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Sovietai Džiaugiasi Gavę 
Lenkų Pagalbą

Katalikas, kurs neremia 
katallkiftkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

DARBININKAS
K. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

VOL. XXVI — No. 59. TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) RUGPICTIS (August) 5 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS
Kaip žinoma šiomis die

nomis lenkai su bolševi
kais pasirašė sutartį. Pa
gal tą sutartį lenkai ka
reiviai, kurie buvo sugrūs
ti Rusijos koncentracijos 
stovyklose arba kalėji
muose, stosią šalę raudo
nųjų bolševikų kariauti 
prieš fašizmą.

Sovietų Rusijos bolševi
kai džiaugiasi, kad lenkų 
laikinoji vyriausybė paža
dėjo teikti tokią “didelę” 
pagalbą. Bolševikai sako, 
kad Rusijoj esą apie 250,- 
000 lenkų kareivių.

Lenkiją pasidalino Hitle
ris ir Stalinas. Dabar Sta
linas išsižada sutarties su 

riu ir to grobio, ir pa- 
a atstatyti Lenkiją, 
šiandien visa Lenkija 
iitlerio valdžioje. Len- 
ant popierio, bet jis 
iau turės atstatyti 
ją, kurią jis yra įsa- 
riauti ir deginti, kad 
ui netektų.

Bolševikų Žvėriškumo Ženklai Pabaltijoj
f
i

r

Rado Nužudytų Žmonių Kūnus
Apie Tas Žvėriškas Skerdynes Bus 

Įteikti Dokumentai Amerikos 
Vyriausybei

Blusos Rauna Komunistus
Chicagos lietuviškų ko

munistėlių “čyfas” skun
džiasi dėl blusų, kurios 
juos baisiai piauna. Baig
damas savo nusiskundi
mus jis sušunka: “Kas 
šiandien skaitosi su tom 
blusom!” Komunistai skai
tosi ir jie jomis skundžia
si.

Britai Pasiruošę Karui Su 
Japonija

' >■* -5T

Plačiu mastu vykdant šalyje apsigynimo darbų programą, kartu yra varoma ir ištisa eilė dar
bų, taip vadinamo taupumo. Štai vaizde matome, kaip WPA darbininkai, Mason, Texas, po Eko
nominio Geologijos Biuro priežiūra kasinėja žemės paviršiaus plutą, tyrinėdami ir ieškodami 
vario.

Japonai Ir Rusai Smarkiai Naciai Paėmė 10,000 Raudo

Pereitą penktadienį, vė- tuose buvę politiniai vadai, 
lai vakare, iš Rygos per buvę kabinetų ministrai ir 
trumpųjų bangų radio kai-' kariuomenių viršininkai 
bėjo Amerikos Raudonojo arba nužudyti, arba kur iš- 
Kryžiaus pareigūnas apie'siųsti ir jų likimas niekam 
žvėriškas skerdynes Pa- nežinomas.
balti jo kraštuose. Jis pa-j Sistematingai vienaip ar 
šakojo kiek daug moterų kitaip išnaikinti teisėjai, 
su mažais vaikais ateina ir advokatai ir kiti pareigū- 
pasakoja pasibaisėtinus į- nai. Nežinia kur dingę ir 

i vykius, apie bolševikų visi tie, kurie miestuose 
žiaurumus ir skerdynes, turėjo bet kokias nuosavy- 
Vienoje vietoje rado 40 bes. Dingę, daugybė ūki- 

! žmonių nuogų kūnų krūvą, ninku ir su šeimomis. Bol- 
kurie buvo bolševikų nu- ševikai sunaikino įregis- 
žudyti ir nurengti; paša- truotų nuosavybių ir kitus 
kojo apie GPU (bolševikų vertingus dokumentus. Vi- 
slaptosios policijos) įreng- si miestuose 
tus rūsius egzekucijoms.

Rūsiai buvo taip įrengti, niuosius, taip pat fabrikai, 
kad nesigirdėtų kankina-; dirbtuvės, ir krautuvės su
mų žmonių šauksmai ir komunistintos. 
egzekutorių šūviai. Rūsių 
sienos ir grindys buvo ap
taškytos krauju.

Tokių baisių ženklų rado sikalbėti su valstybės vy-

namai, išė- 
mus kai kuriuos mažės-

nųjų j Nelaisvę
Shanghai, rugp. 4 —Pra-.tų lakūnai smarkiai bom- 

neša, kad prie Manchukuo 
ir Sibirijos rubežiaus, ku

bardavo Vokietijos sostinę 
— Berlyną. Pačiame mies-

Užmušė 2300 Raudonųjų Estijoj

. tAOlIl U111OLili LKJo.

KAS KALTAS?
Korespondentui teko iš-

I Iris eina palei Amūro upės, to centre padegė namus. r^®P* V°- S°vĮetU slapukai padaro ne tik Rygoje, bet Kaune^ru iš Pabaltijo, kurs pas-
japonai su rusais smarkiai'Liepsnos buvo matomos už kiečių žinios paduoda, kad vokiečiams nemažai nuos- ir kituose Pabaltijo kraštų kirtas išlaisvinto savo kra- 
susimušė, ir kad japonai 80 mylių nuo Berlyno. Bena^a^ padarė didžiausią tolių,- kada jie yra užimti miestuose. jšto kabineto ministru. Jis
prarado 1500 žmonių. ’to, Britai bombardavo Pažangą Ukrainoje toli j karo fronte. i Chicago Daily Tribūne pasakojo, kadK per 22 ne

jau seniai žinoma, kad'Prancūzijos pakraščius. pietus nuo Kievo. Vokie- Taigi visus tuos slapu- korespondentas Donald priklausomybės metus ma-
Japonija sutraukė daug Britai buvo paleidę 300 čiai pažymi atkaklų rusų kus sugaudyti užima labai Day taip pat paduoda apie žieji kraštai ne įstengė su- 
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Sibirijos rubežiaus, bet iki 
šiol nei japonai, nei rusai 
žinių apie karą nepatvirti
na.

Saigon, Prancūzų Indo- 
Kinija, rugp. 4 — Kada Ja
ponija pradėjo planuoti už
imti Thailandą, tai Brita
nija tuojau pasiuntė tūks
tančius geriausių kareivių, . 
kurių dauguma sudaro Berlyno Centras Liepsnose 
Austrijokai, prie Malaya- 
Thailand rubežiaus. Londonas, rugp. 4 — Bri-

Trečiadienį, rugpiūčio 6 steigimo ir atgaivinimo 
d., Marianapolio Kolegijoj klausima. LDS organizaci- 
įvyks Kunigų Vienybės jai, pradėjus 26-sius gyva- 
Seimas, kuris prasidės 10 vimo metus, yra plati dir
vai. rytą iškilmingomis pa-, va mūsų išeivijoje. Bet be 
maldomis.

Iškilmingas šv. mišias i 
atnašaus prel. J. Ambotas. lietuvių katalikų darbinin- 
Pamokslą pasakys kun. dr. 
K. Urbonavičius.

Kunigų Vienybė yra tai, 
labai svarbi organizacija 
mūsų išeivijoje. Ją sudaro 
kunigai, kurie yra pasižy
mėję ne tik sielų ganyto ja
vinio darbe, bet ir visuo
meniniame veikime, ypač 
Lietuvai patekus į pasauli
nio karo sūkurį, į žiaurią 
raudonųjų bolševikų oku
paciją.

Kunigų Vienybės valdy
bos pastangomis. Ameri
kos Vyskupu Komitetas sų organizacijų globėja, 
paskyrė stambią sumą Lie- Federacijos nuopelnai ko
tu vos pabėgėliu, nuo karo voje dėl Lietuvos nepri- 
ir nuo žiaurios bolševikų o-j 
kunacijos nukentėjusių: 
šelpimui. Jeigu ne Kunigų, 
Vienybė, tai Lietuva vargu 
būtu gavusi tokią paramą.

Garbinguosius Vadus, 
suvažiavusius į seimą, 
sveikiname it prašome sa
vo dienotvarkėn įtraukti ir 
LDS organizacijos kuopų

• v •
Garb. Vadų pritarimo ir 
pagalbos ji negali pasiekti

ku.
Tikimės, kad Kunigų Vie

nybės Seimas tars tėvišką 
žodį LDS ir “Darbininko” 
gerovei.

FEDERACIJOS 
KONGRESAS

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
7 d. š. m. įvyksta ALRK 
Federacijos Kongresas 
Marianapolio Kolegijos pa
talpose, Thompson, Conn.

Federacija yra mūsų vi-

bombardavimui Pasipriešinimą. Tačiau jie daug laiko. Todėl vokiečiai bolševikų terorą šiurpulin- 
x.._: nuosto- sugalvojo štai kokiu būdu gas žinias. Jis rašo:

"---- -- išvilioti slapukus bolševi-Į
kus: jie įtaisė visus garsia-! Helsinki, Suomija 
kalbius, per kuriuos pa.j Nukentėjusiuose nuo bol- 
kartotinai skelbia: “Jūsų!sevik^Pabaltijo krastuo- 
kariuomenė sumušta. Mes- .. Lietuvos, Latvijoj ir 
kitę ginklus. Mes jus gerai Estijoj, sudaryti komite- 
nrižiūrėsime. Mes duosime ta1’ ku?e ^nepriklausomai 

išleido draudimą perdirbti Lenin&rado apgynimo jums maisto ir gėrimo”. | vokiečių arinių auto- 
žalia šilką ir bile kokius tvirtovė jau likviduota. Po tokių Dranešimu vokie-ookumenti- 
vartojimui daiktus, ar tai .
kojines, marškinius, suk-.keb°se naujose vietose ap- su liaudies dainas, 
neles ar kt.

Visas šilkas “įšaldytas”.

I bendrinti savo užsienio, 
arba ekonominio nusista
tymų, kadangi nebuvo ga
lima sutarti, Jcurion pusėn 
linkti — ar laikytis Vokie
tijos, ar sov. Rusijos.

“Iš Vokietijos pusės mes 
bijojome ekonominio iš
naudojimo” sakė minis
tras, “o iš sov. Rusijos — 
bolševizmo. Atsižvelgus į 
tokią padėtį, Pabaltijo kra
štai pradėjo daugiau šlie
tis prie Anglijos tikėda
mi, kad ateityje Anglija 
visgi pasisakys už Baltijos 
jūros “status quo” ir Pa
balti jos kraštų nepriklau
somybę.

“Bet Anglija pasiuntė sa
vo delegaciją Maskvon ir 
pasiūlė užstatyti jai mūsų 

Paviršutiniai apskaiėiuo- nepriklausomybę, jei Mas- 
•. jama. kad vienerių metų k™ sutlk? . su įn'

• laikotarpiu bolševikai Pa- 8>‘Ja pnes Vokietiją. Ka- 
1 ras įskilo, nes Anglija za- 
I dėjo Lenkijai duoti greitą 
ir efektyvią pagalbą prieš 

i Vokietiją. Anglija neišpil
dė to žadėjimo.

“Po to Maskvos vyriau
sybė susimetė mus ryti, 
pasiryžusi išnaikinti visas 
tris tautas. Bolševikai su
kėlė terorą ir masinius žu
dymus. Netekome geriau
sio savo tautų elemento. 
Vokiečių kariniai autorite
tai leido mums iš naujo iš
kelti mūsų tautines vėlia
vas”.

turi milžiniškus i
liūs. Estijoj prie Peipus e- 
žero vokiečiai paėmė į ne
laisvę 10,000 raudonųjų, 
pagrobė daug tankų, ka- 
nuolių ir kitokios karinės

4 — Jun£ Valstybių kari-, medžiagos. 
npq p’amvbos viršininkai Dalis, tačiau svarbiausia ----- . . .g Y T —•—J i apgynimo jums maisto ir gėrimo”Jnuo ™k“*iy kafmių auto-

Po tokių Dranešimu vokie- renka dokumenti-
Ukrainoj vokiečiai vėl čiai transliuoja liūdnas ru- niu^ lrodymus apie vykdy- 

- -- - - Pada baisų bolševikų terorą.
SUPO rusus. i rius kelius tokius praneši-' Surinkti įrodymai bus pa-

Naciai bombardavo Mas- mus, rusai išlipa iš medžių šių kraštų atsto-

Berlyno.

Uždraudė Perdirbti Žalią 
Šilką

Washington, D. C., rugp.

Jis tik bus vartojamas ka- kvos - Leningrado geležin- ir pasiduoda vokiečiams, i 
J I X. V ’ ------------- Zriniams reikalams. Ameri- keU- Šeši traukiniai nusi-

ka labai daug šilko gauda- r^° nuo bėgių. Hopkins Išvyko Iš Maskvos
vo iš Japonijos. Dabar ki- i ----------
lūs nesusipratimams Ame- Raudonieji Neatsilaiko Prieš Londonas, rugp. 4 —Har- 
rika prisibijo, kad Japoni
ja nesulaikytų šilko išve
žimą.

Sakoma, kad Amerikoje
šilko užteks dviem metam, kietijos naciai sugalvojo
Šilkas vartojamas parakui naują būdą suvilioti Sovie- 
supilti, parašiutams ir tt. tų raudonuosius, kurie ap-

Dabar dėl šilko “įšaldy- supti slapstosi 
mo” yra daugiausia susi- —’----------------
rūpinusios moterys ir mer
ginos, nes greit pritruks 
šilkinių kojinių, suknelių 
ir kitokių daiktų.

Kadangi dėl tokio val
džios patvarkymo uždaro 
šilko dirbtuves, tai apie 
175,000 darbininkų neteks 
darbų.
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klausomybės ir dėl Lietu
vos atstatymo yra milži
niški.

Federaciios Centro val
dyba yra iškėlusi svarbius 
klausimus, kurie bus svar
stomi Kongrese.

Sveikiname Federacijos 
Kongresą ir linkime Dievo 
palaimos!

Prezidentas Išvyko 
Atostogų

vams Washingtone ir bus 
įteikti Amerikos vyriausy
bei. Bus įrodyta, kaip ten 
bolševikai masiniai žudė ir 
trėmė Rusijon apšviestu- 
niją ir turinčius nuosavy-

I rv Hopkins, asmenis prez. bf.s žmones, tajp pat ūki- 
Roosevelto atstovas, kuris ninkus 
buvo nuvykęs į Sovietų

Berlynas, rugp. 4 — Vo- Rusiją pasitarti su komi- 
sarais dėl Europos karo, [ 
enta iš Maskvos į Jung. baltyj daugiau kaip 300,- 
Valstybes. Pakelyj Hop- qqq asmenų nužudė, arba 
kins sustos Londone. I — —

Liūdną Muziką

miškuose. arba
■ išvežė į Rusiją ir Sibirą, 

arba kitaip
RAUDONIEJI SULAIKĖ NACIUS kaip nukentėjusių šeimų ir 

\7TCT Tr>CT? T7Dr^NTrTT TCICI7 [pavienių asmenų pavardės!
VlDUkJDC rKUlN 1 UUDt | bus pažymėtos su išliku-

--------- šiųjų namiškių, arba gimi- 
esą pavargę. Jie praradę nių pareiškimais (affida- 
daugiau kai 1,500.000 ka- vits). Bus prisegtos čekos 
reivių. Rusai sako, kad Es-jagentų lizdų nuotraukos, 
tijos sostinė Talinas tebe-įkur žmonės buvo kankina- 

imi, taip pat nuotraukos 
sužalotų žmonių lavonų.
VADAI LIKVIDUOTI

Bolševikų čekos (GPU) 
vyriausioje buveinėje Ry
goje bolševikams pabėgus 
rasta įvairių latvių patri- 
jotinių draugijų narių gru
pių nuotraukų kolekcijos. 

;Tie visi asmenys arba nu- 
; žudyti, arba išvežti Rusi
jon. Visuose trijuose kraš-

Maskva, Rusija, rugp. 4,' 
— Raudonosios armijos 
jėgos sulaikė nacius Kie- 
vo apylinkėje ir atstūmė 
juos nuo Kievo į vakarus 
45 mylias. Nuo Smolensko 
rusai atstūmė vokiečius 
dar toliau. Sovietų laikraš
tis “Raudonoji žvaigždė” 
rašo, kad rusai sulaužė vo
kiečių linijas ir atsiėmė 

į lenkų miestą Przemysl,

New London, Conn., rug
piūčio 4 — Prez. Roosevel
tas išvyko atostogauti lai
vu Potomac ant vandeny--kuris yra 58 mylios į vaka- 
no. Jis bus savaitę arba 10 rus nuo Ukrainos sostinės 
dienų. Bet jeigu iškiltų Lwowo.
svarbus reikalas, tai jis į Sovietui; žinios paduoda, 
sugrįžtų ir greičiau. .

• v

į Sovietų^ zin: 
i 1 kad Vokietijos

I

!

sas raudonųjų valdžioje. 
Baltijos jūroje rusai lakū
nai nuskandino vėl vieną 
vokiečių submariną.

Pereitą šeštadienį rusai 
lakūnai nušovė 38 vokiečių

i Kalvarijų Šventimas

naciai jau

karo lėktuvus, o rusai pra
rado 19 lėktuvų.Ji • v - J i

£ias žinias paduoda So
vietų Rusijos cenzoriai.: 
Vokiečių žinios e- labai ski-; 
riasi nuo rusų žinių.

Sekmadienį, rugp. 10 d. Ma
rianapolyj įvyks Kalvarijų šven
timo iškilmės. Kun. Dr. Jonas 
Navickas. TT. Marijonų Provin
cijolas. nuoširdžiai. kviečia vi- 

k 1 Ls_’Zl lJb Y . •
sus dalyvauti.
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Pirmadienis;, Rugpiūčio 5, 1941 3

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NACIAI VĖL PADEGE MASKVĄ

Maskva, rugp. 4 — Vo
kietijos lėktuvai vėl bom
bardavo Maskvą ir padegė 
kaikuriuos namus. Gaisrai 
buvę užgesinti.

Pakilo 25—100 Nuošimčių 
Gasolino Pardavimas

JUNG. VALSTYBIŲ VALDŽIOS GYDY
TOJAI IŠGYDO TRACHOMĄ

—

i
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"Ašies” šulai — Mario Indelli, Italijos Ambasadorius Japonijoj (kai
rėj) ir Dr. Yoshie Saito, Japonijos užsienių reikalų ofise patarėjas kalbasi 
valstybių reikalais. Tas įvyko Tokioj, Japonijoj, kada Yosuke Matsuoka 
grįžo iš Europos.

visų pasaulio dalių, iš Is
panijos, Italijos, Prancūzi
jos, Anglijos, Vokietijos, 
Rusijos, Australijos, E- 
gypto, Thailand, Kinijos, 
Japonijos, Palestinos, iš 
Balkanų kraštų ir iš Afri
kos šalių.

Dėl nežinomos priežas
ties Amerikos indijonai y- 
patingai užsikrečia tra
choma ir iki dabar liga ne
pasidavė išgydymui ir 
daugumoj atsitikimų re
gėjimas sergančių žuvo. 
Beveik pusė iš 70,000 žino
mų atsitikimų Jung. Vals
tybėse yra tarpe Amerikos 
indijonų. Gydytojai, kurie

Jung. Valstybių Indi jonų 
Tarnybos gydytojai pasek
mingai gydo baisią akių li
gą, trachomą, indijonų 
tarpe. Tas dalykas gydy
tojus visus interesuoja. 
Prašymai dėl informacijų 
apie išgydijimą gauta iš

rytą, gasolino pardavimas 
’ pakilo nuo 25 iki 100 nuo
šimčių. Sekretorius Ickes 
studijuoja naują planą. 
Jeigu pasirodytų, kad už
darymas gasolino stočių 
naktimis nesumažina ga
solino suvartojimą, tai 
greičiausia bus išleistas 
naujas įsakymas kiek kas 
gali vartoti gasolino per 
savaitę. Bus nustatyta 
norma ir daugiau niekas 
negalės gauti.

Visose Rytinėse valsty
bėse, kuriose įsakyta gą
sdino stotis uždaryti 7 vai. 
vakare ir laikyti iki 7 vai.

• v

Britai Ruošiasi Padaryti Invaziją
Londonas, rugp. 4 —

Goteborg, Švedijos prane- ■ 
ša, kad į šiaurės okeaną sako, 
Britanija —-x----J--------- '
karo laivų.

Iš j kusie ji esą izoliuoti.
Tačiau Sovietų cenzoriai 

kad Kievo fronte 
sutraukė daug raudonieji sulaikė vokie- 
Sakoma, kad čius ir sunaikino du jų re- 

Britai sutraukė laivus į gimentus. 
Suomijos pakraščius, kad 
pagelbėjus Rusijai. Bet tos 
žinios nėra patvirtintos.

Motery Sąjungos Seimas

Naciai Giliai Įsibriovė 
į Ukrainą

I I 
i

rugp. 4 — VoBerlynas,
kieti jos karo jėgos Ukrai
noje žaibo greitumu giliai 
įsiveržė į Ukrainą ir nukir
to svarbų geležinkeliu su
sisiekimą užpakalyje So
vietų armijos, kuri atkak
liai gina tą kraštą. ,

Centraliniame fronte į 
rytus nuo Smolensko, kur 
vokiečiai apsupo tūkstan
čius rusų kareivių, tai di
delę dalį jų sunaikino, o Ii-

NEATSIŽVELGIANT 1 KAINĄ 

% Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Butelyje 

i

I

86 8 Pioof 70 . įtatn neutra, spinti 
WILSON DiSTILUNG Co. Ine. Bnstol Pa

Vakar, rugp. 4 d. prasidė
jo Moterų Sąjungos Sei
mas Šv. Alfonso lietuvių 
parapijoj, Baltimore, Md. 
Seimas prasidėjo iškilmin-) 
gomis pamaldomis.

Šv. Alfonso lietuvių pa-: 
rapijos klebonu yra kun. I 
Lietuvnikas, o administra-: 
torium kun. dr. Mendelis 
vikaru kun. Dubinskas. ( 
Tos parapijos bažnyčia y- j 
ra pačiame miesto centre, 
ir savo gražumu, moder- . 
niškais įrengimais patrau
kia visus.»

Iš Mass., Me ir N. H. Mo
terų Sąjungos apskričio 
kuopų išvyko dalyvauti 
seime šios atstovės: Wor- 
cester — T. B. Mažeikienė, 
M. Urmonienė, M. Vaite
kūnienė ir A. Vaškelevičie- 
nė; Lowell — J. Narinkai- 
tė; Lawrence — L. Venčie- 
nė; Nashua — T. Mitchel- 
l’ienė.

Tikimės, kad kitame 
“Darbininko” numeryj ga
lėsime paduoti daugiau ži
nių iš Moterų Sąjungos 
seimo.

Raudonieji Neužtikrino 
Lenkams Rubežių

Maskva, rugp. 4 — Sovie
tų organas Izvestija lenkų 
su rusais pasirašytą sutar
tį laiko kaipo didžiausios 
svarbos istorinį dokumen
tą, kuris pranašauja Hitle- 
rizmui galą, bet tuo pačiu 
pažymi, kad pasirašytoji 
su lenkais sutartis neužti
krina lenkams tų rubežių, 
kuriuos ji turėjo prieš ka- 

i rą 1939 m.

Dabartinė Lietuvių Išeivių Ekonominė Ir Juridinė 
Padėtis Urugvajuje

laimingam nuotykiui gydo 
veltui ir sumoka pusę už
darbio.

Einant Urugvajaus Kon-’ 
stitucija, kiekvienas sve
timšalis išgyvenęs 15 me
tų laiko tampa automatiš
kai pilnateisiu piliečiu su 
teisėmis čion gimusiojo,
jali dalyvauti rinkimuose,! 
jūti renkamas ir tt., bet ir vedė tyrinėjimus tarpe in- 
šiaip nepiliečiams teisės dijonų, rado, jog trachoma 
visiškai nevaržomos ir ga- yra nuodai, ir jog liga gali

ma gydyti su “sulfanilimi- 
do” nuo vienos iki trijų sa
vaičių.

Dr. Polk Richards, Indi
jonų Tarnybos Trachomos 
Medikališkas Direktorius 
ir Dr. Fred Loe, kuris pir
mą kartą pasekmingai 
vartojo ‘sulfanilimide’ gy
dyme trachomas, užsipel
nė garbės už šitą išradimą.

Įima sakyti, kad čion dar 
yra laisviausias kraštas ir 
demokratiškiausias, vi
siems lygybė nerybota iš 
visų P. A. valstybių.

Nors ir laisvėje gyven
dami, lietuviai savo dva
sioje nerimsta, jie nuolat 
žvelgia į anapus Atlanto į 
Europos kraštą, kur jis gi
męs ir augęs. Besikalbant, 
nevienas

• v

Rašo Dr. Pranas 
Šacikauskas

Prasidėjus Europoje ka
ri rams ir čion kasdien jau

čiama didesnė krizė. Žino
ma, tokiu momentu visuo-i 
met nukenčia svetimšalis; 
— darbo žmogus. Pinigų 
vertė krito, pragyvenimas, 
maždaug, dvigubai pa
brango; fabrikams ir šiiap 
darbams pradedant stoti, 
visiems į akis pradeda žiū
rėti bado šmėkla.

Laukiama, kad J. V. A. 
sudarys artimesnius ry
šius ir prekybą, tai gal fa
brikai pradės dirbti. Bet ir 
tuom atveju būklė nepage
rės, nes darbininkams už-' 
mokestis už darbą po seno- sybė ir visuomenė deda di- 
vei, o pragyvenimas jau džiausiąs pastangas kultū- 
pabrango ir pinigo vertė 
nukrito. Pajamos toli gra- 

I žu nėra proporcingos būti
niausioms išlaidoms. Juo
dadarbiui darbininkui ne
galima išmaityti savo šei
mynos, todėl čion eina ir 
moterys į pagalbą, jeigu 
tik pajėgia ir aplinkybės 
leidžia; eina dirbti, tar
nauti, nes vienas tėvas ne
pajėgia savo šeimos išmai
tinti. Yra ir tokių labai 
daug šeimų, kad viena mo
teris tik dirba ir palaiko 
nuo bado visą savo šeimy
ną. Nuo šio labai nukenčia 
vaikų auklėjimas, nes jie 
dažnai būna palikti gatvės 
įtakai.

Pagal įstatymus jau yra

v •

“Roll a flyins ambulance out for the R. A. F. from Cape Cod,” was the plea made today by Warren 
R. Corlisa, of Orleans. Mass.. general chairman of a British American Ambulance CorK Cape Cod cam- 
pairn for an ajnphibian airplane ambulance as a gift from residents of the Cape. The campaign for 
the necessarv $67.00® for the mercy ship to be named • The Cape Codder” wilt continue Into August. 
with general headquarters at Hvannis. New York hcadquarters of B. A. A. C. are at 420 Lexiqgtoa 
.Avenue.
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• vkitiems išnuomuoja ir iš 
tos nuomos moka Bankui 
mokestį, — o po tiek tai 
metų pasilieka savininku 

(Consejo Dėl keletos namų.
autonominė
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priimami darban ir vaikai 
nuo mažens, bet kiekvie
nas vaikas turi turėti spe
cialų leidimą iš “Vaikų 
Valdybos”
Nino) t. y.
valdiška įstaiga mažame
čiams globoti.

Jaunajai kartai fabrikų 
ir šiaip kitokį darbai nei
giamai atsiliepia tiek į fi
zinį, tiek į dvasinį subren
dimą.

Pradžios mokslas čion 
dar nėra privalomas, nes 
dar neturi pakankamai 
mokyklų. Šiuo atžvilgiu 
miestai yra laimingesni, 
bet ant laukų gyvenantieji 
labai nuskriausti. Vyriau-

apsiverkdamas jįe gydo net su virš 1,300 
sako, jei taip ir tiek butu- Amerikos ineįijonų, sulai- 
me dirbę Lietuvoje, tai kydami kiekvieną atsitiki- 
daugelis būt jau atsisvei-i mą j šešis mėnesius. Kuo- 
kinęs su šiuomi kraštu. met ‘sulfanilimide’ sunai- 
Bet dabar paskutinieji įvy- j kįna trachomos nuodus, 
kiai politinio gyvenimo jje rado, jog jis nesugrąži-

Jaunesnioji karta, gabes
nieji ir apsukresnieji, bet 
tokių labai mažas skaičius 
sugeba sau lengvesnių ir 
pelningesnių uždarbių. To- 
'dėl jų ateities gyvenimas 
bus lengvesnis, negu jų tė
vų. Šis kraštas yra grynai 
turistinis kraštas, kur va
saros metu suvažiuoja iš 
visų Pietų Amerikos kraš
tų kapitalistai praleisti lai
ką, čionais labai išsiplėtęs 
lošimas: ruletą, loterijos ir 
tt., ir tas azarinis gyveni
mas yra daugeliui mūsų 
tautiečių nelaimė, netau- 
pumas, kuris priveda prie 
visiško skurdo ir bado.

Daug lietuvių pradėjo 
verstis krautuvėmis ir 
“traktieriais” (barais), 
bet nesugebėdami ir per
daug kredituodami didžiu
ma subankrutavo, o liku
sieji ir gi naudos kolonijai 
neatneša apart skurdo ir 
šeimų pakrikimų, nes jau 
gerai yra žinoma girtybės 
kultūra visame pasaulyje; 
ten kur yra azariniai loši
mai, ten girtybė, paleistu- 
vybė ir tt. Yra keli lietu
viai siuvėjai, staliai ir kiti 
amatininkai, kurie su kele
tu darbininkų darbuojasi, 
bet didesnių dirbtuvių ne
bepajėgia įsikurti. Lietu
viams netrūksta iniciaty
vos ir sumanumo biznyje 
bei pramonėje, tik pradžia 
sunki tiesiog negalima ne
turint bent būtiniausio ka
pitalo.

Urugvajuje veikia darbi-

kia.! politinio ;
Europoje sugriovė visas 
viltis. Nežinia kiek laiko 
reikės gyventi ir liūdėti 
savosios tėvynės?!., tai ši
taip vienas kitas lietuvis 
padejuoja...

v •

Naujos Anglijos Motery 
Sąjįmgos Kuopų Ir Narių 

Dėmesiui
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ros ir auklėjimo reika
lams, bet dar nuplauks ge
rokai metų ligi galės įves
ti privalomą mokymą. Pra
džios ir vidurinis mokslas 
čion yra veltui. Pradžios 
mokslas yra 6 metų, ir vie
šose valdžios mokyklose 
nėra dėstoma tikybos 
mokslas. Bet, užtatai, yra 
didelis skaičius privačių 
mokyklų, iš kurių didesnę 
dalį veda ir užlaiko katali
kai (vienuoliai, vienuolės 
ir kunigai), bet tose mo
kyklose už mokslą reika
linga gerokai apmokėti ir 
todėl darbininkų vaikai lš- 
bai retas kuris pasiekia 
mokslo privačiose mokyk
lose. Iš lietuvių yra tik ke
letas šeimynų, kurie auk
lėja savo vaikus tokiose 
mokyklose — kiti visi lei
džia valdiškose mokyklose 
ir tai nevisi.

Taupesnieji lietuviai 
(bet jų labai maža dalelė) 
įsigijo nuosavus namelius, ninkams daug naudingų į- 
nes čion įsigyti nuosavy- statymų. Yra pensijų fon- 
bė yra labai patogios ir pa- das, valdžios žinioje (Se- 
lankios sąlygos. Gaunama natvės Pensija), iš kurios 
varžytinėse iš Bankų ilga- kiekvienas gauna pensiją 
laikiui (dešimčiai, penkio
likai ir daugiaus metų lai
kui) išsimokėjimui. Vie
ton mokėti nuomą, moka
ma už nupirktą žemę, arba 
namelį, ir po kiek laiko iš
simokama ir jau turima 
savas kampelis. j ra ir to
kių gudruolių, kurie už
perka keletą ir nuo savęs

Sekmadienį, rugpiūčio 
10 d., Marianapolyj įvyks
ta Kalvarijų šventimo iš
kilmės. Nuoširdžiai kvie
čiu kuopų valdybas ir na
res dalyvauti šiose iškil-1 
mėse. Visos, kurios tik da
lyvausite malonėkite atsi
vežti savo ženklelius, ku
riuos kuopos vartoja ir vė
liavas, jeigu turite.

Atvykusios į Marianapolį 
Sąjungietės sueikite prie 
garsiakalbių per kuriuos 
bus pranešta tvarka. Są
jungietės dalyvausime “in 
corpore” Kalvarijų šventi
mo iškilmėse, p. V. Liut- 
kienė bus tvarkdarė. Kvie
čiu gausiai dalyvauti.

Lauksime!
Teklė B. Mažeikienė, 

ALRK Moterų Sąjungos 
Apskr. Pirmininkė.

•

no regėjimą. Bet po kiek 
laiko, jeigu sergančio re
gėjimas ne visiškai išbaig
tas, daugumoj atsitikimų 
tapo geresnis.

Nors trachoma nėr pa
prasta liga Jung. Valsty- 

|bėse, tik tarpe Amerikos 
į indijonų, ji dažnai užpuola 
• žmones tropiškų šalių, 
j Nuošimtis Egypte yra 
'aukštas, kaip ir kitose A- 
frikos dalyse. Thailande 
apskaičiuojama, jog ket
virta dalis šalies 12,000,000 
gyventojų trachoma už
krėsti. Tos šalys, Indijonų 
I Reikalų ofisas sako, galės 
daugiausia pasinaudoti 
šiuom Amerikos gydytojų 
darbu. FLIS.
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MEDUS

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

senatvėje, arba netekęs 
sveikatos. Tik žinoma mo
kamos pensijos palygina
mai yra menkos su pragy
venimo brangumu. Taip 
visoje šalyje veikia “Aę- 
draudos Bankas” (valdiš
kas), kuris priverstinai už
laiko. visus darbininkus 
apdraudoje ir ištikus ne-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) °

SEIMAS
įvyks Rugsėjo 14iri5 dd., 1941

Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 
Hartford, Conn.

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

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

Kun. Jonas Švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius.^

j
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šešios savaitės jau praslinko, o vokiečių - sovietų 
karas dar nebaigtas, kaip kad buvo daugelio pranašau
ta. Ne tik nebaigtas, bet kažin ar įpusėtas. Tiesa, vokie
čių štabas nieko aiškaus nėra pasižadėjęs, bet taip bu
vo jau lyg sutartinai manyta, kad į 6—8 savaites sovie
tai bus likviduoti. Žiūrint kaip dabar dalykai stovi, 
tenka prieiti išvadą, kad griežtai pranašauti neišsimo- 

Verčiau netikėtumų susilaukti, negu nusivilti dėl 
ykusios pranašystės. Klausimas^ kodėl vokiečiai 
liuvo, ir, ar iš viso jie taip jau labai užkliuvo ir savo 
uotę tyčiomis sutrukdė, ar buvo priversti tai pada-

i

NEPASKIRTAS SUSTOJIMAS. Šioje katastrofoje, kuri įvyko arti
Seattle, Wash., tapo sunkiai sužeisti trys asmenys ir apie 70 pasažierių 
gerokai sukratyti.

3

irime eiti karo frontuosna, savo raktu — kryžiumi, 
' apsiginklavę savęs atsiža- tegalėjo juos iš naujo žmo- 
, dėjimo kardu, kad galėtu- nijai atrakyti!
i me iškovoti pasauliui tik- “Bet dabar per Jėzų Kri-

kurie per il
gą laiką buvote nešvarūs,

rą, pastovią ir nuolatinę stų .jūs visi, 
taiką.

“Jeigu kas nori sekti Kristaus Krauju ,vėl esate 
Mane, tegul atsižada pats apvalyti. Už tai, kad Jis y- 
savęs; tegul ima savo kry- ra mūsų taika, kuri pada- 

vienu, ir iš
laužė vidurį sienos, pers
kyrimo prieš ir kūno”. 
(Epez. 2, 13, 14).

Kad Jėzus Kristus 
tikroji mūsų taika, 
kiekvienas katalikas,

žiu, ir tegul eina paskui ro du dalyku 
Mane”, — sako mums Iš
ganytojas. Kitoje vietoje 
Jis dar dadeda:

“Jeigu kas praras savo 
; gyvybę dėl Manęs, — turės 
| ją amžinai”.

Tai ne V. Dievas, dabar- 
' tinę šių laikų pasaulio tai
ką, vien tik tuščiu para
doksu padarė. Čia yra ben- 

| dras visos žmonijos nuodė- 
Pirmutinė 
sunaikino 
ir laimės

Taikos paslaptis, yra la-jai nebegali atnešti. Taika 
bai glaudžiai susijusi su Į-j yra, galima sakyti, toks 

? Sovietai neva tai džiūgauja, kad blitzkriego blit-įsikūnijimo Paslaptimi, iš'pasaulis, kuris gyvena 
žaibų) jau nebėr, ir giriasi, kad raudonoji armijai kurios vėliau gimė pašau- glaudžioje vienybėje su V. 
perėjo į ofensyvą. Gi savo ruožtu vokiečiai nėkiek|iio Taikos Kunigaikštis — Dievu — savo Sutvėrėju. 

Taika yra begaliniai dide
lės žmonijai parodytos V. 
Dievo meilės paslaptis!

Kai pirmasis mūsų tėvas,

zejodami pabrėžia, kad Maskva. Leningradas ir V. Jėzus Kristus iš Nekal- 
vas bus paimti. Jei to tenka kiek palaukti, tai vien į čiausiosios Mergelės—Ma
li, kad ne tiek svarbu užimti kokį miestą ar žemės I rijos. Pasaulin atėjo tiks- 

sklypą, kiek sunaikinti priešo armiją, kas dabar kaip ]u> kad atnešus pasauliui 
tik ir daroma. Raudonosios armijos dalys yra apsupa- taiką visiems geros valios Adomas,‘įjuikybėrpalidZ 
mos ir naikinamos, bet sovietų kariuomene taip skait-jžmonėms, 
linga, kad ją visiškai likviduoti užima laiko, tad reikia[ Tikrame ir giliame sulig 
turėt kantrybės, o karą lemiantieji įvykiai pradės tikėjimo šviesos mūsų to 
reikštis. I dalyko supratime, taika y-

Kuriai pusei tikėti — rusams, ar vokiečiams? Aiš- ra nepalyginant pats V. 
ku, kad abu pilnos tiesos neoaskleidžia. Pirmiau sovie-įDievo Asmuo. Taika gali-i 
tų melagystes atskleisdavo žemėlapio vietovės. Bet da-;ma sakyti yra Dievu dėl' 
bar naujų vardų nebeskelbiama. Paskiausiai esame to, kad ji neša tikrą ne tik 
girdėję, kad kautynės vyksta apie Viazmą, 140 mylių | žmogaus sielai, bet ir kū- 
atstui nuo Maskvos. Tikėjomės veikiai išgirsią apie nUi ramybę, kurios supa- 
Borodiną, kurs yra pusiaukely nuo Viazmos į Maskvą, gonėjęs, 
Bet kol kas (bent šiuos žodžius rašant) apie Borodiną pilnas keršto ir egoizmo 
nė žodelio. Reiškia, vokiečiai pirmyn nepasistūmė, o šių dienų pasaulis žmoni- 
jei pasistūmė, tai nedaug. Galima įsivaizduoti, kokiu 
desperatišku ryžtingumu sovietai gina Maskvos - Smo
lensko bara. Jie nu junta, kad neteke Maskvos, neišlai
kys politinio sukrėtimo ir savo valdžia bus priversti 
likviduoti. Reikia tik, kad truktų paskutinis statinės 
lankas, t. y., kad raudonoji armija visiškai subyrėtu. 
Vokiečiai sako, kad ji baigia smukti. Sovietai tai už
ginčyta, pridurdami, kad raudonoji armija visu fron
tu tvirtai laikosi ir vietomis atkakliai vokiečius ata
kuoja. Už kelių dienų pamatysim, kieno buvo tiesa. 
Gal būt, kad vokiečiai netolimą ateitį pergreit atkėlė 
artyn. Tur būt jie perorganizuoja savo armiją ir siun
čia į frontą naujas divizijas. Kai ju sastatas bus pilnas, 
tuomet gal ir netikėtumų susilauksime.

Tas pat ir su Leningradu. Jis jau esąs apsuptas ir 
bet kuriuo momentu būsiąs paimtas. Dėia, tas momen
tas vis kažkaip iš rankų išslysta. Na, toliau numanan
tieji pranašai davė vokiečiams 8 savaites. Pažiūrėsim, 
kas įvyks už dviejų savaičių. K.

materijalistinis,

se kontinentuose, paliečia 
ir mūsų krašto, Jungtinių 
Valstybių, interesus. Vy
riausybė dideliu užsimoji
mu stiprina krašto saugu
mą, rengiasi, kad reikale 
atremti kraštui pavojų. 
Kaipo ištikimi piliečiai, ir 
mes savo dalimi dedamės 
prie tų. darbų. Kongrese 
turėsime paplanuoti, kad 
dar daugiau galėtume būti 
naudingi savo kraštui, taip 
stipriai stovinčiam už iš
gelbėjimą pasaulyje krikš
čioniškosios demokratijos,

! vęs, panorėjo susilyginti 
su pačiu V. Dievu, ir pasi
statė save taip galingu 
kaip Jis, vienu momentu, 
jis sukilo prieš savo Su
tvėrėją — V. Dievą saky
damas: “Aš Jam netarnau
siu!” Vienu ir tuo pačiu 
momentu, jis išmetė iš sa
vo ir viso pasaulio žmoni
jos širdies taiką. Tas pir
mųjų mūsų gimdytojų, 
dar Rojuje gyvenančių su
kilimas, tai ir buvo pirmu
tinis pasauly paskelbtas 
karas,— karas, menko že
mės kirmino — žmogaus, 
su pačiu V. Dievu — Su
tvėrėju. Tas karas žmogui 
pasibaigė tiesiog katastro
fiškai. Jis sugriovė žmoni
jos laimės gyvenimo rū- 

I mų pamatus, kurie yra 
žmogaus vienybė su V. 
Dievu. Jis (tas karas!), 
sunaikino tą buvusią tarpe 

I žmogaus ir Dievo uniją, 
kuri vadinasi taika.

V. Dievas begaliniai nu-
už pavergtųjų tautų išlais- i “V^jęs pasaulio žmoniją 

jr amžinąja Savo Meile, sa
vaime suprantama, kad 

i negalėjo žmoniją ant vi
suomet tokioje apverkti
noje būklėje palikti, be 
vienybės ir be taikos su

Šiomis dienomis visuose niškos Sovietų Rusijos ar- 
lietuvių katalikų laikraš- mijos ir tūkstančiai Mas- 
čiuose buvo paskelbta AL- kvos agentų naikino ir 
RK Federacijos 28-tojo griovė viską, kas tik po ko- 
kongreso programa. Iš tos jų pakliuvo. Karo liepsno- 
programos matėme, kad se supleškėjo visa eilė 
šių metų Amerikos lietu- miestų, kaimų, sodybų, 
vių katalikų veikimo cent- Dešimtimis tūkstančių 
ro suvažiavimui rūpės: — mūsų brolių ir sesučių pa- 
1) apsvarstyti planus, kaip siliko be pastogės, be duo- 
geriau padėti Lietuvai at- nos kąsnio. Iš visų savo 
sistatyti laisva ir nepri- jėgų turėsime stengtis, 
klausoma valstybe ir 2), kad sušelpti pašalpos rei- 
kaip geriau patiems susi- kalaujančius. Be to, ketu- 
organizuoti ir platesniu ri tūkstančiai sukilėlių, žu- 
mastu dirbti tuos darbus, vusių kovoje su okupan- 
kuriuos turime dirbti kai
po lietuviai ir katalikai ir, 
taip pat, kaipo ištikimi šio 
krašto piliečiai.

Mūsų tautinė ir krikščio
niška pareiga šaukia mus visokeriopos paramos, 
skubiai eiti į pagalbą bai- Federacijos kongresui 
saus karo parblokštam tė- teks visu rimtumu šie gy
vų kraštui. Ir priminti čia, vyniniai lietuvių tautos 
berods, nebereikia, kaip reikalai aptarti, nustatyti 
reikalinga yra Lietuvai vi- tinkamus veikimo planus, 
sokeriopa pagalba. Nuali- gerai susiorganizuoti tų 
no ją okupantai bolševi- planų vykdymui, 
kai, besitraukdamos milži-i Siaučiantis karas kituo-

tais, rodo didelį tautos, 
troškimą atstatyti Lietuvą 
laisva ir nepriklausoma 
valstybe. Suprantama, kad 
ir čia yra laukiama mūsų

yra 
tą 

ku
rie tik į jį tikime, privalo
me žinoti. Sugrįžti prie 
Kristaus tegalėsime tik 
tuomet .kai mes, katalikai, 
pilnai būsime įsisąmoninę. 
Tie nuostabūs vaistai yra 
kasdien po visą pasaulį be
sikartojanti šv .Mišių Au
ka! Šv. Mišiose nematomu 
būdu kasdien yra išlieja
mas Brangiausias Kris
taus Kraujas, už pasaulio 
taiką. Šv. Mišios ir jų 
klausymas, nėra niekas 
kitas daugiau, kaip vien 
tik laužymas tos sienos, 
kuri skiria mus nuo V. 
Dievo. Šv. Mišios yra kas
dieninis per Jėzų Kristų 
mūsų Viešpatį ir Išgany
toją. žmogaus su V. Dievu

mių darbas! 
; nuodėmė taip 
ramybės, taikos 
žmoguje buvusią harmoni- 

i ją, kad tikroji pasaulio tai- 
} ka tik per didžiausius ken
tėjimus ir per aukščiau
sius savęs pasiaukavimus 
tegali būti atsiekiama.

Šv. Petras kreipdamasis 
į Adomą ir dėl pirmosios 
jo papildytos nuodėmės ir 
per ją užtrauktos visai bū- 
siamai žmonijai nelaimės 
sako:

Tu neesi atpirktas su padaromas taikos oaktas, 
korupcijiniais dalykais, ir Jėzaus Kristaus Krauju,
kaip auksas ar sidabras;vįsuomeį yra užantspau- 
bet su brangiausiuoju Je- duojamas! Jeigu dabarti- 
zaus Kristaus Krauju, Ku- nįaį pasaulio politikai, tai- 
rĮs kąiP nekaltas tykus A- kos bejieškodami šv. Mi

šias paimtų sau už vadą, 
tai jie tuomet labai greitai 
atrastų tą kelią, kuris juos 
laimingai nuvestų tikron, 
pastovion ir nuolatinėn 
viso pasaulio tautų ir vals
tybių laimingon taikos ir 
ramybės karalijon, kur 
jokie karai ir užpuolimai 
visiškai 
sinty.

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

sauliui taika tik per Jė
zaus Kristaus nuopelnus ir 
Jo tarpininkavimą pasau
liui tegali nuo V. Dievo a- 
teiti. Jie privalo suprasti, 
kad taika, tikroji dvasios 
taika, o ne sutarčių ir pak
tų pasirašymo ir jų popie- 
ros taika, pilnai ir teisin
gai tegali visus ginčus ir 
kilusius tarpe tautų ir val
stybių nesusipratimus, iš
rišti. Jie turi dasiprotėti 
tai, kad už taiką Jėzus 
Kristus paaukojo Savo gy
vybę už viso pasaulio žmo
nijos nuodėmes, o pasau
lio žmonija per Jėzaus 
Kristaus nuopelnus visiš
kai besąlyginiai galingo 
kario nugalėta, pasiduoda 
V. Dievui!

Norint, kad pasaulis pa
galiau surastų tikrą, pas
tovią ir nuolatinę taiką, 
jos suradimui kelias eina 
vien tik per Dievą ir su 
Dievu. Kitokios išeities vi
sai nėra! Kitokia taika tai 
nėra taika, o tik paradok
sas. Tiesa, ji išgydo, bet ir 
vėl užkrečia ir sužeidžia; 
ji duoda, bet ir vėl atima; 
ji pastato, bet ir vėl su
griauna!

Kad apturėjus tikrą tai
ką, pasaulis privalo atsiža
dėti egoizmo ir perdidelės 
savygarbos. Kad būtų ga
lima džiaugtis tikra žemė
je esama taika, žmonija 
privalo keršto peilį smeig
ti pirmiausiai į nuolatinį 
savęs išsižadėjimą, ir ten 
įsmeigtą nuolatiniai laiky
ti. Žmonija privalo pir
miausia nudurti patį savo 
kerštą ir neapykantą. Kad 
pastačius užtikrinančią 
pasaulio žmonijai šioje že
mėje taikos karaliją, žmo
gus pirmiausia turi sunai
kinti nedorąją savo valią, 
turi iš pamatų atstatyti iš
tižusią ir sugriuvusią sa
vo citadelę “Ašį”. Tik ant 
savy meilės griuvėsių, tai-

i

vinėlis, nebėgdamas ir ne
sipriešindamas už tave pa
siaukavo, ir ištikrųjų pir
ma negu pasaulio pamatai 
tapo padėti, — atleido tau 
tavo kaltes, parodydamas 
savo gailestingumą, pas
kutiniu Savo gyvenimo 
momentu dėl tavęs”. (I 
Petr. I, 18, 19 ir 20).

Brangiausias Taikos Ku
nigaikščio, Jėzaus Kris
taus mūsų Viešpaties ir Iš
ganytojo Kraujas, būtinai 
buvo reikalingas, kad nu
plovus pirmųjų mūsų gim
dytojų, — Adomo ir Jievos 
nuodėmės kaltę prieš V. TYS” knygutės formoje. 
Dievą, ir padarius tikrą,'viena paslaptis iliustruota pa- 
pastovią ir nuolatinę tai- veikslais, šioje knygutėje taip- 
ką, tarpe nusidėjusios vra ir narystės mokesčių la- 
žmonijos ir jos Sutvėrėjoj pe!iai- Knv5"t" kain" 20į."f'_ _ m-i 4- sakvmus siuskite: “Darbmin-— V. Dievo. Tik vienas Je- kaa» 366 w Broadway> So. 
ŽUS Kristus SU galinguoju Boston. Mass.

žmonėms nesrą-
J. Butkevičius.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 

Kiek-

vinimą. Organizuotai 
vieningai stosime į visus 
tuos krašto gynimo dar
bus, prie kurių mus pa
šauks.

Didelio dėmesio kongre- Savimi, 
sas turės kreipti 
Amerikos lietuvių 
kų, organizacijas. Galime kastą tarpe 
džiaugtis, kad turime senų žmogaus, pirmųjų mūsų 
ir garbingų organizacijų; gimdytojų — Adomo ir 
kad turime virš šimto pa-(jįevos, pirmąja papildyta 
rapijų ir visokių įstaigų, nepaklusnybės nuodėme— 
Bet visai bus vietoje gerai y. Dievas pastatė tvirtą 
apsidairyti, ar jos visos y- 
ra geroje tvarkoje, ar joms 
nėra pavojų, ar negalima 
būtų jas padaryti gausin
gesnėmis ir jų veikimą la
biau išjudinti, kad jos neš
tų didesnę garbę Dievui ir 
mums patiems būtų nau
dingesnės. Palaikyti lietu
vių katalikų organizacijas 
ir jas stiprinti, reiškia gel
bėtis religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu.

Tad, gausingai suvažiuo- vairias teorijas, kaip at- lin atnešti taiką, 
kime į Federacijos kongre- siekti tikrą pasauly taiką, dą”. (Bažnyčios 
są rugpiūčio 7 d., Mariana- ir patį bendrą visose šaly- čiųju kovoje su 

se žmonių gyvenimą, pa- galybėmis!), 
daryti laimingu. Tačiau Išganytojas aiškiai mums 
visi jie niekaip nebeįsten- pasako, kad kelias vedan- 
gia suprasti tos didelės ti- tis į taiką, yra skausmų ir 
krenybės, kad tikroji pa- kentėjimų kelias; kad tu-

j mūsų, 
katali-

Kad turėtų susisiekimą 
per tą milžinišką griovį, iš- 

>■ V. Dievo ir

tiltą, atsiuntė žemėn Vie
natinį Numylėtą Savo Sū
nų — Taikos Kunigaikštį, ka tegali tvirtai stovėti, 
pervesti mus tuo tiltu per Taikos Kunigaikštis, Jė- 
tą griovį, suteikti mums žus Kristus, mus mokina, 
gyvenimą daug geresnį, t. 
y. padaryti tikra, nuolati
nę ir pastovią taiką žmoni
jos su V. Dievu.

Įvairūs šių dienu valsty
bių politikai, 
diktatoriai, . „______
suka savo galvas, verpia į-i — “Aš neatėjau

I

polio Kolegijon, Thomp- 
son, Conn., kad Lietuvai 
gelbėti ir patiems gelbėtis!

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekreorius.

kad Jis atėjo pasauliui at
nešti tikrą taiką, ir vienin
telio daikto iš mūsų teno- 

i ri, kad ta taika būtų pas
tovi, tikra ir nuolatinė.

valdonai ar Kitoje vietoje Išganyto- 
dar įvairiau jas mums visiems sako: 

pasau- 
bet kar- 
ir tikin- 
pragaro

• v Sunkiausias DRAFTEE, Carmine Andretta, iš 
New Yorko, 27 m. amž., sveria 370 svarų. Komisija sa
ko— he isn’t “too big” to get into the army. Jis išpil
dė savo klausimi] ir atsakymų blanką.
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(Rašo mūsų korespondentas, apsilankęs Lietuvoje)

nykiai riogso jo lavonas. 
Žiūriu į aną Nemuno pu
sę, rodos, lyg skaitliuoju 
sveikus pastatus. Jie atro
do visi yra ir sveiki. Ir ne
apsirinku. Pats Kaunas 
nei aviacijos, nei artileri
jos visai nepaliestas. Ten 
ėjo ir eina žiaurios sukilė
lių kovos su bolševikais.

Atrodo, Kad Čia 
Būtų Maskva

Persikeliame pontoniniu 
tiltu per Nemuną. Jau mes 
prie Karmelitų bažnyčios, 
traukiame Vytauto pros
pektu ir atsiduriame pa
čiame Kauno centre. Tai 
buvo neapsakomo džiaugs
mo valanda. Gatvėmis 
tvarkingai traukia vokie
čių kariuomenė, kurią 
sveikina tūkstantinė iš
vargusi, apdriskusi vien
plaukė minia. Mergaitės 
vaišina karius arbata, ka
va, papirosais... Gatvės, 
pati Laisvės alėja, nykios.! 
Apie 80r< langų išdaužyta, 
sienos išgnaibytos kulip- 
kų, krautuvės uždarytos, 
languose dar užsilikusios 
bolševikų liekanos — rau-J 
donarmiečių uniformų 
ženklai, miniatūrinės rau
donosios vėliavėlės, rusiš
ki užrašai ir tt. Gatvėmis 
smalsiai vaikšto tūkstan
tinės minios. Nei vieno vy-

Lietuvos Širdis —
Kaunas

— Kaunas — surinka 
mano prietelius ir savo ge-! 
ležine ranka spaudžia man 
dešinę. Iš tikrųjų, pro dul-! 
kių ir dūmų debesis pama
tau “Maisto” bokštą ir to
liau Prisikėlimo bažnyčią. 
Taigi, jau mes prie savo 
laikinosios sostinės, prie 
savo artimiausių draugų, 
prietelių, giminių... Tuo
jau mes su jais susijungsi
me, gyvensime vienu gy
venimu, bendru džiaugs
mų, bendra kova, bendru 
liūdesiu...

Sukame iš plento. Trau-j 
kiame iš kairės aerodro
mo. Rodosi, išžiūrėtum 
kiekvieną čia esantį pasta
tą, pakalbėtum su kiekvie
nu sutiktu kauniečiu, bet, 
deja, einam toliau. Prie 
plento, prie Maisto, rūksta 
sudegę dvaro rūmai.! 
“Maistas” tvarkoje, —'šau
kia mano prietelius — ačiū! 
Dievui, dar ūkininkai ga
lės laikytis.

Aplink aerodromą smar
kiai apdaužytos gatvės, nei 
vieno sveiko namo. Aero
dromo stotis sveika. Čia 
pat sužinome, kad šioje 
vietoje žuvo neseniai atsi
sveikintas mūsų mielas 
kovotojas ir geras draugas 
lakūnas leitenantas Džen- 
kaitis. Dar labiau suverda riškio su kaklaryšiu, nei! 
kraujas. Leidžiamės į A- vieno vyriškio padoriau 
leksoto pakalnę: Fizikos ir! apsirengusio ar su skrybe- 
Chemijos Rūmai sveiki, le nematyti. Atrodo, kad 
pakrantėje stovintieji na- čia būtų Maskva. Deja, tai 
mai taip pat sveiki, bet Kaunas po vienerių metų 
dažniausia be langų, ir “laisvės” ir bolševikų “ro- 
šiaip kulipkų apdaužyti, jaus”. Jau apie 10 minučių 
Vytauto tilto nėra, iš- esu Laisvės alėjoje ir ne
sprogdintas. Sukame Ne- matau nei vieno inteligen- 
muno pakrante į dešinę.'to, nei vieno savo pažįsta- 
Visur dega, rūksta griuvę- mo, draugo. Ima šiurpas, 
šiai. Čie nebeliko nei vieno kyla juodžiausios mintys: 
pastato, tik išdidžiai stovi kur gi jie dingo, išvežti, iš- 
ne karinis pastatas — ele- žudyti, pabėgę? — kaip ki- 
vatorius. Tikrai čia £ 
porą dienų vokiečių lėktų-‘mintis po kitos. Gatvėse niai paleisti, dalis gi jų. kovodami su bolševikais, 
vai tiksliai “kiaušinius”*dūzgia su tautinėmis vė- bolševikų išvežta Maskoli-; jauni ir net žilagalviai se-; 
dėjo. Žaliojo geležinkelio liavėlėmis pasipuošę Rau- jon. Komendantūra apgul-'. niai su didžiausiu pasiry- 
tilto taip pat nėra: jis per-j donojo Kryžiaus sanitari- ta jaunų vyrų. Tai mūsųįžimu ir pasiaukojimu dir- 
skrostas per pat vidurį ir niai automobiliai. Sužinau, savanoriai, sukilėliai, ku- ba kas jiems yra pavesta.

Žinios paduoda, kad ši panelė “Miss American 
Aviation”. Jos portretas pagamintas Birmingham, Ala. 
Kur tų gražuolių nerasi.

Pranas Pranskus.

Ar Girdi Jaunime?
DANTYS

“TAUTA MIRŠTA!” — 
“Kaip tai? Negali būt”, 
tuojaus kyla atsakymas. 
Yra tikra ir logiška, kad 
tautos nemiršta. Žmonės, 
taip; bet ne visa tauta. Ti
ronai ir raudonieji grobi
kai gali mėginti tautą iš
naikinti, bet kas bus, kas 
nebus, tauta visuomet bus. 
Ir ypač, kai toje tautoje 
gyvuoja nenustelbiama 
laisvės dvasia ir teisiam 
tikslui pasiaukojimo ne
mirtingumas. Tatai, ar 
tauta, gyvenanti svetimo
je pasisavintoje žemėje, 
gali būti asimiliuota? Tai 
yra, ar ji pilnai gali pamir
šti tėvų kalbą, papročius, 
prarasti idealą ir visą, kas 
žmogui įgimta? Vien akių 
vokų praskvelbimas įtiki
nančiai išmokins abejo
jančius, kad tai netik gali
ma bet, kad šiandien pui
kiausiai įsigyvena.

Prisiartink prie, j 
kim, Amerikoje gimusio ir stogas dega, nėra ko sku- 
augusio lietuvio jaunuolio bėti. Reikalavimui kilus iš 
ir užklausk, ką jis mano a-; skaitytojų pusės ir prenu- 
pie tėvų žemės užgrobi-; meratorių skaičiui padidė- 
mą? Apie didesnę tam! jus, mūsų laikraščiuose 

pasirodytų didžių permai
nų. Visiems suprantama, 
kad spauda toli nuo tobu
lumo. Kaip ir kitų tautų 
žurnaluose būtų esayistų

stengė išmokinti savo vai
kus lietuviškai skaityt. 
Tik lietuviškoj spaudoj 
terasim plačiausiai apra
šytą kriminalinius komu
nistų aktus. Spaudoje ir 
yra lietuviškumas kelia
mas, jos idealai. O spaudą 
jaunimas retkarčiais pai
ma į rankas. Jeigu kas ir 
perskaito skriaudas Lietu-1 
vai padarytas, tuomi ir 
baigiasi interesas. Lapą 

! greit užverčia. Būtų įdo
mu ir lietuviškai visuome
nei naudinga bendrai suži
noti, kiek Amerikos lietu- 

. vių jaunimas prisideda 
;prie fondo (LGF) realiza- 
ivimo bei konkrečių nuo- 
! monių pasidalinimo kas 
; link didesnės vienybės ir 
' sekmingesnio darbo.

Kentuky valstybės hill 
billies ir mes ūžimam pir- 

! mąją vietą šio įsidomėjimo 
I ir reikalo svarbos perspė- 

saky- jinio greitume. Jeigu tik

į

kraštui pagalbą? Jeigu 
dar pilnai neištautėjęs ga
lima tikėtis atsakymo, 
kad “kaimyno” Stalino 
žingsnis buvo nežmoniš-

I Ii-----------------------------------------
kad jų tik keletas užsiliku- rie laukia komendanto pa-; 
šių turi aptarnauti apie rėdymų, nurodymų. Prie; 
porą tūkstančių sužeistų Kauno kalėjimo tūkstan-' 
sukilėlių, kurie slaugomi čiai suimtų bolševikų, rau-! 
ne ligoninėse, bet po visą donarmiečių, nuginkluotų 
miestą išbarstytuose pri- Kauno žydų. 
Vaciuose butuose.

Prie visų valdinių pasta- rie dar vakar žudė nekal 
tų stovi sukilėlių sargybos, čiausius Kauno ir jo apy 
kur tik pasisuksi, matai su linkių gyventojus, net ma-,mą, tikrai būtų proga pa- 
ginklu rankoje sukilėlius, žyčius vaikus ir kūdikius! sidžiaugti. Ką dar sakyti, 
kurie žaibo greitumu vyk- Kalėjime daroma tvarka jeigu aktualiai suteikiama 
do jiems pavestas parei- ir šie Lietuvos išdavikai ir būtų patarimų kas link pa- 
gas. Tai daugiausia jauni banditai užims neseniai iš dėties patobulinimo ir ke- 
vyrai: gimnazistai, stu-Į jo išėjusių nekaltų Lietu- blumų atitolinimo? Vienok
dentai, šiaip užsilikusieji vos patriotų vietas. Buvu- skaudu pripažinti, kad A- 
inteligentai ir darbininkai, sios pasiuntinybės rūmai merikos lietuvių dabarti- 
-r i i 1  . x ____ 4. • T i - j___________. .. .. -

įkas, skaudus jaunai res- skyriai, puslapių padaugi- 
: publikai, tautai pamilusiai!nimas ir skaitytojų atsilie- 
Taisvą gyvenimą, ir kad'ipimai. Bent redaktorius 
tos šalies čia gyveną lietu-į šią mintį užtvirtins. Stoka

Tai vis bai
sios išvaizdos žmonės, ku-

viams pridera pozityviai 
prisidėti prie pavergtosios 
tautos nepriklausomybės 
atstatydinimo. O jeigu lie
tuviškai išgirstut atsaky-

Ar jūsų dantų smegenys 
lengvai paleidžia kraują? 
Ar jie minkšti, skausmin
gi ir išblyškusios spalvos? 
Ar turit burnoj blogą sko
nį. Ar dantys aptraukti 
juodumu prie smegenų ir 
po jais? Gal būt jūs turit 
rūkštį burnoj ir filmą ant 
dantų, kuri surenka ligų 
perus ir sunaikina spalvą. 
Patirsite jog geras abelnai 
naudojimas dantų valyto
jas pataisys daugelį dantų 
negerumų, nes valytojas 
turi medžiagos, kurios 
naikina actus burnoj ir 
nuima nuo dantų plėves. 
Turit nueiti pas dentistą 
du syk per metus, ir jūsų 
rūpesčiai dėl dantų turi 
pranykti. Protinga atsi
minti, jog geri dantys rei
škia gerą sveikatą. FLIS.

tik gilesnio intereso mūsų 
skaitytojų pusėje.

Mes taipogi esame veda
moji tauta. Prieš pirmuti
nį pasaulinį karą kaip ir 
dabar, skaitoma, kad šian
dien net daugiau, Lietuvos 
valstybės patriotai kartu 
su mūsiškiais mėgina at
gaivinti jaunąją kartą į 
tautos problemos suakty
vinimą. Ir tarp visų šiųjų 
patriotų, laisvę mylinčių 

prie!Jų gyslose verda kovos taip pat pilni Lietuvos iš-niai kartai, tėvų reikalai žmonių, prisidedant 
kraujas. Jie turi darbo iki davikų ir plėšikų. Juos nelabai svarbūs. Ir kaip jie!Lietuvos krizės išaiškini- 
trnlini- c-n pilvo rlzn cn coiicrnio n o T’cir^ii ciiVilalili 4.x..— - __________: i mn f i Ir m o Halic A.valiai: dieną susitvarko su! saugoja narsioji sukilėlių gali būt, kai tėvai nepasi-
suimtomis bolševikų gau- sargyba. Sukilėliai dirba
jomis, o naktį eina sargy-! išsijuosę: išvargę, be mie- Kur tik pasisuksi, jų vie-

prieš no ekrane skrieja viena bas. Bolševikų kalinti kali- go, apiplyšę, išsitepę, be- nas, du ar trys veda gatvė-
__ ________________ ------------------ rlolio nri -r-1-1 Irr-.Trz'.rl n i c?ii Rrvl e otri Izn i c? mic V11T* 1'oiVin nonrontnc

! kmtvm iv» In rro lvri oi fA., JCltAAAi XX 11VU • XXA>X

' niai su didžiausiu pasiry- 
Tai mūsų'įžimu ir pasiaukojimu dir-

mis kur reikia pagautus 
bolševikus, daugiausia ru
sus arba žydus, žodžiu, čia 
dar tikras karo katilas.

(Bus daugiau)

Kun. P. Ragažinskas.

Suvalkijos Ūkininkų Sukilimas
(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)
KAIP BUVO AREŠTUOTAS 
SAVANORIŲ VADAS

Gausingam S. Kalvarijos savanorių sky
riui vadovavo Vyties Kryžiaus Kavalierius, 
dalyvavęs visuose frontuose kovose už Lietu
vos laisvę, įtakingas Brazavo kaimo ūkinin
kas J. Kvietkauskas. Jis irgi buvo numatytas 
kartu su kitais “bruzdelninkais” padėti kalė
jimam Bet prie jo prieiti buvo gana sunku. 
Plačios apylinkės savanoriai, žinodami, kad 
norima areštuoti jų vadą, ir savo tarpo suor
ganizavo jam apsaugą. Kelis kartus policija 
buvo atvykus į namus, bet pamatę nemažą 
skaičių susirinkusių kaimynų, grįždavo be 
grobio. Pagaliau pasienio, Liubavo rajono, 
policijos vadui iš Kauno duotas griežtas įsa
kymas, areštuoti Kvietkauskas. To rajono 
pasienio policijos vadu buvo vienas už “ne
ištikimybę” tautininkams atleistas iš kariuo
menės majoras, kuris visa širdimi pritarė ū- 
kininkų sukilimui. Apie tą įsakymą jis as
meniškai atvyksta Kvietkauską painformuo
ti. Kad išvengti kraujo praliejimo, savanoris 
Kvietkauskas, pasitaręs su savo draugais, 
pasiduoda areštuojamas. Atvyksta geležimis 
apkaustytas kalėjimo automobilis. Atsiveria 
žvangėdamos geležinės durys, pro kurias įei

na vidun nepriklausomybės kovų dalyvis, ap
sirengęs savanorio uniforma, o krūtinę pa
puošęs pasižymėjimo ženklais, gautais kovų 
laukuose, už Lietuvos laisvę.

Mariampolės komendantas pulk. Kerbelis 
administratyviniu būdu nubaudžia 6 mėne
siams ištremti į koncentracijos stovyklą sun
kiems darbams ir pinigine pabauda 3000 litų.

Tuo pat metu buvo areštuota visa eilė 
šaulių būrių vadų.
KLASTOS IR MELO AUKOS

Suvalkijos policijai buvo duotas griežtas 
parėdymas susekti ir suimti sukilimo vadus. 
Tačiau ši pareiga nelengva buvo atlikti, nes 
įvairios kratos ir tardymai nedavė laukiamų 
pasekmių. Daugumoj buvo suimti ir tardomi 
tie, kurie apie ūkininkų sukilimo vadovybę 
nieko nežinojo. Be to, pačioj slaptoj ir viešoj 
policijoj buvo tokių, kurie palaikė santykius 
su sukilėliais, perspėaami iš anksto apie bū
simus areštus ir kratas. Toks nesėkmingas 
policijos veikimas Kauno tautininkus labai 
erzino. Jautė rimtą pavojų savo diktatūri
niam rėžimui. Todėl nežiūrint, kad ir žiau
riausių priemonių Suvalkijos sukilimą pasi
ryžo užgniaužti.

Tautininkų pravadyriai savo rėžimui ap
ginti nutaria keletą suimtų ūkininkų sušau

jąją, tai kas gali? Pastarų
jų, tėvų ir kitų, pastangos 
netik gausingos, bet net 
susipratusiam kelia nuo
bodumą, kad taip visumai 
neatsiduoda jųjų neveik- 
lingumas ir negatyvinis 
prisidėjimas prie padėties 
patobulinimo. Jeigu jau
nasis Amerikos lietuvis 
nedrįsta pasisakyti esą 
lietuviu ir nesidomi josios 
svarbiausiais klausimais, 
tai kuomi gali girtis? Jis 
nėra amerikonas, nes to
kios rasės etnologai dar 
nesurado. Žmogus dar ne
pasistengęs taip suasisi- 
miliuoti kitoje rasėje, kad 
pametusios neliktų paste- 
biamosios žymės.

Tat jaunime, kelkis! At
simink, jei nesėsi, neplau
si. Sėk tą gerą augmenio 
sėklą savo širdyje. Išdir
binėk jąją. Brangink visa 
kas sava, visa kas tėvams 
brangu. Tada pažinsi, kur 
glūdi lietuvio jaunuolio 
aukščiausias tikslas. Būk 
karžygys ir gink tautą vi
sa jėga ir visu pasiryžimu. 
Nesigailėsi! Ar girdi jau
nime?

mo, tik maža dalis yra A- 
merikos jaunuomenės pro
duktai. Tad, kur glūdi šio 
klausimo išsprendimas? 
Kaip galima aukščiau su
įdominti šią ją kartą? Jei
gu laikraščiai, tėvai, dva
siški ja ir organizacijos ne
pasistengia suinteresuoti

Pietų Amerikoje Kelionės 
{spūdžiai

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

dyti. Paprastai mirties bausmė taikoma di
deliems nusikaltėliams, ir tik kaltę įrodžius. 
Kitaip buvo pasielgta su suvalkiečiais. Jiems 
mirties dekretas paskelbtas neturint jokių 
konkrečių jų nusikaltimų įrodymų. Keturi 
sušaudytieji man buvo asmeniškai pažįsta
mi. Du iš jų, A. Petrauskas ir Pratsevičius 
buvo mano mokyklos draugai. Bylas jiems 
sudarė klastos būdu. Štai pavyzdžiui delko 
buvo sušaudytas Alfonsas Petrauskas, Būd
viečių kaimo Pajavonio valsčiaus. Komuniz
mu jo negalėjo kaltinti, nes jis visą laiką bu
vo katalikų jaunimo “Pavasaris” sąjungos 
veiklus narys. Jo tėvas yra sėdėjęs kalėjime 
caro laikais už lietuvišką spaudą.

Jis buvo policijos suimtas 1936 metais, 
kovo 14 d. Šakių kaime, Pajavonio valsčiuje, 
vakare apie 9 vai., kai su keturiais kitais 
draugais bu vo nuėjęs į minėtą kaimą. Beei
nant keliu užklumpa policija. Trims pavyks
ta nakties tamsumoj pasprukti, o Petrauskas 
ir dar vienas nepilnametis, kuris vėliau buvo 
nuteistas visam amžiuj kalėti, pateko polici
jai į rankas. Pas suimtuosius nerado nei jo
kio ginklo, nei atsišaukimų. Daugių daugiau
sia galėjo bausti, kad vaikščiojo uždraustu 
metu, nes tuo laiku visoj Suvalkijoj buvo 
karo stovis. Tačiau policija sufabrikuoja kal
tinimą. Iš kaž kur atneša glėbį atsišaukimų, 
išbarsto šalia suimtųjų ir nufotografuoja 
kaipo didžiausius “metežninkus”. Ši komedi
ja buvo suvaidinta jau rytojaus dieną Paja
vonio policijos nuovadijoj. Kaltininkus ir kal

tinamąją medžiagą pasiuntė Kaunan. Kad 
tai nėra kokia pasaka, bet skaudi gyvenimo 
tikrenybė galima patikrinti pas A. Alkevičių 
ir J. Sabrinską (Pajavonio valse.), kuriems 
nakties tamsumoj pavyko pasprukti iš polici
jos nagų. Reikia tikėtis, kad ši dangaus at
keršijimo šaukianti neteisybė išeis aikštėn, 
kai bus laisva netik Lietuva, bet ir lietuvis 
joje gyvenantis bus laisvas.

Panašiu būdu sudarė kaltinimus ir ki
tiems trims sušaudytiems pajavoniečiams ū- 
kininkams (Protasevičiui, Narkevičiui ir 
Puodžiūnui) ir visai eile j ilgiems metams pa
smerktiems kalėti.

Apie 20 d. birželio Kaune karo lauko teis
mas Petrauską, Protasevičių, Narkevičių ir 
Puodžiūną pasmerkia sušaudyti. Nuteistieji 
prisirengia mirčiai. Atlieka išpažintį, priima 
Šventą Komuniją. Teismo sprendimą įvykdė 
policijos mokykla 22 d. birželio, 2 vai. ryto 
Kaune prie devinto forto. Paprastai sušaudy
mus vykdo komendantūros kareiviai. Bet 
šiuo atveju buvęs kariuomenės vadas genero
las Raštikis atsisakė duoti kareivius ūkinin
kams šaudyti. Nužudytųjų lavonus neleido 
giminėms parsivežti namon ir palaidoti savo 
parapijos kapuose. Jų kapai prie devinto for
to arklių kanapomis buvo sutrempti. Tačiau 
Suvalkijos lygumų sūnums lenkėsi visa Lie
tuva. Birželio mėn. pabaigoj įvykusios paro
dos metu Kaune, iš įvairių Lietuvos kraštų 
atvykusieji ūkininkai ištisus kalnus gėlių su
krovė ant pilkųjų kaimo didvyrhi kapų.

(Bus Daugiau)
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Kunigo Igno Kelmelio Sidabrinis

Ark. pagelbininkas 
Boland. Prie kleboni- 
rinkosi organizuotai 

su savo vėliavomis 
būrelis

Mewark, N. J.

Birželio 22 d., Newark, N. J., 
Šv. Trejybės parapijoj liks isto
rinė diena. Tą dieną kun. I. Kel
melis šventė savo kunigystės si
dabrinį jubiliejų. Apie šitą gra
žiai nusisekusi jubiliejų ir patį 
jubiliatą, nors spaudoj plačiai 
buvo rašyta, vienok norisi dar 
keletą minčių patiekti.

Jubiliejus prasidėjo bažnyti
nėmis pamaldomis. Apie 11 vai. 
ryto klebonijoj pradeda rinktis 
kunigai draugai, prelatai ir ga
lop pasirodė violetka — Jo Ek
scelencija 
vyskupas 
jos durų 
draugijos
bei ženklais ir didelis 
mažų vaikučių, Seserų Pranciš- 
kiečių skoningai papuošti. Kai 
visą tai susigrupuoja, praside
da įspūdinga ir neišdildoma iš 
atminties eisena bažnyčion.

Pats celebrantas kun. Kelme
lis atrodo tos dienos galiūnas ir 
triumfatorius.

Procesijai įžengus bažnyčion, 
tuoj pasigirsta vargonų įspūdin
gi akordai lydimi jautrių gies
mių. Sujaudintos žmonių akys 
nukrypsta į procesiją, o 
blausiai į patį jubiliatą.

Procesija iš lėto 
didžiojo altoriaus, 
prasidėti padėkos 
čiausiam. Didžiulė
J. parapijos bažnyčia persipildo 
žmonėmis, kuri žavingai žaliais 
vainikais ir sidabro gėlėmis į- 
spūdingai išpuošta, priduoda 
dar didesnės iškilmės bei kiek
vieno dalyvio širdį pakėlė prie 
Aukščiausio. Atėjus savo vieton 
procesijai, prasideda iškilmin
ga Šv. Mišių Auka. Pats cele
brantas dėkoja Aukščiausiam 
už suteiktą malonę sulaukti 25

I

I
svar-

link 
turi

slenka 
kame

auka Aukš- 
Newark, N.

met. kunigystės sidabrinio jubi
liejaus. o lygiai visa bažnyčia 
meldžiasi už savo mylimą dva
sios vadą, kuris taip ilgai tai 
parapijai pasekmingai vadovau
ja. Atgiedojus evangeliją, sakyk 
loj pasirodo kun. Balkūnas, Ma- 
speth, N. Y. parap. klebonas. Jis 
iškalbingais žodžiais nupiešė 
kunigystės reikšmę, jos aukštą 
pašaukimą ir pabrėžė jubiliato 
didelius nuopelnus. Ant galo 
vyskupas Boland suteikė arki
vyskupo vardu Apaštališką Pa
laiminimą ir perskaito Jubilia
tui Švento Tėvo palaiminimą. 
Pasibaigus iškilmingoms apei
goms, procesija grįžta prie kle
bonijos. Klebonijoj prasideda iš
kilmingi pietūs.

Tuo tarpu kaip Jubiliatas 
kun. Ignas Kelmelis su savo 
draugais šnekučiavosi, prisimin
dami garbingą praeitį,, šalia kle
bonijos prasideda judėjimas, 
renkasi šeimininkės, tvarkda
riai. Galutinai sutvarkę gražiai 
papuoštus stalus, krauna gai
džiais valgiais ir štai apie 6 vai. 
vak. prasideda rinktis, vakarie
nės dalyviai. Skaitlingai renka
si newarkiečiai pagerbti savo 
dvasios vadą, renkasi apylinkės 
kolonijų svečiai, renkasi ir iš 
tolymesnių vietų, kaip tai: — 
Chicago, Pittsburgh jubiliato 
draugai.

Netoli liakrodžio rodyklei pa- 
slinkus po šešių, jau salėje ne
betilpo žmonės, kurie solemni- 
zanto nekantriai laukė pasiro
dant. Netrukus pasirodė skait
lingas būrys kunigų ir pagaliau 
pasirodė malonus veidas paties 
jubiliato, kurį išvydus publika 
aplodismentais ir džiaugsmo 
balsais užpildė salę. Taip kad 
vakaro vedėjui sunku buvo nu
raminti džiaugsmo apimtus pa
rapijiečius bei draugus. Nuri-tą.
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Š. m. rugpiūčio 12, 13 ir 14 
d.d. įvyksta Lietuvos Vyčių 29- 
tas seimas Šv. Vincento parapi
joj. Pittsburgh. Pa. L. Vyčių 
62-ra kuopa, kaipo seimo rengė
ja. šiuomi nuoširdžiai kviečia

' visuomenę atsilankyti į šį seimą 
ir ypatingai į rengiamas seimui 
pramogas. Seimo programa se
kanti:

Sakoma, kad vertingas darbas darbuotis dėl nau
dos kariškių. Šios panelės ir yra derybose su tūla po
nia, kuri nurodo veiktinus žygius.

mus publikai ir atkalbėjus mai- Be muzikalės programos dalių 
dą, prasideda vakarienės prog- buvo kalbėtojų bei sveikintojų, 
rama.

Pirmuoju numeriu 
pravedamas vaikučių 
mas. parengtas Seselių 
kiečių. Po vaidinimo 
pasirodė specialiai atvykusi Ju- rn4 
biliatą pagerbti art. Jonė Žu- Baigdamas 
kauskaitė ,kuri gražiai sudaina- savo n* Kunigų Vienybės vardu 
vo keletą dainelių. Be to gra- Įteikdamas nuo Provincijos Ku
žiai sudainavo 1

B
deral — 0343.
Turime vilties, jog visuomenė 

užjaus jaunimo pastangas, atsi
lankant į seimą ir j bent vieną 
iš šių pramogų. Čia bus progos 
susitikti su rinktiniausiu lietu
vių jaunimu iš tolimu vietų bei 
kolonijų ir linksmai laiką pra
leisti, 
te!

1 PIRMADIENĮ,
■ RUGPIŪČIO 11d.—

7:30 vai. vakare, seimo atsto
vų priėmimas bei susipažinimas

! Šv. Vincento mokyklos salėj.I
( Muzika, užkandžiai. Įžanga —
I 25c.
(ANTRADIENĮ,
■ RUGPIŪČIO 12 d.—
I 9:00 vai. ryte iškilmingos šv.
, Mišios ir pamokslas, dalyvau
jant J. E. vysk. Hugh C. Boyle.
t (Sekančiomis
šv. mišios 8:30,
nuo 9:30 vai.)

j 10:00 vai. —
i darymas pirmos
Į dalyvaujant miesto mayorui ir < galiu vyktį - Kanadą ir

Užtikriname, nesigailėsi-
L. VYČIŲ 29-to SEIMO 
RENGIMO KOMISIJA.

Į
v»

Išvažiavimas Į Kanadą 
Legalizavimui Buvimo

vės: Demskienė, Laukžemienė
a

ir Tamošiūnienė demonstravo 
publikai. įdomiausiai buvo tai 
piniginė dovana, kuri buvo ilga 
virtinė sulipdyta dolerių, ku
riais jubiliatą kun. Kelmelį ap
supo, apvyniojo visą ištisai i' 
vis dolerių virtinei nebuvo galo.,

Einant prie galo vietinis cho-^ 
ras muz. Globio, vedamas su-, 
dainavo Jubiliato garbei keletą 
dainelių. Vargonininkas yra ne
senai atvykęs iš Lietuvos, ku
ris yra jaunas, gabus ir beabejo 
Nevvark, N. J. chorą pastatys 
aukštumoj.

Bet visų akys ir širdys laukė 
visados linksmo, gyvo Jubiliato 
žodžio. Ir štai pasirodė jubilia- 

’. tas, kun. Kelmelis labai sujau- 
’”i 1■ dintas tokiu gausingu skaičium 

į atsilankiusių draugų kunigų, 
mylimų parapijiečių, bei apy
linkės kolonijų lietuvių. Gerbia
mas Jubiliatas nuoširdžiai dė
koja kunigams, visiems atsilan-i
... ... ! KETVIRTADIENĮ

■ - i
; Pirmuoju kalbėtoju buvo kun. 

gražiai S- Stonis. Jis savo turininga 
vaidini- sveikino iškalbingai ir

Pranciš- gražiai Jubiliatą kun. I. Kelme- 
scenoie U, primindamas jo draugišku-Į 

bei visuomeniningumą.
kalbą, pasveikino

Klausimas — Aš nelega
liai atvykau į šį kraštą. 
1932 m. apsivedžiau. Mano 

.žmona ką tik išsiėmė “pir- 
iškilmingas ati- mag pilietybės popieras”. 

seimo sesijos, ^bar turime du vaiku. Ar

seimo dienomis 
seimo sesijos

i
Į 
i

įk.,~šv. \ mcento mokyklos salėj. fenais prašyti vizos atvyk- 
l 4 :00 vai. vakare — Pittsbur-į j Jung. Valstybes?
igho miesto ir apylinkių aprody
mas seimo atstovams bei sve- 

j čiams autobusais. Bilietai—75c.
9:00 vai. vak. — Bendras 

maudymasis Sheraden Park, 
|Swimming Pool, draug ir pikni- 
j kas. Įžanga — 25c.
TREČIADIENĮ, 
RUGPIŪČIO 13d.—

8:00 vai. vak. — Iškilminga 
' Vakarienė ir Šokiai, Fort Pitt 
Hotel, English Room, Pitts- 

i 
I I

Atsakymas — Ne. Kana
doj gali gauti nekvotinio 
stovio vizą tik Amerikos 
piliečių vyrai ir moterys. 
Kadangi tamstos žmona 
turi tik “pirmas popieras” 
tamsta priklausai prie an
tros pirmenybės kvotos. 
Jeigu turi užtektinai pini
gų ir žinai, jog tavo gim
tinės šalies kvota neišsi
baigusi, tai gali išvykti į

burgh. Pa. Dalyvaus žymūs sve-ĮKūbą ir ten prašyti VIZOS, 
čiai, šokiams gros Ken Bayleyį 
orkestras. Bilietai — $2.00 as
meniui.

ių. LU _ u kiusiems, o ypatingai nienincir.s/ * ^’
keletą dainelių.mgų Vienybes gražią dovanelę. RUGPIŪČIO 14 d. -

muz. Giedraitis, buvęs Newark, Be to gražiai pakalbėjo ir pa-į

N. J. parap.
Taipgi muz. Dulkė puikiai su
dainavo specialiai sukurtą jubi
liatui dainelę. Abiem muzikam 
akompanavo žinomas kompozi
torius, kūrėjas profesorius J. 
Žilevičius. Negalima nepaminė
ti ir vietinio choro solisčių Dem- 
skiūtės ir Jociūtės, kurios atli
ko gražiai sudainuodamos due-

vargonininkas, sveikino jubiliato geras priete
lius ir nevvarkiečiams gerai pa
žįstamas, pilnas jumaro kun. dr. 
Starkus. Marianapolio Kolegi
jos profesorius. Be kunigų svei
kino savo kleboną trustistai. į- 
vairių draugijų atstovai bei at
stovės, įteikdami daug gražių ir 
brangių dovanų. Scenoje susidė
jo visos tos gražios ir brangios 
dovanos, kurias moterys atsto-

I 
I

jėgoms, kurios savo muzikale 
dalimi papuošė taip gražią ir ne
paprastą jubiliejaus vakarienę., 
Lygiai visiems ir visoms prisi-j 
dėjusioms prie vakarienės suor-i 
ganizavimo ir pravedimo.

Ir tikrai tas istorinis Nevvark, 
N. J. parapijos gerb. kun. 
Kelmelio jubiliejus pasiliks ne
išdildomas žmonių širdyse.

Ilgiausių ir pasekmingiausių 
metų Jubiliatui kun. I. Kelme
liui! Jūros Banga.

8:30 vai. vak. — Atsisveikini- 
! mo Šokiai, North Park Lodge, 

; I North Park. Orkestras, pamar- 
ginimai ir tt. Įžanga — 50c.

Pramogoms įžangos bilietus 
reikalinga įsigyti bent dieną iš! 
anksto klebonijoj, pas seimo ko
miteto narius, arba telefonuo- 
jant vytei Florence Bernoth: 

dienos metu (nuo 9:00 
5:00) — COurt — 4060;
vakare (nuo 7:00 vai.) —FE-

i.

i

iki

Tamstos žmona gali išpil
dyti Form 575, kuri 
darodo, jog ji buvo legaliai 
įleista į Jung. Valstybes 
nuolatiniui apsigyvenimui. 
Rastie smulkmeniškų in
formacijų apie kokius do
kumentus aplikantas pri
valo turėti išgavimui vi
zos i Jung. Valstybes, kny
gutėje “How To Bring 
Relatives and Friends to 
the U. S.”, kurią galima 
gauti už dešimtuką iš 
Common Council for Ame
rican Unity”, 222 Fourth 
Ave.,New York City.FLIS

Kryžiaus Kelių - Kalvarijų Šventinimo

Marianapoly, Thompson, Conn

Lt

f

Įvyks Sekmadienį
Rugpiučio Aug. 10,1941

3 VALANDĄ PO PIETŲ
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i

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

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

Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti Iškilmių RENGĖJAI.
1 ■ t ■ tg



Pirmadienis, Rugpiūčio 5. 1941

Lietuvių Darbininkų Dienos 
Rėmėjai

Ir dar eilė gerbiamųjų rėmėjų, kurie savo centais 
prisidėjo prie Lietuvių Darbininkų Dienos pasisekimo: 
O. Mockevičienė, Cambridge, Mass...........
J. Mockevičius, Cambridge, Mass............
J. Antanaitis, Norwood, Mass..................
J. Kačinskas, Elizabeth, N. J....................
J. Lazdauski, Phila., Pa..............................
S. Kibartas, Phila, Pa................. ..............
A. Vaitonis, Rochester, N. Y......................
A. Melinis, Cleveland, O............................
A. Kizella, Taunton, Mass..........................
Dr. Pr, Galinis, Dorchester, Mass...............
Pr. Valeckienė, So. Boston ......... ’.........
A. Nevieraitė, Mattapan, Mass.................
J. Navazalski, W. Hanover, Mass............
O. Jakimavičienė, So. Boston ..................
E. Marksienė, So. Boston,........................
D. Januškevičienė, So. Boston.................
Vincas Širka, So. Boston .........................
V. Brazauskas, So. Boston .....................
Peter Balchunas, Bridgewater, Mass.......
F. Sukodolskas, Hartford, Conn...............
A. Rudokas, Montello, Mass.....................
M. Virmauskienė, Lowell, Mass................
Mrs. K. Kaziukonis, Maynard, Mass........
N. Dinsmonienė, Brockton, Mass............
J. Povilonis, Hartford, Conn...................
O. ir J. Stoškus, Lynn, Mass........ ..........
N. Jodka, Lawrence, Mass.......................
Helen Stockunas, Pt, Carbon, Pa............
J. Sebloskas, Lowell, Mass.......................
O. Petrauskaitė, Providence, R. I.............
K. Banevičius, Dracut, Mass.....................
Mrs. Marcinkevičienė, Manchester, Conn. 
A. Kisielienė, Phila., Pa.............................
J. Endreliunas, E. Hartford, Conn...........
Mrs. A. Laukžemis, Newark, N. J...........
V, Aleksa, Baltimore, Md..........................
A. Gutautienė, Montello, Mass.................
V. Urbonas, Brooklyn, N. Y.......................
J. Bemat, Hartford, Conn. ...................
J. Dauciunas, Worcester, Mass................
W. Marcinkus, So. Boston.......................
J. Puzinas, Elizabeth, N. J.......................
Adv. J. Cunys, W. Roxbury, Mass...........
Mrs. Tribušauskienė, Brockton, Mass. ...
J. Petrauskas, Scranton, Pa.....................
A .Benušis, Cambridge, Mass..................
Mrs. A. Grimas, Newark, N. J..................
P. ' Odelis, Kearney, N. J............................
K. Grigaitis, Worcester, Mass..................
M. Liaudinskas, Haverhill, Mass..............
J. Sluoksnaitis, Waterbury, Conn...........
J. P. Puzinas, Cambridge, Mass..............
P. Kuras, Norwood, Mass........................
V. Bonalis, Hudson, Mass.........................
Mrs. J. Adomonis, Phila., Pa..................
K. Vaškas, Newark, N. J..........................
K. Čaikauskas, Manchester, N. H...........
Mrs. Gailiūnienė, Dorchester, Mass.......
M. Valatkienė. Rosiindale, Mass..............
Mrs. A. Atkočius. Worcester. Mass.........
V. Jankauskas, Hyde Park, Mass...........
B. Kališienė, Dorchester. Mass...............
J. Puidokas. Montello. Mass.....................
M. Barkienė, Brockton, Mass..................
P. Balevičius, Montello, Mass..................
A. Mešlis, So. Boston...............................
J. Palaima. Dorchester. Mass..................
Adv. J. Grigalus. So. Boston ................
K. Čiurbulėnas. Montello. Mass..............
J. Stukas, Rosiindale. Mass.....................
Mr. Grubinskas. So. Boston...................
J. Burkauskas, Lawrence. Mass.............
B. Nenartorius, Chicago, III.....................
M. Darius, New Britain. Conn.................
V: Ikasala, Norwood, Mass.....................
E. Budrevičienė, Lawrence, Mass...........
J. Žilevičius. Elizabeth, N. J...................
E. Budrevičienė. Lawrence. Mass...........
A. Shamboris, Waterbury, Conn.............
A. Giraitis, Worcester. Mass.....................
A. Kiselis, 13 Corev St............................
G. Phillips, Glastonburv. Conn.................
P. Statkus, Worcester, Mass...................
J. Andruskevičius, Nashua, N. H...........
A. Warapecky. New Bedford. Mass......
A. Bartuska, Mahanov City, Pa.............
A. Budris, Oakville. Conn.........................
M. Kripas, Hartford. Conn.....................
Mrs. Nauiokienė. So. Boston...................
K. Perekslis. Oran re, Mass.....................
A. Stankus. Montello, Mass.....................
S. Posk, Athol, Mass................................
A. Budrevicz, Greenfield. Mass..............
E. Contontienė, So. Boston ...................
J. Masionis, So. Boston .......................
B. Jakutis, Cambridge, Mass.................

TAIKOS PAVEIKSLAS — Rainiai ir tyliai tie du vandens paukščiai ilsisi ir kepinasi saulės 
spinduliuose. Medžiotojai, kurie pastebėjo šių paukščių ramumą, stačiai buvo sužavėti.

MM. -
gš . <•«*. ĮlilMa

$1.00
$1.00 
$1.00 
$1.50 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$ .60 
$1.00 
$1.00 
$3.00 
$1.00 
$1.00 
. 2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$6.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00' 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.25 
$1.00 
$1.00 i 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 i 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$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 
$2.00 
$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 Lietuvių Dienos Darengimo rėmėjų. Lai bus leista Da- ' Dienoj šv. mišias, pavilijone. 
$1.00 reikšti visiems rėmėjams mūsų kuklus lietuviškas, 
$1.00 AČIŪ ir atsiprašyti visu, kuriu, gal kartais per neapsi-
$1.00 žiūrėjimą paliko pavardės praleistos. Tas klaidos ne- Visi apylinkės chorai povado- 
$1.00 padaro, kas nieko nedaro, taip sako lietuviškas Driežo- vyste vargonininkų Sąjungos 
$1.00 dis. Taigi mes visi LDS organizacijos ir laikraščio atiiks gražią ir stropiai prireng
si .00 “Darbininko“ rėmėjai atsiminkime visus geradarius ir tą dainų programą. Laike prog- 
$1.00 savo maldose, kad mūsų darbams yra daug širdžių, ku- ramos, dainuos artistas p. 
$1.00 rios prisideda prie mūsų metinio vaiaus. o vnač ku-'gr Nekrašas iš Minersville. jam 
$1.00, rios prisidėjo prie šių metu Sidabrinio Jubiliejaus mi- akomponuos Dr. Robertas 
$1.00 nėiimo materialiai ir moraliai. Taigi lai visų rėmėjų Braune iš Pottsville. Po progra- 
$1.10 kilnioji parama bus svari, kaip tos našlės centai, ir mos advokatas .. _______
$1.00 skalsi mūsų katalikiško - tautiško veikimo gilią vagą čius iš Shenandoah, pasakys an- 
$1.00 varant...

Mrs. Sundukienė, Cambridge, Mass. ... 
V. Stasevičius, Norwood, Mass...........
P. Bizinkauskas, So. Boston.................

i O. Valienė, So. Boston ........................
G. Martinonis, Dorchester, Mass...........
M. Uždavinis, Hyde Park, Mass...........
F. Zaikis, Dorchester, Mass...................
O. Diksienė, So. Boston........................
J. Voyega, Dorchester, Mass...............
M. Petkevičius, Collinsville, Mass........
J. Morkūnas, Cambridge, Mass...........
P. Bukota, So. Boston ........................
M. Sinkevičius, Dorchester, Mass........
Walter Jonės, Chelsea, Mass.................
Z. Strasunskas, Norwood, Mass...........
O. Griganavičienė, So. Boston ............
O. Pakštienė, Worcester, Mass..............
S. Deveikienė, Gardner, Mass...............
J. Sidaras, Montello, Mass....................
Stella Wallace, So. Boston, Mass..........
A. Kuchas, So. Boston, Mass...............
T. Zaveckienė, New Britam, Conn.......
O. R., So. Boston, Mass.........................
A. Migauskienė, Cambridge, Mass.......
Antanas Zavetskas, Cambridge, Mass.
P. Radaitis, Cambridge, Mass............
K. Jankūnas, Cambridge, Mass.........
J. Gagel, Brockton, Mass....................
Gasparas Jackson, Haverhill, Mass. - 
Mrs. B. Žales, Cambridge, Mass........
M. Vitkauskienė, Cambridge, Mass.... 

iA. Skapinskas, Mattapan, Mass........
H. A. Plekavičius, Cambridge, Mass. 
M. Bendzevičienė, So. Boston, Mass.
A. Akstinas, Montello, Mass..............
M. Bomila, E. Boston, Mass................
Mrs. Kasauskienė, Norwood, Mass. ... 
P. Jablonskienė, Norwood, Mass........
K. Belskis, Brockton, Mass................
B. Adomaitienė. Norwood, Mass.......
T. Debeikienė, Worcester, Mass........
E. Džiaugienė, Worcester, Mass.......
O. Lipienė, Cambridge, Mass............

( J. Podėli, So. Boston ........................
j R. Yarmalavich, Montello, Mass.......

I. Kaleva, Cambridge, Mass...............
J. Kulbokas, Worcester, Mass...........
Leonas Šemeta, Brockton, Mass.......
A. Skirius, Cambridge, Mass.............
J. Malinauskas, Cambridge, Mass, ...
M. Kulisauskienė, Norwood, Mass. ... 
S. Stonkus, Rosiindale, Mass...........
A. Viškelis, Norwood. Mass...............
F. Pašakarnis, Montello, Mass...........
Jonas Glineckis, So. Boston ............
A. Mickūnas. Norwood. Mass...........
K. Kašėta, Norwood, Mass...............
J. Dilis, So. Boston............................
D. Valinskis, Nashua. N. H...............
J. Usavičienė, E. Bridgewater, Mass. 
J. Strelciūnas, Lawrence, Mass........
J. Janušienė. So. Boston ................
E. Kudarauskienė, So. Foston.........
M. Zaveckienė. Cambridge. Mass. ... 
Charles Mikulis. Pascoag, R. I..........
M. Kilmoniūtė. Mattapan, Mass......
•T. Verseckas. Norwood. Mass...........
L. Smelstor, Norwood, Mass.............
D. Januškevičienė. So. Boston.........
.T. Kazlauskas, Dorchester, Mass. ...
E. Pociūtė, So. Boston ....................

Šiuomi baigiame skelbti sąrašą visu “Darbininko

Z

'c-

suomer.ė nuoširdžiai parems iš
vardintus dalykus, tuomet užti
krinu, kad Lietuvių Diena šįmet 

| bus pasekmingiausia, tuomet 
atliks gražaus pelno mūsų vie
nuolynams. Tat kas gyvas va
žiuokime į Lakevvood parką, 15 

rugpiūčio.
Lietuvių Dienos Komiteto 

pirmininkas, 
Kun. M. F. Daumantas

Girardviles Lietuvių Parapijos 
Klebonas.

PHILADELPHiA, PA.

$1.00 
$1.00 
$ .50 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$5.00 
$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 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Pennsylvanijos Žinios
27 ji Lietuvių Diena,

Lakevvood Park, Pa.
iš Wil-

Liepos 20 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje ištekėjo il
gametė choristė, Veronika Mas- 
taitė už Klemenso Šinkūno. Pa
mergės, jaunojo puseserės. Ber- 
tha Šinkūnas su Lorry Curran 
ir Adelė Šinkūnas su Pranu Jan
kausku. Moterystėvs sakramen
tą teikė kun. Vėžis per sumą, 

j šv. Kazimiero parap. bažnyČio- 
! je. Kaipo senai choristei, ir ilga
metei Sodalicijos 
Parapijos choras

narei, visas 
giedojo per

Veronikai ir
linkime

27-ji Lietuvių Diena šįmet į- daktorius Matas Zujus 
vyks, kaip kasmet, rugpiūčio 15 kesbarre pasakys prakalbą lie- sum4- 
d., Lakevvood Park, Pa. Apie tuviškai. Vienu žodžiu progra- Jaunavedžiams, 
30,000 lietuvių iš visos Ameri- ma bus turininga. Kiekvienas Klemensui Šinkūnams,
kos, suvažiuoja minėto j dienoj, lietuvis privalo dalyvauti toj daug laimės ir pasisekimo Mo- 
Tikslas šios dienos yra labai programoj ,nes visas pelnas eis terystės luome. Balanddis. 

i gražus, paremti lietuvių vienuo- vienuolynams.
lynus. Mūsų vienuolynai atlieka 8 vai. vakare tame pačiame 
didelius darbus. Auklėja mūsų pavilijone, įvyks šokiai. Jolly 
jaunimą lietuviškoj, katalikiš- Jack Roebel’s orkestrą grieš 
koj dvasioj. Vienuolynai pade- lietuviškus ir angliškus šokius, 
da palaikyti lietuviškumą išei- Parko valdyba duoda 20% nuo 
vijoj. Todėl mes visi Amerikos šokių Lietuvių Dienos Komite- 
lietuviai turime padėti palaikyti tui. Todėl visi lietuviai privalo 
šias įstaigas, nes jie kitaip ne- paremti šiuos šokius.
galės užsilaikyti. Svetimtaučiai Todėl telieka man užkviesti 
juos nepalaikys. Mes patys tu- visus lietuvius išeivijoje, skait- 
rime griebtis įvairiais būdais, lingai vykti į Lakevvood Parką 
kad palaikius šias įstaigas. Lie- 15 d. rugpiūčio, nusipirkti Lie
tuvių Diena Lakevvood Park tuvių Dienos guzikėlį, nusipirk- 
kasmet yra tai gera proga pade- ti automobilio tag įvažiuojant į 

’ti toms įstaigoms gyvuoti, nes parką, duosniai paremti kolek- 
pelnas nuo guzikėlių, kuriuos tą, kuri bus padaryta laike šv. 
parduoda kiekviena apylinkės mišių, skaitlingai ateiti į kon- 
parapija, nuo automobilių tagų, certą po pietų ir skaitlingai sū
kuriuos pardavinėja mūsų jau- sirinkti į šokius vakare. Jei vi- na iengva šios šalies žemelė, 
nimas įvažiuojant į parką, nuo---------------------------------------
kolektos, kuri yra renkama lai
ke šv. mišių, nuo koncerto, ku
ris įvyksta po pietų parko pavi
lijone ir 20 nuošimtis nuo šokių, 
kuris įvyksta vakare pavilijone, Rrminlnkė ”Ėva MariJienš. ’ 
eina sekantiems vienuolynams.: 62® £ i298tOn’ Maar
Šv. -
Pranciškaus Pittsburgh. Tė
vams Marijonams, Thompson, 
Conn. ir Seselėms Nukryžiuoto
jo, Elmhurst.

Lietuvių diena tik tuomet pa- 
$1 00 s^se^s’ Jei kiekvienas klebonas 
$1 00 bažnyčioj apylinkėse parapijose, 
$100‘iš sa^yklos paragins savo žmo- 
$1 00 nes skaitlingai vykti į Lake- 
$1 00 wo°d parką, rugpiūčio 15 d., ir 
$1 00 Je* žmonės paklausys savo 
$1.00 - 1 J:-1 
$1.00 
$1.00 
$7.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$4.35 į

l

I

- ___
Liepos 13 d. mirė a. a. Emili

ja Kibartienė. Iškilmingas pa
maldas atnašavo net trys kuni
gai. Liepos 16 d. nulydėta j Šv. 
Marijos kapines, skaitlingai da
lyvaujant žmonėms.

Velionė paliko nuliūdime vy
rą. Joną Kibartą, du sūnus, Ed
vardą, jau vedusį ir Joną, kuris 
tarnauja kariuomenėje, ir tris 
dukteris, Joaną, Jusefiną ir E- 
miliją ir skaitlingą būrį gimi
nių. draugų ir pažįstamų. Velio
nė paėjo iš Lietuvos Gruzdžių 
parapijos. Amerikoj išgyveno 
apie 38 metus.

Rašėjas šių žodžių, reiškia 
nuoširdžią užuojautą Kibartų 
šeimai, ir seserei Liūdvinai — 
Gedminienei. Velionei tegu] bū-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC-

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

Prot. Rašt. — Ona I Vaškienė.
440 £ Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

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

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

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

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

antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai 
į Lake- vakare, pobažnytjnėj svetainėj 

V’seis dnuariins reikalais kreiokltA- 
nas nmtolrolu matininke

klebono ir gausiai vyks toj die
noj į Lakewood parką.

11 vai. ryte E. S. T., t. y. senu 
laiku Lakewood parko pavilijo- 
ne, įvyks iškilmingos šv. mišios, 
kurias atnašaus kun. M. F. Dau
mantas iš Girardville, jam asis
tuos kun. Dr. C. Batutis iš She- 

$7 00 nandoah *r kun- S. Venslauskas' 
$7 00 Mahanoy City. Laike šv. mi

šių jungtinis apylinkių parapijų 
choras giedos lietuviškas gies
mes. Kun. P. Lunskis iš Mt. Car
inei pasakys pritaikintą tai die
nai pamokslą. Laike šv. mišių 
bus padaryta kolekta, kuri eis 
4 minėtiems vienuolynams. Kas 

' norės anksti vykti į Lietuvių M
1 ; Dieną, tas galės išklausyti toj

. $1.00 
$16.00 
$10.00
. $1.00 
. $1.00 
. $1.50 
. $1.50

•V. JONO EV. BL. PASALPINC8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

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

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

Crane'i'R laiko susirinkimus kas tre
mia nedėldienj kiekvieno mėnesiu 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 492 
C*, Rr^tn-,1 Moec-

VAL60M0JŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pl’-ktt pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir Kitokius daiktus, kurie 

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

I

reikšti visiems rėmėjams mūsų kuklus lietuviškas( 2 vai. po pietų E. s: T. pavili-
jone įvyks turininga programa, 

i po vado-

V. Krencevi-
<1 gliškai prakalbą, ir ‘Garso’ re-

Povilas Brahmanas Perkins Markei
P 8altruSiūna« ir p. Klinga. Sav.
753 Broadvvay, Tel. SOli 3120

AO BOSTON. MASS

48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS

Apsigynimo darbų vykdimui didelę rolę lošia švi
nas. Vaizde matome, kaip WPA darbininkai Texas val
stybėje ir srauniuose upeliuose daro tyrinėjimus, kur 
galima atrasti švino.
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Bušai Į Marianapolį
Sekmadienį, Rugpiūčio - August 10 d., š. m., Ma- 

rianapoly, Thompson, Conn. įvyksta didelės iškilmės— 
Šventinimas Kryžiaus Kelių — Kalvarijų. Iš visų kolo-1 
nijų vyksta maldininkai į minėtas iškilmes. Ir iš South 
Bostono busai išeis 8 vai. ryte, nuo Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios. Bušų tikietus galima įsigyti pas 
p. Vosylienę, p. Pinelį, kitus veikėjus ir “Darbininke”. 
Manantieji vykti į Kalvarijų šventinimo iškilmes pra
šomi tikietus įsigyti iš anksto. Tikietas į abi pusi $1.75.

Pranešėjas.

PIRMAS AMERIKONIŠKAS 
ŽURNALAS

jo tikslus. Prieš Amerikos Re
voliucijos karą 1776 m., šauks
mas i žmones ginti jų teises, 
pasirodė Isaiah Thomas’s ‘Ro- 
yal American Magazine’. Prieš 
vergiją kova, kuri užsibaigė ci
viliu karu, prasidėjo žurnale, 
kuris buvo įsteigtas tam tiks-

ŽINUTĖS

Liepos 31 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro ir Povilo parapijos sa
lėje, W. Broadway, baigėsi vai
kų vasarinė mokykla su įvairia 
programa, seserų mokytojų va
dovybėje.

Vaikeliai sudainavo: “Paukš
teliai Mieli” ir “Kur Nemunas ir 
Dauguva”.- Perstatė veikalą 
“Šventoji Germaną”. Įvairūs

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutarti)

mokyklos skyriai perstatė vaiz
delius: “Pilypukas”, “Ten Ry
tai, ten Vakarai”, “Naujos Ma
dos Skrybėlaitės”, “Prezidentui 
paroda”, “Varna ir Kregždė”, 
“Bijūnėlis”, “Lietuvos Atbal
siai”. Visa mokykla sugiedojo: 
“Lietuva Brangi Šalelė” ir Lie
tuvos himną. Kun. Al. Abračin- 
skas vedė vykusį vakarą ir kal
bėjo. Kun. P. Virmauskis pers
kaitė finansinę mokyklos ats
kaitą ir dėkojo aukuotojams, 
seselėms, kunigams, vaikučių 
tėveliams ir visiems šios taip 
naudingos įstaigos palaikyto
jams.

Antanas Pažasis gabiai akom
panavo pianu visai programai.

Ryto metą visos astuonios Se
selės mokytojos išvyko į Elm- 
hurst, Pa. — motiniškan naman.

Šis vokiečių orlaivis “Messerschmitt 109” buvo 
nušautas bombarduojant Londoną ir atvestas dabar į 
Bostoną parodon. Jis bus išstatytas per 5 dienas, pra
dedant penktadieniu, Wilbur teatre, Bostone.

Parodon įžanga 25c. suaugusiems ir 15c. vaikams. 
Pelnas skiriamas Anglijos nukentėjusiems civiliams 
ir medicinai.

Parodos valandos nuo 11 ryto iki 11 nakties.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—i ir 6—8.

Šią savaitę, kun. K. Jenkus su 
kun. Al. W. Čebatoriu grįžta 
automobiliu iš atostogų.

Rugp. 3 d., apsivedė laikrodi
ninkas Juozapas M. Dilis su 
Bronislava Kavolyte. Liudijo 
Pranas Ramanauskas ir Ona Po- 
vilaičiūtė.

Vasario 13 d„ 1741 m. pirmas 
amerikoniškas žurnalas pasiro
dė Philadelphijoj.

Šiandien yra daugiau kaip 
6,000 .vairių žurnalų mūsų vi
soje šalyje; žurnalų išleidimas 
yra svarbiausia dalis spaudos 
industrijos.

Pirmoj vietoj Amerikos laik-'lui 1830 metais. Net prohibicija 
rastis ir antroj žurnalas yra pradėjusi 1920 m. ir išbandoma 
stipriausia švietimo jėga. Iš jų per 14 metų, per šimtą metų 
milijonai žmonių pasimokina iri prieš patį pravedimą buvo gar- 
jie teika puikaus pasilinksmini- sinama ir platinama blaivybės 
mo. | draugysčių žurnaluose.

Kekvienas naujas daroas. ku- Pirmo žurnalo Amerikoje iš
ris ieško viešos paramos, visuo- tori ja yra trumpa. Keliems mė- 
met įsteigia žurnalą perstatyti nesiems prieš jo išleidimą. Ben- 

jamin Franklin, Amerikos gar- 
visų - darbų - meistras

pinigus ir meteorologiją. Šian
dien sunku skaityti tokius 
straipsnius.

Franklino pastangos buvo ly
giai neįdomios. Jo žurnale žmo
nės skaitė prakalbas, vertimą 
Ovid, apie veikimą ministro, 
kuris tuo laiku vedė populariš- 
ką tikėjimišką atbudimą. Jis 
mėgo kritikuoti kaikuriuos An
glijos Parlamento aktus. Ir 
perspausdino trumpus straips
nius ir eiles iš kitų laikraščių.

bažnytišku 
ir prirengia 
iškilmingos

“Ar turi

kas, p. Jonas Glineckis su šei- sus
momis; organizacijas atstovavo pranešė projektą išleisti žurna- 

įp. Andrius Zaletskas, p. Vincas'ią sekant pavyzdį Anglijoje lei- 
Savickas, p. A. Peldžius. Jau-;džiamų žurnalų. Jis apkalbėjo 
nimo sritį atstovavo panelė O-l viską su redaktorium, John 
na Verseckaitė ir k. Gimines at-yVebbe, o tas viską išdėstė ki- 
stovavo labai skaitlingas būrys.Į tam spaudėjui, Andrew Brad- 
Iš Cambridge p. Zavetskai su ford, tikėdamas sau sulaukti di- 
šeima, iš Watertown, iš South dėsnio pelno.
Boston ir kitur.

Skirstėsi vėlokai svečiai ir Franklinas pralaimėjo.
viešnios bei giminės, draugai ir ford o leidinys “The American 
pažįstami į namus, o jaunieji Magazine” (Monthly View of 
porai savaičių išvyksta “medaus the Political Statė of the Bri- 
mėnesiui” į Newhampshire vals- tish Colonies) pasirodė vasario 
tybę. “Good Luck!”

JfuciAa/ifos.

rence gyventoja. Ji paliko dūk- tus” giesme.^ Vargonai su muzi 
terį Oną ir sūnų Bronislovą. ‘ ko intonacija, su

_________ i rimtumu nuskamba
Rugp. 3 d., Šv. Petro parapi-I jaunuosius prie 

jos basebalio ratelis, kurio dva- j priesaikos, 
sios vadu yra kun. Al. Abra-I Seka klausimai
činskas žaidė su lenkų parapi- gerą ir nepriverstą norą paimti 
jos rateliu ir laimėjo 11—0. sau už draugą-ę...” — “Turiu- 
Lenkai nesykį sviedinio neiš- turiu”. Šventinami žiedai, mai- 
mušė. Stepas Butkevičius taip nomi, rišamos rankos amžinu 
gerai metė, kad lenkai negavo ryšiu ir rimtoji priesaika... tai 
nė pauostyti. Angliškai paša- minutės laiko, bet kokios jaudi- 
kius, buvo tai: No hit — no run nančios... Štai tie du asmens, 
game. Valio Butkevičius! į kurie lig tos sekundės buvo

Apart Butkevičiaus, labai pa- ! viens kitam svetimi, dabar jau 
sižymėjo A. Markevičius, J. Ži-' bendrai dalinsis džiaugsmais ir 
būtis ir V. Baliukonis. Kiti 
Petro ratelio lošėjai yra: 
Jeskevičius, V. Balčiūnas.

šv. 
H. 
F.

Mikinis, A. Lebikas ir J. Pocius.

ŠAUNIOS 
VESTUVĖS

Lenktynės tarpe 
dviejų spaudėjų prasidėjo. 

Brad-

LANKĖSI

13 d. Trims dienoms vėliau, 
Franklin/o “The Gcneral Maga
zine” visoms Britų plantacijoms 
Amerikoje išleistas. Bradfordo 
leidinys egzistavo tik tris mė
nesius, Franklino šešis.

Žiūrėdami į tuos leidinius 
šiandien, randame jog jie nebu- 

■ vo įdomūs. Bradford’o leidinys 
aprašė seimų susirinkimus 
Pennsylvanijoj, New Yorke,

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA didelis, gražus 
lotas žemės prie kampo High- 
land Avenue ir Congress Ave- 
nue. Gera Biznio vieta. Netoli 
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)

Šiomis dienomis kun. J. Dau- 
nis praleidžia, So. Bostone ir a- 
pylinkėse, metines atostogas.

Liepos 26 d., grįžo namon jo 
sesuo Ona praleidusi kelioliką 
mėnesių pas brolį, Honolulu, 
Havvaii.

Rugp. 4 d., kun. Daunis išleido 
kitą savo brolį leitinantą Alek
sandrą tarnybon į Denver, Col., 
2000 mylių nuo namų.

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

Naujas Marijonas Bronius 
Rusteika lanko savo tėvelius, 
So. Bostone. Porą savaičių atos
togų praleidęs, brolis Rusteika 
grįž į Marijonų Seminariją, 
Hinsdale, III.

Rugp. 5 d., kun. P. A. Virmau
skis išvažiavo į Lawrence, daly
vauti laidojime a. a. Sideravi- 
čienės, kuri buvo ilgametė Law-

| Atsidaro Ūkininkų Turgai Atvirame Ore i 
Antradieni, Rugp.-Aug. 5, Marcelis St., 

Playgrounds, Roxbury;
į KETVIRTADIENĮ, Rugp.-Aug. 7, THOMAS Park, į 
į SO. BOSTONE; \

šeštadienį, Rugp.-Aug. 9, Winthrop Sq.,
| Charlestown.
| Turgai bus atidaryti nuo 7 vai. ryte iki 1:30 vai. p.p. j 

Atvažiuokite ir nusipirkite iš ūkininkų šviežių
| produktų.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

!

Sekmadienį, rugpiūčio 3 d., 4 
vai. po pietų įžengus į Šv. Petro 
liet. par. bažnyčią. W. 5th St., S. ■ 
Bostone, patirta, kad čia vyks-j 
ta kaž-kas tokio svarbesnio. 
Žmonių prisirinkus didesnė pusė 
bažnyčios, ypač prie vidurinio 
tako buvo apsėstos vietos nuo 
didžiųjų durių ligi altoriaus. Di
džiuma buvo moterėlių. Mat jos 
jautresnės kiekvienai atmainai, 
taigi ir šiuo atveju metėsi į a- 
kis, kad jos ateidamos į bažny
čią šiuo laiku, pranašauja ką 
tai tokio įspūdingo.

Čia pat nušvito didysis alto
rius ir nuriedėjo vidurys tako 
balto audinio čiuožu. Nuotaika 
rimta ir įtempimas susirinku
sių didelis. Štai ir įžygiuoja iš 
palengvo į bažnyčią pora už po
ros vestuviniai pasipuošusių po
ros. kurių priešakyj paradą ve
dą mažytė mergytė, kaip vėliau 
sužinojau, tai Vandutė 
Griganavičiūtė. Gi jaunikis p. 
Juozas Dilis, jam asistuoja po- 
mergė ir čia pat iš palengvo se
ka jaunoji Bronislava Kavoly- 
tė. asistuojant pabroliui.

Jaunieji žengia visu rimtumu, 
iš palengvo prie altoriaus, kur 
iškilmingai sudės savo priža
dus. kad ligi karsto lentos jie 
bus ištikimi viens kitam...

Susirinkusiųjų akys įvairiai 
seka jaunuosius: vienų ašara 
rieda nejučiomis per veidus, ki
tų — supinta linksma šypsena, 
dar kitų — lyg pavydas, kam 
ne mane laimė sutiko... ir jeigu 
apklausinėtum kiekvieno žiūro
vo, tai rastum tur būt kiekvie
no skirtingą nuomonę, nes visi 
žmonės tuojaus suriša savo pra- kytė, p. Albinas Neviera, p. Jo-1 
eities atsiminimus su momento 
faktu ir palygina. Vis tiktai mo- Griganavičius, Onutė Januške-į 

uždeda vičiūtė, ponia Savickienė ir vie- 
ant prii- nas kitas muzikantas.

Labai graži ir skaitlinga ats- 
tovybė matėsi iš įvairių sričių: 
Kolektorius atstovavo:

r ■ ■

cas Širka, 
lišius su 
sritį atstovavo: Pr. Razvadaus-

Pereitą penktadienį, “Darbi
ninke” lankėsi p. V. Stepulionie- 
nė iš Detroit, Mich. p. Stepulio- 

“Kur du menč yra gerai pažįstama So.
Bostone, o ypač Brightone. Ji 
kada gyveno Brightone, tai la
bai daug veikė Moterų Sąjungo- New jersey, ir Marylande kas 
je ir Lietuvių Darbininkų Są-1 užėmė beveik pusę viso leidinio, 
jungoje. Ir dabar pasižadėjo pa- j^iti straipsniai buvo apie Penn- 
sikalbėti su kitomis ir kitais sy]vanijos istoriją, kitas dialo-

vargais ir Dievo laiminami 
žengs gyveniman pilni pasitikė
jimo dėl šviesesnio rytojaus, 
nes ir patarlė sako: 
stos, visados daugiau padarys”.

Jau žygiuoja nuo altoriaus, 
j Jau scena antra. Jau jaunikiai 
į žengia bendrą žingsnį, o jų pa- 
' lydovai juos seka. Jau jų gyve- 
j nimas pasikeitė, nes jie jau du, 
jie jau susitarė dviese eiti ir Detroitiečiais, kad būtų galima gO formoj ‘The VViles of Pope- 
nugalėti gyvenimo kliūtis. Jiej Įkurti LDS kuopą ir išplatinti ry” įr helis trumpus straips- 
pilni vilties, kad sukurti naują ! Darbininką . nius apje Austrijos karą, apie
šeimynos židinį ir Dieve jiems PP- Stepulioniai, aplaukę gimi-Į 
padėk jų jiaujame gyvenime. | nes» išvyko į Baltimore daly^au-

Už kokios valandos dauguma ū Moterų Sąjungos seime, 
svečių ir viešnių susirinko į; v_ -------- , ... o
“Darbininko” salę, kur įvyko! LdiVdS NdntdSkct Susidaužė do taip daryti. Stalino po- 
vestuvių pokylis. Prisirinko tik- --------------
rai gražus būrys žmonių. Tarpe; Sekmadienio, rugp. 3 d.,i j 
garbės svečių matosi klebonas)vakare, laivas Nantasket kariaujančių tautų tol, kol 
kun. P. Virmauskis ir kun. dr.’ plaukė iš Nantasket Beach visos liks bejėgės. Tada jis 
K. Urbonavičius. Aplinkui į Bostoną. Buvo tiršta mig-j būtų pasakęs nusikamavu- 
jaunuosius sėdi Bronislavos tė- la. Laivas išvengęs susi- sioms tautoms šitaip: da- 
veliai (dabar jau ir Juozo) ir mušimo su laivu Mayflo- bar išmušė mano valanda, 
kiti giminės. Vestuvinę nuotai- wer atsimušė į kanalo plu- Todėl jis visokiais būdais 
ką kelia rekordų muzika. Stalai dę, kurią sudaužė ir pats 
valgiais nukrauti ir gėrimais! laivas susidaužė taip, kad 
kaišyti. Minutėlė tylos ir pasi-i nebegalėjo plaukti. Gerai 
girsta malda: “Laimink Vieš-idar, kad tik 19 pasažierių 
patie šias dovanas...” ' buvo ant to laivo. Visi iš-

Valgių programai pasibaigus'gelbėti, 
silpnas skambutis ragina prie 
dėmesio... Tvarkos skelbėjas 
taria visų svečių ir viešnių var
du sveikinimo žodį pokylio kal
tininkams — Juozui ir Bronisla- 
vai Diliams, jų pirmųjų valandų 
vedybinio gyvenimo proga. Čia 
pat taria sveikinimo žodį: Kle
bonas kun. Pr. Virmauskis. An-; 
tanas F. Kneižys, Adv. K. Kali
nauskas ir Kun. Kazimieras 
Urbonavičius. Vedėjas J. Kum-j 
pa, paskelbia generalę pertrau
ką, per kurią teko patirti, kad 
šiam pokyliui surengti visą dar
bą ir gamybą tvarko ponia Ona 
Neverienė su ponia Ona Griga- 
navičiene ir ponia Marijona Va
latkiene. Joms į pagalbą atėjo 
p. D. Januškevičienė, p. Felicija 
Grendelytė, p. Eugenija Glinec-

Tie, kurie sake, kad na
cių - komunistų karo dar 
nebus, turėjo gere pagrin-

litika buvo aiški. Jis norė
jo nuošaliai laikytis visų

I

v •

nuolaidžiavo naciams. Bū
tų jiems nusileidęs ir da
bar. Bet Hitleris sumanė 
Stalinui padaryti dabar tą, 
ką Stalinas Hitleriui norė
jo padaryti vėliau.

GRABORIAI

nas Januškevičius, p. Stasys

terystės sakramentas 
daug sunkių pareigų 
mančių jį sau už luomą.

Pasirodo klebonas kun. Pran
ciškus Virmauskis ir sutikęs 
jaunuosius prie altoriaus pa
skęsta ceremonijų momento 
maldai su “Veni Creator Spiri-

I

p. Vin- 
Šidlauskas, V. Ka

limomis; Biznierių

BROČKERT’sl
XXX Ale ir Stock Ale |
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE į
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet J 

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

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

į

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd..

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

iHmiiimHtiiiiiiii'KtiiiimiiHtM

PHONE
So. Boston 

2271



i

j J L

•

,J

Į Marianapolio Kalvarijų Šventimo 
Iškilmes

Kalvarijų statyba eina prie baigos. Pradėjus dar
bą, atsirado nemaža kliūčių, kurios stabdė spartesnę 
statybą. Visu pirma, kompanijos agentas netiksliai ap
skaičiavo medžiagą.Reikėjo gauti daugiau akmenų, ku
rie gabenami iš Ohio valstybės. Sunku su darbininkais; 
dar sunkiau su traukiniais. Tai visa ne tiktai darbą su
trukdė, bet ir pati statyba žymiai pabrango.

Pradėjome nusiminti. Dideli sunkumai ir brangu
mas nedavė mums ramybės. Pasitikėdami Viešpaties 
Dievo pagalba ir gerųjų žmonių duosnumu darbą varė
me pirmyn. Šventimas bus rugpiūčio 10 d. 3 vai. po pie
tų. Ne viskas bus dar pastatyta. Liurdas dar nė nepra

dėtas statyti. Ir Kalvarijų padangtės arba koplytėlės 
nebus pilnai išpuoštos, išgražintos, kaip numatyta pla-, 
nuošė. Bet pačios Kryžiaus Kelių stotys jau baigiamos; 
įruošti. Ir todėl Kryžiaus Keliai bus šventinami.

Būsimoje Marianapolio šventovėje dar numatyta 
šiais metais pastatyti altoriai: Švenč. Panelės Marijos. 

I Nekalto Prasidėjimo Liurdas, Šv. Onos ir šv. Juozapo 
garbei. Kuriems yra brangūs šie šventieji, nuoširdžiai 
Jus prašome prisidėti savo aukomis prie šių altorių į- 
rengimo. Atlaidų metu lietuviams nereikės ieškoti sve
timtaučių; jas turėsime savas. Tie patys svetimtau
čiai ateis pas mus pasimelsti ir savo kalba Viešpatį pa
garbinti.

Iki šiol sudėta nemaža aukų Kalvarijos statybai. 
Yra žadėjusių prisidėti savo aukomis. Tų aukų dar 
daug trūksta. Kiekvienas turi progos prisidėti savo au- 

j kele prie šios šventovės statybos. Laukiame geros šir
dies duosnių aukotojų, kad šią šventovę galėtume tin
kamai išgražinti ir išpuošti.

Rugpiūčio 10 d. įvyks Kalvarijų šventimas. Ryte 
bus atlaikytos šv. Mišios, kaip paprastai, ankščiau at- 
vykusiems darbininkams ir iš toliau atvykusiems sve
čiams. Po pietų 3 vai. prasidės šventimo iškilmės. Apy- 

* linkės parapijų chorai sudarys vieną bendrą chorą lie- 
n r 1041 ™ Aviškoms giesmėms giedoti. Vyskupui sutikti “Ecce

Wash ngton, D. C. 1941 m. liepos4d. sacerc|os magnus” giesmę sugiedos Wažerbury choras, 
Didžiai gerbiamas ir brangus Tėve,

Esu tikrai laimingas, galėdamas Jums pranešti, 
kad Jo šventenybė Popiežius Pijus XII malonėjo su
teikti ypatingą Apaštališkąjį Palaiminimą tiek Ameri
kos Provincijos Tėvams, tiek ir visiems tiems, kurie su 
Jumis šiandien Marianapolio Kolegijoje dalyvauja 
Kryžiaus Stočių pašventinime. Šią valandą, kada karo 
aplinkybės sunaikino tiek daug šventovių, Aukščiau-; 
siojo Ganytojo širdis jaučia paguodos ir susiramini
mo, kada Jis regi kylant naujus maldingumo židinius. 
Esu tikras, kad Tėvams Marijonams nėra nieko malo
nesnio už šitą Kristaus Vietininko dalyvavimą iškil
mingose Jūsų Kolegijos apeigose. Iš savo pusės aš 
trokštu taip pat prisidėti prie Jo šventenybės tėviško 
palankumo pareiškimo, ta proga nuoširdžiai sveikin
damas. Aš viliuosi, kad šiandien Marianapolio Kolegi
joje pradėtas maldingumas tęs garbingas uolaus tikė
jimo tradicijas, kurios išaugo Lietuvos Kalvarijose, ir 
kad šia valandą teikiamas Popiežiaus Palaiminimas 
bus visiems, jį gaunantiems. dangiškojo palankumo 
ženklas ir rinktiniausiųjų Dievo malonių nuolatinis 
laidas.

Reikšdamas pagarbą ir geriausius linkėjimus, aš 
pasilieku

Jo šventenybė Popiežius Pijus XII
Šiomis dienomis kun. dr. Jonas Navickas, MIT., Ma
rijonų Provincijolas, gavo Jo Šventenybės Popie
žiaus Pijaus XII palaiminimą TT. Marijonams, Ma
rianapolio Kalvarijų statybos rėmėjams - aukoto
jams ir visiems tiems, kurie sekmadienį, rugpiūčio 
10 d. dalyvaus Kalvarijų šventimo iškilmėse.

Šv. Tėvo Palaiminimas
Marianapolio Kalvarijų Šventimo 

Iškilmių Dalyviams
(Šv. Tėvo Atstovo Arkivyskupo A. G. Cicognani laiškas 

TT. Marijonų Provincijolui Kun. Dr. J. Navickui).

Jūsų Kristuje,
(pas.) A. G. CICOGNANI, 

Laodicėjos Arkivyskupas,
Apaštališkasis Delegatas.

•JA*. —

vadovaujant prof. Aleksandrui Aleksiui. Kryžiaus Ke
lius šventins ir pirmu kartu juos apeis Jo Prakilnybė 
Kun. Prelatas Jonas Ambotas, garbingosios kunigijos 
ir pamaldžiųjų žmonių lydimas. Palaiminimą suteiks 
vyskupijos ganytojas Jo Ekscelencija Vyskupas M. 
McAuliffe, D. D., arba jojo pavaduotająs Jo Ekscelen
cija Vyskupas H. O’Brien, D. D. Kadangi tomis dieno
mis kolegijoje bus keletą seimų ir tuo pačiu laiku bus 
teikiami kunigiški šventimai, tai vyskupams teks pa
reigoms pasidalinti.

Šiuomi tikrai nuoširdžiai lietuviškai kviečiame A- 
merikos lietuvius katalikus į šias Kryžiaus Keliu arba 
Kalvarijų šventimo iškilmes. Čia sudėta tūkstančių A- 

, merikos lietuvių centai, čia sudėta nemaža ir jųjų gra- 
. žios širdies, lietuviškosios meilės visam, kas sava, lie- 
. tuviška, katalikiška. Štai kodėl Marianaoolis Ameri

kos lietuviams toks brangus, nes savas. Marianapolis 
yra Amerikos lietuvių katalikų širdis ir.toksai iisai tu
ri liktis amžinai! Tai mūsų tikėjimo ir tautos židinys.

Marianapolio vadovybė tą Amerikos lietuviu ka
taliku palankuma pilnai supranta ir dideliai vertina ir 
brangina. Ji nelaiko Marianapolio savo, bet visu Ame
rikos lietuviu katalikų nuosavybe. Todėl atvykstantie- 
ii svečiai atvažiuoja į savą kampa, pas savus. Ir šios 
besiartinančios iškilmės bus tartum vienos didelės A- 
merikos lietuvių katalikų šeimos iškilmės, į kurias taip 
nuoširdžiai visi esate kviečiami ir laukiami.

Pergalės Giesmė Pasveikins Laisvę...
Prikelkime darbais Gedimino tėvynę.

O, kad taip įsigalėtai vysk. Valančiaus 
blaivybės dvasia.—

KĄ PASAKĖ BROCKTONO MAYORAS

Žmones sveikina naujosios gadynės rytą. — Motina išvy
dusi sūnų pasveiko. — Turime padėti gydyti žaizdas. —
Ir vėl atsibaladojau į \Vorces- dūs ir simpatingi žmones ir di- 

torį. Šv. Kazimiero lietuvių pa- deli patriotai, ne vienas worces- 
rapiją. Čia ma’onu ir jauku sir- terietis yra pakartojęs poeto 
džiai, nes visur dvelkia lietuvis- Maironio žodžius:

kaž “Prikelkim darbais Gedimino tėvynę! 
Priminkime Vytauto Didžio ribas! 
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gynė.

ka ir katalikiška dvasia, 
kaip žmogus pajunu Lietuvoje 
begyvenąs: dažnai išvysi lietu- Ir vardą, kurs vietą Europoj atras! 
viškųjų rūtų darželį. lietuv: ;kų- nal'2^r’.'Lka,S ®al1'
jų dainų aidai nuneša tave į 
gražiųjų pievų lankas, aukštai
tiškas nuoširdumas 
mas lydi kiekviename ž ngsny.

Worcesterio lietuviai nuošir-

nigų, ei boba, 
kąsti, — ir gr 
atsisėdo prie stalo ir visos ligos 
išbėgiojo. J > J i <
— Sakykite, ar dūdelę pažangą 

Lietuva buvo padariusi nuo 
1922 metų iki 1938 metų?
— 1938 metais Lietuvą radau 

visai kitokią: visose srityse bu
vo jaučiama ir pastebima pa
žanga, ypač mane žavėjo lietu
viškoji inteligentija, kuri išau
go lietuviškoj katalikiškoj at
mosferoje.
— Ar nesirengėte pastaruoju 

metu važiuoti į Lietuvą?
— Buvau nusistatęs vykti Lie

tuvon į Prisikėlimo bažnyčios 
pašventinimo iškilmes, kurios 
greičiausia būtų įvykusios šie
met. Kai tik Lietuva bus visiš
kai laisva ir galima važiuoti — 
tuojau drošiu į tėviškės laukus.
— O toji brangi Lietuva kiek 

ji yra iškentėjusi, bet vis tik 
savo tikslą pasiekė. Kiek kartų 
Kudirkos .Basanavičiai, Vaičai
čiai, Maironiai, Tumai, Jakštai,

i Matulevičiai apėjo visą mūsų 
plačią šalį lig jūros mūs brolius 
ruošdami į didį darbą. Jie pirmą 
kartą eidami — verkė dėl didžio 
jųjų vargo ir skriaudos ir klau
sė, kas gi juos vergais padarė?
— ir jie verkdami tai klausė jų. 
Antrą kartą eidami — metė į 
lietuvių širdis gyvą laisvės die
gą ir skambiai dainai jį davė 
auginti. O trečią kartą eidami 
mūsų dainiai ir veikėjai — rado 
jau lietuvius bešveičiant plieno 
kalaviją. Tada mūsų tautos vy
rai aiškiai pasakė, kad jau atė
jo metas visiems sukilt į didžią 
laisvės kovą. Ir 1918 — 1920 
metais lietuviai išsikovojo sau 
laisvę ir nepriklausomybę.

1940 metais, birželio 15 d. ru
sų bolševikai buvo išplėšę lietu
viams laisvę, o šiais metais bir
želio 23 d. sukilo lietuviai, nusi
kratė bolševikų vergijos pan
čius ir vėl pasiskelbė, kad jie e- 
są laisvi, nors Lietuvos kūne ir 
daug žaizdų padaryta. Nors da
bar dar nuo lietuvių kardų 
kraujas varva, bet tikėkime, 
kad pergalės giesmė pasveikins 
laisvę. Bet nepamirškime, kad 
dabar pats geriausias laikas pa
dėti užjūrio broliams lietuviams 
gydyti žaizdas ir pakelti jų dva
sias aukštyn. Tai pati svarbiau
sia dabar amerikiečių lietuvių 
pareiga. K. šilinis.
1941. VIII-28.

i

Kun. Dr. Jonas Navickas, MIC.,
TT. Marijonų Provincijolas, buvęs per 15 metų Ma
rianapolio Kolegijos rektorium, vienas įžymiausių 
jaunimo auklėtojas, nuoširdžiai kviečia visus sekma
dienį, rugpiūčio 10 d. š. m., dalyvauti Kalvarijų šven
timo iškilmėse, Marianapolyj, Thompson, Conn.

apie kelionę dar negalvoju.
— Jei nori — galime važiuoti,

o kelio tolis visai nesvarbu. —* Buvo malonu pasigerėti ma- 
maloniai pasakė klebonas. | tautiškais šokiais, kuriems

Sėdam į automobilį ir skrie- sumaniai vadovavo p. Ivaškie- 
jam per gražiuosius 
kur ne kur šmykštelia 
skaidriu vandeniu ežerėlis, 
kun. J. Padvaiskas maloniai 
traukia:

—“Kur Nemunėlis, Dauguva,
Ten mūsų brangi Lietuva.
Kur ėežupė miela plaukia, 
Ten Širdelę mano traukia*’.

I
— Ar tikrai traukia, —paklau

siau bendrakeleivio.
— O taip! Kai tik karas baig

sis — tuojau važiuosiu Lietuvos 
pamatyti, — energingai atšovė 
malonus mūsų dainininkas.

Jau ir Brocktonas, miesto jau
kus parkas, pilnas lietuvių, su
plaukusių iš įvairių vietų.
— Kiek čia galėtų būti žmonių,

Pailsėt prie jy šalies
Ir užmiršt skausmus širdies...

miškus n®* Lietuviai yra geri ne tik dai- 
savo nininkai, šokėjai, bet ir sporti- 

0 ninkai. Ir sportininkai lietuvių 
į. darbininkų dienoje pasirodė 

pilnoj aukštumoj.

2. Prie Lietuviškos Bakūžes

uz-

I

Einu per parką, gi žiūriu gra
žiai įrengta Lietuviška bakūžė, 
kuri ne vienam amerikiečiui lie
tuviui primena gimtinį kaimelį, 
kuriame yra gimęs ir augęs...

- Tokiose ar panašiose bakūžėse 
mūsų motinėlės ne vienam įkvė
pė tėvynės meilę, kuri išaugino 
Lietuvos galiūnus ir karžygius, 
kurie iškovojo Lietuvai laisvę. 
Kun. A. Petraitis stovi giliai su- 

- tuojau klausiu kun. J. Švagž- ^mąstęs prie lietuviškos baku- 
džio.

į’ — Daugiau penkių tūkstančių. 
Suvažiavusius lietuvius iš į-* i 

vairių vietų pasveikino Brock
tono miesto mayoras Rowe, ku
ris pasidžiaugė lietuviais, kaip 
Amerikos piliečiais ir pabrėžė, 
kad Lietuva vėl žengia į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą...

KUN. DR. J. K. NAVICKAS, M.I.C. TaiP Pat kalbėj° gubernatoriaus 
atstovas kap. Frank R. Gaw, 
kuris džiaugės lietuviais ir lais-

I

terbury ir taip pat svarsto, kaip
galima būtų įtraukti gausiau ir vejančia Lietuva. Kun. J. Švag- 

: jaunimas į blaivybės sąjūdį. O ždys su giliu tikėjimu prabilo: 
v: — . . —-

kad taip imtų ir įsiskverbtų 
vysk. M. Valančiaus blaivybės 
dvasia ir į Amerikos lietuvius! 
Tada žymiai daugiau jėgų galė
tumėm skirti Lietuvos Laisvei 
ir Nepriklausomybei.

1.1 Lietuvių Darbininkų 
Dieną

• ■ 
ta laiko dvasios reikalavimus ir 
moka į žmones prakalbėti šių 
dienų kalba. Todėl parapijoj 
jaučiama gyva, darni ir kūry
binga dvasia. Jie kupini kūry
bingų projektų. Kun. kleb. A. 
Petraitis projektuoja statyti er
dvią ir gražią sporto salę, kur 
parapijiečiai galės gražiai pra
leisti laiką ir augti lietuviškoj 
dvasioj: kun. J. Bakanas susi
rūpinęs kokią menišką naujeny
bę įnešti parapijos parengimuo
se ar piknikuose; jis ir šioj sri
ty turi daug gražios patirties, 

! nes vikaraudamas šešerius me
tus VVąrcesteryje Aušros Vartų 
parapijoje yra gražiai užsireko
mendavęs ne tik pastoracijos 

, darbe, bet taip pat ir įvairiuose. 
, parengimuose, kur pasireikšda-Į 
įvo jo meniška širdis. O kun. J. 
Padvaiskas vaikšto susimąstęs

. ir vis galvoja, kaip sėkmingai ir kalbėjo: ‘
vikarus: J. Bakaną ir J. Pad- pasiruošti blaivininkų seffiiui,! ‘ ‘ ‘ “
vaiską. Tai vyrai, kurie supran- kuris įvyks rugsėjo mėnesį Wa-t W o re esteris nuo BpOcktono, o

1

Sustoję j darbą, už mylimą Salį 
Prikelkime Lietuvą mūsų!

Čia sutiksi ir gražios dvasios 
ir džiaugs- kunigus: kleboną A. Petraitį ir

zes.
— Ką dūmoji, 

kun. Juškaitis. 
į — Dabar ką tik buvau minti- 
’mis nuskridęs į Lietuvą, į savo 
gimtinę... Kaip gyva ji mano 
širdyje... 1922 metais nuvažia
vau į Lietuvą, vykstu pas tėvus. 
Tėvas sutinka kieme ir džiaugs
mingai sušunka: motin, kelkis, 
vaikai sugrįžo. Serganti motina 
keliasi iš lovos ir ruošia 
valgyti. Išvydusi grįžusius vai
kus į gimtąją pastogę — pasvei
ko ir džiaugės su mumis. Kaip 
pažvelgiau į šią bakūžę, taip gy
vai iškilo mano vaizduotėje 
1922 metų motinos vaizdas.

— Ar kunigo klebono tėvai 
Worcesterio, dar gyvena. — pasiteiravau.

— Jau abu mirę.

kumštelia

mums

— Lietuvai vėl bus laisva ir 
nepriklausoma, todėl nieko ne- 

į gailėkime jos Laisvei ir Nepri
klausomybei...

O iš suvažiavusių, iš Brockto
no, So. Bostono,

i Norwoodo, Cambridge, Water- 
j būrio, Hartfordo, Lawrence, —Ar tik 1922 metais aplankė- 
*Providence, Westfield ir kitų te Lietuvą?

Liepos m. 27 "d. laikraštis lietuvių veidų ir akių galima bu- — Buvau parvažiavęs ir 1938 
“Darbininkas” Brocktone iškil- vo išskaityti gili mintis: metais. O, tais metais turėjau

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

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

........................ —— - - ■--------------- — ----------- -- I
mingai švente sidabrinį jubilie-i— Pasveikinkim rytą naujosios gady- skanaus juoko. Man įdavė par-
... ____ . ______ Jo «andas P«a«iai nuskambės, [nės! ... .. ...jų, taip pat minėjo svarbią die
ną, kada Amerika prieš devy- 
nioliką metų Lietuvą pripažino 
de jure. (1922 m. liepos 27 d.).
— Kunige klebone, — krei

piaus į sąmojingą ir simpatin
gą vyrą, — ar toli Brocktonas 
nuo IVorcesterio.

— Ar nori važiuoti į lietuvių 
'darbininkų dieną, — šyptelėjęs 
paklausė kun. A. Petraitis. Ma

ino mtnkybė tik peflus patrau-

— Man tik įdomu, kaip toli _

vežti vienai šeimai pinigų. Toji 
šeima gyveno Suvalkijoje. Nu
važiuoju pas Kuloką ir kieme 
sutinku vaiką ir jo klausiu: kur 
čia gyvena Kulokas, vaikas su
duoda kumštimi į krūtine ir sa-j 
ko: “Aš esu Kulokas”. Aš jam 
tik pasakiau: pats nesi joks 
Kulokas. o tik Kulokiukas, o

ftiandieną tėvynė didvyriui tėvynės 
Uždėjo vainiką garbės.

Nuslinko naktis 
Atgimimo viltis 

Teeina po Lietuvą mūsų, 
Kur skaisčios sesutės, 
Kur vargšės motutės 
Nuo Vilniaus lig Kurio ir Prūsų!

Septynių sujungtų, iš apylin
kės parapijų, chorų balsai pa
vergė ne vieno atvykusio širdį į v ? *“*, ., . __ ,'lman reikia senio Kuloko. įžen

giu į bakūžę, randu senį Kuloką 
sergantį ir apžėlusia barzda. Aš 
jam ir sakau: gaspadoriau, at
vežiau iš Amerikos pinigų. Jis 
tik pakėlė galvą ir sušuko: “Pi-

ir malonūs dainos aidai nunešė 
i tėviškės klonius ir miškus ir 
ne vienas lietuvis savo širdyje 
kartojo:

—> Laukas, miškas ūžime — -
Tebešaukia dar tave

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius ■
Patarnavimas Dieną ir Naktį j

602 Washingron Blvd
BALTIMORE. Md

Telephone Plaza 859*
I Llmoslnal d«l visokių reikalų
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