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SVEIKINAME

Lietuvos Vyčių Seimą ir 
linkime Dievo palaimos. 
Lai šių metų Seimas su
randa galimybes sutraukti 
visą lietuvišką katalikišką 
jaunimą po Lietuvos Vyčių 
organizacijos vėliava.
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Gerbiamųjų Skaitytojų 
Dėmesiui

Šiomis dienomis gavome 
labai daug įdomių žinių iš 
Lietuvos, kurios paduoda 
nuo pat Vokietijos - Rusi
jos karo pradžios lietuvių 
sukilimą, bolševikų su par
tizanais kovą; paduoda la
bai daug pavardžių, ku
riuos nužudė GPU agentai. 
Paduoda žinių iš Kauno, 
Vilniaus, Šiaulių, Panevė
žio, Utenos, Jonavos, Pil
viškių, Druskininkų, Du
setos, Zarasų, Aukštadva
rio, Kačerginės, Vilkaviš
kio, Prienų, Ramygalos, 
Švedasų, Užpalių, Rokiš
kio, Subatos ir kitų. Visos 
žinios labai įdomios. Kiek
viename “Darbininko” nu- 
meryj telpa ir tilps platūs 
aprašymai iš Lietuvos apie 
sukilimą, lietuvių išveži
mą, žudymus ir dabartinę 
Lietuvos padėtį. Kiekvie
nas lietuvis turėtų išsira
šyti laikraštį ‘Darbininką’ 
ir jį platinti.
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Dėl Pagalbos Vokietijai Gali 
Nutrūkti Santykiai Tarp J. 
Valstybių Ir Prancūzijos
VVashington, D. C., rugp 

11 — Diplomatiniai santy
kiai tarp Prancūzijos ir J. 
Valstybių gali nutrūkti dėl 
Prancūzijos vadų nusitei
kimo ginti Prancūzijos im
periją, kas reikštų teiki
mas pagalbos Vokietijai. 
Vokietija laimėtų strategi
nes Atlantiko bazes Pran
cūzų Afrikos pakraščiuo
se.

Jung. Valstybių vvriau- 
sybė stropiai studijuoja 
Prancūzijos vyriausybės 
nusistatymą ginti savo ko
lonijas Afrikoje.

Jeigu Prancūzijos vy
riausybė priims Vokietijos 

j pasiūlytą naują pasaulio 
i santvarka, kurie priešina- 
į si Jung. Valstybės ir Di
džioji Britanija, tai gali
mas dalykas, kad santy
kiai tarp Amerikos ir 

į Prancūzijos bus nutrauk
ti.
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Raudonųjų Banditai Suruošė
Masines Skerdynes Lietuvoje

Praveiniškiuoselš SOOŽmoniųlšsigelbejoTikSO
-■

Naciai Bombardavo Kremliną

Pereitą šeštadienį, rugp. padarę jokių militarių 
9 d., Vokietijos lakūnai, nuostolių, 
smarkiausiai bombardavo 
Maskvą, šimtas Vokietijos 
orlaivių burzgė virš Mas
kvos ir iš jų metė bombas 
tiesiog ant Kremlino — 
Stalino ir jo pagelbininkų 
raudonųjų komisarų palo- 
ciaus. '

Naciai sako, kad šešta-j kad Vokietija sutraukė 70 
dienio bombardavimas bu-| divizijų (apie milijoną vy- 
vo žanlingiausias Maskvai. 
Tūkstančiai numestų bom
bų sprogo ir padegė nema
žai pastatų, užmušę daug 
žmonių.

Maskva patvirtina nacių 
žinias apie bombardavimą, 
o tik sako, kad naciai ne-

Bolševikai Iš Kulkosvaidžių 
Šaudė Lietuvius

Sušaudytus Patikrino Durtuvais

70 Hadų Divizijų Ukrainos 
Karo Fronte

Ankara, Turkija, rugp. 
11 — Iš patikrintų milita
rių šaltinių gauta žinių,

rų) į Ukrainos frontą. Vo
kiečiai, užėmę Uman mies-į 
tą, veržiasi link Dniepro-; 
petrovsko. Smarkiausi 
mūšiai dabar eina Soltsi, 
Kholmo, Smolensko, Kle
vo, Umano ir Odessos sri
tyse į rytus.

i

, i • IKaip praneša vėliausios žinios iš Lietu; Js, kad kada raudonojo komunizmo i 
rėžimo tarnai buvo pašalinti iš tėvynės Lietuvos, Lietuvos liaudis užpildė baž-; 
nyčias ir koplyčias padėkos maldai. Viena iš įspūdingiausių padėkos maldos cere-! 
monijų įvyko Karo Muziejaus Sodely, kur Kauno miesto liaudis tūkstančiais 
skaitliuojama apsupo ir sukaupę savo giliausius padėkos jausmus, siuntė į aukš- 

l čiausį vienu didingu balsu, tardami prie Nežinomojo Kareivio kapo pirmu kartu: 
Lietuva Tėvyne Mano... Žmonės laike Himno giedojimo suklaupė, ir rasotomis a- 
kimis vilgė nutryptą Tėvynės žemę. Štai vaizdas Karo Muziejaus sodelyj Nežino
mojo Kareivio kapo... Raudonųjų rėžimas Lietuvoje iššaukė iš Lietuvos liaudies 
tūkstančius karžygių, kurie kaip liūtai gynė savo tėvų žemę nuo raudonojo mon
golo ir aziatiško barbaro ir jie susilaukė naujai supilto balto smėlio paminklo —I 
naujojo nežinomo kapo... Likusieji broliai ir sesės šiandien vilgo ašaromis anuos 
didvyrių kapus ir prašo mūs, kad mes su jais jaustume tėvynės Lietuvos pulsą...

Staigus Posūkis Blogojon 
Pusėn Tolimuose Rytuose Gausi Minia Kalvarijų Šventimo

PLANUOJA 8 TAUTŲ 
KONFERENCIJĄ

Londonas, rugp. 11 — Iš 
Australijos, Londono ir Ki
nijos diplomatinių šaltinių 
sužinota, kad JaDonija, 
paneigusi Jung. Valstybių 
sekretoriaus Hull ir Angli
jos užsienių sekretoriaus 

grijos, Rumunijos, Bulga- Eden įspėjimus, staiga pa- 
rijos, Suomijos, Slovakijos suko Vokietijos pusėn. Ja- 
ir Kroatijos. Konferencija ponai užsimojo užkariauti 
paruoštų planą suvienyti pasaulio vandenyną, 
kariuomenes, maisto ga-, *— * ~
minimą ir teikimą ir eko- ^“7"^ ‘'aūdžPai 
nomimus šaltinius.

----------------------------------------------------------- ----------------  ■ ■■ ■ - į

e

Roma, Italija, rugp. 11—( Į konferenciją būtų pa- 
Ašies vadai — Hitleris ir kviesti šių tautų atstovai: 
Mussolini planuoja su- Vokietijos, Italijos, Ven- 
šaukti 8 tautų atstovų 
konferenciją Viennoje ar
ba Venice. Konferencijos 
tikslas suvienyti visas tas 
tautas bendrai kovai, jei
gu Jung. Valstybės visiš
kai įeitų į Europos karą.
»— ■ — ■ ■ - ■ — ■' *— — — I ■ — --------------- ---------- --------------- --------------

PARUOŠĖ PASTOVŲ TAIKOS 
PLANĄ

Ragina J. V. Užbaigti Karį
Milvvaukee, Wis., rugpjū

čio 11 — John Cudahy, bu
vęs Amerikos ambasado
rius Belgijai, paruošė tai- 
"kos planą, kurį jeigu Jung. 
Valstybių Prezidentas ir 
Kongresas priimtų ir pra
vestų, tai tuo sustiprintų 
ir pakeltų Amerikos pres- 
tyžą pasaulyj.

Pagal tą planą sudarytą 
iš įvairių tautų organiza
cija, kuri turėtų galią su
tvarkyti ekppominį, socia
linį ir politinį gyvenimą.

Palaiminitną Suteikė J. E. Vyskupas 
O’Brien, D. D.

Kunigu Įšventintas Antanas Sandys, MIC.
Sekmadienį, rugpiūčio 

10 d. Marianapolio Kolegi
joj, Thompson, Conn. įvy-

— “Ūkininko Patarėjas” 
ir kiti Lietuvos laikraščiai 
praneša:

Raudonųjų banditų gau
jos Praveiniškių durpyne 
suruošė niekuo nekaltų ci
vilinių žmonių: vyrų, mo
terų ir net vaikų masines; 
skerdynes. Iš buvusių Pra- 
vieniškiuose 450-500 žmo
nių tik apie 50-60 išsigelbė
jo. Tai negirdėto ir neįsi
vaizduojamo 
vykis.

Apie jį pasakoja išlikę: 
gyvi sužeistieji, dabar pa
talpinti Raudonojo Kry
žiaus ligoninėje, Kaune.

Bolševikai į Pravieniškių 
pataisomųjų darbų koloni
ją buvo suvarę lietuvius ū- 
kininkus, kurie negalėjo 
pristatyti bolševikams 
prievartos keliu reikalau
jamų grūdų, kai kurių į- 
monių savininkus, inter
nuotus lenkus ir kelis rusų 
kareivius. Pastarieji, kai 
tik prasidėjo karo veiks
mai, buvo apginkluoti ir 
paleisti. Iš viso toje kolo
nijoje buvo apie 450-500 
asmenų.

Kai tik buvo gauta žinių 
apie prasidėjusį vokiečių 
kariuomenės žygį prieš 
raudonuosius, kolonijos 
kaliniai prašėsi paleidžia
mi. Administracijos tarpe 
kilo nesutarimų: svetim- 

I tautiškai bolševistinis ele
mentas griežtai stojo už 
tai, kad areštuotuosius ne
reikia paleisti, o lietuviai 
reikalavo kaliniams lais
vės. Laimėjo bolševikiška-

I

Niekam sužvėrėję 
neparodė nė 
žmoniškumo,

Anglija ir Jung. Valsty-
i seka ko istorinės iškilmės. Ryte, 

kiekvieną Japonijos žygį. 10 vai. įšventintas kunigu 
Japonija taip pat seka diakonas Antanas Sandys, 
Jung. Valstybių vyriausy- MIC., nuoširdus “Darbi- 
bės žygius. Japonija neno- ninko” bendradarbis, pa
rėtų, kad Jung. Valstybės einąs iš Mt. Carmel, Pa. 
su savo kariuomene įeitų į Kunigystės šventimus su- 
Europos karą.

Jeigu Japonija tikrai ži-
John Cudahy sako, kad notų, kad Jung. Valstybės 

“kaikurie man pasakys, tik teiks pagalbą Anglijai 
kad Hitlerio žodis nieko ir Rusijai, bet nesiųs savo 
nereiškia ir tos pastangos kareivių, tai ji tuojau pra
būtų bergždžios. Bet mes dėtų karą Pacifiko vande- 
kalbėtume kalba pravesti nyne. 
taiką, kalba, kurią ir Hit
leris galėtų suprasti — jė- užimti visą Indo-Kiniją irį 
gos kalba”. Thailandą, nes nežino ką

Taigi šiandien gal būti 
sveikiausia kalbėti apie 
pasaulinę taiką. Jung. Val
stybės yra pasauline jėga, laikyti siuntimą pagalbos 
Toji jėga tikrai gali nu-1* * — --: x - **--—• 
lemti pasaulinį karą.

v •

Dabar Japonija siekia

I Thailandą, 
darys Jung. Valstybės.

Galimas dalykas, kad Ja
ponija darys viską, kad su-

(teikė J. E. vyskupas Hen
rikas O’Brien, D. D.

Kun. Antanas Sandys, 
MIC. pirmasis iškilmingas 
Šv. Mišias atnašaus sek
madienį, rugpiūčio 17 d., 
Šv. Kryžiaus lietuvių para
pijos bažnyčioje, Mt. Car
mel, Pa., kur klebonauja 
kun. dr. Končius.

Šventimo į kunigus cere- 
l monijose ir šv. mišiose da
lyvavo daug pasaulionių ir 
dvasiškių.

įs Amerikos Sovietų Rusi- 
. - f ;jai.

dalyviai pietavo vieni Ma
rianapolio Kolegijos valgo- sis elementas. Kaliniai bu
rna jame kambaryje, o kiti vo suvaryti į barakus, iš 
parke prie stalų, kur pa- kurių nebuvo išleisti, 
tarnavo valgiais ir gėri
mais daugiausia Worces- j 
teriečiai ir So. Bostonie
čiai.

Nuo pat ankstyvo ryto tis ir būrys kareivių. Išli-
* * j • V V V • 1 « V • ]

į barako vidų, kur slapstė
si kiti kaliniai. Juos išvil
ko laukan, paviršutiniškai 
iškratė ir, liepę iškelti ran
kas, sustatė prie barako 
sienos. Iš šarvuočių, kulko
svaidžių ir šautuvų raudo
nieji paleido ugnį. Nekaltų 
žmonių lavonai sukrito di
džiulėmis krūvomis. Kar
tu su nukautaisiais sukri
to sužeistieji ir dar kulkų

žiaurumo į-'nepaliestieji žmonės, tuo 
' bandydami išsigelbėti. 
Šaudymas truko kelioliką 
minučių.

Kolonijos gyventojų tar
pe buvo ir keletą moterų 

! su vaikais. Jas raudonieji 
j banditai taip pat žiauriai 
(nužudė. Išvilko iš barakų į 
kiemą prie vielų tvoros ir 
sušaudė. Moterų tarpe žu
vo viena nėščia moteris, 
kuri netrukus turėjo gim
dyti, motina su dviem jau
nom (12 ir 15 metų) duk
relėm,
raudonieji 
mažiausio 
pasigailėjimo. Jie taip pat 
subadė durtuvais sergan
čius kolonijos gyventojus. 
Kolonijos karceryje rastas 
vieno vyro lavonas. Jis nu
žudytas durtuvais. Šis vy
ras buvo visai nuogas. Ma
tyt, kolonijos administra
cija, kad suteiktų žmo
nėms daugiau kančių, į 
karcerį įmesdavo nureng
tus kalinius. Viena moteris 
buvo nužudyta raudonojo 
mestos į ją granatos ske
veldrų.

Raudoniesiems bandi
tams šaudymo nepakako. 
Į lavonų krūvas pradėjo 
mėtyti granatas, kurios, 
sprogdamos, draskė žmo
nių kūnus. Vėliau kareiviai 
kurį laiką vaikščiojo ap
link žmonių krūvas. Paste
bėję bent menkiausią, bet 
kurio žmogaus gyvybės 
ženklą, jį pribaigdavo dur
tuvų smūgiais. Tuos įvy
kius pasakojęs atidengė 
savo kūną ir parodė durtu- 

> kuri, 
laimingai, nebuvo pavo-

I

Ketvirtadienį, birželio 26 
., apie 15-16 vai. (3-4 po 

pietų) į kolonijos rajoną į- 
važiavo raudonųjų šarvuo-

važiavo iš visų lietuvių ko- P?s iš šarvuočio bolševikų 
lonijų dalyvauti tos dienos komisaras paskelbė, kad 
iškilmėse. Bet daugiausia visi kolonijos gyventojai 
suvažiavo prieš 3 vai. po yra vokiečių šalininkai ir 
pietų.
KALVARIJŲ
ŠVENTINIMAS

bolševikų priešai. Tokius 
reikia išžudyti. Po tų rau-
donojo komisaro žodžių Prarytą žaizdą, 

----  ■ ■ laimingai, i—1-----
rūmo“nekaltų žmonių šker- ,'inga šalia jo gu-
dynės. Iš kulkosvaidžių ir «Į° sužeistas senukas.

I

prasidėjo nematyto žiau-
prasi-3:30 vai. po pietų 

dėjo Kalvarijų šventinimo 
ceremonijos. Celebrantu 
buvo prelatas Jonas Am- 

i botas, Hartfordo lietuvių 
par. klebonas. Asistavo

šautuvų raudonieji pradė
jo šaudyti. Žmonės pradė
jo bėgti, bet tučtuojau bu-

Vienas raudonasis į jį dū
rė durtuvu. Senukas suri
ko. Tada į jį paleido dar

» ’ •
Į —- Kai dūrė į mane, —kai* ' 
i ba išsigelbėjęs iš raudonų
jų, — sukaupiau visas vą^.,

Tęsinys 5-tataė‘pusL i svj
. “f ’ ♦r . •

vo kulkų parblokšti. Ebė-įPo,V^iŠiPlS‘°!et0’ 
gusius iš barako į kiemą 
kolonijos administracijos 

nas ir Vincas Puidokas, tarnautojus tuoj pat su-
Tęsinys 2-anie pusi. 1 šaudė. Raudonieji įsiveržė 1

Jaunas kunigas suteikė kuniSai Jonas Vaitekū-
visiems palaiminimą.

Po šventimų ir šv;. mišių

v A
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J. V. Senatas Prailgino
Kareiviavimo Laiką

Pradžia 1-mame puslapy j pasibaigus pamaldoms, su- 
Patarnavo TT. Marijonai, teik« Palaiminimą ir prabi- 
kurių vyriausiu buvo pate lo i tūkstantinę minią tė- 
TT. Marijonų Provincijo-:"šku raminimu kad alsi- 
las kun. dr. Jonas Navic- duotų Dievo val.ai ir Jam 
kas, MIC. Pamaldose butų ištikimi. Pagyre TT. 
Kalvarijų šventimuose da-!“a,rij°nus “ Pastatymą 
lyvavo labai daug dvasiš- ^.a var}J'b kurios senes- 
kių.

Giedojo Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos, Waterbu- 
ry, Conn., choras, vado
vaujant komp. Aleksiui. 
Pagelbėjo chorui dalyva
vusieji vargonininkai ir ki
tų parapijų choristai.

Turiningą pamokslą apie 
Kryžiaus Kelius, priminda
mas Lietuvos kryžius bol
ševikų okupacijoje, pasa
kė kun. Jonas Balkūnas, 
Maspetho lietuvių parapi
jos klebonas, Kunigų Vie
nybės sekretorius.

Po to prasidėjo Kry
žiaus Kelių apėjimas — 
procesija, vadovaujant 
prel. J. Ambotui, dvasiški
jai, draugijų atstovybėms 
su vėliavomis (Worceste- 
rio draugijos). Procesijoj 
dalyvavo ir veik visa mi
nia žmonių. Procesijai ei
nant visą laiką giedojo 
choras ir minia giesmę — 
Kryžiaus Medi.
PALAIMINIMAS 
ŠŠ. SAKRAMENTU

Pasibaigus procesijai, 
palaiminimą Švč. Sakra- 

E. vysku- 
Asistavo 

is ir kun.

toras gie- 
UVJU AAVz VU V AOACM j* lotiniš- 
kai giesmes. Tikrai buvo 
jaudinantis momentas ka
da choras ir visa tūkstan
tinė minia giedojo Šventas 
Dieve, Šventas Galingasis 
ir Marijos Giesmę. Minioje 
mačiau labai daug giedan
čių, kurių skruostus vilgė 
ašaros. Giedojo pakeltu 
balsu iš gilumos širdies, 
prašydami Aukščiausiojo 
pasigailėti tėvynės Lietu
vos, ją gelbėti nuo karo, 
maro ugnies ir kitų nelai
mių.

Pamaldos priminė di
džiuosius atlaidus Lietuvo
je prieš bolševikų okupa
ciją.

J. E. vyskupas O’Brien,

Iniems lietuviams primena 
Kristaus Kančios Kelius— 
Kalvarijas Lietuvoje, o 
jaunimui visados primins 
tėvynės Lietuvos Kalvari
jas, kurių jie nėra matę.

Pasibaigus pamaldoms 
minia vėl suėjo į parką 
prie valgiais ir gėrimais 
apkrautų stalų ir stiprina 
savo kūnus, dalinosi įspū
džiais, atnaujina pažintis. 
Bet daugiausia kalbų buvo 
apie tėvynę Lietuvą. Vie
nas kito klausinėja — Kaip 
dabar Lietuvoje gyvena 
mūsų broliai? Ar jie gali 
rinktis laisvai į Kalvari- 

’ jas? Bažnyčias? Ar gali 
' laisvai suvažiuoti? Ar 
’ daug lietuvių išvežta į 
’ Maskoliją? Skaitantieji 
laikraščius pasakoja ki
tiems, kurie neskaito, ži-j 
nias iš Lietuvos. Daugiau- vykęs Federacijos Kongre- 
sia klausimų apie Lietuvą sas išklausė turiningų re- 
apiberia laikraščių redak- feratų, kuriuos referavo p. 
torius, kurių tose Kalvari- Juozas B. Laučka, “Ame- 
jų,šventimo metu buvo ne-rikos” redaktorius, prof. 
mažai, būtent, “Draugo”, dr- Kazys Pakštas. Kun. J. 
“Darbininko”, ‘Amerikos’, Prunskis dėl svarbių prie- 
‘Lietuvių Žinių’ i 
Dalyvavo taip pat prof. dr. 
Kazys Pakštas, kun. K. 
Barauskas, kun. dr. Matu
laitis ir kiti, kurie kasdien; 
gauna naujausių žinių iš 
viso pasaulio.

Kalvarijų šventimo iš
kilmėse dalyvavo labai 
daug žmonių iš visos Nau- giausia kultūriniais reika- 
jos Anglijos, ir atstovai iš lais mūsų išeivijoje. Ūž
telimųjų lietuvių kolonijų, gižias Federacijos Centro 

TT. Marijonams priklau-;/ 
so garbė, kad jie įrengė to- ei jų biuras, 
kią lietuvio širdžiai malo- -
nią šventovę — Kalvari
jas.

v •

Sakoma, kad tai progresas. New Yorko miesto mayoras La Guardia, 
pats paėmęs į rankas welderio įrankį ir su elektros jėga perkerta ant 
Fulton gatvės “L”, Brooklyn, N. Y.,išėjusią iš mados statybą.

Washington, D. C., rugp. nąjį įstatymą, o kiti dar 
11 — J. Valstybių Senatas daugiau prailginti, negu 
44 balsais prieš 28 prailgi- Senatas nubalsavo, 
no karo tarnybos laiką 18 
mėnesių. (Iki šiol įstaty-j 
mas yra, kad sulaukusieji;
21 metų amžiaus jaunuo
liai turi atlikti 1 metų ka
ro tarnybą). Dabar tą įsta
tymą Jung. Valstybių Kon
gresas nori pakeisti, kad 
jaunuoliai būtų priversti 
tarnauti 18 mėnesių ka
riuomenėje.

Jeigu Atstovų Butas pri
ims tą bilių, kurį priėmė

Bet 
spėjama, kad Atstovų Bu
tas priims tą patį bilių, ko
kį priėmė Senatas. Po to 
Kongreso priimtas bilius 
bus įteiktas Prezidentui 
pasirašyti.

i
Sumažėjo Gasolino Sunau

dojimas Sekmadieniais
Neoficialiu patikrinimu 

Bostono ir apylinkės auto-

NEATSIŽVELGIANT 1 KAINĄ

Į

Senatas, tai visi nacionali- mobilistai sekmadienį 25 
nuošimčiu mažiau suvar- 

tai ir savanoriai turės tar- tojo gasolino. Automobiliu 
nauti 18 mėnesių. Savano- savininkai, matyt nenorė- 
riai, kurie pasidavė trijų darni suvaržymų ir apribo- 
metų tarnybai, gali būti jimų, savanoriai kooperuo- 
išlaikyti puspenktų metų ja gasolino taupyme, 
tarnyboje.

Atstovų Bute eina smar-

niai gvardiečiai, rezervis-
Į
ii

v •

Federacijos Kongresas Priėmė Svarbių Rezoliucijų 
Lietuvos Gelbėjimo Reikalu

Ketvirtadienį, rugp. 7 d. 
Marianapolio Kolegijoj į-

ir kitų, žaščių negalėjo dalyvauti. 
Jo referatas buvo atspaus- 

’ dintas Federacijos leidi- 
;nyj.

Nutarta Lietuvai Gelbėti 
Fondą inkorporuoti. Į jo 
vadovybę pakviesti įžy
mius asmenis. Federaci
jos Centras rūpinsis dau-

Valdybos įkurtas Informa- 
, kurio vedėju 

pakviestas prof. dr. Kazys 
Pakštas. Biuras yra užsi- 
briežęs išleisti keletą bro-

Naciai Baigia Apsupti Klevą,

Svarbus Ukrainos Miestas Gali Būti Atkirstas

šiurų anglų kalboje apie 2-ras 
Lietuvą.

Federacijos Kongresas 
vėl išrinko kun. J. Švagždį, 
p. Leonardą Šimutį ir p. J. 
B. Laučką į Amerikos Lie
tuvių Tarybą.

Kongresas daugiausia 
laiko pašventė Lietuvai ir 
jos gyventojų šelpimo rei
kalams.

Adv. S. Gabaliauskas pa
tiekė Kongresui naudingų 
sumanymų apie sustiprini
mą Katalikiškos Akcijos 
išeivijoje. Kongresas krei
pėsi į Kunigų Vienybę, kad 
ji surastų būdus ir vadus Į vo išnaudota 
ar vadą, kuris vadovautų 
Katalikiškoje Akcijoje.

Pertraukoje Kunigų Vie
nybės valdyba ir nariai pa
darė praktiškų nutarimų, 

, kuriuos įvykdžius galima 
tikėtis gyvesnio lietuvių 
katalikų veikimo.

Federacijos Kongresas 
gavo daug sveikinimų laiš
kais, telegramomis ir gyvu 
žodžiu. Kaikurie sveikini
mai buvo su aukomis Lie
tuvai.

Kongreso dalyviai labai 
rimtai svarstė kiekvieną 
pakeltą klausimą. Į ALRK 

Į Federacijos Centro Valdy-

vice-pirm. — Anta
nas F. Kneižys; sekreto
rius Leonardas Šimutis; iž
dininkas kun. Pranciškus 
Juras; nariai — kun. dr. 
Jonas Navickas, MIC., kun. 
Jonas Balkūnas ir Kazys 
Vilniškis.

Pasiskirstę pareigomis 
sutarė pirmą Federacijos 
valdybos susirinkimą šau
kti sekmadienį, rugp. 10 d. 
Marianapolyj tuoj po Kal
varijų šventimo.

Tuo ir užsibaigė Kongre
so diena. Visi patenkinti, 
kad kiekviena valanda bu- 

paruošimui

Iš Ispanijos praneša, kad 
kūs ginčai. Kažkurie Kon- Amerikos atstovai vedą 
gremanai nori palikti se- ■ slaptas derybas su Ispani- 
■ ... į ■ jos “lojalistų” gen. Maja
planų Lietuvos šelpimo ir Meksikoje. Reikia žinoti, 
išeivijos organizacijų, kad laike civilio karo labai 
spaudos ir visuomenės vie- daug įvairaus plauko rau- 
nijimo darbui.

Daug atstovų, ypač iš to- rikoje ir vyko į Ispaniją 
limesnių valstybių pasiliko kovoti prieš gen. Franko 
Marianapolyj dalyvauti, jėgas. Maskva buvo stam- 
Kalvarijų šventimo iškil- blausias talkininkas. Gen. 
mėse.
jautėsi kaip namie. TT. ne apgynė 
Marijonų

• v

donieji organizavosi Ame-

Marianapolyj visi Franko su savo kariuome- 
Ispaniją nuo 

j Provincijolas raudonojo elemento. Rau- 
kun. dr. Navickas, ir Kole-1 donieji buvo priversti

gijos rektorius kun. dr. J. Į kraustytis į Meksiką,
Vaškas visus atstovus ir Prancūziją ir kitas šalis, 
svečius maloniai priėmė ir Daugiausia jų yra Meksi- 
aprūpino valgiais, nakvy-jkoje.
ne. Iš pirmo susitikimo vi
si pajuto tikrą lietuvišką žinioms, kad Amerikos at- 
nuoširdumą ir vaišingumą, stovai ieškotų talkininkų

R ap.1 Ispanijos išdavikų eilėse.

Nesinorėtų tikėti toms

Iš Berlyno ir Maskvos ži
nios paduoda, kad šiauri
niame ir pietiniame Rusi
jos - Vokietijos karo fron
tuose eina nulemianti mū-i 
šiai. Vokietijos karo ko
manda praneša, kad Odes- 
sa, Ukrainos uosto mies
tas jau veik atkirstas nuo 
susisiekimo su Maskva. 
Vokiečiai jau užėmę mies
tą Umaną, ir jų kariuome
nių dalys baigia susisiekti1- 
apsupant Kievą. Tas ži
nias patvirtina ir Rusijos 
karo vyriausioji komanda.

Raudonieji pripažįsta, 
kad šiauriniame — Suomi
jos ir pietiniame — Ukrai
nos frontuose Vokietijos 
naciai pasivarė pirmyn.

Sakoma, kad Vokietijos 
nacių jėgos taip smarkiai 
ir atkakliai briaunasi Ru
sijos gilumon, ypač Ukrai
non ir Leningrado link, 
kad raudonieji jokiu būdu 
to spaudimo negali atlai
kyti. Raudonieji dabar tik 
betvarkiai ginasi.

Vokiečiai praneša, kad 
25 bolševikų di^zijos jau 
sunaikintos.

Taigi Ukraina ir Lenin
gradas gali būti bile dieną mą.

užimti. Vokiečiai sako, kad
jų karo veiksmai eina pa- bą išrinkti šie asmenys: p. 
gal planą. Juozas B. Laučka, p. Leo-

Sovietų lengvoji pėsti- nardas Šimutis, p. K. Vil- 
ninkų divizija (apie 15,000 niškis, kun. Jonas Balkū- 
vyrų) į pietus nuo Hmen 
ežero Leningrado fronte 
visiškai sunaikinta. Vokie
čiai pasivarė 60 mylių pir
myn Leningrado fronte.

Raudonieji Smolenską 
sudeginę, sako naciai. A- 
merikos spaudoje buvo ži
nių, kad liepos 16 d. vokie
čiai užėmė Smolenską. Bet 
dabar Vokietijos karinin
kas pareiškė užsienių ko
respondentams, kad tą die
ną Stalino įsakymu patys 
bolševikai Smolenską pa
degė. Sakoma, kad 90 nuo
šimtis to miesto pastatų y- 
ra paversta į pelenus ir 
griuvėsius. Dabar Smolen
skas esąs nacių valdžioje.

Remiantis Vokietijos ir 
Rusijos karo komandų ži
niomis, raudonieji vargiai 
atlaikys pozicijas. Užsie
nių korespondentai ir kaž
kurie diplomatai pradeda 
abejoti, kad Sovietų rau
donieji galėtų atlaikyti Vo
kietijos kam jėgų spaudi-

nas, komp. A. Aleksis, kun. 
Jonas Švagždys, kun. 
Pranciškus Juras, kun. dr. 
Jonas Navickas, MIC. ir p. 
Antanas F. Kneižys.

Kadangi Federacijos Se
kretorius neužilgo prisius 
visas Kongreso priimtas 
rezoliucijas, tai apie tai 
plačiau nerašome dabar.

Pasibaigus Kongresui, 
atstovai ir svečiai vakarie
niavo. Reikia pažymėti, 
kad seimams Marianapolio 
įstaiga yra ideališkiausia 
vieta. TT. Marijonų vai
šingumas tikrai sužavėjo 
ir patenkino visus.

Po vakarienės įvyko AL- 
RK Federacijos išrinktųjų 
į valdybą asmenų susirin
kimas. Pirmininkavo Kon
greso vedėjas p. Kazys 
Vilniškis. Išrinktieji asme
nys šiaip pasiskyrstė pa
reigomis: Dvasios Vadas 
kun. Jonas Švagždys; pir
mininkas
Laučkav 1-masi vice-pirmi 
ninkas komp. A. Aleksis
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Bolševikų Frontas Suskaldytas
Jei sovietai būtų tokie stangrūs ir atsparūs kau

tynėse, kaip ir žodžiuose, tai vokiečiai niekad jų nenu
galėtų. Savo spaudoje ir radijo skelbimuose jie nar
siai atsilaiko prieš vokiečių puolimą ir mėgina pasaulį 
įtikinti, kad nieko ypatingai naujo jų fronte neįvyko. 
Deja, tikrovė visai skirtinga nuo jų pranešimų. Vokie- 

sutriuškino dvi jų armijas: pietuose ir šiaurėje. Ir 
stipriausioji, Maskvos fronte, tur būt nebeilgai 

ikys. Maršalas Budennyj gynė Kijevo frontą ryž- 
omis tankų ir raitijos atakomis, bet veltui. Jo rai
škai gal ir gerai ant arklių jodinėja, bet kulko- 
džiai juos kerta kaip dalgis šieną, gi sovietų tan- 
ne tai trapūs, ne tai gramozdiški, ne tai nemokšiš- 
vairuojami bei operuojami — kaip ten bebūtų, 
5 vokiečių šovinius jie neatsilaiko. Jau kurį laiką 
kvos pranešimai minėjo, kad Budennyj (buvusis 
armijoj vachmistras bei vyresnysis puskarinin- 

kas) ragina savo kariuomenę vesti prieš vokiečius 
partizanų kovą. Keista, kad Maskva tokią žinią į pa
saulį paleido. Juk partizanų kovą veda tik pakrikusioji 
kariuomenė, nebeturinti jau vientisos vadovybės ir bet 
kokio štabe išdirbto strateginio plano. Dabar padėtis 
pilnai paaiškėjo. Vokiečiai suskaldė Budennio frontą, 
sunaikino jo armiją ir įvarė kylį Umano linkon, vadi
nasi, atkirto Kijevą nuo Odesos. Tuo būdu Ukraina ir 
Juodųjų marių pakraštys bet kur uo momentu gali 
susilaukti vokiečių okupacijos. Suprantama, kad, at
sižvelgiant į didelius kalbamųjų žemių plotus, tasai 
“momentas” gali užsitęsti keletą dienų.

Tokio pat likimo susilauks ir Leningrado frontas. 
Jį ginąs maršalas Vorošilov desperatiškai stengiasi 
prasimušti pro geležinį vokiečių lanką, kurs jau baigia 
užsičiaupti ir buvusiąją carų sostinę visiškai apsupti. 
Vokiečiai praneša, kad 25 bolševikų divizijos jau su
naikintos ir kad rusų armijoj jau esama visai neišla
vintų novobrancų (naujokų), kurie nieko apie tankus 
nesupranta... Reiškia, paskutiniai rezervai jau pa
šaukti į frontą.

Ginti Maskvą pavesta suomių karo “didvyriui”' 
maršalui Timošenkai. Caro armijoj jis buvo denščiku 
(karininko lakiejum), dabar iškilo į maršalus. Tai 
esąs artimiausias Stalino sėbras. Jis atkakliai kovėsi 
Smolensko bare, bet dabar jau skelbia partizanų kovą, 
vadinasi, pabrėžia raudonosios armijos susmukimą. 
Stebėtis tam netenka, nes vokiečiai žygiuoia į Maskvą 
iš dviejų šonų: iš šiaurės nuo Cholmo ir iš pietų nuo 
Raslavlio. Tad ir sovietų sostinei gręsia neišvengiamas 
likimas: bus apsupta ir — paimta. K.

Abraham Lincoln, tai yra laisvės simbolis. Šiuo 
atveju vaizde matome, Jung. Valstybių Ambasados 
narius Londone padedančius gyvų gėlių vainikus prie 
Abraham Lincoln Statulos. Visiems laisvė brangi, o y- 
pač tomis dienomis, kada tauta kovoja dėl jos. Juk 
laisvė visuomet yra palaistoma karštu tėvynės mylė
tojų krauju ir visos šalys ją gina nuo pavergėjų.

Ar Gali Naciai Įsiveržti Brazilijon?
Amerikos spaudoj daž-| 

nai talpinami straipsniai, 
apie galimą nacių įsigalėji
mą Brazilijoj. Sąryšyje su! 
tuo Amerika planuoja 
steigti karo bazes Brazili-’ 
joj ir kitose P. Amerikos 
valstybėse.

Baimė nebe pagrindo.
Pavojus tikrai yra realus. 
Vien Brazilijoj vokiečių ar
ba vokiškos kilmės brazilų, 
kurie savo širdyje yra tik-

kalbėti daugelyje biznio į- 
staigų, vaistinėse, polici
joj, kurijoj, nes visur vy
rauja vokiškos kilmės ele
mentas. Kunigų ir vysku
pų dauguma P. Brazilijoj 
yra vokiečiai, arba vokiš
kos kilmės, puikiai varto ją 
vokiečių kalbą. Tai yra na- 

, nes ir to krašto 
daugumą katalikų sudaro 
vokiečiai.

Mokyklose vokiškumas 
Lan-riausi vokiečiai priskaito- ir P buvo stiprus, 

ma ligi keturių milijonų, kant Portoalegre lietuvius, 
kurie vra apsigyvenę pra- teko užtikti šeimų, kurių

Ateiviai Skaitlingai Perka Jung. 
Valstybių Apsigynimui Bonus
James Twohy, Federal ti, San Francisco ir kitų 

Home Loan Bank System'vietų.
gubernatorius raportuoja, j Išskyrus mūsų viešų mo- 
jog amerikiečiai svetimos kyklų sistemą, nei jokia ki- 
kilmės skaitlingai perka ta organizacija nevaidi- 
Jung. Valstybių Taupymo na tokią svarbią ameriko- 
Bonus ir Ženklelius per nizavimo rolę kaip šitos 
kooperatyves taupumo ir bendrovės. Svetimšaliai, 
skolinimo bendroves. ; ypatingai, nori turėti savo 

• namus. Europoje jie netu- 
“Iš 3,900 taupumo ir na- rėjo savo namų, ten jų pa- 

mų finansavimo įstaigų dėtis buvo visai kitokia, 
prie Federal Loan Banki .. w
System, keli šimtai tar-; Sle.fmones £*» Pu,kus 
nauja iš svetimu šalių at- amerikiečiai, jie gerai su- 
vykusiems jvestoriams ir Pranta skirtumą tarpe gy- 
nasiskolintojams, ir sveti- J6"™,0 cia lr Europos sa
mų kalbų grupės savo ran- ^'se- Jle l™rtina asmenim 
koše turi daug tų bendro- saugumą, laisvę ir progą 
yįy ( būti finansiniai nenriklau-

i somais. Jie pripažįsta fe- 
Tik Chicagoje yra dau- deralių užstatų saugumą, 

giau kaip 50 stambių tau-Jie mato, jog ginkluotas 
pumo ir skolinimo bendro- stiprumas yra būtinai rei- 
vių, ateivių įsteigtos, ir jos kalingas daiktas išlaiky- 
tarnauja 20% arba dau- mui laisvos Amerikos, 
giau to miesto gyventojų.: Mūsų naujiems ameri- 
Ir panašios informacijos kiečiams taupumo bonai ir 
gautos iš New Yorko, Phi- apsigynimui ženkleliai su 
ladelphijos, Detroit, Balti-) antspauda ir gvarantija 
more, Cleveland, Cincinna-1 Jung. Valstybių valdžios y-

kurie yra apsigyvenę pra- teko užtikti šeimų, 
dedant Sao Paulo valstija, ■ vaikai grįžę iš mokyklos 
pietinėj Brazilijoj. Sao tarpusavyje vartojo ne lie- 
Paulo mieste išeinąs dien- tuvių ir ne portugalų kal- 
raštis “O Estdado” praė- bą, bet vokiečių. Pasirodo, 
jusiais metais rašė, kad kad jie lanko vokiečių mo- 
vien tik vienoj pietinėj kyklą. Ir tose mokyklose 
Rio Grande do Sul valsty- vokiškumas buvo toks sti- 
joj (Brazilija susideda iš 
21 valstijos) vokiečių ūki
ninkų esą penki šimtai 
tūkstančių. O keliaujant 
per Santa Catarina valsti
ją, traukiniuose ir busuo- 
se bent du trečdaliu kalba
si tik vokiškai. Blumenau 
ir visoj eilėj kitų mieste-: 
lių Santa Catarinos valsti
joj oficialioji kalba dar 
prieš tris metus buvo vo
kiečių. Net ten apsigyvenę 
juodukai pamiršdavo por
tugališkai, kalbėdavo vien 
vokiškai. Straipsnio auto
riui teko keliauti pačiam;

tarpusavyje vartojo ne lie-

prus, kad ir gatvėj moki
niai, lietuviukai vokiškai 
kalbėdavosi ir dainuodavo.

Kartą važiuojant trauki
niu besikalbant su vienu 
jaunu vyruku paklausiau, 

: ar jis seniai atvažiavęs iš 
reicho Brazilijon, kadangi 
taip puikiai vartoja vokie- 

jčių kalbą. Jis man atsakė, 
kad esąs vokietis, bet tik... 
Brazilijoj gimęs.

Kai Brazilijoj buvo įves
ta privaloma karinė prie
volė, kai mobilizavo jau
nus vyrus iš P. Brazilijos,

v •________ • v

Brazilijoj vokiečiai stip
riai palaiko savo tautinę) 
individualybę. Kur susi
tiks du vokiečiu kitaip ne-l 
kalbės, kaip vokiškai. La
bai gudriai panaudoja ir 
propagandą. Vokiečiai 
bent penkias dešimts kar
tų sąžiningiau išnaudoja1 
visas progas ir galimybes 
propagandai negu anglai1 
ir amerikonai.

Daug smulkios ir stam
biosios pramonės yra vo
kiečių rankose. Portoaleg
re mieste gyveną lietuviai 
pasakoja, kad fabrike gau
ni geresnį darbą, jei kiek 
įstengi kalbėti vokiškai.

Organizuoti yra labai 
stipriai. Net veikia hitleri
ninkų būriai. Policija ne
kartą susekė rudmarški- 
nių vadų slaptus kursus. 
Turi įvairių kultūrinių ir 
sporto organizacijų per 
kurias varo savo propa
gandą. 1938 m. gegužės 
mėnesį įvykęs ginkluotas 
pasikėsinimas nuversti da
bartinį Brazilijos režimą 
buvo įkvėptas iš užsienio.
Prieš porą metų Sao Pau

lo mieste, ‘Antarctica’ a- 
laus fabrike federalinės 
vyriausybės policija pada
rė kratą, rado kulkosvai
džių ir įvairios rūšies šovi-l 
nių. To fabriko savininkai) 
yra vokiečiai. Ginklų buvo) 
rasta ir kitose vietose. < 

Brazilijos vyriausybė) 
prieš trejus metus pradė
jo griežtai reaguoti. Užda
rinėjo tūkstančius vokie
čių (taipgi italų, lenkų) 
mokyklų. Pradėjo drausti 
net pamokslus bažnyčiose 
svetimomis kalbomis sa
kyti, ar net giedoti. Sve
timšalių spaudos laisvė 
taipgi pusėtinai apkarpy
ta. Nors priemonės yra la
bai griežtos, tačiau pasek
mės būt jaučiamos tik to
limesnėj ateityje.

Iš šių pavyzdžių matyti, 
kad vokiškas elementas 
Brazilijoj yra palyginamai 
gausus, ekonomiškai stip
rus ir tautiškai sąmonin
gas. Tiek Brazilija, tiek ir 
kitos P. Amerikos valsty
bės vokiečius po truputį 
suvirškins ir nebus kraštui 
jokio pavojaus, jei vokie
čiai praloštų dabartinį ka
rą. Priešingu atveju, P. A- 
merikoj galima laukti įvai
rių netikėtinumų.

Kai tik prasidėjo dabar
tinis karas, Sao Paulo mie
ste išeinąs dienraštis ‘Fol- 
ha da Noite’, persispausdi
no iš ‘Le petit Parisien’ 
straipsnį, kaip vokiečiai o- 
kupuotų Braziliją. Planus 
esą turįs Hitlerio štabas 
paruošęs. Hitleris laimė
jęs karą ir susitvarkęs Eu
ropoj, vieną dieną iš Vokie
tijos uostų išsiųstų nežino
ma kryptimi karo laivyną.

1938 Metais
Man ir kitiems organi- j Atsimenu štai ką: Sė- 

zuotai lankantis Lietuvoje džiu ir žiūriu, kaip Pava- 
su Vyčių ekskursija, viso sarininkai maršuoja ant 
36 asmens, nors ne visi bu- Žalio Kalno su vėliavomis, 
vo Vyčiai arba Vyčių na- girdžiu kalba pažįstamas 
riai (ir aš ne esu Vyčių na- balsas; žiūriu, kad kun. 
rys), bet visi važiavom su Balkūnas štai ką sako ki- 
Vyčių ekskursija, vado- tam žmogui: “Amerikos 
vaujant p. Ant. Mažeikai, Jung. Valstybių sostinėje, 
pasitiko mus visur gra- VVashington’e ėjo paradas, 
žiausiai. Bet kas?— Pava- apie 7 šimtai tūkstančių 
sarininkai, Ateitininkai, ir šv. Vardo draug. narių, 
Kaune Draugija Užs. Liet, tai Kardinolas Dougherty 
Remti su p. Skipičiu prie- - ’
šakyje. Reikia atmint, kad 
Vyčiai daugiausia darba
vos dėl Lietuvos laisvės 
1918 - 20 m. ir toliau, Vy
čiai daugiausia darbavos 
Liet. Laisvės paskolos bo- 
nų išpardavime, net žinau, 
kad Vyčių nariai išvažiavo 
Lietuvon 1919 m. kariauti 
su lenkais (iš New Britain 
Jurgis Šimeliūnas), tur 
būt, atsirado ir daugiau 
tokių Vyčių, bet kada Vy
čiai organizuotai nuvažia- viskas dykai jiems 
vo Lietuvon, 
kaišu p. Smetona nematė vai rėkė, kad Lietu- 
reikalo pasveikinti Vyčius, vai nei cento. Tas pats cho- 
atsilankančius Lietuvon, ras praeitą 16 d. vasario 
Bet pora savaičių vėliau nedalyvavo su kitais cho- 
buvo skautų suvažiavimas rais giedoti Lietuvos him

ną, o Vyčiai ir dabar rūpi
nas ir gailis Lietuvos.

Tai gyvenimo ironija. 
’ Neesu vytis ir nenoriu nie- 
ikam diktuoti kas ką turi

sėdėdamas su a. a. prezi
dentu Coolidgiu sako jam: 
“Prezidente, čia nei vieno 
komunisto nėra”, Prezi
dentas atsakė: “Taip aš 
suprantu”. Tada aš pama
niau sau, ir čia nėra nei 
vieno komunisto, o Lietu
vos prezidento nėra ir per 
visą kongresą ir paradą 
nebuvo. Bet už tai tuo pa
čiu laiku Chicagos chorą 
“Pirmyn” Lietuvos valdi
ninkai gražiai pamylėjo, 

buvo, 
tai tautinin- nors kaikurių choristų tė-

Panemunėje, tai p. Smeto
na turėjo gana laiko atva
žiuoti ir juos pasveikinti. 
Pavasarininkų kongresan 
suvažiavo į Kauną apie 50 
tūkstančių Lietuvos jauni-j te7kaip^ūt“’ g““
mo, bet ir ten nei p. Sme- 
tona nei kiti neatsilankė,) 
tik generolas Raštikis ats
tovavo, kaip pavasarinin-| 
kai įteikė ginklus - šautu
vus, rodos, 64 gusarams.

Prisiartinus prie Brazili
jos krantų, prie sostinės 
Rio de Janeiro ir atlėkus 
dar karo lėktuvams, įgalio
tas vokiečių ministeris vy
riausybei įteiktų notą rei
kalaujančią leisti išlipti į- 
gulai. Priešingu atveju 
pradėtų iš vandens ir oro 
puolimą. Vqkiečių tikslas 
yra kontroliuoti pramonin
gąsias Brazilijos teritori
jas.

Jei vokiečiams pavyktų 
paimti Dakaras, tai iš ten 
ligi Brazilijos krantų tik 18 
šimtų mylių. Pavojus P. 
Amerikai dar padidėtų. 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybė visas šias 
galimybes pramato ir iš 
anksto stengiasi už akių 
užbėgti visiems galimiems 
pavojams, padedant apsi
ginkluoti P. Amerikos val
stybėms ir ten įsikuriant 
savo karo bazes. Ateitis 
parodys kiek vienoki ar ki
tokį spėliojimai turėjo 
konkretaus pagrindo.

Kun. P. Ragažinskas.

po pietinę Braziliją ir būti tai dau& buvo tokilL ku.rie 
liudininku giliai įleidusio ir aug£ Brazilijoj,
šaknis vokiškumo. Portoa-nS ’nd5io npm"kk,n 
legre mieste, kuris Brazili
joj savo didumu yra tre-į 
čias, vokiškai galima susi-;

I

ra svarbus dalykas. Tiems, 
kurie sistematiškai taupoj 
yra proga įnvestuoti į A- 
merikos ateitį — tai pat
riotiška privilegija. Aš tik
ras esu, jog kuomet galuti
nos pasekmės bus užrekor- 
duotos, bus rasta, jog tie, 
kurie atvyko iš užkariautų 
šalių, gėrėtis mūsų laisve, 
tikMi atliks savo parei
gas”. FLIS.' davo.

: bet nė žodžio nemokėjo 
I portugališkai, oficialiosios 
! krašto kalbos.

Inspektoriai tikrindami 
vokiečių mokyklas P. Bra
zilijoj irgi panašų reiškinį 
pastebėjo. Paklausus mo
kinių, kur yra jų tėvynė, 
visi sutartinai choru at
rėždavo, kad trečiasis rei
chas. O kas yra preziden
tas Brazilijos? — Adolfas 
Hitleris, kuris suvienijo vi
sus plačiame pasaulyje iš
sisklaidžiusius vokiečius— 
trumpai ir aiškiai, atsaky-

’ /-i'

žu, kad dabar Vyčių sei
mas pasveikintų pabėgėlį 
Lietuvos prezidentą. Bet iš 
kitos pusės už ką? Jis ne
norėjo matyti Vyčių Lie
tuvoje, tai kam vyčiams 
čia jį “baderiuoti”. Mat 
Smetona ir kiti valdinin
kai manė, kad jie gyvuos 
visados. O čia atsitiko taip, 
kad kūkalius sėjo, dabar 
tegul kūkalius ir piauna.

Smetonos tautininkai 
per savo valdymą numari
no Amerikos Lietuvių pa- 
trijotizmą, tai dabar tegul 
ištaiso, juk jų čia priva
žiavo visa giminė.

Jonas Mončiūnas.

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio Metinis 

Suvažiavimas
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 

1 vai. p. p., “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bos
ton, Mass. įvyks metinis 
suvažiavimas. Prašome vi
sų kuopų atsiųsti savo ats
tovus ir atsivežti gerų su
manymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis,
Dvasios Vadas, 

A. Zaveckas, pirm., 
T. Versiackas, rast.

Juodoms karo dienoms užklupus visuomet vietoj netgi darželių žoly
nų, sodinama daržovės bei valgomieji dalykai. Vaizde matosi, kaip Britai 
tai praktikuoja visoje Anglijoje. Čia matosi kasama žemė augalams. Že
mę prirengia civiliai ir netgi liuosešni kariai. Gerai, kai kas {uri ką kasti.
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K| Siusti Ir Ko Nesiusti 
Misijonieriams

Geros širdies žmonės girdėda
mi apie Marijonų misijonierių 
sunkią būklę Argentinoje, kai 
kurie jų siunčią pagalbą ne pi
niginę bet nupirktais daiktais. 

NEPATOGUMAI

Tačiau siunčiamieji daiktai, 
užuot pagelbėjus misijonie
riams, padaro jiems didelių iš
kasėtų, ir daug vargo^su muiti
nės valdininkais. Mat, Argenti
na yra ne Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, bet labai tolima at
skira valstybė pietuose; toji 
valstybė uždėjo labai didelius 
muito mokesčius ant visų daik
tų ateinančių iš kitų kraštų.

Atsiųstojo siuntinio neatneša- 
ma į namus, kaip kad Ameriko
je labai patogiai sutvarkyta, bet 
reikia nuvykti į valdžios muiti
nę, ir tenai po dviejų valandų 
laiko gaišinimo, pereinant per 
šešis atskirus valdininkus, sto
jant į eilę prie atskirų šešių lan
gelių, apmokėjus didelius Ar- 
gęntinos valdžios uždėtus mo
kesčius, tik tuomet galima neš
tis, ar parsisamdžius vežimą 
vežtis savo siuntinį namo, į ku
rį tramvajumi pasiekti ima apie 
pusantros valandos laiko.

Argeptinos muitinėje tokia 
tvarka, kad nuėjus siuntinio at
siimti, pirmiausia reikia sumo
kėti prie atskirų dviejų langelių 
mokestį “už štampas” pezomis 
3,30, pirm negu valdininkai pra
dės siuntinio ieškoti. Siuntinį a- 
tidariųs, nustatoma kiek muito 
reikią sumokėti. Mokestis pa

šę tiek kiek 
as. Kartais 
iurrfiąmąąis 
vertės, ir jo 
>et įmokėtų

peąų jau negrąžinama. Ir 
taip praleidęs apie pusę dienos 
ląiko, sumokėjus muitinei ir 
tramvajams arti keturių pezų, 
grįžti be nieko namo, su nuvar
gintais nervais ir skaudama 
galva.

PENKI SIUNTINIAI 
IŠ AMERIKOS

Praeitoms Kalėdoms
nieriams atėjo iš Amerikos nuo 
geradarių penki siuntiniai daik
tais. Viename buvo arnotas, al- 
ba, purifikatoriai ir kiti prie 
Mišių reikalingi smulkūs daik
tai. Siuntėjas pažymėjo kad tie 
daiktai verti $55. (Už tuos pi
nigus būtų galima vietoje ne 
prastesnį arnotą gauti, ir nebū
tų reikėję mokėti persiuntimo, 
nei muito).

Antrajame siuntinyje irgi ar-
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notas, su pažymėjimu $50.00 
vertės.

Trečiame siuntinyje buvo al- 
ba, korporalai, purifikatoriai, 
rankšluosčiai, rašančiai; jį pa
siųsta be pažymėjimo daiktų 
vertės, tat jį atsiimti lengviau, 
nes galima lengviau dėl muito 
derėtis; bet įžanginio mokesties 
3,20 reikia sumokėti pirm negu! 
pradės daiktą ieškoti.

Ketvirtame siuntinyje buvo 
knygos: Linkolno istorija, mu-į 
zikos vadovėliai ir kitos. Nors 
ant knygų muito nėra, bet rei
kia nueiti sumokėti įžanginio 
mokesties pezų 3,20 ir dar kokių 
ten priedų 2,00 pezas. Taigi iš
leisti apie pusantro dolerio ant 
ne labai reikalingų daiktų.

Penktame siuntinyje buvo ke
turi pekturalikai, su pažymėji
mu vertės $4.00.

Visus tuos daiktus misijonie-

T.T. Marijonų Argentinoje projektuojamoji statyti bažnyčia ir klebonija - vienuolynas.
Gruodžio 26 d., 1940 m. jau nupirkta Žemė.

—

Jungtiniu Valstybių Aukščiausias Teismas
Visus tuos daiktus misijonie- Paskyrus teisėją Harlan 

riai galėtų sunaudoti, bet dabar Fiske Stone į vyriausio 
jie ne būtinai reikalingi, o nesu- teisėjo vietą ir Senatorių 
mokėjus didelių Argentinos 
muito mokesčių negalima jų at
siimti. Ir misijonieriai sugaišo 
keletą dienų, vaikščiodami po į- 
vairias įstaigas, bandydami iš
rūpinti paliuosavimą, gi nepasi
sekus, visus tuos daiktus reikė
jo siųsti atgal siuntėjams.

Siuntinio atsiėmimas pasun
kinamas, kuomet siuntėjas 
siunčia kaipo “naują” daiktą ir 
dar pažymi daikto vertę.

GERIAUSIAS BODAS
PAREMTI

James F. Byrnes ir Gene- 
' ralinį Prokurorą Robert H. 
Jackson sandrauginiais 
teisėjais, Prezidentas Roo
seveltas iš viso . paskyrė 
septynis narius į Aukš
čiausią Teismą. Tik vienas j 
kitas prezidentas, Wa- 
shingtonas, daugiau teisė
jų paskyrė — vienuolika 
teisėjų — per jo du termi
nu.

Kadangi nariai Aukš
čiausio Teismo, tautos 
aukščiausias juridinis sky
rius, skiriami visam am
žiui, jie prašalinami vien 
tik mirtimi ar atsistatydi- 

jnimu. Daug prezidentu,

misijo-

Kas nesidžiaugtų gaudamas 
siuntinį Kalėdoms? Ypač misi- 
jonieriai gyvenantieji tolimuose 
kraštuose, kuriems net draugiš
kas laiškas suteikia daug džiau- į tarnaudami du terminu, 
gsmo.

.Būtinieji misijonieriams rei
kalai, kaip ir visų žmonių: mai
stas, pastogė, drabužiai, kelio
nės ir smulkieji reikalai. Argen
tinoje kunigai net ir gatvėje dė
vi sutoną. Kasdien ją dėvint, 
vienos metams neužtenka; 
čionai kaštuoja apie $25.00. 
gyvena tenai keturi kunigai 
vienas broliukas.

Reikia remti misijonierius, 
bet daiktais siųsti, kaip matė
me, nepatogu. Daiktai Argenti
noje yra arti tos pačios kainos 
kaip ir Amerikoj, net šiek tiek 
pigiau. O sumokant brangų per
siuntimą, į taip tolimą kraštą, 
ir dar brangesnį muitą, tai tie 
siunčiamieji daiktai atseina la
bai brangiai.

Argentinos misijonieriai pra
šo geradarių ir toliau jų neuž
miršti, ir atsiųsti taip reikalin
gos paramos, kadangi ligšiol jie 
tenai gyvena vien geradarių pa
šalpa. Ir jeigu ne geradariai, tai

ji
O
ir

turėjo progos paskirti tik 
po kelis,

Kaip Aukščiausias Teis
mas dabar stovi? Jis turi 
devynis narius. Jie yra — 
vyriausia teisėjas, Stone, 
originaliai prezidento CoL 
lidge’o paskirtas, sandrau- 
ginis teisėjas, Owen J. Ro- 
berts, prez. Hooverio pas
kirtas, ir Hugo Black, 
Stanley Reed, Felix Frank- 
furter, William O. Doug- 
las, Frank Murphy, visi 
Roosevelto paskirti, ir ne
seniai paskirti 
niai teisėjai 
Jackson.

Jungtinių
Aukščiausias Teismas turi 
daugiau galios negu bet 
kuris kitas panašus kūnas 
visame pasaulyje šiandien. 
Tikrai amerikoniškos pa- 
eitįes; per visą tautos isto
riją jo nutarimai vaidina 
svarbią rolę tautos išsivys
tyme.

Aukščiausias Teismas 
Kongreso Juridinių Įsta
tymų įsteigtas rugsėjo 24

Marijonų Vienuolija nebūtų ga
lėjus pasiųsti misijonierių j Ar
gentiną.

Lengviausias saugiausias, jr 
patogiausias pinigų siuntimas j 
Argentiną — tai banko čekiu. 
Be to, mainant čekj į vietos pi

sandraugi- 
Byrnes ir

Valstybių

tarnyboje.
Juridinė galia turi 

atsitikimuose siekti iki įstaty
mų ir lygybės, kylančios iš ši
tos konstitucijos, Jungtinių 
Valstybių įstatymų ir padary
tųjų sutarčių, ar kurios dar bū
tų padarytos, po jų autoritetu; 
visuose atsitikimuose, kurie pa
liečia ambasadorius, kitus vie
šus ministerius ir konsulus; vi
suose atsitikimuose admiralite
to ir jūrininkystės jurisdikci
jos; ginčuose, kuriuose Jungti
nės Valstybės būtų viena pusė; 
ginčuose tarpe dviejų ar dau
giau valstybių; tarpe valstybės 
ir piliečių iš kitos valstybės; 
tarpe piliečių iš įvairių valsty
bių; tarpe tos pačios valstybės 
piliečių, kurie savinasi žemę 
kaipo dovaną kitų valstybių; 
ir tarpe valstybės ir josios pilie
čių, ir svetimų valstybių, 
čių ir pavaldinių. \

Visuose atsitikimuose, 
paliečia ambasadorius,
viešus ministerius ir konsulus, 
ir tuose, kuriuose valstybė yra 
viena pusė, Aukščiausias Teis
mas privalo turėti pamatinę ju
risdikciją. Visuose kituose virš- 
minėtuose atsitikimuose Aukš
čiausias Teismas privalo turėti 
apeliacijos jurisdikciją, kaip į 
įstatymus taip ir į faktą, su to
kiais išėmimais ir sulyg tokių 
padavadimų, kaip Kongresas 
padarytų.

Nagrinėjimui visų prasižen
gimų, išimant atsitikimus į- 
skundimų, privalo būti sutai
soma prisiekusiųjų teismas 
(jure), ir toksai prasižengimas 
turi būti nagrinėtas toje vals
tybėje, kur šiokis prasižengi
mas būtų papildyta; bet kada 
prasižengimas papildytas, bile 
kurioje valstybėje, nagrinėji
mas privalo būti tokioje vietoje

visuose

ar vietose, kaip sulyg įstatymų 
Kongresas nurodytų”.

Pirmas Aukščiausias 
Teismas turėjo tik šešis 
narius — vieną vyriausią 
teisėją ir penkis sandrau- 
jinius teisėjus, 1807 m. 
kongresas padidino narių 

skaičių iki septynių. 1837 
m. iki devynių; 1863 m. iki 
dešimts, ir 1869 m. per pre
zidento Grant administra
ciją sumažinta lig devynių, 
kurių skaičius iki šiandien 
stovi.

Teisme didžiumos nus
prendimas pravedimams 
yra reikalingas. Vien tik 
3ats Teismas gali pakeisti 
savo nusprendimą. Ir dėl
to, laifcs nuo laiko kritikai 
darė užmetimus, jog tau
tos įstatymus daro penki 
vyrai. 1935 m. ir 1936 m. 
kaip daug Naujos Dalybos 
sumanymų pasiekė Teis
mą, keli laikyti nekonsti- 
tucijonališki. Aštrios ko
vos įvyko tarpe Naujos 
Dalybos sumanymų ir 
priešų, draugai sakydami, 
jog buvo perdaug konser- 
vatyviškumo teisme ir ne 
gana liberališkumo, kuris 
taip reikalingas nugalėti 
tautos nedarbą.

Ir todėl gi prezidentas 
Rooseveltas pasiūlė per
organizuoti Teismą — pa
didinti narių skaičių, bet 
Kongresas priešinos. Taip

• v

padaryti nepavyko. Bet .su 
mirtimis ir atsistatydini
mais nuo 1937 m. prezi
dentas gavo progą paskir
ti užtektinai jam prielan
kių teisėjų.

Jo pradžioje Teismas bu
vo silpnas ir nesvarbus 
skyrius. 1801 m. vadovau
jant John Marshall, tre
čias ir garsiausias vyriau
sias teisėjas, Teismas su
stiprėjo ir tapo galinges
nis. Marshall tarnavo lig 
mirties 1835 m. Tarpe 
svarbių nusprendimų Mar
shall laiku buvo tas, kuris 
davė Aukščiausiui Teis
mui teisę naikinti federa- 
lius ir valstiškus įstatus, 
kuomet jie nesutiko su 
Konstitucija.

Teisme didžiausia gale 
yra išskiriama teisė, pa
aiškinti Konstituciją. Teis
mas laiko sesijas nuo pir
mo pirmadienio spalių mė
nesį kasmet ligi birželio 

i mėnesio, egzaminuodamas 
paliudijimus ir darydamas 
nusprendimus, kuriuos pa
prastai išduoda pirmadie
niais, ir jo galutini nu
sprendimai tampa šalies 
aukščiausi įstatymai.

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

MANCHESTER, N. H.

Nontre DameLaundry
Pilnas Skalbimo Patarnavimas

pilie-

kurie 
kitus

41 Morgan St. Tel. 6708 Manchester, N. H.

nigus — pezas, gaunama dau- d. 1789. Jo įsteigimo pa- 
giau negu tiesioginiai už dole- tnatas randasi Konstituci-
rius, ar už pašto perlaidas.

Ant paprasto laiško į Argen
tiną užtenka 3 centų pašto žen
klo. Toks laiškas ateina į vieną 
mėnesį. Oro paštu laiškas ateina 
į vieną savaitę, bet reikia dėti 
40 centų pašto ženklą, ir turi 
sverti ne daugiau pusės unci
jos.

O šiaipjau daiktus, geriausia 
įduoti atvežti vykstantiems į 
Argentiną.
Marijonų Misijonierių adresas: 

Kun. Janas J. Jakaitis, 
Rivadavia 2199,

Valentin Alsina, Aveli. 
Argentina.

jos įžangoje “įsteigti tei
sybę”. Ir Konstitucijos 
Straipsnyje Trečiame, ku
ris sako:

Jungtinių Valstybių juridinė 
galia turi būti pavesta Aukš
čiausiajam Teismui ir tokiems 
mažesniems teismams, kuriuos 
Kongresas, laikas nuo laiko, pa
skirtų ir įsteigtų.

Teisėjai, kaip aukščiausiojo, 
taip ir mažesnių teismų privalo 
užlaikyti savo tarnybą geru el
gimosi laiku: ir privalo, nurody
tais laikais, gauti už savo tar
nybą atlyginimą, kuris neturi 
būti sumažintas laike jų buvimo

Et H. Clough Coal Co.
Anglys, Koksai, Alyva kurui

1061 Elm St. Tel. 214 Manchester, N .H.
141 Maple St. Tel. 1045 Manchester, N. H.

Herman C.Stache
Gėlininkas

683 Second St. Tel. 1261 Manchester, N. H.

»'W<£yXWlHi>£<t1{XMi<t1t«X1<W1>XXXMX>tXXKK>£XXXXX16XXXXXXXX36MtMt»

(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities) 
JAUNUOLIS, KURIAM AREŠTUOTI 
REIKĖJO 30 POLICININKŲ.

Numatytų areštuoti skaičiuje buvo ir Ja- 
nąukos kaimo 27 metų ūkininkaitis Aleksan
dras Maurušaitis, narys vietinės “Pavasario” 
kuopos. Jausdamas, kad jis yra policijos ieš
komas, pradėjo slapstytis. Kadangi jis slaps
tėsi, tai buvo manoma, kad jis yra vienas žy
mesniųjų sukilimo dalyvių. Bet iš policijos 
nagų jam keletą kartų pasisekė pasprukti. 
Porą kartų apsigynė tik akmenimis laukuo
se. Apie ji pradėjo pasakoti įvairiausių legen
dų, nelyginant apie aną Blindą Tadą. Du ar 
trys policininkai bijodavo jį užkabinti. Jis 
slapstydavosi pas apylinkės ūkininkus. Vie- 
ną kartą šnipai susekė jį apsinakvojus pas ū- 
kipinką Vytautą Botyrių, Trobiškių kaime, Y * • « v • • J w • 1 •

šaudyti. Policija irgi atidarė ugnį. Mūšis tru
ko daugiau dviejų valandų. Maurušaitis ma-

Kun. P. Ragažinskas. niekuonąet nesutiks būti aklu vergu siauro 
ratelio tironų. Visuomenei nuraminti Smeto
na su savo švogeriada paskelbia seimo rinki
mus. Tikrumoje nebuvo tai seimo rinkimai, 
bet eilinis tautos valios klastojimas ir įpras
tas konstitucijos nuostatų laužymas. Koki 
ten galėjo būt seimo rinkimai, jei kandida-

tydamas, kad jau baigiasi šoviniai mėgino tus galėjo sUtyti uk Smetonos bernai, o vi- 
pabėgti. Tačiau bebėgant buvo _ sunkiai su- sos kįtO3 partijos buvo likviduotos. Ir žmonės

Liudvinavo valsčiuje. Tuoj davė žinią polici- teptasis diktatorius gavo progos įsitikinti, 
;jąi. Iš J^a^jampolės atvažiavo.30 policininkų,, kad tauta dar nėra sušunėjusi, nėra akluoju 
Jkurie apsupę gyvenamąjį namą, bandė veržli arkliuku, kuriuo kiekvienas durnelis galėtų 
tis vidun. Tačiau Maurušaitis pradėjo atsi- jodinėti. Lietuvis tiek daug kovojęs už laisvę.

žeistas ir kraujuos paplūdusį suėmė policija. I komediją vadindavo ne rinkimais, bet pa- 
Kai pasitaisė sveikata karo lauko teismas nu-; skyrimais. Seimo rinkimo išvakarėse, visi tie 
baudė mirties bausme. P"”—- - ...........
dinta Kaune nuodingomis dujomis.

A. Maurušaitis buvo paskutinė Suvalkijos 
sukilėlių auka plėšriųjų tautininkų naguose. 
Bylų buvo dar daugiau. Tačiau mirties baus
mės niekam jau netaikė, o tik padėdavo įvai
riems laikotarpiams kalėjiman.
SEIMO RINKIMAI.

Nors Suvalkijos sukilimas tiesioginio tiks
lo, nuversti Smetonos valdžią su visais jo pa
kalikais, nepasiekė, tačiau privertė valdan
čiąją partiją skaitytis su tautos valia. Nepa-

Bausmė buvo lvyk-< kandidatai, kųrįe nebuvo gryno tautininkiš- 
' ko kraujo buvo areštuoti. O pagaliau ir iš
rinktasis seimas pakeldavo rankas tik už tai, 
kas būdavo nutarta tautininkų partijos. Ats
tovai neturėjo laisvės nė seimo, . nes seimui 
veikiant Smetona buvo išleidęs dekretą, sulig 
kuriuo seimo atstovas, bet kuriuo momentu, 
tam tikros Smetonos paskirtos komisijos ga
lėjo būt pašalintas iš seimo. Ir tai be jokios 
apeliacijos teisės.

Pavergtoji Lietuva laukia išsilaisvinimo 
valandos, bet nelaukia grįžtant per 13 metų 
Lietuvą terorizavusio rėžimo įr jo vadų, ku
rie kritingiausiu momentu tautai nė žodžio 
netarę. Aaip bailiai, paspruko, užsienin.

>* GALAS
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Blanchard Garage
Naudoti Trokai ir Automibiliai — Įvairūs taisymai

37 Mąple St. Tel. 6518-R Manchester, N. H.

Lafayette Beverages, Ine.
Įvairūs lengvi gėrimai ir PEPSICOLA

138 Wilson St. Tel. 7060 Manchester, N. H.

i

Manchester, New Hampshire

C. A. H01TT CO.

293 Wilson Street Telefonas 1880
if

Karpetai, Divonai ir Visoki Naminiai Baidai

g
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Laikinosios Vyriausybes
Atsišaukimas Į Tautą

____________
— Birželio 25 d. Nepriklausomos Lietuvos Laikinoji 

Vyriausybė paskelbė atsišaukimą j Tautą, kurį, išleidę 
nereikšmingas dalis, čia paduodame:

Nepriklausomos Lietuvos valstybė jau atstatyta. 
Raudonoji armija išbėgdama išsivežė ir savo sukurtos 
vadinamosios tarybinės Lietuvos valdovus. Raudono
sios Lietuvos istorija baigta, ir jos puslapį užverčiam. 
Užverčiam kaip klaikų košmarišką sapną, nes tie vie
ni metai ir aštuonios dienos suspėjo sugriauti ar ap
griauti tai, kas geriausio mūsų darbo žmonių buvo su
kurta per dvidešimt metų. Suardė visą ūkininko buitį, 
sugriovė mūsų darbininkui bei tarnautojui pusiausvy
rą tarp pajamų ir išlaidų. Išgrobė*, išvežė įmonių įren
gimus ar sunaikino įmones, su tokiu vargu žmonių 
kurtas. Išvežė ar sukimšo į kalėjimus keliasdešimt tūk
stančių mūsų tautos sūnų. 0 likusius vertė aklais sa
vo rusiškojo imperializmo ir bolševikinio šovinizmo į- 
rankiais.

Paskutinėmis dienomis atstatytos nepriklauso
mybės faktą teko dar apmokėti labai gausiomis mūsų 
nekaltų civilinių gyventojų ir mūsų partizanų kraujo 
ir gyvybės aukomis.

Šiandien sykiu su visa tauta mes lenkiam galvas 
prieš šiuos didvyrius kankinius, nukankintus ar hero
jiškai kritusius kovoje. Tėvynės vardu lenkiamės prieš 
jų tą didžiąją auką — auką dėl tėvynės.

Su meile minim herojiškas pastangas tų lietuvių, 
kurie susispietę į Aktyvistų Frontą, ruošė nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą.

Vokiečių žygis į Rytus įgalino mus paskelbti ne
priklausomą Lietuvos valstybę. Jis sustiprino mumyse 
pasitikėjimą, kad ir mažos tautos nežūsta, nors laiki
nai ir būtų paglemžtos. Jis leido mums įsijungti vėl į 
Vakarų kultūros pasaulį.

Bendradarbiavimo tarp Didžiosios Vokietijos ir 
Lietuvos konkrečioms formoms išryškėjus, bus suda
ryta nuolatinė Lietuvos vyriausybė ir prasidės naujai 
kuriamas atgimusios valstybės darbas. Tai nebus toks 
darbas, kaip mūsų visų blogo atminimo rėžime prieš 
1940 m. birželio 15 d., negarbingai pasibaigęs valstybės 
sulikvidavimu. Nebus ir toks, kaip tarybinėje Lietuvo
je prieš 1941 m. birželio 23 d. raudonojo rėžimd metu.

Naujos epochos, naujas gyvenimas, nauja kūry
ba. Valstybės pastangos bus sutelktos pakelti gerovę 
ne vienos grupės ar partijos, ne vieno žmogaus, bet tų 
visų Lietuvos žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi lietu
vių tauta. Šie sunkūs metai ir paskutinės dienos paro
dė, kas yra tautai ištikimi, kuo tauta gali atsiremti 
vargo dienomis. Tai lietuviai ūkininkai, darbininkai, 
inteligentinis jaunimas. Kelti jų materialinę ir dvasi
nę gerovę, kelti gerovę visos šitos tautos daugumos, į- 
traukti juos į valstybės valdymą pagerbiant kiekvieno 
savarankišką iniciatyvą, — tai reiškia tiesti tautos 
gyvenimui tikruosius pagrindus.

Ir ne tarpusavio klasių kova mums reikalinga. 
Nereik mums kovos tarp darbininko ir ūkininko, nes 
abudu yra tokie pat darbininkai. Mes per maža esame 
tauta, kad galėtume vieni kitus tarpusavio kovoj nai
kinti. Tegu tokią prabangą leidžia sau šimtamilijoni
nės valstybės, o mums brangus kiekvienas doras lietu
vis, be luomo ir pažiūrų skirtumo. Ir dėl to mūsų vie
nas kelias — visų darbas, visų sutartinis darbas.

• v

Raudonųjų Banditai Suruošė Masines Skerdynes Lietuvoje
Nužudytųjų Lavonus Saugojo Tik Šuo-Vilkas

t

(Pradžia 1 pusi.)
lios jėgas, nesurikau ir ne
sujudėjau. Išgirdau tik, 
kad raudonieji laiko mane 
negyvu. Taip išlikau gy
vas, tik sužeistas.

Skerdynės baigėsi, 
ševikai su visais kareiviais 
išvyko iš kolonijos rajono. 
Mongolas pradėjo šaudyti. 
Keli dar krito, bet kiti spė
jo pabėgti. Taip iš 450-500 
žmonių iš raudonųjų 
žmogžudžių gaujos išsigel
bėjo tik apie 50-70 žmonių, 
kurių tik maža dalis buvo 
visai sveiki. Šiaip visi buvo 
sunkiau bei lengviau su
žeisti.

Raudonieji bandė iš
sprogdinti kolonijos bara
kus. Bet šį sumanymą su
trukdė vienas 
kuris pagaliau 
raudonuosius 
padegti minų.

Dvi dienas 
kolonijos rajoną neleido į- 
važiuoti iš Kauno atvyku-

Bol-

šiaulietis, 
užmušė du 
ir neleido

raudonieji į

šiai greitajai pagalbai. Ap- kolonijos kalinius.
link miškuose dar bastėsi — Laikraštis “Į Laisvę” 
jų gaujos. Taip be medici- apie Pravieniškių žudynes 
nos pagalbos mirė sunkiai papildomai praneša: “Pra- 
sužeistieji, kuriuos, gal sidėjus karui, kolonijų in- 
būt, dar būtų buvę galima spektorius, prieš pabėgda- 
išgelbėti. Tik vienas ištiki- mas, įsakė administracijai, 
mas sargas saugojo nekal- prisiartinus pavojui, pa
tų žmonių, motinų ir vaikų leisti suimtuosius, 
lavonus ir sunkiai sužeis
tuosius, tai šuo — vilkas. 
Ištikimasis sargas nepri
leido prie lavonų gyvulių, 
kurie galėjo juos sudras
kyti. Jis sargybą prie lavo
nų ėjo ligi atvažiavo iš 
Kauno greitoji pagalba 

I (jau raudonieji buvo iš
vaikyti) ir nužudytųjų gi
minės. Sekmadienį buvo 
suruoštos raudonųjų ban
ditų nužudytų žmonių lai
dotuvės. Juos palaidojo 
prie kolonijos esančio miš
ko pakraštyje. Sužeistieji 

' buvo surasti pas arčiau 
gyvenančius ūkininkus bei 

į miškelyje ir atvežti į Kau
no Raudonojo Kryžiaus Ii-i 
goninę.

Admi
nistracija tarėsi su suim
taisiais ir buvo susitarta' 
likti vietoje ir laukti, kol, 
stovyklą perims atitinka-' 
ma įstaiga. Manyta, kad 
bėgti, neturint jokių as
mens dokumentų, pavojin
ga, nes aplink siaučia ko
vos. I 

Birželio mėn. 26 d., ket-i 
virtadienį, apie 1Z-18 vai.! 
(Maskvos laiku) darbo ko-Į 

Jonijos barakus apsupo ru-Į 
sų kariuomenės dalinys,1 
maždaug 400-500 kareivių,' 
ginkluotų šautuvais, gra
natomis, kulkosvaidžiais. 
Atvažiavo du šarvuočiai.

Apsupę barakus, pirmiau
sia išvilko iš rūsio pasislė
gusias moteris su vaikais

gus kulkosvaidžiui, kitų 
nespėjo iššaudyti. Išsigel
bėjo maždaug 50-70 žmo
nių. Sušaudyta apie 400 
suimtųjų ir 30-40 adminis
tracijos tarnautojų, tarp 
jų apie 10 moterų su vai
kais. Tarp sušaudytųjų 
nemaža Kauno gyventojų 
ir internuotų lenkų.

Visi užmuštieji birželio 
29 d. buvo palaidoti koloni-

jos ribose, o sužeistieji at
gabenti Kaunan ir patal
pinti Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėse”.

Dar negalutinai patik
rintomis žiniomis, Pravie
niškių pataisos namuose 
buvo laikomi Šančių teks
tilės fabriko "Drobė” savi
ninkai, kuriuos bolševikai 
savo okupacijos pradžioje 
nuteisė. Privatiškai patir
ta, kad ir jų dauguma yra 
nužudyta. Kaip žinoma, 
“Drobę” įsteigė ir jai sėk
mingai vadovauja iš Ame
rikos grįžę lietuviai.

Tęsinys 8-tame pusi.

KEENE, N. H.

r
Sargent Motor Co.

International Trokai

526 Main St. Tel. 138 Keene, N. H.

Russell Foster, Ine.
Ford — Mercury — Lincoln 

Parduoda ir Patarnauja
32 VVashington St. Tel. 148 Keene, N. H.

LlCtllVOS RaUUOnaSlS ivryzius ItliOT- !ir tupj pat sušaudė. Išgir-
-w .< C . 1 | dę šūvių salves, iš bendra- ✓ |

muoja Apie Bolševikų Žiaurumus jbučio į kiemą išbėgo, iške-
J r įlę rankas, stovyklos admi-is

— “Ūkininko Patarėjas” Tas pats laikraštis deda; nistracijos tarnautojai. Ir/ 
-nčn- Rnlčavi Iro i Provio. npnlfiac •fvrtncrrsi fi ia « £rašo: Bolševikai Pravie- 

niškiuose ir kai kuriuose 
kitose Lietuvos vietose iš
žudė daug nieko nekaltų 
civilinių gyventojų. Lietu
vos Raudonasis Kryžius a- 
pie šias žudynes ir kitus 
bolševikų žiaurumus, nu-Ivonai net ištisomis krūvo- 

prieš civilinius mis. Viena fotografija 
painformavo vaizduoja, kaip nuo sužvė-į 
Tarptautinį rėjusių raudonarmiečių 

Raudonąjį Kryžių, kartu kulkų prie būdos guli pri
prašydamas paskelbti tai rištas nušautas net koloni- 
visam kultūringam pasau
liui. Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius bus ir toliau 
informuojamas apie bolše
vikų žvėriškus veiksmus 
mūsų krašte.

penkias fotografijas, vaiz- juos šūviai tuoj pat išgul- g 
duojančias šias pasibaise- 3 ~ *
tinas žmonių žudynes. Fo-; 
tografijos vaizduoja Pra
vieniškių pataisomųjų dar
bų kolonijos barakus, o 
kieme sukritę žmonių la-

J. R. GiddesCo.
Šildymo Aparatai

kreiptus 
gyventojus, 
telegrama

Milwaukee taxi vairuotojus plaukus į apsigyni- 
;mo darbus dirbtuvėse? jų vietas užėmė moterys vai
ruoti. Vaizde matome p'orą besišnekučiuojančių, lau
kiančių pasažierių vairuotojų.

I
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dė.
Po to, išlaužę, suimtųjų 

barako duris, visus suim
tuosius išvarė į kiemą, ap
tvertą dviguba spygliuotų 
vielų tvora. Paviršutiniš
kai apkratė. Paskui įsakė 
visiems, iškėlus rankas, 
sustoti prie barako sienos. 
Tuojau privažiavo du šar
vuočiai. Sustojo vienas 
nuo kito per 50 metrų. A- 
pie 200 kareivių iš šautuvų 
atidengė kryžminę ugnį. 
Kilo baisus klyksmas, mal
davimas nešaudyti. Po pir
mųjų salvių visa žmonių 
masė sukrito ant žemės: 
nušauti, sužeisti ir likę ne
paliesti. šaudymas truko 
apie 15-20 minučių. Pasi
baigus masiniam šaudy
mui. apie 10 kareivių ir ke
letas karininkų suėjo į kie-, 
mą ir tikrino, ar nėra gy
vų. Radę šaudė iš naganų 
ir badė durtuvais.

Paskui kareiviai gavo 
komandą iš kiemo pasi
traukti, nes buvo girdėti 
smarkus šaudymas Pra
vieniškių stotyje. Jos linkį; 
būrys ir nužygiavo. PrieNj 

(užmuštųjų paliko vieną J 
mongolą su kulkosvaidžiu. 
Perstojus šaudyti, kas li
ko gyvas po lavonų krūva, j ij 
lindo pasižiūrėti, kas daro-į j 
si. Pamatę, kad bėra tik 
vienas kareivis, likę sveiki 

j ar sužeisti leidosi bėgti,; 
Įlysti per vielų tvorą. Sar-į 
gybinis bandė šaudyti ir 
kelis nušovė, bet užsprin-

1
i

Į
i

jos šuo. Prie fotografijų 
padėtas toks parašas: Be
sitraukdami raudonieji ou- 
deliai niekšingiausiu būdu 
išžudė beginklius Pravie
niškių pataisomųjų darbų

1

Darbas ne tam, kad darbininką eksploatuotų pri
vatinis kapitalistas ar valstybė. Pastaroji, kaip patyrė
me iš žiaurios praeities, darbininkui gali būti tokis pat 
išnaudotojas, kaip ir privatinis kapitalistas, — ji ne 
tik šykštuoliškai išnaudoja žmogų, bet tuo pačiu metu i 
griauna visą gyvenimą.

Darbas tam, kad pagerėtų gyvenimas visų tų, ku-į 
rie dirba ūkyje ar fabrike, ar kontoroje, ar mokslo me
no srityje. Darbas tam, kad pats dirbantysis žmogus 
ir valstybės piliečių visuma pajustų, kad gyvenimas 
gerėja, o jei negerėja, tai kad matytų, jog visi naštą 
kelia vienodai bendroje nepriklausomoje valstybėje ir 
planingai veržiasi į geresnes dienas.

Ir tikrai — būkime pasiruošę dar visko pakelti. 
Apiplėšti likome — ir ūkininkas ir darbininkas, ir tar-į 
nautojas. Karo našta visą pasaulį vis sunkiau slegia. 
Tačiau tapome laisvi. Ta viena mintis padės pakelti — 
turi padėti — visus nepriteklius. Ji turi paskatinti 
kiekvieną lietuvį, mylintį savo kraštą, imtis kasdieni
nių pareigų su tokiu pasiryžimu, su tokiu nesirekla- 
muojamu atsidėjimu, su kokiu šiomis dienomis mūsų 
didvyriai ėjo mirti dėl tėvynės. Gyventi dėl tėvynės y- 
ra taip pat heroizmas, kaip ir mirti dėl jos.

Laikinoji Vyriausybė nieko nežada. Ji jaučia, kad 
ir be tų pažadų tauta jos siekimus supranta ir pritaria. 
Tie gi siekimai yra ne Laikinosios Vyriausybės suda
ryti, o tik jos paimami iš visų trijų milijonų širdžių ir 
jos fdrmuojąmi — norime būti nepriklausomi, pasiry
žę aukotis ir viską atiduoti Lietuvai.

Laikinoji Vyriausybė.

I

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 

, imama, patogių progų pa- 
NeprOdausomos, Lietuvos sitaiko daug dažniau, negu 

Laikinoji Vyriausybė, spėsi jas išnaudoti.

557 Main St. Tel. 1315 Keene, N. H.

Cheshire T ransportation Co.
37 Emerald St. Tel. 1445 Keene, N. H.

Keene Auto Body & FF elding Co.
Dažymas — Pataisymas Vežimų

Skintos gėlės mūsų specialybe

25 West St. Tel.303-R Keene. N. H.

543 Main St. Tel. 1888 Keene, N. H. ji

Eitis Brothers & Co

SibleyOilCo.
510 Washington St. Tel. 1295 Keene, N. H.

Herman C. Rice
Dažai — Sienoms Popieriai

33 VVashington St. Tel. 1225-W Keene. N. H.
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GENERAL ICE CREAM Corp.
FRO-JOY

/
ū. » .*• v

431 Main St. Tel. 288-W Keene, N*.R
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Ledai Grietininiai :
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*' Amerikos Lietuvių 'Romos Katalikų Vargoninin
kų Sąjungos Trisdešimtojo Seimo Įvykusio Liepos 
29 d., 1941 M., Marquette Park Par., Chicago, III.

1) Šis trisdešimtasis ALRK So. Chicago, III.; dain. K. Sabo- 
Vargonininkų Sąjungos seimas, nis. vietinis;
kaip ir visi kiti katalikų seimai, vietinis; ir red., sekr. ir muz. N. 
pradėtas su šv. mišiomis, kurios 
buvo gedulingos, nes paaukotos 
už visas vargonininkų narių mi
rusias sielas. Kadangi pats Var. 
Są-gos dvasios vadas kun. J. K. 
Miliauskas į Seimą nepribuvo, 
todėl mišias atnašavo Chicagos 
Varg. provincijos dvasios vadas, 
kun. M. Švarlis, kleb. ŠŠ. Petro 
ir Povilo par., West Pulman, III. 
9:30 vai. vietiniai ir svečiai var
gonininkai delegatai susirinko 
prie Gimimo P. Šv. parap. baž- Y.; rašt. muz.
nyčios didžiojo altoriaus, kur Cleveland, Ohio. Įnešimų, skun- 
klebonauja kun. Aleksandras dų ir rezoliucijų komisijon iš- 
Baltutis, ir su kun. M. Švarliu rinkta: muz. 
papunkčiui atgiedojo reikalin- Kingston, Pa.; 
gas psalmes arba egzekvijas, lys, “Muzikos Žinių
Paskui sekė Reųuem arba gėdų- Chicagos ir art. Justas Kudirka, 
los mišios, laike kurių “Sasnau- taipgi vietinis. Spaudos komisi- 
sko Vyrų Choras” kartu su ki-'jon išrinkta Ignas Sakalas, 
tais svečiais vargonininkais, į “Draugo” red., vietinis.
prisėdus prof. Antanui Pociui 4) Varg. Są-gos pirm. p. A. 
prie vargonų, jam grojant ir va- Pocius, prašo seimo prezidiumo 
dovaujant, giedota trims bal-J 
sams parašytas Claudio Cascio- 
lini “Missa pro Defunctis” mi
šias. Giedojimas buvo pagirtinai

Kulys, vietinis. Šie visi buvo de
legatai. Sekantieji buvo svečiai: 
klebonas kun. A. Baltutis, po 
kurio pastoge buvo laikomas šis 
seimas; kun. Zakarauskas, kun. 
Cinikas, kun. Dambrauskas, 
kun. M. Švarlis, biznierius A. 
Banaitis ir A. Sabas.

3) Renkama seimo valdyba. 
Pirm, išrinktas muz. A Aleksis 
iš Waterbury, Conn.; vice-pirm. 
muz. P. Dulkė iš Brooklyn, N. 
*T ■ — ----- V. Greičius išI

muz. V. Daukša,

I

Jessie Wilcox, šviesplaukė, 18 metų, buvo išrinkta 
Miss Atlantic City” for 1941, kad užkvietus Amerikos 

gražuoles, tikslu išrinkti “Miss America”. Vajus prasi
dės vasaros karščiams praūžus.

ll

J. Šaučiūnas iš 
Nikodemas Ku- 

i” red. iš

i

užimti vietas prie stalo. 
5) Seimo posėdžių vedėjas p.

A. Aleksis trumpoj savo kalboj 
_ pareiškia, jog jis ves seimą

garžus, nes chicagiečiai vargo- mandagiai, bet kartu ir griežtai.
• nininkai jau tas mišias gieda a-
• pie dvidešimt metų. Išmokę ge- džiu, raštu ir telegramomis. Pir-
• rai, gali gražiai ir giedoti. Tik, mas sveikinti pakviestas kun. 
deja, žmonių bažnyčioj buvo vi-

• sai mažai. Gal tam pakenkė di- 
.'deli karščiai, o gal mažai buvo 
; garsinta.

6) Prasideda sveikinimai žo-

SEIMAS DVIEJUOSE 
POSĖDŽIUOSE 
SESIJA I.

i M. Švarlis, Chicagos Varg. pro
vincijos dvasios vadas.

”7) Seimo pirm., pakomenta
vęs kun. M. Švarlio kalbą, pers
tata vargonininkų pionierių 
muz. Vladą Daukšą. Po muz. V.

■ Daukšos pakviesta prabilti kle- 
j bono kun. A. Baltučio asistentą, 
i vikarą kunigą ir muziką Zaka-ą-gos 30-jo vikarą kunigą ir muziką Zaka- 

o 11:15 A. rauską.
Sekantis kalba didelis Penn- 

i’gametis 
Varg. Są- mUzikos dirvoje darbuotojas 

Atidarė su- muz j Mačiūnas iš Kingston, 
sirinkimą įžangine kalba ir pa- paįr pasveikina su provincijos 
kvietė kleboną kun. A. Baltutį auka $5.00, nuo Wyoming Klo- 
atkalbėti maldą. Paskui, muz. J njo “Dainos” draugijos ir nuo 
A. Pociui paprašius komp. Alek-'senojo vargonininkų organo 
sandrą Aleksį prie piano, visi “Garso” per red. p. Matą Zujų. 
delegatai ir svečiai atsistoję su- Taj buvo pirmas toks praktiš- 
giedojo Lietuvos himną.

Visus užregistravus, pasirodė, gai plojo, 
kad dalyvauja keturiolika var-Į 
gonininkų delegatų ir septyni lyn, N. Y. muz. Praną 
svečiai: Komp. A. Aleksis, Wa< 
terbury, Conn.; muz. P. Pulke J 
Brooklyn, N. Y.; muz. V. Grei
čius, Cleveland, Ohio: prof. A. 
Pocius, vietinis; muz. A. Mon- 
deika, Cicero, III.; art. J. Kudir
ka, vietinis; muz. J. Šaučiūnas. 
Kingston, Pa.; muz. S. Raila?
West Pulman. III.; muz. J. Bra- švelniu balseliu pareiškė, kad, 
zaitis, vietinis; muz. K. Gaubis/nors ir mažas, bet daug reiš-

Gimimo P J
mbariuose. gylvani jos šulas ir

I

kas pasveikinimas. Visi širdin-

Brook- 
Dulkę, 

kuris nuo Brooklyno provinci
jos sveikina visus delegatus.

Iš eilės pratarė 
Vincas Greičius 
Ohio.

Kalba trumpai
deika iš Cicero, III.

Artistas Justas Kudirka savo

Pakviečia delegatą iš

keletą žodžių 
iš Cleveland,

muz. A. Mon-

f

Mį 

į

rams rengti Šveąoių Dienas kro
vinei jose ir šiaip, kur bus 
galima, paminėjimui Lietuvos 
25 metų nepriklausomybės, kuri 
sukaks 1943 metais, o būsian
čiame 1943 m. seime, kad būtų 
surengta ypatingai iškilminga 
Lietuvių Diena.

20) Rinkimas centro valdy
bos. Prašyti Kunigų Vienybės, 
kad kun. J. K. Miliauskas būtų 
paliktas Varg. S-gos dvasios va
du.

. Į centro pirmininkus. iš trijų] vietoj kun. J. Balkūno, kuris a€ 
kandidatų slaptu bįjsžvimu iš- ^išikė, išrinktas Ig. Sakalą, 
rinktas komp. A. Ąlekąįsjiš Wa-Į “Dfaugo” red. /
terbury, Conn. Į vice - pirm, to
kiu pat būdu išrinktas
Pranas Dulkė iš Brooklyn, N. Y.' aukojo Varg. Są-gai $10.00.
Į iždininkus muz. J. Šaučiūnas iš, Antroji ir paskutinė sesija 
Kingston, Pa. Už rašt. didžiuma, bajgta 5;30 vai. vak. Atkalbėta 
balsų išrinktas muz. N. Kulys ]malda, sugiedota Lietuvos ir A-

„ . f į
Pranešta, kad kun. M. švarlis, 

muz-; ŠŠ. Petro ir Povilo par. kleb.

iš Chicago, III.
Meno Taryba pasiliko ta pati: 

J. Žilevičius, L. M., A. S. Pocius, 
A. J. Aleksis ir J. Kudirka. O

merikos himnai ir užbaigta 30- 
tasis Varg. Sąjungos Seimas.

A. Aleksis, Seimo vedėjas, 
V. Greičius, Seimo, oekr.
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Hanover Hill Garage

komp. Juozo Žilevičiaus. L. M. 
Vice-pirm. muz. P. Dulkė už
ima pirm, vietą, o pirm. muz. A. 
Aleksis skaito minėtą laišką, i 
kuriame prisimenama New Yor- 
ke atsibuvusi Lietuvių Diena su 
tūlais nepasitenkinimais iš

p. Antanas komp. J. Žilevičiaus pusės. Kiek 
padiskusavus, muz. J. Šaučiūnas, 
duoda pasiūlymą, kad ^ą dalyką 
Seimas galutinai užbaigtų. Per- 
balsuota ir užbaigta.

11) Centro sekretorius N. Ku- 
I lys skaito pasveikinimą nuo 
i kun. J. Čižausko iš Detroit,

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka 
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra

V-711-A-2 — Polka International 
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Silver Beit Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lavvrence 
Duchovv & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka 
Jolly Coopersmith Polka — Lavvrence Duchow 
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz 
Blue Danube — Waltz—Victor Continental Orch.

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz 
Skaters Waltz — Victor Continental Orch.

V-14028-A-7 — Reoinos Polka 
Aukso Žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork. 
J. Padaužos Grupė

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka—Sereika. Schmett ir Labanauskas

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas 
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka 
Veltui Prašysi — Tango

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas ’

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Cetkauskas, akordeon. 

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis
šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor. 

V-14O69-A-15 — Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. Cetkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas šokis — P. Cetkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn j Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda j Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14O73-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas. Tautiškas šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išaėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. Cetkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita. Tautiškas šokis P. Cetkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkesi 

V-140R0-A-25 — laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkes 

V-14081-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow ork
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkes 

V-21120-A-27 — Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — Cio Ta Liuliu — Ukranian Po
Korobushka, Polka—I. Davidenko, mandolir 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy,
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

kiantis būrelis, kuris atstovau
ja plačiąją visuomenę besidar
buojančiųjų muzikos srityje.

Sekantis pasikėlė kalbėti su 
savo griausmingu balsu gerb. 
dainininkas muz. K. Sabonis.

Po jo kalbėti buvo perstatytas 
vietinis biznierius, 
Banaitis.

Toliau Ignas Sakalas, “Drau-. 
go” redaktorius linki seimui' 
pravesti gražiausių nutarimų.

Muz. Nikodemas Kulys, darb
ščioji bitelė, oficialiai sveikina 
nuo “Muzikos Žinių”.

Telegrama su penkine nuo Mich su $10.00 auka. Plojimas, 
muz. Justo Balsio iš Hartford/
Conn. | NAUJI ĮNEŠIMAI

Sveikinimas laišku nuo Šv.' 12) Įnešimas duotas per muz. 
Kazimiero Seserų per Motiną J. Šaučiūną ir patvirtintas, kad 
Juozapiną. ! chorai būtų suorganizuoti į

Toliau seka sveikinimai laiš- provincijas, per jas veiktų ir 
kais: Muz. J. Šaučiūno šeimyna prigulėtų prie Varg. Są-gos, 
iš Kingston, Pa.; muz. Anicetas kaipo augziliarinė meno šaka. 
Šlapelis, Norwood, Mass., su Ponas L. Šimutis pasiūlo, kad 
$5.00 dovana; Kazys Vidikaus- rezoliucijų komisija išdirbtų ge- 
kas iš Philadelphia, Pa.; kun? rą rezoliuciją, kuri tuojau būtų 
Jonas Balkūnas, Kunigų Vieny-' įteikta Chorų Sąjungos Seimui, 
bės centro sekretorius; kun. J.
K. Miliausko, Varg. Są-gos cen-užlaikymo, patobulinimo ir iš- 
tro dvasios vadas; ir ant galo platinimo klausimas. Tame rei- 
vietinis muz. B. Janušauskas kale kalbėjo: muz. A. Pocius, 
sveikina ir visus kviečia prie muz. A. Aleksis, muz. J. Šaučiū- 
pietų į bažn. svetainę.

Pirmoji sesija užsibaigė 
giai 12:00 vai. vidurdienį. 
SESIJA II.
1) Antroji seimo sesija atida

ryta 1:40 P. M. Perstatytas kal
bėti p. Leonardas Šimutis, 
“Draugo” redaktorius.

2) Pono Piežos nesirado, todėl
ir jo paskaita neįvyko.

3) Centro sekretorius muz. N.
Kulys perskaitė pereito šeimoj 
protokolą, kuris buvo priimtas] čiai duosnūs 
taip, kaip skaitytas.

4) Nesirado seimo Varg. Są
jungos dvasios vado kun. J. K. 
Miliausko iš Wilkes Barre, Pa., 
todėl ir jo raportas nebuvo iš
duotas.

5) Centro pirmininkas muz. 
A. Pocius taipgi savo raporto 
nepatiekė iš priežasties neturė
jimo atspausdintų Konstitucijų. 
Bet prižadėjo patalpinti rapor
tą “M. Žiniose”. Visi delegatai 
sutiko.

6) Nebuvo centro vice-pirmi- 
ninko muz. Justo Balsio, todėl 
ir jo raportas likosi neišduotas.

7) Centro iždininko, muz. J.
Jankaus nebuvo, bet jo raportą 
perskaitė muz. N. Kulys, iš ko 
pasirodė, jog liepos mėnesį, 
1940 Varg. Są-gos ižde buvo 
$157.92 turto.

8) Toliau išdavė raportą muz.
N. Kulys, kaipo centro sekreto
rius. knygininkas ir kaipo “Mu
zikos Žinių” redaktorius. Visi 
trys raportai priimti.

9) Raportą komisijos naujai 
atspausdintų Konstitucijų išda
vė muz. A. Pocius. Priimta. 
Taipgi praneša, jog Chicagos 
provincijos vargonininkai išlei
do “Kompletus”.

10) Toliau sekė skaitymas 
laiško. quasi ’ su skundu. ‘ nuo
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Anna Kaskas
13) Pakeltas “Muzikos Žinių”
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nas ir red. L. Šimutis ir kiti. 
Muz. V. Greičius duoda pasiūly
mą, kad būtų kreiptasi laiškais 
į visus mūsų geraširdžius kle-' 
bonus, prašant finansinės para-' 
mos “Muzikos Žinioms”, kurios 
varo kultūros darbą mūsų tau
tos ir bažnyčios lauke. Taipgi 
prašyti, kad užrašantieji savo 
“Lašt Will” paaukotų į “M. Ž.” 
leidimo fondą pagal savo išgalę 
kaip dvasiškiai taip ir pasaulie-! 

tėvynainiai, nes
“M. Ž.” yra mūsų tikėjimo ir 
tautos žibintuvas, kuriam užgę-: 
sus vargu bebūtų galima kitą 
tokį sukurti.

Žinoma, kaip paprastai, palik
ta ateičiai, su priedu, kad pro
vincijos pasirūpintų su korės-! 
pondentais, kurie dažnai raši
nėtų j ‘M. Ž.”; kad “M. Žiniose” 
tilptų daugiaif juokų ir atvaiz
dų; kad būtų siunčiama “M.| 
Ž.” Kalėdų dovanos. Viskas už-1 
girta.

14) Chorų Sąjungos statutas 
pertaisytas “Draugo” red. p. L. 
Šimučio, kurį jis ir perskaitė.

15) Muz. A. Aleksis išrinktas 
atstovu nuo Varg. Sąjungos į 
ALRK Federacijos seimą.

16) Kalbėta Amerikos apsau
gojimo klausimu. Nutarta pa
siųsti J. V. prez D. Rooseveltui 
pasveikinimą. Taipgi nutarta 
lietuviams esantiems Amerikos 
kariuomenės tarnyboje pasiųsti 
“M. Žinias”. ,

17) Nutarta seimus iaikyti 
kas antrą metą. Sekantis Varg. 
Są-gos seimas įvyks 1943 m., 
Schuylkill arba Wyommg Klo
nio provincijoje.

18) Telegrama nuo muz. J. 
Žemaičio iš Worcestėr, Mass. 
Skaito V. Greičius.

19) *12 Šimutis pasiūlo cho-

i

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus.

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikowskl’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch. 

12199-F-59 Flower Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16O86-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka 
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą 

16142-F-65 — Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka — VVorcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka 
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork. 

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka
“Ėjo Mikas”. Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 

16170-F-7O — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, barit.
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — K i bartų Polka
Vyštyčio Valsas 

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka—Worcesterio Liet. Ork. 

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina 
žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą 

16201-F-76 — Virginia Polka
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klamet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas 

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogls

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork. 

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevlčius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis Ir 

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą "Lyra” 
16300-F-88— Dėdienė Polka

Lakštutės
16302-F-89 —

Jaunuolių
163O3-F-9O —

Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 
Gegužinė Polka
Polka—V. Gulos Orkestrą 
Polka Dėl Numylėtos 

Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
163O4-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
163O5-F-92 — Daratytė — Polka

Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas,

A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

163O8-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

163O9-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk. 

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas 

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės —
Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griūvėsiu Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas 
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krdkovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikovvski’s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka — Sakalauskas, įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės, Tango
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
įdainavo A. šabaniauskas 

16069-E-110 — Gegutė Polka... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, — valsas

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork. 

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvanijos Angliakasiai 

16254-F-115 — Aukšti Kalneliai
Ak Norėčiau — įdainavo J. Zack ir A. Shuck

REKORDAI PO 75c.
16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

;;T>t.

366 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.?

61OO3-F-2O1 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleė—Dalis Trečia Ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir Beita 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą 
___________________ •.

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiikų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 

prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime. i-Z v ;

“DARBININKAS7/
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REKORDAI PO $1.25
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Antradienis, Rugpiūčio 12, 1941 DARBININKAS

Įvietinės žinios
ŽINUTES

Southbostonietė Adelė Staku- 
tytė naujokė Nukryžiuoto Jė
zaus Seserų rugp. 16 d., 10:30 
vai. ryte, iškilmingai priims vie
nuolės įžadus, šv. Marijos Vilo
je, Elmhurst, Pa. Įžadu didžio
se iškilmėse dalyvaus southbos- 
toniečių, kurių tarpe ir kun. Al
bertas Abračinskas.

PRAŠOME GRĄŽINTI — Pa
nelė M. Kilmonytė Lietuvių Dar
bininkų Dienoje, Brockton Fair 
Grounds, kelyje busu į namus 
per neapsižiūrėjimą kaž kur bu- 
se paliko savo baltą paltą. Kas 
rado, prašome grąžinti jai as- 
meniai arba į “Darbininką”.

LANKĖSI

Papildomos Žinios Iš Lietuvos, 
Latvijos Ir Estijos

Rugp. 9 d., Arthur Kazimieras 
Kulda apsivedė su Adolfina Mi- 
kalauskyte, gyv. 5 Carson St., 
Dorchester, Mass. Liudijo jau
nojo brolis Jurgis ir jaunosios 
sesuo Birutė.

Šv. Petro parapijos kunigai 
prašė parapijiečių paaukoti Ma
rijos didelę dieną Lietuvai. Jie 
kvietė visus pasninkauti, mels
tis ir atlikti išpažintį, ketvirta
dienį — vigilijoje, o penktadienį 
per Žolinę melstis, priimti šv. 
Komuniją ir būtinai išklausyti 
šv. mišių.

Rugp. 15 d., Šv. Petro par.

Penktadienį, rugp. 8 d. Darbi
ninke” lankėsi Dr. Petras Atko
čiūnas su žmona p. Ona iš Cice
ro, Iii. ir jos motinėle p. Nava- 
kienė iš Mahanoy City, Pa. ir 
Dr. Antanas G. Rakauskas, 
MIC. Svečiai ir viešnios atvyko 
iš Marianapolio Kolegijos, kur 
dalyvavo ALRK Federacijos 
Seime.

Brazilijos lietuvių laik
raštis “Šviesa” paduoda 
šias papildomas žinias iš 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų:

Kaunas — Jau suskaity
tas karo grobis, kuris teko 
vokiečiams Lietuvoje, kai 
lietuvių “29 korpuso” (so
vietinė lietuvių kariuome
nė) kariai ir vokiečiai puo
lė rusus. Paduodame skai
čius: 631 tankas, 440 lėk-

PIKNIKAS

TRILYPIS

PIKNIKAS
Piknikas! Piknikas!! Rodos ir 

; perdaug jau tų piknikų, — išsi- 
bažnyčioje, Šv. mišios bus laiko-j tariau savo draugui Baltrui, 
mos valandomis: 5, 6, 7, 8 ir 9. ggt mano draugas Baltrus tik 
Vakare, 7:30 vai. bus laikomi 
mišparai.

Rugp. 10 d., tapo pakrikštytas 
Stanislovas Juozapas Stanislovo 
ir Onos (Čižiūtės) Zaleckų. Kū
mais buvo Enrikas Zablockas ir 
Veronika Jeskevičiūtė.

Rugp. 15 d. yra skiriama mal
doms už Lietuvą, Šv. Petro par. 
bažnyčioje. Žmonės kviečiami 
išklausyti bent vienas šv. mi
šias, melstis ir priimti šv. Ko
muniją. Už Lietuvos gyvus ir 
mirusius bus šv* mišios gieda
mos 8 vai. Kviečiami yra parapi
jos vaikai ir suaugę giedoti per 
tas šv. mišias.

%

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 sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. .

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

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

)

»
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tuvų, 19 prieštankinių pa
trankų, 2 šarvuoti trauki
niai. Čia neįskaitytas karo 
grobis, vokiečiams tekęs 
Alytuje ir prie Aukštadva
rio bei Prienų. Smulkesnio 
karo grobio (granatų, šau
tuvų, kulkosvaidžių, amu
nicijos) yra tokia daugy
bė, kad sunku įsivaizduoti.

Sekmadienį, rugpiūčio 17 d., j 
š. m., Moterų Sąjungos So. Bos
tone kuopa su Amžinojo Rožan- i 
čiaus Brolija rengia gražų pik
niką, kuris įvyks Spot Pond’e. 
Šio pikniko pelnas skiriamas va
sarinės mokyklos palaikymo 
fondui. Rengėjos žada pikniką 
tikrai padaryti gražiu ir vaišin
gu, o prie to graži gamtos ap-| 
link urna žadins kiekvieną jaus
tis kaip pirmos klasės parke. 
Verta nuvykti visiems, kurie tik 
gali į šį pikniką ir paremti gra
žų tikslą, ir tuo pačiu pasi
džiaugti gamtos puošnumu.

Kas važiuos automobiliais, tai 
reikia imti kelią į Lawrence ir 
prie ežerų už Bostono miesto su
stoti.

Važiuojant Streetcariais: rei
kia važiuoti ligi Washington 
Station ir iš ten paimti Everett 
traukiniuką ir važiuoti ligi Sul- 
livan Square. Ten paimti Spot 
Pond karą, kuris priveža prie 
pat vietos.

Rengėjos kviečia visus atvyk
ti į pikniką.

strikt ir atšovė, kaip blitzkrie- 
gas... o gi ar tau negalima pasa
kyti — čia valgei sykį ir vėl val
gyk ir vėl ir vėl... — čia miego
jai vieną naktį ir vėl reikia eiti 
gulti ir vėl ir vėl... Jo teisybė... 
Pakėliau rankas ir jam pasida
viau į nelaisvę. Reiškia važiuo
sim su Baltrum į Pikniką... Bet 
kur važiuosim?! Štai, girdi, Bal
trau padarykime planus, kad 
Labor Day Week-End praleisi
me TRYLIPĖS PIKNIKE. Aš 
labai gerai atmenu pereitus ke
lis metus, kad ten būna daug 
'žmonių. Kur gi įvyksta?— Už
klausė Baltrus. Ar dar nežinai? 
O gi Romuvos Parke, Montello, 
Mass. paskutinį šio mėnesio 
sekmadienį, rugp. 31 d. Puikus 
sumanymas, sako Baltrus... Na, 
planai padaryti, bet pasakyk 
man, drauguži, kas ten šeiminin
kaus? Kas šeimininkaus, var
dais negaliu išskaityti, bet ži- 
naū, kad Cambridge, Montello, 
ir South Bostonas. Tai didžiai 
vaišingos kolonijos, o panelės, 
kaip rūtelės, dar gal ir tau kris 
į akį neviena... Baltrus nusijuo
kė, pakreipė lūpą, matyt užsi- 
mislino, manydamas, kad turi 
ūsus ir širdyje patenkintas tuo- 
jaus užklausė, kada, kada sakei 
bus tas piknikas?... Na gi už 
trijų savaičių... O, kad kaip 
greičiau... Bet palauk Baltreli, 
dar neviskas, ten privažiuoja ir 
gražių uošvių ir jie svetingi ir 
linksmi. O kur gi švogeriai ir 
švogerkos, o kur įvairūs pirš
liai! Tik sukis, kaip vijurkas, o 
tave visi myli...

Baltrus net pastiro beklausy
damas savo draugo aiškinimų...

— Na, tai drauguti užrašiau 
šią dieną mano atmintyje ir no
sinę perrišau mazgu, kad nepa- 
miršus atžymėti namie ant ka
lendoriaus, kad rugp. 31 dieną 
dumsime į Trilypį pikniką, Ro
muvos parke, Montello, Mass.

Piršlys.

Paukščių Paroda

Užsisakykite Toniko Pk Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton AveJsDngton, MKLtiUedham 1304-W
PRANAS5 UERULSKIS, Namg Tel. Dedham 1304-R

Alytus — Kovos prie A- 
lytaus buvo labai šiurpios. 
Alytaus apylinkės teikia 
didžiausios katastrofos 
vaizdą. Korespondentai 
praneša, kad jokia katas
trofa — žemės drebėjimas, 
potvyniai etc. negali būti 
palyginti su tuo, kas pada
ryta karo.

Kol kas dar neturime ži
nių, kas padaryta kitoms 
Lietuvos vietoms. Mano
me, kad Lietuva labai daug 
nenukentėjo, nes karas čia 
truko labai trumpai, ir tik
tai vietomis. Kas kita Lat
vija ir ypač Estija. Rusai, 

* 1 pamatę, kaip “entuziastin
gai” lietuviai stoja už Sta
liną ir jo “saulės” nešėjus 
žydus, žiauriausiai puolė 
mūsų šiaurės kaimynus: 
trėmė, žudė, deportavo etc. 
Estija ilgiausiai kentėjo 
rusų nežmonišką jungą.

Tai taip “galingoji armi
ja” mus apsaugojo nuo ka
ro... Jei ne rusai, Lietuva 
šiandien tebebūtų sau ra
mi, jei vokiečiai ir būtų 
prašę leidimo pereiti Lie-

aik-Brockton’e, parodos 
štėje, rugsėjo - September

I

Todėl būkime ištik 
Jung. Valstybių konst, 
ei jai; būkime pasiru 
ginti šią šalį nuo viso, 
priešų: komunizmo ir 
šizmo.

Iš Londono praneša, 
Ispanijos generolas Fj 

ko ir užsienio reikalų • 
1 nisteris Suner veda d< 
bas su Vokietijos ambt 

'dorium. Hitleris reikal 
. jąs, kad leistų Vokie 
i užimti Gibraltarą.
i

I

Juozas ir Blanche Diliai,
tik ką grįžę iš “medaus mėnesio” kelionės džiaugiasi, 
kad labai sėkmingai pavyko. Bet ponas Juozas Dilis 
sako: visur gerai, bet namie geriausia...”
ne, tai pasakyta didelė teisybė. Pav., išvažiuoja žmo
nės į įvairius pasilinksminimus ir žiūrėk kada sugrįž
ta, tai taip lengvai atsidūsta — apsidžiaugia. Mat pri
gimtis kiekvieną gyvą sutvėrimą prijaukina prie vie
tos ir kiekvienas yra tuomi geriausiai patenkintas.

Linkime ponams Diliams laimingai sukurti šei
mos židinį, o tuomet dar labiau gyvenimas suriš ir pri
riš prie vietos ir tikrai visas džiaugsmas bus savo šei
mos aplinkumoje.

Tikėkite, ar

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausio* rūties 

auksinius ir sidabrinius daiktu*.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
Abelnai taisau viską prie Namo 

Ii Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432
SO. BOSTON, MASS.

4th St.,

Berlynas — Vokietijos vykiai Kaune tą gėdą nu- 
katalikai šio mėn. pabai- plovė. Pozdniakovų ir kitų 
goję pradeda leisti religinį obrusitelių vyžota azijatiš- 
žurnalą “Antikristas”. Ja- ka politika gavo tokį smū- 
me bus vaizdžiai parodyti gį, nuo kurio apglušo. 
komunistų darbai katali
kiškoje Lietuvoje ir kitur, 
kur tik įpuolė ir visa sunai
kino. Reikia pasakyti, vo
kiečiai jau seniai rinko 
medžiagą apie komunistų 

........ Pav. • 
viena mokyta ponia slaptai

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodewall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taisė Ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

tuvos teritoriją, jie būtų
kaf’^vo 'išgamos;buvu nufotografavusi,' 
nfaKio driskiu “rio-!kaiP atrodė jos knygynas, 

barbarams įsibrovus ir vis
ką sudraskius ir išmėčius. 
Vokiečiai labai prašė šią 
fotografiją jiems paskolin
ti. Pasidarę kopiją, padė
kojo ir originalą grąžino.

j nieko nesunaikinę. O šian- 
' dien, ]
mums uždėjo driskių “glo
bą”, Lietuvos keli miestaisieje, rugsėjo - oepiemoer ,. ,

7-13 d.d. .Amerikos Paukš-' Paver3‘‘ Pe‘ena13 ?r "auJ‘! 
čių D-ja rengia paukščių ^1 al?lau skaudma 
parodą. Parodoje bus keį® graslu's sl?
r ® - i nuskurdę niekšai pardavė

ir“vandėnš Uetuvh» liaudies gerbūvį, lr 
nieko už tai negavo, tik 
kartuves patys. Tai gera 
pamoka visiems, kurie dai-j 

■ rosi svetimų “globos” ir 
1 nuolat žavisi kitais.

ma matyti įvairiausių rū- . - - - - .
šių sausumos L , _ , _ , .
paukščių, kurie bus sukla- J?!!*’
sifikuoti Amerikos Paukš
čių D-jos.

Visi, kurie norėtų savo 
auginamus paukščius iš
statyti parodai, turi apie 
tai pranešti iki rugpiūčio- Šiandien mūsiškiai ko- 
Aug. 23 (Į. Amerikos Pauk- munistai daugiau netauš- 
ščių D-jai. Komitetą suda- kia niekų apie tai, kad Lie- 
ro: B. M. Drake iš East tuva yra Rusijos apsaugo- 
Pembroke, Norman Stam-’ta ir kad jai joki pavojai 
field iš Norwell, Harriman’negresia. Nes žino, kad už 
Readon iš Hudson, Wil-ytai gali koks lietuvis suar-J 
liam Tawnsend, Sr. iš dyti valgomąją. Bet su ko- 
Westfield ir Herbert Long kiu pasididžiavimu tokius 
iš Monnument Beach. i

Paukščių augintojams bulus pūtė į visas keturias 
bus duodamos premijos, puses dar prieš mėnesį

rusiškos propagandos bur-1

I

Draugijų Valdybų Adresai
Ll ETŲ VOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

ProL Rašt. — Ona I Vaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

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

105 West 6th SL, So. Boston, Maa*. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

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

111 H SL, So. Boston, Mass. 
Draugija saro susirinkimus laiko kas 

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

Visada draugijos reikalais kreipkitės 
naa protokolu raštininke.

•V. JONO EV. B L. FA8ALP1N88 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Bvagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vlce-Plrm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfleld St., So. Boston, Masa.

Prot RaSt. Jonas Glineckia, 
S Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RafiL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Ma* 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49: 
E 7th 8L. So. Bastau. Mai

i1

Sovietai gyrėsi visą laiką 
savo raudonąja armija ir 
“genialiais” savo vadais 
Vorošilovu ir Timošenko. 
Bet štai ir Vorošilovas ir 
Timošenko liko tik Stalino 
pastumdėliais. “Galingoji” 
Rusija šaukiasi kapitalistų 
pagalbos .

Anglija ir Amerika paža
dėjo Rusijai pagalbą kovo
je prieš Hitlerį. Tačiau An
glijos premieras Churchill 
aiškiai pabrėžė, kad “Lai 
niekas neįsivaizduoja, kad 

j mes padarėme su komu- 
nistais sąjungą, ir kad mes 
kariaujam už komunizmą.

“Jeigu Hitleris savo be
protiška megalomanija 
privertė Rusiją kariauti 
prieš jį, tai mes linkime 
jos ginklams pasisekimo, 
nei valandėlei nepritarda
mi komunistiškiems įsiti
kinimams. Hitleris padarė 

i Rusiją savo priešu, bet jis 
nepadarė mūs komunizmo

Taip pat pasisakė ir A- 
merikos vyriausybė.

Stalinas ir visa jo klika

I

Maskva — Rusų radio 
leidžia baisius prakeiks
mus lietuviams! Rusai sa
ko, kad lietuviai yra išda
vikai: su dideliu “noru” ir 
“džiaugsmu” įstojo į ver
giją, o dabar ištaisė tokią 
išdaigą, kad visas pasaulis 
šaiposi. Be to, lietuviai už- 
krėtę ir latvius su estais 
revoliucine dvasia. Vis tai 
Maskvai nepatinka. Kaca-I 
pams atrodo toki lietuvių 
žygiai išdavikiški. Žada su 
lietuviais atsiskaityti...

Kad lietuviai “laisvu no-L . „ 
ru” ir “su dideliu džiaugs-j 
mu” užsidėjo rusišką jun
gą ant savo laisvų pečių, 
šiandien mato ne tik viso 
pasaulio viešoji < _ 
bet pamatė jau ir patys 
ruskeliai. O apie išdavikus’ 
kalbėti mažiausia turi tei
sės tie, kurie pasirašė iš
kilmingas sutartis, žadėjo 

I gerbti Lietuvos Nepriklau
somybę, nesikišti į viduji
nę santvarką, o paskui 
brutalios jėgos pagalba o- 
kupavo Lietuvą. Jei Palec
kio ir jo sėbrų išdavystė 
buvo uždėjusi gėdos žymę 

ivisai lietuvių tautai, tai į-

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierių* m4*ą, vairiu*, dartove* Ir kitokius daiktu*, kuris 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, ne* Jie parduoda šviežiu* produktu* Ir ma
loniai patarnauja. NuCję j bilą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte “Dartinlnke”. . .

■ Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VE NU E. 
TfelephaiU COLumbia 6702 
» SAVIN HILE AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

■ i: rcnuns motkci
F. Baltruiiūna* Ir p. KNhga, Sav. 
m Dn^ay, T0. SQU *120 

•O. BOSTON, MA88.

t

ui a v šou j Anglijos ir Amerikos pa- 
opinija, reįgĮęjmą iabaį gerai su- 

j pranta. Todėl jie jau persi
vertė ragožium ir tapo 
karščiausi nacionalistai. 
Šiandien jie veda karą už 
Rusiją, o ne komunizmą.

Bet reikia žinoti, kad ko
munizmo vykintojai yra 
geri akrobatai. 1939 m. jie 
pasirašė sutartį su Hitle
riu. Stalinas buvo įsakęs 
viso pasaulio komunis
tams talkininkauti na
ciams, smerkti demokrati- 
nias valstybes. Anglija ir 
Jung. Valstybės buvo ar
šiausi Sovietams priešai.

Į

šiausi Sovietams priešai.
Komunistai organizavo 

streikus, sabotažavo apsi
gynimui darbus.

Kas gali užtikrinti, kad 
Sovietų akrobatai ryt ar 
poryt vėl neapsivers^rago
žium ir neišeis prieš demo
kratines^ valstybes.

I

lietuvis Kumetis
Steamfitter, Ga* Fitter, 

Stove A Furnace Repair* 
Oil Burner*

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

ŠOU 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAl, Sav.

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

gasoliną pas mus.
N u va tom purvinus karu* Ir 

ttfry*u*jame.
Tel. ŠOU 9530

541 8readway Se. Boston, Mas*.

GRABORIAI

S.Bara$evid» Ir Sūnus
Seniausias ties Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: B38 Dorchester Avė. 

TeL COLumbia 2887

CASPER
FUNERAL HOMS
187 Dorchester Street 

South Boston, Maa*. ■----»- |M *-----
JCbCįri w» Vospcr 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTART PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOMEL

564 East Broadway 
k 

F. E. Zaletskas
I 

į 
r v . r v

SOUTH BOSTON, MASS.
O. A. Zaletskas

Graboriai Ir Balsamuetojal 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia termenims dykai 
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston MIS 
Tel. SOL Boston 2609
* r r • • .♦ “’ • t r

*
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Lietuvių “Medžioklę
(Pradžia 1
Lietuvos 

kad

pusi.)
laikraščiai 
bolševikai

kiais ant rankų lietaus pla
kamos buvo vežamos ir 
kemšamos į vagonus. Bu
vo atsitikimų, kad jie grie
bė ligonius iš lovų su 40 
laipsnių temperatūra, mo
teris tik antrą dieną po 
gimdymo kišo į atskirus 

Į vagonus; dažnai net vaikai 
atskiriami. Vagonuose po

<;• 1 
Va 
kai
pr» 
bu-
užaneša, 
rrrželio 14 d. pradėjo ma
sinę lietuvių “medžioklę”. 
>o visą Lietuvą ėmė siaus- 

, ti čekistai, suiminėti lietu- 
, Vius, net ištisomis šeimo
mis su vaikais ir naujagi
miais kūdikiais, ir gabenti ------ ------  .Vl -------- i
Maskolijos link. Apie tai Por«,dienų išbuvo uzkal_- 
laikraštis “I Laisve” pra- tais langais negaudami ne;

- * vandens. Dalis išvežtųjų,
1 kiek žinių gauta, nuvežti į 

“Per kiemsargius, per Molodečną. Iš ten gabensią 
komjaunimą, per politru- juos, jei teisingai kalbėjo,! 
kus, per kompartiją buvo GPU valdininkai, į Omsko 
sudaryti sąrašai. Pagal sritį į šaltąsias sritis, 
iuos buvo atrinkti, išvežti. Suėmimams buvo atga-' 
arba atskirti žmonės nuo benta čekistų iš Ukrainos’ 
šeimos. Ir to šlykštaus ir Gudijos. Jiems vadova- 
darbo ėmėsi birželio 14 d. vo, nurodinėdami kelią, 
naktį tie nakties paukš- mūsų vietiniai komjau
čiai. Tris dienas ir naktis, nuoliai, daugiausia nelie- 
tratėio sunkvežimiai per tuviai. Dar skaudžiau, kad 
miestus ir kaimus, grieb-; tarp tų vadovų buvo net 
darni iš butų ir retkarčiais • lietuvių inteligentų laik- 
iš gatvių. Moterys su kūdi- raštininkų.

Kiek ir Kę Bolševikai Išvežė 
J Maskoliję?

Ką gabeno? Inteligen- Stikliorius; 12) Buvęs 
tus, pažangesnius darbi- Švietimo Ministras ir Dot- 
ninkus, ūkininkus, amati- nuvos Žemės Ūkio Akade- 
ninkus. Per tas tris dienas mijos Rektorius profeso- 
esą išvežtų apie septynioli- rius Tonkūnas; 13) Stani
ką tūkstančių. O šiuo tar- šauskienė! 14) Dotnuvos 
pu bent mažą dalelę gali- Žemės Ūkio Akademijos 
— ;-------(profesorius Vilkaitis; 15)

kimo Mi- Buvęs Spaudos Fondo di- 
asiliūnas rektorius Balys Žygelis; 
ęs Ateiti- 16) Buvęs Šaulių Sąjungos 
Generali- žurnalo “Trimitas” redak- 

__  Jonas torius Jonas Kalnėnas; 17) 
Štaupas su šeima; 3) Inži- Generolas Nagius - Nage- 
nierius Vladas Stankūnas vičius; 18) Geenrolas Gai
su šeima; 4) Voldemaras 
Čarneckis su šeima; 5) Lie
tuvių Katalikų Vyrų Są
jungos Pirmininkas Jonas 
Valadka; 6) Buvęs Seimo 
narys Jonas Dagelis; 7) 
Katalikų Mokytojų Sąjun
gos Pirmininkas D r. Kle
mensas Ruginis; 8) Papeč- 
kys; 9) Kauno Universite
to profesorius Kazys Dau- 
sa; 10) Buvęs Švietimo 
Ministras Kazimieras Jo
kantas; 11) Klaipėdos Kra
što lietuvių veikėjas Jurgis tonas

I

Brazilijos lietuvių katalikų 
laikraštis “Šviesa” paduoda 
vokiečių karo koresponden
to Hans Hiffzky šiokį nuo- 
tikį iš anapus Minsko:

darbininkas

Laike demonstracijos mechanizuotų armijos dalių randamas pavyz
dys ir toks, kada armija pasislinkus gerokai pirmyn ir kur nors miškuose 
laiko pozicijas, tuomet kad ir per negilius upokšnius, vienok ir virtuvės 
abazas slenka iš paskum. Reiškiama pasitenkinimo, kad upelis negilus, 
nes kitaip katilas barščių vargiai atriedėtų. Šis vaizdas paimtas iš 106th 
Infantry, Wartrace, Tenn.

vydis - Bikauskas; 19) Bu
vęs Finansų Ministras ge
nerolas Jonas Sutkus; 20) 
Buvęs Ministras Pirminin
kas ir Nepriklausomybės 
Akto signataras profeso
rius Dovydaitis su šeima;
21) Kauno “Aušros” gim
nazijos mokytojai Spūdai;
22) Kauno Mergaičių Auš
ros gimnazijos mokytojas 
Sekmokas; 23) Studentas 
chemikas Bernardas Jag
minas; 24) Atsargos kapi-

Gineitis, buvusio

Lietūkio, Maisto ir Pieno
centro Londone atstovo 
brolis; 25) Studentas Juo
zas Stepšys; 26) Inžinie
rius Sk r i paitis su žmona; 
27) Studentas Vytautas 
Guobys; 28) Studentas Si
rutis; 29) Studentas Algir
das Kuosa; 30) Kunigas 
Jonas Vailokaitis; 31) Ku
nigas Mažonas; 32) Grafas 
Plateris; 33) Inžinierius 
Minutka su žmona; i 
Buvęs Lietuvos Konsulas .... . ,. .... . .. .. . ,... ibmmkai, valdininkai ir y-įr vėliau įgaliotinis Vii- . , ’ . , . . .T , pac daug darbininkų; 7) maus Kraštui Trimakas su ... ...... . . /
šeima; 35) Lietuvos Pa.'Visx dvanmnkai kūnų vi- 

.. .- 'r, u sas turtas buvo atimtas. Irsiuntmybes Rygoje buvęs . r .
valdininkas Leonardas eile dvarininkų, kurių da- 
Maziliauskas. :lis turto buvo suvalstybin-

Pirmoje eilėje buvo de- ta.

Kam Juos Bolševikai Išvežė?

portuojami dar ir šie žmo-'Minsko sritį, kur pabėgu- 
nės:

1) Visų rangų buvusieji: 
policininkai- 2) Šaulių Są-’ — Lietuvoje pradėjo veik- 
jungos vadai iki būrių va- ti bolševikų sulikviduotie- 
dų; 3) Aktyvesnieji katali- ji Žemės Ūkio, o taip pat 
kų veikėjai; 4) Aktyvieji Prekybos, Pramonės ir A- 
tautininkų veikėjai; 5)1 matų Rūmai. Jie tvarkosi 
Stambieji pramonininkai įstatymais, galiojusiais i- 
ir bankininkai; 6) Nepati-Iki bolševikų okupacijos, 
kimieji ir kur nors kuo i Žemės Ūkio Rūmai pradė- 

nvioa krJčrurilzu innrrn i in Vpl lpiati Ūkininku nfj-

šieji lietuviai slapstosi, sa
vo įgaliotinį.

tvarka ten 
kur žmonės 
prigąsdinti, 

Tas,

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

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

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti.
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Kam juos bolševikai iš
vežė? Bolševikai žino, kad 
bolševikiška 
gali laikytis, 
yra užguiti,
neturi savo minties, 
kuris nori savarankiškai 
gyventi, jų santvarkai ne
tinka. Dėl to jis numušė 
mokslo lygį tose tautose, 
kurias jie užgrobė. Dėl to 
jie pažangiuosius savaran
kiškuosius darbininkus,

, inteligentus ištremia į Ru
sijos gilumą. Tpjp jie pa
darė su suomių ] 

;Taip padarė su gudais, uk-'su džiaugsmu. Tai, ką bol-

M

Telefonas
VVorcester, 5-4335

60 Elisworth St. 
Worcester, Mass.
NflHIIHHinilllHmnHtMfHiniHHMMmmmMMI

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston ■4!|!
PHONE
So. Boston 

2271

sius eiti dvi dieni ir dvi 
nakti. Antrąją naktį jiems 
liepta skubiai bėgti į artj- 
mą mišką, kadangi, ka$p 
sakė sargai čekistai, arti
nasi į juos vokiečių tan
kai. Bebėgančius miškan 
kalinius iš užpakalio rusai 
pradėjo šaudyti iš kulko
svaidžių! Daugelis krito, 
mirtinai sužeisti, plūsda- 
mi kraujuos. Pulkininkas 
Tibutaitis tuojau suvokė, 
ką tai reiškia, ir vos po pir
mųjų šūvių puolė į laimin
gai pasitaikiusią provėžą ir 
gulėjo nejudėdamas. Taip 
lygiai pasielgė ir jo drau
gas. Kiti nelaimingieji bu-

Mūsų tankų rinktinė 
slinko tolyn Rusijos gilu
mom Privažiavome mišką. 
Staiga iš miško išlindo lie
tuvių uniforma karys ir 
artinosi į mus. Pasisakė e- 
sąs Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas Tibutaitis. Pa
skui jį atėjo ir kitas lietu
vis karys, taip pat pulki
ninkas. Žengiant rusų ka
riuomenei Lietuvon, Tibu
taitis atostogavęs. Tuojau 
buvo čekistų suimtas ir į- vo beveik visi nušauti. Kai 
kalintas. Iš Kauno kalėji- čekistai, šėtoniškai kvato- 
mo pirmąją rusų — vokie- damiesi, nuėjo, Tibutaitis 
čių karo dieną išvežta Min-‘ su draugu spruko miškan 
skan drauge su 80 kitų ka-įir slapstėsi tris dienas, kol 
linių — kariškių ir šiaip. liepos 3 d. užėjo vokiečių 
lietuvių, visi inteligentai. į tankus. Jų džiaugsmas ne- 
Pradėjus prie Minsko ar-' 
tintis vokiečių motorizuo
toms divizijoms, 3,000 ka
linių buvo iš Minsko varo
mi Rusijos gilumon. Arti 
2,000 buvo lietuvių, kiti — 
lenkai, Ukrainai, gudai. Be 
jokios pertraukos rusai 
vertė šiuos nelaiminguo-

paprastas: panašus džiau
gsmas džiaugsmui žmo
gaus, kuris ištrūksta iš 
mirties nasrų. Pulkininkas 
Tibutaitis dar papasakojo, 
kad Kauno kalėjime sėdė
jo buvęs karo ministeris 
pulk. Giedraitis. Koks jo li
kimas, jis neturįs žinių”.

LOWELL, MASS.

McDonald Ice Co.
Dirbtiniai ir natūralūs ledai — Alyva šildymui. 

43 Middlesex St. Tel. 8419 Lowell, Mass.

| N.D.Lafleur

nors prieš bolševikų jungą! jo vėl leisti ūkininkų pa-
' pasireiškę mokytojai, dar-mėgtąjį ir bolševikų užda

rytąjį savaitraštį “Ūkinin
ko Patarėjas”. Jį redaguo
ja žurnalistas A. Rimydis.
— Kauno karo komen

danto įsakymus pasiraši
nėja pulk. J. Bobelis.
— Be Kaune einančio 

dienraščio “Į Laisvę” ir 
savaitraščio “Ūkininko Pa
tarėjas”, Vilniuje eina 
dienraštis “Naujoji Lietu
va”, Marijampolėje “Nau
ja Gadynė” ir Šiauliuose 
“Tėvynė”.
— Skelbiama, kad mais

to produktai gali būti ve
žami parduoti į Kauną 
kaip priešbolševikiniais 
laikais. Jokių trukdymų 

Keliai produktus į

naujo neišgalvojo savo rė
žimui palaikyti. Jie tik pa
mėgdžiojo savo pirmtakū- 
nų caristinę žandarinę Ru
siją. Carų žandarai jau ne 
vieną sykį lietuvius buvo 
nugabenę į Sibirą už Ura
lo, “žemės galo”. Bolševi
kų čekistai tik šimtą kartų 
pasirodė žiauresni už savo iai 
mokytojus caro ochron- nera- v . 
kos žandarus. Tik žandarai m/es^4 vežantiems laisvi, 
taip žiauriai nesityčiojo iš Lietuvoje įvestos kortelės 
kankinamų. O Maskvos ra- j ma-istui gauti, 
dijas paskelbė, kad ištre- — Pašto susisiekimasi’ jit po.-.— J  r” ’   ------- cuoidvniiiKM

karelais.' miami iš Lietuvos važiuoja Lietuvoje organizuojamas 
c? n rlrri nu oromii T'ni Iro 4«.

JL CLl^/ paUdlU OU. gUUCUO, ■ ***,

rainiečiais, lenkais. Pasku-'ševikai išvežė birželio 14—■ 
tinė dalis teko lietuviams.! 16 dienomis, buvo tik dalis

ir palaipsniui, kiek sąlygos 
leis, pradės veikti. Rusų 
pašto ženklai perspausdi
nami ir artimiausiu laiku 
bus pradėti pardavinėti. 

________, _ ________. Telefono ir telegrafo lini- 
Ir jau buvo jų daug atga- būti gaudoma antra parti-jos taisomos, bet tarpmies- 
benta. Vadinamojoj poli- Ja- Tų įvykių akivaizdoje, tinis susisiekimas telefonu 
ei joj ne tik viršininkai bu- matant plėšomą gabalais įr telegrafu kol kas dar ne- 
vo rusai, bet ir eilinių tar- tautą,, lietuviai galėjo tik galimas, 
pe jų buvo nemaža. Teisė- kęsti^ir kartoti ,su Kudir- 
jų buvo jau rusų. L._- 

; krautuvių pardavėjų jau 
buvo kariusų su kuriais 
klijentai nesusikalbėdavo. 
Rusai turėjo pakeisti vi
sus lietuvius atsakomin- 
gesnėse vietose. Ir vėl tu
rėjo susidaryti viena “ne- 
dielimaja Rossija”, o Lie
tuvą paversti tik vakarine 
Rusijos dalimi. Žiauriai iš
grobdami ir išveždami lie
tuvius bolševikai nięko

I jų vietą turėjo būti atga- numatytų išvežti, 
benta rusų kolonistų, kol- 
chozininkų ir tarnautojų. Birželio 28-29 d. turėjo

ka: “Oi dūksta, dūksta mū
sų valdovai, vienintelė vil
tis, kad padūkusiųjų pa
prastai neilgas gyveni
mas”.

Apie masinius lietuvių 
išvežimus lietuvių laikraš
čiuose randame ilgus ap-j 
rašymus. Juos paskelbsi-’ 
me vėliau. Tenka pastebė
ti, kad dalis vežamųjų iš
sigelbėjo. Lietuvos Raudo
nasis—Kryžius pasiuntė į

— Visoje Lietuvoje iškli
juoti pranešimai: “Kas 
plėš, bus sušaudytas”.

Pieninėms reikmenys — Dažai — Aliejai.
M V — 4

11 E. Merrimack St. Tel. 3-1651 Lowell, Mass.

**»S3SM%M«XX3WO»3»CJC3»X30SX%»OC»SS3SSS3SSSX3K3£XX3tX3S5S3SSWSt3»'*;

117 Centrai St. Tel. 3-1641 Lowell, Mass.

United Cloak&Suit Co.

►■3WXS«»0SXXXXXXXXXX»SXXX36X3WWW3HaS»«3SKX^^

John Brady
Anglys, Malkos, Smėlys, Akmenukai ir pervežimai

155 Church St. Tel. 9101 Lowell, Mass.

The Loveli Five Cents 
Savings Bank 

Inkorporuotas 1854 m.
Nuošimčiai Prasideda kas mėnuo

Lowell, Massachusetts

gXXXXXXSXXXM300MXXXXXXXXXXXX3tXMXXM90aBE»B«9^^

G. H. Richardson
Pasteurizuotas Pienas — Grietinė

1480 Bridge St. Tel. 2-9632 Dracut, Mass.
»0O00CKXXXX9EXXX9O00000S»

Dr. WilliamE.Porter
Paveldėjas nuo JOHN A. McEVOY

i/gP868 Mejiif imacl?

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE. M<L 

Telephone Plaza 8595 
Llmeelnal vtoMelų relkaly.

iXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3BSXXXXXXXXX3SXXX3t^^

Plaza Lunch, Ine. į
19 Merrimack Street, Lowell, Mass.

r

Optometristai — Egzaminuoja akis,
akinius




