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Katalikas, kurs neremia 
kata Ii klikos spaudos, neturi 
teisė* vadintis geru Bažny
čios valku.
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Tūkstančiai Lietuvių Darbininkų Dienoj

VVashington, D. C., liepos 
28 — Jung. Valstybių Se-

- - - - - - - <_ _ _ _ _ _ _ _ _  
Kareiviavimo Laikas Bus 

Pailgintas

Nebus Šaukiamit

Istanbul, Turkija, liepos tik savo, kurios jei teisėtai
28 — Smulkmeniškai pa-j priklauso, 
duoda Vokietijos nacių!. -------------
planą padalinti Sovietų | 28 Metų Amžiaus Vyrai
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LIETUVOS ŽINIOS t
— Paskelbus karą Mas-( 

kolijai, Lietuvos bolševi-; 
kai su komisarais prieša
kyje pačią pirmąją dieną 
susėdo į geriausius auto
mobilius ir išdūmė Masko-1
Ii jos link. Ar tarp suimtų- vol. XXVI — No. 57. 
jų yra koks žymesnis išga
ma komisaras, tuo tarpu 
nežinoma.
— Iš Kauno ir jo apylin

kių fabrikų bolševikams 
nepavyko išgabenti maši
nų. Neliestos paliko ir pie
ninės, išskyrus tas, kurių 
įrengimus jie išvežė Mas- 
kolijon anksčiau. Kiek ne
paliestų fabrikų išliko pro
vincijoje, tuo tarpu neži
noma. Iš Kauno priemies
tyje esančio “Maisto” fa- nato komisija kariniais 
briko bolševikai norėjo pa- reikalais nutarė iš princi- 
imti konservų atsargas, po paskelbti nepaprastą 
bet lietuviai darbininkai stovį šalyje. Sakoma, kad 
su ginklais rankose tą tur- nesą jokios abejonės, kad 
tą apgynė. Maskoliai vė- Kongresas priims komisi- 
liau norėjo sudeginti pa- jų tarimus ir paskelbs ne
gamintą maistą, bet ir čia paprastą stovį Jung. Vals- 
patys darbininkai pastojo tybėse. Kada taip bus nu- 
jiems kelią. Maisto pro- tarta, tai prez. Roosevel- 
duktais Kaunas yra aprū- tas turės teisę prailginti 
pintas, tik turima sunku- kareiviavimo laiką naujo- 
mų su transportu. Mari- kams, kurie buvo arba bus 
jampolės cukraus fabrikas paimti vienų metų tarny- 
taip pat veikia.
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Dalyvavo Massachusetts Valstybės 
Gubernatoriaus Atstovas Kap. Frank 

Gaw.-
- Brocktono Miesto Mayoras Rowe. — 

Bostono Miesto Mayoro Atstovas 
Adv. Jonas Grigalus.-

Telegramomis ir Laiškais Sveikino David I. Walsh. — 
Lieutenant Governor Horace T. Cahill. — Adv. A. Mileris.

Amerikos Pripažinimo Lietuvai De Jure, Chorų Choro, 
Tautinių Šokių, Sporto ir Žaidimų programos.

Sekmadienį, liepos 27 d. 
buvo tikra Naujos Angli
jos lietuvių darbininkų die
na. Iš anksto ryto žmonės 

' pradėjo važiuoti į Brock- 
, ton Fair Grounds, Brock
ton, Mass. dalyvauti Ame
rikos pripažinimo Lietuvai 
de jure ceremonijose ir už-

Rusiją, ją užėmus, ir po to 
pasiūlyti “be skriaudos 
taiką” Britanijai. Tame 
vokiečių plane, kurį skel
bia Turkijos žinių agentū
ra, nieko nemini apie Pa
barti jos valstybes, bet ki
tose žiniose buvo paminėta 
Lietuva, kad ji bus nepri
klausoma ir daug didesnė, 
negu buvo prieš karą. Mi
nima, kad prie Lietuvos 
bus prijungta Baltgudija 
ir dalis Lenkijos.

Tačiau šiais laikais visus 
tokius pranešimus reikia 
imti labai atsargiai. Lietu
va nenori svetimų žemių,

Washington, D. C., liepos 
28 — Kongreso abiejų rū
mų komitetai pagaliau ią- 
lygino skirtumus dviejų 
bilių ėmimo vyrų karo tar
nybon ir dirbtuvių užėmi
mo reikalu.

28 metų amžiaus ir se
nesni vyrai nebus imami 
karo tarnybon. Preziden
tas įgaliojamas užimti 
dirbtuves, kuriose dirba-, 
ma apsigynimo darbai, jei 
tose dirbtuvėse dėl strei
kų ar kitokių priežaščių 
trukdomi darbai.
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Sidabrinį; vimai skyrėsi vienų nuo 
į kitų. Dauguma pareiškė,

Charakteringas griuvėsiuose likęs bokštas Londone, po nacių bom
bardavimo. Daug panašių bokštų išlieka, bet kaip ir vaizde matosi, juos 
tuojau sugriaunama, dėl žmonių saugumo.

Blitzkriegas Nušluotas,
Sako Raudonieji

Maskva, liepos 28 — Ru- vartoti vandens. Tik praė- 
sijos spaudos spokesma- jus kuriam laikui ir išva- 
nas pareiškė, kad Raudo- liūs vandenį, jo naudoji- 
noji armija sulaikė Vokie- mas vėl buvo leistas, 
tijos puolimus Maskvos,! -------- -——
Leningrado ir Kievo. Rau-1 Tenka patirti, kad po- 
donieji sako, kad didelių liciJa Lietuvoje yra lietu- 
susirėmimų nėra, išskyrus rankose.
Smolensko, Nevelio ir Ži- 
tomiro apylinkėse. Raudo
nieji sako, kad ir tose apy
linkėse vokiečiams nevyk
sta pasistumti pirmyn.

Sovietų biuras praneša, 
kad jų jėgos sunaikino 104 
nacių lėktuvus ir nuskan
dino du vokiečių torpedi-’ 
nius laivus, du tankerius, 
submariną ir kelius patro- 
linius laivus Baltijos juro-1 
je. Sakoma, kad raudonie
ji dabar pradėję puolimus.1 
Vokiečių blitzkriegas esą 
^nušluotas.

— Iš paskutiniųjų raudo-

Barauskas, nuoširdus laik
raščio “Darbininko” ben- 
dardarbis.

Daug kas susitikęs sakė: 
“Aš savo gyvenime nesu 
matęs tiek daug ir tokių 
kultūringų lietuvių. Visi 
linksmi ir malonūs”. Kiti 
vienas kito klausinėjo —

baigti Lietuvių Darbinin- kiek gali būti čia suvažia- 
kų Sąjungos ir laikraščio! vusių lietuvių? Apskaitlia- 

| “Darbininko”
Jubiliejų.

Dalyvavo apie 30 Naujos [kad buvo tarp 5 ir 10 tūks-
Anglijos lietuvių parapijų į tančių žmonių. Bet tikrai 

į kunigu, tarp kurių buvoj pasakyti kiek buvo žmonių 
i kun. Dr. K. Urbonavičius,|negalima. Pasakysime,
LDS ir ‘Darbininko’ šefas.'kad buvo tūkstančiai. Kai 
Beveik visi iš įvairių kolo
nijų profesionalai dalyva
vo. LDS ir ‘Darbininko’ na
rių - rėmėjų buvo ir iš toli
mų kolonijų — iš Pennsyl
vanijos, Connecticut, New 
York, Vermont, Illinois, 
Massachusetts, Rhode Is- 
land, New Hampshire. Iš 

Chicago, III., liepos 28 — Waterbury atvyko LDS 5

Ve

Rooseveltas {jungė Filipinų Jėgas KeUuiiauiaFakeM Algas

Į Jung. Valstybių Armiją Geležinkelių darbininkų u- kp. valdybos nariai ir nuo
diju pirmininkai, kurie at- širdūs “Darbininko” ben- 
stovauja 800,000 darbinin- dradarbiai — pp. P. Jaku- 
kų, dirbančių įvairius dar- bauskas, B. Šalkauskas, d. 

bus prie geležinkelių, veda Benišauskas ir kiti; iš Mt. 
i derybas su geležinkelių Carmel, Pa. — p. Leoną 
kompanijų viršininkais dėl šierantaitė, p. Ona Mazur- 

' kevičienė, n. Marė Sinkevi- 
Darbininkai reikalauja čienė, dd. Stasvs ir Adelė 

priemonių Japonijos fondus Ameri- pakelti algas po 30 centų į Juškeliai. Iš Mariananolio

Amerika — Japonija “Įšaldė” 
Viena Kitos Fondus

Nau-
suva-

grojo

Washington, D. C., liepos šio pavojaus. Tas padaryta
28 — Jung. Valstybių vy- tuojau po to, kai preziden- Pakėlimo algų.
riausybė ėmėsi griežtų e- tas Rooseveltas “įšaldė” i Darbininkai 
konominių ______ . x „
prieš Japoniją, pastarajai koje. Taip pat “įšaldė” ir valandą ir mokėti ne ma- Kolegijos dalvvavo kun.
pradėjus veiksmus pran
cūzų Indo - Kinijoj.

Prezidentas Rooseveltas 
įsakė sujungti Filipinų ka
ro jėgas su Jung. Valsty
bių armija laike susidariu-

kiniečių turtus, Chankai- 
i šėkui prašant.

Didžiuliais Bomberiais Anglai

Londonas, liepos 28 — tum apylinkėje. Vieną iš 
Anglijos oro laivynas di- jų, John Davis, 21 m. amž., 
džiuliais bomberiais smar- gyv. M St.

, kiai bombardavo Vokieti-
i‘jos sostinę Berlyną, Hano-j Vienas padavė So. Bostone 
,ver ir Hamburgą. Taip pat, adresą, o kitas sakosi esąs 
i bombardavo Prancūzijos iš Chicagos.
pakraščius. Anglijos karo 
jėgos pradėjo smarkiau 
pulti Vokietijos karo jė
gas.

., So. Bostone 
nušovė, du kitus areštavo.

Vokiečiai Bombardavo 
Londonu

nojo košmaro valandų ten- • Policija Nušovė Automobilio
. . . . . . x“~ Vagį --ka pažymėti tokį pąsibai-i
sėtiną dalyką. Bolševikai —LT? _
užnuodijo Kauno varielęh-■ Pirmadienį, liepos 28 d. 
tiekio vandeni. Radijas*, užtiko tris vyrus krečiant 
perspėjo gyvdfitojus riė-"Vogtą automobilį Squan-

n

Atsakymas Vizų Aplikan- 
tams. Kurie Turi Artimų 

Giminių Vokietijoj
I

Birželio 5 d. Valstybės 
Departamentas įsakė kon
suliniai tarnybai atsakyti 
imigracijos vizas arba pas- 
porto vizas aplikantams, 
kurie turi artimų giminių 
Vokietijoj arba jos oku
puotose šalyse. Taip įsa
kyta todėl, jog Departa
mentui buvo pranešta, jog! 
daug žmonių pavėlinti iš
vykti iš kaikurių šalių tik 
kada jie sutinka būti tų 
šalių agentai.

Nors kiekvienas atsitiki
mas bus atskirai svarsto
mas, bet patartina sulai
kyti vizas tiems žmonėms, 
kurie turi J vaikus, tėvus, 
vyrus, žinomas, brolius ir

London, liepos 28 — Po, 
dviejų mėnesių vokiečiai 
vėl bombardavo Londono 
miestą. Bombomis suardė 
daug namų ir nemažai už- seseris tose teritorijose, 
mušė žmonių. O8( • A FLIS.

kas sako, kad iš įžangos 
tikietų galima sužinoti. 
Reikia žinoti, kad choris
tai, darbininkai, vaikai ne
turėjo įžangos tikietų, o jų 
buvo gal daugiau tūkstan
čio.

Daugumos pareiškimu, 
tai buvo didžiausias 
jos Anglijos lietuvių 
žiavimas.

Salėje visą laiką
pp. Pažasiai iš Dorchester 
plokštelėmis ir per garsia
kalbius buvo daromi įvai
rūs pranešimai. Grojo 
Wally Jason, V. Pastelio 
vadovaujamas orkestras.

3 vai. po pietų įvyko A- 
merikos pripažinimo Lie
tuvai de jure minėjimas. 
Adv. Jonas Grigalus, Bos
tono miesto legalio depart- 
mento narys ir Lietuvių 
Darbininkų Dienos Rengi
mo Komiteto pirmininkas, 
pradėjo programą įžangi
ne kalba, pažymėdamas 
mūsų tautos kova dėl Lie
tuvos nenriklausomvbės ir 
laisvės. Jis perskaitė Mas
sachusetts valstybės gu
bernatoriaus Leverett Sal- 
tonstall laišką, ir po to pa
kvietė gubernatoriaus ats
tovą kapitoną Frank R. 
Gaw kalbėti. Kap. Gaw 
pareiškė gubernatoriaus 
vardu sveikinimus ir lin
kėjimus Lietuviu Darbi
ninku Saiunerai ir laikraš
čiui “Darbininkui” ir Lie
tuvai.

P-lė Julė Jakavonytė, 
Brocktono miesto nuosa
vybių įkainuotoia. pasakė 
trumna kalbele ir perstatė 
Brocktono miesto mavorą 
n. Rowe. Mavoras Rowe la- 

Smolensko bai nuoširdžiai įvertino.. . - I - -oja lil virsi

bė 62 raudonųjų kanuoles. (Ijąsgįys 7-tamė pusi.)

I

žiau 70 centų į valandą. I dr. Vaškas, rektorius. orof. 
------------- Į kun. Markūnas, kun. Poš-

— Lietuvos geležinkeliai kus. Brolis J. Banys ir kiti, 
vėl persiuvami į Vakarų 
Europos platumą. U«v, ‘ 
bolševikų okupacijos me- noraitė ir dar nadėjo iždi- 
tu jie buvo persiųsti į mas-; ninkui nrie jo darbo.
kolių geležinkelių platu-| Pažymėtina, kad Lietuvą 
mą. atstovavo kunigas Kazys

Taipgi dalyvavo ir iš to- 
Mat, limos Chicagos D-lė Vaiš-

Beliko Tik 45 Mylios J Lenin

Berlynas, liepos 28 — 
DNB, vokiečių oficiali ži
nių agentūra, praneša, kad i 
beliko tik 45 mylios eiti į 
Leningradą. Kitos žinios1 
paduoda, kad Vokietijos 
naciai numetė ant Mas
kvos šimtus tūkstančių 
svarų bombų, kuriomis pa
darė didelius nuostolius.

Vokiečių lakūnai karo 
lėktuvais bombardavo 
Murmanską šiaurėje, Sue- 
zo kanalą, Afrikos pietuo
se it vakaruose Anglijos

pakraščius.
Vokiečiai sako, kad ryti

niame fronte su raudonai
siais kova eina sėkmingai, 
pagal planą. Mogilevo apy
linkėje vokiečiai apsupo 
raudonuosius ir sunaikino 
dvi jų divizijas. Trysde- 
šimts tūkstančių paėmė į 
nelaisvę. Be to, užgrobė 61 
kanuolę, 80 prieš - tanki
nių patrankų ir 750 moto
rinių Vežimų. Gmuicuonu 
apylinkėje vokiečiai užgro- mūsų tautos, o ypač išeivi- 
U: CO__ J___4.. 1-------T
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DARBININKAS
M-

Žiaurus Komunistų Vergijos Galas

su raudonuoju siaubu. Tik' 
šios valandos labai bai
mingai ir neryžtingai lau
kė mūsų išgamos. Tačiau,! 
kaip paaiškėjo, ir jie tai

Dovanų Laimėtojai Lietuvių Darbininkų Dienoje
Antradienis, Liepos 29, 1941

Šį

Viena iš pavyzdingiausių šeimų yra tai pp. B. Jakučių šeima, gyv. Cambridge, Mass. pp. Jakučiai 
ilgamečiai LDS 8 kp. nariai, “Darbininko” rėmėjai ir platintojai. Lietuvių Darbininkų Dienoje, 
liepos 27 d., Brockton Fair Grounds Brocktone, p. B. Jakutis laimėjo pirmą dovaną — parlor se
tą. Tikieto No. 37309.

(Rašo mūsų korespondentas, apsilankęs Lietuvoje)

Jau birželio pradžioje o- susodino į prekinius vago- 
kupuotoje Lietuvoje maža nūs ir ištisais traukiniais 
beliko lietuvių, kurie ne-! vežė į Maskoliją. Išvežtų- 
skaitė dienų, kada išmuš jų tarpe yra nemaža ūki- 
lemiamoji valanda ir kada,! ninku, ypač iš Suvalkijos, 
sugaudus pasienyje pa-|Taip, pav., daug ūkininkų 
būklams, kiekvienas kas'išvežė iš Marijampelės ir 
gyvas ir pajėgus dar nešti' Vilkaviškio apskričių. Ve- 
ginklą, stos į mirtiną kovą žė ne tik vyrus, bet ir mo
šų raudonuoju siaubu. Tik teris ir visas šeimas.

Bolševikai su išgabena
mais lietuviais elgėsi bes- 
tiališkiausiai, taip kad šios 
tragedijos liudininkai ne- 

kovai ruošėsi; raudonosios turi žodžių šiam sovietiš- 
Lietuvos vyriausybės gal- kajam barbariškumui api- 
vos ir šiaip aukštieji bol- budinti. Vienas, ir tai buvo 
ševikiniai pareigūnai iš pirmas lietuvis, kurį aš su- 
anksto planavo, kaip tokiu sitikau, įžengęs į Lietuvos 
atveju jie neš iš Lietuvos žemelę, išlindęs iš miško ir 
savo kailį, o iš antros pu- šiek tiek atsipeikėjęs, 
sės jų keli suklaidinti sėb- lietuvių išvežimą man taip 
rai — komunistai ir gau- apibūdino: 
singi Lietuvos žydai ruošė — Tie žvėrys mūsų bro- 
Lietuvos lietuviškajai vi- iįus, kaip vanagai paukš- 
suomenei kruvinąją pirtį. , čius, išgaudė ir juos kaip 

Paskutinę savaitę prieš! seniau supirktus pjovimui 
karą rytuose Lietuvos vi- gyvulius, varė apdaužy- 
suomenę apėmė tikras tus, sukruvintus, apsiren- 
siaubas. Ji pajuto, kad gusius ir pusiau apsiren- 
bolševikai yra paruošę gusius, į surinkimo vietas, 
žiaurų planą, pagal kurį o iš ten juos sugrūdo po 
prieš pat karą jie buvo nu- 80-90 žmonių į prekinius 
matę išžudyti keletą tūks
tančių lietuvių inteligentų, langus, pusiau gyvus, iš- 
o kitus išvežti į Rusiją. Jų 
baimė turėjo pagrindo: — 
birželio 19-20 dienomis 
bolševikai staiga pradėjo tos... 
daryti visoje 
masinius areštus.
tančiai GPU agentų švais- biaurybės 
tesi . r_ ____ ______
kampelius ir suiminėjo 
kiekvieną daugiau pasi- senas žmogus, taręs šiuos 
reiškusį ir žinomesni lietu- kelis žodžius, nebegalėjo 
vį patriotą. Kaip tvirtina toliau pasakoti apie šią 
užsilikę Lietuvoje kompe- mūsų tautos nelaimę. Pra- 
tetingi asmenys, per šias pliupo ašaromis ir, šiek 
dvi dienas bolševikai spė- tiek vėliau aprimęs, bevil- 
jo suimti kelias dešimt tiškai ir lyg išmetinėda- 
tūkstančių padorių lietu- mas, klausė:
vių. Sakoma, kad vien tik — Viešpatie, kodėl jūs 
Kaune suimta virš 10,000 mums neatėjote į pagalbą 
lietuvių. Raudonieji bude-,vieną savaitę ankščiau? 
liai suimtuosius tuojau Mes tada būtume išgelbė-

brangiau- barbarų, ar garbingai visi karo auka. Tik dėka stai-

1?

Imigracijos Stovio 
Pakeitimas

i ! J r • : *

Nepaisant fakto, jog 
Bulgarija, Vengrija ir Ru
munija stovi su Vokietija, 
tų trijų šalių tautiečiai vis 
pavėlinti vykti į Kanadą 
išgavimui imigracijos vi
zos iš Amerikos konsulato, 
ir jie pavėlinti vėl grįžti į 
Jung. Valstybes pastoviam 
apsigyvenimui.

Po išleidimu viršminėto 
paragrafo, žinios gautos, 
kuries praneša jog galų 
gale sutartis užbaigta tarp 
Kanados valdžios ir Jung. 
Valstybių Imigracijos ir 
Natūralizacijos Tarnybos 
pavėlinti italų ir vokiečių, 
pabėgėliams vykti į Kana
dą pakeisti jų Imigracijos 
stovį. Toki ateiviai turi su
sinešti su Mr. E. E. Salis- 
bury, Imigration and Na- 
turalization Service, De
partment of Justice, Wa- 
shington, D. C.

Ateivių Užsiregistravimo 
Kortelės

vagonus ir, uždarę duris ir

troškusius, pridusintus, 
kur tai ištisais traukiniais 
vežė. Jų dienos suskaity- 

Vieni jų prie tokios 
Lietuvoje kaitros uždarytuose vago- 

Tūks- nuošė uždus, o kitus tie 
nuvežę toliau 

. po visus Lietuvos nuo mūsų akių išpiaus. — 
Palyginamai dar ne per

JAPONIJA “ĮŠALDĖ” AMERI
KOS; BRITANIJOS FONDUS

Tokio, Japonija, liepos 28 
— Japonija, atsakydama 
Jung. Valstybėms, taip pat 
“įšaldė” Amerikos ir Bri
tanijos fondus Japonijoj.

Japonijos vyriausybė 
paskelbė vieno milijono 
vyrų mobilizaciją, kuri e- 
santi didžiausia nuo 1937 
m. pradžios, kai buvo pra

dėtas karas su Kinija.
Japonijos karo jėgos pa

siekė Indo - Kiniją. Sako
ma, kad ten bus pastatyta 
60,000 kareivių. Japonų 
karo laivai taip pat bus 
pastatyti Indo - Kinijos 
uostuose. Japonai gavo 
Prancūzijos valdžios suti
kimą užimti Indo - Kiniją.

sa
Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS)

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

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

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

Kun. J«f»as švagždys. pirmininkas. 
Antanas F. Kneižys, sekretorius^rr

Kaslink užsiregistravimo 
kortelių, tai dviem grupėm 
ateivių, lig šiol, jos neiš
siųstos — (a) tiems atei
viams, kurie netinkamai 
išpildė savo blankas, ir (b) 
tiems, kurie išsikraustė iš 
vietos ir nepranešė naujus 

i adresus. Visi kiti ateiviai 
Į privalo turėti užsiregis
travimo korteles, kurie ne
turi privalo kuogreičiau- 
sia susinešti su Attorney 
General, Alien Registra- 
tion, Department of Jus
tice, Washington, D. C.

FLIS.

I

- Fur 
Jeme

ne per labiausiai sunaikin- navičius iš Gardner, Mass. į TZ------ >----Nq 17?01
_ , Trečią dovaną — Elek-i

išmušė, go, išvargę, • gelbsti savo trikinį Gramafoną laimėjo! 
kiti gi Mrs. P. Volga iš Dorches-

Antrą dovaną 
Jacket laimėjo V.

ję tūkstančius 
šiųjų mūsų brolių ir su jų likusieji žūsime, palikę Tė- gurnui Virbalis paliko dar 
galba dar smarkiau būtu
me galėję perti kailį tiems 
judošiams...

Tai buvo tėvas, kurio tingoji valanda 
vienas sūnus su ginklu Birželio 22 d. rytą sugaudė turtą nuo gaisro, ] 
rankoje tuo momentu ko- Lietuvos pasienyje pabūk- jau grįžta pabėgę nuo pir- ter, Mass. No. 15778. 
vėsi su bolševikais, sukilę- lai, dusliai nuaidėjo nuo mosios karo audros ir dali-į Ketvirtą dovaną — Por- 
lių eilėse, o kitas sūnus — geležinių aukščių dedami naši su likusiais nelaime ir table Rašomąją mašinėlę 
sukilusios Lietuvos ka- “kiaušiniai”, nuo kurių iš- džiaugsmu. Tik žydai ne- laimėjo Jim, 3rd St. Cafe, 
riuomenės eilėse. lėkė į orą visi bolševikų turi kuo džiaugtis. Nepa- So. Boston. No. 1426.

Tuo pačiu laiku, t. y. dvi Lietuvoje įtaisyti aerodro- liesti mūsų sukilėlių ran-, penktą dovaną — VVest- 
dieni prieš karą, kada GPU i mai ir kiti kariniai įrengi- kos, jie stovinėjo gatvėse inghouse Portable Radio 
agentai išplėšė iš Lietuvos mai bei pastatai. O birželio ir, norėdami prisitaikyti setą laimėjo kun. M. Urbo- 
didžiąją dalį geriausios in-23 d. apie pietus — sukilo prie naujų aplinkybių, dar nas įg DuBois, Pa. — 
teligentijos, 1________
Lietuvos valdžia išsijuosu
si ginklavo visus Lietuvos 
žydus. Birželio 20 d. vien 
tik Kaune raudonoji val
džia apginklavo apie 10,- 
000 žydų. Šio ginklavimo 
tikslas lietuviams buvo 
aiškus. Ypač tai tinkamai 
vertino mūsų sukilėliai. 
Šie gi buvo visiškai pasi
ruošę žūtbūtinei kovai ir 
tik laukė signalo. Tai bu
vo, kaip pasakojo sukilė- 
iai, nepaprastos valandos.
— Tomis dienomis, — 

aiškino man vienas gerai 
pažįstamas sukilėlis, — 
mes visi gyvieji stovėjo
me prieš klausimą: ar sus- klausomybę! 
toję patys į petį su mažo- Pm* taalkiia
mis savo jėgomis sutriuš- Į į"W 
kinsime raudonąjį siaubą RAUDO Link 
ir savo krauju nuplausimej gu nepaprastu džiaugs- 
Lietuvai padarytą gėdą ir:mu įr nekantrumu artėjo-! 
Tėvynę išvaduosime išjme prie Lietuvos - Vokie- 

M. tijos sienos. Šiame žygyje
N. A. VyCII| ApSKriCIO dalyvavusių lietuvių tai

vynę kitiems vaduoti!
Lietuvos sukilėlių troš- tas. Kur nekur dar rūksta 

kimas pasitvirtino. Lem- griuvėsiai, žmonės be mie-

mėgino rodyti savo “neu- Xo. 10784. 
tralumą” ir “nekaltumą”.! 
Pasirodo, kad jų čia paliko 
labai maža, pats ubagynas. 
Kiti gi išdūmė su savo bro
liais bolševikais į masko
liškąją “matušką”.

Visais keliais dunda į- 
vairių įvairiausi vokiečių 
kariuomenės daliniai. Vir
bališkiai lietuviai juos 
džiaugsmingai sutinka, 
kaip išgelbėtojus nuo van- 

. Kiekvie-

bolševikinė ir visa Lietuva.
Šioje lemtingoje kovoje 

nepasiliko nuošalyje ir lie
tuviai pabėgėliai, gyvenę 
Vokietijoje ir jos užimtuo
se kraštuose. Nemaža jų 
stojo greta vokiečių karių 
ir kartu žygiavo prieš Lie
tuvos ir visos Europos ti
roną — raudonąjį kruvi
nąjį bolševizmą. Tai buvo 
laimingiausios tų atbėgė- 
lių dienos: vaduoti Lietu
vą nuo barbarijos, gelbėti įįį antplūdžio ______
savo brolius nuo pražūties, name užsilikusiame Uetu_ 
gelbėti nors tai, kas dar vįškame name plevėsuoja i kietų galiukus, 
šiandieną galima išgelbėti, mūsų trispalvė. Kur nekur tiktų ištrauktųjų galiukų 
pagaliau, žūti savo žemeje gatvių pašalėse riogso bol- numerius, 
už Lietuvos laisvę ir nepri- palikti karo reik.i
klausomybę! mflnvc.
Žygyje Per Suvalkiją
naww uim

I

•v*

Suvažiavimas

Visų Kolonijų Dėmesiui
Naujos Anglijos Vyčių 

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

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

• BV1 Kudirka: E
N. A. Vyčių Apskr. Pirm.

bus viena iš neužmiršta- 
miausiųjų gyvenimo va
landų. Sieną pramovėm. 
Trys lietuviai, vieno liki
mo draugai, džiugiai su-
I"— - - - -

X •

žiūrome vienas į kitą ir ne
tvėrę, žestu vienas kitą 
sveikinome laimingai įžen
gę į savo šventąją žemę.

Be savo tiesioginių užda
vinių, stengiuosi su visu 
malonumu viską pastebėti, 
visur savo akis įbesti, vis
ką patirti, sužinoti. Juk iš 
žurnalistinio kailio negi iš- 
lysi.
— Virbalis! — surikau 

savo dviem prieteliam, ku- vi'n. fcjaTi ~ .inems si vietove yra mažai 
pažįstama. Sis pasienio 
miestelis buvo pirmoji šio

Daug Piliečių Neteks Ame
rikos Pilietybės Spalių 1 d., 

1941 m.
Jeigu Kongresas nepa

keis Tautybės Įstatymą iš 
1940 m. daug Amerikos pi
liečių neteks savo piliety
bės su spalių 1 d., 1941 m. 

į * - x < ---- Tas liečia Amerikos pilie-
I trikinį laikrodį laimėjo Li-j čius kurie tapo piliečiais 
lian Judis iš Indiana Har- į natura,lizavimU ir per kiek 
bor, Ind. No. 24711. metų gyvena užsienyje, ir

Laimėjusieji dovanas lai Amerikos 
atsišaukia į Darbininko 
Administraciją, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston? 
Mass., prisiųsdami arba! 
asmeniai priduodami ti-!

kurie ati-

šeštą dovaną — Elektri- 
kinj Toasterį laimėjo 
Charlotte DeLaura iš Yon- 
kers, N. Y. No. 44356.

Septintą dovaną — Elek-

piliečius, ku
riuos kaipo nepilnamečius, 
tėvai išsivežė į užsienį, ir 
kurie dabar sulaukė 23 m. 
amžiaus ar daugiau.

Valstybės Departamen
tas pranešė, jog sausio 1 
d., 1937 m. net 374,503 A- 
merikos piliečiai gyveno 
svetimose šalyse ir jų rezi
dencija maždaug buvo pas
tovi arba pusiau - pastovi. 

_ _ v. ., Daug šitų žmonių negali Dzūkijoje. Bado verčiami * dėlei karo dė« 
jie naktimis puola ir api-j * » jk su*įvark^
piešia atskiras ūkininkų dokameūtu^.r

. Buvo užpultas: H 6
Pravieniškes kaimas, kur; _________
daug Ūkininkų apiplėšta IT Remkrte tuos profesijonaius ir biz- 
. x * | nįei.|US( kurie savo skelbimais remia
išžudyta. I “Darbininką”.

menys. Taip pat kur nekur; Lietuvos miškuose vie-j 
; pakelyje matyti tik ką su.l ™r kitur dar slapstosi bol- 
pilti karių kapai. Liūdna ^arla^ Ypac jų esą:
buvo žiūrėti į šį miestelį ir 
jo gyventojus.

Kaži, ar taip ir kitur vi- 
isur Lietuvoje bus, klausė- .f^.' 
me savęs, apleisdami Vir-, 
balį.

Ir vėl raminamės, pama
tę mūsų pirmuosius kai
mus. Jie sveiki, nesudegę 
ir pasipuošę tautinėmis vė
liavomis. Kaimiečiai, ne
žiūrint karo audros, kruo
pščiai darbuojasi laukuo
se ir linksmais veidais mus 
sveikina. Laukai gražūs, 
apsėti. Javai puikūs, tik 
kur nekur išvažinėti tankų 
ir kaip ančių iššliaužioti 
bėgančiųjų bolševikų.

(Bus daugiau)

Kunigy Vienybės Seimas
Rugpiūčio mėn. 6 d. Marianapolio Kolegijos pa

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

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

Tragiška Lietuvos gyventojų padėtis ir gręsian-• v

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o tieji mums pavojai beabejo sutelks į šį Seimą Kunigų 
Kai ta privilegija drąsiai daugiau negu kitados. Tada ir nutarimais jis bus gaų- 
imama, paūgiu progų pa- ‘ sus.
sitaiko daug dažniau, negu ’ Visuomenvs akys nukreiptos į Kunigi) Vienybės 
spėsi jas išnaudoti. i Seimą.
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lanksčios žmogiškos me
džiagos iškėlė į savo pa
ties aukštumas, leisdama 
dalyvauti savo paties es
mėje. Čia nėra jokių laiko 
ir erdvės ribų. Iš praeitųjų 
šimtmečių ir tūkstančių 
metų, iš įvairių kultūrų ir
kraštų, kurių atminimas pasigyrė sovietų laimėji- 
teskamba istorijoj, stoja ma^s praeitais metais ze- 
tie galiūnai kataliko aki-įmęs ūkio srityje. Tarp į-

Iš Bolševikų Pragaro - Rusijos
— Maskvoje komunisti

nei propagandai užsieniuo
se leidžiamas anglų kalba 
laikraštis “Moscow News”

Anglų spaudoj pakartotinai pasirodė žinia, kad 
vokiečiai, jei karą laimės, planuoja atstatyti Lietuvą 
senoviškose jos ribose. Ne tokiose, kaip kad buvo prie 
Vytauto Didžiojo, nes tai siektų Novgorodą šiaurėje 
ir Juodąsias marias pietuose, bet žada prijungti prie 
Lietuvos visą Baltgudiją su Minsku (nekalbant jau 
apie ištisą Vilniaus kraštą) ir geroką Lenkijos dalį. 
Pagal tą planą Lietuva būtų kokius keturis kartus di
desnė ir teritorijos plotu ir gyventojų skaičiumi. Teri
torijos turėtų apie 80,000 ketvirtainių mylių, gyvento
jų gal 14 milijonų. Tai atrodo lyg koks pasityčiojimas 
iš lietuvių tautos. Taip bent just iš tono, kokiu anglų 
spauda tą žinią skelbia. Tai lyg kokia humoristika ir 
dar su noru lietuviams ne tai įgelti, ne tai jų intere
sams pakenkti, nes vis nepamirštama prikišti, kad 
Lietuvos dabartinė vyriausybė esanti nacių padaras. 
Tai vis tur būt už tai, kad lietuviai taip ryžtingai vijo 
iš savo krašto bolševikus.

Kam ta žinia primygtinai būtų kartojama? Ji tur 
būt iš piršto neišlaužta. Kad vokiečių vyriausybė būtų 
ją paskelbusi, tenka labai abejoti, bet koks neoficialus 
ar pusiau oficialus nacių organas galėjo panašų pas
kalą paleisti apyvarton, kad patirtų, kaip pasaulis į tai 
reaguos. Galimas daiktas, kad toksai sumanymas įvai
riais atžvilgiais būtų vokiečiams parankus. Aišku, kad 
jie norėtų suskaldyti Rusiją ir susilpnyti busimąją 
Lenkiją, nes vokiečiams su slavais niekad nebus pake
liui. Bet geriausias būdas Rusijai suskaldyti tai įsteig
ti baltgudžių respubliką. Kam gi juos prie lietuvių 
skirti? Čia gali būt viena iš dviejų priežaščių, arba abi
dvi drauge. Štai jos: 1, baltgudžiai gali būt jau gero
kai užkrėsti bolševizmu, tad duot jiems savyvaldą bū
tų pavojingą; ir 2, trys - keturi milijonai lietuvių, pra
riję 6 milijonus baltgudžių, nieku būdu negalės jų su- 
grumuliuoti ir bus priversti šauktis vokiečių pagalbos. 
Tad vokiečių protekcija savaime įsigyvendintų, pa
tiems lietuviams jos reikalaujant.

Iš viso, tas vokiečių sumanymas, jei jis iš tiesų 
rimtai būtų svarstomas, lietuviams nepriimtinas. Sve
timo mums nereikia. Pilnai užtektų Vilniaus krašto. 
Ir ten dar būtų tiek svetimo gaivalo, kad mums būtų 
sunku iš karto jį į save įsiurbti. Valstybė, svetimomis 
mažumomis paramstyta, labai sunkiai verčiasi ir pa
galiau turi žlugti. Lenkija duoda ko ryškiausią to pa
vyzdį. Turėdami savo valstybės sienose 6 milijonus 
gudų ir porą milijonų lenkų, mes patys sudarytume 
mažumą ir tuomet demokratiška tvarka būtų neįma
noma. K.
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Borodino Tik 70 Myliu Atstui

Ar tai duotu kieno įsakymu, ar vienbalsiu redak
torių ir žinių skleidėjų susitarimu, Maskvos skelbia
mieji sovietų “laimėjimai” imami už gerą pinigą. Jiems 
tikima, dėl jų gal ir pasidžiaugiama, tik, deja, neilgai. 
Nes štai iš po tų ryžtingų raudonosios armijos “nuga
lėjimų” kyštelia žinia, kad vokiečiai jau kaunasi apie 
Petrozavodską ir Viazmą. Niekam nerūpi, kur tie 
miestai yra, bet jei koks žingeidesnis laikraštininkas 
nugali nepakenčiamą nenorą kamuotis su “barbariš
kais” vardais ir netyčiomis į žemėlapį pažiūri, tai su 
nugąstavimu pastebi, kad Petrozavodskas stovi ne 
tiek greta, kiek aukščiau Leningrado, reiškia, neprie
teliai jau užėjo iš šiaurės, iš rytų ir iš pietų. Kitais žo
džiais, Leningradas jau beveik visiškai apsuptas. Gi 
Viazma mažiau kaip pusantro šimto mylių atstui nuo 
Maskvos. Tad ir sovietų sostinei gręsia skubus tiesio
ginis pavojus. Tada laikraštininkas bei negudrus pro
pagandistas pradeda suprasti, kad pučiami raudonar
miečių “laimėjimai” ne kas kita, tik atožanginės 
kontratakos, vietomis labai atkaklios — patys vokie
čiai tai pripažįsta — bet dažniausiai tai paskirų dalių 
kautynės, be vientiso plano ir be generalinio štabo 
vadovybės. Iš to aišku, kad raudonoji armija krinka 
ir dezorganizuojasi.

Labai keista, kad Maskva savo optimistingais 
pranešimais mėgina pasaulį suklaidinti. Gal būt, kad 
tai reikalinga sovietijos gyventojų dvasiai palaikyti, 
bet tokia gramozdiškai melaginga propaganda vargu 
beapdums platesnio pasaulio akis. Meluot tuo numa
tymu, kad tiesa negreit bus sužinota, gali dar turėt

Laisvamanis Ir Tikintysis

daugiau, kaip 645 kg.; ki
taip tariant, skirtumas 
tarp anų caristinių laikų 
(kuriuos bolševikai vadi
na didžiausio skurdo lai
kais) ir dabarties, susi ves 
prie kokių nors 2 kg. me
tams.

Galimas dalykas, kad ru
sų kolchozninkai tikrai 
stengiasi, kiek galėdami, 
pakelti savo žemės derlių. 
Tačiau, sako švedų laik
raštis, “tas, kas eina prieš 
srovę, gali pasilikti vieto
je, net eikvodamas kuo 
daugiausia jėgų”. Tokioje 
padėtyje atsidūrė, mato
mai, komunistų ūkininka
vimas. Gyventojų padidė
jimas paverčia tuščiais žo
džiais visas bolševikų pa
stangas pakelti javų der
lių.

Didžiausią pažangą so
vietų žemės ūkio statisti
koje parodo kaip tik javų 
kultūra. Kur kas liūdniau 
atrodo galvijų ūkis. Susta
čius greta 1913 ir 1938 m. 
statistiką, matosi, kad per 
ištisus 25 metus taip gar
siai reklamuojamo progre
so bolševikai sugebėjo pa
didinti galvijų skaičių vos 
4%. Skirtumas juokingai 
mažas, palyginant 
ventojų prieaugliu 
Tai reiškia, kad 
ten dabar kur kas

vairių skaitlinių laikraštis 
paskelbė net “visai tiks
lias” žinias apie pr. metų 
rudens javų derlių ir pa
brėžė, kad 1940 m. javų 
derlius Rusijoje buvęs di
desnis už 1939 m., pasiek
damas maždaug 7,000 mi- 
lionų pūdų. Tos skaitlinės

vaizdoje, vadina jį savo 
broliu ir seserimi, 
bia jį savo meile. Tokio nu
siraminimo neturi nė vie
nas laisvamanis, nes tik
ras dvasinis bendravimas 

Į tegalimas su Dievo šven- 
I taisiais.
I

Nešventas žmogus yra e- Europoje žinovų tarpe iš- 
goistas ir užsidarėlis, jis šaukia skeptišką šypseną; 
tyli tik save, jei jis ki- pįrmučiausia kad ir dėl to.

nauda sau ar kitiems būtų, 
todėl nusikaltusiam tikin
čiajam sąžinė aiškiai sa-| 
ko: “Esi kaltas, esi niek-, 
šas, begėdis, daryk atgai-' 
lą ir ryžkis niekuomet to' 
nebedaryti”, todėl nėra 
vietos nei pasiteisinimui 
nei išsisukinėjimui: situa-

Rašo Dr. Pranas 
šacikauskas

Laisvamaniai paprastai 
iš aukšto žiūri į tikinčiuo
sius, nes jie sakosi esą pro
tingesni, laisvesni ir lai
mingesni.

Žmogaus protingumas 
reiškiasi dviem kryptim: 
1. ■ 
gyventi ir 2. — mokėjimu 
surast žmogaus orumui a- skaudžiau jaučia savo vie-į 
titinkamą gyvenimo tiks-’numą ir apleidimą, todėl 
lą. Pirmuoju atžvilgiu pro-jautresnės sielos netikin-Į 
tingumas nevisada šutam-tieji visada turi didelį pa- 
pa su pasaulėžiūra; prak-’linkimą į pesimizmą. Tuo' 
tiškas ar ne praktiškas gy-! tarpu tikintieji turi savy-! 
venime gali būt ir tikinty-|je jėgų, kuri automatiškai 
sis ir laisvamanis; o kai dėl palaiko pusiausvyrą jų sie- 
gyvenimo įprasminimo, tai las. Toji jėga — tai religiš- 
tikintysis visada geriau ir 
stipriau jaučiasi už laisva
manį ir dėl to tikinčiojo 
gyvenimo nėra ekscentriš
ko blaškymosi iš vieno! sielos nemirtingumą, 
kraštutinumo į kitą; tikin- praeinantieji įvykiai netu- 
čiojo gyvenimas eina tie- ri man 
šia kryptimi, be ypatingų mės. Jei mirė kas iš mano! 
pasaulėžiūrų zigzagų.

Netikintysis laisvamanis 
yra tik ta prasme, jei jis 
vadovaujasi Oskaro Wil- 
dea sukurto Doriano Gre- 
yo dėsniu, pagal kurį ge
riausia priemonė nusikra
tyti pagunda — tai nusi
leisti jai. Jei laisvamanis 
ta taisykle nesivaduoja ir] 
nori būti doras, tai jis pats 
susivaržo ir nedaro visko, 
ko kartais širdis užsinori.

Tiesa, kovoja su pagun
domis tikinčiojo būklė yra 
drausmingesnė negu lais
vamanio, nes jį varžo ne 
vien sąžinė ir žmonių opi
nija, bet ir religija. Nusi
kaltėlis tikintysis visada 
turi skaudesnį sąžinės 
graužimą, negu toks pat 
laisvamanis, nes laisvama
nis gali daug nusikaltimų 
pateisinti ar klasės kovos 
principais, ar savo kilmės 
zoologiškumu, ar, kaip 
Dostojevskio Raskolniko
vas, savo viršžmoniškumu. 
Jisai matematiškai ap
skaito, jog nužudyt turtin
gą seną žmogų ir už jo pi
nigus šelpt biednuosius — 
tai joks nenusikaltimas.

Tikinčiam religija nusta
to tvirtas elgesio normas, 
kurių peržengti nevalia jo
kiais žemiškais motyvais.

— mokėjimu praktiškai iš karto Maginga. 
Laisvamanis visada
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apgau-

kas tikėjimas.
Kas tvirtai tiki, niekuo

met negali būt beviltiškai 
nelaimingas. Jei tikiu savo 

tai
I

fatališkos reikš-

tus myli, tai tik is apskai- ųatj praeitų metų derliaus 
čiavimo, todėl tarp laisva- negalima tiksliai apskai- 
manių nėra nuoširdaus čiuoti per keletą dienų net 
bendradarbiavimo nei šia- kultūringuose kraštuose. 
me gyvenime nei pomirti-Bendrai, prisižiūrėjus į vi- 
niame; jie kiekvienas gy- są tą statistiką, galima pa- 
vena tik sau. daryti tokią išvadą, kad

Religinio, doro žmogaus1 Maskvos propagandistai 
siela nuolat juda, veržda- vis dar neišmoksta blofuo- 
masi pirmyn ir aukštyn, ti
nes Kristus atplėšė jo dva- skaitytojus ir užsieniui te- 
sią nuo kasdieniškumų, 
nuo trafaresto, nuo šliu- 
žiško prilipimo prie žemiš
kų netobulybių, ydų ir 
purvų, ir stumia į geresnį 
gyvenimą, į aukštesnį bū
ties laipsnį, todėl tikintis 
katalikas yra dvasinės di
namikos žmogus. Toji di
namika verčia jį nuolat 
budėt, rūpintis kilti aukš
tyn, kurti dvasines verty
bes savyje ir aplink save, o 
tatai daro jį tikrai laimin
gą ir, kas svarbiausia, jo
kios žemiškos jėgos negali 
jam tos laimės be jo suti
kimo atimti. Tikras katali
kas yra tikrai laisvas ir 
stiprus. Tuo laiku laisva
manis tėra tiek stiprus, 
kiek jį kiti palaiko, o tie 
kiti” ji tol tepalaiko, kol

civilizuotųjų kraštų

betaiko tą pat šabloną, 
kuris pas juos taikomas 
“vidujinei rinkai!”

Pasak to laikraščio, pra
eiti metai ‘socialistiniame’ 
žemės ūkyje Maskolijoje 
buvę didžiausios pažangos 
metais. Švedų laikraštis 
“NU” palygina tą statisti
kos medžiagą su labai se
na, caro laikų statistika, ir; . 
randa, kad kame - kame 
bet tik ne javų derliuje so-l 
vietai yra padarę pernai 
pažangą. Švedų agrono
mas operuoja sekančiais 
daviniais: 1913 metais ru- 
sų imperijoje būta 139.7 
milionai gyventojų tose 
srityse, kurios 1940 m. 
pradžioje priklausė sovie
tams. Tame plote 1913 m. 
buvo surinkta javų 89,8 
mil. tonų, kas sudarė 643 
kg. kiekvienam senosios 
imperijos gyventojui. 1940 
gi metais Sovietų Sąjun
goje, kiek galima pasitikė
ti bešališka statistika, bu
vo apytikriai 175 mil. gy
ventojų. Kadang “Moscovv 
News’ paskelbtomis žinio
mis, pr. metų derlius suda
ro apie 7,000 mil. pūdų1 
(tas atitinka 114,7 mil. to
nų), tai kiekvienam sovie
tų piliečiui išeitų po 655 
kg. grūdų. Jei priimti do
mėn rusų laikraščio der
liaus įvertinimą, kad jis 
tik beveik siekia 7,000 mi
lionų pūdų, tai reikia su
prasti, kad pilnų 7,000 mi
lionų ten negauta. Dalei- 
džiant tą derlių esant 6.900 
mil. pūdų, galima padaryti 
išvadą, kad kiekvienam 
Rusijos gyventojui neteks

i

artimųjų, tai tikiu, kad 
pamatysiu jį po kelių ar j 7. 
kelių dešimtų metų. Jei J*s jiems naudingas.

Tikinčiojo žmogaus tikė-
kelių dešimtų metų, 
apsivyliau kuo, tai nura
mina mane tikėjimas, tad jimas yra tarsi ugnis. Kad
tas skaudus apsivylimas| to ji ugnis galėtų parodyti 

Įsu laiku praras savo tra-įsavo jėgą: deginti, šildyti, 
gizmą ir amžinybėje visai šviesti ir tt..., ji turi degti, 

{išnyks. Jei žmonės manęs Jeigu ugnis bus užslopina-

su gy- 
(20%). 
žmonės 
blogiau 
laikais, 

| kuriuos komunistai laiko 
tikru badmečiu.

Apie “Moscow News” 
garbinamą 1940 m. derlių 
švedų laikraštis irgi yra 
nekokios nuomonės. Bol
ševikų laikraštukas giria
si, kad 1939 m., girdi, tik 
mažas kolektyvinių ūkių 
skaičius pasiekęs taip pui
kaus grūdų derliaus, kaip 
1,600 kg. nuo 1 hektaro; 
bet jau 1940 m. to rekordo 
priėjo daugelis kolchozų. 
Apie vidutinį visai Masko- 
lijai derlių galima spręsti 
iš sekančios kalkuliacijos: 
sėjamojo ploto Rusijoje e- 
sama 100 milionų ha; per
nykštis derlius siekia maž
daug 114,7 mil. tonų, reiš
kia, vidutinis derlius nuo 1 
ha sudarė apie 1,200 kg. 
Ką reiškia tokis derlius 
Europos skaitytojui, gali
ma suprasti iš tokio fakto: 
1940 metai Švedijoje laiko
mi kuo blogiausiais; tačiau 
ir tais nederlingiausiais 
metais Švedijoje ūkininkai 
prikūlė vidutiniškai 1,600 
kg. .nuo 1 ha. Todėl švedui 
yra be galo keista girdėti, 
kad tokia norma, kaip 
1.200 kg., Rusijoje laiko
ma rekordiniai aukšta. 
Švedijoje gi ji laikoma iš
imtinai žema. Normaliu 
derliu nuo 1 ha ten laiko
ma 2,000 kg., aukšta nor
ma 3,000 kg. ir daugiau.

Propagandinė Maskvos 
statistika imponuoja tik 
apmokėtiems agentams; 
Vakarų Europos ar Ameri
kos ūkininką panašios rū
šies propaganda geriausiu 
atveju gali tik prajuokinti. 
Kiekvieną kartą, kai mas
kolių bolševikų agentai 
skelbia galvą svaiginan
čius “laimėjimus”, galima 
tik paklausti: jeigu statis
tika rodo, kad viskas taip 
gerai, tai kodėl žmonėms 
gyventi taip bloga?

ma, ji nieko padaryti nega
lės. Panašiai yra ir su žmo
gaus tikėjimu. Kaip ugnis, 
taip ir tikėjimas savo jėgą 
parodo tik tada, kada tas 
tikėjimas pasireiškia dar
bais; kada jis yra prakti
kuojamas. Kai žmogus ne
vykdo tikėjimo darbų, kai 
savo tikėjimą nori laikytis 
paslėpęs, greitai jo ir visai 
netenka.

Viešas tikėjimo išpažini
mas ar neišpažinimas la
biausiai pasireiškia šven
tomis dienomis. Kas suge
ba šventą dieną tinkamai 
švęsti, tas daug sugeba. O 
šventos dienos šventimas 
kai kur gerokai šlubuoja, 
ypatingai Pietų Ameriko
je. Pasitaiko žmonių, kurie 

vis-

i nevertina, nesupranta, tai 
tik šiame gyvenime: Die
vas mane pažįsta ir su
pranta, jei kankina mane 
fiziniai skausmai, tai aš 
nusiraminu tuo, kad, pa
siekęs amžiną garbę, fiziš
kai nebekentėsiu. Trum
pas mūsų gyvenimas yra 
mažmožis prieš amžinybę. 
Katalikas niekuomet nėra 
vienas: su juo visuomet y- 
ra -Kristus, Bažnyčios Gal
va, o su ta Galva yra visi 
Jo šventieji danguje ir že
mėje. šventųjų bendravi
mo dogma — tai paslėptas 
turtas ir tylus kataliko 
džiaugsmas. Jo širdis atsi
daro,, kai jis galvoja apie 
šventųjų bendravimą. Jis 
išeina iš savo vienumos 
laiko ir erdvės atžvilgiu, šventomis dienomis 
išsivaduoja iš savo asmens kam suranda laiko, tik to
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lima pasakyti ir apie pa
mokslų klausymą. Ir pa
mokslų klausyti yra išpa
žinimas tikėjimo. Kas bė
ga ir vengia nuo pamokslų

siaurumo, ji apsupa jo as- laiko neturi Dievo ir sielos klausymo, nejučiomis bė- 
meninius reikalavimus to
li prašokanti be galo nuo
širdi dvasios ir gyvenimo 
bendrybė su anais visais 

Negalima bloga daryti, didžiausiais galiūnais, ku- 
nors iš to ir didžiausia riuos Dievo malonė iš ne-

ga į tikėjimo netekimą.

kiek prasmės, nes galima tikėtis, kad laikui bėgant 
žmonės bus viską pamiršę. Bet meluot tada, kai geo
grafija už kelių dienų melagystę atskleidžia, tai iš tie
sų kvaila ir neskanu. Dabar girdime apie Viazmą, už 
kelių dienų išgirsime apie Borodino. To miesteliuko 
vardas jau lengvesnis ištarti ir plačiai žinomas dar iš 
Napoleono laikų. Meluot apie “laimėjimu” jau bus ne
paranku, nes Borodino tik 70 mylių atstui nuo Mas
kvos. Jau nebedžiūgauti teks, bet rūstauti, kad tas 
miestelis kur kitur nenusikraustė... K.

• X

reikalams.
Kas šventų dienų nemo- Kai žmogus netenka apeti- 

ka tinkamai praleisti, tas to, jis serga: jei nepradės 
nemoka savo tikėjimo iš- valgyti, gali numirti. Tą 
pažinti. Šventą dieną — patį tenka pasakyti ir apie 

neturinčius apetito Dievo 
žodžio klausyti. Be to, la
bai dažnai tenka girdėti 
kalbant, laisvamanių pa
leistus šūkius. “Aš viską 
žinau, ką Kunigas pasakys 
pamoksle, todėl ir neklau
sau”, — tikras katalikas 
privalo atsakyti: “Aš ži
nau, koks yra duonos sko
nis, bet kasdien jos val
gau...”

Dievas įsakė švęsti. Šven
tos dienos paaukojimas 
Dievui įvyksta per Mišių 
auką. Jei kas be užtenka
mai svarbios priežasties 
šventą dieną nedalyvauja 
mišių aukoje, tas neišpa
žįsta savo tikėjimo — tas 
savo tikėjimą paslepia ir 
pradeda jį naikinti. Ką ga
lima pasakyti apie dalyva
vimą mišių aukoje, tas ga-

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir5 
teisų beturtį.
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Kaip Buvo Nustatyta Lietuvos Tautinė Vėliava
Lietuvai dar savo nepri

klausomybės neatstačius, 
tautinių spalvų klausimas 
buvo keliamas visokiuose 
lietuvių susibūrimuose. 
Buvo jaučiamas reikalas 
parodyti vienybę bendru 
puošniu simboliu. Kaip 
juosta reikėjo Lietuvos 
laisvės kovotojams susi
juosti vėliava jų patrioti
nėje tarnyboje.

Šen ir ten tas spalvų 
klausimas net būdavo sa
varankiškai išsprendžia
mas. Amerikoje ir Rytprū
siuose lietuviai jau seniau 
buvo pasirinkę žalią - bal
tą - raudoną vėliavą ir ją 
vartojo savo pokyliuose, 
šventėse ir patriotiškose 
iškilmėse. Kitur Vytis jun
gė lietuvius jų darbe.

Tas klausimas ypatingai 
pribrendo, kai lietuvių 
tauta pajuto atgimimo va
landą. Reikėjo tik, kad kas 
nors čia duotų autoritetin
gą atsakymą.

Jau nuo Didžiojo Karo 
pradžios 1914 metais, 
dviem mūsų kaimynams 
susidūrus, lietuviai ėmė 
ruoštis į naują organizuo
tą tautinį gyvenimą. Vo
kiečiams Lietuvą užėmus 
1915 m. rugsėjo mėn. 18 
d., susidarę reikalingos 
sąlygos. Lietuvių būrys 
Vilniuje, nors ir labai sun
kiose okupacijos sąlygose, 
viešai ir slaptai šoko į 
darbą.

Tuojau susimetė komi
tetai, grupės, kur susibū
rė visokių srovių veikėjai. 
Ir tarp kitų didžiųjų Lie
tuvos atstatymo proble
mų tada jie svarstė tauti
nių spalvų arba tautinės 
vėliavos klausimą. Vėlia
va atrodė tiek pat būtina, 
kaip gimstančiam kūdi
kiui marškinėliai.

Bet visai konkrečiai tau
tinių spalvų arba vėliavos 
klausimą pastatė tiktai 
1917 m. birželio 6 d. susi
rinkimas pas d-rą J. Basa
navičių. Tai buvo, berods, 
eilinis vadinamojo Con
sortiumo posėdis.

Tuo nerangiu lotynišku 
vardu pavadinto Consor
tiumo istorija 
vingiuota.

Tik karui 
buvo Vilniuje
nepartinis Komitetas nu- 
kentėjusiems nuo karo 
šelpti. Martynas Yčas, bū
damas Rusijos Dūmos at-

t

buvo gana

prasidėjus, 
sukurtas

stovu, tiko jam pirminin
kauti ir juoba pinigams iš
gauti. Bet kilo nesusipra
timų tarp dešiniųjų ir kai
riųjų.

Vokiečiams Lietuvą už
ėmus, Komitetas pasidali- 
jo'pusiau: Yčas su dalim 
narių pasitraukė į Rusiją, 
o vice - pirmininkas Sme
tona su kita dalim pasiliko 
Vilniuje. Tuojau buvo pa
mėginta visus lietuvius 
suburti į vieną krūvą tame 
Komitete. Tatai pasisekė, 
nors ir ne pirmomis dieno
mis: dar daug senų parti
nių atrūgų neišgaravo. 
Tačiau apystovos reikala
vo vienybės ir savitarpi
nio susiklausymo.

Kadangi Komitetas dau
giausia užsiėmė prieglau
domis ir pašalpa, tai šali
mais kūrėsi kitokios gru
pės, dažnai iš tų pačių 
žmonių. 1915 m. gruodžio 
4 d., pavyzdžiui, susirinko 
Rūtos klūbo priedanga 31 
vilnietis ir A. Janulaitis 
ten paskaitė referatą apie 
Prūsų Landtago nario 
Gaigalaičio brošiūrą Li- 
tauisch - Baltische Frage, 
iškeldamas Lietuvos atei
ties klausimą. Čia jau kilo 
kitų klausimų dėl propa
gandos, dėl informacijų 
biuro, dėl etnografinių 
Lietuvos sienų ir tt.

Antras toks Rūtos sam
būris, po savaitės, išklausė 
Dr. J. Žaulio paskaitą apie 
Rohrbacho knygą Russ- 
land und wir. Susirinku
sieji svarstė, kaip spirtis 
prieš lenkų akciją, kuri į- 
siteikdama vokiečiams, 
Lietuvą traukė prie būsi
mos Lenkijos.

Dar po savaitės (XII. 18) 
tokia Rūtos arbata jau nu
sibodo. Dar kartą Rūta su
sirinko gruodžio 26 d. Ja
nulaitis kiek netvarkingai, 
bet karštai paleido ir gynė 
nepriklausomybes šūkį. 
Prieš mirtį klūbas pamėgi
no mestis į politinį sukūrį, 
bet tam nebetiko arbatė
lių rėmai nei atmosfera.

Todėl po Naujų Metų at
sirado naujas susibūri
mas, daug siauresnis, bet 
aiškiau nusistatęs politi
kos klausimais. Tai buvo 
vadinamieji ketvirtadie
niai. Antrame tokiame 
ketvirtadieny 1916 m. sau
sio 27 d. dalyvavo vienuo
lika žmonių: Basanavičius, 
kun. Dogelis, Janulaitis,
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Kairys, Klimas, Kyman-! 
tas, kun. Kukta, J. Šaulys, 
Smetona ir Stulginskis. 
Vėliau tame būry matome 
dar kun. Stankevičių, šer
ną, J. Vileišį ir net Doma
ševičių. Jis rinkosi vasa
rio 3 d., 10, 17, 24, kovo' 
16, 23, 29 d. Svarstomi! 
klausimai buvo bendri po
litiniai, praktiški, kilę o- 
kupacijos sąlygose, propa
gandos, laikraščio, net! 
slaptų atsišaukimų.

Bet ir tie pasikalbėjimai 
ilgainiui kiek ištižo, o rei-i 
kalų atsirado visai kon
krečių ir net skubių, ku
riems reikėjo organizuoto] 
reagavimo. Todėl ir tas] 
vadinamas inteligentų bū
rys pakriko. Bet tuojau 
buvo sudarytas, balandžio 
24 d. naujas būrys iš Ba
sanavičiaus, Dogelio, Kli
mo, Šaulio ir Smetonos. 
Vėliau buvo dar pakviesti 
M. Biržiška, Janulaitis, 
Kairys, Stulginskis ir 
Žmuidzinavičius.

Tuo būdu susidarė vadi
namoji Politinė grupė, ku
ri ruošė memorandumus 
okupacijos valdžiai, siuntė 
delegatus į užsienį, steigė 
atstovybes, svarstė orien
tacijos klausimą, organi
zavo etnografines studi
jas, galvojo apie visos Lie
tuvos atstovų konferenci
ją, rūpinosi laikraščio lei
dimu ir tt.

1917 metais ta grupė 
kažkodėl gavo Consortiu
mo vardą. Gegužės 10 d. į bažnyčios, 
tą Consortiumą buvo dar Tame Consortiume 1917 
priimti: A. Gylys, kun. m. birželio 6 d. ir buvo 
Brazys, D. Malinauskas, o pakeltas Lietuvos tauti- 
vėliau Stašinskas, kun.' 
Kukta ir kun. Reinys. Taip 
Consortiumui prasiplėtus, 
buvo sudarytas Biuras iš i 
M. Biržiškos, Klimo, Šau
lio, Smetonos ir Stankevi
čiaus. Biuras rinkosi labai i

I

Paveikslas simbolizuoja senovės ir dabartinių lai
kų karo “botagus”. Seniau ir kardas buvo didelis gin
klas, kurį šiandien pakeitė bombnešiai su mirties ug
nimi ir sunaikinimu.

muose prie Šv. Mikalojaus

Tame Consortiume 1917

buvus visada su Vytim. Be 
Vyties raudona vėliava 
skyrium nebuvo vartoja
ma. Reikėjo tad pasirinkti 
naujas spalvas, kurios ga
lėtų sudaryti paprastą 
kasdieninę, lengvai pasiu
vamą spalvų vėliavą, šalia 
istorinės valstybinės vė
liavos su Vytim.

Consortiumo nariai tada 
nustatė principą, kad bū
tų parinktos tokios spal
vos, kurios daugiausiai 
aptinkamos liaudies dirbi
niuose, juostose, žiurstuo
se ir tt. Visi sutiko, kad to
kios spalvos yra žalia ir

! * _
nių spalvų arba vėliavos 
klausimas.

Basanavičius pirmas pa
skaitė savo straipsnį, ku
rį jis buvo seniau atspaus
dinęs Amerikoje. Jis įrodi- 

da&iai5r'"ištikrųjųM atlikt nėJ0’ .kad '’6I‘avų sPaI’a 
nėjo visą darbą. Jis, pav., ?enOTes Lietuvoje visada 
surašė ir atsakymą j pra- bu™ raudona, o ant to 
garsėjusi Lietuvos lenkų raudono dugno buvo pa- 
memoranduma Vokietijos vaizduotas kardu uzsimo- 
kancleriui, kur buvo rei- J«s raitelis ant širmo zu- 
kalauta iiuneti Lietuva i S°- Basanavičius patarė tą paskelbtą^ Lenkijos kara-^dicij^ toliau tęsti ir raudona. Tų tad spalvų 
lystę. Visas Consortiumas 
rinkosi Biuro praneši
mams išklausyti ir ben
driems debatams. Visa tat 
buvo daroma, žinoma, vi
sai slaptai nuo vokiečių ir 
dažniausia pas Basanavi
čių Mokslo Draugijos bu
te senuose vienuolyno rū-

• Vyties ženklą ant raudono suderinimu vėliavoje ir 
buvo pavesta užsiimti dai
lininkui Žmuidzinavičiui.

Bet dar ilgai nebuvo su
rasta darnaus spalvų san
tykio. Žmuidzinavičius ne
buvo vienos nuomonės su 
Tadu Daugirdu, kuris tuo

konsultuotas. Ginčytasi 
daug dar dėl spalvų skai
čiaus. Vieni norėjo dviejų, 
raudonos ir žalios, kiti bū
tinai trijų. Rasti trečią 
buvo sunkiausia. Projektų 
projektai buvo sudaryti ir 
net tų projektų paroda. 
Klausimas nusitęsė ligi 
Vilniaus Konferencijos, 
kuri tautinių spalvų klau
simą svarstė savo posėdy
je 1917 m. rugsėjo 22.

T. Daugirdas, mūsų se
nas archeologas ir daili
ninkas, siūlė vėliavą iš ža
lios spalvos viršuje, baltos 
vidury ir raudonos apa
čioj. Bet jis pats tuo savo 
siūlymu nebuvo patenkin
tas. Jam atrodė geresnė 
tiesiog žalia - raudona, nes 
tos spalvos dominuoja 
mūsų žmonių dirbiniuose. 
Pagaliau jis siūlė siaurą 
geltoną juostą tarp tų 
dviejų spalvų. Žmuidzina
vičius gynė dviejų spalvų 
vėliavą, raudoną - žalią, 
nes tos spalvos reiškia 
meilę ir viltį... Kiti norėjo 
matyti vėliavoje gamtos 
atspindį: žalius laukus bei 
pievas (apačioj), geltonus 
žiedus (vidury) ir raudo
ną tekančią saulę (viršuj).

Konferencija neišspren
dė to klausimo ir pavedė 
tat padaryti išrinktajai 
Tarybai. Tai buvo, berods, 
paskutinis programos 
punktas ir nebuvo kaip jo 
vieno nukelti į kitą dieną.

Bet ir Tarybai nesisekė 
greitai nusistatyti. Per 
kelias sesijas nutyso svar
stymai ligi visi, svyravi
mų nuvarginti, sutiko pri
imti dabartinės Lietuvos 
tautinės vėliavos spalvas 
ir tvarką. Kada tikrai Ta
ryba tą projektą priėmė — 
negalėčiau pasakyti. 1918 
m. vidury dar tokio nuta
rimo nebuvo, nes balan
džio 24 d. tas punktas vis 
dar figūravo dienotvarkė
je. Bet sudarant pirmą 
Voldemaro Vyriausybę, 
1918 m. lapkričio 11 d. ant, 
Tarybos namų Vilniuje! 
jau plevėsavo dabartinė 
trispalvė vėliava. Vėliau ji 
buvo įrašyta į konstituci
jas ir per 22 metus varto
jama ji įgijo tvirtą Lietu
vos pilietybę. Joki agreso
riai nei parsidavėliai nete
sės jos išrauti iš lietuvių 
rankų. Ir su ja mes vėl at
kovosime savo laisvę.

P. KLIMAS,
Įgaliotas Ministeris, 

Buv. Valstybės Tarybos 
narys.

• v

v •

dugno padaryti atgimu- 
į sios Lietuvos vėliava.

Niekas tam nesipriešino, 
bet vienas kitas pastebėjo, 
kad tatai neišsprendžia 
tautinių spalvų klausimą, 
juoba kad ir pats Basana
vičius pažymėjo vėliavą klausimu buvo taip pat1 Vichy (Prancūzija).

• v • v
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Kun. P. Ragažinskas.

Suvalkijos Ūkininkų Sukilimas
(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)

Ten, kur buvo žuvę šeši Veiverių apylinkės 
vyrai, artimieji pastatė paminklą — iš Lie
tuvos žemėj išaugusio ąžuolo kryžių. Bet tie, 
kurių rankos dejavimais, ašaromis ir krauju 
Veiverius pripildė, išrovė tą skaudžios trage
dijos liudininką. Iš po nakties veiveriškiai 
rado duobę, kur buvo pastatytas kryžius.

Laidotuvėms susirinko tūkstantinės žmo
nių minios. Visi ėjo tyliai susimąstę. Prie ka
po nebuvo jokių kalbų. Bet kam čia kalbų, 
pats gyvenimas yra geriausias pamokslinin
kas. Viena diena Veiverių kapinyne buvo su
pilti šeši nauji kapai, kurie tučtuojau skendo 
gyvųjų gėlių vainikuose.

Oficialioji Lietuvos spauda tik į kelintą 
dieną pranešė apie įvykius Veiveriuose viską 
nudažydama savotiška spalva. >

Neužilgo po įvykių beveik visose Suvalki- 
. jos bažnyčiose tą pačią dieną buvo atlaikytos 
» egzekvijos už nužudytuosius. O žmonių į tas 
pamaldas prisirinko, kaip retai kada. Jaudi
nantis buvo įspūdis, kai po “Libera” susirin

kusieji vyrai galingai iš širdies gilumos už
giedojo taip mėgstamas maldas “Viešpaties 
Angelas” ir “Dievas mūsų prieglauda”...

Masiniai Protesto Mitingai
Veiverių skerdynės dar labiau suerzino 

jau ir taip įtemptą valstiečių nuotaiką. Visi 
vienbalsiai smerkė ir piktinosi vyriausybės 
šlykštaus teroro priemonėmis, o visą simpati
ją reiškė nelygioj kovoj kritusiems, ar su
žeistiems ūkininkams. Tas nepasitenkinimo 
jauscmas labai ryškiai pasirodė 8 d. rugsėjo 
m., tautos šventės metu. Tą dieną daugelyje 
Suvalkijos bažnytkaimių, pasinaudojant tau
tos šventės proga, ūkininkai suruošė protes
to mitingas ir viešai pareiškė savo pagarbą 
nukentėjusiems. Man teko būti liudininku 
Suvalkų Kalvarijoj įvykusio protesto mitin
go, kuriame dalyvavo apie 4 tūkstančiai vi
suomenės.

Mitingas įvyko parapijos salėje tuoj po pa
maldų, žinoma be policijos ir komendanto 
leidimo. Policija pradžioje bandė neleisti įeiti 
salėn, bet atėjus ūkininkų minia prievarta

pašalino policininkus ir atrakino salės duris. 
Salėn ir prie geriausių norų visi negalėjo pa
tekti. Daugeliui prisėjo stovėti karidoriuose, 
ar gatvėje ir per atdarus langus klausytis 
kalbų.

Mitingas praėjo su prideramu rimtumu. 
Pat pradžioje tūkstantinė minia sugiedojo 
tautos himną. Toliau sekė kalbos. Pirmasis 
kalbėjo S. Kalvarijos savanorių skyriaus va
das, Vyties Kryžiaus kavalierius, savanoris, 
dalyvavęs visose dėl nepriklausomybės kovo
se, Brazavo kaimo ūkininkas Kvietkauskas. 
Antras kalbėjo Santakos kaimo stambus ūki
ninkas, buvęs didelis Kalvarijos apylinkės 
tautininkų veikėjas, Sergijus Paulonis. Tre
čią ir užbaigiamąją kalbą pasakė šaulys, De- 
voniškių kaimo ūkininkas Penčyla.

Kalbėtojai savo kalbose pažymėjo skau- 
džiuosius Veiverių įvykius, kur policijos re
zervas šautuvais ir kulkosvaidžiais apsigin
klavęs išėjo kovon prieš ūkininką, kuris savo 
rankoje teturėjo tik botagą. Žuvusieji ir nu
kentėjusieji pagerbti susikaupimo minute. 
Išnešta visa eilė rezoliucijų/kur reikalauja
ma, kad vyriausybė atsižvelgtų į piliečių rei
kalavimus, kad būtų grąžinta spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvė, nes faktinai laisvę te
turėjo tik tautininkų partija ir spauda. Kad 
būt leista seimo rinkimai; kad būt sustabdy

Ylas Kontroliuos Valstybės 
Departamentas

Liepos 1 d., 1941 m., pra
nešimas iš Valstybės De- 

i partamento sako, jog jau 
nutarta pavesti vizų kon
troliavimą Valstybės De
partamento “Visa Divi
sion”. Lig šiam laikui visą 
vizų reikalą vedė “Ameri- 
can Consular Service”. Da
bar taip daroma, dėl nepa
prasto stovio, kuris šian
dien egzistuoja šioj šaly.

Šitas naujas įstatymas 
liečia visus ateivius, kurie 
dar negavė vizų prieš lie
pos 1 d., 1941 m. ir visus, 
kurie tik nori čia atvažiuo
ti.

Po liepos 1 d., 1941 m. vi
sas vizų aplikacijas reikia 
pasiųsti į Visa Division, 
Department of Statė.

Vizų aplikacijoms būti
nai reikia vartoti Valsty
bės Departamento tam 
tikslui specialiai pagamin
tas blankas, ir nepaisant 
kaip geros kitos, jos ne
bus priimamos.

Tos trys blankos yra —
(B) Biographical State

ment about the Alien.
(C) Affidavit of Support 

and Sponsorship ir
(D) Affidavit of Spon

sorship .
Valstybės Departamen

tas ant pareikalavimo pa
siųs kopijas tų blankų as
menims, bet draugystėms 
ir organizacijoms patarti
na kreiptis prie “The Pre
sident’s Advisory Commit- 
tee on Political Refugees”, 
122 East 22nd Street, New 
York City, kuri teiks pa- 
gelbą organizacijoms ir 
Valstybės Departamentui.

Tadgi lai visi žino, jog 
po liepos 1 d., 1941 m., vi
sos vizų aplikacijos turi 
būti pasiųstos į Depart
ment of Statė, Visa Divi
sion, Washington, D. C.

FLIS.

I

Pervažiavimas Per Portu
galiją Sustabdytas

Pabaigoje balandžio mė
nesio Portugalijos valdžia 
laikinai sulaikė išdavimą 
pervažiavimo vizų.

Tai blogas dalykas atei
viams, nes Lisbonas yra 
vienintelis neutralis uos
tas visoj Europoj.

FLIS.
Jūra tai didysis tautų vieške

lis, praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

tos ūkių varžytinės, o ypač, kad, vyriausybė 
uždraustų žydams ūkius pirkti ir t. t. Mitin
ge buvo dešimts policininkų, kurie žymėjosi 
kalbėtojų kalbas ir mitingo eigą. Pabaigoje 
vėl visi sugiedoję tautos himną, ramiai skirs
tėsi į savo namus.

Tautininkiškoji Smetonos vyriaiusybė a- 
reštais ir tardymų banga atsakė į plačiosios 
visuomenės reikalavimus. Ne tik nekreipė 
jokio dėmesio į piliečių protestus, bet net at
sisakė kalbėtis su jų atstovais. Šalį nuramin
ti nusprendė durtuvo pagalba. Buvo areštuo
ti visi įtakingesni ūkininkai ir daug jų padė
ti kalėjiman neribotam laikui. Į Mariampolę 
buvo atsiųstas pulkininkas Šumskis, kuriam 
vyriausybė suteikė neribotas teises. Visuome
nė jį praminė antruoju Muravjovu.

Vyriausybė savo žiaurumu netik nieko ne
laimėjo, bet dar labiau žmones suerzino. Ne
priklausomybės kovų dalyviams tiesiog gal
von netilpo, kaip tai gali būti, kad jų krauju 
atkovota laisvė, dabar iš jų yra atimta. Su
valkijoj bendra visuomenės nuotaika buvo 
nepasiduoti tautininkų smurtui. 1935 metų 
rudenį ir ligi metų pabaigos nieko ypatinga 
neįvyko. Pasyvus pasipriešinimas nieko rie- 
vežti rinkon parduoti negalėjo būt ilgiau vyk
domas, nes reikalingų produktų pakankamai 
gaudavo iš Užnemunės. Bus daugiau
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Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

Šiandien, kada jau praūžė pati Lietuvių Darbinin
kų parengimo banga, mes dar vis dalinamės su mūsų 
brangiaisiais rėmėjais tomis pergyventomis pasima
tymo minutėmis, ir su tais, kurie negalėjo dėl kokių 
nors priežasčių su mumis turėti laimės pasimatyti, ir 
norėdami pareikšti visiems mūsų nuoširdžiausius nuo
širdumo jausmus ir toliau skelbiame ir skelbsime mū
sų geradarių-rėmėjų prisiųstą paramą. Jeigu kurių pa
vardės netilps šiame laikraščio leidinyj, tai jie tilps 
sekančiame ir tt. Jūsų brangieji Rėmėjai kruopšti pa
rama tai lyg šviesi žvaigždė tamsiame dangaus skliau
te reiškia mūsų vienybę, o vienybėje, visuomet galybė. 

Štai seka eilės rėmėjų:—
J. K. Chapas, Rochester, N. Y.......................
Lithuanian Furniture Co., So. Boston, Mass. 
Mrs. H. Roklan, Nevvton Upper Falls, Mass.
J. Tibera, Cambridge, Mass..........................
S. Paulukas, Cambridge, Mass.....................
A. Daukantas, Cambridge, Mass...................
K. Šidlauskas, So. Boston, Mass...................
Chas Erašius, Roslindale, Mass...................
G. Makstela, Jewett City, Conn...................
M. Dapkunas, New Haven, Conn...................
V. Vilchinska, New Britain, Conn.................
N. N. Waterbury, Conn................................
Mrs. L. Zapėnas, Nashua, N. H.....................
H. Talakauskas, Worcester, Mass................
J. Kasper, Baurbonnais, III. •.......................
Kun. M. Urbonas, Du Bois, Pa.......................
C. Urbonas, Nashua, N. H..............................
E. Čeikienė, Norwood, Mass..........................
J. Samalis, Cambridge, Mass.......................
P. Jarmalavičia, Montello, Mass...................
S. Leinartas, Detroit, Mich...........................
A. Pavilonis, Lawrence, Mass.......................
B. Jaura, Lawrence, Mass............................
U. Daukantas, Worcester, Mass...................
J. Totilas, Waterbury, Conn.........................
A. Kacevičius, Worcester, Mass...................
V. Kereišienė, W. Bridgevvater, Mass.........
Mrs. M. Lubik, Worcester, Mass..................
S. Dirsa, Brighton, Mass..............................
A. Gaputis, So. Boston, Mass......................
A. Bucelevičiūtė, Brighton, Mass................
J. Podelienė, So. Boston, Mass....................
P. Juškienė, Arlington, Mass......................
A. Grigaliūnas, So. Boston, Mass...............
P. Chaplick, So. Boston, Mass.........Y...........
J. Stankevičius, Dorchester, Mass...............
E. Galvydienė, So. Boston, Mass..................
Leščinskienė, So. Boston, Mass...................
M. Gedrimas, Dorchester, Mass..................
A. Kaspar, Somerville, Mass......................
Mrs. B. Chuteikis, So. B..............................
Mrs. F .Strazdas, Waltham, Mass. ............
Mr. Švelnis, So. B...........................................
B. Belis, Terryville, Conn.............................
J. Podziunas, Worcester, Mass.....................
S. Bagocius, Phila., Pa.................................
B. Martunas, Terryville, Conn....................
M. Kazemeckas, Gilvertville, Mass.............
A. Jakavonis, Brockton, Mass.....................
K. Baltramaitis, Elizabeth, N. J.................
N. N. Middleboro, Mass................................
Ig. Margelis, Rochester, N. Y...................... 
J. Blazonis, E. Walpole, Mass.....................
C. Ranonis, Phila. Pa....................................
Y. Slivinskas, Worcester, Mass..................
D. Babonis, Shrewsbury, Mass.....................
A. Jurgutis, Taunton, Mass.........................
C. Liaudensky, So. B....................................
J. Jaroša, So. B...........................................
P. Kinderavičius, Newark, N. J.................
Ig. Umpa, Methuen, Mass............................
Pr. Kudirka, Norwood, Mass.....................
V. Petkus, So. Boston, ..............................
M. Januškevičienė, So. Boston,...................
Em. Kaspar, Montello, Mass.......................
K. Markevičienė, So. Boston,......................
V. Valatka, So. Boston,..............................
M. Zizas, Chicago, III....................................
A. Vilkišienė, Dorchester, Mass.................
D. Buchas, So. Boston,..............................
J. Akstinas, So. Boston..............................
R. Eitavičiūtė, Brockton, Mass..................
V. T. Savickas, So. Boston.........................
A. Barkauskas, Lawrence, Mass.................
G. Gildutis, Athol, Mass.............................
M. Kabisaitė, Athol, Mass.........................
Mrs. M. Bush, Hartford, Conn....................
P. Januškevičius, Hartford, Conn..............
Helen Rogis, Brockton, Mass.....................
A. Akstinas, Brockton, Mass.....................
B. Czipulis, Thompsonville, Conn. ............
J. Augustinavičius, Worcester, Mass........
V. Atkočiūnas, Woodbridge, N. J................
J. Matukynas, Lawrence, Mass.....  ........
J. Jurgel, So. Groveland, Mass. 
Mrs. A. Kacergis, VVoodbury, Conn............
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J. Yuknis, Newark, N. J.......................
A. Uždavinis, Lawrence, Mass................
V. Gicevičius, Brockton, Mass.................
M. Karpienė, Waterbury, Conn..............
P. Bernotas, Manchester, N. H.............
K. Pilieckas, Montello, Mass.................
M. Alčiauskienė, Dorchester, Mass........
J. Valuckas, Watertown, Conn................
K. Romanauskas, New Haven, Conn.....
M. Jokubaitė, New Haven, Conn............
A. Babulis, Montello, Mass....................
A. Misiūnas, Phila., Pa...........................
P. Yucius, W. Lynn, Mass......................
A. Avižinis, Providence, R: I...................
Kun. B. Gauronskas, Waterbury, Conn.
B. Kniustienė, Hartford, Conn..............
S. Bendzevičius, Watertown, Conn........
J. Tamulis, Keene, N. H........................
V. Petraitis, Sunderland, Mass...............
J. Kubilius, Yonkers, N. Y.....................
Z. Bauba, Lawrence, Mass.....................
J. Zenevitch, Lawrence, Mass................
J. Ambrozaitis, Somerville, Mass.........
J. Bacys, VVorcester, Mass....................
J. Glavickas, Worcester, Mass...............
Mrs. P. Virmosky, Brockton.................
Šv. Petronėlės Dr-ja, Worcester, Mass. 
Seserys Domininkonės, Brooklyn, N. Y.
R. Šimkienė, Lowell, Mass....................
B. Knasas, Quincy, Mass......................
A. Brasas, So. Boston............................
A. Antanelienė, So. Boston .................

i P. Radaitis, Cambridge, Mass...............
i N. N. So. Boston, Mass..........................
i VI. Liutkin, So. Easton, Mass...............
i K. Jankūnas, Baltimore, Md..................

M .Baronas, Elizabeth, N. J...................
Pr. Duobar, So. Boston'........................
A. Jankan, So. Boston ........................
J. Aidukonis, Norwood, Mass...............
M. Kavolienė, Norwood, Mass...............
J. Bartulis, Norwood, Mass...................
S. Jasionis, Norwood, Mass...................
J. Jankevičius, Norwood, Mass............
M. Damulevičius, Norwood, Mass........
B. Budris, Brooklyn, N. Y.....................
M. Ažubalis, Pittsfield, Mass...............
Mrs. A. Butėnas, New Britain, Conn. .. 
Alex. Simanavičius, So. Boston............

i S. Valikonis, Cliffside, N. J..................
K. Valuckas, Waterbury, Conn...........
E. Lubin, Worcester, Mass..................
S. Pocius, Newark, N .J........... .............
R. Chirokas, Montello, Mass.................
S. Monas, Dayton, Ohio.......................
J. Jokubauskas, Waterbury, Conn.......
S. Ramanauskas, Worcester, Mass......
M. J. Grenda, Lawrence, Mass..............
P. Yuronis, Brockton, Mass..................
K. Tribul, N. Abington, Mass..............
J. Kukauskas, Gardner, Mass..............
K. Dargvainis, Norwood, Mass...........
G. Paulauskas, Lawrence, Mass..........
C. A. Vencius, Lawrence, Mass.............
M. Juncius, Phila., Pa..........................
J. Adomaitis, Waterbury, Conn...........
Z. Antulonis, Stoughton, Mass.............
Mrs. M. Turonis, Providence, R. I......
J. Kuchinskas, Lowell, Mass...............
V. Labutis, Yonkers, N. Y............. ......
Edith Repshis, Cambridge, Mass.......
J. Kulpinas, So. Boston......................
O. Pikelienė, So. Boston......................
J. Lukoševičienė, Phila. Pa.................

i D. Matas, Waterbury, Conn.................
J. Plaskus, Brockton, Mass.................

i O. Kališauskienė, Brockton, Mass......
i V. Zeegar, Rochester, N. Y .............
i J. Jablauskas, Phila, Pa........................

P. Kirveliavich, Elizabeth, N. J..........
J. Liutvinas, Elizabeth, N. J.................
E. Ajauskas, Bristol, Conn.................
Mr. Latvinskas, Dorchester, Mass......
J. Andriliūnas, Athol, Mass.................
J. Andrews, Athol, Mass.....................
M. Barausky, Phila., Pa......................
J. Poškienė, Maple Shade, N. J..........
R. Kasten, Brooklyn, N. Y...................
Kun. I. Albavičius, Cicero, III.............
K. Kairys, Brooklyn, N. Y...................
B. Bartkevičius, Brockton, Mass........
J. Macius, Bradford, Mass...................
Mrs. Shaltonis, Sioux City, Iowa.......
K. Drevinskas, Lowell, Mass..............
N. Shaulis, Shirley, Mass....................
S. Kalvaitis, Kearney, N. J..................
Kun. P. Juraitis, Athol, Mass.............
J. Skliutas, Nashua, N. H...................
V. Blauzda, Waterbury, Conn.............
V. Akelaitis, Worcester, Mass............
A. Andriuškevičius, Lawrence, Mass. 
P. Bushman, Dorchester, Mass...........
Mrs. Kanavičienė, So. Boston, Mass. 
J. Ivanauskas, Cohasset, Mass.......
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Užbaiga apvainikuoja 
darbą, šv. Pranciškaus Se
sutės jaučiasi, kad jau de
da vainiką ant savo sun
kaus darbo, tai yra Dedi
kacija Naujos Akademi
jos. Ceremonijos dedikaci
jos bus rugpiūčio 3 dieną 
ir 3 vai. po pietų.

Toje dedikacijoje daly
vaus daug garbingų sve
čių, žymių biznierių, drau
gijų atstovų, visi klebonai, 
Pittsburgho ir apylinkės, 
prelatai ir Jo Ekscelencija 

' Pittsburgho vyskupas, H. 
' C. Boyle.
' Tiesa, reta ir garbinga 
' iškilmė, todėl bus nepa- 
1 prasti svečiai. Didi, maži,
* jauni ir seni yra nuošir- 
1 džiai kviečiami pamatyti
* ir dalyvauti tose iškilmėse, 
J nes Pittsburgho apylinkė 
> pirma ir, neklystančiai pa- 
) sakysiu paskutinė. Tokios

pramogos daugiau mes ne- 
) besusilauksime.

Visi amerikiečiai 
apię, Pittsburghą, 
dūmų lizdą. Vienok iš tų 
dūmų išdygo apšvietos 

' žvaigždutė, kuri neš žmo- 
nijai mokslą Lietuvių Tau- 
tai pagarba, o Dievui gar- 
bė.

Gerai žinoma, kad kartu 
su Pittsburgnu, džiaugiasi 

i ir Amerikos visuomenė, I 9
j nes ta nauja Akademija y- 
ra visuomenės pageidavi
mas, visuomenės reikalas 
ir visuomenės pagalba.

Akademija yra moder-

4 -
Waltham Savings Bank

702 Main St. Tel. 3064 VValtham, Mass.
ZxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXX3kXXXX^%3«i

| ....
John B. Henshavv & Son, Ine 

I
I 116 Barr St. Tel. 3351 Salėm, Mass.
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Pieno Pristatytojai

16 Barr St. Tel. 3351 Salėm, Mass.

jXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

z
; Hamlin’s Super Service Station

MOBILGAS MOBILOIL
z
z 496 VVashington St. Tel. 0274 Norvvood, Mass.
z

t

t
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Merchants Cooperative Bank
24 School St. Boston, Mass.

kalba 
kaipo

!
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$1.00 niškai pastatyta. Be jokių *

L
I
I 
fi

$1.00
$1.09. gražinimų) šviesi, ruimin- 
$1.00
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 j 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.50 < 
$1.50 
$1.001 
$1.00 
$1.60 
$1.50 ‘ 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.50 
$1.00 ■ 
$1.00! remtą ant tiesos pamatų, 
$1.00'kad mokėtų jaunuolės ats- 
$1.00 kirti tiesą nuo klaidos, ir 
$2 00 sekti tiesa .Užlaikyti dora, 

‘-p.. trumpai sakant, stato na- 
mą ant stiprių pamatų, 

nn KaiP° pasekmė: kur yra
81-00Šveikas kūnas, tyras pro- 
81-00 tas įr stipri valia ten bus ir 
$1.00 sveika siela.
$1.00 Todėl, kiekvienam lietu- 
$1.00 viui, jaunam bei senam. 
$1.00 bus labai žingeidu pama- 
$1.00 tyti ir dalyvauti tose reto
ji .09 se ir įspūdingose iškilmė- 
$1.00 se — Dedikacijos Šv. Pran- 
$1 00 ciškaus Naujos Akademi- 
$1 CO j°s, rugp. 3 dieną, 3 vai. po 
$100, Pietų- Visa dvasiški ja. Šv. 
Sl Oo Pranciškaus Rėmėjai, iš 
e-l’nnĮarti ir iš toli: Draugijos., 

Klubai ir visi geraširdžiai;

$1.00 atsilankyti

“cackų’’, (išlaukinių pa-

ga ir sveikoj vietoj, ant 
aukšto kalno. Lietuviai tė
vai, kurie atsiųs savo duk
reles i tą naują akademiją 
bus pilnai patenkinti ir jų 
dukrelės užganėdintos.

Kiekvieni dori ir protin
gi tėvai rūpinas, nevien sa
vo kūdikius užaugyti, bet 
išauklėti ir padaryti juos 
laimingais. Tik tada bus 
jaunimas laimingas, kuo
met jie bus sveiki kūnu, 
protu ir siela.

Kūno sveikata reikalau
ja tyro oro, sveiko valgio, 
ramaus poilsio. Kaip tik 
Šv. Pranciškaus Akademi
ja turi tas visas aplinky
bes. Kur nėra dūmų, nėra 
dulkių ir nėra bildesių. 
Gamta viliote vilioja savo 
žavėtinu gražumu. Kalne
liai. kaip jūrų bangos — 
banguoja, medeliai žaliuo
ja; paukšteliai saldžiai 
čiulba, ir kiekvieno širdį 
traukia prie gamtos gra
žumo ir Dievo gerumo.

Šv. Pranciškaus Akade
mija, kaip ir kitos katali
kiškos rbokyklos, rūpinasi 
išlavinti sveikai protą: pa

I

Sullivan Greenhouse
Įvairioms progoms gėles —Priešais Salėm ligoninę

82 Highlanc Avė. Tel. 1011 Salėm, Mass.
>XXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXX

HYTRON CORPORATION

Išdirbėjai Radijams Lempučių

SALĖM, MASSACHUSETTS

SHERIDAN’S

Drabužiai moterims ir vaikams — Baldai

z 1495 Hancock St. Tel. Gran. 0114 Quincy, Mass. j
zz E''.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*x*x3£’

XXXXX į:
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į 550 Adams Street, Tel. Pres. 2400 Quincy, Mass. |
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiV>!

Granite City Ice Co., Ine.

Norfolk Paini & Varnish Co.
OUINCY, MASS.

Krautuves Tiesioginiai Dirbtuvės

1603 Hancock St.

Į
Quincy

»XXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXX.%.XX.XXX%XXXXXXXXXXXVC«3CK»«SXX$

i ~1
Old Colony Crushed Stone Co.

Vernon St. Tel. Peš. 0604 Quincy. Mass.I
/.XXXXXXXXXXXX'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

;XXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWz1zzI 1
z 435 A/ashington St., Tel. Gran. 8680. Quincy, Mass.

<\xx'.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxw»:

Stonberg Motors, Ine
Pristatytojai — Dodge — Plymouth

yra nuoširdžiai kviečiami
i ir dalyvauti
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S E AR S. R 0 E B U C K AND CO.
1591 Hancock St.

Į*. -

Quincy, Mass.

:j 'yri
Tel. Pres. 6868Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas Dedikacijoje.

iT. T A "V *■* Į5Kun. J. V. SkripkusJ ,xxx\x\xxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xx\xxxxxx\xxxxxxxxxxxxxs?kir paramą. RENGĖJAI.



Antradienis. Liepos 29, 1941 DARBININKAS

Molina
lės, kurios girdite mano 
sveikinimus ir linkėjimus.

Skaudžiais laikais švęsi
me šių metų Motinos Die-

(ši kalba pasakyta per Lie-1 pač Jus, gerosios Motinė- 
tuvių Baldų Krautuvės lie
tuvių radio pusvalandį, 
1941 metais, geg. mėn. 7 d., 
iš radio stoties WHAT,
Philadelphia, Pa. Pusva- ną. Kai Jus sveikins Jūsų 
landžio programa buvo vaikai, įteiks gėlių, sakys 
skirta Motinoms pagerbti), sveikinimo žodžius, jaut- 

I riai spaus prie lūpų moti- 
Kiekvienais metais, kai mišką ranką ar skruostą; 

žavingasis gegužės mėnuo kai čia laisvai sūnus ar 
paskleidžia grožį, gėlių duktė ant Motinos kapo 
kvapsnį ir atneša mums pasodins gėlę, suklupęs iš- 
gražųjį, gyvybės pilną pa- lies ašarą graudžią, tuo 
vasarį vieną dieną, mes vi- pačiu laiku kiek motiniškų 
somis savo galiomis, jaut-j širdžių bus surakinta
riai tariame švelnų, didin- skausmo, kiek motinų pra- 
gą, paslaptingą vardą — leis tą dieną širdgėloj, nes 
Motina. Motinos Dieną pri-jų motiniškai dūšiai bus 
simename savo motinas parašytas sūnaus krauju 
gyvas čia žemėj ar pas paskutinis laiškas, bus į- 
Dievą gyvenančias. Tą/"’"' 
kartą, jaunas ar senelis, 
taip pat švelniai pergyve
na šventą motinos meilę. 
Visi stengiasi kokiu nors 
būdu pasveikinti, pasimel-! 
sti, atsidėkoti savo moti-| 
nelems. Jaučiuos laimin
gas, galėdamas radio ban
gomis prisidėti prie tų visų 
sveikinimų ir linkėjimų. 
Nuoširdžiausiai sveikinu 
savo mylimą Mamą ir vi
sas lietuves Motinas kan- 
kinamoj Motinoje Tėvynė
je ir visame pasaulyje, y-

8
Msiiiac fZiACiviAe I? flainAe NUOS1U. Baritono solo ..- 25c.: VASARIS TĖVYNEI. Chorui,naujos piešines ir uainos 3 eiu.čiu UU.LIU Solo arba žod Igno Sakal0. _ 05c.

duetas — 50c.; 4. GALE SOD-: GIESMĖS:
NO. Solo. Vidutinio aukštumo 1. PATER NOSTER—TĖVE 
balsui — 50c.; 5. TĖVYNĖS MUSŲ. Chorui. (Smuikininko).
DAINOS. Solo arba duetas. La-! Lot. ir liet. žod. — 10c.; 2. AVĖ 
bai tinkama šiais laikais — 50c.; MARIA — SVEIKA MARIJA. 
6. KUR-GI DINGO? Solo arba 'Solo arba duetas. Lot. ir liet, 

žod. — 50c.; 3. AVĖ MARIA. 
Solo arba duetas, (lengva pil
dymui) — 25c.; 4. DU O SALU- 
TARIS. Chorui. (Smuikininko) 
— 10c.; 5. O SALUTARIS IR 
TANTUM ERGO. Chorui —10c. 
6. LABĄ-NAKT SALDŽIAUSIS 
JĖZAU. Chorui — 05c.

Šias visas giesmes ir dainas 
galite įsigyti pas autorių ir lei
dėją, kreipdamiesi sekančiu ant
rašu:

Vincas Greičius, Sr.
1229, E. 79th St., 
Cleveland, Ohio.

Girdėjo ausyse paskuti- 1 
nius atsisveikinimo žo- 
džius, kuriuos jis taip nuo
širdžiai ištarė: “Mamyte, i 
būk ištverminga, melski
mės viens už kitą, laimin
gai gyvuok, ir, Dievui taip 
norint, mes pasimatysime, 
jei ne čia, tai geresniajame 
pasaulyje!” Iškeliavo. Bu
vo uoliausias karys, vado 
geriausias pagelbininkas 
atlikti pavojingiausią žval
gybą. Vieną naktį išėjo 
žvalgybos į priešo pusę, 
kad galėtų pranešti priešo 
pozicijas. Priėjo vielų už
tvarą, pradėjo jas žirklė
mis karpyti, skintis kelią 
taip tyliai, kaip tik galėjo. 
Jis prislinko taip arti, kad 
galėjo viską matyti. Stai
ga nušvito. Aukštai pras
krido rakieta, apšviesda
ma visą mirusiųjų lauką. 
Priešo sargybinis pamatė. 
Paleido kulką. Jaunuolis 
krito sunkiai sužeistas ir 
pasikabino ant vielų tvo
ros. Niekas negalėjo jo 
gelbėti. Visą dieną taip iš- 
kabojo sunkiai dejuoda
mas iš skausmo. Vienas 
mačiusiųjų pasakojo: ‘Ply
šo mano širdis iš skausmo, 
kai draugas be pagelbos 
per dieną šaukė: “Mamyte, 
mama!” Kai vakare saulė ! 
leidosi, dar kartą pasigir
do duslus balsas — O mo
tina” — ir nutilo...’

Gerieji klausytojai, ar ir 
šiandien nesikartoja pa
saulyje tokie liūdni įvy
kiai? Kai jauni sūnūs mir
šta graudingai tardami — 
sudiev motina brangioji... 
Ir kiek motinų neturi gali
mybės pasakyti savo vai
kams paskutinį atsisveiki
nimą, nes mirtis skina gy
vybes tada, kad nemano, 
kad jau mirties angelas 
arti.

Laimingi, kurie turi gy
vas motinas, bet dar lai
mingesni, kurie supranta 
ir įvertina motinos meilę. 
Motina yra šeimos širdis, 
iš kurios, kaip iš šaltinio 
teka šiluma ir gyvybė vi
sai šeimai. Jaunimui ge
riausia proga prisiminti, 
kad didžiausios meilės yra 
patyręs iš motinos širdies. 
Koki silpni buvome, men
kesni už ką tik išsiritusį 
paukštelį, kai pradėjome 
gyventi. Jei motinos ranka 
mūsų nebūtų globojusi 
nuo gimimo valandos, kai 
kurie jau gal nebesi- 
džiaugtumėm saulės švie
sa. Pirmus drabužėlius 
motina siuvo, pirmųjų 
žingsnių mokė mamytė, 
pirmojo žodžio laukė ta 
pati mama. Tėvas dažnai 

i daugiau uždirba, maistą 
; duoda... Kai susergate tė- 
į vas užmoka gydytpjui, vai- 
J stininkui. Bet kas sėdi prie 
j vaiko lovelės dieną ir nak

tį, kas rūpinasi ligoniu ar 
kūdikiu be poilsio? Kam 
už tai turi būti dėkingas 
Tėvas mažiau pasilieka 
namuose, jis auklėja tik 
tada, kai laiko turi. Moti
na per visą diena su jumis; 
ji savo pavyzdžiu, meile, 
gyvenimu ir pamokymais, 
ruošia Jus būti naudingais 
žmonėmis. Bet jei nepa
siseka, ir jei netikę vaikai 
eina blogais keliais? Ir ta
da motina meldžiasi, ver
kia. kaip šventoji Monika 
už savo paklydusį sūnų ar 
dukterį. Taigi, verta pa
galvoti, ar ir mes nesame 
kalti, kad dar ne senų mo
tinų galvos plaukai jau 
pražilę, veidai vargo išva
goti... Pasižiūrėkite. Jei

I

teikta dovana sūnaus 
skausmo, mirties, paskuti
nio atsidūsėjimo aidas — 
sudiev brangioji mamyte...

Ar nesikartos panašios 
istorijos, kaip ši: Kartą 
vienas narsus ir gyvas jau
nuolis turėjo eiti į karą. 
Skubėjo kovon už Tėvynės 
laisvę, kai vienas jo brolis 
jau buvo žuvęs. Kartą pa
sidarė liūdna, iš liūdesio 
vos akyse ašaras laikė. Jis 
prisiminė atsisveikinimą 
su ramia, susigraudinusia 
moteriške, savo motina.

Woodward’s Chevrolet
Parduoda ir Patarnauja

426 Adams Street Milton, Mass.

Union Market National Bank

WATERTOWN SQUARE

Watertown, Mass.

West End Chevrolet Co.
Parduoda ir Patarnauja

866 Main Street Waltham, Mass.

Parduoda ir Patarnauja — Chrysler — Plymouth

838 Moody St. Tel. 4210 VValtham, Mass.

Paul B. Smith

Watertown Savings Bank

60 MAIN STREET

WATERTOWN, MASSACHUSETTS

• v

Beverly Motor Sales
Chas. J. Tersolo, Sav.

Parduoda ir Patarnauja — OLDSMOBILE į

131 Rantoul St. Tel. 3075 Beverly, Mass.
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taip, tai giliai susimąsty
kime, pagalvokime ar ver
tai gerbiame savo motiną. 
Kaip graudu ir liūdna gir
dėti motnių skundus savo I 
vaikais, kuriems tik gero 
nori, dėl kurių gyvena. 
“Kodėl tu manęs neklau
sai ir vedi į pyktį, tu mane 
varai į kapines” ir panašūs 
motinų ištarti posakiai, 
parodytų, kad vaikai netu
ri nė kibirkštėlės meilės ir 
pagarbos savo motinoms.

Pas arabus sūnus turi 
nusiauti batus, eidamas 
pas savo motiną. Jei taip 
kilniai gerbia motinas pa
gonys, kaip liūdna matyti 
krikščionių vaikus, kurie 
priešinasi, murma, atsisa
kinėja savo motinoms. 
Vaikų santykiuose su savo 
motinomis neturėtų būti 
žodelių “negaliu”, “nepa- 
rysiu”, “nenoriu”, ir p. Bet 
dar baisiau, jei vaikai drįs
ta niekinti savo motiną ar 
tėvą, dėl to, kad jie seni, 
nemokyti, neturtingi. To
kie vaikai nežino, kad taip 
elgdamiesi parodo savo ne- 

1 išsiauklėjimą ir už tai su
silauks skaudžios baus
mės..

Skundėsi viena motina 
savo vaikais, kad jie nepa
vadavo jos sergančios, ne
norėjo malkų atnešti, kro
snį pakurti, nes jie “susi
teptų” rankas, kad tas ne
tinkąs šių laikų jaunimui, 
kad tai tik senų darbas 
virtuvėj. Ar tai gražu? Ar 
tokie vaikai parodo savo 
meilę motinai? Kas būtų, 
jei motina tą patį būtų pa
sakiusi, kai mes dar gulė
jom lopšelyje! Ir motinos 
nėra angelai, gali supykti, 
nubausti. Bet ir tada savęs 
paklauskime, ar patys ne
same kalti, kad mūsų mo
tinos kartais yra nervin
gos, piktos? Kaip mes esa
me nepatenkinti ir nervin
gi, kai vieną naktį nemie
game. Bet kiek naktų mo
tina dėl mūsų nemiegojo? 
Ne tik tas naktis, kurias 
budėjo jums sergant, bet 
įskaitykim ir tas naktis, 
kuriose dirbo ir triūsė, kad* 
jus aprūpintų duona ap
rengtų, leistų mokslus ir 
tt. Teisingai vienas pasa
kė, kad motina, užauginus 
vaiką, turėtų metus ilsėtis 
dieną naktį, ką dėl jų yra 
praradusi. Bet to padaryti 
negalėjo, nes sąžininga 
motina augino kelius ar 
net kelioliką vaikų, todėl 

i ji pikta ir nervinga. Jei 
i Jūs pagalvitumėte, kad 

motina dėl jūsų nustojo 
sveikatos ir dar drįstumėte 
jai prieštarauti, tai ma
žiausia turėtumėte “vėžį 
kepti”, — tai yra paraudo
nuoti iki ausies galiuko iš 
tos gėdos...

Motinos Diena gera pro
ga atnaujinti savo meilė 
motinai ne tik žodžiais, bet 
kasdieniais darbais, kūdi
kiška meile ir tikru nuo
lankumu... Vaikai turėtų 
visada padėti motinai var
gus vargti. Jie galėtų pa
dėti sužadinti motinos lū
pose šypsnį ir pasitenkini
mą, ir jokiu būdu nesuda
ryti motinai skausmo ir 
rūpesčio, nes motina nori 
tik vaiko laimės, tai kodėl 
už meilę neatsilyginti mei
le...

Padarykime tai dabar, 
kol dar nevėlu, kol šaltas 
kapas nepriglaudė tą, kuri 
viską ir tiek daug dėl mū
sų davė, nes būtų pervėlu 
suprasti motinos meilę ta
da, kai jos neteksi. Kartą

Jau galima įsigyti sekančias 
Vinco Greičiaus (ir Vinco Grei
čiaus jaunojo) giesmes ir dai
nas .kurios yra atmimeografuo- 
tos ir išleistos visuomenei var
toti : į

1. BAILIUS JUOZELIS. Solo. duetas- G su žemuku gamoje — 
Komiška. Vidutinio aukštumo ^c’’ ^VINT AUDRELĖ. Ba- 
balsui — 50c.: 2. Aš PADAI- ritono sol°- (^leidžiant į ka- 

50c.; 8. OI DIE- 
(Tipiškai 
9. TUPI 
(Parašyta

riuomenę) 
laidojant motiną duktė vulėliaus .Solo, 
puolė į duobę kartu, bet lietuviška) 
geriau dabar pulkim į mo
tinos blėbį, rodydami mei
lę gyvai, kad ji pajustų tu
rinti gerus ir vertus savo 
meilės vaikus. Jūsų meilė 
motinoms bus geriausia 
dovana jūsų mamytėms.

Kun. Stan. Raila, mučio). Smagi — 10c.; 12. PA-

— 50c.;
ŠARKA. Chorui.
smuikininko V. Greičiaus) — 
10c.; 10. MŪSŲ DAINA. Cho
rui s usolistu. (Smagi daina) — 
$10c.; 11. MES GRĮŠIM TEN. 
Chorui, (žodžiai Leonardo Ši-

*

“LIGHT” ALE

Ale, pabandyk...
Norint lengvesnio, švelnesnio

Naujai supažindintą

B KRANO
12 ONCy ir PILNOMIS KVORTOMIS 

BUTELIUOSE

r4A£

iPICKWICK

Kompanijonas Ale Pagarsėjusiam
PICKWICK 'Regular' ALE



vak.,

rodė tikrą nuoširdumą ir numery).DAKTARAI
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nuo

ko-

SAVANORIS
Bro-

I

Bėgamais Klausimais
pažymėti, kad

iMinėjo Be PasiruošimoĮVAIRŪS SKELBIMAI
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Draugijų Valdybų Adresai
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DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra 
čią nedėidienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 48; 
E. 7th St.. So. Bostr.u. Mana

rų draugija — $15.00. Vietos 
kunigai iš kelių atvejų reiškė 
viešą padėką šiems gerada
riams.

Liepos 15 d. jaunikaitis 
nius Lipskus, 19 metų amžiaus, 
įstojo savanoriu į Jung. Valsty
bių armiją. Jis yra lėktuvų me- 
chanikas. Linkime Broniui ge
riausių sėkmių Dėdės Šamo tar
nyboje.

taniai patarnauja. Nuėję į bilę kurkę krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
matėte “Darbininke”. q_> į

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th SL,
SO. BOSTON, MASS.

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

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 

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

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
ProL RašL — Ona Ivaškienė,

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

4115 Washingtor. St., Rosiindale, 
Tel. Parkvvay 2352-W.

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

1512 Columbia Rd., Šo. Boston.

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas protokolu raitininke

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias šios Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJ AS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

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)

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
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. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.
(Mums pateko laiškas, ra-reikalus ir kaip pridera pa
šytas tūlai įstaigai. Spaus- , reikšti kam protestą, o 
ainame ištisai — kas įdo-'kam pasiųsti pasve’kini- 
mauja, lai perskaito.

D. Redakcija.)

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Perkins Markei
Baltrušiūna* frp. Klinęa, Sav. 

' 't/53 Broadvray, ” Tel. ŠOU 3120 
80. BOSTON, MASS.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Baisa m uoto jas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tol. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

( * 1

Povilas Bushmanas
48 CRBSCENT AVOftUB. 
Telephonę COLumbia 6702 

29 SAVTN HTLŪ &VENUE, 
DORCHESTER, MASS.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoiiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

iSgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas F. E- Zaletskas 
Graboriai ir Balaamuotojai

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

yoTARY pępLic 
Tel. ŠOU Boston 0815

' ‘ Te!. SO'J Borton 2629

Lietuvis Ptaneris
Šteamfitter, Gas Fitter,

Stove 4 Furnace Repairs 
Oil Burners

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

ŠOU 0346

SVEIKINAME

Rr Ranvs Vai- Tvarkdart — Ona MlzgtrtHenč, DausKas, įsr. Danys, v ai 1512 t Boaton.
Tik komp. Kasos GI.—Marijona AukštikalnienB,

r 111 H St., So. Boston, Mass.

YALGOMOJy DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

chorais Išpildė "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma-
I Unlsl KJiiAIbiI Iraarte krpiir+iiva nasakvlritt lort iii nkelblma
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VIETINES ŽINIOS
Liepos 31 d., 4 vai. p. p., bus 

klausomos išpažintys prieš pir-
Liepos 26 d., tapo pakrikšty- mą mėnesio penktadienį, 

ta Paula Morta Viktoro ir KatJ --------------
rėš (Milenaitės) Bernotų. KūJ Liepos 31 d., 7:30 vai. 
mai buvo Paulius Milėnas ir Sv. Petro ir Povilo airių parapi- 
Marė Milenaitė. jos salėje, W. Broadway, Sese-

— ■■ ■ rų Jėzaus Nukryžiuoto vadovy-
Liepos 27 d., Alena Molytė iš- bėję, yra statomas veikalas vai- 

tekėjo už Timotėjaus Donovan. kų vasarin5s mokykis v.žtai-i- 
Liūdijo Karolis Donovan ir muL Bažnyčioje kunigai garsi- 
Christina Rudžinskienė. uo vakarėlį ir kvictė vaikučius

ir tėvelius atsilankyti, kurie 
lankė ir kurie nelankę šią mo
kyklą. Vakaro pelnas eis Sese-

ŽINUTES

Taip pat, šią dieną susišliuba- 
vo Boleslovas Jakubauskas su 
Leonora Petrikiene (Razulevi- 
čiūte), gyv. 81 Silver St. Liūdy- lėms mokytojoms, 
tojais buvo Juozas Genevičius ir 
Ona Usevičienė.

Šiai vasarinei mokyklai pa
laikyti prisidėjo kai kurios 
draugijos ir asmenys. Ypatingai 

Tą dieną tapo pakrikštytas daug aukavo: Lietuvos Vyčių 
Vilimas Valteris Petro ir Ale- kuopa — $50.00, Šv. Jono Ev. 
nos (Ivanauskaitės) Vitunskų, Dr. — $25.00 ir Lietuvos Dukte- 
gyv. 658 E. 5th St. Kūmai buvo 
Pranas Vitunskas ir Rita Iva
nauskaitė.

________
Liepos 28 d., kun. Alberto Ab- 

račinsko vadovybėje, Marijos 
Vaikelių Draugija, kaip kas me
tai, išvažiavo dienai, į Mayflo- 
wer Grove, Whitman, Mass.

Liepos 30 d., 7:30 vai. vak., 
bus laikomos Tretininkų pamal-! 
dos ir susirinkimas.

|

I

šeštadienio rytą, liepos 26 d. 
pp. Mamertas ir Ona (Plekavi- 
čiūtė) Karbauskai, gyv. 6-1 Wil- 
low St., Cambridge, Mass., susi
laukė pirmojo šeimos nario — 
sūnelio. Motina ir naujagimis 
sūnelis yra geroje sveikatoje.

p. Mamertas Karbauskas yra 
Cambridge lietuvių parapijos 

[vargonininkas ir nuoširdus LDS 
ir “Darbininko” ir Darbininkų 
Radio programos rėmėjas. Taip
gi yra nuoširdus “Darbininko” 
rėmėjai pp. Plekavičiai ir pp. 
Karbauskai.

Sveikiname pp. Mamertą ir O- 
, ną Karbauskus ir linkime išau
ginti sūnelį geru lietuviu, 
kiais yra patys tėveliai!

VELDERIAI
reikalingi industrijoms. 
CERTIFIKUOTUS VELDERIUS 

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

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

Vizitoriai Kviečiami
New England Welding Laboratories, 

Ine.

Bostone, Lietuvos konsului 
vadovaujant, susidarė iš “pa
rinktų” lietuvių, latvių ir estų 
komitetas. To komiteto pirmi
ninku išrinktas adv. A. O. 
Shallna.

Tas komitetas liepos 27 d., 3 
vai. po pietų, Faneuil Hali, Bos- 

. tone suruošė programą paminė
ti Amerikos pripažinimą Lietu
vai, Latvijai ir Estijai de jure. 
Paminėjime dalyvavo apie 200 
žmonių.

Programos vedėju buvo adv. 
A. O. Shallna. Latvių vardu kal
bėjo p. Jacob Sieberg, estų var
du Theodore A. Wiel, ir lietu
vių vardu Dr. Pašakarnis.

Tikslas geras, tik kažin kodėl 
taip ant greitųjų suruoštas pa
rengimas? Rodos, tik apie dvi 
savaitės prieš liepos 27 d. įvyko 
pirmas “parinktųjų” asmenų 
susirinkimas adv. A. O. Šalnos 
ofise. Susirinkusiems, kaip te
ko sužinoti, buvo pareikšta, kad 
tą dieną, būtent, liepos 27, į- 
vyks per daugiau kaip 6 mėne
sius skelbiamas LDS ir “Darbi
ninko” parengimas. Bet inicia
toriai visai į tai nekreipė dėme
sio ir nutarė paminėjimą ruošti 
tą pačią dieną.

Kaip sakiau tikslas geras, tik 
nelaiku ir be pasiruošimo su
ruoštas. Tik įsivaizdinkime iš 
trijų tautų — lietuvių, latvių ir 
estų susirinko apie 24^^žmonių. 
Kodėl taįp, lai atsakp, to minė
jimo ruošėjai. Rap.

Marianapolio Kolegijos Rūmai, Thompson, Conn. Sekmadienį, rugpiūčio - 
Aug. 10, š. m. įvyks Kalvarijų — Kryžiaus Kelių šventinimas. Kryžiaus Keliai 
yra pastatyti gražiame Kolegijos parke. Tėvų Marijonų Kongregacijos Provi
ncijolas, Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC. nuoširdžiai kviečia visus lietuvius ir 
lietuvaites sekmadienį, rugpiūčio 10 d. dalyvauti Kalvarijų šventinimo ceremo
nijose. Marianapolio Kolegijos Rūmai ir parkas bus atdari nuo ankstyvo ryto 
per visą dieną. Tikimės, kad visi lietuviai kvietimąpriims nuoširdžiai ir daly

vaus tose lietuvio kataliko širdžiai brangiose ceremonijose .

(Pradžia 1 pusi.)
jos pastangas išlaikyti 
Lietuvą nepriklausomą ir 
laisvą.

Antanas F. Kneižys, pa
žymėjęs mūsų išeivijos 
darbą ir aukas dėl Lietu
vos, perstatė kun. J. Švag
ždi, Brocktono lietuvių pa
rapijos kleboną, LDS Cen
tro Pirmininką ir Garbės 
narį, kalbėti. Kun. J. švag- 
ždys labai susijaudinęs 
kalbėjo apie Sovietų bolše
vikų žiaurią okupaciją ir 
lietuvių partizanų kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bės ir laisvės.

Bostono miesto mayoro 
Tobin vardu kalbėjo Lie
tuvių Darbininkų Dienos 
Komiteto pirmininkas ad
vokatas 
Sveikino 
vardu.

Reikia 
svetainėje buvo labai karš
ta, ir prie stalų sėdintieji, 
negalėdami girdėti kalbė
tojų, tarp savęs draugiš
kai kalbėjo, taip kad ir kal
bėtojai cavo kalbas turėjo 
sutrumpinti.

Adv. J. Grigalus, užbaig- k“k“£s“ 
damas programą, perskai- j sutartj su j - 

draugu Stalinu, ir užpuolė 
iš karto visas šešioliką res
publikų, tad ir mes... kuo
jos nariai (numeris neiš
skaitomas), nutarėm nuo 
■ kitų neatsilikti ir susirink
ti, kad aptarti bėgamus

jusiu dovanas vardai.) 
Darbininkai ir darbinin

kės, kurie dirbo prie bufe
tų aptarnaudami tūkstan- 

I čius svečių ir viešnių, pa-
■ 
I

pasišventimą. (Mažai tikė
jo, kad tiek daug svečių ir 
viešnių suvažiuos. Todėl ir 
patarnautojų skaičius ne
buvo didelis. Dirbantiems 
teko dirbti už du ar tris 
darbininkus. Visas komi
tetas ir darbininkai dirbo 
vieningai ir nuoširdžiai. 
Garbė jiems. "j Jų vardai 
taip pat tilps kituose nu
meriuose).

Laimėjimai dovanų. Do
vanų paskirstymas ir iš
traukimas bilietėlių buvo I - ■

Jonas Grigalus. 
visus mayoro

tė laiškus ir telegramas su 
: sveikinimais ir linkėji

mais. Padėkojo kalbėto
jams už kalbas.

5 vai. po pietų ant gra- 
žaus kalnelio prie svetai-' 
nės įvyko dainų programa, j 
Iš septynių parapijų chorų 
choras sudainavo keletą 
dainų. Vadovavo muz. An
tanas Giedraitis iš Provi
dence. Jam pagelbėjo mu
zikai Žemaitis ir šlapelis 
Dainos išėjo gerai, nors ir 
ne visi dainininkai susi
rinko, kiek jų buvo suva
žiavę. Daug jų paskendo 
milžiniškoje minioje.

Dalyvavo ir šie muzikai:! 
pp. Sakas. Stačiokas, Kar-

čaitis ir kiti.
Jonas Čižauskas, kuris po 
operacijos dar nėra pasvei
kęs, negalėjo dalyvauti.

Naujos Anglijos lietuvių 
parapijų vargonininkai la
bai nuoširdžiai kooperavo 
ir su savo 
gražią dainų programą.

Po dainų programos įvy
ko sporto programa, vado
vaujant Dr_^Į£ Kapočiui. 
(Kitame nubaeryj tilps 
sporto programa, ir laimė-

vadovybėje p. B. Koraičio 
ir p. Prano Razvadausko. 
Mažytė mergaitė ištraukė 
numerius. Pirmą dovaną— 
parlor setą laimėjo p. B. 
Jakutis iš Cambridge, 
Mass., ilgametis LDS 8 
kp. narys, buvęs apskričio 
ir kuopos valdybos narys. 
(Kitų laimėtojų vardai 
tilps kitame “Darbininko”

Lietuvių Darbininkų Die
na pavyko. Visi dalyviai 
buvo patenkinti. Daugelis 
suėjo pažįstamus ir gimi
nes, kurių nebuvo matę 
per ilgus metus.

Parapijos ir draugijos tą 
dieną neturėjo savo paren
gimų, kad nesutrukdytų 

i norintiems dalyvauti Lie
tuvių Darbininkų Dienoj. 
Ačiū joms!

Plačiau apie Lietuvių 
Darbininkų Dieną tilps ki
tame “Darbininko” nume
ryje

mą.
Drauge - sekretoriau, 

Brangūs tavorščiai, ■ Pcr^a.lyk pereito susirin-
i kimo protokolą, — pradėjo 

Kaip dabar, kad tas pra- . mūsų pirmininkas.
---- > sulaužė; Nutarta: vienbalsiai pa
mušų saulėj sveikinti tavorščių Mans- 

’ ųki, kuris į visos spaudos 
tvirtinimus,, kad vokiečiai 
puls sovietus, drąsiai ir 
nedviprasmiškai, viešai, 
vieton savo tylinčių drau
gų, atsakė: — vokiečiai 
mūs nepuls.

Po šio protokolo skaity- Į rūpintis, duoti maistą — 
mo pereita prie šios dienos lai patys sveiki eina į Sibi- 
klausimų. rą. Stalinas sugalvojo di-

Tavorščiai! Prašau skai- džiausi kerštą — Kaip da- 
tyti šį susirinkimą ne for- eis vokiečiai iki Birobidža- 
maliu. Aš suprantu, kad no žydų respublikos, tai 
kiekvienam mūsų širdys juos tenai ir apgyvendins 
plaka smarkiau kaip skai- — gyvenkit šalia, 
tome apie kasdieninius Dėl vėlyvo laiko posėdis 
raudonosios armijos lai- nebaigtas. Nei pasveikini- 
mėjimus. Vokiečiams, taip mo — nei papeikimo. Nu
sakant, neduodama ir atsi- tarta palaukti ir susirinkti 

kitą kartą. Kas bus, prane
šiu. Kuopos sekretorius 

(pasašas neišskaitomas).

pelkėti. Čia tik sumušė 
juos ties Šiauliais, o jau 
ant rytojaus triuškina ties 
Ryga. Kitam fronte tas 
pats. Sumušti vokiečiai 
ties Brest Litovsk sekantį 
rytą dabaigti Bobruiske. 
Tą mūsų džiaugsmą pilnai 
suprantu, tad duodu pro
gos nesivaržant laisvai iš
sikalbėti, pasikeisti nuo
monėmis, kad patiems bū
tų aišku ir sugrįžę namo 
kitiems galėtumėm paaiš
kinti.

Kas norėtų išsitarti.
— Matai, drauge Pirmi

ninke, kad kiti mus pajuo
kia. Sako vokiečiai sumuš
ti, tai sumušti, o vis gilyn 
lenda ir dabar ’ jau vokie
čiai ties Leningradu, Mas
kva ir Kievu stovi. Sako 
jūs Stalinas padeda Hitle
riui — aprubežiavo valią 
strategų - generolų ir pris
tatė kiekvienam po guver-i 
nantą. Kad dar taip būtų, 
tai tik generolo žmonos 
protestuotų, bet tos guver
nantės — vyrai. Tokie va
dai, sako, turi ne tik aka-! 
demijose ilgus metus stu
dijuoti, bet ir vėliau kele-Į 
tą metų ruoštis prie savo, 
uždavinio. Jei toksgenero-; 
las taikos metu, pavyz-; 
džiui, skiriamas Kievo a- 
pygardos vadu, tai jis turi 
studijuoti ir ruoštis būti; 
armijos vadu tam tikro f 
fronto. Jam tenka galvoti; 
puolimo ir gynimosi pla-’ 
nūs ir tai keliais varijan-į 
tais (galimybėmis, krypti-1 
mis). Vėliau tikrumoje jis 
gali susidurti ir su kitokia 
padėtimi, bet jau ankščiau! 
pasiruošęs jis derina tuos 
savo pergalvotus planus ir 
kombinuoja naują, atatin-l 
kantį naujai padėčiai, taip,1 
kaip ir šachmatų lošime. 
Stalinas gi tuos vadus kai
talioja, neduodamas jiems 
apšilti vietoje — pasiruoš-; 
ti, o ir dabar neduoda 
jiems laisvės. Kiekvienas 
gi geriausias planas, jei jį, 
vieton tuščtuojau įvyk
džius, užtęsti, gali ne nau
dos, o blėdies atnešti. Sa
ko taip ir buvo: generolas 
su komisaru ginčijosi per 
visą naktį kol atėjo vokie
čiai ir ginčą užbaigė.
— Neteisybė, tavorščiai, 

rusų patarlė sako: vienas 
protas gerai, o du dar ge
riau. Stalinas visuomet ži
no ką daro; jis pats nekal
tas — visuomet kaltinin
kus suranda: tai buržujai,, 
sabotažninkai, tai fašistai, 
tai trockistai, tai, paga- 
liau, fašistų papirkti gene-' 
rolai.

— Taigi, taigi, draugai, 
buržujai ir dabar pas mus 
skleidžia gandus, kad Hit
leris papirko ir prigirdė^ 
Stalino batsiuvius ir jie! 
pagamindami armijai ba
tus užkulnius prisiuvo prie 
batų pirštgalių. Vokiečiai 
sumušti, o mūsų herojai 
per girtų batsiuvių klaidą, 
eina kur užkulniai rodo!

— Tai nonsensas, tai; 
šmeižtas prieš proletarų 
batsiuvius! Visai kitaip:’ 
traukiasi pagal naują stra
tegiją: kam reikia belais
vius vežti traukiniais, jais
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se, kad galėtų pasilikti porą dienų.jlgiąu ir dalyvauti 
gražiuose, .reikšminguose ir istoriškose iškilmėse.

Važiuojantieji atstovai į kongresą iš Vakarų pu
sės, galės sustoti Pittsburgh, Pa., Dievo Apvaizdos 
Kalne, kur bus iškilmingai šventinami Šv. Pranciš
kaus Seserų naujai pastatytų mergaičių aukštesnės 
mokyklos — akademijos rūmų. Tai bus rugpiūčio 3 d.

KITŲ ORGANIZACIJŲ SEIMAI

Rugpiūčio mėnesyje įvyksta visa eilė kitų orga
nizacijų seimų, kuriuos Federacijos centras nuošir
džiai sveikina.

Kunigų Vienybės seimas įvyksta rugpiūčio 6 d., 
Thompson, Conn.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos seimas bus rugpiū
čio 4, 5, 6, 7 dienomis Baltimore, Md.

Lietuvos Vyčių seimas renkasi Pittsburgh, Pa., 
rugpiūčio mėnesio antroje savaitėje.

Lietuvių Vargonininkų Sąjungos ir Parapijinių 
Chorų Sąjungos seimai Chicagoje liepos mėn. 29 ir 30 
dienomis.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimas įvyks rug
sėjo mėnesyje Hartford, Conn.

Visų šių organizacijų seimai, be abejonės, kreips 
didelio dėmesio į svarbius mūsų tautos ir visuomenės 
reikalus, padarydami attitinkamas išvadas ir nutari
mus. Dėl to labai yra svarbu, kad visų mūsų organiza
cijų seimai šiemet būtų gausingi.

Leonardas Šimutis, Fed. Sekr. 
2334 So. Oakley avė., Chicago, III.

KVIETIMAS

A. L. R. K. Federacijos Kongresas, kuris įvyks j1 
1941 metais rugpiūčio 7 dieną Marianapolio Kolegijos 
patalpose, Thompson, Conn., bus iš eilės dvidešimts 
aštuntasis. Vadinas, jau dvidešimts aštuntąjį kartą' 
mūsų veikimo centro ir jį sudarančių organizacijų ir 1 
draugijų vadai bei veikėjai susirinks svarstyti svarbių! 
tautos ir lietuvių katalikų visuomenės reikalų. Jei ka
da, tai šiemet tų reikalų, didelių ir svarbių reikalų bus 
daug.

Lietuvių tautos likimas ir jos ateitis šiandien yra 
padėta ant svarstyklių. Kurion pusėn — blogesnėn ar 
geresnėn — pakryps mūsų tėvų krašto reikalai, tai la-J 
bai daug pareis nuo mūsų pačių lietuvių. Gyvename 
tokiu laikotarpiu, kuriame turime įtempti visas savo 
pajėgas laisvos ir nepriklausomos Lietuvos atstaty
mui. Mes jokiu būdu negalime laikytis nuošaliai ir nie
ko neveikti, matydami taip didelį Lietuvos liaudies 
ryžtingumą nusikratyti žiaurių, kraugeringų okupan
tų ir vėl atstatyti laisvą ir nepriklausomą valstybę. 
Trys tūkstančiai jaunų vyrų, paguldę savo galvas, de
šimtį tūkstančių, praliejusiu savo kraują nelygioje ko
voje su bolševizmo slibinu, šaukte mus šaukia viską 
atmetus stoti lietuvių tautai į pagalbą, kad mūsų bro
lių Lietuvoje kraujas nebūtų pralietas veltui. Mes visi 
turime stoti į didįjį tautos sąjūdį, visi turime būti ir 
kovotojai ir aukotojai. Kaip talkininkauti, kaip padėti 
pasitarsime svarbiame, sukaktuviniame Federacijos 
kongrese, kuriame turi dalyvauti kiekvienas lietuvis 
katalikas veikėjas, kuriam rūpi savoji tauta. Jis turi 
pasirūpinti gauti savo organizacijos ar draugijos, ku
rioj darbuojasi, mandatą, ir atvykti į kongresą.

Kongresas negalės užmiršti ir vietos (Amerikos) 
visuomeninių reikalų. Kam nežinoma, kad tik tada ga
lėsime stipresnę paramą Lietuvai suteikti išsilaisvini
mo žygiuose ir krašte atstatymo darbuose, kuomet 
patys būsime gerai susiorganizavę, veiklūs ir stiprūs. 
Vietos reikalai taip pat turi būti iškalbiningu paragi
nimu veikėjams atvykti į pasitarimą.

Atsižvelgdama į šiuos ir visą eilę kitų reikalų, Fe
deracijos centro valdyba nuoširdžiai kviečia visus vi
suomenės veikėjus į istoriškąjį kongresą!

KONGRESO PROGRAMA

Kongreso tvarka yra numatyta šitokia:
1. Iškilmingos Šv. Mišios 8 valandą Marianapo

lio Kolegijos koplyčioj.
2. 10 valandą rytą prasideda kongresas.
3. Federacijos centro valdybos raportai.
4. Referatų skaitymas ir jų svarstymas: a) Lie

tuvos vadavimo problemos — prof. Kazys 
Pakštas; b) Amerikos lietuvių katalikų veik
la — red. Juozas B. Laučka; c) Lietuviškosios 
knygos Golgota ir jos prisikėlimas Ameriko
je — kun. Juozas Prunskis.

5. Rezoliucijų ir kongrese iškilusių sumanymų 
svarstymas.

6. Federacijos centro valdybos rinkimai.
Sekmadienį rugpiūčio 10 dieną, būtent pora die

nų po Federacijos kongreso bus iškilmingas Kryžiaus 
Kelių pašventinimas. Kryžiaus Keliai yra įtaisyti Ma
rianapolio Kolegijos gražiame sodne. Kongreso atsto
vai yra kviečiami taip sutvarkyti savo reikalus namuo-

Kandidatai | Federacijos Centro
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BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

A. L. R. K. Federacijos skyriai ir apskričiai nomi
navo šiuos kandidatus, iš kurių 28-tasis kongresas, 
būsiantis rugpiūčio 7 d., Marianapolio Kolegijoj, 
Thompson, Conn., devynis išrinks į Federacijos centro 
valdybą:

Kun. Ig. Albavičius, Cicero, III. 
A. J. Aleksis, Waterbury, Conn. 
Kun. J. Aleksiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Dr. P. Atkočiūnas, Cicero, III.
D. Averka, Brooklyn, N. Y. 
Kun. J. Balkūnas, Maspeth, N. Y. 
Kun. A. Baltutis, Chicago, III.
J. Brazaitis, Chicago, III. 
A. Budrys, Chicago, III. 
P. Čižauskas, Chicago, III. 
Kun. A. Ežerskis, Wilkes Barre, Pa. 
P. Grybas, Detroit, Mich. 
Kun. Pr. Juras, Lawrence, Mass. 
Kun. A. Jurgutis, Bridgeville, Pa. 
Kun. J. Karalius, Shenandoah, Pa. 
Kun. M. Kazėnas, Pittsburgh, Pa. 
A. Kneižys, Boston, Mass.
K. Krušinskas, Brooklyn, N. Y. 
N. Kulys, Chicago, III. 
V. T. Kvietkauskas, Wilkes Barre, Pa. 
J. B. Laučka, Brooklyn, N. Y.
A. Mažeika, Pittsburgh, Pa. 
P. Medonis, Detroit, Mich. 
Kun. J. Miliauskas, Wilkes Barre, Pa. 
Kun. Dr. J. Navickas, Thompson, Conn.
B. Nenartonis, Chicago, III. 
Kun. N. Pakalnis, Brooklyn, N. Y. 
A. Paleckis, Pittsburgh, Pa. 
Kun. J. Paškauskas, Chicago, III. 
Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y.
J. Pilipauskas, Chicago, Dl. 
A. Pocius, Chicago, III. 
S. Sakalienė, Chicago, III.
E. Samienė, Chicago, III. 
M. Šimonis, Detroit, Mich. 
St. šimulis, Chicago, Dl.
L. Šimutis, Chicago, UI.
K. Sriubienė, Cicero, UI. 
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass. 
J. Tamkevičius, Pittsburgh, Pa. 
Ona Unguraitė, Philadelphia, Pa. 
Kun. Dr. K. Urbonavičius ,Boston, Mass.
M. Vaičiūnienė, Cicero, UI. 
Kun. J. Vaišnoras, Pittsburgh, Pa. 
Kun. Dr. J. Vaškas, Thompson, Pa.
J. Venslovas, Cleveland, Ohio.
K. Vilniškis, New Haven, Conn. 
M. Zujus, Wilkes Barre, Pa.

Kandidatų vardai čia sustatyti alfabetiškoje tvar
koje. Tokioje tvarkoje bus paduoti ir Federacijos kon
greso rinkimams. Sulyg konstitucija kongresas išren
ka į valdybą devynis asmenis, kurie tuoj po kongreso 
tarp savęs pasidalina pareigomis.

AUKOS

Šiomis dienomis į Federaciją įplaukė Lietuvos rei
kalams šios pinigų sumos: So. Boston, Mass., Federa
cijos skyrius surinko per kun. K. Barausko .prakalbas 
$30.00; Springfield, III., Moterų Sąjungos 36.kuopos se 
kretorės M. Šimkiūtės pasidarbavimu surinkta $4.00 
(po dolerį aukojo: Moterų Sąjungos kuopa, F. Ragus- 
kienė, M. Kurdienė* F. Andriuškėričjėūęjį . fĮingston,

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
20-tas Seimas įvyks rugpiūčio 
4-tą d. 1941 m., Lietuvių Šv. 
Alphonso parapijos svetainėje, 
: .14 W. Saratoga ir North Park 
avė., gatvių.

Parengimų vakarai: — rug- 
nūčio 4 d. Margumynų vakaras, 
t. y. dainos ir kiti pamargini- 
mai. Įžanga tik 50c. Rugpiūčio 
5 d. atsibus gražus vakaras. 
Rugpiūčio 6 d. seimo vakarienė, 

7-tą vai. vakare, Šv. Alphonso 
iar. svetainėje. Įžanga $1.50. 
Rugpiūčio 7-tą d. vakaras atsi
sveikinimo ir užbaiga seimo.

Rugpiūčio 4-tos d. vakare dai
nuos Dainos 
dainininkai 
Užkviečiame 
lyvauti.

! 
!
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5c

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

$1.00; Chicago, III., Pranas! meckis dėl ligos ir senatvės ma
žai kur gali darbuotis, bet pra
eityje daug draugijose yra užė
męs pirmininkavimo vietą. Ra- 
šėjas tų žodžių, prisiminęs A. 
Užumeckio nuveiktus darbus, 
sveikina 45 metų vedybinės su
kakties proga ir linki sulaukti 
auksinio jubiliejaus. K.D.

Didelis karštis priverčia ir parkų lankytojus išsitiesti ant žalios žolės pa
talo, kur nors paunksnėj, ir net nusimesti batukus nuo kojų. Tai vasaros 
gėrybės.

•

Pa., Kazys Kučinskas,
Norbutas $1.00.

Būtų labai gražu, jei šiemetiniai draugijų ir at
skirų asmenų siunčiami Federacijos kongresui sveiki
nimai būtų atžymėti didesne ar mažesne auka Lietu
vos reikalams. Visiems aišku, kaip reikalinga yra pa
ramos karo sunaikintoji Lietuva. Būtų gražu, taip pat, 
kad draugijos savo mokesčius Federacijai nedelsda
mos užsimokėtų. Jau laikas.

Leonardas Šimutis, Fed. Sekr. 
2334 So. Oakley avė., Chicago, III. CAMBRIDGE, MASS.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

BALTIMORE, MD.

draugijos choro 
ir grieš muzikos, 
visus lietuvius da-

V. Paulioniene, 
Rengėjų Narė.

PHILADELPIIIA, PA.

liepos 12 d., buvęs Didžiojo karo 
veteranas. Velionis palaidotas 
iš parap. bažnyčios liepos 17 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Sirgda
mas gulėjo valdžios ligonbūty. 
Velionis paliko brolienę, Vero
niką Mekienę, ir dukterį Akveli- 
ną Mekiūtę. Velionis paėjo iš 
Lietuvos, Ramonaičių kaimo, 
Ligumų parapijos. Velionio gi
minei ir draugams reiškime 
nuoširdžią užuojautą. K.D.

t

45 METŲ VEDYBINIO GYVE
NIMO SUKAKTIS

Liepos 20, ‘Palangoje’ Meth- 
uen, Mass., įvyko Cambridge 
lietuvių parapijos metinis išva
žiavimas. Diena buvo ideali. 
Vieta puiki. Žmonių buvo daug. 
Ūpas pakilus. Įvairių pasilinks
minimų: žaislų, lenktynių buvo 
iki valiai. Visam sportui vado
vavo Aleksandras Stankūnas ir 
kun. A. Baltrušiūnas. Muzikas 
Mamertas Karbauskas suorga
nizavo ir išpildė visai publikai 
pritariant, gražių dainų progra
mą.

Piknike žmonių matėsi ne tik 
iš Cambridge, Brighton, Somer- 
ville, bet ir iš So. Boston, Dor
chester, Lawrence ir apylinkės 
miestelių. Gaila, kad kai kurie 
valgomi daiktai per klaidą ne
buvo atvežti, todėl pritrūko 
valgių. Su pagelba ponios Julės 
Paplauskienės buvo gauta dau
giau, bet ir tie visi išėjo.

Kiek tikrai gryno pelno para
pijai liks dar nesužinota. Spėja
ma, kad iš visų šaltinių: laimė
jimų, aukų ir k. liks apie $576.

Buvęs.

MIRfi JUOZAS MARTUSEVI
ČIUS

Liepos 8 d., 1941 m. mirė a.a. 
Juozas Martusevičius, gyv. 3000 
So. 79th St., Phila, Pa. Velionis 
buvo artimas gentis kun. Dr. 
Vito Martusevičiaus (dabarti
nio Šv. Jurgio parap. naujo kle
bono). Palaidotas iš Šv. Kazi
miero parap. bažnyčios, po ge
dulingų pamaldų, kurias atlaikė 
pats kun. Dr. V. Martusevičius 
su asista, liepos 12 d., Šv. Kry
žiaus kapinėse. Velionis paliko 
nuliūdime žmoną Kotriną Mar- 
tusevičienę. Velionis kilęs iš 
Lietuvos Sodybos kaimo, Pakū- 
nų parap. Į amžino poilsio vie
tą - kapines palydėjo labai daug 
žmonių. Pasilikusiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. Ata
tinkamą patarnavimą suteikė į 
laidotuvių direktorius Juozas 
Kavaliauskas. K. D.

MIRfi

Šiais metais, birželio mėn. 29 
d., sukako ponams Antanui ir 
Marijonai Užumeckiam 45 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tis. Ponai Užumeckiai savo 45 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį minėjo kukliai. P. A. Užu- 
meckis rodydamas savo meilę 
žmonai Marijonai įteikė gyvų 
gėlių bukietą iš 45 rožių. Ponai 
Užumeckiai, išauklėjo tris sū
nus : Raymondą, Medardą ir 
Edvardą. Antanas Užumeckis 
yra seniausias lietuvis grabo- 
rius Philadelphijoje ir nesuskai
tomais savo darbais daug nu
veikęs dėl lietuvybės labo ir ne
mažai pasidarbavęs organizavi
me draugijų, klubų ir parapi
jos reikalais. Jei kas norėtų ap
rašyti P. A. Užumeckio nu
veiktus darbus ir jo gausų pini- 
gišką aukojimą, turėtų prirašy
ti knygutę. Šiandien P. A. Užu-

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

Juoras Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 8595 
Llmocinal dSI visokių reikalų.

ASDOMINI- 
KIS '

A. a. Domininkas Mekis mirė

Užsisakykite Toniko Pas Mus ! 
Pristatom geriausi toniką Pikni- į 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir \ 

visokiems Parengimams.
Kabios prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co 
Grafton Ave^ klhgton, Mass. TeL Dedham 1304-W 

PRANAS GERULSKIS, NamąJeL Dedharn l304-fiį

1

t




