
Iš L Vyčiu Seimo

L. Vyčių 29-tas visuoti
nis Seimas sėkmingai vyk
sta 62 kp. globoje Šv. Vin
cento de Paulio lietuvių 
parapijoje, Pittsburgh, Pa. 
Seimo išvakarėse įvyko 
susipažinimo vakaras, kur 
linksmai buvo praleistas 
vakaras.

Ryte Seimas pradėtas iš
kilmingomis šv. mišiomis. 
kurias atnašavo kun. Mi- 
sius; jam asistavo kuni
gai — Jurgutis ir Pikutis. 
Pamokslą pasakė centro 
dvasios vadas kun. J. Kri
pas.

Po mišių visi susirinko 
į salę posėdžiauti. Centro 
pirm. inž. A. J. Mažeika 
atidaro seimą ir taria įžan
gos žodį. Vėliau pirm, pa
kviečia Pittsburgh miesto 
mayora Scully, kuris taria 
simpatingą žodį. Po jo kal
ba teisėjai: Egan ir Mus- 
mano. Sukalbėta * malda, 
sugiedota Amerikos. Lie
tuvos ir Vvčių himnai.

šeimynišką žodį taria 
vietinis klebonas kun. Vai
šnoras.

Prezidiiumą sudarė šie: 
J. Bulevičius— pirm.; Pra
nas Razvadauskas ir Jo
nas Grinevičius — pagel- 
bininkai; Al. Jakštas ir Da- 
nelė Adomaitytė — rašt.

Komisijos: Mandatų: pa
nelė Žemaitytė, J. Juozai
tis, Z. Vyšniauskas. Rezo
liucijų: Senkus, kun. Kri
pas, V. Kereišis, Kun. Ur
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Katalikas, kurą neremia 
katalikiikoe spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris 
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Kaip Partizanai Užėmė Kauną
-------------

bonavičius ir S. Mickevi
čius.

Sekė sveikinimai: kun. 
M. Urbonavičius, MIT..

■ kun. Urbonas, kun. Vaš 
kys, kun. Ragažinskas. 
nonia Gabaliauskienė. adv. 
Gabaliauskas. kun. Karu- 
žiškis, M. A. Norkūnas — 

1 vvčių org. įsteigėjas, kun. 
Kripas. dvasios vadas 
kun. Paulėkas. Laiškais ir 
telegramomis sveikino: — 
Tėvų Mariiomi provincijo
las kun. dr. j. Navickas, 
kun. dr. J. Vaškas, muz. A. 
Aleksis — Vargonininku 
Sąjungom vardu; kun. Pr. 
Juras Kunir” Vionvbės 
vardu; J”°ta Karniūtė — 
Moterų Sajurtos vardu.

Išrinkt0 da1* reviziios 
komisija š;*»: Klevickaitė. 
Priskevičūūtė ’r Adomas 
Barauskas. Mandatu ko
misija raportavo, kad sei
me dalvvauja 88 atstovai 
su svečiais pirmą seimo 
diena. Rep.

I
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Kareiviavimo Metas Prailgintas
_____________ ♦---------------------------------------------

Washington, rugp. 14 — 
Vyriausybės rūmų atsto- 
bai balsavimuose vienu 
balsu daugiau perbalsavo, 
kad kareiviavimo metas 
būtų pratęstas dar 18 mė
nesių. Dabartinis įstaty
mas galioja, kad kareiviai 
po metų laiko bus atleisti, 
bet tas įstatymas pakei
čiamas ir prie metų dar 
pridedama 18 mėnesių. 
Taigi kareiviai turės pasi
likti armijoje du metus ir 
pusė. Sugrįžęs iš atosto
gų prezidentas Roosevel- 
tas pasirašysiąs ta nutari
mą ir jis įsigaliosiąs. Ats
tovai balsavo 202 prieš 
naują įstatymą ir 203 už 
ji-

Prezidentas Suvaržo 
Pirkimus

Washington, D. C. —Pre
zidentas pasirašė įsaky
mą, kuriuo suvaržo visoj 
šalyj pirkimą daiktų, už 
kuriuos pirkėjai moka tik

Į
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Bolševikai Galvatrūkčiais Bėgo Iš Lietuvos

Nuo Napoleono Kalno Pylėsi Kulkosvaidžiu Šovinių Kruša

I

Samulionis Išgelbėjo Raudonųjų Užminuotą 
P. Vileišio Tiltą

Išmintingąjį Tėvą”

— Laikraštis “Į Laisvę”, kosvaidžių, granatų, ir 
deda aprašvma, kaip parti- 'Kaunas bematant bus nuo 
zanai (sukilėliai) užėmė bėgančių bolševikų išvaly- 
Kauną: į tas. Plikomis rankomis ne-

Dar pirmąją karo dieną, kausies su šarvuotais
sekmadienį, kai pagrobto- automobiliais, tanketėmis, 

įvairių kalibrų artilerijos 
automati- 
ginkluotu,

Kur Jie Bėgo? Į Maskvę Pas
v

Kaip Lietuvos Partizanai Susini e- 
džiojo Ginklų

1
t B ’
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Gavus pluoštą iš Lietuvos jaudinančių žinių, apie žuvusius mūsų brolius 
nuo raudonųjų mongolų nuožmios rankos, mintimis persikeliame su šiuo vai
zdu į Lietuvą ir ten kryžiaus šešėlyje prie naujai supilto kapo randame su
kniubusią seną motinėlę... Jos veidas giliomis raukšlėmis išvagotas per ku
riuos riedi krikštolinė, žirnio didumo ašara. Ji vilgo savo karšta motiniška a- 
šara savo sūnaus kapą ir meldžiasi... Ji dėkoja Dievui už suteiktą jai tą malo
nę, kad ji išaugino sūnų, kuris atsistojo prieš klastą, smurtą, melą, vergiją ir 
kad jis momento progai atskridus iškėlė laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos trispalvę... Keliasi senutė motina iš to kryžiaus šešėlio ir 
kniumba... Jos ašaros plaukia lyg upelis iš jos akių... Ji vėl meldžiasi
Aukščiausiojo teisingo teismo ir tiems, kurie dar pasiliko ir toliau klaidoje... 
Lai Dievo malonė nušviečia tų suklaidintu protus, kurie drįso ir drįsta pakel
ti balsą ptieš savo tautą ir Dievą... Ir meldžiasi Lietuvos motinos prie naujai 
supiltų jų sūnų kapų, kurių, po visą Lietuvą liko prisėtą ir kryžių miškas pali
ko jų artimiausias draugas. Lai tame Lietuvos kryžiaus šešėlyje, iš to naujai 
supilto kapo išauga jauni ąžuolai, kurie jokių audrų nebūt palaužiami. Lai tie 
kapai-milžinai pagimdo tėvynę Lietuvą laisvą ir nepriklausomą.

tėvynės 
vėl su- 
ir prašo

‘n5l'iS'SSv'*i"i|“i Popiežius Pertraukė Audienciją
mas reikalingas išvengti ______ .____________ I
1 1 /■> 1 A O 1 /”* 1 1 V O I M BA ** ** B "1 ,4 B B . B B B • w a _ W _ _infliacijos. Aoskaičiuota, Londonas, rugp. 14 Vatikanas, rugp. 14 —

RUSIJOS VYRIAUSYBE 
NUTILO

kad iki šiol instalmentų Anglijos lakūnai smarkiai Popiežius Pijus XII vakar 
kreditai visoj šalyj buvo bombardavo Vokietijos pertraukė audienciją, kad 
Dakilę iki 10 bilijonų dole- miestus. Berlyną, Magde- išklausyti moteriškės iš- 
riu per metus. [burga, Hannover, Essen,1 pažinties. Kaip paprastai,

Instalmentais pirkimų Stettin. iKel, Bremen, Os- per audiencijas, Jo Šven- 
suvaržymo vykdymas pa- nabruck ir Duisburga.' tenybė buvo lydimas pre-
vestas federaliniam atsar- Taip pat ir Norvegijos ir iatų įr būriai žmonių klau- 
gų boardui. .Prancūzijos pakraščius.’pė bučiuoti jo žiedą, viena

Trylika Anglijos lėktuvų 
buvo sunaikinta. Vokieti- 

įjos lakūnai atsilygino an- 
j glams bombarduodami į- 
Į vairius Anglijos miestus.

kad

mis miesto savivaldybės ar 
privačiomis i________
raudona rmiečių šei mos, 
sovietų Lietuvos komisa
rų tarybos nariai, raudo
nieji rašytojai, čekistai,

I kadrų skyrių veikėjai, par
tijos nariai, komunistiniai 
jaunuoliai ir žydai ėmė iš 
Kauno miesto bėgti, o lietu 
viai, daugiausia jaunimas, 
ypačiai studentai, aukštes
niųjų klasių moksleiviai, 
tarnautojai, ėmė telktis į 
atskirus kovos būrelius, 
kad be priežiūros paliktą klės. Nužiūrima atsiskyręs 
turtą ir pastatus nuo plėši- raudonarmietis. Pora vy- 
mų, sprogdinimų ir pade- rukų iš pavartės šast prie 

' ginėjimų apsaugotų. Šitų .io, kapt vienas už rankos, 
j kovos būrelių branduolį kitas už šautuvo: 
[sudarė aktyvistai, dar —Tavorščiau, < 
prieš karą tarp savęs susi- mums, šautuvas patį tik 
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mašinomis pabūklais bei 
niais ginklais, 
nors ir pakrikusiu priešu. 
Surandamas vienas kitas 
iš seniau užsilikęs pistole
tas, ištraukiamas medžio
klinis šautuvas, bet tik la
šelis jūroje. — daugumas 
kovos būrių dar visai ne
ginkluoti. O veikti reikia. 
Belieka vienintelė išeitis— 
patiems ginklų ir šaudme
nų įsigyti.

Prasideda ginklų medžio-

dar — Tavorščiau, duok jį

v •Maskva, rugp. 14 — So- nė ne tik turės vokiečiams 
vietų Rusijos vyriausybė 
jau kelintą dieną jokių ži
nių apie karą su vokie
čiais nebeskelbia. Tik iš 
Maskvos pranešta, kad

• v

moteriškė paprašė,
Popiežius išklausytų jos rišę, be to, turėję tiksles- vargina. Be jo bus leng- 
. X. r> + > r. C’.Trt n m n ' 1 ' __ Z . - Z — 1— — 1 ——...X _ Z-- n X71O11 1 1 Ą

vas tuojau paprašė, kad menų apie tikrąją padėtį, “išmintingąjį 
visi žmonės ir prelatai iš-, Tai pradžia partizanų ko- na— 
eitų iš kambario, išklausė vos būriu. Jie augo minu-!
moteriškės išpažinties ir temis, nes beveik kiekvie- kolchozninkas ar užguitas 
suteikė jai Apaštališką nas sutiktas lietuvis su di- kitas koks Stalino vergas, 
laiminimą. 1 džiausiu entuziazmu stojo Mato, kad jei ne geruoju,

i į partizanų eiles ir pasi- x x x ........
; duodavo kovos būrių vadų 
; dispozicijon. Karinės kva
lifikacijos įvairiausios. Ko-

1 vos būriuose matyti Lietu
vos 

j karininku.
sargon paleistų, 
karininkų, 
eiliniu kovotojų ir labai di- pasiseka. Menkiausias ne- 
delė dalis kariuomenėje vi- aosižiūrėjimas. delsimas 
sai netarnavusių. Nuotai- flr pasikarščiavimas ne
ką nepaprastai pakili. Visi karta pasibaigia tuo. kad 
prašyte prašosi, kad kaip iš kurio nors užkampio ne
galima greičiau būtu duoti;t’ketai atsiradusio dides- 
konkretūs uždaviniai, kad ni° raudonarmiečių būrio 
savo pačiu rankomis gale- esj vietoje sušaudomas, 
tų prisidėti prie tėvynės 
vadavimo darbo. ' 
kit pistoletų, šautuvų, kul-

išpažinties. Šventasis Tė- nių ir konkretesnių duo- viau bėgti į Maskva, pas 
- • - _ . tėvą” Stali-

Ka bedarys koks nors

Nužudyti Kunigai Lietuvoje
________________________

“Ūkininko Patarėjas”)
Nuskandino Anglijos Laivus [rašo: Nuo bolševikų rankų 

! Lietuvoje žuvo visa eilė 
kunigų. Lankeliškiuose

Amerikos-Prancūzijos 
Santykiai {tempti

VVashington, rugp. 14 —

tai .jėga tie ryžtingi vyru
kai iš io ginklą vis tiek a- 
tims. Todėl ryžtasi pirma
jam atvejui — pats atiduo
da.

kariuomenės kadro Tai laimingas atsitiki- 
bolševiku at- mas. O jų pirmadieni anie 

atsargos metus buvo šimtų šimtai, 
puskarininkiu, Ne visiems taip lengvai

pasiduoti, bet visa Ukrai
na bus greitai vokiečių Berlynas, rugp. 14* —
valdžioje. Hitlerio vyriausybė pra- bolševikų nukankinti ku- Prancūzijai pilnai susidė-

Iš Maskvos nebeskelbia- neša, kad vokiečių lakūnai nigai: Petrikas, Dabrila ir jus su Vokietija,
tik nuskandino tris Anglijos BaiSyS. Skaruliuose (prie kos vyriausvbė rimtai gal-

! lajvus Prie Jonavos) žuvo kun. Vitke- voja nutraukti diplomati-
Škotijos pakraščių. vičius. Jį rusai sušaudė nius santykius su ja. Kai-
~ “ | prie šventoriaus. Kun. Vė- kurie Amerikos vyriausy-

IftA Ui IC*I IC* I I gėlė ir vienas naujai įšven- bės vadai reikalauja, kad
IpURUolIoUKrClIlIUJ i tintas kunigas iš Vilniaus 
_________ * 1 buvo kankinami prie Ne-

Raudonarmiečiai Bando Pabėgti Jūra
------------- čius ir kun. Mazurkevi- 

čius. Paluomėje sušaudy
tas kun. Tutinas. Kaišia
doryse sušaudytas kun. A. 
Juknevičius, Merkinės kle-į 
bonas ir dekanas. Malė-' 
tuose subadytas kun. M. 
Lajauskas. Atsitiktinai 
nuo kulkos Tabariškėse 
žuvo diakonas Stulgins- 
kas. Žinios apie nužudy
tuosius kunigus gautos 
dar ne iš visos Lietuvos. 
Dar trūksta žinių-iš šiau
rės 
dalies ir Vilnijos. V

ma apie laimėjimus, I
nieko svarbaus nėra ka- pasakoma, kad jų karei- prekybinius 1 

ro frontuose. viai suardė keletą tiltų. Škotijos pakraščių.
Gi iš Londono praneša/ 

kad Anglijos vyriausybė 
mato didelį pavojų Rusi
jos armijai Ukrainoje. An
glijos kariuomenės vadas 
pasakė, kad sovietų Rusi
jos armija prie Odesos y-j 
ra apsupta vokiečių ka
riuomenės ir vienatinis 
bolševikams išsigelbėji- pO raudonarmiečius plėti
mas, tai laivais per Juoda- n^je Ukrainos dalyje taip, 
sias juras j Knmeją. jįems nebeliko kito

Bet vokiečiai bombar- kelio, kaip tik Juodoji jū- 
duoja visus laivus ir prie- ra. Vokiečiai iš lėktuvų 
plaukas. Anglijos vadai bombarduoja Sovietų 
sako: “Vokiečiai turėjo la- transportinius laivus, kad 
bai didelį pasisekimą prieš jais nepabėgtų nei vienas 
rusus, ir bolševikų kariuo- rusas, 
menė yra beviltiškai vo- Vokiečių ir Rumunų ka- 
kiečių apsupta”. [ro jėgos pasiekė Juodąsias

Vokiečiai sako, kad Uk-i jūras tarp Odesos uosto ir 
rainoje sovietų kariuome-'Būgos upės.

• v

Berlynas, rugp. 14 —Vo
kietijos karo jėgos apsu-

Du transportiniu 14,000 
tonų laivu vokiečiai sunai
kino ir penkius kitus lai
vus sugadino.

Rytiniame karo fronte o- 
peracijos daromos pagal 
planą, sako Vokietijos ko
manda.

CAMBRIDGE VIEŠĖJO

Šią savaitę pas kun. Pr. Juš- 
kaitį viešėjo kun. dr. K. Rėklai
tis, MIC. ir kun. dr. J. Starkus, 
iš Thompson, Conn.

Ameri-

Amerika užimtų Prancūzi
jos salas, kaip tai Martini- 
que, Dakar ir kitas, pirm 
negu Hitleris jas užgrobs. 
Sakoma, kad Hitleris rei
kalauja Prancūzijos karei
vių ir laivyno kovai prieš' 
Angliją.

Suomiai Nušovė 17 Rusijos 
Lėktuvų

- . I kovos būriu centrus kas 
Tik duo- į kartą vis daugiau ir dau-

(Tęsinvs 3 pusi.)

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugpiūčio 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gražių 
lietuviškų dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP sto
ties, Boston, Mass.

Jeigu kurie norite pasveikinti jaunavedžius; as
menis gimimo dienos proga arba sukaktuvių proga, 
tai prašome prisiųsti du ar tris dolerius Darbininkų 
Radio programos palaikymui ir tas bus padaryta. Biz-

Helsinki, Suomija, rugp.
14 — Suomijos vyriausy
bė praneša, kad į 24 valan
das jos kareiviai nušovė
24 sovietų Rusijos lėktu
vus. Suomijos lakūnai _ _ _ _ _ „

Lietuvos, Žemaitijos bombardavo Murmanską nieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų. Radio pro- 
i:ir kitas sovietų vietas, rr gramoje.gramoje.
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Sunaikinti Nacius
Tautos Susivienija 8-Punktų Karo 

Planui
Washington, D. C., rugp.[rijų žmonių laisvu pasi

reiškimu.
“3) Jie pagerbia visų 

žmonių teisę pasirinkti to
ną valdžios formą, kokia 
jiems patinka; ir jie pagei
dauja, kad aukščiausia 
valdymosi teisė ir savival
dybė būtų atstatyta tiems, 
kuriems jėga tos teisės bu
vo atimtos.

“4) Jie stengsis, prisilai
kydami egzistuojančių ob
ligacijų, kad visos valsty
bės, didelios ar mažos, lai
mėjusios ar nugalėtos, ga
lėtų prieiti ir naudotis ly
giomis sąlygomis pasaulio 
prekyba ir žaliava, kuri 
jiems reikalinga ekonomi
nei gerovei.

“5) Jie pageidauja pil- 
niausio bendradarbiavimo 
tarp visų tautų ekonomi
nėje dirvoje su tikslu už
tikrinti visiems darbo 
standardo pagerinimą, e- 
konominę pažangą ir so
ciali užtikrinimą.

“6) Kada galutinai bus 
sunaikinta nacių tiranija, 
jie tikisi sudaryti tokią 
;aiką, kuri užtikrintų tau
toms saugų gyvenimą jų 
bačių rubežiuose, ir kad 
žmonės be baimės praras
ti gyvybę galėtų gyventi 
visuose kraštuose.

“7) Tokia taika turi duo
ti galimybę visiems žmo-

PRANCŪZIJA PRISIDĖJO PRIE
AŠIES

14 — Šiandien paaiškėjo! 
Prezidento Roosevelto ir 
Anglijos premjero Chur
chill slaptas išvykimas ir 
jo tikslas. Prezidentas 
Roosevelt ir Churchill kur 
nors Atlantike susitiko ir 
turėjo konferenciją apie 
Europos karą. Abiejų val
stybių vadai padarė ben
drą pareiškimą apie karą, 
kad Jung. Valstybės ir An
glija yra apsisprendusios 
kovoti iki “galutino Nacių 
tiranijos sunaikinimo”.

Iš Baltųjų Rūmų prane
šama, kad abiejų valsty
bių vadai smulkmeniškai 
peržiūrėjo ir persvarstė 
“karo amunicijos teikimo 
visą problemą” dėl “tų ša
lių, kurios aktyviai kovoja 
agresiją”.

Lordas Beaverbrook, 
Britų teikimo ir pristaty
mo karo reikmenų minis- 
teris, atvykstąs į Wa- 
shingtoną smulkmeniškai 
susitarti.

Pranešime sakoma, kad 
keliose konferencijose pa
aiškėjo, jog “pavojus kyla 
pasaulio civilizacijai iš 
Vokietijos Hitlerinės val
džios militarių veiksmų ir 
užėmimų ir kitų valdžių, 
kurios bendradarbiauja”.

Taigi abiejų valstybių 
vadai, būdami kur nors jū
roje, priėmė aštuonių 
punktų karo planą, kuris 
esąs pagrindu “dėl pasau
lio geresnės ateities”.

Štai ką pareiškia:
“1) Jų šalis nesiekia pa

didinimo, teritorialinio ar
ba kitokio.

“2) Jie nenori daryti te- 
ritorialinių permainų, ku
rios nesutiktų su tų terito-

iI

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

NEATSIŽVELGIANT j KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
būrelyje

86? P'OOi gT»n nevfral sptrrts 
WIISON DISTIILING Co Ine Bnstol Pa
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LDS NARIAMS

Rugp.-Aug. 17 d., 1 vai. po pie-! 
aų, parapijos svetainėje įvyks 
labai svarbus prieš šeiminis su-l 
sirinkimas. Visi nariai prašomi 
atsilankyti, kad galutinai prisi
rengus prie tinkamo sutiko LDS 
Seimo dalyvių. Jau ne daug lai
ko, nes rugsėjo 14 d. prasidės 
seimas.

Dar kviečiu visus narius bū
tinai atsilankyti.

Valdyba.

NEW BMTAIN, COHN.

Vaizde matome Portugalų laivą su karo kroviniu, kuris skubiai 
vyksta iš Lisbon į Azores salas, kad sustiprinus ten jau esančius garni
zonus.

mu kiekvieno, prisidėjusio au- 
kele prie šių gražiųjų stacijų, 
pamačius savo aukos vaisių. 
Tad lai gyvuoja mūsų išeivijos 
šioji gražioji įstaiga ir Tėve
liai Marijonai bei jų rėmėjai.

LDS 36 kp. susirinkimas į- 
vyks šį sekmadienį, rugpiūčio 
17 d., tuojau po Sumos, parapi
jos žemutinėje salėje.

Malonėkit visi nariai atsilan- 
,kyt, ypatingai nepamirškit mė- 
i nesinių duoklių. Taip gi patar
tina visiems nariams: skleisti 
“Darbininką” kuo plačiausiai 
savo kaimyninėse apylinkėse, 
ypatingai dabar, kada telpa 
taip daug svarbių žinių apie 
Lietuvos pergyventas kančias, 
kur gal mūs nevieno giminaitis 
ar kaimynas paplukdytas krau
jo upeliuose. Tad domėkimės

nėms laisvai naudotis jū
romis be trukdymų.

“8) Jie tiki, kad visos 
pasaulio tautos, dėl realis
tiškų ar dvasinių priežas
čių turi atsisakyti nuo 
vartojimo jėgos. Kadangi 
ateities taika negali būti 
išlaikyta, jeigu tautos ant 
žemės, jūros ar oro tęs ap
siginklavimą, kurios gra
sina, arba gali grasinti už
puolimu kitų, jie tiki įstei
gimui platesnės ir pasto
vios saugumo sistemos y- 
ra būtinas reikalas, kad 
tokios tautos nusiginkluo
tų. Jie taip pat remia ir ki
tus praktiškus sumany
mus taiką mylinčių žmo
nių apsiginklavimo su
triuškinimui”.

Vichy, Prancūzija, rugp.teriu adm. 
14 — Maršalas Petain, ne
okupuotosios Prancūzijos 
vyriausias vadas, per ra
dio atsišaukė į visą tautą, 
pareikšdamas, kad Pran
cūzija stoja pilnai bendra
darbiauti su Vokietija.

Petain nedvejojamais žo
džiais pažymėjo, kad 
Prancūzija dedasi su Vo
kietija į karą su rusais, 
kas, jis sakė, “y“ra apgy
nimas civilizacijos rytuo
se”. “Ta kova gali pakeisti 
visą pasaulio žemėlapį”, 
sako Petain.

Maršalas Petain pasky
rė krašto apsaugos minis-

Jean Darlan, 
kuris yra artimas Hitle
riui. Darlan dabar yra neo
kupuotosios Prancūzijos 
diktatorium.

Prancūzijos vyriausybės 
kryptis sukėlė labai daug 
kalbų pasaulinėje diplo
matijoje.

Kaip žinoma, Vokietijos 
naciai nori užsitikrinti 
Dakaro ir kitų strateginių 
punktų Afrikoje saugu
mą.

Darlan per radio atsišau
kė į visą tautą, kad ji rem
tų maršalo Petain progra
mą.

>

SEKMADIENIAIS NEBUS 
GAZOLINO

VVashington, rugp. 14 —Jmilitaris punktas. 
Vyriausybės vadai sakoj Sovietų karo komanda 
kad pradedant nuo rugsė- pripažįsta, kad rusai iš 
jo 7 dienos, sekmadieniais Smolensko pasitraukė ‘ke- 
nebus galima pirkti gazo- lios dienos atgal’.
lino. Talinas, Estijos sostinė, 

tebėra Sovietų kontrolėje. 
Vokiečiai ir estai smarkiai 
puola raudonarmiečius’ 
Kakisalmi apylinkėje, 75 
mylios nuo Leningrado.

Sovietų žiniomis, Balti-: 
v CLictiikACLO naviai aauovvv ai . . - . • •« •

sunaikino 184 Sovietų lėk- ^“?^l
tuvus, patys prarasdami 
tik keturius.

Vokiečiai Suardė Maskvos- 
Klevo Geležinkelį

Vokiečių žiniomis, per 24' 
valandas naciai nušovė ar

• 4 priešo torpedinius laivus! 
ir keletą transportinių lai- 

ivų kelios dienos atgal. Bet 
Šiauriniame karo fronte rusai nepasako kur ir ka- 

vokiečių lakūnai sunaiki- da tą jie padarė. Beveik 
no 180 rusų sunkvežimių, visose Sovietų žiniose; kur 

16 minima apie atsiėmimą iš 
vokiečių miestelių ar kai-

keturius traukinius, 
tankų ir 27 kanuoles .

Pietiniame fronte vokie- mų, nepaduoda nei mieste- 
čiai smarkiausiai spaudžia: lio; nei kaitino vardų, o tik 
rusus ’prie Nikolaevo. Tai raidėmis “IT; “X” aHba 
esąs, svarbus industrijos iri “S”.

Marianapolio Kalvarijų mas: tesuteikia Jums Ge- 
šventimo dalyviai savomis rasis Išganytojas savo 
akimis matė tą grožį, kurį gausių dangaus malonių, 
teikė Katalikų Bažnyčios kurių Jis Vienas tegali su- 
apeigos, šventinant ir ei- teikti, nes Jojo gėrybė, ge
nant tais keliais, kuriuos rūmas ir duosnumas netu- 
Kristus apšlakstė savo ri saiko ir Kuris šimterio- 
krauju, nešdamas sunkų pai atlygina kiekvienam, 
medžio kryžių į Kalvari- kuris padaro nors ir ma- 
jos kalną kaip atpildą už žiausią auką Jo garbei, 
žmonijos nuodėmes. Jie 
jautė savo širdyj tą džiau- rus šaltus žiemos - rudens 
gsmą, kurio pasaulis duo- mėnesius, 3 vai. po pietų 
ti negali. Jie gėrėjosi ta Marianapolyje bus einama 
pakilia lietuviška katali- tais Kryžiaus Keliais — 
kiška dvasia, kuri tegali laikomos pamaldos, sako- 
pasireikšti tiktai savoj ap- mas pamokslas, teikiamą..; 
linkumoj, tarp savųjų. Tai palaiminimas ir visuoti- 
buvo istorinė Amerikos niai atlaidai visiems, kurie 
lietuvių diena, kurioje mū-Jtose pamaldose dalyvauja, 
sų išeivija pasiaukojo Kri-'Visi lietuviai nuoširdžiai 
stui Karaliui.

Kalvarijų statybos dar
bas nemaža kaštavo. Tas 
visas išlaidas padengė 
nuoširdus Amerikos lietu
vių katalikų duosnumas. 
Tiesa, dar yra skolos, bet 
ir ta bus nušluota tų pa
čių duosniųjų lietuvių, ku
rie negaili skatiko Viešpa
ties Dievo garbei, iš Kurio 
tiek daug malonių yra pa
tyrę. Lietuviai čia sudėjo 
ne tiktai savo skatiko, bet 
ir savo kilnią lietuviška 
širdį. Tai tikras dvasios 
paaukojimas Kristui ant 
Kalvarijos Kalno.

Šiuomi noriu padėkoti 
visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo arba dar 
prisidės prie šių Kalvarijų 
statybos, puošnumo ir 
grožio. Visu pirm labai 
nuoširdžiai dėkoju garbin
gajai dvasiški jai, kuri už- 
gyrė šį šventą darbą, jį ne
paprastai nuoširdžiai rė
mė ir tas iškilmes padėjo 
pravesti didžiausiu pasise
kimu. Giliai esu dėkingas 
mūsų prieteliams — chorų 
vedėjams, choristams, y- 
pač Šv. Juozapo parapijos, 
Waterbury, Conn. choro 
vedėjui gerb. prof. Alek
sandrui Aleksiui; visiems 
darbininkams ir ypač šei
mininkėms, kurios nepai
sė nė nuovargio, nė rūpes
čių, bet buvo gyvos viena 
mintimi, kad maloniai pa
sisektų priimti geruosius 
svečius.

Ką galiu pasakyti šian
die visiems tiems, kurių 
aukomis tos Kalvarijos 
pastatytos.
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Kas sekmadienis, išsky-

nuoširdžiai 
Į kviečiami šiose pamaldose 
kuo dažniausia dalyvauti.

Kun. J. Navickas, M.I.C.

Sužeidė Japonų Fašistų 
Vadų

BRIDGEPORT, CONN

T.M.

Pereitą savaitę mūsų koloni
joje viešėjo savaitę laiko pp. 
Tamošiūnai iš Newarko, N. J. 

' Jie buvo apsistoję pas ponus 
; Vaznius, Bridgeporto gerus ir 
senus parapijiečius. Tuo laiku 
p. Tamošiūnai atlankė ir vietinį 
varg. A. Stanišauską.

Ateinančioje savaitėje prasi
dės kunigų rekolekcijos. Pirmą 
savaitę vyks kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas .

Ateinančiam rudens sezone

Pereitą sekmadienį, rugpiūčio 
10 d., New Britainiečiai skait
lingai dalyvavo Marianapoly,
Kryžiaus kelių šventinimo iš- visi šia baisia pragyventa va-
kilmėse. Vieni jų vyko savais landa mūs brolių Lietuvoje i. 
automobiliais, kiti busais. Iš‘ atminkim juos bent maldose, 
pat ankstyvo rytmečio, prieš 7 
valandą jau gatvėse pasipylė! 
lietuvių būrelis, kurie traukė į į 
savąją Šv. Andriejaus parap. 
bažnyčią išklausyti šv. mišių ir 
ruoštis kelionei. Apie 8 valan-| 
dą atriedėjo du didžiuliai busai 
prie pat bažnyčios ir tuojau pri
sipildė keliautojais.

Kunigas P. P. Karlonas, kai
po rūpestingas dvasios vadas, 
malone šypsena išlydėjo visus,
Kelionė buvo maloni ir sekmin-; 
ga, pakelėmis gražioji gamta 
kiekvieną džiugino.

Nuvykus į Marianapch. pasi-! 
darė dar linksmiau, pamačius! 
tokį skaitlingą dalyvavimą dva- parapijos choras ruošia opere- 
siškijos ir pasauliečių. Taigi tę “Adomas ir Ieva”. A. Stani- 
turėjome laimės dalyvauti 
se brangiose ir istorinėse 
rianapolio iškilmėse.

Šventinimo apeigos buvo
žios ir įspūdingos, ir pasiliks geportiečių dalyvavo Marijana- 
kiekvieno tikinčio ilgai atmin- poly, Kryžiaus Kelių šventini- 
tyje. Suvirpėjo širdys džiaugs- me, buvo nuvykę ir choristai. O.

—' I ~
šio- šauskas jau tvarko 
Ma- knygutes, kurias

! tuojau gaus.
gra-1 Praeitoj savaitėj

Panaikino 8 Valandų 
Darbų

muziką ir 
vaidintojai

daug brid-

Rusija Reikalauja Japonijos 
Pasiaiškinti

Tokio, rugp. 14 — Pra
neša, kad šiandien tūlas 
piktadaris šūviu sužeidė 
Baroną Kiichiro Hiranu- 
mą, 75 m. amžiaus, minis- 
terį be portfelio, senai ži
nomą Japonijos No. 1 fa
šistą. Spėjama, kad pikta
daris yra kraštutiniųjų- 
nacionalistų slaptos drau
gijos narys.
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Almimim Unija Grasina
Streiku 

o_____________

New York, rugp. 14 — 
CIO Aluminum Workers 
unija pasiuntė Darbo Se
kretorei Perkins įspėjimą, 
kad jeigu valdžia neįsikiš 
panaikinti tarp šiaurės ir 
pietinių valstybių algų 
skirtumus aluminum dirb
tuvėse, tai 20,000 darbi
ninkų penkių svarbesnių
jų Aluminum. kompanijos 
dirbtuvių išeis į streiką.

VVashington, D. C., rugp. 
14 — Prezidentas Roose- 
veltas šiandien panaikino 
8 valandų darbo dieną Ka
ro Departmente, kur dir
ba 75,000 mechanikų ir 
konstrukcijos darbininkų.

Prezidento įsakymas pa
naikinti 8 valandų darbo 
dieną pagreitins militarių 
projektų pravedimą. Dar
bininkai gaus mokėti lai
ką ir pusę už darbą virš 8 
valandų.

Naciai Suėmė Du Sovietų 
Generolus

Berlynas, rugp. 14 —Na
cių žinių agentūra prane-

Shanghai, rugp. 14 — 
Sovietų Rusijos atstovas 
pareikalavo, kad Japonijos 
vadai aiškiai pasisakytų 
ką jie mano daryti. Rusija 
bijo, kad Japonai nepradė
tų karo prieš ją. Stalino į- 
sakymu pareikalauta, kad 
Japonija padarytų nepuo
limo sutartį su sovietais. 
Bet Japonai negalvoja a- 
pie jokią sutartį su Rusi
jos bolševikų valdžia.
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—Pilk Defense Bonds ir 
Stamps—

Amerika yra pavojuje. 
Kiekvienas pilietis ragina-

ša, kad ties Umaną sunaiki į mas atlikti^ savo dalį per- 
no Sovietų pėstininkų kor
pusą ir paėmė į nelaisvę 
du generolu — N. Kirilovą 
ir P. Panedieliną.

Sovietai taip pat giriasi,

kant Defense Savings 
Bonds ir Stamps.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

kad ir jie paėmė į nelaisvę j Į
du Vokietijos generolus, kaip 1 

du.

I

Defense Savings Bonds 
gali būti užregistruoti vai- 

ir suaugusių var-
Unijos prezidentas pa- bet nepaduoda jų pavar- 

reiškė, kad derybos su džių^__________________
kompanija užsibaigė be 
pasekmių. Kompanijai į
griežtai atsisakė sulyginti; 
algas.

FDR ir Churchlll Pastatė 
Bendrą Raštą Stalinui

Washington, D. C., rugp.
14 — Iš patikimų šaltinių 

Man trūksta’praneša, kad Prezidentas 
žodžių Jums, Gerbiamieji Rooseveltas ir Anglijos 
Aukotojai, tinkamai pade- premjeras Churchill šian- 
koti už tjūsų dhosnumą irjdien pasiuntė bendrą laiš- 
gerąją širdį? Kristus Kark-1 ką Sovietų diktatoriui Sta
lius tebūna Jūsų atlygini-j linui.
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—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Užsisakykite Tanko Pas Mas
Prisietom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsBngton, Mass. TeL Dedham 1304-V 

j PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R



SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ________ __
Dome6tic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly
Foreign once per week yearly $2.50

366 Weit Broadvvay, South Boston, Masa.
Telephone SOUth Boston 2680.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0t
Viena kart savaitėje metama $2.00
UžiBieny metams .............  $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

$4.00

$5.00

DARBININKAS

Misteriškas dranažo pumpos namo sprogimas Kansas City, Kan., ku
ris palietė ir karišką bazę, nuodugniai tyrinėjamas.

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by----------

IAINT JOSEPH’8 L1THUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered aa aecond-class matter Sept. 12, 1015 at the post oftlce at Boston, 

Mass. under the Act of March 3. 1870
Kcceptance for malling at 8pečiai rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918

Žuvo Lietuvis Lakūnas

Lietuvoje paskelbtas civilinis vokiečių rėžimas 
(valdžia). Lietuvos dienraštis “Į Laisvę” įdeda naujai 
paskirtojo Ostlando (Pabaltijo) Reichs-komisaro 
Lohse pranešimą, kuriame skelbiama, kad jis (Lohse) 
esąs Ostlando Reichskomisaru, gi “buvusios laisvos 
Lietuvos valstybės” generalkomisaru skiriamas Dr. 
Adrian von Rentelen. Kauno miesto komisaru būsiąs 
Crammaer, Kauno apskrities — Lentzen. Vilniui pas
kirtas komisaras Hingst, Vilniaus apskričiui Wulff, 
Šiaulių apskričiui Gewecke. Tai vis nelietuviškos pa
vardės. Rentelen’ą ir Gevecke (Gavecką) dar galima 
sulietuvinti, bet kitų pavardžių tai lietuvis nė ištart 
žmoniškai nesugebės.

“Buvusi laisva Lietuvos valstybė”. Apie busimąją 
ne neprisimenama... Ir liūdna, ir keista, 
karo padėtis; Lietuva bolševikų beveik 
visur netvarka ir suirutė; inteligentija dalinai likvi
duota, dalinai pakrikdyta; tvarkai užvesti prireikė vo
kiškos organizuotės ir tt. ir tt. Be to, dienraščio “Į 
Laisvę” žodžiais kalbant, štai kokia padėtis atsisklei
džia:

“Lietuviai kaip vienas susiklausydami grįžta prie 
darbo, prie tvarkos. Mūsų akys šviesesnės ir veiduose 
matyti šypsena. Bet kurie laikini sunkumai nėra sun
kumais. Dabar viskas lengva, nes žinai, kad rytą kėlęs 
būsi namuose ir vakare tikrai grįši namo. Tas nuolati
nis netikrumas, tas žvėriškas elgimasis su žmogumi 
mūsų jau nebepersekioja”.

Suprantama, kad ištrūkusiam iš pragaro bet kas 
yra gera. Ir skaistykla atrodo kaip rojus. Be to, masi
nama viltimi, kad “lietuvių tauta... liko įtraukta į Eu
ropos tautu bendruomenę, o jos likimas sujungtas su 
visų kitų Europos tautų likimu, kurioms, karui pasi
baigus, prasidės naujas gyvenimas naujais pagrindais 
tvarkomoj naujoj Europoj”.

Nebe pirmą kartą girdime apie busimąją Europos 
tautų santvarką. Gal tektų ja ir susižavėti, jei žinotu
me, ar bent apytikriai suvoktume, kokia toji santvar
ka bus. Bet nieks nesiima to išaiškinti. Tad dėl miglo
tų idėjų ar dėl tuščių kad ir gražiu žodžių sielotis ne
tenka. Tačiau yra vienas žodis, tokiu stambiu turiniu 
našus, kad dėl jo ne tik sielojamasi, bet ir gyvastį ati
duodama. Tas žodis tai — nepriklausomybė. Ar jį pra
dedam pamiršti, ar neišdrįstam ištarti? K.
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Darbininkai Sudaro Įstaigų Apsaugą
(Pradžia 1 pusi.) 

giau ginklų suplaukia. 
Pradedami nuginkluoti ne

tybinių pastatų užėmimas. 
Rytą atėję darbininkai ir 
tarnautojai mielai imasi

Tiesa, dabar 
sunaikinta;

tik pavieniai atsiskyrėliai,'organizuoti pastatų ir į-i 
bet nuklydusios mažesnės rengimų apsaugą, ieškoti! 
raudonarmiečių grupelės,Į paslėptų minų, 
sykiu su raudonaisiais ko- 
mandieriais, iš vikrių par-

Komunizmo Žiaurumai Išgydė
Suklaidintus Žmones

licijos nuovados, didžiųjų tiniais ginklais ginkluotų, 
fabrikų, Žaliakalnio, Vili-! Stoties pastato sargybai 
jampolės ir A. Fredos bei smarkiai atsišaudant, rau- 
Aleksoto apylinkių parti-’

* zanų štabai. Antradienį/ 
auštant, jau beveik visi! 
partizanų kovos būriai 

i vieno centro valdomi.
Apie trečią valandą par- 

! tizanų štabe gaunama ži
nia, kad Aleksote, Links
madvaryje esąs nukautas 
visiems kauniečiams gerai 
pažįstamas lietuvis lakū
nas leitenantas Dženkai- 

i tis, parašiutu iš lėktuvo 
nusileidęs. Jo uždavinys 
apsaugoti nuo išsprogdini
mo Aleksoto tiltą. Bet, de
ja, to uždavinio jam nete
ko atlikti.

Alekstoto tiltas buvo iš
sprogdintas dar pirmadie-

I

i

, izoliuoti 
nepatikimus, galinčius sa
botažo veiksmus vykdyti, 

tizanų rankų neišsisuka. į įtartinus asmenis. Dvylik- 
Komandierių nuginkluoti tą valandą, kada per radiją k*o*^ mieste^škeltoslauti- 
ypačiai apsimoka, nes gau- i skambėjo Laisvės varpo 
ni pistoletą, kuris gatvinė
se kovose daug patogesnis, 
negu visų pastebimas šau
tuvas. Pistoletai, atimti iš 
politinių komisarų, polit- 
rukų, susilaukia dar dides
nio dėmesio.

Pirmadienį (birž. 23) nuo 
pat ryto pradedamas fa
brikų, įmonių ir kitų vals-

Petrašūnų elektros sto
tis patikrina Kauno aprū
pinimą elektra. Gatvėmis 
po visą miestą siuntinėja
mi patruliai ir sekėjai... 
kurių uždavinys pranešti 
apie padėtį mieste ir rau
donarmiečių dalinių judė- bolševikų peršautas į krū-jtus nuo išsprogdinimų 
jimą.

Per tris keturias valan
das Kaune įvyko viena iš 
nuostabiausių revoliucijų. 
Visi svarbieji valdiniai pa
statai ir įmonės menkai 
ginkluotų partizanų ran-

darnarmiečiai įsitvirtino 
stoties rajone ir matomai 
ėmė laukti kada sutems ir 
nepastebėtiems bus galima 
prie pastato prislinkti. Tai 
supratę studentai techni
kai pasiima keletą minų, 
jas įkasa vienoje ir kitoje 
stoties pusėje ir pradeda 
paeiliui sprogdinti, nuduo
dami artilerijos šaudymą. 
Šis manevras pavyksta, 
nes bolševikai bematant 
pabėga. Beginant radijo 
stotį sunkiai sužeidžiamas 
Kauno Universiteto docen
tas inž. J. Milvydas, kuris 
netrukus nuo žaizdų ligo
ninėje mirė.

Būtų galima labai daug
nio vakarą, nors sprogdi- panašių epizodų pririnkti, 
nimo metu juo traukė so- kaip lietuviai partizanai, 
vietų kariai. Jie visi, sykiu paaukodami savo gyvybę, 

j su arkliais, žuvo. Pats lei-i išgelbėjo beveik visus Kau- 
tenantas Dženkaitis buvo no svarbesniuosius pasta- 

I 1_ 1 * ‘ 1    5* _ A _ — • 1 ! i • V 1 • •

_ j ar
tinę ir netrukus ligoninėje kitokių sabotažo veiksmų 
mirė. j tiek iš sovietų kareivių,

Išgelbėtas liko tik P. Vi- tiek iš svetimtautiškai bol- 
leišio tiltas į Vilijampolę, ševikiško elemento pusės. 
Jis taip pat buvo užminuo- Kiekviena gatvė, kiekvie- 
tas, ir trys sovietų šarvuo- nas svarbesnis pastatas 
čiai, pėstininkų padedami, Kaune per tas dvi tris die- 
jį saugojo. Jėga tilto sar- nas turėjo nevieną hero- 
gybą pulti buvo neįmano-i jišką, bet sykiu ir tragišką 
ma, — be prieštankinių pa- istoriją.
buklų, vien šautuvais ir j Apie pietus į Kauną at- 
kulkosvaidžiais būtų sun-i vyksta vokiečių karių bu
ku nugalėti šarvuočius, be relis. Jų šeši. Karininkas 
to, sovietų raudonieji, su dviem kareiviais užsu- 
matydami tilto neapginsią, ka į radijofoną. Mūsų ap- 
jį kiekvienu metu galėjo saugos būrys ir tarnauto- 
išsprogdinti. Beliko viena jai vokiečius pasitinka. 

Radijo bangomis pasigirs
ta vokiečių kalba praneši
mas:
— Kaunas užimtas. Vili

jampolės tiltas neišsprog
dintas. Kelias Nemunu 
garlaiviais ligi Kauno sau
gus, nes Nemuno krantus 
saugoja lietuviai šauliai ir 
partizanai.

Po piet vis didesni ir di
desni vokiečiu kariuome
nės žvalgų daliniai moto
ciklais ar dviračiais pra- 
švilnia Kauno eratvėmis. O 
partizanai pradeda valvti 
miestą nuo pasislėpusių 
bolševikų karių.

nės vėliavos, radijas nuo
lat pranešinėja partizanų 
štabo pateikiamas žinias, 
kai miesto gatvėmis vis 
dar tebetraukia priešo šar
vuočių likučiai, įvairių ka
librų artilerija, kavaleri
jos eskadronai, sunkveži- 

įmių kolonos ir didoki pės
tininkų daliniai. Partiza
nai teturi vieną dalyką — 
labai gerus ryšius, todėl, 
pasinaudodami miestiniu 
telefono tinklu, yra puikiai 
apie padėtį mieste painfor
muoti. Raudonarmiečiai 
traukiasi labai pasimetę ir 
taip skubiai, kad, kelioliką 
minučių su pastatuose už
sibarikadavusiais sukilė
liais pasišaudę, greitai pa

garsai ir ant Karo Muzie- į 
jaus buvo iškelta Lietuvos 
Vytis ir tautinė vėliava, 
kada visas miestas ėmė 
puoštis trispalvėmis, visi 
svarbieji valstybiniai pa
statai ir didžiosios įmonės 
jau buvo sukilėlių rankose. 
Radijofonas, prieš pusant-! 
ros valandos visam pasau
liui paskelbęs, kad atstato
ma nepriklausoma Lietu- 

jva, jau nuo pat ryto užim
tas. Radijo stotis kalne — 
taip pat. Buvę vietiniai 
šauliai užima telegrafo te
lefono rūmus ir paštą. Tru
putį apgadintas telefonas 
bematant sutaisomas ir 
miestinis telefono tinklas 
partizanų panaudojamas ^šalina~ ~ &
po visą miestą išmėty
tiems būriams tarpusavyj Bet šiaip ar taip, padėtis 
surišti. Užimtas Karo Mu- visą laiką lieka netikra, 
ziejus, Metalo fabrikas; Partizanų štabe juokauja- 
kalėjimas susilaukia pir- ma: mūsų visų galvos nėra 
mųjų areštuotųjų. Saugu- vertos daugiau dešimties 
mo Rūmus perima buvu- rublių. Padėtis dar labiau 
šieji saugumo valdininkai,1 susikomplikuoja, 
buvusieji policininkai in
tensyviai organizuoja už
imtose policijos nuovadose 

j v*iCSGSiGS uai utį.

išeitis — pirma nupiauti 
laidus į sprogdinimo liz
dus, o tik vėliaus susidoro
ti su sargybomis. Tą užda
vinį atlikti pasiėmė parti
zanas Samulionis, buvęs 
Kauno policijos vachmis
tras, o vėliau, Vilniuje, po
licijos nuovados viršininko 
padėjėjas. Jis užbėga ant 
tilto, nutraukia laidus, bet 
grįžti atgal nebespėja, — 
bclševikų dar ant tilto nu
kaunamas.

Ypatingu būdu buvo ap
ginta stotis. Pavakary ją 
puolė apie šimtas raudon
armiečių, stipriai automa-

Kaip Šančių Partizanai Apgynė 
Kauną

lė prie gaisravietės, norėjo 
gesinti, bet rusų sargybi
niai neleido. Vieną sargy
binį pavyko nuginkluoti, 
bet kiti pabėgo ir atsikvie
tė pagalbą. Vis dėl to rau
donieji pagaliau buvo iš
sklaidyti ir žmonės įsiver
žė į degančias ginklų dirb
tuves. Rasta puikaus gro
bio — per 2,500 šautuvų ir 

; daug šaudmenų. Ėmė gin- 
j kluotis kas tiktai norėjo. 
Dabar Šančių partizanai 
galėjo veikti. Toliau įsisti
printa Metalo fabrike ir, 
pasinaudojant saugia mū
ro priedanga, imta apšau
dyti Juozapavičiaus gatve 
traukią raudonarmiečiai. 
Karo grobis nuolat didėjo: 
partizanams viena po kitos 

auto mašinos, 
pasigriebtus iš sunkvežimiai, keli kulko- 

bombardavi- svaidžiai, pabūklai, tankai.
Kovos darosi kaskart 
smarkesnės ir sėkminges
nės.

Tačiau tuo metu, kai 
“Metalas” jau laikėsi vi
siškai tvirtai ir veikė orga
nizuotai, patirta, jog stam
būs raudonarmiečių dali
niai spaudžia partizanus 

Tęsinys 4-tame pusi.

komis padėti savo bro
liams tėvynėje Lietuvoje, j

Toliau tas parsidavėlių 
laikraštis rašo:

“Ir tie, kurie tik verkia 
ir dejuoja šiuo momentu, 
kurie meta darbą judėji
me, vietoj smarkiau dar
buotis ir judėjimą stiprin
ti, nors nesąmoningai, pui
kiai pasitarnauja liaudies, 
priešams”.

Vien iš pacituotų žodžių 
galima suprasti, kad šiais 
laikais labiausia verkia 

I parsidavėlis rašytojas. Jis 
verkia, kad darbininkai 
traukiasi iš komunizmo 
judėiimo. Darbininkai ge
rai žino, kad didžiausi liau
dies priešai, liaudies žudy
tojai yra komunistai. Lie-viešosios apsaugos darbą, 
tuvos darbininkai, metus Susirišama su Kauno Au- 
išgvvenę komunizmo ver- diniais, Br. Tilmansų gele-
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“Tenka susitikti draugų, 
kurie pusėtinai nusigandę 
ir nusiminę. Juos kankina 
didelio pesimizmo liga”.

nemažą dalį! Turime pasveikinti visus
Bet senas'tuos buvusius komunizmo 

“Su “draugus”, kad jie pažino 
vilkus avies kailiuose. Ko-

Komunistų spaudos nuo
latinis bubnijimas apie ko
munizmą, Sovietų Rusiją 
ir komunistų melai buvo 
suklaidinę 
mūsų išeivijos, 
priežodis kartojasi: 
melu toli neisi”.

Jeigu kruvinieji Sovietų knistų laikraščio minimi 
budeliai nebūtų taip bai-i drau?al ne,ra nei nusiim
tai apvogę Lietuvą ir ne-1 n«> nei nekankina pe- 
būtų taip žiauriai nukanki
nę tūkstančius lietuvių 
Lietuvoje, tai gal ir šian
dien komunistų suklaidin
ti žmonės tebegarbintų 
kruvinąjį diktatorių Stali
ną. Bet komunizmo bude
lių žiaurumai išgydė labai reikia rankas nuleisti ir tik 
daug suklaidintų lietuvių.

Šiandien jau patys ko
munizmo agentai, kurie 
dirba už pinigus Sovietų 
komisarams, verkia, J 
kodiliaus ašaromis, kad jų pasaulio pabaisos — ko- 
pasekėjai traukiasi ir šąli-, munizmo, rankas nuleistų 
naši nuo jų. ir liūdėtų. Ne, jie džiaugia- boję,

Štai ką rašo Brooklyno si, kad Lietuva nusikratė*“ 
parsidavėlių laikraštis ‘L.’ komunizmo vergiją. Jie 
apie tuos, kurie buvo pate- apgailoja savo klaidų, ku- 
kę į komunizmo pinkles ir rias jie padarė susidėdami 
dabar pradeda suprasti su tautos ir tėvynės išda- 
kaip baisus ir žiaurus yra vikais. Jie grįžta prie sa- 
komunizmas: i vųjų ir ryžtąsi darbu ir au-
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I kada
Kauną pasiekia žinia, jog 
didelės raudonosios jėgos 
nuo Jonavos slenkančios 
Kauno link. Bet, netrukus, 
per Kauną Jonavos krypti
mi praskrenda vokiečių 

o 
iš vokiečių nai-

giioie, pirmieji sukilo žies fabriku, didžiaisiais! bombonešių eskadrilė, 
prieš Sovietų budelius. > Vilijampolės fabrikais. Už, pavakary

Lietuvos žmonių sukili- Nemuno esąs elevatorius, kintuvų apšaudomi raudo- 
mas aiškiai liudija koks taip pat mūsiškių užima-; nosios armijos pakrikėliai 
’ ’ ’ *“ *“— " ---------, kad iš išilgai Laisvės Alėjos. Pa
vietu rėžimas. Jie paauko- degančių naftos bei aly- vojus sumažėja, tad su pa

sitikėjimu galima laukti 
nakties.

baisus ir žiaurus buvo So- mas ir saugomas, kad iš 
inę, nei jų nekankina “pe- 
isimizmo liga”. Jie suprato 
komunizmo agentų melus 
ir jie nieko bendra nenori 
su jais turėti.

Tas pats laikraštis rašo:
“Bet kokia iš to išvada?

Ar tai reiškia, kad dabar

liūdėti? '
“Tai nedovanotina būtų 

klaida”.
Mes netikime, kad visi 

kro- tie, kurie pasitraukė nuo

io tūkstančius gyvybių, vos sandėlių gaisras į jį 
kad nusikratyti tos pašau-! nepersimestų.
lio pabaisos — Sovietų ko
munizmo, neatsižiūrėda
mi į tai, kad jie patenka į! 
vokiečių okupaciją.

Sveikintinas lietuviu
darbininku žygis neturėti antradienį panaudojama 
nieko bendra su mūsų tau- aprūpinti miesto pakraš- 
tos išgamomis komunis- čių partizanų dalinius gin
tais. jų spauda ir organi- klais. Nedidelės sovietų 
zaci jomis. i sargybos nuo ginklų san-

Lietuviai, darbininkai, dėlių Parodos aikštėje nu
būkime vieningi ir pasi- šalinamos ir sutemus, ka- 
ruošę ginti šios šalies kon- da miesto centralinėmis 
stitucija. Būkime sargy- gatvėmis sustojo sovietų 

kad ir šios šalies judėjimas, išsilikusiais 
žmonės nepatektų į tokią sunkvežimiais ginklai pra- 
vergiia, į kokią buvo pate- dedami išvežioti po visą 
kus mūsų senoji tėvynė, miestą, neretai tam panau- 
Lietuva. Padėkime savo dojant ir greitosios pagal- 
broliams atstatyti Lietu-(bos automobilius. Į Alek- 
vos nepriklausomybę įr sotą ir Aukštąją Fredą 
atstatyti sava gyvenimą. I ginklai per Nemuną perke-

Sukilėliai Užėmė Bolševikų Ginklų 
Sandėlį

Naktis iš pirmadienio į liami laiveliais, nežiūrint 
intensyvaus sovietų kulko
svaidžių šaudymo. Taip 
pat dedamos pastangos at 
skirais veikusius partiza
nų kovos būrių štabus su
jungti į vieną, vieno vado 
diriguojamą, viso 
miesto partizanų 
Todėl buv. Šaulių 
gos štabo patalpose
ręs partizanų štabas pa
siunčia savo įgaliotinį į 
“Lino” bendrovės patalpo
se esantį štabą, kuris sten
giamasi padaryti centri
niu. Prie jo prijungiamas 
saugumo štabas, visos po-

Kauno 
štabą. 
Sąjun- 
įsikū-
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— Laikraštis “Į Laisvę” 
rašo, kaip Šančių partiza
nai apgynė Kauną:

Susprogdinus Nemuno 
tiltus, jų buvo dar daug li
kę už Nemuno ir jie visą 
laiką bandė prasiveržti se
klumomis ties Šančiais, 
norėdami pasiekti pagrin
dinę traukimosi liniją —j 
Jonavos plentą. Jeigu tai 
jiems būtų pavykę, viso 
Kauno gynybai tai būtų 
galėję turėti lemiamos 
reikšmės. Jausdami tai, 
Šančių partizanai darė di
džiausias pastangas su
trukdyti raudonarmie
čiams persikelti per Ne
muną. Tai jiems pavyko.

Čia, kaip ir visur Kaune, 
partizanai savo žygius pra
dėjo turėdami tik kelis atiteko 
šautuvus, p-------- ----------- ------
kritusių per 
mą raudonarmiečiu. To
liau jau buvo nuginkluoja
mi paskiri kareiviai, pade
ginėję namus: bet tai vis 
buvo mažmožis partizanų 
apsiginklavimui. Visa pa
gerėjo, kai pirmadieny a- 
pie 10 vai., rusu padegti, ė- 
mė liepsnoti Šančių kari
niai sandėliai. Žmonės puo-
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Kaip Partizanai Užėmė Kauną
60 Metų Lietuve Senute Ėjo 

Žvalgo Pareigas
(Pradžia 1 pusi.)

prie Nemuno ir graso per
sikėlimu. Iki tol partizanai 
čia gynėsi tik šautuvų ug-į 
nimi; tuo tarpu nuo Napo- 
leono kalno ir kitų vietų 
pylėsi kulkosvaidžių šovi
nių kruša. Laimei, pakran
tės partizanai gauna porą 
kulkosvaidžių; gynyba su
stiprėja. Raudonarmiečiai 
bando keltis ir keltu, ir

jliau paaiškėjo, dėl to, jog 
buvo įbauginti, kad jiems 
būsią piaustomi liežuviai 
ir panašiai. Kapinėse jie 
net tarp savęs susišaudė, 
nes vieni norėjo pasiduoti, 
kiti tam pasipriešino. Neži
nia dėl ko, bet narsiausiai 
kovėsi mongolai. Raudon
armiečių šaudymas labai 
netaiklus. Su juo partiza
nai taip apsiprato, kad net 

šūvių.motorlaiviu, ir valtimis — nebevengdavo jų 
vis nesėkmingai. Kai ku- Apskritai partizanai laikė- 
rie persiyrę pasiekia be- nustabiai drąsiai. Pav. 
veik sukilėlių kulkosvai- ^ai prie štabo sprogo svie
džiu lizdus, bando apmėty- ^^nys> niekas net nekrup- 
ti granatomis, bet čia jie telšjo. Dau£umas jų buvo 
krinta nuo partizanų šū
vių.

Su vis didėjant., a įtampa! Šančiuose teatsirado kari- 
pakrantes partizanai ko- nįnkų. į pabaigą jų skai- 
v°jo nuo pirmadienio £jus tesiekė 10. Todėl or- 
priešpiečių ligi ankstyvo ganizuotumo trūkumas 
trečiadienio ryto, kada buvo smarkiai jaučiamas, 
raudonarmiečiai, nebetekę partizanų daugiausiai 
vilčių prasiveržti, atsitrau- nukentėjo jaunieji, netu- 
ke ir išsisklaidė po Jesios reję karinės patirties. O 
pakrantes. Pats kritiškiau- tarp partizanų buvo net 14 
sias momentas buvo tada, metų amžiaus jaunuolių, 
kada raudonarmiečiai ėmė Vaikai neblogai tarnavo 
apšaudyti Šančių gynybą ryšiams palaikyti, nes tele- 
iš pabūklų, kuriems nutil- fonas Šančiuose neveikė, 
dyti partizanai čia teturė- viena 60 metų senutė su- 
jo tik vieną prieštankinį tiko išžvalgyti raudonar- 
pabuklą. Tačiau šiuo mo- miečių pozicijas už Nemu- 
mentu kaip tik raudonieji no ir uždavinj atliko. 
buvo apšaudyti iš vokiečių pasįtaikė ir tokių, kurie, 
lėktuvų. Iš viso vokiečių a-; nįekad nelaikę vairo savo 
viacija dažnai puikiai pa- rankose, ėmė važinėti au- 
sitarnaudavo kritiškais tomobiliais, pristatinėdami 
momentais. Nežinia, ar vo
kiečių aviacijos vadovybė 
taip įdomiai sekė per Kau- . , ...
no radiją siunčiamus San- Partizanų skaičius San- 
cių stabo pranešimus, ar 
naudojosi tik savo žvalgy
ba, bet jos veikla visuomet 
pasireiškė tada, kai parti
zanams ji buvo reikalin
giausia.

Partizanų uždavinį čia 
sunkino dar tai, kad jie 
nuolat buvo apšaudomi iš 
namų pasislėpusių bolševi
kų, kurie smarkiausiai im
davo veikti, kai tik rau
donarmiečiai pradėdavo 
spausti. Buvo kovojama 
žiauriai. Tai greičiau buvo 
skerdynės, ne karas. Pasi
duoti nelaisvėn raudonar
miečiai vengė ir, kaip vė-
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atsargos kariai, buvę sava
noriai, šauliai, darbinin
kai, moksleiviai. Nedaug

ginklus ir šaudmenis.
Apytikriai žuvusiųjų

DXRBININRX8 '

Hardware Supplies and Tools

Bridgeport, Conn.

!
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The Lendquist Hardnare Co.

‘ Office Telephone 6951
994 South VVater Street

Vaizde matomas pilnas krovinio didžiulis trokas liepsnose. Tai įvy
kis Tobruke, Afrikoje, kur sakoma, kad pasitaikęs atsitiktinas nacių ir 
italų karo orlaivių bombardavimu padegimas net gi troko.

Steingels Delicatessen Store
Avon & Brockton, Mass.

The Pacific Coal Ine., Company
COAL and FUEL

A

Yard Telephone 6952 
49 Brook Street

324 East Main St. Tel. 3-3107 Waterbury, Conn.

(Netoli Malūno)

Geros Rūšies Baldai

Redvood Furniture Company
INCORPORATED

ginkluoti beveik
ginklais

žeistųjų mažiau. Didesnę tizanai, 
žuvusiųjų dalį sudaro jau- priešistoriniais 
nuoliai, parodę didelės drą- arba beveik visai begink- 
sos, bet neturėję reikiamos 
patirties. Tačiau, kad ir 
žuvę, tie jauni karžygiai 
liks gyvi tautos atminty.

Padarytieji raudonar
miečiams nuostoliai yra 
labai žymūs. Šimtai jų kri- nuaidi galingi tautos him- 
to nuo šautuvų ir kulko- no žodžiai, 
svaidžių ugnies; nemažas 
jų skaičius nuskendo Ne
mune; daugybė paimta, ne
laisvėn. Paimta daug karo 
medžiagos. Tačiau pats di
džiausias Šančių partiza
nų laimėjimas yra tai, kad 
jie sulaikė už Nemuno li
kusių raudonarmiečių 
(manoma jų buvus 3 divi
zijas) įsiveržimą į Šančius 
ir Kauną ir tuo išgelbėjo 
visa, kas partizanų jau an
trą karo dieną buvo laimė-
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liai. Miestelyje tik svetim
taučių kaip ir nėra, bet jų 
lietuviai nepasigenda.

Vokiečių kariuomenė į- 
žygiavo birželio 25 d. apie 
10 vai. vakaro. Miestelyje

nukentėjęs. Policija vei
kia, paštas išlikęs. Nuo Ža
liosios į Naumiestį ryšys 
yra. Rusai dar naktį į bir
želio 22 d. pasienyje prie 
sustiprinimų maišė ce
mentą ir dirbo kitokius 
darbus. Pradėjus skraidy
ti vokiečių lėktuvams, jie 
išbėgiojo.

Prienai — Karui prasidė
jus, Prienų aerodrome so
vietai turėjo apie 100 lėk
tuvų. Atskridę vokiečių 
bombonešiai daugumą jų 
žemėje sunaikino. Tie, ku
rie pakilo, vokiečių lėktuvų 
bematant buvo numušti ir 
gyventojų akivaizdoje vie
nas po kito nukrito. Antrą 
karo dieną, pirmadienį, 
gyventojai norėjo kai kur 
pradėti vėl savo kasdieni
nius darbus, bet sprogs
tančios 
žmones 
dė, kad 
įmones 
šaudė patys sovietai, plyti
nes ir kitas įmones, bet 
granatos apnaikino tik 
sandėlių pastatus. Patsai 
miestelis mažai tenukentė- 
jo, tik tiltas per Nemuną 
rusų susprogdintas dar 
tuo laiku, kada ne visi ru
sų kariuomenės daliniai 
buvo pasitraukę.

Miškuose liepos pirmo
mis dienomis dar slapstėsi 
bolševikų likučiai, kurie ū- 
kininkus plėšia ir šaudo. 
Savivaldybės ir kitokios į- 
staigos Prienuose vėl vei
kia, kooperatyvai taip pat. 
Vėl pradėjo veikti dalis 
lentpiūvių, paleidžiama 
taip pat į darbą valstybinė 
plytinė. Partizanai pradė
jo jau antrą karo dieną or
ganizuotis. Tuoj pradėjo 
kurtis ir policija.

Ramygala — Ramygalos 
■ miestelis (Panevėžio aps

krityje) žymiau nukentė
jo. Keliais, kurie eina į Va
doklius, bėgo labai daug 
besitraukiančių rusų. Miš
kuose Ramygalos apylin
kėje dar slapstėsi bolševi
kų likučiai. Jie šaudė be a- 
todairos žmones, grobė 
maistą, drabužius. Šiuo 
metu miškai nuo tų gaiva
lų valomi.

Svėdasai — Karui prasi
dėjus, Svėdasuose raudo
nosios kariuomenės nebu
vo. Bet traukdamiesi rau
donarmiečiai, birželio 25 
d. anksti rytą atsiuntė ke
turis sunkvežimius kariuo
menės Svėdasams sude
ginti. Jie padegė kelias so
dybas, tačiau pasirodę vo
kiečių tankai laiku sukliu- 

Tęsinys 5-tame pusi.

i 
I

JVindham Nailonai Bank
Narys Federal Deposit Insurance Corporation 

Įkorporuota 1832 m.
779 Main Street Tel. 793

Visi atsidūsta 
ir užmiega jau senai ne
miegotu miegu, tik parti- ; 
zanai saugo miestelio ra- . 
mybę.

Birželio 27 d. susirėmime 
su gausesniu rusų karių 
būriu garbingai žuvo par
tizanas P. Stasiulionis ir 
sužeistas partizanas Griki- : 
nis. Birželio 29 d. kovos 
draugų ir tūkstantinės mi
nios žuvęs partizanas iškil
mingai palaidotas.

Zarasai — Sudegę daug 
medinių namų. Išžudyta 

I daug gyventojų, sušaudy
ta daug kalinių. Raudonų
jų teroras siautė birželio 
24 ir 25 d.

Utena — Buvo paimta 
partizanų, todėl išliko be
veik sveika, išskyrus kele- 

i tą trobesių. Iš partizanų 
ypatingai pasižymėjo du 
broliai Straižiai iš Nemei- 
kių kaimo: vienas brolis su 
peršauta gerkle guli Ute
nos ligoninėje. Janina Mic- 
kūnaitė (iš Panevėžio) 
drąsiai nuginkluodavo bol
ševikų kareivius. Apskri
ties viršininko pareigas 
eina B. Stosiūnas, miesto 
burmistro — Dr. Steponai
tis. Miestas ir apskritis e- 
nergingai tvarkomi. Ute
noje pasislėpė automobilio 
šoferis, kuris vežė bolševi
kų partijos generalinį se
kretorių A. Sniečkų. Kai 
tas nuėjo į banką sužvejoti 
dar pinigų, šoferis pagrie
bė jo portfelį, prikimštą^ 
rublių, ir neatsisveikinęs 
dingo.

Aukštadvaris — Birželio 
23 d. 11 vai. Aukštadvary
je pasirodė tautinė vėliava. 
Partizanai, ginkluoti tik 4 
revolveriais, nuginklavo 
bolševikus. Tuoj buvo per
imtos, sutvarkytos ir pra
dėjo veikti vjetos įstaigos.

Kačerginė — Atsitrauk
dami bolševikai Kačergi
nėje sušaudė 3 partizanus: 
Daukšį, buvusį policininką, 
Linkevičių, buvusį tarnau
toją, ir Seniūną, ūkininką. 
Dar trys partižanai žuvo 
Zapyškio apylinkėje. Žuvę 
partižanai buvo iškilmin
gai palaidoti. Gyvenimas 
Kačerginėje grįžta į nor-

į
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ffloonsocket Institution

For Savings

čiuose siekia ligi 100; su- ta. .

Kaip Sukilėliai Veikė Prieš
Iševikus Provincijose

— Lietuvos laikraščiai 
pateikia žinių, kaip sukilė- 

1 liai prieš bolševikų jungą 
veikė kitose Lietuvos vie
tose; iš tų pranešimų taip 
pat matome, kurios Lietu
vos provincijos vietos nu
kentėjo daugiau ir kurios 
mažiau:

Pilviškiai
mažai nukentėjęs. Sudegė 
medinė bažnyčia. Tiltai, li
ko sveiki. Pilviškių tilto

1
i

Miestelis

• ■■ ■• /.
■ ■•' •

• -

Gėlė prie širdies. Šios porelės džiaugsmingas susr- 
žiedavimas panašus į daugelio kitfį. Tai jaunystės ka
prizai. _ .

bolševikai nesuspėjo sus
progdinti, nes buvo apeiti 
iš priešingos pusės.

Druskininkai — Birželio 
mėn. 22 d. nuo 3 iki maž
daug 12 vai., kai raudonar
miečiai, kraudami į laga
minus išplėštą vasarvie
tės turtą, įtikinėjo vieti
nius gyventojus, kad tai 
manevrai, aktyvūs lietu
viai jau organizavo milici
ją ir partizanus. Nors rau
donųjų vadai ir spėjo iš 
Druskininkų pabėgti, bet 
netoli, nes Pariečėje jiems 
jau buvo užstotas kelias. 
Apskritai, Druskininkų 
vasarvietė nuo karo nu
kentėjo.

Dusetos — Nors karas ir 
baisi rykštė ramiems gy
ventojams, bet birželio m. 
22 d. žinią apie prasidėju
sius karo veiksmus Lietu
vos pasienyje dusetiškiai 
lietuviai sutiko džiaugs
mingai, vildamiesi greito 
išvadavimo iš raudonųjų 
budelių jungo. Daug dtise- 
tiškių išvežtų, sukištų į ka
lėjimus. Dar daugiau jų iš
sislapstė miškuose ir, susi
organizavę į būrelius, pul
dinėdavo raudonuosius, 

i Birželio 24 d. rytą raudo
nieji iš Dusetų išbėgo. Ne
įmanoma išreikšti žodžiais 
dėl to kilusio kiekvieno do
ro lietuvio džiaugsmo, en
tuziazmo ir pasiryžimo. 
Miestelyje, prie sužaloto 
paminklo, ant aukšto stie
bo suplevėsavo trispalvė. 
Visų lietuvių akyse spindi 
džiaugsmas ir pasiryži- malinęs vėžes, 
mas. Iš miškų renkasi par- Vilkaviškis — Miestas

granatos vertė 
slapstytis. Pasiro- 
Prienų kai kurias 
patrankomis ap-

144 Main St., Woonsocket, R. I. Tel. 1468

NevinsAuto Co.

OLDSMOBILE and PONTIAC

Lawrence, Mass.

89 STATĖ ST.
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Atnericdn Fidelity Company

201 Main St.,

Alexander Coal Company
Coal — Oil — Coke Tel. 4371

Greenfield, Mass.

“FIDELITY” ir “SURETY” BONDY 
Apdrauda Automobilių—Apdrauda Stiklinių plytų

TELEFONAS 382

Greenfield's Farmers’ Co-operative Eichange 
Off Deerf ield, GreenfieM, Mass.

IVATERBURY SAVINGS

60 North Main St. ir Savings St., Waterbury, Conn.

A MUTUAL SAVINGS BANK
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Popiežiaus Pijaus XII Kalba Ame
rikos Eucharistiniam Kongresui 

Liepos 1 d. 1941 m.

2. Šv. Sakramento Svarbumas

“Ką duoda Ta Duona?” klausia Šv. Jonas Kryzos- 
timas. “Kristaus Kūną. Ir kuo tampa tie, kurie priima 
tą Duoną? Kristaus Kūnu; ne daugelis kūnų, bet vie
nas Kūnas. Nėra, kad būtų vienas Kūnas tau maistu 
ir kitas tavo artimui, bet tikrai tas pats Kūnas vi
siems”.

Taip, mūsų altorių Sakramentas yra vienybės 
šaltinis, kuris perviršija visus istorinius įvykius, vi
sus įvairius atsitikimus ir ypatybes, kurios padalino 
mūsų išsiblaškiusią žmonijos šeimą į skirtingus bū
rius. Šis Sakramentas atnaujina, paaukština ir pa
švenčia tą vienybę, kurią mūsų bendra prigimtis ir 
tikslas išreiškia. Tas Sakramentas patobulina tą mei
lę, kurią kiekviena žmogiška širdis išreiškia kitiems 
žmonėms; tą meilę, kuri paskatina apginti kitų žmo
nių dvasines ir dorovines teises; tas Sakramentas pa
gilina ir sustiprina meilę, kad audros jos nenusilpnin
tų ir neišrautų iš žmonių širdžių.

Šią prakilnią tiesą gražiai išreiškė Šv. Augusti
nas, sakydamas apie Šv. Sakramentą: “Jei vertai pri
ėmei, tai esi tuo ką priėmei”.

Šv. Tomas, sekdamas Šv. Augustiną, sako, kad 
mes priėmę Šv. Sakramentą esame pakeisti į Kristų, 
ir, garbingieji broliai ir brangieji vaikeliai, mes prii
mame Auką, ir į Auką esame pakeičiami. Teisingai 
jūs galite klausti koki Aukos ženklai regiami mūsų 
gyvenime. Ir už tai labai tinkamai jūs sutvarkėte, kad 
Kongreso metu, jaunuomenės susirinkime, būtų svar
stoma: “Kristaus Auka ir asmeninės aukos svarbu
mas”. Auka, ypatingai asmeninė auka, yra begali
niai svarbus daiktas žmogaus gyvenime.

Pirmieji tyrinėtojai, savo užrašuose, išreiškė nu
sistebėjimą galinga vandens srove, kuri neša Missis- 
sippi upę. Bet yra dar didesnė juodojo pagonizmo sro
vė, kuri šiandien neša laikraščius, žurnalus, kinus, 
nuversdama savigarbos ir padorumo užtvankas, griau
dama Krikščioniškos kultūros ir auklėjimo pagrin
dus. . ■. . .

Tik save pasiaukojęs vyras ir moteris, Mes beveik 
norėjome pasakyti, didvyriškai pasiaukojąs, tegalės 
atsilaikyti prieš tą srovę.

Jūs gyvenate šalyje, kame žmogiškos laisvės tra
dicija leidžia jums, be jokių varžymų, pildyti savo šv. 
tikėjimo pareigas. Jūsų didžiausias priešas yra jumy
se, — tai yra tas nupuolusios žmonijos palinkimas į 
nuodėmę ir ieškojimą savo naudos.

Savęs pasiaukojimas turi nugalėti tą priešą. Jū
sų parapijos dauginasi, jūsų mokyklos, kolegijos ir 
universitetai pripildyti mokiniais, jūsų jaunimo orga
nizacijos gražiai gyvuoja, jūsų socialinės ir pilietinės 
organizacijos stipriną dorovės ir religijos pagrindus, 
be kurių jokia tauta negali tikėtis gerovės bei taikos.

Bet jūs neturite užmiršti, kad priklausote Bažny
čiai, kurios Įsteigėjas ir Galva buvo nuplaktas ir pri- 
kryžiuotas, ir kad Jo Kūnas, tai yra Bažnyčia, kuri 
kaip visuomet kentė persekiojimus, taip ji yra perse
kiojama šiandieną — persekiojama savo nariuose taip 
sumaniai, kad sunku permatyti kokios bus pasėkos a- 
teityje. Ir — iš visų didžiausias sielvartas — uolūs Ka
talikai tėvai ir motinos, su didžiu širdies gailesčiu, su
pranta pavojų, kuris kasdieną darosi baisesnis, kad jų 
vaikai ir vaikų vaikai gali išaugti be tikėjimo, kurį jie 
tikėjosi jiems paveldėti.

Savo kalboje, praeitų Velykų metu, kaip jūs ge
rai atsimenate, Mes išreiškėme ypatingos paguodos ir 
padrąsinimo žodžius tiems, kurių ištikimybė Kristui 
verčia juos eiti sopulingu Kryžiaus Keliu.

Tie, garbingieji broliai ir brangieji vaikeliai, yra 
to paties Kūno, Kristaus, nariai, kaip ir jūs. Per alto
riaus Sakramentą ta pati gyvybę-duodą dvasia gaivi
no jų sielas ir jūsų. Jei už tikėjimą reikalaujama, kad 
jie kentėtų Kristaus kančios kūno ir dvasios kančias, 
ar jie neverti yra kitų Kristaus narių maldingos už
uojautos?

“Kas yra silpnas, ir aš ne silpnas?” veržėsi iš šv. 
Povilo Apaštalo širdies šauksmas? Tas šauksmas tu
rėtų rasti aiškų aidą kiekvieno tikro Kataliko širdyje, 
ir aidas, kaip Apaštalo balsas, neužlaikomas siaurose 
žmonių užstatytose ribose, bet 
kraštus, kur tik Kristaus Kūno 
kalingi pagalbos.

Tas degąs, neužgesinamas 
platinti Dievo karalystę žemėje, kuris padarė Šv. Po
vilą taip panašų į Kristų, buvo aiškiai jaučiamas per 
visą šį Kongresą. Mes tikrai jaučiame, kad Šv. Aukos 
meilė paskatina dar prie didesnio ir tvirtesnio pasiry
žimo. Jūsų gyvenimas liudys tam apaštalo uolumui. 
Lai Jėzaus Širdis ir Švenčiausiasis Sakramentas bus 
garbinamas ir mylimas kiekvieną valandą visuose pa
saulio altoriuose.

Su šia žinoma malda lūpose, kaip laidas šven
čiausios Jėzaus Širdies meilės visiems žmonėms, vi
siems Kongreso dalyviams, nors jie buvo tijs. ^vašioje. 
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DARBININKAS

Šis laivas turi krovinio 8,000 svarų bananių. Jis priplaukė prie Beau- 
mont, Texas. Nuo dabar jis vežios geros rūšies aliejus.

Kaip Partizanai Užėmė Kauną
Pradžia 1-mame puslapyj j tatymo darbas. Netrukus 

dė jiems padeginėti ir vi-l Padėjo veikti valsčiaus 
sus juos likvidavo. Neteis-į 
vėn paimti raudonarmie- 

pavesta visą apylinkę «de-'^^°>‘™mj^“ėsi savo 
ginti. Švedasuose jie sude-j 
gino tik 7 sodybas. I

Partizanai aktyviai vei-' 
kė. Vietos įstaigos tuojau 
buvo atstatytos ir jau nor
maliai veikia. P 
žydų iš miestelio pabėgo. 
Dalis ginkluoti, kaip bolše
vikų pareigūnai, kiti šiaip. 
Gyvenimas aprimo ir šiuo 
m|tu eina normaliomis 
vėžėmis. Visi lietuviai 
džiaugiasi išsivadavę iš 
bolševikiškos vergijos ir 
pakelta nuotaika dirba 
kiekvienas savo darbą.

Užpaliai — Užpalėnai iš
girdę, kad karas prasidėjo, 
ryžtingai ėmėsi žygių kra- .-vj. ~~
tytis raudonaisiais. Tuo- imta daug bolševikų bei 
jau būrėsi partizanai ir, iškilmingai palaidoti Obe- 
pradėjo veikti. Nuginkla-; lių kapinėse, 
vo bolševikų miliciją ir j — Iš Raudondvario pra- 
pradėjo valyti miestelyje' neša, kad partizanai pas 
ir apylinkėje besislapstan-i buvusį Raudondvario ko- 
čius ginkluotus komunis
tus. Dalį jų tuojau suėmė, 
kitus vėliau. Kovoje su 
raudonaisiais banditais; 
žuvo trys partizanai.

Lygiagrečiai su kovomis, 
ėjo kuriamasis įstaigų ats-

Lietuvos Vyriausybes Sudėtis
— Gautomis žiniomis/pasikinkęs 

Lietuvos vyriausybė buvo Cvirka, 
paskelbta tokios sudėties: 
ministeris pirmininkas — laikraščiuose buvo įdėta popierius, 
pulk. K. Škirpa, ministerio žinia, kad iš Kauno kalėji 
pirmininko pavaduotojas mo išlaisvintas prof. A. 
ir švietimo ministeris — J. Voldemaras. I 
Ambrazevičius, užsienių šaltinių patirta, kad ši ži- 
reikalų ministeris — R. nia neatitinka tikrenybę 
Skipitis, krašto apsaugos Paliuosuotas yra ne prof. 
ministeris — gen. St. Raš-j Voldemaras, <

eina j visus žemės 
nariai kenčia ar rei-

uolumas apginti ir

gos, kad dalis ceremonijų 
dalyvių per Tautos Himną 
ir vakarinę maldą net su
klaupė.
— Pasak laikraščio “Į 

Laisvę”, bažnyčios Lietu
voje dar niekad nebuvo 
mačiusios tiek daug žmo
nių. Transliuojamų per ra
diją pamaldų klausosi vi
same krašte tūkstančiai 
žmonių. Po pamaldų sugie- 
dama giesmė už Tėvynę.

— Kauno miesto sveika
tos apsaugos skyrius pra
neša, kad visos ligoninės, 
poliklinikos bei ambulato
rijos dirba normaliai.

— Kauno karo komen
dantas Bobelis birželio 24 
d. paskelbė: Pastebėta, kad 
kai kurie gaivalai bando 
daryti įsilaužimus, apiplė
šimus ir kitus kriminali
nius nusikaltimus. Įspėju, 
kad šios rūšies nusikaltė
liai — vagys, plėšikai ir ki
ti bus baudžiami mirties 
bausme nusikaltimo vieto
je.

— Išvijus bolševikinius 
okupantus, Lietuvoje vėl 
grąžintas vidurinės Euro
pos laikas. Maskoliai bu
vo Lietuvoje įvedę Mas
kvos laiką.

iki bolševikų okupacijos 
buvusiems policijos tar
nautojams. Pagal šį įsaky- i 
mą visi Kauno apskrities i 
policijos pareigūnai, atlei-i 
sti iš tarnybų ne vėliau j 
kaip 1940 m. rugsėjo 20 d. j

i

raudonarmie- i K°.s* Gyvenimas aprimo ir turi grjįtj į savo nuovadų 
kad jiems buvo 'iejo * normales v ezes- Gy- būstįnes įr imtis iniciaty-

■ kasdieninių darbų.
j Rokiškis — Bolševikai 

. į daug kalėjime laikytų lie- 
tuvių iššaudė. Nukankin- 

. tas senelis kunigas altaris- 
_ tas. Ūkininkai maisto pro-
Daugumas duktų priveža užtektinai.

vos suorganizuoti nuova
das. Kauno miesto ir aps 
krities policijos vado įstai
ga įsisteigė Kauno buv. 
vidaus reikalų ministeri
jos patalpose.

— Pramonės reikalams į- 
sričiai

Lambson Furniture Co.

Cor. Elm <fe Thomas Sts., Tfel. 22 

Westfield, Mass.

Complete Home Furnishings — Funerals Directors

• v

Fitchburg Savings Bank

A Mutual Savings Bank

įčia yra maskolių kolchozi-' galiotiniu Vilniaus 
ninku, kuriuos bolševikai, paskirtas Vilniaus apy-11
buvo atgabenę iš Maskoli-! gardos pramonės inspekto- 

;jos statyti aerodromų. Ir| 
jie drauge su lietuviais 
džiaugiasi išsivadavę iš 
vergijos, kuri jiems iki gy-| 
vo kaulo įgrisusi.

Subatos — Būrys lietu
vių kareivių, kuriuos poli
tiniai komisarai varė į 
frontą, iššaudė juos ir pri
sidėjo prie partizanų. Pa-

munistų partijos sekreto
rių Makarovą rado sąrašus 
tų, kurie buvo numatyti 
dar ištremti i Rusijos gi
lumą. Sąrašai, matyt, ne
buvo užbaigti, nes buvo vis 
naujai papildomi.

rašytojas

rius Jonas Sasnauskas, jo, 
pavaduotoju — inž. Kaje
tonas Blažys. Įgaliotiniui 
pavesta organizuoti įmo
nių apsaugą, skirti laiki
nus įmonių vedėjus ir, kiek 
leidžia sąlygos, įvesti įmo
nes į normalų darbą.

— Paskelbtas toks prane
šimas: Jau yra visa eilė 
faktų, kad tėvų neprižiūri
mi vaikai, radę nesprogu
sių granatų ir šovinių, 
juos krapštinėja ir mėto ir. 
dėl to įvyksta nelaimių. 
Jau yra įregistruota kele 
tas mirties 
vai ir šiaip 
kviečiami įspėti vaikus ir 
saugoti juos, kad būtų iš
vengta nelaimių.
— Taupomųjų valstybės 

kasų valdytojas Saudargas 
! skelbia, kad kasų tarnau
tojai privalo būti savo 

p. tarnybos vietose. Tuojau1 
reikalinga patikrinti pini-;

Farm Service Company
Nashua, N. H. Tel. 1470

745 Main St., Fitchburg, Mass.

Montello, Mass

Wind Innersole & Counter Co
INC.

Brockton, Mass.

KNAPP BROS. MFG. CO

registruota kele- 
js atsitikimų. Te- | 
iaip _ suaugusieji | įnd Innei

15 Rutland Sq.,

— Kai kuriuose Europos’ginęs kasas, vertybinius 
, inventorių bei 

kitą turtą ir surašyti aktą.j 
o Fivx. «.. — Lietuvos Raudonasis' 
Iš privatinių Kryžids praneša visuome-' 

i- nės žiniai, kad Kaune prie 
Raudonojo Kryžiaus yra 
susikūręs iš buvusiųjų vi- 

s organizacijų ir
...........  ... i

— gou. oc. o jo pusbro- suomenės organizacijų iri
tikis, vidaus reikalų minis- lis. Apie prof. Voldemaro pavienių asmenų komite-; 
teris — pulk. A. Šlepetys, likimą žinių neturima. Sa- tas nuo karo nukentėju-;
finansų ministeris — J.Įvo laiku buvo gauta žinių, 
Matulionis, pramonės mi- kad jis bolševikų esąs iš- 
nisteris — Dr. Inž. Darnu- vežtas Maskolijon. 
šis, prekybos ministeris— — Apie 
Pr. Vainauskas, darbo ir Kauno kalėjimo 
socialinės apsaugos minis- lig š:ol negauta platesnių 
teris — Dr. J. Pajaujis, tei-Į žinių. Privatiškai patirta, 
singumo ministeris — M. kad iš žinomesnių išliuo- 
Mackevičius, sveikatos mi- suotųjų asmenų yra šie: 
nisteris — Dr. K. Vencius, kun. Mironas, buvęs minis- 
žemės ūkio ministeris — 
prof. B. Vitkus, komuna
linio ūkio ministeris — inž. 
Vyt. Liandsbergis ir susi
siekimo ministeris — inž.
A. Naviekis.
— Iš privatinių šaltinių 

gautos dar negalutinai pa
tikrintos žinios, kad be
bėgdami iš Lietuvos yra 
žuvę bolševikinės komisa
rų tarybos pirmininkas M.(_____  r___ _________
Gedvilą ir okupantams Žarskus paskelbė įsakymą

I

Jonės & Vining Lašt Co 
Montello, Mass.

...... «

F.M.&T.E.ANDRE&

Realtors — Insurance

Bay Statė Bldg. Lawrence, Mass.siems šelpti. Komitetas 
turi tokias sekcijas: išvež-į 
tųjų į Maskoliją ir dingu-1 
šių politinių kalinių gelbė-' 
jimo, vaikų ir motinų glo
bos, nukentėjusių nuo ka
ro globojimo, politinių ka
linių globos, aukų rinkimo, 
patalpų ir butų sekcija.

Raudonasis Kryžius pra
šo registruoti vistis žino-i 
mus atsitikimus apie bol-į 
ševikų išvežtuosius ir apie 
dingusius politinius kali
nius. Registracijos punk
tai steigiami visoje Lietu
voje. Taip pat visoje Lie
tuvoje daromos rinkliavos. į 
Aukos siunčiamos Raudo
nojo Kryžiaus ' centrui) 
Kaune, Kęstučio g. 6.
— Kaune prie Karo Mu

ziejaus atnaujintos vėlia-, 
vos nuleidimo ir maldos už 
žuvusius už Tėvynę iškil-' 
mes. Pirmosios iškilmės, 
prie Nežinomojo Kareivio! 
kapo buvo tokios iškilmin-1

I
išlaisvintus iš 

asmenis

teris pirmininkas, Dr. J. 
Navakas, buvęs Klaipėdos 
Krašto gubernatorius, pul
kininkas Narakas, inž. 
Germanas, buvęs susisie
kimo ministeris, žurnalis
tas V. Rastenis. Kiek žmo
nių ir kas išlaisvinti iš ki
tų kalėjimų, žinių neturi
me. *
— Kauno miesto ir aps

krities policijos vadas A.

visiems Jungtinių Amerikos valstybių Mūsų bran
giems Vaikeliams ir toms šalims, kurios atstpvauja- 
mos jų Vyskupų, su giliausia tėviškos meilės širdimi, 
Mes suteikiame Apaštališką laiminimą. (Galas)

3BO«SM3WXX3SSMX««XX«S0«3SXSIWnS«^^

F. A. Morrill, Ine., Agents
Insurance of Ali Kinds

Bige1ow Block, 698 Washington St.,
Norwood, Mass.

—

U nited Cooperative Society
Meat, Groceries. Fish, Vegetables, Milk and Cream from our Dairy

47 SAVIN AVĖ. NORWOOD. MASS.

—.

Middleborough Cooperative Bank 

Middleboro, Mass.
• t

Trlfty Years Conservative Hdme Financing

Shares Always on Sale
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KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS.
I 

proga, lankėsi kun. Norbutas iš 
Frackville. Pa., prof. daktaras LJ

Worcester, Mass.

DARBININKAS

DIJDELIS IŠPARDAVIMAS
togų, parapijos vikarą kurt. A. 
Baltrušiūną.
< « ______________

MIRĖ
Rugpiūčio 10 d. staigiai mirė 

Vincentas Jankauskas. Velionis 
paliko nuliūdime žmoną Emili
ją. ir dvi dukteris, Aldoną ir 
Birutę, ir kitus gimines. Rug-

Pas mūsų kleboną, kun. P. M. Pakštas, “Draugo” redaktorius pjūčio 13 d. iš Cambridge N. P. 
Jurą, Kunigų Vienybės pirmi
ninką, Federacijos Kongreso

MONTELLO, MASS.
Gavo Vedėjo Vietą

II
I

Leonardas Šimutis iš Chicago, 
III. ir advokatas S. Gabaliaus- 
kas. “Lietuvos Žinių” redakto
rius iš Cleveland. Ohio.

Taipgi Palangoje vieši pas 
savo mamytę Pasijonistas tėvas 
Gabrielis.

parap. bažnyčios, palaidota Šv. 
Mykolo kapuose. Reiškiame gi
lią užuojautą velionio šeimai ir 
giminėms.

August S AL]
Verdantis Europoje karas iškėlė ir dar tebekelia kainas aukštyn. Nors, rodo

si, ką čia karas bendro turi su moteriškais kailiniais, bet nežiūrint į tai. kailinių 
kainos labai kyla. I. . Fox, didžiausia Amerikoje moteriškų kailinių firma dar kai
nų nepakėlė. Kadangi I. J. Fox krautuvėje kainos tebėra nepakeltos, o be to, dar 
šį mėnesį yra skelbiamas specialis nupiginimas, taigi, Naujosios Anglijos ponios 
ir panelės pasinaudokite nupigintomis kainomis — įsigykite kailinius dabar, nežiū
rint, kad dabar jie nėra reikalingi. Kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjimu, o li
kusį balansą mokėti pagal savo išgalės. Kas nusipirks kailinius dabar, toms bus 
duodama storage dykai.

Atėjusios į krautuvę, visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų lietuvis šios 
krautuvės atstovas p. Ber
nardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas. Per jį 
pirkdamos kailinius, su- 
taupisyte 10 nuošimtį nuo
laidos. Naudokitės Rugpiū
čio mėnesio dideliu Išpar
davimu, kuriame galėsite 
sutaupyti daug pinigų.

PIKNIKAS
Ateinančiame sekmadienį, t. 

y. rugpiūčio 17 d.. Grasemere 
P. M. parke, Bedford, Mass., įvyksta 
Vadas svetainės ir klūbo fondui ren- 

iždo globėjas, giama gegužinė. Visi žinote, 
10 d., išvažiavo į kad Cambridžiečiai visados su- 

Barre. Pa., valdybos po- rengia šaunius išvažiavimus bei 
gegužines, tai ir dabar iš anks- 

-------------- to nėra reikalo sakyti, kokia ta 
J. Petrauskas iš Brock- gegužinė bus. Galima pasakyti, 
savo altoristais atvažia- kad bus puiki, marga, ir įdomi, 

nes klūbiečiai deda visas pa- 
' ’ 1 ši gegužinė bus

sėkminga. Tamsta dalyvauda-1 
mas turėsi linksmą laiką ir mū- 
sų darbą paremsi. Esate kvie
čiami visi ir visos, o klūbiečiai 
suteiks visiems smagiausią pa- 

. silinksminimui popietį.

Mūsų klebonas kun. 
Juras. LRKSA Dvasios 
ir p. K. Vencius, 
rugpiūčioi

Wilkes 
sėdin.

Kun.
iton, su
■ vo Palangon visai savaitei ato- nes klūbiečiai deda 
'stogauti. A ušrelė. stangas, kad
I i

Montello, Mass. ošiančios pu- romą kolekta pagal Amerikos 
šys laukia mūsų visų.

CAMBRIDGE, MASS
i Vyskupų įsakymą dėl sušelpi-; 
■mo žmonių nukentėjusių nuo,

411 WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

Šeštadienį, rugpiūčio 9 d., po
nų Narmontų namuose, pager- 

\ arpų muzi- bimui jų ištekančios dukrelės, j 
P. Narmontaitės. įvyko 

puiki “Shotter Party”. Dalyva
vo labai daug svečių, ne tik iš 
apylinkės, bet matėsi svečių ir 
iš tolimesnių kolonijų, būtent, 
Detroito, Worcester, ir Brock-

Rugpiūčio 10 d. Marianapoly, karo, Kolekta tikrai buvo stam- 
šventime Kalvarijų stacijų, bi, nes žmonės atjaučia, kad 
Cambridžiečiai skaitlingai da- dabar žmonės kenčia ir badau- 
lyvavo. Klebono kun. P. J. Juš- ja. 
kaičio pastangomis išsiųstas 
vienas autobusas. Dauguma va
žiavo savais automobiliais, 
tą dieną kai kurie iš gerųjų ka
talikų, ir į nereikiamas vietas 
nuklydo, negražu. A.D.

t

Muzikas Jonas Vaičaitis,
Įžymus muzikas, 
kos specialistas, Šv. Roko par., p.jes 
Montello, Mass. vargonininkas, 
prieš porą savaičių gavo vedėjo 
vietą, JOHN MOLK krautuvė
je, 246 Main St., Brockton, 
Mass. Šioje krautuvėje parsi
duoda visokios rūšies kamaros, fono Party surengė jos tėveliai, 
kaip tai: Graflex ir Speed Gra- pOnaj Narmontai, padedant jos 
flic, Kodakai, judamųjų paveik- draugėms Svečiams dovanas 
slų projaktoriai: Bell & Howell, perstatė ir išvardino, p. Pranas 
Victor, Kodak, Revere, Keip- Vaitkus ir p-lė Bronė Mažutai- 
tone ir kitokių išdirbysčių. Šio
je krautuvėje yra taisoma įvai
rios rūšies kamaros ir projekto
riai. Čia parduoda paveikslams 
išdirbti įvairūs chemikalai, vi
sokios mašinos paveikslų spaus
dinimui ir padirbimui. $ioje į- 
staigoje galima gauti spalvuotų 
ir nespalvuotų filmų ir fotogra
fijoms popieros. Čia taipgi yra 
išdevelopuojama paveikslai ir 
atliekamas darbas pirmos rū
šies. Jei kam reikalinga kelionei 
čemodanai, 
krautuvėje galite gauti. Reika
lui esant kreipkitės 278 Main 
St., Brockton, Mass. arba tele- 
fonuokite į krautuvę Brockton 
2696. Namų telefonas, Brockton.
7815.

—
Dieną prieš Labor Day, Ro- 

’ muvos parke. Montello, Mass., 
įvyksta trilypė gegužinė. Ren-' 
giama South Bostono, Cambrid
ge ir Montello LDS kuopų. Ren
kimės visi iš anksto važiuoti į 
šį paskutinį vasaros išvažiavi
mą. Vieta yra labai ideali už
baigimui vasaros pasilinksmi
nimų. Tenai turėsime ne tik 
linksmą laiką, bet turėsime pro
gos pasidalinti mintimis su iš 
tolimesnių kolonijų lietuviais. .............. .....
Romuva mylima visiems, ir te- pharmacy savininkas ir phar-

A. A. PETRAS STEPONKUS
Rugpiūčio 1 d. New Yorke, po 

ilgos ligos mirė buvęs populia
rus Worcesterietis, Petras Ste- 
ponkus. A. a. Steponkus yra ki-

bet

NORWOOD, MASS
t v”

Ji
i 
i

Bažnyčios taisymas eina iš 
lauko pusės, laiptai, bokšto sto- Žemaitijos, Varnių para-
gas, dažymas langų ir durų. Ge-‘ ^tetų kaim<\ W<>rceste-
ros valios žmonės duosniai au
koja parapijos 
mato tikrą reikalą ir 
savo mylimo klebono.

ii
reikalams, nes

klauso

jos parapijos, Pakru 
kaimo. Aš likus su savo 
liais norime išreikšti 
giausią padėką mūsų 
mam klebonui kunigui 
Vasiui už pribuvimą mir 
landoje ir už laidotuvių 
laikymu šv. mišių. Ačiū 
Jutkevičiui ir kitiems už
navimą kapuose. Ačiū v„o^x- 
ninkams Jonui ir Marijai Či- 
žauskams ir Juozui Žemaičiui

Worceste- 
rio Vyčių bujojimo laikais a. a. 
Petras buvo kuopos pirminin
kas ir savo gražiu elgesiu, tak
tingumu pritraukė daug narių. 
Ponas Steponkus buvo iš Lietu
vos jau pamokytas ir mokyklos už gražų giedojimą. Ačiū miru- 
suole Lietuvoj sėdėjo su gimi- šio broliui Mykolui Žemaitai- 
naičiu dabartiniu atstovu Povi- čiui, jo žmonai ir visai jų šei- 
lu Žadeikių. mai už didelę pagelbą ir rūpes-

Kas atsimena Vyčių veikimą tį mirties valandoje fr už gėlių 
VVorcestery tais laikais, žino

♦
Scouts,Pereitą savaitę, Boy 

praleido vakacijas Palangoje, 
Methuen, Mass. Jie turėjo ‘good 
time’. Su jais buvo ir kun. J. 
Bucevičius, jų prižiūrėtojas.

p. Antanas Mickūnas, Balch _________
Ateinantį sekmadienį, rugp.! koks susiklausymas, idealizmas 

atostogauja New 17 d., yra rengiamas piknikas ir solidarizmas buvo tarp narių.
Spėjama, LRK Federacijos 28 skyriaus. Koks gražus, blaivus jaunimas 

Tai bus pirmas parengimas nū- dirbo lietuvybės labui, neatsi- 
Pelnas bus ski-’ žvelgiant į jokią asmenišką 

naudą. Tie, kurie turėjo laimę visiems giminėms ir visiems už 
tais laikais prie Vyčių priklau- šv. mišių užprašymus, už gėlių 
syti ir dabar mėgsta susieiti bukietus visiems, kurie jie pa- 
karts nuo karto ir pakalbėti a- lydėjo į kapus, už grabo neši- 
pie veikimą. Nors p. Petras gy- mą mano broliui Antanui Palu- 

iveno kitur, bet reguliariai at- beckiui, Jonui, Vytautui, Anta- 
į vykdavo į VVorcesterį ir palai- nui, Petrui 
kydavo santykius su senais sė- mano krikšto

Kitą savaitę kun. S. P. Knei
žis, Šv. Jurgio par. klebonas iš
vyksta į rekolekcijas. Grįš šeš
tadienio rytą. rugp. 23 d.tytė. Panelė P. Narmonaitė yra 

viena iš pavyzdingųjų mergai
čių; yra baigusi Cambridge lie
tuvių parapijinę mokyklą, pri- . v. . .
klauso prie sodaliečių, taip-gi . ... . maciscas,
yra alumnietė, ir buvusi choris- Plkruke nugirstl. vieno lietuvio Yorko valstybėje, 
tė. ir priklauso prie kitų vieti
nių organizacijų. “Shower Par
ty” buvo surengta būsimai jau
navedei nieko nežinant. Svečiai 
apdovanojo busimąją jaunave
dę brangiomis ir gražiomis do
vanomis. Panelė P. Narmontai- 

taip-gi jų _ šioje j^ka už lietuvio jaunuolio
Igno Lukošio. Vestuvės bus La
bor Day. Linkime busimiesiems 

j jaunavedžiams linksmo vedybi
nio gyvenimo.

l

Sveikiname sugrįžusį iš atos-

prasitarimą, tai buvo hartfor-• jtad grįš šeštadienio rytą, 
dietis, kuris žiūrėdamas į o-i------------
šiančias pušis tarė: “O Romu- PP- J- ir J. Babilaitės, gyv. 
va, kad kas tave nuneštų prie Folan Avė., pereitos savaitės 
jūros, tu savo ošiančiomis puši- Į pabaigoje išvyko į Pittsburgh, 
mis. primintai man Birutės kai- Pa. dalyvauti L. Vyčių Seime, 
ną Palangoje”. Tiesa, nes ištik-; kaipo L. V. 27 kp. atstovės. Kol 
rųjų tik trūksta jūros, o tos' kas negavome žinių kaip joms 
pušys tikrai lig Birutės kalne, patinka Pittsburgh’as ir Sei- 
Trilypė gegužinė visais metais mas? 
būna sėkminga, tai rengėjai 
šiais metais rengiasi prie dar 
sėkmingesnės. Nepamirškite, 
rugpiūčio 31 d. Romuvos parke

neto skyriaus.
riamas Lietuvos gelbėjimo fon
dui. Kviečiama visus atsilanky
ti ir paremti tą gražų ir prakil
nų darbą. T. M.

WESTFIELD, MASS
Turi būti patinka, kad 

neturi laiko parašyti atvirutės.

Muz. Anicetas Šlapelis, Šv. 
Jurgio parapijos vargonininkas, 
planuoja kitą savaitę vykti į 
New Yorką porai dienų. Lai
mingos kelionės sveikam su
grįžti.

bukietą. Ačiū nuoširdžiai gimi
nėms iš Hoosick Falls. Širdin
giausiai taip pat ačiū Antanui 
ir motinai Antanavičiams už 
patarnavimą mirties valandoje 
ir gėlių bukietą. Pagaliau ačiū

PIKNIKAS Pereitą sekmadienį nemažai 
Norwoodiečių dalyvavo 
rijų šventimo iškilmėse 
napolyj.

Kalva-
Maria-

Rap.

Rengia South Bostono 1-ma, Brocktono 2-ra ir 
Cambridge 8-ta LDS Kuopos.

SEKMADIENĮ,

Rugpiučio-Aug. 31 d, 1941
Romuvos Parke Montello, Mass.

Gros Geras Orkestras. Dainuos “Old timers 
dainininkai. Dalyvaus Meška Su Medučio Bačka. 
Bus daug naujų ‘surprizų’ ir ‘šurum-burum’

Žemaitaičiams ir 
■ sūnui Alfonsui 

Šv. Kazimiero parapija rengia brais. Palubeckiui. Ačiū graboriui
didelę Lawn Party rugpiūčio 22 A. a. Petras netik buvo darb- Petrui Karaliui už gražų patar- 
ir 23 d. Vieta netoli parap. baž- štus, be išskaičiavimo veikėjas, navimą laidotuvėse, 
nyčios, labai graži, su įvairiais bet kartu turėjo palinkimą prie 
papuošimais ir patogumais. Be meno. Ne vieną lietuvišką va
to yra parengta didelė platfor- karėlį papuošė su savo gražiu 
ma šokiams, taip, kad grojant baritonu, 
puikiai muzikai visi, jauni ir se- A. a. Steponkus paliko dvi 
ni, nėra abejonės, bus patenkin- seseris — viena New Yorke, o 
ti ir turės gerą laiką. Tad ren- kita p-lė Juzė Worcestery, ir 
gėjai kviečia bendrai visus, o y- du broliu Lietuvoj. New Yorke 
patingai lietuvius, iš arti ir toli, mieste a. a. tapo iškilmingai pa
dalyvauti mes visus gražiai pri- laidotas, o čia Worceštery šitą 
imsime, palinksminsime ir ska- savaitę buvo egzekvijos, 
niai pavaišinsime.

Pradžia 6 vai. p. m.

LAWN PARTY

Negaliu pamiršti ir Draugijų 
ir Šv, Kazimiero Labdarybės ir 
Susisievinijimo skyriaus už pri
sidėjimą laidotuvėse.

Suzana Žemaitaitienė.

AVĖ MARIA VALANDA

NASHUA, N. H.
---- 4----------------

Darbai eina visu smarkumu, 
dieną ir naktį. Kaip ilgai taip jjęgTREL SHOW_
bus. sunku pasakyti. > IŠVAŽIAVIMAS

I

Buvę bendradarbiai užjau- 
čiam giminėm ir ypatingai 
Worcesterietei p-lei Juzei Ste- 
ponkaitei. Liko mums kaipo at
mintis jo geri darbai, ir siekiai.

Rugp. 3 d., parapijos pikni
kas kuogeriausiai pavyko, ir vi
si žmonės linksmai laiką pra
leido. Mūsų parapijai liko gra
žaus pelno.

Rugp. 10 d., daug žmonių va
žiavo į Marianapolį, Conn. da
lyvauti pašventinime Šv. Kry
žiaus stacijų. Sugrįžo į namus . 
pilni džiaugsmo.

Neseniai mūsų jaunimas, ku- Lai Viešpats suteikia Jam ra- 
rie dalyvavo Minstrel Show žai- mybę!
dime, turėjo savo išvažiavimą,1 --------------
kurį surengė kun. Puidokas. Vi- Moterų Sąjungos Baltimorės 
si turėjo linksmiausį laiką, vie- seimo delegatės VVorcesterietės 
ni važinėjo laiveliais, kiti mau- ponios Mažeikienė, Vaitekūnie-' 
dėsi ir kaikurie “beskeitydami” nė, Vaškelevičienė ir Urmonie-' 
net salę judino iš pamatų. Grįž- nė svečiuojasi Washingtone po 
tant namo, visi traukė lietuviš- sesijų. Tikimės, kad greit su
kas dainas. Valio lietuviškas grįš ir namiškiams parveš daug 
jaunimas!

Sekmadienį, rugpiūčio 24 d., 
Avė Maria Valandos metu bus 

j transliuojama apie Šv. Columbą, 
kuris yra žinomas kaip Caledo- 
nia apaštalas. Pasiruošęs apaš
talauti Irlandijoj, persikėlė į 
Škotlandiją, kurioje praleido vi
są savo gyvenimą apaštalauda
mas ir įsteigė daug seminarijų.

I
I

gražių įspūdžių iš Moterų šuva-; 
žiavimo. M.G.

William J. Chisholm 
GRABORIUS 

Asmeniškas Patarnavimas” 

331 Smith St., 
PROVIDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952 

Namų: PI. 6286
MIRĖ

Ateinantį sekmadienį, choras Amžinos atminties mano vy-' 
turės išvažiavimą. Visi Choris- ras. Antanas Žemaitaitis, “Dar-! 
tai rengiasi. Visi teiraujasi, kur bininko” skaitytojas, atsiskyrė 
visa tai įvyks? Atsakymas iš- su šiuo pasauliu liepos 28 d. Gi- 
girstas nuo kun. Puidoko: Gra- mė gruodžio 21, 1887. Atvykęs 
žiausioj ir patogiausioj vietoj”, iš Lietuvos, Suvalkų, Kalvari- 
Visi choristai susirinkite 
parap. bažnyčios 12:30.

Pirmiau—Pope Optical Co.

prie
i

MARIJOS VAIKELIAI
Trečiadienį, Marijos vaikeliai siliko ir namo parsivedė.

turėjo daug “fonių”, turėjo “šu
niukų” kepimo balių. Vienos vi
rė. kitos kepė, o kitos gyvus pa-

-------------7 . . CHORO
Neseniai buvo bažnyčioje da- jgyrj^gjĄyriMAS

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

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

275 Main St.. gebate r, Mass.

Albert 1 Barker

*

Pats važiuok ir kitą kviesk , nes tai paskutinė tokia 
proga susitikti tuos, kurių seniai nematei. Lauksim!

a+a A^A_A^A_A^A^A^A. A^A_a+a a^a, a+a
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[vietinės žinios
Naujas Profesionalas

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE
(Kun. A. Cebatorius it Water- 

bury, Conn. ir kun. K. Jenkus it 
So. Boston, Mass. buvo itvykę a- 
tostogų. Važiuodami automobiliu 
pasiekė net Kaliforniją. Jiedu 
daug ką matė ir patyrė. Kun. K. 
Jenkus, “Darbininko" redakcijos 
pratomas, sutiko paratyti ne tik 
Įspūdžius it savo kelionės, bet ir 
apie tas istorines ir Įdomias vie
tas, kuriose lankėsi. Pirmame ap
rašyme, kuris čia telpa, kun. K. 
Jenkus pradeda nuo San Francis- 
co, Cal. Kun. K. Jenkus pareitkė: 
“Jeigu nepavargsiu, tai tokių ap
rašymų apie Amerikos įdomias 
vietas užteks “Darbininkui" per 
pusę metų". Red.).

Jau debesys niaukstė žydrąjį 
dangų ir raivėsi dirbtuvių mels
vi dūmų siūlai, susiliedami su 
dangaus debesėliais, kuomet 
mūsų akys netoliese išvydo gar
sųjį Švento Pranciškaus mies
tą. Mums bevažiuojant ir saulu
tė iš lėto dingo, paskęsdama 
nuostabių spalvų jūroje. Visa 
gamta atrodė lyg puikus arno
tas išrašytas aukso gijomis. 
Keliaujame automobiliu, paten
kinti kaip dvi musės šaukšte!

Pasiekti San Francisco miestą 
važiuojame tiltu, kuris jungia 
Oakland’o miestą su pussaliu, 
kame, it grybas, išdygo Švento 
Pranciškaus miestas. Tiltas, 
puspenktos mylios ilgio ir 200 
pėdų aukščio, sutvarkytas taip, 
kad per jį gali bėgti devynios 
eilės automobilių žaibo greitu
mu. Sužinojau, kad pastatyti 
tokį tiltą truko penki metai; 
kainavo $77,000,000.

Mano bendrakeleivis saugiai 
Buick’ą vairuoja; aš gi smalsiai

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

žiūriu į viešąją gatvę, kur kaip 
skruzdėlyne, zuja automobiliai, 
autobusai, tramvajai ir žmonių 
minia. Tiek daug judėjimo, sku
bėjimo; manytume, kad pasau
lio baiga!

i Atradę butą ir šiek-tiek pa
silsėję, išėjome užmegsti pažin
tį su miestu. Roma, tiesa, pa
gal padavimą, pastatyta ant 
septynių kalnų, bet Šv. Pran
ciškaus miestas ant keturioli- 

Ikos kalnų stūkso, ir deja tam 
' automobilį vairuojančiam, ku
ris gerų stabdžių neturi. Žmo
gus, sergąs širdies liga irgi te
pasilieka namuose.

Ramiųjų vandenynas ir marių 
įlankos apsupa beveik visą 
miestą. Nakties metu, kada e- 
lektros šviesos, it skaisčios žva
kelės, mirkčioja ar tai laivuose, 
kurių randasi daugybė, ar tai 
spindi aukštuose kalnuose —j 
reginys žavėtinai gražus. 
Francisco didžiuojasi savo 
tu, vienas iš didžiausių ir 
giausių pasaulyje.

Nušviestomis gatvėmis mums 
beeinant, istorijos rūkai pama
žėliu dingo. Dabar dingtelėjo į 
galvą tie faktai, kuriuos taip 
nekantriai mokėmės, kuomet 
teko trinti kietus mokyklos 
suolus. Lyg aidas ir dabar 
skamba švelnios mokytojos vie
nuolės balsas — “Pirmieji bal
tieji žmonės apsigyveno dabar
tiniam San Francisco mieste 
1776 metais, bet miestas galuti
nai pramintas San Francisco 
tik 1847 metais”. Dabar gerai 
atsimenu, kad Kalifornijoj vie
na diena nepamirština, tai sau
sio 24, 1848. Todėl, kad Jonas 
Marselis, stovėdamas prie Sut- 
ter’io malūno, užėjo auksą. 
Auksas! Auksas! Žodis sus
kambėjo visų gyventojų ausy
se, nuaidėjo po visą pasaulį. - 

Iš visų šalių ir užkampių 
plaukte plaukė žmonės auksą 
kasti. Kur pirmiau gyveno tik 
800 žmonių, į du metus atsirado! 
30,000. Dėl aukso gabalo, žudy
mai, vagystės, visokios rūšies 
latravimas užviešpatavo buvu
sią ramią žemės kertelę. Dar 
nesukako nė šimtas metų nuo 
to įvykio, bet dabar San Fran
cisco miestas vaidina žymią ro
lę šiaurės Amerikos gyvenime. 
Trumpas posakis gerai apibudi
na miesto nepaprastą pažangą: 
“gimė iš vandens, augo aukso 
dulkėmis”.

(Bus daugiau)

T

San 
uos- 
sau-

Pauline L—, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

n Nuo 6 iki 8.
Btkmadienlai* pagal sutarti.

l r r {N 7; j Mik GRĮŠ PENKTADIENĮ

k*, t uis
Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L P
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo * ryto Iki 12 vai. diena.

So. Boston, Mass.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

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

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

534 Broadway,

vedėjas nupiešė grožybę mūsų 
dainų, ypač brangų Lietuvos 
himną, kurį parašė Dr. V. Ku-

, * , . * dirka. Nepajutau, kaip pradė-, buvo ir pats Šarkis. P-nas sar- . , . .... , •, jau kartoti jo žodžius ir visokį
; kis gražiai atrodo ir kelis zo- , .... . . .• ... ......................................seseliai mintis apsupo. Taigi gy-

į vendami dar laisvoj Amerikoj
bėjo. Pirmadienį jau buvome .... . , . . ... ...J J . būtinai dazmaus lietuvių himną
Baltimorę. Kadangi su mumis!, x .....° : kartojant, prisiminkim musų
važiavo ir P. Kisielienė su sūne- . . ..... ,,laimę laisves čia, maldaudami 

dėl mūsų lietuvių už jūrų, kad
P. Dikinius. Vakare ... . . . .. . . .neužilgo vėl sviesi saule laisves

nuėjome į puošniąją Šv. Alfon- . . x x . ..... .j e r 'u't sviestų ant musų didvyrių ze-
so parapijos svetainę, kur bu-. T
vo šeiminis koncertas. Greit pa-1 -r O. Jurgutiene.
sitikome daugelį seimo dalyvių, _________________________

Paėjo iš Lavvrence ir Methuen.
Šventintas kunigu 1921 metais.

Nuo pat pradžio seminarijos' 
gyvenimo jis buvo lietuviams: 
klierikams, kunigams ir žmo-' BOSTONĄ APLANKIUS
nėms labai draugingas. ! Vykdoma į M. Sąjungos sei-

Tapo palaidotas rugp. 14 d., mą’ ta proga užsukome ir i Bos- džius su Juo lietuviškai prakal- 
_ i 4" ra ^1 ra Ir, rt , i z-vr'» 1 r a a aai I i/-an la/aaza D a n /-l »laiiaazarart/a

Nekalto Prasidėjimo kapuose,
Methuen, Mass.

Paliko labai seną motiną ir
vieną brolį.

Įkainavimas Se. Bostone 
Projektų Hm Pirmyn

toną aplankyti gimines, kuriuos 
jau seniai buvome matę. Teko^ 
nuvykti į Brightoną ir pasima-

I tyti su senoms veteranėms vei- liu, tai ir apsistojome pas jos 
kėjoms kaip tai ponia E. Buce- gimines 
levičiene, M. Bucevičiene. Mrs.
A. Loh ir M.
adv. A. Sykes
kad dėl stokos
Įima atlankyti
kaitienės, jos mamytės K. Sauli- Lavvrence 
tienės ir adv. A. Sykes. Susto- Nashua, 

vizitui

John A. Breen, Boston Hous
ing authority pirmininkas šian- 

idien pareiškė, kad So. Bostone 
naujų namų — “Housing pro- 
ject” įkainavimas eina smarkiai Jom trumpam
ir jau neužilgo bus baigtas. Į garbingąjį tautos
keletą savaičių įgalioti Boston gerbiamą kun. Dr. K. Urboną- jiena 
Housing valdybos asmenys su-

Raudoliūniene ir 
mamyte. Gaila, 
laiko nebuvo ga-

Stefanijos Juš- tarp kurių P. L. Venčienė iš
ir P. T. Mitchell iš 

N. H. su kuriomis 
ir pas tarplankiais teko ir apie praei- 

vadą tį pasikalbėti. Džiuginanti nau- 
l Detroito sąjungietėms, 

vičių, užsukome ir į “Darbinin- kad mūsų Elzbietos Paurazie- 
i pasitiko nės keturių metų pirmininkavi- 

praves tuo reikalu derybas. Iki P°nas Peldžius, už minutės atė- mo darbas seimo dalyvių buvo 
šiol dar namų statymo valdyba J° ir Jau nuo seniai pažįstamas labai įvertintas. Priėjus Centro 
nebuvo įgaliojusi jokio asmens* “Darbininko” redaktorius A. valdybos rinkimams buvo jos1 

derybas su nami| savinin- ■ -kneižys, su kuriuo teko kelias atsiklausta, ar Ji palaiko kan~ i 
kais bet labai trumpoje atei- minutes pasikalbėti . S. Stepu- didatūrą, bet ji atsistojo ir pa-

Algirdas J. Raškauskas,
gyv. 346 K St., sūnus Jono ir 
Julijos Raškauskų, baigė Massa- 
chusetts College of Pharmacy ir 
išlaikė Statė Board egzaminus, sįsįekg su namų savininkais ir ^4 > kur pirmiausiai

; Gabus Algirdas tik spėjęs baig- 
' ti mokslus jau ir darbą gavo —
Mass. General ligoninėje.

Algirdas gimęs ir augęs South 
Bostone pradinius mokslus iš
ėjo South Boston Art School ir 
Vidurinius English High Bosto-

> ne.
| Algirdas ypatingai pasižymėjo 
eidamas College mokslus ir 
baigdamas gavo B. C. laipsnį ir 
išsidirbo progą siekti M. S. laip
snio. Prie to duota fellowship.

’i Algirdui iš mažens labai sekė
si mokslas ir jis jį mylėjo. Jis

■ gražiai kalba lietuviškai ir ga- 
' na malonus, mandagus, kuklus.

Algirdo tėvelis Jonas ir Julija 
atvykę iš Lietuvos Paliūnų kai
mo, Punsko par., Suvalkijos. 
Pro jųjų žilgalvėles šiomis die
nomis prariedėjo jau 35 metai 
vedybinių sukaktuvių. Ponia Ju
lija tik pora metų atgal pami
nėjo savo draugių ir draugų bū
relyje pusšimčio - auksinio gim
tadienio sukaktuves.

Ponas Jonas Raškauskas 
siuvėjas ir turi savo šapą 
I St., So. Bostone. Jiedu 
LDS 1-mos kuopos ilgamečiai 

*'■. nariai ir laikraščio “Darbinin- 
~ ko” skaitytojai. Jie išaugino dvi 
- dukreles ir sūnų Algirdą.

1 Mes linkime pp. Raškauskams,
io ypač Algirdui geriausio pasi
sekimo

• f

i muose 
siems!

tyje tas bus padaryta.
Patariama namų savininkams 

eiti į derybas su Boston Hous
ing autoritetais arba jų įgalio
tais asmenimis, turinčiais iš 
Housing administracijos tam 
tikrus įgaliojimus.

Adv. Jonas Grigalius yra Bos
ton Housing Authority legalis 
patarėjas.

PIKNIKAS

lionis buvo nuvykęs ir į kumšti- teikė savo rezignaciją. Gausiu 
ninko Šarkio užeigą, tuo laiku delnų plojimu ir žodžiais reika-

I
lavo, kad apsiimtų ir plojimas 
tęsėsi tol, kol ji net susijaudi
nusi ištarė žodį palaikau ir bu
vo vėl išrinkta 59 balsais prieš 
4. Kadangi į seimą neatsilankė 

V. direktorė A.

Sekmadienį, rugpiūčio 17 d., 
š. m., Moterų Sąjungos So. Bos
tone kuopa su Amžinojo Rožan-

1VAIROS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

III 
yra 
198 
yra

jo moksliškuose sieki- 
ir laimės visiems, vi- 

Rap.

ŽINUTĖS
Artistas Rapolas Juška 

savaitę grįšta iš atostogų.
šią

pa-Rugp. 15 d., po vakarinių 
maldų bus laikomas Federaci
jos skyriaus svarbus susirinki
mas.

t
i Mirė Kunigas Tremblay

Kun. Pr. M. Juras, LRKSA 
dvasios vadas buvo išvykęs į 
Wilkes - Barre, Pa. į šios orga
nizacijos centro valdybos posė
dį. Grįžta penktadienį.
• — I —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKALINGA geras darbi-; 
ninkas, dirbti b.učernėje ir vai-j 
ruoti trokui. Darbas pastovus. 
Atsišaukite tuojau 187 Webster 
Avė., Cambridge, Mass.

I
PAIEŠKAU Juozapo Palapės. 

kuris pirmiau gyveno Roches- 
ter, N. Y., o dabar nežinau kur 
jis randasi. Prašau atsiliepti 
pačiam arba kas žinote jo adre
są, labai prašau man suteikti: 
Petras Martinkus, 79 Spruce 
St., Lawrence, Mass. (15-19)

; čiaus Brolija rengia gražų pik
niką, kuris įvyks Spot Pond’e.1 

i Šio pikniko pelnas skiriamas va
sarinės mokyklos palaikymo 
fondui. Rengėjos žada pikniką' buvusi Mich. 
tikrai padaryti gražiu ir vaišin-' Kratavičienė tai seimo dalyvės 
gu, o prie to graži gamtos ap- sutiko> kad aš tą darbą paim- 
linkuma žadins kiekvieną jaus- giau. Aš kooperuosiu su Centro 
tis kaip pirmos klasės parke. 
Verta nuvykti visiems, kurie tik 
gali į šį pikniką ir paremti gra- 

I 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- 

i stoti. I
Važiuojant Streetcariais: rei- pildė Chicagos lietuvių choras 

kia važiuoti ligi Washington “Pirmyn”.
Station ir iš ten paimti Everett Radio stotys 
traukiniuką ir važiuoti ligi Sul
livan Square. Ten paimti Spot 
Pond karą, kuris priveža prie 
pat vietos.

Rengėjos kviečia visus atvyk
ti į pikniką.

valdyba pilnai ir dirbsiu orga
nizacijos labui kiek aš galėsiu 
ir sugebėsiu.

Valerija S te pulionienė.

Nemažai mūsų lietuvių klau
sės ir gėrėjos linksma lietuvių 
programa šeštadieni, rugp. 9 d., 
4:30 — 5:00 vai. p.p., kurią iš-

Darbininkui”,

IŠSIRENDAVOJA puikus, garu 
apšildytas 5 kambarių Ratas. 
Šviesus su visais moderniškais 
įrengimais. 
Atsišaukite
bininko” administraciją, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

Renda — pigi 
tuojau į “Dar-

z

Kadangi Detroito 
netransliavo šios 

programos, didelė padėka laik
raščiams —
“Lietuvių Žiniom” ir kit. už pa
skelbimą šios programos, kurią 
Detroite turėjom progos girdėti 
per Chicagos stotį WGN. Pen
kias dainas ir himną puikiai da
lyviai išpildė. Nors trumpai, 
bet taip įspūdingai programos

Į
(

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio Metinis 

Suvažiavimas

EVERETT, MASS., rugp. 11 
cL, mirė Šv. Juozapo Prancūzų 

j par. klebonas kun. Juozas Trem- 
iblay, 46 metų. Jis mirė širdies 
liga. Sirgo tik nuo rugp. 5 d.

Jis Everette klebonavo vienus 
metus. Devynis metus vikaravo 
Salėm, Mass., ir Lowell, Mass.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanta Furniture Co.
MO.VERS— 
Imu red and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstanoo 
Movtng

326 ■ 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

Bay Yiew Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
80UTH BOSTON, MA88.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką*
SavinlnkaL

MUSCLES THAT COUNT i

I

i *

The racing greyhound is no different than the human athlete. It's 
the careful tramins’ dieting. exercise and ręst that makes chsmpions. Red 
Feet, above, now racing at WONDERLAND. REVERE, is a typical examp!e 
of the healthy canine athlete. A careful study of this grtyhound stream- 
liner vili reveal the bulging museles which are developed only through 
tireless work on the part of the owners and trainers who contend that the 
racing greyhound is the healthiest oi all aiujnals.

Bronis Kontnm
CONSTABLE 

Real Estate 4 Insurance 
JUSTI CE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SD. BOSTON, MASS. 

no South Bpstan 1761 
1£O Marine Road

Telephone
Reu

Tsl. ŠGUth Boston 24J8 

COAL-COKE-OIL

f

GERIAUSIUS !; 
RERMANENT WAVE ;!

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS ] •

CASPER'S BEAUK SALOM;:
83 L ST./ SO. BOSTON, MASS. <Į 

Tel. ŠOU 4645 J J

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. Juskaiti3,
Dvasios Vadas, 

A. Zaveckas, pirm., 
T. Versiacka#, rašt.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Bo3ton 1298

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

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mas3. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington St.. Rosiįndale, 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
oas protokolu raėtininks

«V. JONO EV. BL. PASALPINta
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass 

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston, Ma—

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 4K 
E. 7th SL. So. Boston. Mase

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes jis parduoda tviežlus produktus Ir ma- 
*nlal patarnauja. Nučją Į bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
fiatėte “Dartlnlnke".

♦.b

*

Povilas Bushmanas
48 CRESCPNT AVENUE 
Telephone ČOt-umbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
F. BaltružlOnae Ir p. Kllnga, Sav.
7S3 Broadvvay. Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

IS Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St,
SO. BOSTON, MASS.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Fumace Repai ra 
Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St,

ŠOU 0346

I

I

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
hluvalom purvinus karus Ir 

iftgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakt| 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tol. ŠOU Bootonbt15
Tel. ŠOU Boston 2609
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federacijos Kongresas I/.i

Gausus Kongresas, — Pakili Nuotaika, Malda Ir Darbas.
Šiemet suėjo 35 metai ščiau dvi Lietuvos vėliavos 

kai įkurta LRK Federaci- ir kryžius.
’ ja Amerikoje. Jos 28 Kon
gresas įvyko Marianapolio Kongresą. Prelatas Ambo- 
Kolegijoje, rugp. 7 d. 1941. tas sukalba maldą. Per 10 

Besibaigiant Kunigų Vie- minučių išrenkamas Prezi- 
nybės Seimui Marianapo- dijumas, Komisijos: Gar- 
lyje, pradėjo rinktis į Ko- bes prez. sudarė Prel. Am- 
legiją Susivienijimų, Są- botas, kun. dr. K. Urbona- 
jungų, Centralinių Organi-1 vičius ir kun. dr. J. Navic- 
zacijų, Federacijos Aps-kas, MIC. Darbo Prezid.: 
kričių ir skyrių atstovai, Kaz. Vilniškis, Dr. P. At- 
Draugijų įgaliotiniai ir Vi- kočiūnas, A. J. Aleksis. Se- 
suomeniniai Veikėjai se- kretorijatą sudarė: Ant. 
kančios dienos rimtam Tamulis ir E. Samienė. Re- 
darbui. Kaip vėliau suži- zoliucijų Komisijon išrink- 
nota, Kongrese dalyvavo ti: Kun. J. Balkūnas, kun. 
91 Veikėjas. Dr. J. Vaškas, MIC., A. F.

Pasitaikė labai gražus ir Kneižys, 
nekarštas oras. Su dideliu liauskas, 
malonumu svečiai naudo- Mandatų 
jos proga, kol nepradėtas kun. Dr. 
Kongresas, aplankyti gra-'MIC., p. Atkočiūnienė, p. 
žųjį Marianapolį, jo mišką,'Dulkė. Knygoms peržiūrė- 
statomus Kryžiaus Kelius ti išrinkti “Darbininko” ir 
— Kalvarijas, ūkį. Kai kas “Amerikos” Administrato- 
pasirinko mėlynių, gervuo- riai . 
gių, grybų... į

Išaušo rugp. 7 d. Prie vi
sų Kolegijos koplyčios al
torių nuolat buvo laikomos 
Mišios, nes buvo pasilikę njškiS jautriai prabilo rim- 
gana daug svečių kunigų. tam Kongresui įžangos žo_ 
po savo Seimo. Federaci-: dį ir akviets visus sugie. 
jos Kongreso posėdžiuose doti Tautos Himną Galin. 

gai ir stebėtinai sutarti
nai, it būtų geriausio cho
ro giedamas, suskambėjo 
Himnas, kurio metu matė-

J. B. Laučka atidaro

• v Adv. St. Gaba- 
J. B. Laučka. 
Komisijon įėjo: 
V. Andriuška,

Kongreso tvarkai žiūrėti 
pakviestas Kl. Dr. A. Ra
kauskas, MIC.

Kongreso Vedėjas K. Vil-

-J.

i ■
A.' Tokia tai iškaba.' Jie k 4 tai naujo pridėjo, 
kur sako, kad Miss dabar jau Mrs.l Ir kas tai 
naujo taip pat pridėta prie garsaus ei gar et o!

DĄRBINIffKAS
F.'* c »
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Kas tai NAUJO* tapo pridėta!

dalyvavo 26 kunigai.
PAMALDOS
Už Lietuvos Didvyrius ir 
Mūsų Mirusius Veikėjus.

Gedulingos šv. Mišios si kai kas susijaudinusių, 
prasidėjo 8:30. Jas laikė Seka Garbės Prezidijumo 
Jo Malonybė Prelatas J. sveikinimai.
Ambotas. Diakonu buvo Kun. Dr. J. Navickas, 
kun. J. J. Valantiejus ir MIC., pažymėjęs savo lū- 
subdiakonas A. Sandys, kesčius ir džiaugsmą, kad 
MIC., kuris šį šeštadienį po gali pas save priimti gar- 
Kongreso šventinamas į bingąjį Federacijos Kon- 
Diakonus ir rugp. 10 d. — gresą, pridėjo: 
į kunigus. i — Šiame rimtam Tautos

Kun. Dr. J. B. Končius skausmo ir džiaugsmo mo-
pasakė Kongresui pamoks- mente, jog esame patikimi rai apsipažinę su visa dvie- 
lą. Jis pažymėjo, kad mūsų draugai ir Kristaus Išpa- 
Broliai ir Seserys Lietuvo- žintojų Lietuvoje Broliai, 
je savo skausmu ir krauju,! 
savo gyvybės auka išpirko! 
Lietuvos kaltes. Dievas i 
priėmė jų auką už savo Tė-j 
vynę ir galime tikėtis skai
drios ateities Lietuvai, — 
Dievas leis pakilti Lietuvai 
į laisvę.

Dar prieš 10 vai. susirin-

nes jie nukankinti, ar kan
kinami, jie pūsta kalėji
muos tik už tai, kad buvo 
katalikai, tai mums yra 
kuomi džiaugtis ir didžiuo
tis, — jie mūsų garbė. Di
desnę garbę turėtume tik 
patys tapę kankiniai už ti- 

,v... . kėjimą ir tautą! —
ko Kongresas posėdžio. Sa-j Prel. Ambotas palinki 
lė gražiai dekoruota. Pre- Kongresui atlikti didelių 
zidijumo stalo šonuose dvi'darbų, Dievui padedant, is- 
didelės vėliavos: Amerikos I toriniame Tautos laikotar- 
ir Kolegijos. Viduryje auk-lpyje.

‘6

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

Atėję j 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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reikalu. Paskelbti išrink-1 žiu įlakeltli^pu • ir užsimb- 
tipii Cpntrn Vnldvhns naJjįmu dirbti daug ir našiai 

Bažnyčios, Tautos, Lietu
vos ir šio krašto ’ lietuvių 
naudai.

Daug kas sakė: — taip 
gražaus, sklandaus, turi
ningo nutarimais Kongre
so nesame matę. — Padė
ka ir pagarba priklauso 
Kongreso rengėjams ir da
lyviams. Kaz. Bitikas.

• • a » r ■•trr*

tieji Centro Valdybos na
riai: Laučka, Šimutis, kun. 
Balkūnas, Vilniškis, Alek- 
sis, kun. Švagždys, 
Juras,
Kneižys, kaip daugiausiai 
gavę balsų. Jie savo tarpe 
pasidalino pareigomis: — 
Pirm. J. B: Laučka, Sekre
torius L. Šimutis, Iždinin
kas kun. P. Juras.

Kongresas baigėsi gra-

kun.
kun. Navickas,

£ H.C.Lintott
Chevrolet — Oldsmobile — La Šalie

Nashua, N. H.

James B. Crorvley Agency
Insurance of all Kinds

97 Main St. Nashua 467i

| Brockton Sausage M f g. C o. i
370 N. Montello St., Brockton, Mass. Tel. 1606

(Kuriama La-u-kv’-a) puiku
sis Rytinio Viduržemio taba
kas ūpo pridėtas prie Old 
Gold. jo delikatni lapai sutei
kia naują skonį ir kvapumą 
šiai tai mėgiamai jų sudėčiai.

Tos pat pažįstamas pakelis — bet NAUJI
Ola Goldsl

P. Loriliard Company, įsteigta 1760 — puikaus la
boko sutaisytojo nuo Georgo Woshington'o loiky.

Union Mutual Fire Insurance»
Company

_ »
Urbonavi- Kat. turi jau savo pastovų tą turtą, bet laisvės dar ne- 

Tenka rasti laimėjom, — kalbėjo Pro- 
' ir jaunimui vadą, geriausia fesorius K. Pakštas.
Nu-—kunigą. | — Valdžios galva, minis-

Adv. St. Gabaliauskas teris pirmininkas K. Škir- 
kad pa neleidžiamas į Lietuvą:

čius sveikina Kongresą sa- instruktorių.
vo, “Studentų žodžio” f” — 
“Darbininko” vardu.
rodo į du Kongreso tikslus: 
nuolatinį stiprėjimą visų reiškia pageidavimų, 
mūsų Organizacijų ir sku- mūsų katalikiškas veiki- vokiečiai jį laiko namų a- 
botus mūsų Tautos ir Tė- mas būtų Bažnyčios ap- rešte uždarę, kam jis, jų 
vynės gelbėjimo reikalus, ruobuotas ir Episkopato neatsiklausęs, skelbė Lie-

Seka Centro Valdybos globojamas kaip visas Ka- tuvos laisvę ir nepriklauso- 
veikimo apyskaita ir pra- talikiškas Veikimas. Be to, mybę atstatąs.
nešimas. Tie pranešimai — jis pasakė įeitą tiesos žodį:t Prof. Pakštas nurodė kas 
raportai yra atspausti spe- — Lietuvą yra kalta, kad Amerikos lietuviams dary- 
cialiame leidinyje. Visi 
Kongreso dalyviai iš vaka
ro gavo leidinį ir buvo ge-

jūs Amerikiečiai esate tina šiuo momentu ir kaip 
silpni ir nepilnai organi- ruoštis prie taikos derybų, 
zuoti. Mes neįvertinom jū- Priminė, jog sukako 600 
sų darbų. Nuo pat prezi-'metų nuo Gedemino mir- 
dentūros iki DUL remti ties. Tas sukaktuves turė- 
raštinės visi klydome: tume panaudoti. Būtinai 

iMums buvo sakoma: “A- reikia sudaryti Lietuvos 
miršta.1 valdžią emigracijoje. Ver- 

pirmininkas Tad imkime iš jų, ką gali- ta šaukti Antrąjį Pasaulio 
Pietų Amerikos bol- Lietuvių Kongresą. Fede- 

vadams racijos Inform. Biuras tu- 
ir neaiškiems reikalams retų pastoviai veikti, net 
Lietuva skirdavo iki 400,- Lietuvai iškovojus laisvę ir 
000 litų, o Amerikos Lietu- nepriklausomybę, nes dar- 
viams paskūpėjo n®+ pa
siūlytų 50,000 litų. Lietu-

• v

V •

jų metų Federacijos veik
la. Pažymėtina tik šie ne
spausdinti papildymai.

Dr. A. Rakauskas, MIC., merikos lietuviai 
buvęs C. V. 
kol neįstojo į Marijonų me”. 
Vienuoliją, dėkojo už paro- ševikuojantiems 
dytą jam Federacijos pasi
tikėjimą, — jis per aštuo
nis metus vadovavo Fede
racijai; bet pasirinkęs kitą 
luomą, ir jausdamas, jog 
reikia įnešti į visą Fed. vei-į va nepamatė J. A. V. lietu- skaitos padarė ryškių pa- 
klą naujos ugnies, užleido vių pirmaeilės 1,
savo vietą Vice Pirminin-' veiklos, 
kui. J „ . _ „ „

Seka platus Sekretoriaus kun. Dr. J. Vaškas, MIC., jog reikia išjudinti visą 
L. Šimučio paaiškinimas kun. J. Mačiulionis, MIC., Tautos organizmą, 
prie spausdinto pranešimo, nurodydami į praktišką I Adv. Gabaliauskas pa- 
aiškus iždininko kun. Pr. ! siūlymų reikšmę. Kun. Dr. brėžė, jog mums trūhcts 
Juro žodis

net pa- ■ bo daug.
Dr. J. B. Končius prie pa-

reikšmės stabų, kurias kiek sušvel- 
! nino Dr. Vaškas. Visi suti- 

Prie paskaitos kalbėjo ko, jog negalima snausti,

MONTPELIER, VERMONT

C AP IT AL SAVINGS BANK 
and TRUST CO.

George L. Edson, Prez.; Harold P. Parker, Ex. Vice-Prez.
Thomas H. Cave, Vice-Prez.; Earle H. Sherbum, Iždininkas

Warren B. Lowe, Ižd.-Pagelbininkas

BOSTON BRANCH 
1^10 Columbia Rd., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

trūksta 
Juro žodis skaitlinėmis,1 K. Matulaitis, MIC. primi- Vykdomo jo Komiteto. Jis į 
Laučkos, Kneižio, Aleksio nė Chicagos kunigų pa- su Infor. Biuru sudarytų1 
ir Zujaus raportai. .stangas skirti jaunimui Politinę Tarybą. Patarė’

Iš tikrųjų, buvo kuo J ------
džiaugtis: Federacija žy
miai sustiprėjus, vieninga.

Redaktorius J. B. Lauč-į 
ka savo išsamioj paskaito- I 
je: “Amerikos Lietuvių 
Katalikų Veikla” drąsiai 
nurodė į mūsų katalikiš
kos visuomenės organiza
cijų trūkumus ir patiekė 
vaistus: į mūsų veikimo 
Centrą skirti tris katali
kiškam darbui žmones: a) 
viešąją tautinę veiklą pra
plėsti; b) katalikiškų drau
gijų organizatorių ir c) 
jaunimo Vadą.

Prie paskaitos kalba ke
letas žmonių.

L. šimutis nurodė, jog 
dalinai šie pageidavimai 
pildomi: į kuriamąjį Fede
racijos Informacijų Biurą 
kviečiamas dirbti prof. K.

vadovauti vieną jauną ku- neskubėti su valdžios klau- 
nigą. Tą pat galėtų pada- simu. Į Lietuvos frontą pa
ryti ir kiti miestai.

Nusifotografavus ir pa- Ii jonų Amerikos katalikų, 
valgius pietus, Kongreso1 Diskusijas baigus, Rezo- 
dalyviai susirinko 2 vai. į liucijų Komisija patiekė 
popietinį posėdį. , Kongresui atatinkamas

Perskaičius visus sveiki- rezoliucijas, kurių vienos 
nimus ir Mandatų Komisi- priimtos kaip skaitytos, o 
jos pranešimus, išklausy- kitos — su žymesniais pa
tą prof. K. Pakšto paaiškiJ taisymais. Ginčų iš esmės 
nimų prie jo spausdintos nekilo, tad greit visa su- 
Kongresui paskaitos: “Lie
tuvos vadavimo proble
mos”. Rimti, gilūs ir pa
matuoti profesoriaus žo
džiai padarė visiems gilaus 
įspūdžio. Nors jo paaiški
nimai tęsėsi daugiau va
landos, nepabodo. Ilgėliau 
jis sustojo prie Lietuvos 
fronto. •
— Birželio 22-24 d. suki

limu Lietuva apsaugojo

tarė gauti draugų iš 22 mi-

tarta.
Po trumpai atvangai, 

5:30 prasidėjo paskutinė 
Kongreso sesija. Išrinkti į 
L. G. Tarybą: kun. J. švag
ždys, L. Šimutis ir J. B. 
Laučka. Lietuvos Ministe- 
rio laiškas skaitytas, svar
stytas ir pavestas vykinti 
C. Valdybai. Kai Mandatų 
Komisija su skirtais padė
jėjais skaitė balsus, kalbė- 
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> J-Rakštas, -Susivienijimas -R.^savo gyvybę ir Tre^unaikin-^jo p. Norkūnas L.

Tel. 876-W Athol.Mass.

A.H.Brovvn Lutnber Co.

45 Statė St. Tel. 910 Montpelier, Vermont

Medžiai, dažai, stogams produktai ir medžiaga 
namų statybai

/3SXXX»6XXXX3CO«MXXXXS»3S3a«XXXXS^^

Charles W. Dillon Co

Nauji ir vartoti automobiliai 
“Chrysler” produktai.

15 Oxford St. Lawrence, Mass.

Lemay Furniture Co., Ine
Kitos krautuvės: Fitchburg, Greenfield, Winchen- 

don — Keene, N. H., Brattleboro, Vt.
70 Parker St. Tel. 542 Gardner, Mass.

KXWXX30(X3CXXXXXXXMX300CXXMXXXXMXX«(30(30«X»^^

Brookside Dairies, Ine.
Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė 

Pristatytojai First National Krautuvėms 
Telefonuokite 4-4839 dėl pristatymo j namus

85 South Leonard St., Waterbury, Conn.

Boston Furniture Company

Kroehler’o Puošnūs Baldai—Kelvinator led-dėžės 
Magee Virtuviniai Reikmenys—Zenit Radijai

J . • ; J { 7 J 5 ’ ■ . <

ir įvairūs Namų Baldai ,j.T į,
188 So. Main St Tel. 4-0137 Waterb'^,'Conn
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