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ALRK Moterų Sąjungos
20-tasis seimas Šv. Alfon- ■ 
so lietuvių parapijoj, Bal
timore, Md. Seimas užsi-į 
baigs rugp. 7 d.

Moterų Sąjunga yra vie
nintelė lietuvių katalikių, 
moterų ir merginų frater- 
nalė organizacija. Leidžia!...................
mėnesinį žurnaliuką “Mo- ICKeS Įsako Uždaryti faZOII- 
terų Dirvą”, kurio redak
torium yra pasižymėjusi 
žurnalistiniame darbe Są-j Washington. D. c„ liepos 
jungiete, p. Sofija Sakalie-;31 _ vidaus reikalų sekrej 
ne, šįmet mininti 2o metų korius Ickes, siekdamas į- 
darbuotes žurnalistinėje: ves^, gasoiino vartojimui
dirvoje. į SUVaržymą, šiandien atsi-

Moterų Sąjunga turi ne- šaukė j aiįejaus industriją, 
mažai įžymių moterų ir rytinėse valstybėse
merginų, pasiekusių auks- uždarytų 10o,000 gasolino 
tus mokslus turi moterų ir aliejaus stočių nuo 7 vaL 
ir merginų, kurios savo is-i vakaro iki 7 vai. ryto, pra- 
silavimmu sugeba vado- dedant sekmadienį, rug- 
vauti kolonijų visuomem- piūčio 3 d § m 
niame veikime. į Šis įsakymas paliečia vi-

Sveikiname ALRK Mo- gag gasojjno įr ajįejaus 
terų Sąjungos Seimą ir pardavimo stotis Atlanti- 
linkime jai augti ir stiprė- jęo pakraštyj, pradedant

, nuo Maine iki Floridos.
David H. Howie, valstybės__
gasolino taupymo direkto
rius, įspėja Naujos Angli
jos gasolino vartotojus, 
kad jeigu savanoris gasoli
no taupymas nebus sėk
mingas, tai bus įvestas

Maskva, bepos 31 ^So-'hovo, Novorbevo, Smo.ęn- 
li vartoti gasolino ir alie- "et,< cenfur<;s praleistos sko ir žatomiro apylinaese 
. & žinios paduoda, kad Sovie- nesą jokių permainų, o tos
J ’ _________ tų raudonosios armijos jė- vietos buvo dažnai mini-

------- «-:!.= ------ mos.
»v ciua viMiusc i£uiit.uvz>e.Į Taigi tos žinios vienos ki-

NCISVčnęidindS į žiauriausios kautynės eina toms priešinas?. Jeigu Vo- pietų spaudžia raudonuo- 
ger prie Smolensko. Sovietų kietijos naciai sumušti ir sius į šiaurę, o iš šiaurės 

karo jėgos išstūmusios na- išstumti iš apkasų Smo- Suomijos bendrai su vo- 
cius iš apkasų, ir dabar lensko fronte, tai turi būti kiečių karo jėgos spaudžia 
naciai esą priversti trauk- ir permainos karo linijose, rusus iš šiaurės į pietus, 

itis į naujas pozicijas. i o jeigu nėra permainų, tai kad tokiu būdu apsupus ir 
1 negali būti naciai išstumti, sunaikinus raudonuosius 

--------------ir užėmus industrijos mie
stą Leningradą.

Ukrainos fronte vokie-! 
čiai jau giliai esą įsibriovę. 
Smolensko rytiniame fron-

Moterų Sąjungos Seimas

Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterų Sąjungos 20-tas 
Seimas įvyks rugpiūčio 
(August) 4-5-6-7 dieno
mis, 1941 m., Šv. Alfonso 
parapijos svetainėje, Park 
Avenue ir Saratoga St., 
Baltimore, Maryland.

Elzbieta Paurazienė.
Centro Pirmininkė.

LDS Seimo Reikalu

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Sv. Pranciškaus Akademijos Šventinimas

no Stotis Nakties Metu

Naujas Mokslo Švyturys —Šv. Pranciškaus Akademija, P.ttsburgh,«Pa.

Iš Vokietijos ■ Rusijos Karo Lauko
Raudonieji Sulaikę Nacius

’ Amerikos-Vokietijos Karas sulaikė Vokietijos na-
u .v . cius visuose frontuose.)MAicvanrtiamme . _ . II

HARTFORD, CONN. — 
LDS 6 kuopos įvyko svar
bus susirinkimas. Narių 
atsilankė gražus būrelis, 
bet galėjo būti ir daugiau, 
keletas užsimokėjo už lai
kraštį “Darbininką”. Ka
dangi mūsų mieste įvyks 
LDS Seimas, tai bus viso
kių darbelių nariams. Iš
rinkta keletą komisijų. 
Svarbiausia tai delegatų ir 
svečių priėmimo ir nakvy
nės komisija. Apsiėmė Ag
nės Žilonienė ir p. J. Ber
notas, gyvenąs Putnam 
Hgts, Hartford, Conn. Te- 
lephone 7-1516. Informaci
jas apie miestą ir vietą pa
rašysim vėliau. Kaip jau 
yra skelbiama organe, Sei
mas prasidės rugs.-Sept. 
14-15 d.d., 1941. Pirma se
sija bus sekmadienį po pie
tų. Taigi tikimės bus daug 
dvasiškių ir delegatų, nes 
patogu darbininkams. Ga
lėsite atvažiuoti ir šešta
dienį. Komisija stengsis 
patarnauti delegatėms ir 
delegatams. Gerb. dvasios 
vadas, prelatas J. Ambo
tas yra garbės narys ir ti
kras rėmėjas darbininkų, 
tikimės LDS Seimas jo pa
rapijoj bus sėkmingas, 
nes jau ne pirmas seimas. 
Taipgi ir kun. J. Kripas ir 
kun. J. Vilčiauskas — geri 
darbininkų prieteliai, 6 
kuopos nariai. Tikimės pa
tariami dvasios vadų turė
ti rūgs. - Sept. 14 d., 1941, 
delegatų ir svečių pagerbi
mui bankietą su gražia 
programa. Antrą vakarą 
bus koncertas ir šokiai, at
sisveikinimas su delega
tais. Pasižadėjo tą vakarą 
pagražinti rtiūsų vargoni
ninkas, J. Balsis ir choriš-St., Hartford, Conn.

Geneva, liepos 31 —•! 
lyno laikraštininkas rašo, K‘ 
kad karas tarp Jungtinių 
Amerikos valstybių ir Vo
kietijos yra neišvengia-i 
mas, ir kad jis bus greitu | Tačiau Sovietų Rusijos 
laiku pradėtas. žinios paduoda, kad Por-

Roosevelto Atstovas Maskvoje
Londonas, liepos 31 — 

Prezidento Roosevelto pa
siųstas atstovas į Angliją, 
Harry L. Hopkins, tvarky
ti Amerikos teikiamą kari
nę pagalbą tautoms kovo
jančioms prieš vokiečius, 
vakar atvyko į Maskvą, ir 
jam surengtas pasikalbėji
mas su diktatorių Stalinu.

Jo atvykimo į Maskvą 
tikslas esąs pasitarti kaip 
ir kokią pagalbą Amerika 
gali duoti Rusijos bolševi
kams...

Keista, kad Rusijos bol
ševikai, kurie visuomet rė
kė, kad Amerika yra di
džiausia kapitalizmo šalis, 
darbininkų žiauriausia pri
spaudėją, išnaudotoja, da
rė planus čia užvesti bol-

ševizmą, šaukė, kad Ame
rika nesikištų į Europos 
karą, dabar šaukiasi kapi
talistinės pagalbos, prole
tarai sveikina kapitalistus. 
Amerika smerkė sovietų 
Rusiją už Suomijos krašto 
užpuolimą, bet tuo pačiu 
metu pardavė Rusijai karo 
ginklus... Nereikėtų užmir
šti Popiežiaus Pijaus XI 
žodžių:

“Komunizmas yra klai
dingas savo giliausioje es
mėje, ir nė vienoje srityje 
negalima su juo stoti į ben
drą darbą... Jeigu kaikurie, 
suklaidinti, ir prisidėtų 
prie komunizmo pergalės 
savo krašte, jie kristų pir
mieji, kaipo savo paklydi
mo aukos”.

* X

Šventimai Marianapolio 
Koplyčioje

Sekmadienį, rugpiūčio 3 
d., 7 vai. rytą, Marianapo-

tai. LDS 6 kp. valdyba ir 
nariai nuoširdžiai darbuo
sis, kad tas 26 seimas bū
tų pasekmingas visais bū
dais. Visokiais susirašinė
jimais Centras ir kuo
pos prašomos kreiptis į 
Mrs. J. Manikas, 89 Zion

lio Kolegijos koplyčioje 
klierikas Antanas Sandys, 
MIC., priims šventimus į 
subdiakonus. Šventimus 
suteiks J. E. Vyskupas H. 
O’Brien, D. D.

Kl. Antanas Sandys, MIC 
yra nuoširdus laikraščio 
“Darbininko” bendradar
bis. Sveikiname ir linkime 
Dievo palaimos!

Į

Leningradas Pavojuje, 
Sako Naciai

Hopkins - Stalin Pasitari* 
muose

Maskva, liepos 31 — Pra
neša, kad Harry L. Hop- 
kins, prez. Roosevelto as
meninis atstovas, ir Stali
nas, Sovietų diktatorius ir 
premieras, šiandien tęsia 
pasitarimus apie karą su 
Vokietija.

Berlynas, liepos 31 —Vo
kietijos cenzūros praleis- te, nežiūrint sovietų rau
tos žinios paduoda, kad donųjų atkaklaus pasiprie- 
Sovietų raudonieji visiškai šinimo, vokiečiai einą pir- 
praranda pastangas išgel- myn.
bėti Leningradą, nežiūrint' Sovietų raudonieji Lė
to, kad jie desperatiškai ningrado fronte apibarstą 
gynasi nuo pirmyn einan
čių vokiečių. Vokiečiai sa
ko, kad šiaurrytiniame 
fronte sunaikinta septy
nios raudonosios armijos 
divizijos.

Vokietijos karo jėgos iš

miškus nafta ir padega 
juos.

Smolensko fronto vieno
je dalyje, sako vokiečiai, 
Sovietų raudonieji prarado 
230 tankų tik laike dviejų 
dienų.

Britai Bombarduoja Norvegijos 
Suomijos Pakraščius

Šventinimo Apeigas Atliks 
J. E. Vyskupas Boyle

Šių metų rugpiūčio 3 d., 3 vai. 
po piet Dievo Apvaizdos Kalne, 
Pittsburgh. Pa. įvyks naujosios 
Šv. Pranciškaus Akademijos 
pašventinimas ir dedikacija. Pa
šventinimo apeigas atliks Jo 
Ekscelencija Pittsburgho Vys
kupas Hugh C. Boyle. D. D.

Šios iškilmės tai mūsų tautos i 
šventė, nes kiekviena nauja 
mokslinimo įstaiga yra svarbus 
mūsų tautos kultūrinis laimėji
mas. Juo labiau plinta švieti-' 
mas, juo aukščiau kyla krašto 
gerovė, juo gražiau pražįsta ša
lies kultūra.

šis naujasis kultūros švytu- kietijos vyriausybė prane- 
rys savo spinduliais turėtų a- ša, kad Besarabija, kurią 
pimti ir pasiekti kiekvieną lietu- sovietų rusai buvo užgrobę 
višką šeimą, jis turėtų visų šei- ir pavergę, visai išlaisvin- 
mų dukras patraukti aukštes- ta iš Rusijos vergijos. Ru- 
niojo mokslo siekti savoj kata- sijos kareiviai išvyti iš 
likiškoj ir lietuviškoj įstaigoj, krašto, daugybė jų paimta 
Kiekvieno lietuvio - tėvo ir lie- į nelaisvę.

tuvės - motinos šūkis turėtų 
būti: “Mano dukrai vien tik ka
talikiškas ir lietuviškas išauk
lėjimas”.

Registruokite savo dukras 
šiandien.

Rašykite šiuo adresu:
Principai

St. Francis Academy
R. D.. 9 South Hills
Pittsburgh, Pennsylvania.

Besarabija Išlaisvinta
Berlynas, liepos 31 —Vo-

Anglijai Gręsiąs Užpuolimas
Jei Anglijos vyriausybė 

permato vokiečių atsisuki- 
mą prieš Britanijos galy
bę, tai gerai nujaučia, kad 
Hitleris nugalės sovietų 
Rusiją. Nors iš Maskvos 
pranešama, kad vokiečiai 
visur sulaikomi ir divizijos 
paskui divizijas kariuome
nės sunaikintos, bet pats

Londonas, liepos 31 — 
Anglijos ministras pirmi
ninkas, Winston Churchill, 
įspėjo gyventojus, kad bū
tų prisirengę vokiečių už
puolimui rugsėjo mėnesy. 
Jis sakė: “Vokiečių užpuo
limas mūsų krašto pri
rengtas ir atrodo, kad rug
sėjo 1 dieną Hitleris mė
gins Angliją užgrobti. Mes-Anglijos neramumas įro- 
turime būti prisirengę juos,do, kad vokiečiai laimėsią 
atremti. Jei mes būsime prieš rusus, kitaip nebūtų 
nugalėti, kiti taip pat ne- j pagrindo manyti, kad Hit- 
pajėgs atsilaikyti. Jungti-'leris galėtų pulti Angliją, 
nės Amerikos valstybės,! Jei sovietų Rusija sutriuš- 
vienatinė galingiausia vai- kintų vokiečių galybę, 
stybė pasauly, eina prie kaip būtų įmanoma, kad 
karo pradžios prieš vokie-Į Hitleris begalėti) užpulti 
čius”. I Angliją?

Senatoriai Pagerbė Wheelerį
honey gynė prezidentą ir 
jo administraciją, kuri 
kaltinama už veržimąsi į 
karą.

Senatorius David I. 
Walsh iš Massachusetts, 
karo laivyno reikalų komi- 

iškėlė

VVashington, D. C., liepos 
31 — Pereitą antradienį 
trylika senatorių Senate 
pagerbė savo kolegą, sena
torių Wheeler iš Montanos 

! valstybės, kurį karo sekre
torius Stimson buvo smar
kiai užpuolęs dėl jo prieši-lteto pirmininkas, 
nimosi Ameriką įvelti į aikštėn sensacinį įvykį. Jis 
Europos karą.

Senatoriai karštomis ir, 
i patriotingomis kalbomis 
giliai įvertino senatoriaus 

įWheeler patriotizmą ir jo 
darbus šalies gerovei. Nė 

' vienas senatorius negynė 
sekretoriaus Stimsono įsi
šokimo. Tik senatoriai de
mokratai Barkley ir O’Ma-

Britų žiniomis, tris vo
kiečių kovojančius lėktu
vus nušovė ir vieną Vokie- 

! čių - Junkerį - 87 sugadino.

Darbininkų Radio Programa

pareiškė, kad dėl senato
riaus Wheeler prieškarinio 
'nusistatymo, jo sūnus Ri- 
! chard Wheeler, 22 m. am
žiaus, nebuvo priimtas į 
'laivyno mokyklą, kad pa- 
siekti kariūno rangą.

Senatorius Walsh pareiš
kė, kad senatoriaus Whee- 
ler asmens šmeižimas yra 
nepakenčiamas. Bet kai 
pradeda žeminti jo šeimą 
ir jo vaikus, šis žygis turi 
būti tuojau sustabdytas.

Šeštadienį, rugpiūčio 2 d. įvyks Darbininkų Radio Žuvo Vokiečių Generolas
Berlynas, liepos 31 —Vo- 

i - Rusijos karo 
į fronte Rusijoje žuvo vo- 

Biznieriai ir draugijos priduokite skelbimus ne,kiečių tankų divizijos va-
-. ... , ~ .Ele

dio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tei. SOUthjter von Webert!£8 m. am*e 
Boston 2680 arba N0Rwood 1449. ,, f , tžiaus. ,

Londonas, liepos 31 — kad tuo pačiu laiku ir So- 
Britų laivyno lėktuvai Į vietų Rusijos lėktuvai 
smarkiai bombardavo Nor- bombardavo Petsamo uos- 
vegijos ir Suomijos pa- tą. 
kraščius, tuo teikdami tie
sioginę Sovietų Rusijai pa
galbą, jos kovoje prieš Vo
kietiją.

Britai apdaužė kelius Vo
kietijos karinius pristaty
mo laivus. Tačiau tas bom
bardavimas ir britams kai-i 
navo 16 lėktuvų.

Britų bombardavimą
Suomijos miesto Petsamo, programa. Programa susidės iš lietuviškų dainų, mu- 
kaikurie skaito, kaipo pir- zikos ir pranešimu. Prašome pasukti savo radio rody
mą Suomijos užpuolimą. ;klę ant 1150 kilocycles ir klausytis programos iš: kieti jos 
Kiti sako, kad tas bombar-' WCOP stoties, Boston, Mass. 
davimas nebuvo tiesiogi
nis Suomijos puolimas, bet vėliau 10 vai. šeštadienio rytą adresu: Darbininkų Ra- das majoras gen. Kari Rit- 
Vokietijos.
Iš Berlyno pranešama, ■Jf
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Japonai Bombardavo Amerikos

DARBININKAS

Stalinas Dėkuoja 
Prezidentui

SIDABRINIO JUBILIEJAUS 
PROGA

VVashington, liepos 31 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių laivyno vyriausybė 
praneša, kad Japonijos la
kūnai bombarduodami Ki
nijos sostinę, Chungking, 
palietė Amerikos laivą, 
Tutuila, Yantze upėje, ir 
pridarė nuostolių.

Vyriausybė pareiškė, kad 
Japonai netyčiomis palie
tė Amerikos laivą, bom
barduodami Kinijos įvai
rias vietas. Jung. Valsty
bių Vyriausybė įteikė Ja
ponijai griežtą notą. Japo
nijos vyriausybė atsiprašo 
Amerikos ir pasižada atly
ginti nuotolius.

Maskvą, Rusija, liepos 31 
— Prezidento Roosevelto 
atstovo Hopkins atvyki
mas ir pasikalbėjimas su 
Stalinu, pastarąjį labai su
stiprino. Stalinas įteikė 
Hopkinui specialų raštą 
prez. Rooseveltui, kuriuo 
dėkoja už teikiamą pagal
bą raudonajai armijai ko
voje prieš Hitlerį.

Hopkins taip pat pagyrė 
Sovietus už laikymąsi 
prieš Vokietiją.
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Šįmet p. Sofija Sakalie- 
nė, “Moterų Dirvos”, AL- 
RK Moterų Sąjungos orga
no redaktorė, mini 25 me
tų žurnalistinio darbo su
kaktį. Atvyko į šią šalį 
jaunutė mergaitė. Apsisto
jo pas savo dėdę Clevelan- 
de (Ohio). Iš pat jaunų 
dienų pamylėjo mokslą. 
Tačiau įvairios kliūtis pa
stojo jai kelią, p. Sakalie- 
nė (Bagdžiūnaitė) griebė-

• • • v • •

Fifth Avenue, New Yorke, maršuoja Knights Templar nariai, minė 
darni 128 metines valstybės order’io. Paradas pasipuošęs žvaigždėtomis, 
laisvai plevėsuojančiomis vėliavomis.

GYVENIMO SĄLYGOS BOLŠEVIKIJOJ

Tokio, Japonija, liepos 31 
— Japonijos užsienių rei
kalų ministeris vice-admi- 
rolas Teijiro Toyoda savo 
vyriausybės vardu atsipra
šė Jung. Valstybių ir pa
reiškė apgailestavimą dėl 
bombardavimo J. V. karo 
laivo ‘Tutuila’ ties Chung
king, Kinija.

Jung. Valstybių atstovas 
Japonijai Joseph C. Grew 
kalbėjosi su Japonijos už
sienių reikalų ministeriu 
Toyoda per 20 minučių.

Japonų karo jėgoms įsa
kyta būti atsargiems, kad kai naują nusistatymą”, ir 
nepalietus Amerikos nuo
savybių.

Kaip žinoma, santykiai 
tarp Amerikos ir Japoni
jos ir taip jau įtempti dėl 
Indo - Kinijos incidento, 
bet jie dar labiau pablogė
jo dėl bombardavimo karo 
laivo.

Kai kurie Kongresmonai 
įtarė Japoniją, kad bom
bardavimas buvęs tiksliai 
padarytas.

Gali būti, kad dėl to bom
bardavimo kol kas karo 
nebus, bet Japonijos be su
stojimo siuntimas karo jė
gų į Indo -'Kiniją provo
kuoja karą.

Tokie Smerkia Jung. 
Valstybes

Tokio, Japonija, liepos 31 
— Japonijos premieras 
Konoye pareiškė, kad Ja- 
pinija yra apsisprendus 
“tęsti savo politikos istori
nį atnaujinimą pagal visiš-

— Vienas 
jrancūziškosios 
jos dalies dienraščių “Ga- 
zette de Lausanne” įsidėjo 
įer du numerius vieno 
šveicariečio, ištisus metus 
gyvenusio bolševikų paim
toje Lenkijos dalyje, strai
psnį. Jame atvaizduojamos 
gyvenimo sąlygos po bol
ševikų jungu, šis straips
nis įdomus tuo atžvilgiu,

sako, kad tos programos 
pravedimas turi būti su di
deliu pasiryžimu ir skubo
tumu. Vokietijos - Rusijos 
karas verčiąs Japoniją 
keisti savo politiką.

Japonų spauda smerkia 
Jung. Valstybes ir Brita
niją, vadindama jas Dutch 
Rytų Indijų valdovais ir 
kaltina Jung. Valstybes už 
nutraukimą aliejaus siun
timo sutarties su Japonija.

STIMSON ATSIPRAŠĖ 
WHEELERĮ

Washington, D. C., liepos 
31 — Karo sekretorius 
Stimson labai smarkiai 
buvo užsipuolęs Senatorių 
Wheeler, demokratą, iš 
Montana valstybės už jo 
nusistatymą prieš karą ir 
už išsiuntinėjimą kokių 
ten atviručių, kuriomis 
senatorius raginęs rašyti 
prezidentui, kad jis nesiųs
tų kariuomenės į Europą. 
Sekretorius Stimson pa
reiškė, kad senatoriaus

žymiausiųjų menė pasirodė mieste, ku- 
Šveicari- riame jis gyveno. Masko

lių kareivių apsirengimas 
buvęs labai prastas. Bet 
dar labiau slegiantį įspūdį 
padariusios ištisos gaujos 
rusų civilinių, ypač mote
rų ir vaikų, kurie stengėsi 
prasiskverbti į raudonar
miečių užimtas sritis. I
Nors kareiviai mėgino Nei mėsos,

t. t. Mieste tikra žodžio 
prasme nieko nebeliko: 
viskas buvo absorbuota 
Rusijos tuštumos. Buvu
siųjų krautuvių vietoje at
siradę “liaudies koopera
tyvai”, tačiau juose nieko 
kito nėra, kaip trys daly
kai (ir tai ne visuomet): 
duonos, bulvių ir... šilko, 

nei daržovių,
v •

girininko žmona ligšiol ne
žino, kur padėtas jos vy
ras.

Vieninteliai žmonės, ku
rie palikti ramybėje, tai 
mokytojai. Jie vadinami 
kultūros darbuotojais. Pa
sak autoriaus, reikia gir
dėti, su kokiu dievobaimin
gumu rusų biurokratai mi
ni žodį “kultūra”. Net su
augę žmonės privalomai 
turi lankyti vakarines mo
kyklas, kuriose dėstomi iš
imtinai politiniai dalykai. 
Agitatoriai dėsto SSSR 
konstituciją, bolševikų 
partijos istoriją ir laiko' 
paskaitas apie “darbinin-

si knygų, jas skaitė su di
deliu įdomumu, studijavo, 
kad pasisėmus žinių galėtų 
pasitarnauti išeivijai.

Prisirinkus įvairių žinių 
1916 m. pradėjo rašyti tuo 
laiku išeinantiems laikraš
čiams: ‘Draugui’, ‘Lietu
vai’, ‘Katalikui’. Vėliau, 
pradėjus eiti “Vyčiui”, 
‘Darbininkui” ir “Moterų 
Dirvai”, p. Sakalienė (Bag
džiūnaitė) tapo jų nuolati
niu bendradarbiu.

1918 metais apsivedė su 
p. Ignu Sakalu, buvusiu 
“Vyčio” redaktorių ir da
bartiniu “Draugo” redak
torių.

1923 m. p. Sofija Sakalie
nė tapo pakviesta redaguo
ti “Moterų Dirvą”, kurią ir 
iki šiol pavyzdingai reda
guoja. Šiandien Jubilieja- 
tė yra tikra pažiba Moterų 
Sąjungoje. Sąjungietės 
gali džiaugtis ir didžiuotis 
turėdamos p. Sakalienę 
redaktorium. Ji yra nuo
širdi ir kukli darbininkė 
žurnalistinėje dirvoje.

Sidabrinio Jubiliejaus

v •
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kų vargą ir priespaudą ka- ProZa sveikiname p. Sofi- 
noicivioi ux^, xxvx vxcxx^,xl4,| valstvhėsp'ją Sakalienę ir linkime

juos nustumti atgal, bet’nei konservų, nei šmotelio Pltallstinese valstybėse,„ 
dėl to čia; vilnonės medžiagos nebu-L , irjog neutralinės šalies ste- daugelis jų vis dėl to čia į vilnonės medžiagos nebu- * • i, K - J 

kėtojas piešia, kaip bolše- pasiliko. Šie visiškai ap-'vo per visą žiemą. Žmonės s a _ RaiP° Pa'
vikai visur šeimininkauja, driskę vargšai aiškino, kad'šiaip taip verčiasi senomis s! ci°Jimas 1S žmonių, u- 
ar tai būtų buvusios Len- jie klajoju paskui raudo- atsargomis. uk ki» Pj^?3 b"Y°

nąją armiją, tikėdamiesi 
į susirasti maisto ir kaip 

tolesnių ištraukų pamaty- nors pasprukti iš “rojaus”, 
sime, šveicariečio paduo- Nuo pat pirmos bolševi- 
damos žinios apie buv. 
Lenkiją visiškai sutinka 
su tuo, kas dėjosi okupuo
toje Lietuvoje.

Pirmiausia, autorius pa
stebi, kad savo aprašyme 
jis negali minėti nei tiks
lių vietovių pavadinimų, 
nei pavardžių, nes “reikia 
turėti omenyje tuos, kurie puolė tuštinti 
ten pasiliko”.

<ijos srityse, ar tai Lietu
voje, ar kur kitur. Kaip iš j

kų atėjimo dienos prasidė
jo vietinių gyventojų iš
siuntinėjimai. Pirmiausia 
buvo suimti ir išsiųsti Ru
sijos gilumon vietos polici
jos tarnautojai. Po jų sekė 
valstybės ir savivaldybės 
tarnautojai.

Tuo pat metu bolševikai 
krautuves

ir sandėlius. Visa, kas bu- 
Autorius pradeda savo vo rasta, išgabenta sovie- 

aprašymą nuo to momen- tų Rusijon: maisto produk
to, kai bolševikų kariuo- tai, pramonės dirbiniai ir

Suomija Nutraukė Diplomatinius
Santykius Su Britanija

Amerikoje” sveiRai sulaukti auksinio 
jubiliejaus!

— Bolševikai iš Lietuvos XXV LXA ną uacvo uu»u uvgv- „ _v
diskai apiplėšti. Kiekviena'bazn-vuclll lsvez« bevelk v" 

sas brangenybes. šiuos 
daiktus atimant, buvo pa
reikšta, kad jie vežami “į 
I bedievių muziejus”. Tenka 
patirti, kad Vokietijos ka
talikai renka aukas aprū- 

| pinti Lietuvos bažnyčias 
bažnytiniais daiktais.

Wheeler toks žygis esąs 
labai arti “išdavystės”. Po 
kiek laiko karo sekretorius 
Stimson atsiprašė senato
riaus Wheeler.

Helsinki, Suomija, liepos 
31 — Suomijos vyriausybė 
praneša, kad įsakė uždary 
ti savo atstovybę Londone 
ir pareikalavo, kad Anglija 
tuojau uždarytų savo ats
tovybę Helsinki.

Suomija buvo priversta

nutraukti diplomatinius

Ūkininkų turimi gyvuliai Į tokia paskaita baigiasi 
buvo konfiskuoti. Jų išti
sos bandos buvo varomos 
Rusijos pusėn. Ūkininkai _ 
su ašaromis akyse skyrėsi I ’
su savo gyvuliais. “Štai 
vaizdas, vienu žodžiu re
ziumuojąs vargą tų api
plėštųjų gyventojų, ku
riems įsibriovėlis sakėsi, 
nešąs laisvę”. Bolševikai 
tuojau pradėjo steigti kol
chozus, bet susilaukė tokio 
pasipriešinimo, jog tuo at
žvilgiu beveik nieko dar 
nepasiekta. Ūkininkams 
palikta po vieną karvę ir j 
po vieną kiaulę. Teoretiš
kai ūkininkas gali turėti 
ir antrą karvę, bet už ją 
reikia mokėti per metus 
tokius aukštus mokesčius, 
jog jie prilygsta pačios 
karvės vertę.

Pasak autoriaus, sovie-

'v •

Lenkai Sudarė Sutartį 
Su Stalinu

Londonas, liepos 31 — 
Lenkijos vyriausybės va
das, generolas Sikorski, 
Londone, pareiškė, kad su

Kunigy Vienybės Seimas
----  e

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

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

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

VisuMtt^nvs akys nukreiptos į Kunigų Vienybės 
Seimą.

sovietų Rusija sudaryta 
“garbinga sutartis”.

Lenkų neapykanta vo
kiečiams pastūmėjo juos 
susidraugauti su bolševi
kais. Per metus lenkai 
skelbė pasauliui sovietų 
Rusijos bolševikų kruvi
nus darbus Lenkijoje, da
bar sudarė “garbingą su
tartį” su savo tautos per
sekiotojais, su Dievo ir 
Bažnyčios didžiausiais 
priešais. Tikrai nesupran
tamas yra lenkų pasielgi 
mas.

fraze, kad “SSSR diktuos
taiką Europoje”.

Žmonės gyvena baisiau- 
, vienas kitu 

nepasitiki. Net kortomis 
palošti bijoma susitikti.

II '
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Nors Karštas Oras, Kailiniai

santykius su Britanija, ka-tiškųjų valdininkų skal
da Anglijos vyriausybė ėjus prilygsta tik jų nerū-
sulaikė Suomijos prekybą pestingumą. Niekur jam 

Į netekę matyti tokie for-1 
Vokiečiai esą patenkinti’ malizmo ir prisirišimo prie H 

instrukcijų raidės, kaip! 
sovietų valdžios aparate, i 
Biurokratizmas darosi bai
siausia režimo žaizda, su 
kuria lygiagreta einą šni
pinėjimas. GPU valdinin
kai sovietų aparate užima 
pirmą vietą. Apie kiekvie
ną gyventoją surašyta at
skira byla, šaukimai į 
GPU žvalgybą, kratos ir a- 
reštai yra kasdieninis reiš
kinys. Areštai darosi tik
tai nakties metu. Buvusie
ji biznieriai, pravardžiuo
jami spekuliantais, negau
na jokio darbo. Buvusieji 
valdininkai vienas po kito 
išsiunčiami nežinia kur. 
Vietinis girininkas išsiųs
tas vienas pirmųjų. Po ku
rio laiko išvežta ir jo žmo
na su šios 16 metų seseri
mi. Vėliau patirta, kad gi
rininko žmona atsidūrė U-j 
ralo vario kasyklose. Jos' 
sesuo ištisas dienas stovi- 
nėja prie vietinio koopera
tyvo, laukdama paskirto
sios bulvių porcijos. Šio

ir sudarė blokadą.
Vokiečiai esą patenkinti 

tuo Suomijos žygiu ir pa
reiškė, kad už tai Suomija 
bus išaukštinta virš kitų 
Skandinavijos valstybių ir 
jai bus duota galimybių po 
karo sudaryti didesnę val
stybę.

Reikalaus Sumažinti Gazo
lino Vartojimą

Washington, liepos 31 — 
Vyriausybė reikalaus, kad 
žmonės sumažintų vienu 
trečdaliu gazolino vartoji
mą, kad išvengtų truku
mų. Nėra užtektinai laivų 
atvežti gazoliną į rytines 
valstybes.

Vyriausybės vadai pa
reiškė, kad jei žmonės sa
vanoriai tai nepadarys, tai 
būsią taip sutvarkyta, kad 
tik po penkis galionus į sa
vaitę žmogus tegalės jo 
nusipirkti, gi naktimis ir 
sekmadieniais visos gazo
lino stotys būsią uždary
tos.

V •
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AUGUST1
SALE / .•

Tiesa, šiandien kailinių nereikia, bet už kele- i 
tą mėnesių jie bus malonūs ir reikalingi. Žinote, > 
dabar Amerikoje iš karo priežasties Europoje vis- | 
kas kyla, kyla ir kailinių kainos. Nuo Spalių mė- j 
nėšio reikės mokėti valstybei pardavimo taksus, ’ 
taigi įsigykite kailinius dabar, kol kainos dar nė- | 
ra pakilusios ir nereikia mokėti pardavimo taksų, t

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

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

I
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Ali WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.
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Popiežius Nesiduoda 
Suviliojamas

Sakyti tiesą į akis, ypač jei tiesa nepakenčiamai 
karti, tai nemalonus ir kartais pavojingas dalykas. Y- 
pačiai pavojingas, kada tiesa sakoma tokiems pasau
lio didžiūnams, kurie nesiskaito nė su Dievo, nė su 
žmonių įstatymais. Bet Šv. Tėvas Pijus XII tiesą pa
sakyti išdrįsta ir tai tokiems galiūnams, kurie gali 
jam bet kokiu momentu pakenkti, nes savo pajėgomis 
yra apsupę smulkytę Vatikano valstybę, mažesnę už 
turtingo valstiečio ūkį. Kada prasidėjo nacių su sovie
tais karas, kai kurie net gan įžymūs politikai tuojau 
ėmė skelbti, kad dabar, girdi, Popiežius prisidės prie 
“kryžiaus karo”, kurį Hitleris paskelbė komunizmui. 
Tų politikų manymu, Popiežius, kad ir išoriniai neno
rėtų, bet bus nacių priverstas prisidėti, kaip tai pada
rė daugelis mažesniųjų valdovų, nes neturėjo drąsos 
nei jėgų diktatorių reikalavimams atsispirti.

Taip mano pasaulio politikai, kurie vadovaujasi 
vien savisaugos principu. Sakyti karčią tiesą į akis 
tiems, kurie tave turi saujoj ir kiekvienu momentu ga
li sugniuždyti — koks tai, anot jų, neapdairumas ir 
politiškas nesubrendimas! Kitokių principų jie nepa
žįsta (o jei pažįsta, tai nepripažįsta), kaip tik šaltą 
apsiskaičiavimą išvengti pavojaus ir savo kailį išgelbė
ti. Bet jie ir tai nužiūrėjo, kad Popiežius natūraliai 
neatsispirs tokiai pagundai kaip karas prieš bolševiz
mą, kad išgarsys jį visam pasauliui ir ragys visus 
krikščionis prie to žygio prisidėti. Savaime supranta
ma, kad jie širdies gelmėje džiūgavo, jog į tokį karą į- 
sivėlęs, Popiežius susikompromituos Anglijos ir Ame
rikos vyriausybių akyse ir tas galingas valstybes nu
statys prieš Vatikaną ir, žinoma, prieš visą katalikiją. 
Žodžiu, tie neprietelingi Bažnyčiai politikieriai tikėjosi 
pasidžiaugsią stambiu politiniu skandalu.

Tačiau jiems teko nusivilti. Šv. Tėvas ne kokios 
vienos tautos, bet visos Katalikų Bažnyčios vadas. Jis 
ne savisaugos sumetimais, bet tikybiniais principais 
vadovaujasi. Jis negali skelbti “kryžiaus karu” to. kas 
yra grynas politinis žygis. Kad to žvgio proga gali būt 
sugniuždytas bolševizmas, tai jau čia tik pripuolamai 
susidaręs pliusas. Šv. Tėvui, uoliam taikos apaštalui, 
nedera džiūgauti dėl vis didėjančios karo liepsnos ir 
raginti žmoniją, kad dar daugiau tą liepsna išpūstu ir 
nežmoniškas žudynes pratęstų. Jis visados troško vien 
taikos ir dabar atvirai dėl jos pasisako, nežiūrint, ar 
kam tai paranku, ar ne. Taip pat nepamiršta ir tarti 
tiesos žodį bet kokiems diktatoriams, kurie paneigia 
daugiausia jam rūpimą dalyką — religiją. K.

I
■ Dėl Smetonos Pareiškimų f

Lietuvių sukilėlių kovų su bol- pasiryžimą žūt būt turėt Nepri-Į 
ševikais metu. Kaune susiorga- klausomą Valstybę, kurios ats- 
nizavusi laikinoji Sukilėlių Vy- teigimą Lietuvos žmonės skelbė 
riausybė, paskelbė atsteigianti ir skelbs visomis progomis,' 
Lietuvos Nepriklausomą Vals-' dienraščio "Draugo” skiltyse iš-1 
tybę. Reaguodamas į tą Lietu- reiškiau savo pasipiktinimą to- 
vos laikinosios vyriausybės kiu negudriu ir lietuvius įžei- 
skelbimą p. A. Smetona pareiš- džiančiu p. Smetonos pareiški- 
kė Herald - American korespon- m u.
dentui, kad jo nuomone, Lietu- Po kelių savaičių lūkeriavimo 
vos Nepriklausomybės paskel- koks tai tautininkų lyderys, pa-j 
bimas esąs perankstyvas. Šio sislėpęs po slapyvardžiu “Chi- 
pareiškimo p. Smetona visai ne- cagietis” savaitraštyje 29 Nr. 
ginčija, jis tik ginčija kitą pa- "Dirva” išbarė mane už “Drau- 
reiškimą, kad būk lietuvių suki- ge” tilpusį straipsnį.
limas Kaune prieš bolševikus Aš po visais savo raštais pasi- 
buvęs vokiečių inspiruotas. rašau savo pavardę, tad norė-

Gerai žinodamas
žmonių nuotaiką ir jų

tonos pareiškimus ir niekad jų 
nepateisins. į?

Tik vienas kitais’ akis užmer
kęs prieš visokią teisybę, par
tinis tautininkų laikraštininkas 
išdrįso teisinti p. Smetoną ir 
dar užsipulti tik gero savo tė- 

i vynei tetrokštanėius žmones. 
Tautininkų argumentas, kad 
Lietuvos atstovybes pripažįsta 
demokratinės valstybės, dar ne
pasako. kad Lietuva, kaipo val
stybė. yra Nepriklausoma.

Lietuva yra svetimųjų pav>er- 
gta, vakar bolševikų, šiandien 
gal vokiečių ir jų reikia vaduoti 
ir skelbti jos Nepriklausomybės 
atsteigimų. Tam tikslui ir patys 
—......... _i turi įsteigę “Lietu-

Įspūdžiai Iš Lietuvos
(Rašo mūsų korespondentas, apsilankęs Lietuvoje)

Žiaurus Komunistų Vergijos Galas
(Tęsinys)

J. P. PRELATAS JONAS AMBOTAS,
Hartfordo lietuvių parapijos klebonas, sekmadienį, 
rugpiūčio 10 d. š. m. Marianapolyj, Thompson, Conn. 
pašventins Kalvarijas —Kryžiaus Kelius, kurie bai
giami statyti geraširdžių lietuvių aukomis. Šventi
nimas įvyks 3 vai. po pietų. Bet Marianapolio parkas 
bus atdaras nuo pat ryto. Garb. TT. Marijonų Pro- 
vinciolas, kun. dr. Jonas Navickas nuoširdžiai kviečia 
visus atvykti ir dalyvauti Kalvarijų šventinimo cere
monijose.

skaityte skaitai pasiryži- kumštį suspaudęs, karto- 
mą ir nenugalimą norą vis- jo senis kaimietis, rodyda- 
ką pakelti, visa kuo auko- mas mums kelią. Mums jį 
tis, kad tik galima būtų guodžiant ir judant pir- 
sutriuškinti raudonąsias myn, girdėjome dar šio se- 
gaujas. Čia pamatome pir- nio prašymą:
muosius Lietuvos sukilę- Tik, brolyčiai, nesigailė- 
lius. Tai daugiausia jauni kitę tų budelių, judošių... 
vyrukai, 17-20 metų am- Jie ir jums dar kelią gali 
žiaus gimnazistai, ūkinin- pastoti... j 
kaičiai, studentai, darbi
ninkai. Jie primena 1918- 
1919 metų savanorius: be 
jokios uniformos, tik ant 
kairiosios rankos įvairių į- i 
vairiausi kaspinai, gink
luoti taip pat įvairiausiais 
ginklais, su žėrinčiomis a- ' 
kimis ir savo tvirtomis j 
rankomis suspaudę ginklą , 
valo miestą ir jo apylinkes j 
nuo raudonų jų parazitų. Iš ; 
užsienio atvykę lietuviai ’ 
ryžtingai ir džiaugsmin- , 
gai snaudžia savo bendro- ’ 
jo likimo draugams, vietos

( umiz ty uriiį.

tautininkai
i vai Vaduoti Sąjungą”. Jeigu 
Lietuva nebūtų pavergta ir tu
rėtų Ne priklausomybę, kaip nu
kalba p. Chicagietis, tai nuo ko 
gi jų reiktų vaduoti, negi r.uo 
Nepriklausomybės. P. Chicagie- 
čio demogogija jį patį sumuša.

Jeigu naujos Nepriklausomy
bės ir nereiks Lietuvai skelbti, 

1 tai jos atstatymą kas nors tu
rės kokiu nors aktu paskelbti, 

i ką ir bandė daryti Lietuvos su
kilėliai, kurių žygius smerkia 
p. Smetona.

i Dėl mano senų sąskaitų su 
I Lietuvos tautininkais ir jų šefu 
j p. Smetona ,tai aš tiek galiu pa
sakyti. kad visas tas sąskaitas 

| aš pasilaikau kol kas pas save ir 
pateiksiu p. Smetonai ir jo pa
taikūnams, kaip 
grįšime į Lietuvą.

Mano sųskaitos
1 ir jo rėžimui nėra 
daugelio Lietuvos gerų patriotų 
sąskaitas.

Aš, ačiū Dievui, dar nors gal
vą ant pečių tebeturiu, o tuo 
tarpu Suvalkijos ūkininkų vei
kėjai — be dėmės lietuviai pat
riotai, kaip Petrauskas ir kt. 
prie tautininkų rėžimo ir galvos 
neteko. Suprantama, kad tų p.
- 4-..

Smetonos rėžimo aukų gyvieji 
giminės neužmirš pateikti p. 
Smetonai savo sąskaitas, kaip 
ir šimtai po kalėjimus koncen
tracijos stovyklas tampytų, bei 
visaip persekiotų lietuvių pat
riotų.

Aš dar kartą viešai pareiškiu, 
kad iš visų jėgų dirbsiu visur 
kur aš tik būsiu, pirmiausia dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės at- 
steigimo ir taip pat dėlto, kad 
daugiau Lietuvoje p. Smetonos 
rėžimas, tiek daug nelaimių at
nešęs Lietuvai ir tiek daug žmo
nių per 13-ką metų prikankinęs, 
niekad tėvynėje nebeatgytų.

Jeigu pirmame klausime aš 
galiu surasti bendrą kalbą su 

i tautininkais, tai antrame nie
kuomet, kol Amerikos tautinin
kai vienysis apie p. Smetoną ir 
darbuosis tam. kad sugrąžinti p. 
Smetoną į nevainikuoto Lietu- 

i vos valdovo — diktatoriaus sos
tą.

Aš buvau, esu ir būsiu ištiki
mas demokratijos principams ir 
už jų įgyvendinimą mano tėvy- 

i nėję kol gyvas kovosiu.
ST. GABALIAUSKAS.

Lietuvos čiau, kad ir p. Chicagietis nusi- 
ryškų imtų kaukę ir stotų akis į akį 
-------  pasikalbėjimui Lietuvos vadavi- 

noje. Jie tykoja krūmuose mo reikalais. Jeigu p. Chicagie- 
ir javuose. Pasiruošk — tis slepi savo vardą ir pavardę, 
komanda, ir pirmyn. Lai- tai kas nors netvarkoje Tamstos 
mingai pasiekiame Vin- darže. Dabar pakelbėsime iš es- 

■ čius. Prakrapštę dulkėtas mės dėl tų p. Smetonos pareiš- 
akis,užsukame į triobą pas 
pirmutinį Lietuvos ūkinin
ką, tikriau sakant darbi- 

ininką. Čia mes patiriame 
daugiau apie bolševikų 
siautėjimą, ūkininkų išve
žimą, jų kankinimą ir tt. 
Mažažemis ūkininkas savo 
jautrumu, nuoširdumu ir 
namų vidaus grožiu bei 
švariu įrengimu sužavi se
nus, jau per didįjį karą 
buvusius Lietuvoje vokie
čių karius. Vidutinio am
žiaus žmogų ir jo šeimi
ninkę kiekvienas beriame 
be paliovos įvairių įvai
riausiais klausimais. Gas- 
padorius be jokio varžy
mosi, drąsiai, it karys, 
trumpai mums nupasako
ja visą paskutiniųjų bolše
vikinių metų epopėją ir 
trumpai sako:

Ačiū Dievui, kad jūs atė
jote. Mumis bolševikai jau fuvtii patriotizmo ir kovos dva- 
baigė smaugti. Až ncka.’ 
besiu apie didesnius ūki
ninkus ir inteligentus. Jų 
didelė dalis jau buvo visiš
kai prismaugta, o kiti lau
kė savo eilės. Ne kitokio 
galo būtume ir mes, maža
žemiai ir darbininkai, susi
laukę. Žiūrėkite, ir aš, pu
sės hektaro ūkininkas, jau 
buvau paimtas už gerklės: 
apdėjo tokiais mokesčiais, 
kad maniau jau apleisti! 
namus ir eiti, kur akys už-! 
mato... Mes laukėme, lau-j 
kėme valandos ir neapsi-j kuris viską neigia kas ne jo at- 
vylėme. Gaila tik, kad ank-^j^fa arba mažiausiai valstybės 
SČiau neatėjot, būtume dar reikalų nebesuvokią dėl senaf-j 
išgelbėję savo kaimynė- vės pensionierius 
liūs. Juos dvi dieni prieš
karą tie šarančiai kaip gy- geba orientuotis momento rei-l 
vulius vagonais išvežė iŠ kaluose. tai jie pasisamdo gud-1 
mūsų tarpo (čia jis prade- rius sekretorius, kurie jų vardu 

' jo minėti visą eilę išvežtų juoda pareiškimus.

kimų ir Amerikos lietuvių tau
tininkų rolės Lietuvos vadavi
mo darbe.

Pats p. Smetona neginčija, 
kad Lietuvos Nepriklausomybė\ 
buvo jei nepanaikinta, tai bent' 
prismaugta, kaip formulavo ir, 
U. S. A. Prezidentas Roosevel
tas ir jos atsteigimui pirmykštę 
stovį, bus reikalinga koki nors 
akcija.

Tos akcijos natūraliu būdu, 
išviję bolševikus iš Kauno, ė-i 
mesi lietuviai sukilėliai. Tas su- I 
kitelių žygis aplaistytas 10,000 
lietuvių krauju ir užantspau
duotas IfOOO jaunų vyrų gyvy
bėmis turėjo būti užfiksuotas\ 
likusiųjų gyvų sukilėlių pareis-', 
kimu. To reikalavo komį liogi- 
ka, to reikalavo momento aplin
kybės. Tas sukilėlių pareiški
mas per Kauno radijo buvo per
kūno trenksmu giedrioje dieno-j 
je, kuris uždegė tūkstančius lie-

mes visi su-

p. Smetonai 
didesnės už

i Pasiekėme pusiaukelę į 
Kauną. Gražiai žaliuoja 
Lietuvos laukai. Ūkinin
kai, papuošę namus tauti
nėmis vėliavomis, kruopš
čiai darbuojasi laukuose. 
Iš pirmo žvilgsnio neatro
do, kad čia tik ką praūžė 
karo audra. Bet geriau į- 
sižiūrėjęs į aplinką, pašte 
bi, kad čia dar esama prie 
šo šiltų pėdų: kur nekur 
dar rūksta namų griuvę-1 
šiai, pakelyje riogso sovie
tiškųjų tanku, pabūklų ir 

- . kitų karo Dadargų likučiai,sukilėliams, rankas ir pa- Dažnai užtinkame sovietll 
sikeicia pirmaisiais jspu- kari pamestą apranga. y- 
dmis ir patyrimais: pač mundirus. - !

Viskas tvarkoj, sypsoda- (rubaškas) šalmus,

Į sės gimnazistas, prieš ke
letą dienų dar bolševikų 
kankintas kalėjime, — 
Kaunas ir Vilnius mūsų 
rankose, bolševikų gaujos 
strimagalviais nešasi iš 
mūsų Tėvynės.

Tad reikia jiems labiau ant jos įbestas paprasčiau- 
nastoti kelią, juos suimti į sias baslys ar kokia šaka 
bučių, duoti jiems dar ir ant jų užmauta raudon- 
daugiau, kiekviename už-armiečio keourė, šalmas, 
kampyje uostyti lietuviško ar net pakabinta palaidinė, 
parako...

Ugningomis akimis per-minimo ženklo. Pagalvoji 
žvelgę vieni kitus atsisvei- žmogus, kad tų žmogystų 
kinome. Jie skubėjo savo galas nieku nesiskiria nuo> 
keliu, o mes savo. | iu pačių viso gyvenimo.

Mes visa savo siela džiau- Jie buvo beveidžiai vergai 
gėmės jau pasiektais suki- Stalino karalystėje, ju at- 

Jų padėtis lėlių laimėjimais ir su di- mintis išdilo kartu su jais.. 
džiausiu nekantrumu T . T-T« • • i
traukėme Kauno link. I LlCtUVOS Ūkininkių 

Pakeliui sužinojome, kad kt | -
apdeginta ir Mariampolė,, CpdlclUZlcUllci  ̂
bet ne taip baisiai, kaip — 
Vilkaviškis. Esą sudegę a- 
pie 20% miesto. Miestą sa
vo rankose taip pat turi 
sukilėliai ir kovoja su bol
ševikais ir išgamomis.

—Mirtis Lietuvos išdavi
kams ir razbaininkams, —,

AŠ nekal-j^a iš kurios gimė nauji didvy-\^ 
’1 riai pasiryžę už savo tėvynę gy

vastį paaukoti.
Po viso to, čia gyvenančiam p. 

Smetonai, kuris turi pretenzijas 
vadintis save Lietuvos Respu
blikos Prezidentu, buvo tikras 
neišmanymas arba nebesuvoki- 
mas momento reikalų pasakyti, 
kad tie Lietuvos sukilėliai ne
turėjo daryli panašių pareiški
mų.

Tokį pareiškimą kokį šiuo at
veju padarė p. Smetona gali pa
daryti tik didelis pavyduolis,

1 gi žuvo karo audroje. Li- 
» rj-t- - Ikusieji gelbsti kas dar ga-
MUSIJ 1 evyne r O Įima išgelbėti, krapštinė- 
r 1 M* A 1 iasi griuvėsiuose: verkšle-
Sukllimo Audros na moterėlės, vaikai, ma- 

Ir iš kairės ir iš dešinės, tvt žuvusiųjų ar šiaip ko- 
visame horizonte, giedrą kios kitos nelaimės ištikti, 
dieną baisūs pilki debesys.! Šiuose griuvėsiuose ir tarp 
Tai žygiuojančių kariuo- (vargo ir nelaimiu prispau- 
menės dalinių sukeltos stų žmonių tvarką sten- 
dulkės. Prieš mus, pro dul-^giasi palaikyti sukilėlių 
kių debesis, stypso pora. pastatyta vietos valdžia, 
bokštų. Tai Vilkaviškio . Tai daugiausia buvusieji 
bažnyčios. Po kiek laiko valdininkai ir laisvųjų nro- 
mes pasiekėme ir patį Vil-,fesiju žmonės. . 
kaviškio miestelį. Nors šį savotiška, nes jis niekaip 
miestelį ir gerai pažinojau, negali susisiekti su Kauno 
bet šį kartą, deja, visai jo ir Vilniaus sukilėliais ir 
nepažinau. Ir nebuvo ko Į tokiu būdu turi laikinai 
pažinti, nes jo kaipo tokio tvarkytis savo rizika ir at- 
veik nėra: pasiliko tik vie-J sakomybe.
na jo šiaurės rytų dalis su: Mieste jaučiama sukilė- 
bažnvčia. Šiaip visas mies-.liu dvasia: ne tik ant užsi- 
tas išdegęs, nugriautas ir likusių namų bet ir ant 
dar mums žyįduojant, de-t kelių namų griuvėsių plė- 
gė. Žmonių veik nematyti:,vėsuoja mūsų trispalvė:' 
vieni bolševikų išvežti, kiti kiekvieno lietuvio veide'

f -

v •

pač mundirus, palaidines 
, šovi-j 

nynus ir panašiai. O šį 
traukimasį uždokumen- 
tuoja pakelyje tik ką su-, 
pilti dažni kapai... Sovietų 
karių kapai baisiai nykūs, 

g kaip nykūs ju buvo tikslai j 
ir pats gyvenimas: suberta 
beforminė krūvelė žemės,

jo kaimynų, kurių tarpe 
pamini ir mums, kauniš
kiams, gerai pažįstamo

Jeigu buvę įžymybės nebesu-

duoda pareiškimus.
Tik tokį patarimą galima šį 

kartą pasiūlyti p. Smetonai, jei-' 
gu jis yra linkęs toliau užsiim-

valstybės gynėjo Budrevi- ti politika ir nenori kenkti savo 
čiaus brolį, kurį bolševikai tautai jos sunkioje kovoje už

Jokio užrašo, jokio kito at-

v •

Pasiryžimas - 
Geležinė Ranka

•I

Priartėjome Šešupę. Sus
tojame. Klausinėjame ūki
ninkus. Pasirodo, kad esa
me bolševikų partizanų zo-

| su visa šeima kur tai išve
žė). Taigi, tik vien mūsų 
apylinkėje iš po nakties 
dingo gal keli šimtai ūki
ninkų, tai ką bekalbėti a- 
pie visą Lietuvą, o ypač a- 
pie Kauną ir Vilnių...

Šiurpas ėmė beklausant 
tokių parodymų. Jie mus 
dar labiau užgrūdino ir lyg 

: kokia spyruoklė 
spyrė kuo greičiau traukti tautininkus bei nesuvestos sąs- 
į Kauną. O gal dar galėsi- kaitos su p. Smetona.
me Šį tą padėti, gal armija. Turbūt aiški didžiuma lietu- 
apsupo iŠ sparnų tas gau- rių visuomenės pripažins, kad 
jas ir tuos lietuvius kanki- šiuo atveju ne aš, bet p. Smeto- 
nius islaisvins? Tokiomis na neapgalvotais pareiškimais 
mintimis vylėmės ir ruo- n€ fįk klaidina, bet ir erzina lie- 
šėmės apleisti nuoširdų ir tuvių visuomenę. Teko kalbėti 
vaišingą brolį lietuvį. ■ su atskirais veikėjais ir tėmyti 

Šeimininkė pritarė vyro lietuvių spaudą, kurių trys ket- 
Tęsinys i-tame pusi. I virtadaliai smerkė šiuos p. Sme-

atstatymą Nepriklausomos Val
stybės.

Už tą, daugelio lietuvių su
pratimu, reikalingą kritiką p. 
Smetonos neapgalvotų pareiški
mų, susilaukiau iš Amerikos 
tautininkų smarkios kritikos ir 
asmeniškų užkabinėjimų.

Man prikišama klaidinimas 
Amerikos lietuvių visuomenės 

spirte ir Sena pagieža prieš Lietuvos

N. A. Vyčiu Apskričio 
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.

Br. Kudirka,
N. A. Vyčių Apskr. Pirm.
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Seselių Pranciškiečių Nuopelnai
Naujosios Akademijos Dedikacija 
Nepaprastos ir garbingos iškilmės
Lietuvių visuomenė ir spauda] sėkmė, Nazariečių Seserų gene- 

šiandien kalba apie nepapras-Į ralė Motina atšaukė iš mokyk- 
tas iškilmes, kurios įvyksta se
kantį sekmadienį, būtent, rug
piūčio 3 dieną, 3:00 vai. po pie
tų.

Tos įvykstančios iškilmės ne
paprastos ir garbingos, nes tą 
iškilmingą pirmąjį sekmadienį 
įvyksta Seselių Pranciškiečių 
ryžtingųjų pasiaukojimų ir nuo
pelningųjų darbų apvainikavi
mas, o lietuvių išeivijai kultūri
nė šventė.

Kadangi šį ateinantį sekma
dienį įvyksta Šv. Pranciškaus 
Seserų Naujosios Akademijos 
dedikacija arba pašventinimas 
Dievo Apvaizdos Kalne (Mount 
Providence), Pittsburgh, Pa., 
gerb. Seselėms begalinis džiaug
smas. kad savo pasiaukojimu ir 
kilniais darbais užbaigė statyti 
Naująją Akademiją, o mūsų 
tautiečiams

tos visas Seseles, ir lietuvaitės 
Seselės ypatingai daug nukentė
jo vien dėl to, kad jos buvo lie
tuvaitės ir tokiomis norėjo pa
silikti.

Tačiau, Seselės Pranciškietes 
dideliai nuolankios, nes savo 
leidiny j “Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjai 1925-1940” 
nemini tų bausmių ir kančių, 
kurių patyrė iš lenkių Nazarie
čių Seserų Ordino, kurį šelpė ir 
turtino savo pasiaukojimu ir 
darbais. Nepaprastame savo 
kuklume ir nuolankume jos 
pradeda savo istoriją sekan
čiai:

“Atsižvelgiant į visas sunke
nybes, kurias Seserys turėjo pa
tirti Įkūnydamos savo siekimus, 
tenka pripažinti, kad per tą 
trumpą laikotarpį “didžius da-

pasididžiavimas, lykus yra padaręs Tas, Kuris 
kad duosniomis savo aukomis galingas yra”. Juk Šv. Pranciš- 
padėjo Seselėms realizuoti tą kaus Vienuolyno Seselėms rei- 
naująjį kultūrinį židinį. į kur kėjo pradėti iš nieko. 1922 m. 
lietuviai galės leisti gražuoles atsiskyrus nuo lenkių vienuolių, 
savo dukras siekti aukštojo kad galėtų darbuotis savųjų 
mokslo, tapti susipratusiomis tarpe, jos liko be mokyklų ir be 
katalikėmis ir inteligentėmis; konventų, 
lietuvaitėmis.

Didžiai gerb. Motinai M. Alo
yzai eina didelė garbė, nes praš
matnioje ir sumanioje jos vado
vybėje ta Naujoji Akademija 
modemiškai pastatyta, 
bus dėkingi, ncmuicco jų pesus greičiau, suai
dukros galės semti reikiamo', trą. Neturint lėšų, 
mokslo ir išauklės tame kultūri- . 
niame institute, studentės bus' 
patenkintos ir laimingos, o tau
ta džiaugsis sulaukdama jauno
sios inteligentinės gentkartės.

SESELIŲ PRANCIŠKIE
ČIŲ ISTORIJA

1919-1920 metais man vika
raujant Šv. Kazimiero parapijo
je, Pittsburgh, Pa., kur klebo
navo šventosios atminties kun. 
J. Sutkaitis, parapijinėje moky
kloje mokytojavo lietuvaitės Se
selės, bet tada esančios lenkių 
Nazariečių Seserų globoje. Pe
lenės dieną, 1920 metais, dėl 
vienos lenkės mokytojos Sesers 
lenkomanybės buvo paniekinta 
Lietuvos vėliava mokykloje. 
Lietuvių garbė buvo įžeista, o 
parapijiečiai dėl to nerimo, ir j nuolyne ankšta darosi, 
kai kurios lietuvės moterys po gyvenimas ten nemažai kainuo- 
bažnytinių pamaldų nutraukė ja. Bet vilties ir pasiryžimo 
velioną lenkomanei Seserei. To spindulys prasklaidina tamsius

Teko prisiglausti 
prie vokiečių Seselių Pranciš
kiečių Pittsburghe, iki jos ga
lės pasistatyti savo vienuolyną. 
Trečiuose metuose po įsikūrimo 

i vienuolyne jau 59 narės. Taip
Tėvai augant Seserų skaičiui kilo rū- 

kad vienturtės jų pestis greičiau statyti savo cen- 
_, kad ir pra

džiai, Seselės pasiryžo atostogų 
metu lankyti lietuvių kolonijas 
rinkti aukų. Tomis aukomis, 
gerb. klebonų leidžiamais va
jais, tretininkų ir kitų parapiji-

debesius — “Mes viską galime 
Tame, Kuris mane stiprina”. 
Dievo Apvaizdos keliais ateina 
pagalbon kilnaširdžiai mūsų 
tautiečiai. LRKSA suteikia len-' 
gvomis sąlygomis 820,000.00 
paskolos, dvasiškija ir visuo
menė duosniai remia savo auko- i 
mis ir perka Seserų išleistus 
bonus”.

Visgi, Šv. Kazimiero parapija 
liekasi “Seselių Pranciškiečių 
vienuolyno lopšys, nes čia Sese
lės rado pirmą ‘prieglaudą’ at
siskyrus nuo lenkių Seselių.' 
Pittsburgho lietuviai su a. a. 
kun. J. Sutkaičiu ir kun. M. Ka-Į 
zėnu priešakyje suteikė pirmą 
finansinę bei moralinę pagalbą 
vos prasidėjusiam vienuolynui”, j 
Sekamai, kitiems lietuviams ku-Į 
nigams remiant, parapijose pra
dėjo kurtis vienuolyno rėmėjų] 
skyriai, taip pat radosi daug 
prietelių ir geradarių. Duosnių 
aukotojų ir kilnių draugijų bei 
organizacijų parama, Šv. Klia
ros dieną, 1925 metais, “atsida
rė durys naujojo vienuolyno, ir 
Seserys, ilgai išgyvenusios tai 
lenkių, tai .vokiečių globoje, pir
mą kartą žengia į savo pasto
gę”.
DIEVAS LAIMINA 
LIETUVAITĖMS 
SESELĖMS

Dievo Apvaizdai leidžiant ir 
laiminant, nuo 1925 metų iki: 
šioliai Seserų Pranciškiečių lie
tuviškoje vienuolijoje išsiauk- 
lėjo su viršum 200 Seserų pasi
aukojusių dirbti ir gyventi di
desnei Dievo garbei, savo tau
tiečių naudai ir Tėvynės gero
vei. Rėmėjų ir geradarių pas
pirtimi, 1929 metais įsikūrė Šv. 
Pranciškaus Akademija, kur 
skaisčios lietuvių dukterys auk
lėjamos tapti praktiškomis ka
talikėmis ir tėvynainėmis inteli
gentėmis. 1932 metais pastaty
ta laikinoji koplytėlė. 1935 me
tais į Lietuvą siunčiamos dvi

Churchill vizituoja besimokinančius lakūnus.

Pradžia 3-čiame pusi.
I pasakojimui ir ką tai 
skaudaus slėpė savo šir
dyj. Senas pulkininkas at
spėjo jos paslaptį ir, lyg 
norėdamas ją patikrinti, 
užklausė, kame yra jos 
vaikai. Moteriškė drąsiai 
ir su pasididžiavimu, bet 
ir su tam tikra diplomati
ja, atsakė;
— Vyresnysis, 22 metų 

amžiaus ,dar laisvos Lietu
vos valdžios buvo pašauk
tas į kariuomenę, o pas
kum paliktas bolševikų 
kariuomenėje. Jis tarnau
ja Varėnoje. Šiandien gal 

; jis jau peria kailį bolševi
kams...

Jaunesnysis sūnus vakar 
kur tai išėjo, o jauniausias 

: dirba prie geležinkelio 
Taigi, jie dirba. Tur būt 
išeis kas gero iš jų darbo,

— ramiai ir atsargiai bai
gė kalbėti moteriškė.

Pastebėjęs, kad ji abejo
janti savo jaunesniojo sū
naus darbu ir varžosi pasi
sakyti, kur jis išėjo, ją ra
minau, pareikšdamas, kad 
jis grenčiausia daro labai 
didelį ir naudingą darbą. 
Moteriškė nusišypsojo ir, 
riedančią ašarą, energin
gai baigė:

Dieve duok, kad jis su 
ginklu rankoje prisidėtų 
prie gelbėjimo mūsų ne
kaltų žmonių nuo išžudy
mo. Ak, tie bolševikai, bol
ševikai, ką jie Lietuvai pa
darė? O jeigu vaikai ir žus, 
tai mes žinosime, už ką... 
Ką tie driskiai atsilaikys, 
bėgo, bėgo per laukus, vis
ką pametę, kaip zuikiai... 
Net po du žmones ant vie- 

’lno arklio movė... Žus tie 
bestijos, nei savo žemės 

įsismagino 
mums

ir vadų pilną jam mūsų Tėvynės nepesiekę, 
Lietuvos išlaisvinimui ir atsta- moterėlė ir išliejo 
tymui, kad Ji būtų ir vėl Lais- v^s4 savo bolševikams pa- • v
va ir Suverene Valstybė su dar giezą.
garbingesne paskirtimi ateities Toliau traukiame plentu 
demokratijoje ir civilizacijoje, jį Kauną. Paplentėje vis

Mūsų tautiečiai geriausiai pa-'daugiau paliktų bolševikų 
sitarnaus Seselėms Pranciškie- . karo reikmenų, kapų... 
tems Naujosios Akademijos de-'Prie miško dega Kazlų Rū- 

■ dikacijos metu, važiuodami į tų da. Jos nepaliko nei ženk- 
nepaprastų ir garbingų iškilmių lo. Paplentėje iškirstas 
šventę, ir nepamiršdami duos-] miškas, riogso nušalinti 
nia parama paremti kultūri-l nuo plento rąstai, vis dau- 
niams Seselių uždaviniams. Ku-igiau raudonarmiečių ka- 

: rie negalės dalyvauti tose reto- PU- kur nekur dar guli ne- 
se iškilmėse, be sveikinimų tegu 
prideda ir gausią auką kilniam 
Seselių Pranciškiečių misijonie- 
riavimui ir išganingam apašta
lavimui.

Visas aukas su pasveikini-;
mais geradariai ir prieteliai
ga

pradėjo statyti moderninę nau- paštališkasai misijonieriavimas 
ją Akademiją, kurios dedikaci-'ir išganinga kultūrinė darbuo- 
ja arba pašventinimas įvyksta tė tai be galo nuopelningi užda- 
šį sekantį sekmadienį.

Lietuviai džiaugiasi Sese
lių misijonieriavimu ir 
apaštalavimu.

Į viniai. Reikia žinoti, kad Sese- 
Į lių Pranciškiečių darbuotės dir- 
i va didelio masto ir labai plati, 
i Jos dabar mokytojauja 17 pa- 

Išlų”trumpų faktinių pastabų rapijinėse pradžios mokyklose, 
aiškėja, kokį svarbų vaidmenį 
Šv. Pranciškaus Seserys vaidi-j 
na mūsų išeivijoje, kokią išga
ningą misiją apaštalauja lietu
vių katalikų gyvenime, kokią 
skaisčią ateitį kuria mūsų lietu
vių išeivių dukterims ir sūnums. 
Lietuviai turėtų būti <

aukštesniose mokyklose 
(High Schools). Misijonieriau-i 
ja arba apaštalauja 5 centruose 
Newarko arkivyskupijoje, 3 
centruose Brooklyno vyskupi- 

I joje, 2 centruose Harrisburgh, 
I III. ir New Britain, Conn. Kate- 

kuribsdėkingi chizu°ja 13 parapijose.
Dievo Apvaizdai, kad mūsų tar- neturi savo mokyklų, 1 parapi-

te

nių organizacijų pastangomis, | studijuoti ir steigti stu.
kun. M. J. Kazėno rūpesčiu tapoi 
nupirkta žemė, 34 akeriai už 
§16,000.00, Pittsburgho užmies
tyje, ir pradėta statyba”.

LIETUVIŠKOJO 
VIENUOLYNO 
STATYBA

“Su vienuolyno statyba buvo 
kiek sunkiau 
žvilgio, 
trukdė darbo progresui, 
būtinai reikia, kad statyba eitų 
pirmyn, nes Seserys laukia pa- 

i stogės, o vokiečių Seselių vie- 
'

iš finansinio at-
Lėšų trūkumas rimtai

o čia

I
I

dijų centrą, ir ten su kitomis į 
pagalbą atvykusiomis Seselė
mis, Vilniuje, gražioje Lietuvos 
sostinėje iki Tėvynės pavergimo 
praėjusiais metais tvarkė ir glo
bojo Birutės bendrabutį, ir Kau
ne vedė anglų kalbos kursus. 
1936 metais akademikėms pas
tato naują bendrabutį šalia vie
nuolyno. 1938 metais į Pietų A- 
meriką siunčia penkias Seseles 
misijonieriauti, kur Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, mokytojau
ja Šv. Juozapo lietuvių parapi
jinėje mokykloje, ir lietuvių 
vaikams ir suaugusiems dėsto 
katechizaciją miestuose Mocco 
ir Bom Rėtiro. Gi 1940 metais

joje Toronto, Kanadoje, ir 3 lie-Į 
tuvių kolonijose Pietų Ameri
koje.

palaidoti raudonarmie
čiai.. Nekantriai traukia
me toliau. Nepaprastas de
besys dulkių dengia mu
mis ir tolimus horizontus. 
Keliais ir laukais traukia 
su pundais pabėgėliai, dvi
račiais ir pėsti juda suki
lėliai, veda suimtus bolše
vikus, dūzgia lėktuvai... 
Jaučiame, kad ir Kaunas 
netoli.

(Bus daugiau)

I

pe turime Pranciškietes lietu
vaites Seseles. Tikrovėje, Gera- 
sai Dievas malonėjo mums duo
ti jas, kurios Jam atsidėkoti į-( Būkime duosnūs kultūri-
kurtąją savo buveinę praminė niams Seselių
Mount Providence — Dievo Ap-'uždaviniams.
vaizdos kalneliu. Kuris Kalne-' Brangios lietuvaitės Seselės 
lis, “kaip ta tyrų oazė, traukia’Pranciškietes atsidavusios Die- 
prie savęs sielas... iš čia skaid
riai švinta religijos, apšvietos 
ir tautinio atgimimo ugnelė... 
vienuolijos darbo vaisiais džiau
giasi plačioji Šiaurės ir Pietų 
Amerikos lietuvių visuomenė...”

Mums išeiviams — džiugu, be
galo džiugu, kad Seselės Pran-įvis, turėtų remti kilnias pastan- 
ciškietės pasiaukujusios uoliai i gas ir ryžtingus darbus Seselių 
darbuojasi savo tautiečių nau- Pranciškiečių. kurios kultūrina 

ir svetur, jaunąją inteligentiją, ruošia
Brangių lietuvaičių Seselių a- būsimų tėvynainių darbuotojų

siunčia sekančiu adresu: 
Sisters of St. Francis, 

Mount Providence, 
So. Hills, R. D. 9, 
Pittsburgh, Pa.

Šv. Pranciškaus 
Palaiminimas.

Visi tie, kurie remia Seselių
vo garbei ir Tėvynės gerovei pa-j Pranciškiečių išganingą kultū- 
rapijinėse mokyklose moko lie-]r*nę ir apaštališkąją paskirtį, 
tuvių vaikus. Akademijoje auk- ant kiekvieno 
lėja lietuvaites gražuoles tapti ^v. Pranciškaus Asyžiečio pa- 
tėvynainėmis inteligentėmis, ir 
visus ruošia kovai su Bažnyčios 
ir Tėvynės priešais. Kas lietu-

iš jų tenužengia

Kas nori, kad kas nors 
gero būtų daroma, turi 
pats tai daryti.

dai mūsų išeivijoje

laiminimas:
“Kad Viešpats palaimintų tave 

ir užlaikytų tave!
“Kad Jis atkreiptų Savo Veidą 

į tave ir pasigailėtų tavęs!
“Kad Jis pastiprintų tave ir 

teiktų ramybę tau!
KUN. A. TAMOLIŪNAS.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

i Telephone PlazaB595
Limosinai dėl visokių reikalų.

I
i

Kun. P. Ragažinskas.

Suvalkijos Ūkininkų Sukilimas
(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)

Revoliucinei nuotaikai palaikyti buvo rei
kalingas spausdintas žodis. Čia teko susidur
ti su rimtomis kliūtimis, nes spaustuvės ne
sutiko spausdinti atsišaukimų. Sukilėlių va
dovybei prisiėjo aplinkiniais keliais įsigyti 
nedideles spausdinamas mašinas, kurias būt 
galima paslėpti namuose ar laukuose. Be to, 
įsigijo keliolika mimiografų. Neužilgo taip 
viskas buvo sutvarkyta ir suorganizuota, 
kad atsišaukimais visuomenė pilnai buvo ap
rūpinta ir informuota. Kad policija taip greit 
negalėtų atsišaukimų sunaikinti, platintojai 
juos nemėtydavo, bet prie medžių pakelėse 
klijais prilipindavo. Norint atsišaukimą su
naikinti reikėdavo peiliu skusti. O tai ilgai 
trukdavo.

Pagaliau atėjo ir 1936 metų pradžia. San
tykiai tarp Suvalkijos ūkininkų ir vyriausy
bės netik nesusitvarkė, bet dar labiau paaš
trėjo. Vadinamieji streikininkai pasiryžo 
spausti vyriausybę. Vienas iš apčiuopiamų 
žingsnių buvo atstatydinimas valsčiuose se
niūnų ir viršaičių. Šis planas daugelyje Su
valkijos valsčių buvo įgyvendintas. Tai pa
daryti nebuvo jau taip sunku. Sukilėlių šta

bas išsiuntinėjo viršaičiams ir seniūnams at
sišaukimus, raginančius atsisakyti iš parei
gų. Kurie įsakymo nevykdys, bus dar pora 
kartų perspėjami, o po to apšaudomi. Ir jei 
dar nepasitrauktų iš pareigų, tuomet bus pa
degami namai. Tiek viršaičiai, tiek seniūnai 
atsidūrė nelengvoj padėty. Apskričių virši
ninkai grąsino, jei kas atsisakys iš pareigų 
kalėjimu, o sukilėliai gąsdina apšaudymu ir 
padegimais. Nežiūrint vyriausybės grąsini
mų seniūnai ir viršaičiai Suvalkijoj atsisakė. 
Tiesa, atsirado vienas antras streiko laužyto
jas. Toki buvo apšaukiami šnipais ir visuo
menės reikalų išdavikais. Visuomenė su jais 
vengdavo bendrauti. Nevykdantieji streiko 
buvo baudžiami. Kalvarijos viršaitis vis delsė 
atsisakyti. Gavo pora įspėjimų raštu. Trečią 
kartą iš po nakties prie savo namų rado pa
statytą kryžių juodai nudažytą, ant kurio 
buvo parašyta, jei nepasitrauksiąs iš parei
gų, tai šis kryžius ant jo kapo būsiąs pasta
tytas. Tas žmogelis taip įbaugintas, vos pra
švitus nubėgo valsčiun ir atsistatydino.

Menkupių kaimo seniūnas Kašuba irgi del
sė kurį laiką pasitraukti. Vieną vakarą, be
valgant vakarienę, keliolika šautuvo kulkų 
per langą buvo paleista į lubas. Tai jau buvo

paskutinis signalas. Jei nebūt paklausęs, tai 
už vienos kitos nakties būtų padegę trobas, 
kaip kad atsitiko su vienu sukilėliams nepa
klusniu seniūnu ir vienu ūkininkų šnipu S. 
Kalvarijos valsčiuje. Šitokios taktikos suki
lėliai laikėsi ir kituose valsčiuose.

Sukilėliams šitokią taktiką vartojant Su
valkijoj daugiau kai pusę metų viršaičiai ir 
seniūnai nėjo savo pareigų, o piliečiai, ypač 
ūkininkai nemokėjo mokesčių. Ir teismuose 
darbas negalėjo reguliariai eiti,, nes neesant 
seniūnų, nebūdavo kam įteikti kvietimai, 
pranešimai. Jei šitoks pasipriešinimas ir ki
tose Lietuvos dalyse plačiau būt išsivystęs, 
tai po vieno kito mėnesio tautininkiškoji vy
riausybė, kurią visas kraštas keikė, būt ne
atsilaikiusi.
AREŠTAI PRIE BAŽNYČIOS DURŲ.

Kovo mėn. 19 d. 1936 m. tėvas Pauliukas, 
S. Kalvarijos bažnyčioj baigė misijas. Žmo
nių buvo daugybė. Pasibaigus pamaldoms, 
išeinantieji iš bažnyčios nustebo pamatę 
šventoriuje virš penkiasdešimts policininkų. 
Kaikurie ėmė juokauti, kad policininkai pa
sivėlinę ateiti bažnyčion, nes jau misijos 
baigtos. Deja, jie čia buvo kitokioms misi
joms atsiųsti — areštuoti įtariamus ūkinin
kus. Po kokio pusvalandžio šventoriuje buvo 
sulaikyta apie 70 žmonių būrys. Ginkluoti 
policininkai suimtuosius nuvarė nuovadon. 
Daugumą jų susodinę į kalinių bosus išvežė

į Mariampolės sunkiųjų darbų kalėjimą.
Neramiausias laikotarpis buvo 1936 m. ko

vo - birželio mėnesiai. Vidaus reikalų ministe- 
ris Čaplikas, vaduodamasis “derži morda” po
litika, žūt būt pasiryžo sutramdyti suvalkie
čius. Miestuos, miesteliuos, bažnytkaikiuose 
uniformuotos ir neuniformuotos (slaptosios) 
policijos skaičius padidintas dešimteriopai. 
Suvalkijoj paskelbė karo stovį. Nuo 8 vai. va
karo, ligi saulei užtekant uždrausta išeiti iš 
namų. Jei kam būdavo reikalo vėliau kur 
nors keliauti, reikėjo gauti specialus komen
danto leidimas. Suvalkijos vieškeliai tartum 
apmirė. Po saulėleidžio nieks nevažiuodavo, 
nieks nevaikščiodavo. O nakties metu jei su
tiksi, tai arba policininkus,. arba sukilėlių 
būrelį.

Areštai dažniausia būdavo vykdomi nak
timis. Kaikuriose vietose* įvykdavo susišau
dymų tarp ūkininkų ir policijos. Nekartą po
licija nakties metu buvo priversta pasitrauk
ti iš kaimų. Daugelis ūkininkų namuose tu
rėjo kariškus šautuvus, kuriuos turėjo teisę 
laikyti šaulių sąjungos nariai. Todėl visai be 
pagrindo tautininkiškos spaudos mestas kal
tinimus, kad suvalkiečius apginklavo viena 
kaimyninė valstybė.

Nei karo stovis, nei masiniai areštai suval
kiečių’ nenuramino. Kalėjimai buvo perpildy
ti. Mariampolės kalėjime, kamerose kur bū
davo 5 kaliniai, tuomet talpindavo ligi 15.

(Bus Daugiau)
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3. Bausme Už Nuodėmes
Pasitikėjimas Dievu reiškia žinojimas, kad Dievas

gurnui; jie užmiršta, kad viena tėra tikroji blogybė — 
nuodėmė, kuri įžeidžia Dievą.

Ateinančioji Garbė
Jie užmiršta ką Apaštalas pasakė: “Šio laiko ken

tėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri bus 
mumyse apreikšta” (Rom. S, 18); mes turėtum žiūrėti 
į Jėzų, “tikėjimo Kūrėją ir Baigė ją, kuris už pažadėtą

Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai
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kartais leidžia nelaimes paliesti pavienius asmenis iri Jam džiaugsmą kentėjo kryžių” (Žyd. 12, 2). 
visą žmoniją, nelaimes, kurias žmonių nedorybės už- Didžiųjų kančių metu, kuris buvo surištas su E
traukė, kaip bausmę už nuodėmes, kad per jas žmones vangelijos platinimu, Apaštalų kunigaikščiai nukrei- 
būtų apvalyti nuo visų nedorybių, sugrįžtų prie Dievo pė savo akis į Kristų, prikryžiuotą ant Kalvarijos kal- 
ir eitų Jo nurodytu keliu. no. Jie buvo su Kristumi prikalti prie kryžiaus gyveni-no. Jie buvo su Kristumi prikalti prie kryžiaus gyveni-

I

Ir dar eilė gerbiamųjų rėmėjų, kurie savo centais, 
prisidėjo prie Lietuvių Darbininkų Dienos pasisekimo: 
S. Paplauskas, Medford, Mass. 
B. Jakavičius, Cambridge, Mass. 
O. Vilimavieienė, Phila., Pa........
E. Jakunskienė, So. Boston
J. Griska, Rochester, N. Y........
J. Manikas, Harford, Conn........Tas pasitikėjimas reiškia pripažinimą, kad Die- me, Petras buvo nukryžiuotas, Povilui kalaviju galva

vas yra teisingas ir tas Jo teisingumas yra meilės į-, nukirsta. Jie yra liudytojai, mokytojai ir skelbėjai, M. Lukšis, Elizabeth, N. J.
1 1j ‘ * a. Paulekas, Washington, Pa.

O. Ivaškienė, So. Boston 
V. Jurgelaitis, So. Boston

kvėptas ir vykdomas. ' kad kryžius yra paguoda ir išganymas ir
Nežiūrint kaip žiauri atrodytų Dieviškojo Gydy- Kristaus meilėje gyvenimo be kančių, 

tojo ranka, kada Jis peiliu giliai piauna į gyvąjį kūną, Į tą kryžių, kuris nušviečia kelią, tiesą 
visuomet Jo veikiamoji meilė tai daro visų žmonių ge- m4, Romos kankiniai ir pirmieji Krikščiony s, kančios C. Pilkonis, Cambridge, Mass. 
rovei.

Galutinai, tas pasitikėjimas Dievu reiškia, kad 
tos nelaimės ir skaudūs išmėginimai, kaip ir blogybės kančias, tada jūs gausite jėgos ne tik su atsidavimu P. Sakas, Lavvrence, Mass. 
viešpatavimas, tęsis tik paskirtą laiką ir neilgiau. jas priimti, bet mylėsite jas ir džiaugsitės, kaip Apaš-

Ateis Dievo valanda, gailestingumo valanda, šven- talai ir šventieji; mūsų tėvai ir vyresnieji broliai, kurie 
to džiaugsmo valanda, naujos išlaisvinimo giesmės va- buvo toki pat žmonės, kaip ir jūs, ir turėjo kančių ir 
landa, džiaugsmo ir linksmybės valanda, kurioje po tų nelaimių gausybę, mylėjo jas ir džiaugėsi jomis, 
baisių nelaimių, Dangiškojo Tėvo visagalė ranka nere-; ' 1 ‘ ~
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viešpatavimas, tęsis tik paskirtą laiką ir neilgiau.

kad nėra
i 

. I ir gyveni-

ir persekiojimo metu, žiūrėjo.
Brangieji vaikeliai, ir jūs taip žiūrėkite j savo V. Ablacinskas, Providence, R. I.

K. Sharka, Irvington, N. J.

J. Sakaitis, \Vorcester, Mass. . ...
T. Daunis, VVaterbury, Conn........
A. Avižinis, No. Providence, R. I.... 
A. Koprijodienė, Cambridge, Mass.
K. Yuknis, Bridgevvater, Mass........
A. Venskus, Norwood, Mass..........
V. Taškūnas, Lawrence, Mass........
J. Buja, Lovvell, Mass.
I. Tutkus, Dorchester, Mass. ......

Žiūrėkite į savo kančias ir nelaimes Nukryžiuoto
jo kančių šviesoje, Švenčiausios Panelės Marijos kan
čių šviesoje, nekalčiausios iš visų sutvėrimų, kurie taip 
artimai dalyvavo Kristaus kančioje, ir tada jūs supra
site, kad sekti Dievo Sūnų, Kentėtojų Karalių, gyveni
mo Pavyzdį, yra garbingiausias ir saugiausias kelias į K. Znotinas, Middleboro, Mass. 
dangų ir į pergalėjimą. A. Kvedar, Athol, Mass.............

Nežiūrėkite tik į erškėčius, kurie įduria ir duoda V. Kuras, Grand Rapids, Mich. 
jums skausmą, bet pamąstykite ir apie nuopelnus, ku- Wm. Gedrim, Brighton, Mass. ..

giamuoju ženklu pašalins jas ir, žmonių protui nežino
mu būdu, teisingumą, ramybę ir taiką sugrąžins žmo
nijai.

Mes gerai žinome, kad tiems, kurie tikrojo supra
timo apie Dievo Apvaizdą, sunku yra suprasti, kodėl 
tiek daug nekaltųjų kenčia tas pačias kančias, kurias 
užsipelnė nusidėjėliai.

Žmonės visuomet susijaudina kuomet audra, kuri u 
išverčia didelius medžius, taip pat nukerta ir mažas rie kyla iš jūsų kančių, kaip rožės dangiškajam vaini- Z. Staniel, Nevvark, N. J. 
gėleles, kurios augo prie medžių ir leido gražius žiedus I kui. Savo sielvartuose jūs atrasite, su Dievo malonės J. Miller, Chester, Pa. 
ir maloniu kvapu pripildė orą. Tos gėlelės ir jų kvapas pagalba, sau drąsos ir jėgos gyventi Krikščioniškojo R. Cook, Lawrence, Mass. 
yra Dievo rankų darbas ir Jo stebėtinas gamtos papuo- didvyriškumo gyvenimą, kuris yra tuo pačiu pašiau- E. Wesockes, Athol, Mass. 
Šimas!

Jei Jis leido, kad tos gėlelės būtų audros nukirs- sų tikėjimas teisingai reikalauja iš jūsų didvyriškumo. F. Yurksaitis, VVaterbury, Conn. 
tos, ar jūs nemanote, kad Jis paskyrė tikslą, nežino
mą žmogaus protui, Savo valdomais įstatymais toms nos minties, užjaučią, mylėkite brolius, būkite gailės- J. Guzevičius, Mattapan, Mass. 
nekalčiausioms aukoms? Kaip labiau Jo Visagalybė ir tingi, ramūs, nuolankūs; neatsilyginkite už piktą, pik- J. Kasiuba, Torrington, Conn. 
Meilė tvarkys nekaltųjų žmonių reikalus amžinajai 
laimei?

Kada žmonių širdyse tikėjimas nusilpnėja, kada 
pasaulio linksmybės apima jų širdis, jie tada visas že
miškas nelaimes vadina blogybėmis. Jie užmiršta, kad 
kančios stovi prie gyvenimo slenkščio, kaipo kelias ve
dąs į lopšio džiaugsmus; jie užmiršta, kad tankiai Kal
varijos kryžiaus šešėlis apdengia atsikėlimo kelią. Jie 
tankiai užmiršta, kad kryžius yra Dievo dovana, kuri 
yra reikalinga mums atlyginimui Dieviškajam teisin-

kojimas ir pergalė, visus jausmus pralenkią taiką; ju- A. Zizminskas, Racine, Wisc.

“Pagaliau”, kaip sako šv. Petras, “būkite visi vie- J. Jankunavičius, Dorchester, Mass. .

tu, už keiksmą, keiksmu, bet priešingai, laiminkite, 
kad visame būtų pagarbintas Dievas per Jėzų Kristų, 
Kuriam yra garbė ir viešpatavimas per amžius” (1 Pet. 
3, 8; 4,11).

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip reikia suprasti Dievo Apvaizda ?
2. Kodėl Dievas leidžia nekaltiesiems kentėti?
3. Ar kančios ir nelaimės yra mums naudingos?
4. Kokia yra tikroji blogybė žemėje?

T. Kubilius, Montello, Mass...............
S. Kavaliauskas, Bridgewater, Mass.
O. Mazurkienė, Mt. Carmel, Pa........
S. Yuskalis, Mt. Carmel, Pa..............
F. Mankus, Cambridge, Mass............
Mary Judis, Indiana Harbor, Ind......
M. Mockevičienė, Cambridge, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Rėmėjams už aukas 
ir paramą. RENGĖJAI.

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00

SVEIKATA
ODA

Pažiūrėk į savo odą po 
j mikroskopu ir pamatysi 
milijonus mažų skylučių. 
Tos skylutės surenka dul
kes ir purvą iš oro. Tas 
purvas užkemša skylutes 
ir turi būti prašalintas, jei 
nori turėt gražią odą ir iš
vaizdą. Užlaikymui odos 
švariai ir sveikai labai 
svarbu užlaikyti tas sky
lutes švarias ii- liuosas 
nuo suteršimo. Pirm gul
siant vakaro, nusimazgok 
veidą geru muilu ir vande
niu ir paskui įtrink gero 
‘cold cream’. Tas atiiuo- 
suos purvą ir išvalys sky
lutes. Jeigu norit turėt 
švarią, sveiką odą turit 
taip ją valyti kas vakaras.

AKYS
Kuomet mus patraukia 

koks gražus veidas, jo a- 
kys pirmiausia padaro į 
mus įspūdį. Atbukę akys 
arba silpnos akys, taipgi 
ašarojančios daugiausia 
nuo perdidelio įtempimo ir

$1.00 persidirbimo. Kuomet 
. $1.00 skaitai arba siuvi turi sė- 

$1.00 dėt taip, kad šviesa pultų 
. $1.40* iš kairės pusės nuo peties, 

$1.00 taip kad ji nešviestų tie- 
$1.00 šiai į akis bet pultų tiesiog 
$1.60 ant to daikto į kurį žiūri. 
$1.00?Geras būdas atgaivinimui 
$1.00 ir atsiilsinimui akių yra
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$2.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

i

(Bus daugiau)

švelniai braukiant pirštų 
galais užmerktas akis. 
Spausk lėtučiai ratu brau
kant, pradedant nuo balti-

> mo iki lėliukės. Po to vėl 
užmerkus akis reikia už- 

• dengti ranka iki atsigai
vins. Daryk tą tankiai ir 
perplauk akis nuolat su 
nelabai 
naudojant 
puodelį.

sūriu vandeniu 
akiai plauti 

FLIS.

Įvyks Sekmadienį

3 VALANDĄ PO PIETŲ

Kryžiaus Kelių lankytojai, šiame Marianapolio Kolegijos sode, ras poilsio.

Rugpiūčio Aug. 10,1941

Kryžiaus Kelių - Kalvarijų Šventinimo

rlarianapoly, Thompson, Conn

Kryžiaus Kelius šventins Jo Prakilnybė Kun. Prelatas Jonas Atri
botas. Palaiminimą suteiks Jo Ekscelenciia Vyskupas Mauricijus P. 
McAuliffe, D. D., asistoje garbingųjų Bažnyčios dignitarų ir garbin
gosios kunigijos.

Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti Iškilmių RENGEI AI
. ; f• P"! IV
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BARBININKAS

KAS girdėti, lietuvių 
KOLONIJOSE

NORWOOO, MASS.

HEW BRITAIN, CONN

1

kiekvienam, ypatingai tiems, 
kurie prisidėjo su savo nuošir
džia aukele. Bušai tą dieną iš
vyks 8 valandą ryte nuo Šv. An-

6

j

mirškime 3 dieną rugpiūčio, da
lyvaukime Šv. Kazimiero para- 

Pereitą sekmadienį daug ŠvJpijos metiniame piknike.
Jurgio lietuvių par. parapijie-, 
čių dalyvavo LDS ir “Darbinin
ko” Jubiliejiniame išvažiavime,' 
Brocktone. Šv. Cecilijos choras,1 
vad. muziko A. Šlapelio, dalyva-

p. M. N. rašo:
“Ar nevertėtų atspausdinti

-

vo dainų programoje. Norwoo- atskiroje knygutėje kun. Raga- 
diečiai ne tik automobiliais va- žinskio atsiminimus — “Suval- 
žiavo, bet ir autobusu. kijos Ūkininkų Sukilimas ’. Tai

pp. J. Versiackas, G. Paznio- >’ra nuogas, tikras aprašymas, 
kas ir Ona Pazniokaitė dirbo iš- kuris turėtų pasilikti lietuvių 
važiavime. istorijoj kaipo pamoka... Svar-

------------ bu, kad labai originališkai ir 
Moterų Sąjungos 27 kp. susi- aiškiai parašyta... Būtų labai 

rinkime įvyks pirmadienį, rug- gaiia, kad tokis aprašymas 
piūčio 4 d., Šv. Jurgio par. sve- dingtų su laikraščiu, nes šiuo 
tainėje, 7:30 vai. vakare. Visos laiku laikraščių numerių nieks 
narės dalyvaukite. Susirinkime netaupina” .
bus iškelta apsvarstymui svar-' 
būs klausimai. K. narė.

Ruošiamės į Marianapolį

Rugpiūčio 10 d. įvyksta Ma- 
rianapoly pašventinimas Kry
žiaus Kelių. New Britainiečiai-ma yra neatsiėmę pinigų nuo{ 
ruošias vykti į šias iškilmes.' komisijos rengimo 4-toj liepos,

i nj jubiliejų. Jų intencijai šv. 
mišios iškilmingos bus atnašau
jamos 7 vai. "Ponai Pavasariai 
turi išauklėjo dvi dukreles — 
Petronėlę, kuri yra dabar vedus, 
ir Marijoną; taipgi sūnų Vladą, 
kuris yra uolus narys Šv. Cecili
jos choro. Ponia M. Pavasarienė 

l parapijos

den ir keliolika mūsų mamyčių. 
Mes esam labai ^dėkingi Apskri
ties Ritualo Komitetui už visą 
darbą, kurį dėl mūsų įdėjo ir 
visiems svečiams, kurie nepa
tingėjo atsilankyti ir būti liudy
tojais tos iškilmingos apeigos.

J.T.A.

tarp jų yra ir ponai A. O. Valin- 
čiai su dukrele, J. R. Raškevi- 
čiai su šeima, ponai F. K. Nor
kūnai su dukrele ir M. Jenušo- 
nienė su sūnumi.

Visiems linkėtina linksmų a- 
tostogų. Darbininkams algos 
pakelta penktu arba dešimtu 
nuošimčiu, o pragyvenimo sąly
gos dvigubai pakilę, ypatingai 
butų nuomos, kurių net ir trūk
sta. Tad darbininkams vis sun
kios pragyvenimo dienos. T. M.

driejaus parap. bažnyčios, tuoj yra uoli darbuotoja L
Į po pirmų mišių. Kadangi daugu- draugijų darbuotėje. *Tad 

Į prie progos sveikinam ponus 
Pavasarius ir linkim stiprios 
sveikatos, laimingai sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Bus malonu nuvykus pamatyti I kada buvo sulaikyta važiavimas

ATHOL, MASS
ALRK Moterų Sąjungos 71 

kuopos piknikas įvyks rugp. 3 d. 
Jonės St.. Lietuvių svetainėje. 
Rengėjos kviečia iš visų apylin
kių lietuvius dalyvauti šiame 

i piknike.

Red. prierašas. — Dėkojame 
.Tamstai už padarytus pareiški
mus. Jeigu atsirastų leidėjas ar- 

, Į^-jba leidėjai ir autorius sutiktų, 
- , tai galima būtų išleisti brošiu-

’pT MarijonaSto- irėlę’ Tačiau šiais laikais labai 
mažas nuošimtis skaito knygas 
arba rimtesnius straipsnius lai
kraščiuose.

P. S. tas pats rašytojas, p. M. 
A. N. rašo:

“Aš dažnai apsiverkiu, kad 
lietuvių kalbą iš mūsų tarpo 
skuba šluoti, ir tai tie .kuriems 
reikėtų ją plėsti, kas svarbiau
sia. tai jaunimo tarpe”.

Panašių pareiškimų gauname 
dažnai. Gaila, kad mūsų išeivi
joje lietuvybė silpnėja. Bet tu-1 
rėkime viltį Dievuje. kad nežū
sime: jeigu išliksime katalikais, 
tai ir lietuvybė atgis ir sustip
rės. Remkime darbu ir aukomis 
savo spaudą, parapijas ir para
pijines mokyklas, kur lietuvių 
kalba užima svarbią vietą; auk- 
lėkimės ir auklėkime savuosius' 
katalikiškoje lietuviškoje dva- Į 
šioje. Nepasiduokime pesimiz
mui. Lai mūsų jaunimas telkia
si į L. Vyčių organizaciją, para
pijų chorus, kur skamba lietu
viška daina’

Pereitą šeštadienį, liepos 26 
d. Šv. Jurgio lietuvių par.__
nyčioje p. Augustas Nevinskas 
iš Norwood ir ]_ 
nytė iš Walpole priėmė Moterys
tės Sakramentą. Linkime jauna
vedžiam malonaus vedybinio gy
venimo. CSN.

Sr. Kazimiero Parapija
METINIS PIKNIKAS

Šv. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas įvyks 3 dieną 
rugpjūčio, Maironio parke. To
dėl rengėjai kviečia visus Wor- 
cesterio ir kitų kolonijų lietu
vius jame dalyvauti. Minėtame 
piknike dalyvaus mūsų didysis 
choras, vadovybėje muziko Že
maičio. Savo gražiomis daino
mis palinksmins atsilankusius. 
Mūsų parapijos darbščios gas- 
padinės vaišins skaniais val
giais ir gėrimėliais. Todėl nepa-

GRABORIUS
lilliam J. Chisholm

'Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namą: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

AVĖ MARIA VALANDA

BRIDGEPORT, CONN

dėl smarkaus lietaus, tad vietų 
neužsakytų mažai liko. Manan
tieji vykti busais, tuoj kreipki
tės prie komisijos.

Mini Sidabrinį Jubiliejų
Ponai J. M. Pavasariai šį sek

madienį, rugpiūčio 2 d. mini sa- 
Kvieslys.^vo vedybinio gyvenimo sidabri-

Iš Darbininkų Gyvenimo

Šią savaitę pas mus dauguma 
dirbtuvių nedirba, darbininkai 
gavo vieną savaitę pasilsio su 
užmokesčiu. Daugumas atosto
gauja pajūrio pakraščiuose,

IATERBURY, CONN.

PICKWICK
“UGHT”

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

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

275 Main St., Webster, Mass.
I

Ateinantį sekmadienį. Avė 
I 

Maria radio valandos metu bus 
transliuojama apie palaimintąjį 
Sebastian iš Apparizio, kuris 
buvo pirmasis misionierius Ca- 
lifomia valstybės. Iš Ispanijos 
jis atvyko 1533 metais ir po 
kiek laiko iš Mexico City nuvy
ko į Califomia valstybę, kurio
je apaštalavo iki mirties. Avė 
Maria radio valanda transliuo
jama kiekvieną sekmadienį. 
6:30 vai. vakare iš WMEX sto
ties Bostone ir pertransliuoja
ma iš daugelio stočių kituose 
miestuose.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERv DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

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

Prot. Rast. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sbcth SL, So. Boston, Mass 

Fln. Ra5t. — Marijona Markoniutft.
4115 Washington St.. R'»slindale, 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
ms r»m*n*rnhj reStVeielr*

I

•V. JONU tV. 8L. PASALPlNgS 
DRAUGIJOS VAI DYBA

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

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

Prot. Rast. Jonas Glineckls.
5 Thomas Pk.. So. Boston. Man. 

Fin. Ražt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
ria nedeidienj kiekvieno mėneek
2 vai. po pietą. Parapijos salėj. 49
IT Tth St Rrvrtnu

VALGOMOJO DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius daržoves ir kitokius daiktus, kurk 

•kelblasl "Darbininke’ apsimoka, nes jie parduoda Šviežius oroduktus ir ma 
tentai patarnauja Nuėję I *>ile kuru krautuve pasakykite, kad lu skelbimą 
matėte “Dartininke"

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perims Markei
R. BaltruliOna* Ir p. Kllnga, Sav 
7SS Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

i

švelnesnis,
prie valgio

Ale
I

f

I

• • lengvesnis,
ALE

PILNOMIS KVORTOMIS 
12 ONCŲBONKOMIS 

ir IŠ KRANO

Liepos 27 d. Waterburiečiai da
lyvavo Lietuvių Darbininkų 
Dienoje, kuri įvyko Brockton 
Fair Grounds. Dalyvavo M. Be
nesevičius, p. Liubinas, J. Ru
dis, B. Šilkauskas ir p. Jakubau
skas. Iš lyto nuvažiavome ank
sti ir sustojome pas ponus Mo- 
tekaičius.

Ponai Motekaičiai yra labai 
vaišingi ir malonūs žmonės ir 
išauklėję gražiai didelę šeimą 
lietuviškoje dvasioje. Mes ir 
drauge visa jų šeimynėlė daly
vavom piknike. Piknikas buvo 
labai pasekmingas. Sportinin
kai, dainininkai ir darbininkai 
turėjo gerai paprakaituoti, nes 
diena buvo šilta, žmonių daug, 
aptarnavimas didelis. Nors bu
vo ir šilta, bet veidai visų labai 
linksmi, kad tiek daug atsilan
kė svečių.

Waterburiečiai žada skaitlin
gai dalyvauti F-jos seime. Taip
gi daug rengias važiuoti rugpiū- 
čio 10 d. į Marianapolį į Kry
žiaus kelių pašventinimo iškil
mes.

Komp. A. Aleksis išvažiavo a- 
tostogoms į Chicago, savo vie
toj paliko sūnų Norbutą, kuris 
dabar atostogauja. Taipgi atos
togoms yra parvykę mokslei
viai : Benesevičius, A. Gurklis ir 
J. Gurklis. Korespondente.

ELIZABETH, N. J.

nebuvo 
širdies

nebuvo

Liepos 22-trą dieną vietinė 
Vyčių kuopa turėjo iškilmingą 
susirinkimą, kuris buvo skirtas 
suteikimui trečio laipsnio na
riams, kurie yra užtektinai pa
sidarbavę atgaivinime vietinės 
kuopos ir iš širdies joje dirbę 
nuo to laiko.

Ypatingai mums tenka didelė 
garbė, kad mūsų kuopoje buvo 
suteiktas trečias laipsnis viso
je apylinkėje gerai žinomam, 
visų mylimam ir dabartiniam 
apskrities Dvasios Vadui kun.
M. G. Kemėžiui. Už tą rūpestin
gumą mes esam labai dėkingi 
Apskrities Ritualo pirmininkui 
Juozui Bulevičiui. Mūsiškis Ri
tualo Komitetas net nepagalvo
jo, kad tas laipsnis dar 
suteiktas tokiam nuo 
darbščiam asmeniui.

Gavimui to laipsnio
gana tik pasidarbuoti organiza
cijos naudai, bet nariai dar tu
rėjo išpildyti kvotimus. Klausi
mai buvo parinkti liečiantys 
Lietuvos istoriją, Katalikų tikė
jimą, ir Vyčių organizaciją. Na
riai buvo gerai pasiruošę. Se
kantiems nariams buvo suteik
tas laipsnis: Genevieve Dapkus, 
Veronika Krisnaskas, Ann Mit- 
chel, Xavier Josephs, John Ki- 
zelevičius, Elizabeth Zemeckis, 
Anthonette Jankūnas ir Jose- 
phine Adomaitis.

Kvotimų Komisiją sudarė 
kun. M. G. Kemėšis ir 
Bulevičius. Be to buvo 
kę nemaža svečių, iš kurių yra 
paminėtina, kun. M. šmigelskis 
iš South Boston, kuris laikinai 
pavaduoja vietinį kleboną kun. 
Simonaitį, Joseph Augustinas 
ir Mary Augustinas iš Maspeth,
N. Y., prof. Žilevičius, Charles 
Bason iš Jersey City, Eugene 
Verba ir Charles Vaškas iš 
Newark, William Kruze iš Lin-

Juozas 
atsilan-

Praeitą sekmadienį, kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas bažnyčioje 
pranešė, kad parapijos metinis 
piknikas davė įeigų 1446.00 do
lerių, tai tikrai graži parapijai 
jeiga. Labai daug darbavos pats 
klebonas su parapijiečiais. Tik
rai yra garbė Bridgeporto para
pijai už tokį gražų pikniką.

Pereitą sekmadienį parapijos 
choras turėjo savo metinį pri- 
vatišką draugišką išvažiavimą 
prie ežero, choristų važiavo virš 
40. Apie vakarą — choristai su
silaukė garbingų svečių: kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas kartu at
sivežė prelatą J. Ambotą, kun. 
J. Kripą ir kun. Abromaitį. Jau
nimas buvo nustebintas tokių 
garbingų svečių atsilankymu. 
Visą laiką su choristais dalyva
vo varg. A. Stanišauskas, jauni
mas gražiai pasilinksmino. Da
bar vakacijas praleidus, choras 
pradės ruoštis 40 valandų at
laidams, taipgi ir prie didžiulio 
Connecticut chorų koncerto, ku
ris įvyks orui atvėsus, Bridge- 
porte, Waterbury ir Hartford, 
Conn.

NEWARK, N. 1.
A.

Šv. Trejybės Lietuvių parapi
ja, Newark, N. J. turės savo di
delį išvažiavimą ir pikniką, 
sekmadienyje, rugpiūčio 10 d., 
1941 m., Meadow Grove, 166 Di- 
vision Avė., Cranford, N. J. (A 
continuation of Gallow Hill 
Road). Šis piknikas yra vienas 
iš svarbiausių parapijos veiki
mų vasaros metu. Kiekvienas 
parapijonas ir lietuvis privalėtų 
paremti šį išvažiavimą kaipo 
svarbų įvykį parapijos gyvavi
me. Kaip važiuoti? Take route 
29 to Union, pass the “Flag- 
ship” and “Howard Johnson’s” 
and at the first traffic light 
tum left on Springfield Avė. 
Go to E. Broad Street, there 
tum right and go straight for 
about a half a mile to Gallow 
Hill Road, which continues as 
Division Avė. Go straight ahead 
to Meadow Grove which is on 
the right hand side. Iš Elizabeth 
route no. 28 iki Cranford. Pik
nike bus leidžiama įvairūs lai
mėjimai. Bus graži programa, 
kuri visus linksmins per pikni
ką. Gros muzika, kuri šokins 
lietuvius ir amerikonus. Įžanga 
tiktai 35 centai. Special busai į 
pikniką išvažiuos 11 vai. nuo 
bažnyčios, 207 Adams Street. 
Prašome vietas užsisakyti iš 
anksto. Kelionė į abi puses tik
tai 75 centai. Tat, lai visi keliai 
veda sekmadienyje rugpiūčio 10 
dieną į Šv. Trejybės lietuvių pa
rapijos, Newark, N. J. pikniką.

Rap.

GERIAUSIUS
• PERMANENT WAVE ;!
' GALITE GAUTI U2 JŪSŲ ![ 
! PINIGUS ;>

CASPEITS BEAUTY SALON
] Tel. ŠOU 4645 j!
!13 L ST., SO. BOSTON, MASS.!Į

/ 1



Penktadienis, Rugpiūčio 1, 1941 OSRBlKiKgO ~ T

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTĖS

Liepos 30 d., tapo pakrikšty
tas Juozapas Jono ir Onos (Ru- 
džinskaitės) Vyšniauskų. Kū
mai buvo Juozas Vyšniauskas ir 
Marijona Monyhan.

Tą dieną Pranciškonų Treti
ninkų Brolija turėjo savo mė-, 
nesines pamaldas ir laikė susi
rinkimą.

Susirinkime peržvelgė ligonių 
lankytojų raportus. Nutarė sių
sti atstovus į Federacijos Kon
gresą. Išrinktos delegatėmis po-' 
nios Ieva Jankauskienė, Gertrū
da Žuromskienė ir Marcelė Ma
te jaškienė. Jei atsiras daugiau 
norinčių važiuoti gaus įgalioji
mus. Tretininkai tarėsi siųsti 
delegatą ir į Pitsburghą jų vi
suotinį seimą. Iždo auginimui 
Brolija rengs paveikslų vakarą, 
rūgs. 14 d.

kalba 6 Tėve mūsų, Sveika Ma
rija ir Garbė Dievui, tiek kartų 
jis sau arba sieloms skaistyklo
je gali gauti visuotinus atlai
dus.

Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
viešos pamaldos rugp. 1 d., 7:30 
vai. vak., ir rugp. 2 d., 7:30.

Penktadienį po pamaldų bus 
laikomi
draugijos ir Federacijos sky
riaus svarbūs susirinkimai.

SVEIKINIMAI ir LINKĖJIMAI
(TELEGRAMA)

—CLINTON MASS 25 117P
JOHN J GRAGALUS ESQ—

CHAIRMAN LITHUANIAN
OF NEVV ENGLAND 366 WEST
BROADWAY SOUTH BSN—

DAY

WITH BEST WISHES FOR A GLO- 
RIOUS CELEBRATION AND HOP- 
ING TO BE WITH YOU ON SOME 
OTHER OCCASION —

SENATOR DAVID I WALSH.—

KAVOLYTĖS ‘SURPRISE 
SHOVVER’

I

OFFICE OF THE MAJORITY
LEADER

House of Representatives U. S. 
Washington, D. C.

BUŠAI Į MARIANAPOLĮ,
! t

ĮVAIRUS SKELBIMAI .<
Šou 4618 :

Lithuanian Fumiture Co. 
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Olstanc* 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729rugpiūčio 10 d., išeis nuo 
Šv. Petro liet, par., 5th St., 
So. Boston, Mass., 8 vai. 
ryte. Kviečiami visi įsigyti 
tikietus iš anksto. Tikietus 
galima gauti pas p. Vosy- 
lienę, p. Pinelį, ir pas kitus 

; veikėjus. Rap.

lietuvius už ištikimumą šiai ša
liai ir savo senai tėvynei Lietu
vai.

July 29, 1941.

Mr. John J. Grigalus, 
Lithuanian Day of Nevv England.
366 West Broadvvay.
So. Boston, Mass.

Dear Mr. Grigalus: —

I have been unusually busy, the 
reason for my delay in answering 
your letter in relation to the Outing 
held lašt Sunday by the St. Joseph’s 
Lithuanian Roman Catholic Associa
tion of Labor. However, I knovv that 

i 
a donation, vvhile a little late, vvill be 
helpful. The old saying “Better late 
than never” applies. I am pleased to 
enclose my check for $5.00 as a dona
tion from Mrs. McCormack and my- 
self. We sincerely trust, as vve are 
confident. that the Outing 
great success. I am sorry that 
not leave Washington, as

THE COMMONWEALTH OF 
MASSACHUSETTS 

EXECUTIVE DEPARTMENT 
STATĖ HOUSE, BOSTON

Massachusetts valstybės Gu
bernatorius Leverett Saltons- 
tall ir Bostono miesto Mayoras 
Maurice J. Tobin ne tik prisiun
tė sveikinimus ir linkėjimus 
laiškais, bet ir savo atstovus, 
kurie gyvu žodžiu perdavė tuos 
sveikinimus.

Juozas M. Dilis

OTHER ENGAGE- 
PREVENT MY AC- 

KIND INVITA- 
JULY 27TH.

FOR THIS FACT 
BE A DISTINCT PLEA- 
ME TO BE WITH YOU 

BROCKTON FAIR 
AND BRING A MES-I

July 21, 1941 LAIKRODININKAS
John J. Grigalus, Esq.
Lithuanian Day of Nevv England
366 West Broadvvay
South Boston, Massachusetts

Parduodu įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU
Pereitą penktadienį, ‘Darbi

ninko’ svetainėje, įvyko Blanche 
Kavolytės “shower”, kurią su
ruošė josios ilgametė draugė Ci
ną Versiackaitė ir p. O. Nevie- 
rienė. Dalyvavo giminės ir arti-j 
mos draugės, kurios apdovanojo 
panelę Kavolytę, brangiomis do
vanomis. Blanche yra buvusi 
aktyvi Vytė, ir priklausė prie 
choro ilgus metus. Viešnios pa
vaišintos skaniais užkandžiais. 
Taipgi buvo atvykęs p-lės Ka
volytės sužieduotinis, p. Juozas 
Dilis, kuris yra gerai žinomas a- 
pylinkėj, kaipo auksorius ir vie
nas iš pirmųjų Vyčių ir rėmė
jas.

Ateinantį sekmadienį, rugpiū
čio 3 d., 4 vai. po pietų, pp. Juo
zas Dilis apsives su p. B. Kavo- 
lyte Šv. Petro liet. par. bažny- 

’ čioje, South Boston. 
! kitais draugais, linkiu 
’ ir Juozui linksmiausių, 
1 šių, gražiausių metų!

I

Liepos 24 d., Aleksandras B. 
Gricius apsivedė su Ona Radze
vičiūte.

REGRET 

MENT VVILL
Maldos Apaštalystės cepting your

TION FOR SUNDAY
WERE IT NOT
IT VVOULD 
SURE FOR 
AT THE 
GROUNDS
SAGE FELICITATING THE LITH- 
UANIAN NEVVSPAPER DARBI
NINKAS 
SILVER JUBILEE. I NOTE 
ARE ALSO CELEBRATING 
19TH ANNIVERSARY OF 
RECOGNITION 
LIC OF LITHUANIA 
VVHICH SHOULD 
OCCASION FOR 
CELEBRATION A

NEWSPAPER
ON THE OCCASION OF 

YOU 
THE
THE

OF THE REPUB-
DE JURE 

BE AN ADDED 
MAKING YOUR

HUGE SUCCESS.

Dear Mr. Grigalus:

attend 
fair 

St. Jo-

Rugp. 1 dieną, nuo pietų pra
sideda Parcinkulio Atlaidai. 
Juos yra galima gauti Pranciš
konų ordeno bažnyčiose ir baž
nyčiose, kuriose priklauso Tre
čio ordeno Brolijos, kiekvienas 
katalikas atlikęs išpažintį ir 
priėmęs Šv. Komuniją, atlankęs 
vieną iš minėtų bažnyčių ir joje 
atkalbėjęs 6 Tėve mūsų, Sveika 
Marija, Garbė Tėvui. Kiek kartų 
jis atlanko bažnyčią ir joje su-

Kartu su
Blanche 

ilgiau- 
Rap.

DAKTARAI

r*
Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

i
Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

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

n Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniai* pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

paskolos dabar labai reikalin
gos, aukokime šiam darbui visi, 
sutartinai dirbdami, o trumpo
je ateityje, turėsime puikią nuo
savą užeigą, ir gražiu pastatu 
pagražinsime šią apylinkę. A.D.

vvill be out of the Statė at that

ĮVAIRŪS skelbimai

Netoli

was a 
I could 
official

matters of importance required my 
presence here over the vveed end.

With my best wishes, I am 
Sincerely yours.

john w. mcCORmack. vienoje

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

minia

(TELEGRAMA)
WORCESTER MASS

A. KNEIZIS—

DLR CARE
WEST BROADWAY

pp. P. Kudrevičiai 
savaičių atostogų sugrįžo į So. 
Boston’ą linksmi ir pasilsėję. 
Sako, kad tai buvę “second ho- 
neymoon”! Rap.

po dviejų

PARSIDUODA didelis, gražus 
lotas žemės prie kampo High- 
land Avenue ir Congress Ave
nue. Gera Biznio vieta.
nuo bažnyčios, mokyklos ir bu- 
sų. Atsišaukite pas p. Paul E. 
Salvatore virš Colasante Fune- 
ral Home, 934 Bank Street, Wa- 
terbury, Conn. (1-5-8)

His Excellency, Leve re tt Saltons- 
tall, has asked rne to acknovvledge 
and thank you for your letter of July 
nineteenth, inviting him to 
the outing at the Brockton 
Grounds to be sponsored by
seph’s Lithuanian Roman Catholicl 
Association of Labor on Sunday, July 
twenty-seventh.

The Governor re g re t s deeply that 
that he cannot plan to be with you 
on that day, much as he vvould likę 
to do so. His present plans are that 
he
time. However, he will be very gladl REGRET UNABLE 
to designate an official representa- LITHUANIAN 
tive to attend, if you so desire. Į SUCCESS —

The Governor apprieciates your 
thoughtfulness in inviting him, and 
extends his best wishes for a mos t 
successful outing.

With kind regards, I am 

Sincerely yours,
MARK H. GALUSHA,

Assistant Secretary to the Governor.
MHG:JT

TIKRENYBĖ
Pereitą sekmadienį, ryte, Jo

nas Varnas su savo draugais — 
Jonu Peshinu, Juozu Gedraičiu 
ir Leo Lekiu, išvyko automobi
liu į Dayton, Ohio. Jonas Var
nas, kuris buvo susižiedavęs su 
Alena iš Dayton, apsives šešta
dienio rytą. Jo draugai bus liu
dininkais. Geriausio pasisekimo 
Jonai ir Alena naujame gyveni
me! Yra gandų, kad jaunave
džiai apsigyvens So. Boston’e.

“On the Road to Mandalay”.

VELDERIAI
reikalingi industrijoms. 
CERTIF.IKUOTUS VELDERIUS 

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

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

Vizitoriai Kviečiami
Nevv England Welding Laboratories, 

Ine.

THE COMMONWEALTH OF 
MASSACHUSETTS 

EXECUTIVE DEPARTMENT 
STATĖ HOUSE, BOSTON
• • w »

July 22, 1941

John J. Grigalus, Chairman 
Lithuanian Day of New England 
366 West Broadvvay
South Boston, Massachusetts

Dear Chairman Grigalus:

CAMBRIDGE, MASS.
MIRĖ

Liepos 25 d. mirė Julius Za- 
parackas. Velionis sirgo tik vie-j 
ną dieną, nes jis turėjo širdies 
ligą. Palaidotas liepos 28 d. iš 
N. P. bažnyčios su šv. mišiomis 
Šv. Mykolo kapuose, Hudson, 
Mass. Velionis buvo nevedęs. 
Paliko didžiame nuliūdime dvi 
seseris. Velionio sesutėm jų nu
liūdimo valandoje reiškiame ko-1 
giliausiaą užuojautą.

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)

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

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Parapijos vikarui kun. A. Bal- 
trušiūnui išvykus atostogoms, 
jo pareigas eina kun. Andrius 
Naudžiūnas, MIC.

534 B(gadway, ; 
So. Boston, Mass.

Dr. J. C Landžius 
(Seymour)

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

ir Pęršvietimo aparatai.
[-4-7-9. iial. Šou 2712

I

Daugelis įdomauja ir klausia, 
kada bus pastatyta svetainė ir 
klubas Cambridžiuje ? Šiuo tar
pu dedamos visos pastangos, 
kad tik greičiau pradėjus sta
tybą, ir jau daromas paskutinis 
prisirengimo darbas prie staty
bos. t. y. klubo planas. Norin
tieji žinoti kaip svetainė ir klu
bas atrodys, tai jau dabar galite 
pamatyti jo modelį. Svetainės ir 
klubo modelis yra išstatytas 
graboriaus fįano Vaitkaus ofi
so lange. Visi Cambridžiaus lie-j į i:
tuviai katalikai kviečiami šiam r g >,
darbui talkon. Jūsų aukos bei

BayViewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lAdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MAS8.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

Dalyvavusieji Lietuvių Darbi
ninkų Dienoj, liepos 27, Gerb. 
Kunigai, Profesionalai ir darbi
ninkai džiaugėsi gausia

Į žmonių, gražia tos dienos prog- 
i rama. ir linkėjo, kad LDS orga
nizacijos kuopos gyvuotų kiek- 
.1__ lietuvių kolonijoje ir:
kad laikraštis “Darbininkas” i 
būtų kiekvieno lietuvio namuo
se.

DARBININKAS 366
BSN—

TO ATTEND
WISHING ALLDAY

Gavome labai daug pasižadėji-J 
I

i

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

ANTHONY MILLER.

Brocktono
Rowe atvyko asmeniai ir pareiš
kė LDS. ir “Darbininkui” nuo
širdžiausius linkėjimus, pagyrė prieteliai!

miesto mayoras

mų. kad sugrįžę į savo koloni- į 
jas. ypač rudens ir žiemos metu 
padvigubinta energija pasidar
buos LDS ir “Darbininko” ge
rovei. Tikrai buvo malonu susi
tikti ir sveikintis su nuošir
džiais lietuvių darbininkų orga
nizacijos rėmėjais.

Lai gyvuoja LDS ir "Darbi
ninkas”! Lai gyvuoja rėmėjai ir

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall 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
Apskaitliaviniai - patarimai dykai

Lietimų Darbininkų Sąjungos (LDS)
........ SEIMAS 

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

Hartford, Conn.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

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

Thank you for your invitation of 
July 19th to attend the Outing of 
your assgciation on Sunday, July 
27th.

I regret very much that because of 
previous engagement I cannot be 
with you on that date. I do want you 
to knovv I appreciate your baving me

J ■ ■ ■ J 1 • “

in mind and will you extęnd to those 
present my cordial good wishes.

Kindest regards,
Sincerely

HORACE T. CAHILL
Lieutenant Governor.

• • . . . v ■

CITY OF BOSTON 
OFFICE OF THE MĄYOR

CITY HALL

July 21, 1941

Mr. John J. Grigalus. Chairman 
Lithuanian Day of New England 
366 West Broadvvay. South Boston

My dear Mr. Grigalus:

on July 27 has

Mrs. Tobin are 
on July 26 for 

vacation and
plans are re-arranged,

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. Jonas Švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius.-.

3 0

ŠOU 0346
I

I

I f

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus 
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

I

"t

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

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, kur] 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.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

Your cordial invitafion to His 
Honor the Mayor to attend the outing 
of your organization 
be e n received.

The Mayor and 
planning to leave 
their annual summer 
unlesa their
it will not be possible for them to at
tend your outing.

I have made a note of the event on 
Mayor Tobin’a calendar and I know 
that he will regret the coincidence of 
events wh1eh makes his attendance 
impossible.

Vėry truly your*, 
EILEEN M. SHEA 

•' ’ -^der,

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai

Patarnavimas dieJtą tr naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC■snoi
Tel. ŠOU BosMm 0815 
Te! SOL Bcšton 2509

60 Ellsworth St.
VVorcester, Mass.
jg»*»***»*«*****»*******«W»V«»»»»M»*UUU»«»»*»»«»V»«»t<»»»«m»»»*«»t»»***«»*»»»W«»*W»***»«*******«HI

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

dway,
ss.

on 1761 
e Road

598 E.
SO. BC

Telephon^. 
Res. 120i

Tel. SOUth Boston 2483
C0AMOBPIL I

i
i



Lietuvių Darbininkų Diena
Kas Labiausia Suįdomino Lietuvių 

Darbininkų Dienos Dalyvius?

Kadangi dainų programa iš- 
pildyta parke ant gražaus kal
nelio, tai ir dainų mėgėjai labai 
atydžiai klausėsi dainavimo. 
Nereikėjo p.v»’:yti, kad ramiau 
užsilaikytų.

Visiems dainininkams-kėms, 
o ypač vadams - muzikams pri-

Jau buvo rašyta, kad Lietu- Vaškienė yra Dievo apdovanota klauso garbė, kad jie pasišven- 
gabumais ir kantrybe. Ji yra tė vasaros karščiuose išpildyti 

dainų programą. Visi gerai ži- 
kurie savo nome, kad chorams reikėjo pa

buvo numatyta, išpildyta. Tik vaikelius leidžia mokytis pas p. siruošti - praktikuoti. Jie tą pa
gaila, kad ne visi galėjo girdėti 
ar matyti. Tūkstančiai žmonių 
buvo užimti susipažinimais, pa
sikalbėjimais, vaišinimuisi. Pro
gramą pradėjus, buvo 1 
sunku sulaikyti pasikalbėjimus. 
Todėl tik dalis tos gausios pub- tėvelius. Klausiau jų, 
likos galėjo girdėti ar matyti 
programą.

Daugeliui gali būti įdomu su
žinoti kuo labiausia įdomavosi 
Lietuvių Darbininkų Dienos da
lyviai. Turiu pasakyti, kad ma
nęs daugiausia žmonių klausė— 
“Kada prasidės p. Onos Ivaškie- domino tūkstantinę 
nes vadovaujamos grupės prog
rama?” Nemažai žmonių klausė 
ir apie chorų programą. Bet 
daugiausia įdomavosi vaikučių 
tautiniais šokiais ir muzika. To
dėl antradienio “Darbininko” 
numeryj tą dalį programos tiks
liai praleidžiau nepaminėjęs.

p. Onos Ivaškienės vadovau
jamą jaunamečių grupę sudarė 
apie 40 mergaičių ir berniukų, 
pradedant nuo 3 metų amžiaus 
ir gal būti iki 14 ar 15 metų am
žiaus. Keturi tos grupės nariai 
sudaro orkestrą, kuri groja tau
tinius šokius, šokėjams-joms 
šokant.

Lietuvių Darbininkų Dienoj, 
liepos 27. 6 vai. vakare prasidė
jo laukiama programos dalis. 
Grupė išpildė šiuos tautinius 
šokius: Vilniaus kalneliai — 
maršas: Darbininkų Dienos val
sas; Lietuviškų žaidimų vaini
kas; Suktinis — tautinis šokis; 
Mikita — tautinis šokis. Visus 
tuos šokius išpildė labai gyvai 
ir tvarkiai. Ypatingai visus su
įdomino tai mažyčių mergaičių 
šokimas.

Kas yra turėjęs patyrimo mo
kyti vaikus šokti, 
vaidinti, tai gerai žino kiek rei
kia kantrybės ir turėti gabumų 
juos išmokyti. Visi, kurie matė 
tuos jaunamečius šokant ir gro
jant. pripažins, kad p. Ona I-

vių Darbininkų Diena, liepos 27
Brockton Fair Grounds visapu- pavyzdinga mokytoja, 
siškai pavyko. Programa, kaip Garbė tėveliams,

DARBININKAS
■ji-j------------ ii- i ■■ ---------------------------

medaliai — trecias vietas lai- 
nuėjusiems sportininkams. |\

Bostono miesto mąyoro M. J.
Tobino padovanota meilės taurė " 
— Loving Cup buvo įteikta 
sport. Juozui Zabilskiui.

Teisėjais buvo šie asmenys- 
Juozas Zabilskis, H. Woronetz 
ir J. Fratic.

—A
| Nevisi gi sflUfriasi už g£rl 
!
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KAS, KUR?
Vienas patriotas pasakojo to

kį atsitikimą. Chorams ir publi- 
gai giedant Lietuvos himną, 
stovėjo du vyrai su skrybėlėmis 
ant galvų, šalę stovintis lietuvis 

kolonijose ir padarė praktikas, patriotas klausia skrybėliuotų 
vyrų: “Ar jūs žinote ką dabar 
gieda?” Skrybėliuoti vyrai at
sako: “Žinome, tai kas?” Vie
ton atsakymo tas patriotas ran
kos pabraukimo nubraukė jiem 
nuo galvų skrybėlės. Sako, kad 
tai būta dviejų komunistų, ku
rie skrybėlėmis protestavo prieš 
Lietuvos himną. Bet pamatę, 
kad vyras, kuris jiem nubraukė 
nuo galvų skrybėlės, kaip ąžuo
las, pasiėmė skrybėlės ir nuėjo, 
kur kojos vedė.

Prie vartų buvo įdomių įvy
kių ir pasikalbėjimų. Man pasa
kojo štai

Oną Ivaškienę. Galima tvirtin-' darė su dideliu pasišventimu, 
ti, kad tie vaikeliai išaugs ge-, Prieš pat liepos 27 d. muz. An- 
rais lietuviais ir lietuvaitėmis, tanas Giedraitis aplankė chorus

Pro- Yra sakoma, kad ką išmoksta iš kolonijose ir padare praktikas, 
labai mažens, tai ir suaugęs atsimins, kad suvažiavę chorai galėtų 
imus.' Teko sueiti kaikurių šokėjų bendrai dainuoti. Dainų progra-'

ar jūsų ma išpildyta gerai, 
vaikai noriai eina mokytis pas 
p. Ivaškienę? Atsakė veik visi
tą patį: “Ne tik noriai eina, bet PROGRAMA 
tiesiog negalima jų sulaikyti o_ . Sporto programai vadovavo
nuo ėjimo . Dr. a. Kapočius iš So. Bostono.
DAINŲ PROGRAMA Jis tikrai gražiai pasidarbavo. 

Kita programos dalis, kuri į- Sutraukė įžymius sportininkus, 
minią, tai kurie savo gabumais sužavėjo

dainų, kurias dainavo Naujos visus. ,
Anglijos parapijų chorai. i Dr. Kapočiui pagelbėjo adv.

Dainininkai-kės dalyvavo iš J- Grigaitis, LDD Komiteto pir- 
šių parapijų: Aušros Vartų — mininkas.
Worcester, Mass. (Gaila, kad 1. Shot - Put pademonstravo 
muz. J. Čižauskas dėl ligos ne- Juozas Zabilskis iš Boston Col- 
galėjo dalyvauti); Šv. Jurgio— lege, tarpkolegijinis čampionas. 
Norwood. Mass. muz. A. Šlape- 2. Shot-Put metė Leonas 
lio vad.; Šv. Kazimiero — vad. Strumskas iš Boston College; 
muz. J. Žemaičio, Worcester, 2. Stasys Balberis iš Brockton; 
Mass.; Šv. Kazimiero, Providen- 3. A. Grigas iš So. Boston.
ce. R. I., vad. muz. A. Giedrai-' 3. 220 jardų bėgimas. Pirmą
čio; Nekalto Prasidėjimo P. dovaną laimėjo V. Dzekevičius1 
Švč. — Cambridge, Mass., vad. iš Providence; antrą — F. Bai- 
muz. M. Karbausko; Šv. Pran- ga iš Cambridge; trečią — A. 
ciškaus — Lywrence, Mass., Grigas iš So. Boston.

: vad. muz. P. Sako ; Šv. Roko — 4. Hammer - throw. Pirmą do-
Montello. Mass.. vad. muz. J. vaną laimėjo Stepas Leonaitis 
Vaičaičio. : iš Boston College; antrą — A.

Vyriausiu dirigentu buvo muz. Baranauskas, Vytis iš So. Bos- 
Antanas Giedraitis iš Provi- tono; trečią — Stasys Balberis 
dence. i iš Brockton.

Chorų choras sudainavo šias 
dainas:

1. Star Spangle Banner;
Palankėj, A. Pocius; 
vau Dieną, Šimkus;

•> 
štai jiems dėl \iessert’ siūle ‘iie- 
cream’ ir saldainių: Majauskai- 
tė, Brazauskienė, Brazauskas, 
Niauronis ir k.

Čia pat greit patarnauja su 
įsigijimu ‘barchecks’: pp. Juo- 

I zas Dilis ir B. Kavoliūtė, p. Dif- 
Jau 25 metai praėjo, kai So. Bostono lietuvių vei- fertiene> P- Selenė ir panele 

kėjai, kun. F. S. Kemešiui vadovaujant, įkūrė Lietuvių Pazniokaitė, p.Zavetskas, p. Pe-

Lietuvių Darbininkų Dienos leidiny j Garb. K. rašo:

Darbininkų Sąjungą ir jos organą “Darbininką”. Sun- Kulienė ir p. Venčienė, panelės 
kūs tai buvo laikai. Europoj siautė pirmasai pasauli- Ilkevičiūtė ir Katiliūtė.
nis karas, kurs skaudžiai palietė ir mūsų Tėvynę Lie-1 čia pat ir dovanų departmen- 
tuvą ir nėr keturis metus ja laikė tai rusų, tai vokie- tas, kur matosi patarnauja pa
čių nelaisvėj. Ir Amerikoj lietuvių ūpas buvo labai tarnauja panelės O. Katiliūtė ir 
prislėgtas, bet_ tai nesulaikė mūsų veikėjų nuo ryžtin- oksaitė. Jų departamente taipgi 

nuoširdžiai varo darbą pirmyn: 
panelė M. Kilmoniūtė, p. Siau- 
rienė, p. Versiackas, p. Kude- 
rauskienė su dukryte ir sūnumi, 
ir k.

Tvarkos reikalais įšilę dar-

gų žvėrių kultūros srity. To katalikiško ir lietuviško 
sąjūdžio sumanytoju, vykdytoju ir inicijatvvos centru 
neužginčyjamai buvo kun. Kemėšis. Savo iškalba, ža
vinga asmenybe ir karštu ideališkumu jis užkrėtė ka
talikų visuomenę ir atidarė jai akis i apverktiną padė
tį, kurioje ji buvo atsidūrusi katalikiškos akcijos žvilg
sniu. Naujosios Anglijos išeivija buvo sunkokai su-' 
snūdusi. nes neturėjo nė centralinės organizacijos, nė buojasi: A. Peldžius, Adv. Gri- 
savo laikraščio. Laisvamanija ir bedievybė buvo visur galus su žmona, Dr. Kapočius, 
isivyravusi ir, pasidėkojant nebuvimui katalikiško p. Koraitis, A. Akstinas, p. šid- 
laikraščio. išvystė stiorią darbuotę kataliku tarpe, jau įauskas, L. Kumpa, J. Kumpa, 
tai Der savo snauda, jau tai per laisvamaniškas orga- a. Kneižys, 
nizaciias, kurios suruošdavo nuolatinius mitinėms ir Balčiūnas, i: 
nr? kalbas savo oro^arandai ir kataliku nenaudai. Tuo 
būdu Lietuvių Darbininkų Sąjunga užgimė kaip tik pa
čiu kritiškiausiu momentu ir išgelbėjo katalikų visuo
mene nuo dvasinio skurdo ir visiško susiskaldvmo. 1 

Kun. F. S. Kemėšis atkreipė ypatingo dėmesio į “ 
kokį atsitikimą: — darbininku klase. Tais laikais buvo įsivyravusi nuo-

Privažiuoja prie parko vartų monė, kad darbininkai,
automobilius. Išlipa iš jo mote
riškė ir priėjus prie įžangos bi
lietų pardavėjų, klausia: “Kiek 
įžanga?” Atsako: “25 centai as
meniui”. “Duok tris bilietus”, 
sako moteriškė. Nupirkusi tris 
bilietus, grįžta prie automobilio. 
Tuomet išlipa iš automobilio 
jauna panelė ir kartu su mote
riške, gal būti motina, ateina pažadais ir į katalikiškus darbininkų principus žiūrė- 
prie bilietų pardavėjų ir klau- io abejingai, be entuziazmo. ' 
šia: “O kiek už automobilio par- Kemėšio Dastangos išblaškė abejones ir nenaši tikė ji-' 
kinimą?” Tuo laiku pasilikęs 

I vyras jau suko automobilių nuo 
parko vartų. Pardavėjai atsakė: 
“Nieko, dykai.” Jauna panelė 
pradėjo šaukti vairuotoją: “Ei, 
Chariie, dykai, važiuok čia”. 
Paskui paaiškėjo, kad pereitais 

’ metais kokios ten korporacijos 
i piknike, Maynarde, turėję mo-

Jamaica P° dcderi automobiliaus 
~ - pastatymą. Tai norėdami su-
_ ' taupyti dolerį, pirmiau išsiklau-

“Darbinin- sinė->0- Kadangi Lietuvių Dar
bininkų Dienoj už automobilių 
parkinimą nereikėjo mokėti, tai 
visi buvo pilnai patenkinti.

Lietuvių Darbininkų Dienoje si žvelgiant i sunkias anlinkvbes. kuriose vr« mūsų iš- 
dalyvavo patys rinktiniausi, eiviia tautiniu' atžvilgiu, bet kokios lietuviškos or^a- 
nuoširdžiausi lietuviai, LDS ir niz^Hins sidabrinis amžius vra iau ilgas amžius. Ta- 
laikraščio “Darbininko” rėmė- me hikotarDVie Lietuviu Darbininku S^iung® daug 
jai. Gausi kelių ar keliolikos 
tūkstančių minia atvyko užbaig
ti LDS ir “Darbininko” Sidab
rinio Jubiliejaus minėjimą. Už- 
baigtuvės buvo tikrai įspūdin
gos. Visi reiškia LDS organiza
cijai ir laikraščiui “Darbinin
kui” stiprėti ir augti, kad iki 
auksinio jubiliejaus rėmėjų 
skaičius pasidvigubintų.

Negalima praeiti nepaminė
jus ir tų tūkstančių rėmėjų, ku
rie negalėjo dalyvauti asmeniai 
užbaigtuvėse, bet jie savo cen-

i

1
X0 J->X VFVZV C V/XX.

Sportininkams dovanas dova 
'i nojo šie asmenys: Bostono mie- 

2.'sto mayoras Maurice J. Tobin, 
3. Važia- Boston, Mass.%— Loving Cup; 
4. Piauti p. James M. Curley, buvęs Mass.

Linksma. A. Pocius; 5. Ant tė- valst. gubernatorius, 
velio dvaro, Šimkus; 6. Saulutė Plain, Mass. — Loving Cup; į-' 
tekėjo — Liaudies; 7. Čia kraš- vairius Silver ir Bronze ženklus 
tas liūdnas — Žilevičius; 8. dovanojo laikraščio

ko” vadovybė.
Loving cups ir Slatuetts pa

dovanota pirmas vietas laimė
jusiems sportininkams, sidabri
niai medaliai — antras vietas 
laimėjusiems sportininkams, ir!

Žilevičius;
dainuoti ar Mergužėlė mano — J. Čižaus- 

kas: 9. Ant kalno karklai siūba
vo, Liaudies; 10. O čiu, čia, liū
liai, Aleksis; 11. Tas ne brolis. 
Vanagaitis; 12. Lietuvos him
nas.

p. Kašėtaitė, p. 
________ ;, ir kiti nariai.

| Įvairius darbus dirba, p. Juš
kienė, p. Radaitienė, p. Braz
džionienė, p. Zaveckienė, p. Te- 
beriūtė, p. Karlonienė, p. Janu
šienė, p. Mašidlauskaitė, ponia 

jei nori sėkmingai atsispirti Mašidlauskienė, p. Jakavonytė 
kanitalistu išnaudoiimui, būtinai turi virsti socialis- ir taipgi daug padėjo atsaki- 
tais. nes kitam jio būsią neorganizuoti. Dakrikę ir be- mingo darbo kun. J. švagždys, 
iėeiai. Kun. Kemėšis įrodė, kad tai netiesa; kad dar- LDS Centro pirmininkas ir kun. 
bininkai kaiD tik bus stipriausi, jei organizuosis kata- j. Petrauskas.
Ūkiškais principais, pagal Leono XIII encikliką “Re-j §tai užsimelduoja daug darbo 
rum Novarum”. Dabar, kai iš socializmo išsirutuliavęs jdgję prįe bugų. y. vai.ita. 
komunizmas atnešė darbininkijai nelaisvę ir skurdą, Ivaška įr y. Kališius. 
mes kaip ant delno matome išmintingą ir toU numa-į 
tantį Leono XIII darbininkų klausimo išsprendimą.1 x . . .. . „
Bet tais laikais daugelis buvo susižavėję socializmo nau ojai s™ar ia‘ ' p’ . "- - - - — - ronas, p. Balevicius, p. Paznio-

Tačiau energingos kun.ikas’ P- Jakas> P- Tūbelis ir kiti. 
■ ‘ --------- i Dirbo ir prakaitavo vienas ki-

ma, atitaisė klaidingą kai kurių darbininku galvosena, tas darbininkas ir visai neužsi- 
išiudino susnūdusią energija, uždegė širdis — ir štai registravęs, matydamas, kad di- 
išdygo nauia grynai katalikiška darbininkų orfraniza- džioji talka prašyte prašo dau- 
cija. Gi kada pradėjo išeidinėti jos organas “Darbi- giau rankų.
rinkas”, tai katalikų džiaugsmui nebuvo galo. Paea-| Lai bus leista pareikšti kuklus 
liau susilaukė savo minčių reiškėjo, savos, katalikiš- i;Ptuviškas ačiū visiems kurie 
kos ideoloeiios ūodvtoio. “Darbininkas” išdirbo kata- aku-
likams veikimo dirva, iškovoin jioms tinkama tam ki- , .
tu sroviu nozicna. sustiprino m dvasia, tikybini ir no- .. .. ... ...
litinį pojūti. Darbininkai suprato, kurios krypties' NuQSirdl.padekaP"kla“so ir 
jiems reikia laikvtis ir džiaugsmingai naiiito nusikra- tiems visiems darbminkams’ 
te socialistinio slogučio. O kai jau atėjo komunizmas kuriy pavardės kad ir nebuvo 
ir visiškai suardė darbininku gerbūvi, tai kiekvieno paminėtos, bet jų darbas dide- 
nnrs kiek p^alvojančio žmogaus sąmonei isigyveno lis padarytas iš anksto: kaip 
mint’s. kad su komunizmu mums ne pakeliui. tai dvasiškių parama garsini-

Draugiia bei organizaci ja sudėtingas dalvkas. Ji mais ir raginimais vykti į Lie- 
, kur kas daugiau turi na jėgų, negu pavienis žmogus, 
į T«d ir jos amžius turėtu būt daug ilgesnis. Tačiau at-

Taipgi greitos ruošos patar-

Puikus pirmiau—o dabar didvyris! 
Kas tai naujo pridėta prie tos pavy
dėtinos krūtinės. Kas tai naujo pri
dėta ir prie mėgiamojo cigareto — 
suteikt naują smagumą!

Kas tai NAUJO
tapo pridėta!

*ITS LATAKIA!

(Ištariama La-ta-ky’-a), 
skoningas Rytinio Vidur

žemio tabakas dabar pridėtas 
Rrie Old Golds, kad sutvert 

IAUJ4 džiaugsmą išcigareto.

nuveikė. d^ng nritvrė. dano’ iškentsin. Bet n^zb"rint 
tu visu sunkenvbiu. sukrėtimu ir sielvartu Liet. Darb.! 
Sąjungai gvvent. nenusibodo. Ji dar ir toliau s*»-
vo gyvenimą pratęsti — iki aukso jubiliejui. K.
tais parėmė LDS ir “Darbinin
ką”, įsigydami laimėjimo bilie
tėlius.

Neginčyjamas dalykas, kad 
LDS ir “Darbininkas” turi tūk
stančius rėmėjų, kurie linki sa
vo organizacijai ir organui ge
riausių sėkmių, ir ne tik linki, 
bet savo centais ir darbu labai 
nuoširdžiai remia.

Didžioji T alka -
Lietuvių Darbininkų Dienoje

Išaušus liepos 27-tai, visi Lie- 
i tuvių Darbininkų Dienos darbi
ninkai pasijuto, kad tai jų lau
kia didelis darbas, nes rytas bu
vo kaip auksas skaidrus. Ir bu
vo neapsivilta. Darbininkai iš 
visų artimų kolonijų skubėjo 

'į savo paskirtas pozicijas: Iš 
So. Bostono, Cambridžiaus, 
Norwoodo, Montello ir kitur. 
Nekalbant apie programos pil- 
dytojus — sportininkus, daini
ninkus, šokėjus ir kitus meno 
mėgėjus, kurie irgi su dideliu 
rūpestingumu skubėjo į Lietu
vių dieną, darbininkai patys 
pirmieji apgulė Brockton Fair 
Grounds Parko didžiulę salę ir 
išsirikiavo. Tik įžengus į parką.trice Koons, p, Jundgudžjųtė^p.

■< V L ... Z - ' -

Juška, p. Mizgirdienė, p. Svilie- 
nė, p. Kaunelienė, p. Jarušienė, 
p. Vosylienė ir k.

Pasisotinus reikia ir troškulį 
masinti įvairiais gėrimais. Čia 
pasitinka: Zavetskas, Radaitis, 
Jankūnas, Pečiulis, ir antras Pe
čiulis, Barolis, Vedluga, Tulei- 
kis, Vaišnoras, Sanda, Siauris, 
Pečiulienė, Griganavičienė, Va
latkienė, Venčienė, Gailiūnienė, 
Ilkevičiūtė, Katiliūtė, Smiglie- 
nė, Balukonienė, Smigias ir k.

Taipgi smarkiai darbuojasi 
jaunieji darbininkai p. Kazys ir 
Lucy Mikalioniai, patarnauda
mi svečiams ir viešnioms gėri
mų departamente.

tuojaus būrys darbininkų pasi
tiko ir pasveikino su įžangos 
ženklais ir jų tarpe matėsi: 
Griganavičius, A. Žardeckas, 
Januškevičius, P. Kupraitis, 
Strankauskas, A. Daukantas, 
Stakutis, p. Valatkevičius
tvarkos prižiūrėtojas lietuvis’ 
policininkas. Gražiai pasisveiki
nusius kviesdavo pas save į sve-1 
čius. Na ir prisirinko gražus bū-; 
rys svetelių. Jau parke sutin-j 
kam kitą štabą, kurie nuošir
džiai valgydina: V. T. Savickas, 
Eva Marksienė, jL Komečienė,' 
K. Masiulienė,* E.'Nahartavičie- 
n4, D. JanuškfriČĮenė, p. Žar- 
deekfene, p. ^ikHeMčienė, Bąa-

S.

tuvių Darbininkų Dieną. Taipgi 
ir visų kitų nuoširdus pritari
mas ras didelio įvertinimo atei
tyje ir prie kiekvienos progos 
bus rodoma laikraščio “Darbi
ninko” nuoširdi kooperacija ei
nant su savo rūšies, nors ir dali
niu atsilyginimu.

Taipgi didžiausias dėkui rei
kia pareikšti ir visiems daly
viams. Jūsų, brangieji, atsilan
kymas mums pridavė didelio 
džiaugsmo ir vilties, kad mūsų 
pozicijos yra stiprios ir kad 
mes galime drąsiai pasakyti, — 
vienybėje — galybė. Lai jūsų 
nuoširdumas negęsta ir lai Jums 
Dievas atlygina visokeriopai!

AČIŪ VISIEMS!
Vienas iš Rengėjų.

Pietį) Amerikoje Kelionės
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus t 
Pristatom geriausi toniką Pikni- į 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir į 

visokiems Parengimams. į 
Kabos prieiiiafnos.

Myopia Club Beverage Co. | 
Grafton Avė., Isllngton, Mass. Tel tatam 1304-W I 
PRARAS GERULSKIS, Namų Jei. Dedham 13044 j
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