veltui pamatytį, ir pasi-

KAIP NUVYKTI į LIETU
VIŲ DIENĄ, BROCKTON 

FAIR GROUNDS

Brockton,

Nežiūrint koks oras pasi
taikytų, ar lytų, ar snigtų, gerėti šio ypatingo skulptoriaus 
ar audra siaustų — Darbi
ninkų Diena, su visa savo 
programa šį sekmadienį, 
Liepos 27, 1941, Brockton 
Fair Grounds, vistiek į- 
vyks. Ir turime pasakyti, 
kad nieks to blogo oro, at
vykęs nejaustų, nes yra Dieną, įvyksiančią šį sekma- 
salė SU stalais, kėdėmis, dienį, Brockton 
bufetais ir kitokiais pato- ruošiasi minios lietuvių. Sulig 
gurnais talpinanti 10,000 mūsų apskaičiavimu, tai turė- 
žmonių. Vietos ir patogios Sime, apie 10,000 žmonių. Kad 
vietos visiems užteks iki 
valiai. Specialiai įrengtos 
vietos automobiliams ‘par- 
kinti’ yra galybės. Atsi
minkite, kad tur būt nie
kur tokios patogios vietos 
piknikauti nerasite prie vi
sokio oro kokia yra Brock-

gražiais medžio kūriniais.

TIKIMĖS VIRŠ 10,000 
ŽMONIŲ

Kiek iš įvairių lietuvių koloni
jų teko girdėti, tai į Darbinin-

Fair Grounds

mūsų apskaičiavimu, tai turė-

ir tokiai miniai, vietos ir pato
gumų visiems užteks.

BUSAI į DARBININKŲ 
DIENĄ

Brockton Fair Grounds, kur 
šį sekmadienį įvyks milžiniška 
Darbininkų Diena galima leng
vai pasiekti važiuojant Main St. 
į Brocktono Centrą iki Belmont 

, St. ir tąja gatve privažiuosite 
. Brockton Fair Grounds.
Į Iš Boston’o ir priemiesčių ga
lima nuvykti į Brocktoną ir vie
šais busais, kurie eina iš Ash- 
mont Station, Dorchester, kas 
pusvalandis. Brocktone reikia 
išlipti prie Belmont St. ir tąja 
gatve pėsčiam ar važiuotam pa
siekti Brockton Fair Grounds.

Bušai į Darbininkų Dieną, 
Brockton Fair Grounds, Brock-

Muz. M. Karbauskas,
Nekalto Prasid. P. Šv. par.vargonininkas, Cambridge.

dė du “sijonai”.

ir tie, kurie perėjo per so
cializmo “tiltą” ir visu 
“pažangumu” stojo Lietu
vos valstybės ardymo dar
be. Ką sakau, ardymo? Jie 
pasiryžo sugriauti visiškai 
Lietuvos nepriklausomą 
valstybės gyvavimą iš pa
čių pamatų. Jie ištiesė ju- 
došišką išdavimo ranką 
raudonojo “rojaus” valdy
tojams ir pardavė savo 
brolį ir sesę lietuvį aziatiš- 
kam mongolui. Ir ne tik 
tie. kurie pasigavo valdžią 
užjūry, bet ir jų darbelius 
užgvrė Lietuvos išgamos 
išeivijoje. Ar nereikia ste
bėtis ir klausti 
kur užgimė 
barbarizmo 
“lietuvis”?

• w

Muz. P. Sakas,
Šv. Pranciškaus par. var

gonininkas, Latvrence, 
Mass.

ton Fair Grounds. Todėl įOn, Mass. Liepos 27 d., 1941,;
visi drąsiai ruoškitės ir pra(jės išeiti 11:30 vai. iš ryto,' 

, nuo Šv. Petro 
lietuvių par. bažnyčios W. Fifth 
St. Bušų bus tiek, kiek bus no- ’ 
rinčių važiuoti. Nors tikietų ke-. 
lionei busais bus galima vietoje 
gauti, bet patariame visiems įsi-j 
gyti iš anksto ‘Darbininke’ arba

važiuokite į Darbininkų įuoj pO sumos, 
Dieną.

Garsūs Sportininkai ! 
Darbininkų Dienoje

Feliksas Dūksta,

•i

Pagarsėję visoje Ameri- Pas vietos veikėjus. Bušų tvar-j 
j: sportininkai kurių kyme vadovaus Vincas Valatka.!

gabumų dėka Boston Col- Tikietas busais į abu galu 75c. sporto komisijos pirminin- 
lege Football ratelis laimė- ypatai. 1 kas.

koje sportininkai kurių kyme vadovaus Vincas Valatka.;

savęs, iš 
tas aziatiško 

garbintojas 
Tūlas kores-i 

pondentas ir šiam charak
teringam klausimui pasi
siūlė su atsakymu: “tai e- 
są rusiško kraujo palikuo
nys dar nuo Kražių kazo
kų siautimo laikų, tai Mu
ravjovo laikų benkortų ai
niai... aziatų kraujo atkiu- 
timas...

Laikraštis ‘Darbininkas’ 
stovėdamas laisvos ir ne
priklausomos demokrati
nės Lietuvos valstybės 
sargyboje ir lietuvių kata
likų darbininkų reikalų 
gynėju, visuomet iškelda
vo visų “pažangiųjų”, ke
liaujančių per “tiltą” rau
donųjų išverstarankovių 
darbelius ir juos įvertin
davo.

Šiandien, kada paskelb
ta Sidabrinio jubiliejaus, 
to intensyvaus ir kilnaus 
tautinio darbo minėjimo

jo praeitą rudenį šios ša
lies čampionatą, mielai su
tiko ir dalyvaus Lietuvių 
Darbininkų Dienos sporto 
programoje Brockton Fair 
Grounds, Liepos 27, 1941. 
Turėsite progos jų veiki
mą pamatyti ir su jais su-j 
sipažinti. Jau apsiėmė da-į 
lyvauti Joe Zabilskas,Į 
Henry Varanavičius, Jauc- 
kus, Kisielius, Levonaitis, 
James Shea ir kiti, kuriuos 
pamatysite sporto aikštė
je.

Medžio Drožinių Paroda 
Darbininkų Dienoje

Pasižymėjęs medžio skulpto
rius lietuviškų kryžių ir šiaip 
visokių statulų ir vaizdų droži
nėtojas p. M. Nosalius iš Cent-' 
ral Falls, R. I. turės savo išdir-Į 
binių parodą Lietuvių Darbinin-' 
kų Dienoje. Liepos 27. Brockton 
Fair Grounds,

M. Nosalius 
šios apylinkės
savo išdirbinius jau yra turėjęs 
išstatęs metiniuose Brockton 
Fairs ir stebinęs svetimtaučius 
savo gabumais. Jo kūriniai puo
šia net ir Baltąjį Namą Wa- 
shingtone. Jo gabumais stebėjo
si ir garsusis lietuvių skulpto-

Brockton. Mass. 
jau yra žinomas 
lietuviams, nes

Muz. A .šlapelis,
Šv. Jurgio par. vargoninin

kas, Norwood, Mass.
Muz. J. Žemaitis,

ninkas, Worcester, Mass. Šv. Kazimiero par. vargo
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DĖMESIUI! - Busai, liepos 27, j Lie
tuvių Darb. Dienų, Brockton Fair 
Grounds, išeis nuo Šv. Petro par. baž
nyčios: Darbininkų - 9 vai.; Visiems 
svečiams ir viešnioms -11:30 ir 12 vai

Iš Cambridge išeis busai nuo N. P 
P. M. liet. par. bažnyčios ir iš Brighton 
12 vai. dieną. Kviečiami nesivčluoti.

[vietinės žinios
p.p. Sykes šeimai, p.p. Smols- 
kiam, p.p. Cammady, p.p. To
bin, p. p. Bernatoniam, o ypač 
kleb. kun. Pr. Virmauskiui ir 
laidotuvių patarnautojams pp. 
Zaleckam.

Nuliūdę — Tėvai —Andrius ir 
Alena Rusiai; i 

Broliai — Juozas, Vitalius, 
Alfonsas.

Dr. Antanėlis Sugavo
528 Svarų Žuvį

Prašome Važiuoti Su Pirmu 
Bušu

Darbuotojai, darbuoto
jos, kurie esate apsiėmę a- 
teinantį sekmadienį, liepos 
27 d., Brockton Fair
Grounds dirbti, prašome 
visų susirinkti laiku prie 
Šv. Petro par. bažnyčios. 
Busas išeis lygiai 9 valan
dą ryto.

V. T. Savickas,
Lit. Darb. Dienos pirm.

Emilius Kasparas, 
Montello Quality Uphols- 
tering Co., 10 Arthur St., 

Į Montello, Mass. šios įstai- 
| gos manageris. Ši įstaiga 
Į dovanojo Lietuvių Darb. 
| Dienai puikų, vertės $219.- 

50 .parlor setą.

Iš Nova Scotia praneša, 
kad Dr. Juozas Antanėlis, 
kuris su savo žmona atos
togauja, bežuvaudamas 
Nova Scotia vandenyne 
sugavo 528 svarų tuną žu-

Elžbieta • Simonas 
Razvadauskai

25 m. Sidabrinio Jubiliejaus 
Proga

PADĖKA

Dr. Galinis Lietuvių Darbi 
ninku Dienoje

Šiomis dienomis Dr. Pra
nas Galinis išaiškino įdo
mų apreiškimą. Kas nori 
sužinoti to apreiškimo iš
aiškinimą, lai atvyksta į 
Lietuvių Darbininkų Dieną 
Brockton Fair Grounds, 
Brockton, Mass., liepos 27

Aleksandra Ivaška,
Lietuvių Darbininkų Dienos 
spaudos komisijos pirmininkas. 
Jis daug prisidėjo savo gabia 
plunksna prie išgarsinimo šio 
šaunaus parengimo.

Mirus a. a. mūsų sūnui ir bro
liui Povilui, gyv. 101 Train St., 
Dorchester, Mass. ir ištikus 
visą šeimą dideliam nuliūdimui, 
visiems, kurie kokiu nors būdu 
pareiškė užuojautą bei patarna
vimą, taip-gi už gėlių bei šv. mi
šių bukietus, nuoširdžiai dėko
jame. Ypatingai reiškiame padė
ką: Seserei Rozalijai Meižienei,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD„ 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti-

Tel. ŠOU 2805

Dr. L 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.

j 
I'

534 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

Specialybė—aklų. Vidurių ligų, 
ausų, nosies ir gerklės.

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

Art. J. Olšauskas, 
vį. Jis yra pirmas Ameri- Amsterdamo (N. Y.) lietuvių 
kietis, kuris Šiais metais parapijos vargonininkas, atvyk-! 
sugavo tokią milžinišką su į So. Bostoną ir šeštadienį. 
Žuvį. liepos 26 d. dalyvaus Darbinin-

Apie Dr. Juozo Antanėlio M Radio programoje, kuri į- 
laimikį žuvininkystėje AP vyksta 2 vai. po pietų WCOP 

agentūra Boston stotyje, Bostone. Artistas - dai- 
tik

d. pasimato su Dr. Pranu 
Galiniu, o jis mielai kiek
vienam paaiškins.

Dr. Pranas Galinis suti
ko ne tik atvykti į Lietu
vių Darbininkų Dieną, bet 
ir pasižadėjo paruošti re
zoliucijas Lietuvos reika
lu, kurios bus perskaitytos 
ir priimtos minint Ameri
kos pripažinimą Lietuvai 
de jure.
VASARINĖS MOKYKLOS 
UŽBAIGIMO VAKARAS

Liepos 31 d. Šv. Petro ir Povi
lo parap. svetainėje, Broadway, 
So. Boston, įvyks Vasarinės Mo
kyklos užbaigimo vakaras. Va
karas būsiąs nepaprastai įdo
mus ir margas. Seselės mokyto
jos ir vakaro rengimo komite
tas visus southbostoniečius nuo
širdžiausiai kviečia atvykti į šį 
vakarą, pamatyti gražaus vaka
ro programą ir paremti šį bran
gų tikslą, nes mes visi trokšta
me, kad mūsų jaunieji būtų iš
auklėti lietuviškoje dvasioje.

Vakaro pradžia 7 vai. vakare. 
Kaina — 35c. Rėmėja.

OnŲ Varduvių Proga
Sveikinu Oną Rudžiūtę, 8 VVin

field St., So. Boston, ir Oną Ka
valiauskienę, Bridgewater, Mas- 
sachusetts, ir visas kitas Onas.

B. Gailiūnienė.

Pasiruošę 1 Vedybinį
Gyvenimą

biz-

VELDERIAI
reikalingi industrijoms.
CERTIFlKUOTUS 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
Nevv England Welding Laboratories,

Ine.

žinių
, Post laikraštyj Šiaip rašo: nininkas J. Olšauskas ne
, “LONG FIGHT TO padainuos gražių lietuviškų dai-

GET HUGE TUNĄ nų, bet
j
1 “South Boston Man Catches 

528-Pounds Fish
“YARMOUTH, N. S., July 22 šauską dar iš tų laikų 

koncertavo if“ vaidino su Dzim- 
dziais lietuvių kolonijose. Jis y- 
ra visų mėgiamas dainininkas- 
kanklininkas.
viška daina, 
instrumentas 
plačiausias .

ir kanklėmis 
bins. Naujos Anglijos 
labai gerai atsimena

an hour and 20 j
the second tuną
rod and reel at

paskam- 
lietuviai 
art. Ol- 

, kada jis

Lai skamba lietu- 
lietuvių tautinis 
kanklės po šalis

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

IŠSIRĖKDAVO  J A puikus, garu 
apšildytas 5 kambarių flatas. 
Šviesus su visais modemiškais 
įrengimais. Renda — $35 mėne
siui. Atsišaukite tuojau į “Dar
bininko” administraciją, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

(AP) — Joseph Antanellis of 
i South Boston is the first Amer- 
j ican to land a bluefin tuną in 
Nova Scotia waters in 1941. He 
boated a 528-pound fish at 

l Wedgeport today after a battle 
that lasted 
minutes.

“It was 
landed withI

: Wedgeport this year.'

Sveikiname Dr. Antanėlį. 
Dr. Juozas Antanėlis grįž
ta į namus ateinantį sek
madienį, liepos 27 d., ir pir
madienį, liepos 28 d. jau 
bus savo ofise. Tikimės, 
kad Dr. Antanėlis suspės 
atvykti į Lietuvių Darbi
ninkų metinį parengimą ir 
paaiškins kaip jis turėjo 
kovoti su tuo milžinišku 
jūros gyvūnu.

AP pranešimu, Dr. An
tanėlis kovojęs su ta žuvi
mi valandą ir 20 minučių. 
Tik lietuvis gali išlaikyti 
tokią ilgą kovą.

ĮVYKO GRAŽŪS movies

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorServke
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

p. Juozas Dilis. ilgametis 
nierius - auksorius, turįs krau
tuvę “Darbininko” name, 366 
W. Broadvvay, So. Bostone, ruo
šiasi į vedybinį gyvenimą.

Pereitą sekmadienį kleb. kun. 
P. Virmauskis paskelbė bažny
čioje, o šiandien šių žinių prane- 

• sėjas sužinojo iš kitų šaltinių, 
į kad rugpiūčio 3 d., 4 vai. po 
j pietų Šv. Petro lietuvių par. 
bažnyčioje p. Juozas Dilis pri- 

' ims Moterystės Sakramentą su 
{p. B. Kavolyte, gyv. So. Bosto- 
. ne.
j Linkime p. Diliui ir p. B. Ka- 
volytei sveikiem sulaukti tos 
svarbios vedybų dienos, o po 

ir malonaus

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
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

svarbios vedybų 
vedybų laimingo 
gyvenimo!

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstance 
Movlng 

i 326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

!

I

SVEČIAI Iš PENNSYL- 
VANIJOS Į LIETUVIŲ 

DIENĄ

Ketvirtadienį, liepos 24 d., 
Darbininke” lankėsi svečiai iš 

Pennsylvania, Mt. Carmei ir 
Kulpmont. Svečius — ponią O- 
ną Mazurkevičienę. Marry Sin
kevičienę iš Kulpmont. Adelę ir 
Stanislovą Juškelius ir Leoną 
Shierant — atlydėjo ponia Ona 
Guzevičienė iš Dorchester pas 
kurią svečiai apsistoję. Visi at
silankiusieji pasižadėjo daly
vauti Lietuvių Dienoje, apžiū
rėję “Darbininko” spaustuvę 

.'i nusipirko laimėjimo knygučių 
į ir lietuviškų gražių rekordų. 
Svečiams linkime linksmų atos
togų Bostone.

Liepos 23 d., trečiadienį, Šv. 
Petro parapijos Vasarinės Mo
kyklos mokiniams, jaunimui ir 
tėveliams buvo rodomi judami 
paveikslai bažnytinėje salėje, 
So. Boston, Mass.

Labai gražias filmas kaip do
vaną užpirko Whitings Milk Co. 
Filmas rodė B. Luris. Pabaigoje 
seselės mokytojos išdalino vi
siems saldainių. Filmos nepa
prastai visiems patiko. Dabar 
visi laukia Vasarinės Mokyklos 

i baigimo vakaro. Motutė K.

I
UŽUOJAUTA

Nors a. a. Motiejų Žobą asme
niškai ir nepažinome, bet iš jo 
darbų žinome, kad jis buvo žy
mus veikėjas ir visuomeninin
kas, todėl lai būna leista ir 
mums išreikšti viešą širdingiau
sią užuojautą jo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems dėl 
jo mirties.

Kazys ir Marijona 
Vidikauskai.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 4VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markortutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

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

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

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlen®,

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkltta
du protokolu raštininke

•V. JONO EV. BL. PASALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 

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

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

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

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

VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi -Darbininke'* apsimoka, nes Jie parduoda Šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nutjg J bllę kurią krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matAte -Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCF.NT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS. fil

Perkins Markei
P. Baltrušiūnat Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

•0. BOSTON, MASS.

Pereitą sekmadienį, liepos 20; 
d., įvyko “surprise” 25 m. Sida-l 
brinio Jubiliejaus bankietas p.p. 
Simoną ir Elzbietą (Kazlaus
kaitę! Razvadauskus pagerbti. 
Parapijos svetainėje.

Susirinko apie 200 artimų gi
minių ir draugų, kurie sveikino 
jubiliejantus.

p.p. Razvadauskai paeina iš 
Aukštosios Panemunės, Šilėnų 
kaimo, Kauno Apskričio, Lietu
va. Abu yra aktyvūs katalikiš
kame veikime, ir yra nuoširdūs 
"Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai. Turi dvi dukreles — Oną 
ir Teofilę: abidvi priklauso prie 
Vyčių, Sodalicijos ir choro.

Bankietą surengė artimi gimi
nės: pp. Bareikai ir Balčiūnienė 
iš Mattapan. p. Pranas Razva- 
dauskas. giminaitis, buvo toast- 
masteriu. Sveikinimo kalbas 
pasakė šie: p.p. Glineckis, Ne
viera ir Neverienė, Jurgis ir Ka- 
trina Razvadauskai, Vincas Ku
dirka ir Bronius Kudirka iš 
Norwood’o, G. Valatka, p. La-1 
gunas iš Lavvrence, p. Stankevi-

James Strigūnas, 
priėmimo komisijos narys

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

čius iš Wakefield, ponios Valuc- 
kienė, Janavičienė, ir Alfonsas 
Razvadauskas. Sekanti tarnavo 
prie stalų: Bronislava, Morta, 
Adelė Razvadauskaitės, Eleono
ra ir Regina Glineckytės ir Ma
rijona Švedienė.

Visi buvo skaniai pavaišinti. 
Muzikai grojant linksmai pasi
šoko. Apart linkėjimų, pp. Raz
vadauskai — jubiliejantai. gavo 
gražių dovanų. A. E. L.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
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 
Sodevrall 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

i
i

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GAS
ON GUARD

Jus žinote kaip surasti oro 
išsiveržimą iš tūbos... įmerk
dami ją į vandenį ir laikote 
iki pasirodys vandens pavir
šiuje burbuliukai. Panašus 
principas yra naudojamas ir 
telefono kabeliuose išsiver
žimus surasti.
Svarbesnieji kabeliai, kurie 
jungia telefono vielas il
giems pasikalbėjimams yra 
pripumpuojami aukštu spau
dimu nitrogen geso. Prietai
sai. rodanti signalus apie ka
beliuose Įsiveržimus yra pri
dėdami prie kabelių tam tik
rose distancijose, kurie elek
triškai sujungti
kuriuose pastatyti 
stebi signalus, 
kabelyje nors ir 
skylutei, gesui 
prietaisas tuojau
nalą, pranešdamas, 
vietoje pasidarė kabely de
fektas. Prietaisas, kuris pa
rodo išsiveržimą yra beveik 
tobulas, nes jis nurodo tik
rąją sugedimo vietą. Pirm 
negu kabelyje pasidarytų di
desnis difektas, 
sutaisomas.
The "gas alarm” 
land Telephone 
yra kas kart vis 
daugiau įdedama
dancių nors ir mažiausį 
beliuose sugedimą.
Kad suteikus tikrąjį patar
navimą. yra dedama visokių 
pastangų, ir prietaisų.

su ofisais, 
žmonės 

Pasitaikius 
mažiausiai 

nuslydus, 
duoda sig- 

kurioje

ji» tuojau

New Eng- 
kabeliuose 
daugiau ir 
įtaisų. ro

ką-

l£W E4SUJ3 IHE?H31E & TELEGRVN C8
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Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove 4. Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Bcetcn 2609

D.
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Rytinių Valstybių Žinios
KEW BR1TAIN, CONN

Gražus Sumanymas

J ‘ D' ’ ?
Žiūrėk, kas prisidėjo—muskulai— 
įrudimas! Šiandien ai esu vyras! 
(P.S. Kas tai naujo pridėta ir eiga- 
retams! Kvapus Latakia tabakas!)

v

LAIRENCE, MASS.

Kas tai
NAUJO
tapo pridėta!

VORCESIER, MASS
Lavvrence darbai labai gerai 

eina. Sunku rasti nedirbančių. 
Tad ir atstovų į Federacijos 
Kongresą nelengva gauti, nes 
sunku pasiliuosuoti nuo darbo.

Šv. Pranciškaus parapijos cho
ras, rugpiūčio 3 d. ruošia išva
žiavimą į Salisbury Beach. 
Transportaciją pasižadėjo cho
ristams parūpinti mūsų klebo
nas, kun. P. M. Juras.

BALTIMORE, MD.

Aušros Vartų Parapija *ITS LATAKUI!
(Ištariama La-ta-ky’-a). Puikus, kva
pusis tabakas iš Rytinio Virduržemio. 
Dabar suleistas su kitais parinktiniais 
Old Gold tabakais, jis sutveria naują 
smagų cigareto skonį!

Sekmadienį, liepos 27 d., po 
pirmų mišių įvyks specialus Fe
deracijos skyriaus narių susirin
kimas. Skyrius nori kuodau- 
giausiai nusiųsti atstovų į Fede
racijos Kongresą, kuris šiais 
metais įvyks Thompsone, Tėvų

1 A A t

ir 9 d. d. Taipgi mūsų gerb. kle
bonas bažnyčioje prašė visų 
draugijų išrinkti atstovus į 

i Kongresą.

KAS; GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

r*
■ mr“

■ tuA * i <- £
I

kaip tai: Schenectady, Albany, 
Troy, Fort Plain, Herkimer ir 

1 Utica. Piknike visi pasimatysi- 
šv. Rožančiaus draugijos na- me, pažaisime ir pasivaikščiosi-

rės, pastarame mėnesiniame su- me po parką bei pasidalinsime 
sirinkime, sumanė suruošti mintimis, nes vasarą žmonės 
draugišką pasilinksminimą, kur suplaukia į parkus, kad pakvė-' 
nors gražioj vietoj tyrame ore. pavus tyru oru ir praleisti gra- 4’ 5 
p. E. Jekienė William St., ture- - - - -- -
dama gražų darželį bei sodą, 
pakvietė visas pas save, ir pas
kyrė laiką 20-tą liepos. Tad pe
reitą sekmadienį, šis gražus su
manymas ir įvyko.

p.p. Jekų gražiam jam sodelyj, 
po geltonoms obelims bei kriau
šėms atsilankė keletas šeimų,

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
20-tas Seimas įvyks rugpiūčio 

, 6 ir 7 dd., Šv. Alfonso pa
rapijos svetainėje. Seimas pra
sidės 9-tą valandą iš ryto šven
tomis mišiomis, kurias atnašaus

žų laiką. Siame piknike nebus 
nei alkanų nei ištroškusių. Visi 
bus patenkinti. Gero orkestro 
aidai neduos niekam ramybės. kllopos ' Dvlls;i,s Vadas
Skatins visus smagiai pasišok- kun A p Dubinsl[as. va. 
ti. Visi iš visur keliaukime į 
ruošiamą pikniką Amsterdame, 
kuris bus liepos 27 d., Šv. Kazi
miero parapijos parke, Widow

bei pavienių draugijos narių ir Susam Road, Amsterdam. Prie’ 
po pietinį laiką linksmai pralei- įžangos bus duodama dovanų, 
do. pasikalbant, palosiant kor- Tikletas bus 15c., 
tomis, bei bingo, ir skaniais už- iaug laimėsite, 
kandžiais, paužkandžiaujant. 
Užkandžius paruošė, ponios E. 
Jekienė, K. Rizauskienė, M. Pa- 
vasarienė ir O. Valinčienė. Po- 
nas A. Jekas, kaipo šeimininkas, 
gražiai pridabojo tvarką, ir iš
troškusius pagirdė. Padarytas 
pelnas paskirtas, ir pasiųstas 
Tėveliams Marijonams, pietų 
Amerikoj. Tai gražus sumany
mas, ir lai būna sektinas, ir a- 
teityj.

Ponams Jekams nuoširdi pa
dėka už leidimą panaudot savo 
gražios vietos ,taip pat ačiū p.p. 
V. Šimkams už auką, ačiū ir ki
tiems aukuotojams, bei atsilan
kiusiems. Būtų malonu ir dau
giau tokių pasilinksminimų nau
dingų turėti.

Išvažiavo aukštesnio mokslo! 
tęst vasaros metu panelė Olga' 
Sipoliūtė, aukštesnės mokyklos 
mokytoja ,ir uoli rėmėja katali-į 
kiško veikimo išvažiavo į Co
lumbia University, N. Y. aukš-' 
tesnį mokslą studijuoti. Linkė
tina panelei Olgai stiprios svei
katos.

karo programa 4-tą d. rug. — 
Margumynų Vakaras. Išgirsite 
dainuojant viešnią ponią M. Či
žą uskienę, VVorcester, Mass. Iš; 
vietinių girdėsite panelę O. Ma-

/tulionytę ir poną K. Andreikų.!
už tai j£Vječ-ame visus atsilankyti į šį Marijonų įstaigoje, rugpiūčio 8 

iparengimą.
V. Paulionienė, 

Seimo Rengimo Pirmininkė.

Stasys Kauklis,

LDS narių - veikėjų pp. 
Kauklių sūnus. Sveikina

me!
Stasys Kauklis, sūnus ponų 

i Kauklių, gyv. 206 Wilson Avė., 
c" Kearny. N. J., šiais metais bai- 

’ gęs Newark College of Engi- 
neering ir gavęs bakalauro

r y v i
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Vietinis biznierius Ignas Piga- 
ga šiomis dienomis atidarė dide
lę naują valgomųjų produktų 
krautuvę ant Millbury gatvės. 
Reikia pasakyti, kad p.p. Piga- 
gai yra stambūs parapijos rė
mėjai. Beja Adelei Pigagaitei 
parapijos choro nariai šiomis 
dienomis 
peracija. 
Vincento

padaryta apendiko o- 
Ligonė randasi Šv. 
ligoninėj, sveiksta.

Muz. J. čižauskas po operaci
jos ir kelių savaičių gydymosi 
ligoninėj, sugrįžo į namus. Pa
maži sveiksta, gydytojo patari
mu .ligonis savo pareigų kaipo 
vargonininkas Aušros Vartų 
parapijos, dar negali pildyti.

Muz. Čižauskas liko labai su
jaudintas, kada aplaikė nepa
prastai gražią vazą su dideliu

Sekmadienį, liepos 20 d., Šv. 
Pranciškaus parapijos jaunuo
liai žaidė su senuoliais (vedu
siai) baseball. Jaunuoliai čia di
džiuojasi skaudžiai supliekę ‘se
nius’ (Score yra šie lietuviai: Vincas A. Ku

dirka, Edvardas Trusevičius, 
Adolfas Viškelis, Jonas Spirida- 
vičius, Jonas Survila, Kazys 
Bartkevičius, Alfonsas Janavi
čius, Juozas Razlauskas, B. Ra- 
simavičius, Alfonsas Babilas.

OSN.

10-3).

Mirė a. a. Agota Stanienė. Ji 
buvo aprūpinta paskutiniais Sa
kramentais ,bet josios kūną ne- 
zaležninkai palaidojo iš savo 
kirkužės.

j
i

Važiuos Į Seimą laipsnį elektros - inžinerijos sri- gėlių bukietu prisiųstų Naujos
Panelė J. Jenušonytė. LRKMS tyje (B. S. in electrical enginee- Anglijos apskričio Chorų S-gos

Tretininkų Brolija šiais me
tais dalyvaus penkmetiniame 
tautiniame kongrese, kuris į- 
vyks spalių 11-12-13 d.d., Pitts- 
burgh ,Pa. Jau šešios užsiregis
travo važiuoti’^ į Nationalį Tre
tininkų Kongresą. Aušrelė.

KEWANEE, ILL

Važiuos Į Seimą

38 kp. pirmininkė bei LRKMS rinS>- Baigdamas laimėjo pir- 
Connecticut apskričio pirminin- dovaną už savo darbą

vorykštės šviesos” metiniame 
Laimin- konkurse Elektros - Inžinerijos 

T. M. departamento.
Pradžios mokslą

Šv. Cecilijos airių mokykloje, 
kurį baigęs įstojo į Kearny 
High School 
baigęs įstojo į Newark College 
of Engineering. Būdamas kole
gijoje priklausė prie Glee Club 
ir Radio Club ir yra narys A- 

brangius merican Institute of Electrical 
Engineers.

Linkime Stasiui Kaukliui ge
riausių pasisekimų jojo profesi- 

*'joje-

kė, ruošias vykti į Sąjungos Sei-į Florescent Lighting Vai-
mą. kuris įvyks rugpiūčio mė
nesį Baltimorėje, Md. 
gos kelionės Julytei.

AMSTERDAM, N. Y.
Stasys ėjo

I

PIKNIKAS
Šv. Kazimiero parapijos 

ras rengia pirmą šį metą pikni
ką. kuris įvyks liepos 27 d. Šia 
proga kviečia visus 1 
lietuvius dalyvauti ir pasisve
čiuoti. Kviečiame taip pat ir iš 
apylinkės lietuvių kolonijų,: |

cho-

narių. NORWOOD, MASS.

ir ją sėkmingai

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

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

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

SL

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

i! 
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Pastaromis dienomis parapi
jos choras neteko dviejų žymių 
narių, būtent, Marcelė Kitrušiū- 
tė, kuri ištekėjo ir apsigyveno 
Dorchester, Mass., antra, gerai 
žinomos veikėjos E .Džiaugie- 
nės dukrelė Elarija, kuri ište
kėjo už Jono Petraičio iš Utica, 
N. Y. Pereitą sekmadienį vieti
niam “Sunday Telegram” tilpo 
didelis Džiaugytės - Petraitie- 
nės vestuvių paveikslas. Tarp 
daug iš kitų miestų svečių, Pet
raičių vestuvių pokily dalyvavo 
Utica Lietuvių parapijos klebo
nas kun. B. Liubauskas, jauno
sios giminaitis. (Kuris prie pro
gos aplankė ligoninėj p. Čižaus- 
ką). Abiem virš minėtom su
tuoktuvėm p. M. Čižauskienė 

, giedojo solo.I - -—
Dain. M. Čižauskienė Mot. Są

jungos garbės narė ir buvusi C. 
Pirm, kviečiama į Baltimore, 
Md. dalyvauti su dainomis Sei
mo iškilmėse, Rugp. 4—7 d.d.

į

Sąjungiečių Susirinkimas
Liepos 17 d. Kneižių namuose 

įvyko Moterų Sąjungos 27 kp. 
komisijos susirinkimas aptarti 
rudens veiklą.zP

Dalyvavo šios Sąjungietes: 
pp. O. Červokienė, V. Rakaus
kienė, B. Adomaitienė ir A. 
Kneižienė. Taipgi buvo atvyku
sios viešnios iš Norfolk Agri
kultūros mokyklos pp. Donlan 
ir Crowell, kurios pasakė kalbe
les ir suteikė naudingų patari
mų.

Sąjungietes, kurios nori suži
noti apie padarytus veikimo 
planus, kviečiamos dalyvauti 
Moterų Sąjungos 27 kp. susirin
kime rugpiūčio 4 d. š. m. para
pijos svetainėje.

Pastaromis dienomis vietiniai 
anglų laikraščiai daug rašo apie 
artistę Oną Kaskas, kuri šį ru
denį užims svarbią vietą koncer
tuodama Worcesteryj per meti- 

Muzikos Festivalą, Spalių m. 
Rap.

Im Maria Valanda
Ateinantį sekmadienį,

lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

Artinantis Lietuvių Darbininkų Dienai, tai yra 
liepos 27 d., Rėmėjų eilės sparčiai auga ir didėja. Iš 
tikrųjų, be galo malonu, kada pažvelgi ir matai nuo
širdžių prietelių tokią didelę armiją, kuri yra visuomet 
pasirengusi laikraščiui “Darbininkui” padėti. Štai, šią

šis miestas randasi 131 m. į savaitę pribuvo sekanti Rėmėjai: 
nuo Chicago, III. į vakarus. Vi-|B. Dundrot, Hartford, Conn................
sais žvilgsniais gražus ir pato- Chas Yurkus, Los Angeles, Calif.........
gus žmonių gyvenimui. Gyven- Anna Unguraitė, Phila. Pa.................
tojų skaičius iš įvairių tautų Alb. Chebatoris, Phila. Pa....................
susidaro maždaug apie 19,000. Ona Unguraitė, Phila. Pa....................
Yra ir lietuvių, kurie užlaiko V. Valatka, So. Boston, Mass.............
šv. Antano parapiją. Parapijos Em. Čiaplikienė, So. Boston, Mass.....
reikalai tvarkomi gerai, tiktai St. Antanaitis, Goffs Falls, N. J.........
nelaimė, kad tarpe parapijonų A. Kikutis, Manchester, N. H.............
nėra tikros krikščioniškos vie- A. Alukonis, Providence, R. I.............
nybės ir noro veikti savosios A. Norkus, Brockton, Mass.................
parapijos naudai. Pauline Rulik, Brockton, Mass............

Skaičiumi žmonių parapija ne- P. Tamulevičius, Waltham, Mass......
didelė ,bet ir tie patys kaip žy- A. Stanaitienė, So. Boston, Mass......
do bitės pakrikę. Labai dažnai N. P. S.. Thompson, Conn....................
lando prie lenkų arba airių, pa- J. P. Mikelionis. Nashua, N. H............
miršdami savo parapiją ir jos M. Virbašius, Worcester, Mass..........
reikalus, žinoma, su jaunais tai John Kalenauskas, Waterbury, Conn 
lig ir nėra nieko stebėtino, nes Edv. Čiočys, Providence, R. I.............
jiems mūsų tautos reikalai bai- H. Ulcinskas, Shenandoah, Pa...........
giami pamiršti, bet jau atvyku- Mr. W. Morkus, Hartford, Conn........
siems iš Lietuvos, nemokan- M. Jeskelevičienė, Lawrence, Mass. ... 
tiems kitos kalbos, kaip tiktai p. Kerulis, Worcester, Mass...............
lietuviškai bėgioti prie lenkų B. Paplauskas, Methuen, Mass..........
arba airių, tai didelė skriauda 
dėl savosios parapijos.

Pasiruošę Vykti Į Lietuvių 
Darbininkų Dieną

Šios kolonijos lietuviai ruo
šiasi gausiai dalyvauti Lietuvių 
Darbininkų Dienoj, sekmadienį, 
liepos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, Brockton, Mass. Šv. 
Cecilijos didžiulis choras, vado
vybėje varg. A .Šlapelio, daly
vaus programoje.

Varg. A. Šlapelis nusamdė au
tobusą, kuriuo galės vykti ne 
tik choristai, bet ir visi kiti, ku
rie savo automobiliu neturi ar
ba nenori važiuoti. Jeigu vieno 
autobuso neužteks, tai bus už
sakytas ir kitas. Tik iš anksto 
prieš sekmadienį paduokite savo

N. Masendukė, Baltimore, Md. ... 
P. J. Namaksy, So. Boston. Mass. 
M. Witkus, Dorchester, Mass.....

į J. Raudeliūnas, Brighton, Mass. 
’ A. Jurčiukonis. Frackville, Pa. ...

Liepos 12 d. surengtas buvo 
draugiškas parapijonų susirin
kimas paminėjimui kun. S. J.g. Sidlevičius. So. Boston, Mass. 
Bartkaus 9 metų klebonavimo^ Drungil, Chester, Pa..............
sukaktį vietinėje parapijoje.. Mrg g. VerigO, Hartford, Conn. 
Žmones noriai ir gausiai daly
vavo, pareikšdami savo gerb. 
klebonui geriausius linkėjimus.

Darbai visu smarkumu eina, 
todėl vietiniams žmonėms bu
vusieji sunkūs laikai lig ir bai
giama pamiršti; tiktai labai 
sunku įspėti kaip ilgai tas pa
miršimas itkrenybėje tęsis?

Vietinis.
*

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.
PASTABA: — Visų Gerbiamųjų Rėmėjų vardų nega
lėdami suspėti paskelbti, šiuomi pranešame, kad liku
sius vardus skelbsime ir po liepos 27,1941. Rengėjai, j

liepos 27 d., Avė Maria ra-Į vardus varg. A. šlapeliui.
dio valandos metu, busi -----
transliuojama apie Ar-j Užsiregistravusieji Tarnybai 
changel Raphael, kuris gi-; Liepos 1 d. turėjo užsiregis- 

?\inė kaip Ararias iš Tobias truoti visi jaunuoliai, kuriems 
i ir Sara ir keliamo kaip ke- *ki tos dieio<, ąjifcd 21 metai.
į liauninkai, patirdami daug Jau ir numeriai ištraukti visai, i 

► i nuotykių ir įvykių. _  užsiregistravusių, tarpe kuriųĮįį

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 *
Llmoelnal dM visokių reikalų.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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