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Laimingas
Sandys

Kun. Sandys, “Darbinin
ko” bendradarbis, tikrai 
laimingas: jis įšventintas 
dieną, kurioje pašventinta 
Kalvarijos
lietuvių šventynė.

Amerikos

Valstybės Vyrams
Atminti

Reiktų dar sykį, pabrėžti 
Mončiūno “Darbininke” 
suminėtą įdomų sugretini
mą. Washingtone paroda
vo 7,000 Šv. Vardo draugi
jos narių. Juos pažiūrėti 
atvyko Amerikos Prezi
dentas Coolidge, kuriam 
kardinolas Dougherty ta 
proga pasakė: 
nei vieno

Kaune 
kongresą 
Lietuvos 
matęs, kardinolas Doug
herty, taip pat, būtų galė
jęs drąsiai sakyti: “Čia nė
ra nei vieno komunisto”. 
Bet kam jis būtų tai sa
kęs?

Lietuvos Prezidentas 
Smetona Pavasarininkų 
eiseną ignoravo.

Būtų Lietuva laiminga, 
jei daugiau tokių partyvi- 
nių Prezidentų nebeturė
tų

Katalikas, kurs neremia 
katalikMkos spaudo*, neturi 
teisto vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Žiaurus Bolševikų Siautimas
Lietuvoj e Sukilimo Dienose

v

Lietuvių Susitikimas Vilniaus Krašte

-V ' • ■r

Šis oro milžinas, lekiančioj! tvirtovė, pakilo nuo žemės po dviejų vėliavų globa. Padarytas A- 
merikoje ir pakilo išmėginimui po Amerikos vėliava, bet kadangi skiriamas Anglijai, tai turi ir 
Britų oro laivyno insignijas. Tai milžinas, kuris padaro 300 mylių per valandą.

“Čia nėra 
komunisto”, 
į Pavasarininkų 

atvyko 50,000 
jaunimo. Jį pa-

Ašaros Rieda Raukšlių Išvagotais 
Veidais

Lietuviai Gyvuliniuose Vagonuose

Sukilime D&'yvavo 35,000 Organizuotų Lietuvių

Žuvo 4ooo; Sužeista 8,000

voti ir veikti. Kiekvieno a-

Medžias
Plieną Ima

Bolševikų laikraščiai 
mėgsta pasakoti, kad vo
kiečių tankai mediniai. 
Bet tie mediniai tankai ne
tik pralaužė plieninę plie
ninio Stalino liniją, bet, 
matyti, geriau važiuoja 
negu dzūko medinės bri
kelės į kermošių. Komu
nistų plienas neatsilaiko 
kapitalistinio fašistinio 
medžio! Tai ko vertas 
munizmas?

Politiniu Patarėju Paskirtas 
Gen. Kubiliūnas

Naciai Užėmė Tris Svarbius 
Rusijos Miestus*

II

ko-

IrTenPašalpos
Reikia

Iš Lietuvos Sovietijos iš
vežta tūkstančiai geriau
sių Lietuvos sūnų. Aišku, 
bolševikai stengsis juos 
badu ir vargu išmarinti. 
Amerikos lietuviams būtų 
privalu per Amerikos Rau
donąjį Kryžių pareikalau
ti iš Sovietijos kelių ir pri
eigos tuos nelaiminguo
sius šelpti. Sovietija iš A- 
merikos reikalauja viso
kios paramos. Mes esame 
Amerikos piliečiai. Ir mes 
turime pareigą bei teisę 
reikalauti, kad Sovietija, 
už Amerikos paramą, leis
tų mums mielaširdingumo 
darbą nelaimingiems Lie
tuvos tremtiniams daryti!
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Iš Berlyno lietuvių spau- mojo kareivio kapo prof. 
dai praneša, kad Lietuvoje1 Ambrozevičius pasakė kai-! 

’ ‘ ‘ bą, pareikšdamas viltį dėl Į
geresnės krašto ateities, iri 
padėjo vainiką.

Po to vokiečių generali
nis komisaras von Renteln 
sudarė generalinių patarė
jų tarybą, kurios pirmi
ninku ir patarėju vidaus

veikia civilinių vokiečių 
rėžimas, kurio viršūnėje 
yra komisaras von Ren- 
teln.

Von Renteln turėjo pasi
tarimą su Lietuvos laiki
nąja vyriausybe, kurio 
rezultatas, kad laikinoji 
vyriausybė nutraukė savo 
veikimą ir Vokietijai įtei
kė memorandumą.

Vokiečiai uždraudę gie
doti Lietuvos himną ir kel
ti vėliavą Karo muziejuje. 
Paskutini karta nulei
džiant vėliavą prie nežino-

Pietinė Ukrainos Dalis Atkirsta 
Nuo Rusijos

84,000 Rusų Pateko Į Nelaisvę

Berlynas, rugp. 21 — Vo-| amunicijos, tankų, įimant 
kieti jos karo jėgos visu 848 lauko kanuoles ir 144 
smarkumu puolė Sovietų apginkluotus motorinius 
Rusijos karo jėgas šiauri- vežimus.

..... , . i niame ir pietiniame fron-i Vokiečiai, užėmę Novgo-
pohtikos reikalams pasky- te. Vokiečiai užėmė Rusi- rodą> Narvą ir Kingisep|ą. 

visu smarkumu eina linkrė gen. Kubiliūną, kuris jos svarbius miestus: Nov- 
1933 m. ruošęs sukilimą gorodą, Narvą ir Kingi- 
prieš Smetonos valdžią. Sepp, ir taip pat pietinia- S 
Susisiekimo reikalams ge- me Ukrainos fronte užėmė 
neraliniu patarėju paskir- Chersoną, paskutinį Rusi- rų vandenyne Vokietijos

' l lakūnai nuskandino 6,000
! tonų Rusijos transportinį 
laivą ir sugadino tris kitus 
prekybinius laivus. Kada 
vokiečiai užėmė Chersoną, 
kuris yra prie pat Dniepro 
upės įeinančios į Juodą
sias jūras, tai Sovietų rau
donieji Odessoj ir visoje 
pietinėje Ukrainoje tapo 
kaip maiše pagauti.

tas buvęs Mirono vyriau- jos uostą Ukrainoje, 
sybės susisiekimo minis-' 
tras Germanas. Prekybos 
reikalams generaliniu pa-

Ukrainoje dabar rau
donarmiečiai uždaryti,

Ties Odessa Juodųjų jū-

Keliai
Į Lietuvą

paliestos. Neitralė tik 
Švedija, Šveicarija ir Por
tugalija — visos gana to
limos nuo Lietuvos rube- 
žių. Be to, Amerikos vy
riausybė yra uždraudusi 
be leidimo pinigų ten nu
siuntimą.

Tačiau, kelių reikia ras
ti. Be abejojimo, tose tri
jose valstybėse galima kai 
ką nupirkti ir Lietuvon pa
siųsti. Galima kai ką nu-rašo apie Lietuva, lietuvių!šiaurę, įvyko smarkūs mū- 
pirkti ir kitose valstybėse.1 sukilimą. Jie pažymi, kad šiai, kurie baigėsi, dideliais 
Amerikos lietuvių organi- vokiečiai nepripažįsta Lie-! nuostoliais Sovietų Rusi- 
zacijos ir vadai privalėtų 
paskirti žmogų, kuris ke
lių, suradimu pasirūpintų

■ ir visuomenei greitai in-
_ ’ t. i

tarčių paskirtas prof. Jur- kalP Y,e?“.te’lsTIE?-
gutis. Kiti patarėjai tuo has Pabe^.>s P**““ Uk’ 
tarpu nežinomi. ralnos' Jal.Der J“o<?as,a?

jūras, bet čia vokiečiai iš 
lėktuvų be sustojimo bom
barduoja Rusijos laivus. 
Daug jų nuskandino ir ne 
tuščius, bet su kareiviais,

Šalia aktyvistų fronto, 
voldemarininkai atgaivino 
“Geležini Vilka” su pirmi
ninku Augustinu Volde
maru, kurio neesant parei- kurie bandė pabėgti, 
gas eina Karutis.

Švedų laikraščiai plačiai, je, 120 mylių nuo Kievo į

I

Gomel miesto apylinkė- Amerikos Karo Laivynas 
Pasiruošęs Kovai

Amerikos lietuviai, be a- 
bejojimo, yra pasiryžę vėl 
savo nelaimingus brolius 
Lietuvoje Šelpti, kaip pe
reito karo Yrretu. Bet dabar _ _____ r___  ____
kelių tokiAi pašalpai Sttn- formacijas suteiktų. Arti- 

1916 the- naši rudtrd ir žienii —L<xl 
• veik visBs šiauši 'htiteriotai ^Lietuvai 

• > » r .t .
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Pranešama, kad Ameri
kos karo laivynas, patru-

kiau rasti, m 
tais, nes eta
Europos valstybės karo mėnesi

»
ir žierria -^bai-

tuvos vyriausybės, nei Lie- jai, sako Vokietijos žinių liuojantis Atlantiko van- 
tuvai
Lietuva padalinta į tris a- 
pygardas: Kauno, l" 
ir Vilniaus. Visos Pabalti- i tuose kruvinuose mūšiuo- kiek jų būna taikos metu, 
io valstybės pavadintos se. Vokiečiai paėmė į ne- Be to, laivai gerai apgin- 
“Ostland”, kuriiį vyriau- laisvę 84^,000 žmonių ir di- kluoti didžiulėmis kanuę- 

—ŠJsiu komisaru yra Lohse. ’delius kiekius karo ginklų, lėmis.

denyną, pasiruošęs kovai, 
yra beveik 

jūreivių,

nepriklausomybės, pranešėjai.
Sovietų Rusija turėjo la- Karo laivuose 

Šiaulių bai didelius nuostolius dvigubai tiek

— Laikraštis “Į Laisvę”, “buržujo”, bet visuose’la- 
deda tokį aprašymą apie bai lengva įskaityti liūde- 
susitikimą su lietuviais, sys dėl pamintos žmogaus 
kuriuos bolševikai vežė so- teisės laisvai gyventi, gal- 
vietų Rusijon:
— Tai buvo gražią saulė- kyse matyti žodžiais nenu- 

tą dieną, kai Lietuvos sakomas skausmas, o lū-
pievose pose — neišreikštas skun

das.
Pirmasis ešalonas, gal a- 

pie 50 vagonų, negailes
tingai prikimštas žemai
čių. Klausiame, iš kur esą. 
Beveik visi pro virbus at
sako: “Iš Tauragės, iš 
Tauragės”. Šitokio atsa
kymo susilaukiame iš vi
sos eilės vagonų. Kiek to
liau raseiniškiai. Vargšai 
žemaičiai... Mūsų akyse 
pasirodo ašaros, tačiau jie 
neverkia: ir kentėdamas, 
žemaitis moka tylėti dan
tis sukandęs. Tik viena 
gyvenimo naštos palaužta 
senutė, žila, kaip pražydu
si obelis, rankas laužyda
ma rauda. Didelės ašaros 
rieda raukšlių išvagotais 
veidais. Šitaip jos skaus
mas išsiliejo, pamačius 
stovintį prieš vagoną sū
nų, kuris neturi teisės nė 
rankos paspausti išveža
mai motinai, nei stiklo

tą dieną, 1--  ----------
margaspalvėse į 1 _
dūzgė bitės, o lietuvio šir
dyj slėpėsi didžiulis skaus
mas. Važiuojam traukiniu 
iš Vilniaus į Naująją Vil
nią. Žmonių veiduose ne
vilties šešėliai. Girdėti dū
saujant. Akys neramiai 
žvilgčioja pro vagonų lan
gus. Pravažiuojam pirmą 
stotį — Pavilnį; antroji 
bus Naujoji Vilnia. Neten
ka ilgai laukti. Sušvilpia. 
Visi skuba į peroną.

Dairomės. Tuoj prieš 
mūsų akis stoja visas miš
kas gyvulinių vagonų. Vos 
keletą žingsnių žengę, at
sidūrėme prie tų nelaimin
gųjų, laisvės ir tėvynės ne
tekusių lietuvių, kurie 
smurtu išvežami į Kazach
staną, Sibirą, Kamčatka. 
Visi vagonai uždarvti, tik 
aukštai pro mažutį, ap
tverta prekinio vagono 
langelį ir kai kur pro pra
viras duris matyti galvos. 
Nė vieno veide nesimato vandens paduoti.

“Mama, Duonos”, Šaukia Vaikutis
Einame toliau. Vėl kalbi- čiu ant rankų, 

name, raminame savo se- prašymą: 
sės ir brolius. Randame, nos”. O ji pro 
vagonus iš Šiaulių i 
Marijampolės. Kiti jau iš- me jos skausmą, 
važiavę toliau į nežinia.Imi turime pasiėmę baran- 
Pamatę mus, išvežamieji t kūčių, tik nežinome kaip 
susigrūda prie langelių,!jas paduoti. Moteriškė nu- 
prie truputį pravertų durų; leidžia virvutę. Vos baigia- 
ir visu nuoširdumu nori me ant jos verti baranku- 
mums patarnauti, klaus
dami, ko ieškome. Viena
me vagone matome jauną 
moteriškę su mažu vaiku-

Girdime jo 
“Mama, duo- 

> ašaras pa- 
ir iš žvelgia į mus. Supranta- 

Su savi-

tęs, girdimi šaukiant rau
donarmietį. Nepaisome. 
Moteriškė iš langelio pri- 

Tęsinys 5-tame pusi.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, rugpiūčio 23 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis gra
žios programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Biznieriai ir draugijos skelbkitės Darbininkų Ra
dio programoje. Skelbimus siųskite arba ąsmeniai 
priduokųtą šiuo adresu: —366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. arba telephonuckite — SOŪth 
2680 ar NORwood 1449.

BostoA

• %
■ %

J& **• *-

D. .



Penktadienis, Rugpiūėia -22, ’41

J. V.’ Karo Vadovybė Sutrum 
pina Tarnybos Laiką

Paleis Kareivius Po 14-18 Mėnesių
Washington, D. C., rugp. riuomenėje. Paleidžiami 

21 — Pereitą antradienį J. bus visi, kai jie ištarnaus 
V. Karo departmentas pa- 14 iki 18 mėnesių, 
skelbė, kad jeigu tarptau-: Šis Karo departmento 
tinė padėtis nepablogė- paskelbimas nustebino vi- 
sianti, tai prieš Kalėdas sus ir sukėlė labai daug į- 
bus paleista atsargon 200,- vairių kalbų ir spėliojimų. 
000 kareivių, kurie buvo Kodėl? Todėl, kad Karo 
pašaukti vienų metų tar- vadovybė reikalavo, kad 
nybai. Karo vadovybė pri- Kongresas pailgintų ka- 
žiūrės, kad kareiviai tar- reiviavimo laiką. Kongre- 
nautų ne daugiau, kaip 18 sas svarstė ir ginčijosi dėl 
mėnesių. Išleistas įsaky- paailginimo, kol galutinai 
mas kariuomenės dali- priėmė įstatymą, kuris pa- 
niams paruošti sąrašus at- ilgino kareiviavimo laiką 
sargon paleidžiamų karei- 18 mėnesių. (Reikia pažy- 
vių. Pirmiausia bus palei- mėti, kad Atstovų Butas 
džiami tie, kurie turi už- tik vienu balsu daugiau 
laikyti šeimas, ir visi tie, priėmė pailginimą). Pre- 
kurie liepos 1 dieną, 1941 zidentas Rooseveltas pasi
ni. sulaukė 28 m. amžiaus; rašė naują įstatymą. Vadi-Į 
visi vedusieji vyrai, kurie naši, pagal priimtą įstaty- 
padarys pareiškimą, kad mą kareiviai turėtų tar- 
jie nebenori tarnauti ka- nauti du metus ir pusę.

• v

Griežiąs Gasolino Sumažinimas
Rugsėjo 1

Turistai Gali Turėti Daug Nemalo
numų Ir Išlaidų •

Gasolino ir aliejaus su
varžymas bus padarytas ir 
Pacifiko pakraščiuose, o 
gal būti ir visoje Ameriko
je.

Maine valstybės guber
natorius ir jo veikiančioji 
taryba ragino protestuoti 
Federal Fuel Administra
toriui dėl “neteisingo” ga
solino suvartojimo kvotos 
paskyrimo Maine valsty
bei per paskutiniąsias 15 
dienų rugpiūčio mėn. Da
bar esąs didžiausias vasa
ros turistų periodas.

Gasolino vartojimo 
: varžymas palies ne tik 
'tomobilių savininkus, 
ir gasolino pardavėjus, ga- 
radžių savininkus, turisti- 
tinių namų savininkus ir 
kt.I

"Penktoji Kolona" Sunai
kinta Rusijoj

Rugpiūčio 20 d. New Faktas esąs, kad Atlan- 
Yorke ir Washingtone į- tiko pakraščiuose gasolino 
vyko pasikalbėjimas su gali užtekti daugiausia 10 j 
Petroleumo Koordinato- dienų. Galimas dalykas, 
rium Harold Ickes ir jo pa- kad rugsėjo 1 d. bus įves- 
gelbininkais dėl gasolino tas griežtas gasolino var- 
trūkumo Jung. Valstybė- tojimo suvaržymas. Auto
se. Paaiškėjo, kad savano- mobilistai, išvažiavę kur 
ris taupymas gasolino yra toliau praleisti Darbo Die- 
nepatenkinantis. Būtinai nos šventę, gali pritrūkti! 
reikia įvesti priverstiną gasolino sugrįžimui, 
taupymą. j Gasolino ir aliejaus tau-:

l 
i 
i
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LDS Naujosios Anglijos 

Apskričio Metinis 
Suvažiavimas

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
1 vai. p. p., “Darbininko” 
salėje, 330 E St., So. Bos
ton, Mass. įvyks metinis 
suvažiavimas. Prašome vi
sų kuopų atsiųsti savo ats
tovus ir atsivežti gerų su
manymų bei įnešimų.

Kun. Pr. Juškaitis,
Dvasios Vadas. 

A. Zaveckas, pirm.. 
T. Versiackas, rašt.

NEATSIŽVELGIANT Į KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 

Bile Kuriam 
Butelyje

Bfr 0 P'Or' 70 frjin nfut'al spints 
WILS0N DISTILLINC Co Ine. Bristol Pa

Londonas, rugp. 21 
Harry Hopkins, kuris bu
vo nuvykęs į Maskvą, kai- 

i po asmeninis Prezidento 
atstovas, ištyrti Rusijos 
padėtį, užtikrino Anglijai 
ir Amerikai, kad Rusija, 
nežiūrint laikinių pralai
mėjimų, atsilaikys.

“Prieš karą Rusijoje bu
vo daug nacių agentų ir 
penktosios kolonos žmo
nių”, sako Hopkins. Ta
čiau GPU agentai sužinojo 
apie tai, visus išgaudė ir 
sušaudė.

Hopkinui padaręs didelį 
įspūdį generolų nuolatinis 
susisiekimas su Stalinu. 
Hopkins labai optimistiš
kai pasakojo apie Rusijos 
padėtį Washingtonui ir 
Londonui. »

Negrų Riaušėse Žuvo 
Trys Žmonės

I

bet

Pirk Defense Bonds ir 
Stamps—

įk ' ■
j KB v

Lloyd George “Welsh Klubo” atidarymo ceremonijose priima arbatos iš 
Gwynne Davies, kuri pasipuošus tradlcijiniais rūbais. Tas įvyko Londo
ne. Lloyd George yra buvęs per Pasaulinį karą Anglijos ministeris pirmi
ninkas ir dabar jo asmenybė aukštai įvertinama.

Raudonieji Sunaikino Vokiečių Į KtyrtiSsoEo'Trūkumą"

Diviziją
ff

3

Amerika kalba! Atsiliepk 
į savo šalies šauksmą pirk
damas Defense Savings 
Bonds ir Stamps dėl jos 
apsaugos ir apgynimo.

* v
—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Defense Savings Stamps 
gaunamos denominacijo
mis 10, 25 ir 50 centų, ir $1 
ir $5. Tos stamps duoda 
galimybę pirkti Defense 
Savings Bonds praktišku 
dalimis planu.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Amerikos piliečiai! Turė
kite dėmesyj mūsų Prezi
dento pavojaus deklaraci
ją. Pirk Defense Savings 
Bonds ir Stamps regulia
riai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—
• /

Vargas protingus žmo
nes padaro dideliais, o 
kvailus pražudo.

Trys Naujos Anglijos 
Senatoriai — Francis T.

į Maloney iš Connectir 
George D. Aiken iš V< 
mont ir John A. Danahei 
iš Connecticut reikalauja, 
kad tuojau būtų padary
tas tyrinėjimas ar tikrai 
trūksta gasolino, ar tik 
gąsdinama.

Šį Senatorių reikalavimą 
remia ir kiti Senatoriai.

New York, rugp. 21 — 
pymo viršininkai asmeniai Pereitą sekmadienį tūks- 
ir telephonais susisiekė su 

iNew Yorku, Washingtonu 
ir Bostonu, kad ar negali
ma kaip nors pratęsti ga
solino vartojimą be suvar
žymo iki po Darbo Dienos 
šventės, kad turistai be 
trukdymų galėtų sugrįžti į 
namus.

Sakoma, kad Naujajai 
Anglijai normaliai prista
tyti gąsdiną reikalinga 76 
tankeriai, o dabar fakti- 
nai esą tik 59 tankeriai.

tančiai negrų, vyrų, mote
rų ir vaikų susirinko prie 
ekskursinio Statė of Dela- 
ware laivo vykti Hudson 
upe.

Bilietų patikrinto jai pa
stebėjo, kad daug negrų y- 
ra nusipirkę netikrus — 
klastuotus bilietus. Neg
rai sužinoję sukėlė riau
šes. Riaušėse trys negrės 
moterys sumindžiotos, o a- 
pie 60 sužeista. Keliolika 
negrų areštuota.

X •

I

J. V. Svarsto Paskolą .Rusijai

Maskva, rugp. 21 — Iš 
Maskvos praneša, kad 
maršalo Budieny vadovau
jama raudonųjų armija 
sumušo vokiečių pėstinin
kų 94-tą diviziją, kuri su
sidėjus iš suvirš 15,000 vy
rų.

Maršalas Vorošilov, ku
rio vadovaujama armija 
gina šiaurinį — Leningra
do frontą, kartu su komu
nistų partijos viršininkų- 
komisaru Zdanovu atsi
šaukė į visus gyventojus 
— vyrus, moteris ir vai
kus, pareikšdami, kad Le
ningradas pavojuje ir kad griauna.

i

SUDEGĖ BROOKLYNO 
PRIEPLAUKA

v •

jį gintų visomis priemonė
mis. Ragino darbininkus 
savanoriai stoti į ‘liaudies 
sargybą” ir pagreitintų 
ginklų gamybą.

Nors raudonieji giriasi, • 
kad jie sunaikina vokiečiui 
divizijas, sulaiko vokie-: 
čius, žūsta trys vokiečiai! -- ,
prieš vieną rusą, bet vokie-^ere1^ Pirmadienj^Brook-' 
čių žygiavimas pirmyn ir 
užėmimas naujų pozicijų - _ wv =
aiškiai parodo, kad Sovie-^suzeisti^7 žmonės, ■ 
tai tik girtis moka.

Faktas yra tas, kad So-! 
vietų k.cu. i u uiiiciiv ucoi-. -rv,-, . ...
traukdama viską naikina, ’ 3,570 tonų laivas sunaikin Ita. p -

Gaisras padarė apie durniai 
milijonus dolerių nuosto

lių.
i I 
i

Žuvo 7; Sužeista 60 Žmonių

SUOMIAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTUS

Daug Bolševikų Nuskandino Ežere

Washington, D. C., rugpJsą^gas, kaip Anglijai, tai 
21 — Jesse Jonės, stam-Įtyj^-ėse, kada Preziden- 
biausias šios šalies kapita
listas sako, kad jis pasi
ruošęs dalį RFC’s didžiulio 
fondo skirti Rusijai.

Federal Loan adminis
tratorius pareiškė spaudos gali kilti griežtas pasiprie-

tas pareikalaus paskirti 
$4,000,000,000 ar daugiau 
pinigų pagalbai Anglijai ir 
kitoms prieš Vokietiją ka
riaujančioms valstybėms,

konferencijoj, kad jis tiki, šinimas skirti pinigus, ku- 
jog pagalba Rusijai bus rie būtų skolinami Rusijai, 
formoje piniginės pasko- Jonės sako, 
los, vietoj skolinimo arba'kalbėjęs 
nuomojimo karo medžią- jos ambasadorium Kons- 
gos ar ginklų, kaip daro- tautinu Omanskiu, bet jie- 
ma Anglijai.

Jonės sako, kad tokios 
paskolos klausimas galės 
būti išspręstas, kada į Ma
skvą susirinks Anglijos, 
Amerikos ir Rusijos atsto
vai konferencijai.

Reconstruction Finance dai kituose sluoksniuose, 
korporacijos viršininkas 
neišaiškino kodėl Rusijai!kiek Rusija turi aukso ir 
reikia duoti piniginė pas- pinigų ir kaip ilgai jai jų 
kola, o netaikyti tokios 
paskolos

kad jis jau 
su Sovietų Rusi-

New York, rugp. 21 —.paminėjimui draugijos 30 gy
vavimo metų sukakčiai. Drau- 

lyno 27-toje prieplaukoje gija per 30 metų yra nuveikusi 
Įju'kilo gaisras. Gaisre Žuvo daug gerų darbų Bažnyčios, pa- 

1 rapijos ir labdarybės gerovei, 
o sužeista per 60 žmonių, j Nepamiršta ir mūsų tautos rei- 

3 vevo nau Kubos Mail Line preky-į kalai. Narių yra apie 300. Ban-
kariuomenė besi- ^os PriePlauka ir vienas kietas yra rengiamas parapijos 

, bus kviečiamos visos 
į katalikiškos draugijos ir pavie- 

i asmens dalyvauti tame 
bankiete, nes geras darbas rem
ti savo parapiją. Tam darbui y- 
ra išrinkta veikli komisija, ku
ri darbuojas, kad tas bankietas 
pavyktų sėkmingai. Tikimės 
atsilankys ir iš kitų kolonijų 
svečių, ypatingai tai Šv. Rožan
čiaus draugijos. P. M.

HARTFORD, CONN.
Gyvojo Šv. Rožančiaus įvyku

siame susirinkime nutarta reng- 
Kada raudonieji suardė ti bankietą. spalių 5 d., 1941 m.Helsinki, rugp. 21 —Suo

mių karo jėgos uždavė užtvanką, tai Dniepro upė' 
skaudų smūgį Stalino rau- pakilo beveik 200 pėdų' 
donarmiečiams, kurie nuo aukščiau, ir išsiliejęs van-j 
1939 m. šeimininkavo jų 
šalyje. Suomiai, besivary
dami rusus iš savo žemės 
link Leningrado, daug ru
sų suvarė į Ladogą ežerą, 
ir kada jie bandė įvairiais 
būdais perplaukti ežerą, 
tai labai daug jų prigėrė.

Suomiai atsiėmė mies 
tus Vuoksenrantą ir Rai- 
saią.

Be to, suomiai nuskandi
no penkius Rusijos laivus, 
kurie plaukė iš Leningra
do Suomijos Įlanka su 
maistu, automobiliais, ga-'

duo užliejo 
plotus.

milžiniškus

Britų ■ Prancūzų Karas 
Atsinaujino

I

Vichy, Prancūzija, rugp.
21 — Tarp Britų ir Pran
cūzų atsinaujino karas A- 
frikoje. Britai puola Pran
cūzijos kolonijas Džibutį 
ir Somalilandą. Karas eina 
ant vandenyno, sausžemio 
ir ore. Per kurį laiką buvo 
nukirstas iš Džibuti radio 

solinu ir karo reikmeni- susisiekimas su Prancūzi- 
mis.

du galutinai nesusitaria. 
Jis atsisakęs paduoti tikrą 
tokios paskolos sumą, bet 
pasakė, kad “negalima įsi
vaizduoti. jog būtų tokia 
didelė, kaip $1.000,000,- 
000”, apie kokią ėjo gan-

ja. Atsteigus susisiekimą, 
Vichy valdžia gavo žinių, 
kad Britai norį prancūzus 
badu numarinti.

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

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

275 Main St., VVebster, Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

;! GERIAUSIUS 
lj PERMANENT WAVE ;
;! galite GAUTI Už Jūsų ; 
I; PINIGUS ' ;

C ASPER’S BE AUTY S ALON
J 83 L ST., SO. BOSTON, MASS. I 
;! Tel. ŠOU 4645

Jonės sako, jis nežinąsv •

užteks. Rusija esą mažiau- 
paskoios arb^., nuomos, šia skolininkė iš didžiųjų 
kaip Anglijai. Tačiau, kai- valstybių. Tačiau, Rusija

Jung. Valstybėms skolin
ga $404,632,309.

kurie spėlioja, kad jeigu 
Rusijai duotų tas pačias

Berne, Šveicarija, rugp. 
21 — Nepatvirtintos žinios 
iš Rumunijos praneša, kad 
Sovietų Rusijos diktato
riaus Stalino ir maršalo 
Budieny įsakymu raudo
nieji suardė milžinišką 
užtvanką Dnieprprogres, 
arti Dniepropetrovsko, ku
ri buvo pastatyta Ameri
kos inžinierių ir Amerikos 
mašinomis.

Nacių Bomber'is Virš 
Icelando

Reyjavik, Iceland, rugp. 
21 — Vakar pirmas Vokie
tijos bomberis nuo Jung. 
Valstybių tos salos okupa
cijos, liepos 7 d., pasirodė, 
kuris Amerikos karo jėgų 
pastebėtas neturėjo pro
gos numesti bombų. Bom
beris pabėgo.

wnnam J. ihtsholm
Į GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas’’

: 331 Smith St, .
Į PROVIDENCE, R- L

Telephone:
Į Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

į

Į '
n

Užsisakykite Toniko Pas Mik ,

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grąžtai Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namą Tel. Dedham 1304-R
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Visi nekantriai laukiame daugiau iš Lietuvos ži
nių. Apie bolševikų elgesį jau žinome tiek, kad galime 
tinkamai juos apibūdinti — kaipo neįmanomai žiau
rius žudikus, plėšikus ir barbarus, kokių joks istorijos 
laikotarpis nėra pagaminęs. Tad bolševikų tipai mums 
žinomi. Ne jie dabar mums rūpi. Trokštame papildomų 
žinių vien tam, kad tiksliai atspėtume mūsų artimiau
sių asmenų likimą: ar jie dar gyvi, o jei taip, tai kur 
esti — Lietuvoj, ar sovietijoj? Netikrumas dėl jų liki
mo neįsakomai slopina mūsų mintį. Tačiau vieną da
lyką tai jau tikrai žinom, būtent, kad Lietuva sunkiai,' 
kruvinai nuskriausta ir kad mūsų išeivijai privalu ją 
šelpti.

Dėl nežmoniško Lietuvos nualinimo abejoti neten
ka. Tai liūdyja skaitlingi ir smulkmeniški mūsų laik
raščių korespondentų aprašymai, Liet. Raudonojo

T *
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rašyti karo ir kitokias su
tartis ne tik anglai bei len
kai, bet ir kitos tautos. Bet 
po šitokių nevykusių ma
nevrų ir triksų, kas gi da
bar gali pasitikėti Rusijai 
vadovaujančiais žmonė
mis? Košės priviręs Stali
nas nė nemano nuo val
džios vairo pasitraukti.

Vieną gerą darbą atliko 
i Hitleris, tai gudriai ma
nevruodamas nuėmė’ tą' 
“nekaltybės kaukę” nuo 
Rusijos diktatoriaus ir jo 
klikos veido, parodyda
mas: “Jeigu jau aš, Hitle
ris, esu diktatorius, bandi
tas ir užpuolikas, tai Sta
linas yra nekitoks — mu
du abu labu tokiu”. Jeigu 
jau diktatoriškai valdoma 
Rusija iki šiol nevykdė a-, 
gresi jos, tai ne dėl to, kad, 
ji būtų nusistačiusi prieš 
agresiją, bet kad dėl glež
numo to nepajėgė. Bet ka
da tik Hitleris “leido”, tai 
Stalinas metėsi ir į Lenki
ją, ir į Suomiją, ir į Balti
jos valstybes ir, pagaliau,

Baisios Skerdynės Už Minsko
Sugrįžo 16 Išvežtų Lietuvių

Iš Skerdynių Išsigelbėjo 70 Metų Senelis
pie 80 kilometrų už Mins
ko buvo suruošę baisias jų 
skerdynes. Didelė dalis iš
vežtųjų politinių kalinių 

žiaurumu buvo

— Laikraštis “Į Laisvę”, 
rašo: “Į Kauną sugrįžo 16 
iš tikros mirties laimingai 
išsigelbėjusių politinių ka-j 
linių, karui prasidėjus iš- aziatišku
vežtų iš Kauno kalėjimo sušaudyti už Gudijos mie- 
IV ir V skyrių. Raudonieji sto Červinos, apie 80 kilo- 
NKVD (žvalgybininkai) a- metrų už Minsko. Tik ma- 
---------------------------------  žai dalelei nelaimingųjų iš 
Mes taip pat žinome, kad,kruvinos skerdynių vietos 
nei Stalinas, nei Hitleris'pasisekė pabėgti, pasiekti 
nė vienai tautai laisvės ne-Į į Rytus žygiuojančius vo- 
neša. Abu juodu moka tik- kiečių karius ir jų padeda- 
tai pavergti, todėl ir visa miems grįžti į Lietuvą, šie 
Europa šiandien paversta papasakojo tuos baisius 
į didelį tautų kalėjimą, ku- pergyvenimus, žiaurias 
riame niekas žodžio ar są- skerdynes ir savo draugų 
žinės laisvės neturi. Jeigu kruviną mirtį nuo NKVD 
moki diktatoriui padus lai- čekistų paleistų šūvių, 
žyti, kaip Paleckis, tai ge- Kauno kalėjimo VI ir V 
rai, jai to nenori, tai tuo- skyrių politiniai kaliniai, 
jau patenki “į nemolonę”... kurių tarpe buvo daug ka- 

Neseniai skaitėme, kad rininkų, darbininkų, tar- 
, net moksleivių, 

tinės Rusijos valdovais ir apie prasidėjusį karą, kaip 
su tais pačiais sukčiais ir ir visi kaliniai, sužinojo 
sutarčių laužytojais pasi- sekmadienį. Visi jautė, 
rašė naują sutart. Ko ver- kad Lietuvai vergija bai
tą šita sutartis, sunku pa- giasi, ateina naujas gyve- 
sakyti, bet tik viena aišku, nimas. Kadangi 
kad, progai pasitaikius, skyriai 
Stalinas visai lengva šir- “mirtininkų 
dim sulaužys ir tą naująją šių skyrių politiniai kali- 
sutartį, kaip jis sulaužė ir niai nė kiek neabejojo, kad 
visas ankščiau sudarytą- jų 
sias.

Nieko nebūtų stebėtino, sprendžiamoji valanda tu- 
jei anglų verčiami bolševi- rėjo atnešti ar negailes- 
kai pasiūlytų “susitaikyti” tingą mirtį, ar laisvę. Nors 

į ir panašią sutartį pasira-' ir niekas netikėjo, kad 
syti su Lietuva. Sovietų raudonieji juos lengvai pa- 
Rusijos kalėjimuos yra leis, bet visi ramiai laukė 
pora šimtų tūkstančių įvykių eigos ir svajojo a- 
rinktinių lietuvių, kurių pie naująją Lietuvą. Diena 
tarpe Bizauskas, Čarnec- praėjo ,o paaiškėti niekas 
kis, gen. Nagius - Nagevi- nepaaiškėjo. Naktį iš bir- 
čius ir kiti. Jau laikas bū- želio 22 į 23 d. apie 12 ar 1 
tų juos gelbėti. Juk ir Lie-'vai. IV ir V skyrių politi- 
tuvos vyriausybė, reikalui niai kaliniai staiga buvo 
esant, būtų galima suda-! išvežti iš kalėjimo ir suso- 
ryti kur nors už Europos dinti į automobilius. Vis- 
ribų. Ar ta vyriausybė ga-jkas buvo atlikta žaibo 
lėtų vesti su dabartinės greitumu, kad dalis kali- 
Rusijos valdovais bet ko- nių nespėjo nė apsirengti

jį Besarabiją. Stalino agre- lenkai susitaikė su dabar- nautojų,

Eucharistinio Kongreso, įvykusio St. Paul, Minn., tyje atsidūrė
Kryžiaus atsišaukimas ir aukštai pastatytų ir pilnai precesijos dalis. Procesijos vidury matosi su apskrita 
patikimų asmenų pranešimai, iš kurių aiškiai mato- skrybėlė J. Em. Kardinolas Dougherty iš Phdadelphia, 
ma, kad Lietuva, bent ekonominiu atžvilgiu, daugiau lydimas garbingosios dvasiškijos._________________
dabar nuvarginta, negu po pirmojo pasaulinio karo. 
Vienintelė to priežastis tai pavydus, piktas ir bepro
tiškas bolševikų šeimininkavimas. Per metus laiko jie 
taip viską suardė, supainiojo ir atžagareiviškai “su
tvarkė“, kad prireikė įtemptų visos tautos pajėgų 
nors dalinai tą komunistinę nesąmonę atitaisyti. Ar-

sija prieš mažytę Suomiją 
sukėlė pasaulyje prieš bol
ševikus dar negirdėtą nea- 

i pykantą. Vienu žodžiu, 
Rusija dabartinėje padė- 

i per Stalino 
ir jo klikos kvailumą.

Šiandien daugeliui lietu
vių, besidžiaugiančių tuo 
faktu, kad bolševikai iš
guiti iš Lietuvos, atsirūgs
ta galvoje ta pati šėtoniš
kai gudri Hitlerio politika: 
“Hitleris Lietuvą išvada
vo, šaukim jam valio, Heil 
Hitler...” Bet kas gi Lietu
vą į Stalino nasrus įgrūdo, 
tai tas faktas užmiršta
mas. Nėra paslaptis, kad 
lietuvių tauta via laimin
gesnė išsivadavusi iš azia- 
tiško bolševizmo, bet tai 
dar nereiškia, kad lietuvis 
Škirpa ir generolu Rašti
kiu — tiek vienas, tiek ki
tas darbais yra įrodę savo 
ištikimybę ir meilę lietu
vių tautai. Jie gal taip pat 
nuoširdžiai patikėjo, kad 
apsvaigintas tos laimės iš
sižadėtų laisvės ir visiškos kias derybas? Gal ir taip? ir buvo išvežti pusnuogiai, 
nepriklausomybės. “L ---- " ----’--x - TT~ 1--------- ----- -x-----CA

Amerikos lietuvių dau
guma pasitiki Lietuvos 
Atstovu Vokietijai pulk, 
išgujus bolševikus iš Lie
tuvos, jai bus duota laisvė. 
Bet tai, matyt, pažadai ne
sipildo, iki šiol Lietuvos 
padėtis “neaiški”. Iš Euro
pos ateina gandai, kad 
pulkininkas Škirpa “susi
kompromitavęs”, arba, 
geriau tariant, patekęs į 
vokiečių nemalo’ 
kia gen. Rašt'' 
pat negirdėti, 
čių jam koks 
būtų suteik 
kiausia taip pa. 
karininkas. Iki šiancu^ 
Lietuva susisiekimas ne
atstatytas, Lietuvos padė
tis neišryškinta, į “nema
lonę” patekusiam Škirpai 
neduodama net į Lietuvą 
grįžti. Tas faktas lietu
vius ne tik nuo Škirpos at
stumia, bet, atvirkščiai, 
mus su juo labiau artina, 
nes mes tikime, kad jis te
bėra tikras lietuvių tautos 

! sūnus ir Lietuvos patrijo
tas, kas neabejotina nau

jiesiems okupantams nėra 
malonu. Tegu lietuviško
sios Maskvos papūgos tuo 
nesidžiaugia — mes visuo
met stovėjome už Nepri
klausomą Lietuvą, todėl 
kiekvienas okupantas, ar 
tai būtų raudonas ar ru
das, mums yra priešas.

IV ir V
buvo vadinami 

” vardu, tai

Kuo daugiau bolševikai ir tada Stalinas pavaldęs 
dūko, tuo labiau kylo ne- Vilnij vos mėnesį sugebė- 
apykanta prieš juos viso- jo į lenkus “įvaryti meilę 
je Lietuvoje. Bolševikų ne- lietuviams”, lygiai taip 
apykanta pasiekė tokio pat, kaip metus pavaldęs 

į šir- 
į visam kam, dis “įvarė meilę vokie- 

Į kad tik bolševikai būtų iš čiams”...
1 Nėra paslaptis, kad čia 

Vos tik pradėjus kristi yra šėtoniškai gudrios hit-
- vokiečių bom- lerinės politikos triksas. 

boms, lietuvis pamatė auk- Aš nemanau, kad būtų at- 
; bent vienas nuo

širdus lietuvis, kuris būtų 
sveikinęs vokiečių kariuo
menę tuo metu, kada dar 
Lietuva buvo nepriklauso
ma. Kaip visi lietuviai vie
ningai protestavo vokie
čiams užimant Klaipėdą, 
taip visi vieningai būtume 

per radiją skubiai paskel- protestavę prieš vokiečius 
bė atstatą nepriklausomy- okupuojant Lietuvą. Da-| 
bę, rodo sukilėlių tikslus, bar, kaip matome, hitleri- 

Bet juk yra faktas, kad nė politika su Stalino pa- 
lietuviams išgujus iš Lie- galba pasiekė to, kad lie- 
tuvos bolševikus paskui tuviai džiaugėsi, kada vo- 

................ _ > jų išvaduoti; 
K. vokiečiai. Pakelėse susi- nuo bolševikų. Negana to, 
— rinkę šimtai ūkininkų Stalinas išgabeno į Rusi-

■ sveikino žygiuojančią vo- ją aktyviausią lietuvių in- 
kiečių kariuomenę. Nor- teligentijos dalį, jog dabar 
maliai imant atrodytų, jog vokiečių žinioje esanti lie
tai neįtikėtina, kad lietu- tuvių tauta liko beveik be 
viai sveikintų naujus oku- vadų. Geriau pasitarnauti! 
pantus vokiečius. Deja, Hitleriui Stalinas ir nega- 

5’ taip įvyko, ir tai yra fak- Įėjo. Taip gražiai Stalinas 
tas. Kaip “New York darbavosi Hitlerio naudai, 
Times” vedamajame nese- kad rezultate net toki nar
nai yra pastebėjęs — lie- si ir save respektuojanti 
tuviai džiaugiasi atsikra- suomių tauta dabar ka
tę vieno velnio, kurį jau riauja prieš raudonąjį sli-i 
pažįsta, patekdami į kito biną. Kaip tas atsitiko, 
velnio rankas, kurio dar kad iš sąjungininkų suo- 
nepažįsta. Vadinas, ir šį miai staiga virto anglų ir 
kartą Stalinas pasitarnavo amerikiečių priešais? Ar 
Hitleriui. Juk tiesiog yra gi suomiai staiga pradėjo 
paradoksas, kad tie lietu- neapkęsti demokratijos? 
viai, kurie veik per tūks- Visas pasaulis žino, kad to 
tantį metų kariavo prieš atsiekė gudriai manevruo- 
vokiečius, kurie tiek daug damas Hitleris su to tam- 
yra nuo vokiečių nukentė- siapročio ir trumparegio 
ję, šiandien ateinančius į Stalino pagalba.
Lietuvą vokiečius sveiki- Po tokios nevykusios po
no. Atsimenu, kaip 1939 litikos, kaip Stalino susi-j 
metais mūsų kariuomenei draugavimas su Hitleriu 
žengiant į Vilnių tūkstan-i agresijos darbe, normali- 
čiai lenkų tikrai nuošir-nėję valstybėje Stalinas, 
džiai ją sveikino, o lenkiš- Molotovas ir visa jo klika 
ki laikraščiai negailėjo jai būtų išguita iš savo vietų, 
panegirikos, kad ji gerai Rusijos valdžioje šiandien 
organizuota, gerai atrodo sėdėtų kiti žmonės, su ku- 
ir tam panašiai. Vadinas,'riais galėtų rizikuoti pasi-
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šiaušia, kad jie išplėšė bei išvogė Lietuvos turtą ir der-l laipsnio, kad lietuvis buvo Lietuvą, jis į ^lietuvių 
lingą mūsų tėvų šalį pavertė sovietišku ubagynu. Kaip pasiruosęs l ..

gi dabar atsistatyti, kad nebėr iš ko ? Ką Lietuva per 
nepriklausomybės laikotarpį kruopščiai buvo šutau- ■ Lietu\os .
piusi, maskoliai užgrobė ir išgabeno į savo nususį “ro
jų”. Tad visų pirma Lietuva reikalinga ekonominės Lietuvoje 
pagalbos. Bet kaip ją suteikti, kai susisiekimas visiš- '
kai nukirstas? Ne kuriuo kitokiu būdu, kaip tik per Pro£3 nusikratyti šito siradęs
L. Gelbėjimo Fondą, kurs jau yra suradęs kelią pini- raudonojo siaubo. Visa 
gams į Lietuvą siųsti. Tad jokio pasiteisinimo bei išsi- Lietuva sukilo kaip vienas 
sukinėjimo negali čia būti, pagaliau kiekvieno lietuvio žmogus. Ko lietuviai suki- 
širdis tiek sujaudinta, kad paskatinimo, rodos, nebe- siekė, mums visiems
reikia. Dabar bendrai šelpkime visą Lietuvą per Gel- aišku. Jie siekė pilnos ne- 
bėjimo Fondą, o kada atsidarys susisiekimas, tuomet priklausomybės ir už tą
galėsime šelpti artimiausius sau žmones.

Dar žodelis dėl laikinosios Lietuvos vyriausybės. 
Daug apie tai kalbėti netenka, vien dėlto, kad ji karo 
metui paskirta. Kai Lietuva įstos į normalų gyvenimą, 
tuomet galėsime tuo klausimu pasisakyti. Tuo tarpu 
atiduokime didžiausią pagarbą Lietuvos sukilėliams, 
kurie tragiškose karo aplinkybėse išdrįso iškelti ne
priklausomybės šūkį. Tegu jų pastangos laikinai ir

galvas guldė. Juk jau vien 
tas faktas, kad sukilėliai

I

nepavyko, bet nepriklausomybės principą jie pabrėžė juos sugūžėjo į Lietuvą kiečiai atėjo 
ir savo krauju tą laisvės siekimą sutvirtino.

Kur Einame, Lietuviai?
Kada Lietuvą okupavo praslinko antras mėnuo,! 

Sovietų Rusija, tai veik visos tos 
visi lietuviai, kurių tik ne
siekė Maskvos ranka, Ii tūkstančiai 
griežtai pasisakė prieš o- Lietuvos sūnų buvo sukiš- 
kupaciją. Nė vienas Lietu- ti į kalėjimus, dar daugiau 
vos atstovas užsienyje, nė jų išgabenta į tolimą Mas- 
vienas konsulas nenuėjo koliją, turtai ir bet kokia 
su Stalino “išlaisvinta Lie- nuosavybė iš visų atimta, 
tuva”. Išskiriant grynuo- Darbininkai ir mažaže- 
sius Maskvos agentus, ar- miai vietoje laukto gyve- 
ba komunistus, kaip jie nimo pagerėjimo, susilau- 
save mėgsta vadinti, nebu- kė baisiausio išnaudojimo, 
vo lietuvio, kuris neprotes- Lietuvių tautoje nepasi- 
tuotų prieš įvykdytą agre 
siją.

Bolševikų propagandie- 
riai ir tada išsijuosę dirbo 
— jie įrodinėjo, kad lietu
vių tauta ir toliau turės kėtumų 
visas kultūrines laisves, daugiau gaudė 
kad Lietuva liks “nepri- visuomeniniam 
klausoma”, bet tik bus So- pasižymėjusius 
vietų Sąjungos narys. Pa- ir juos 
sitaikė dar naįvių žmone- Maskoliją. Ypatingai dide
lių. kurie kelias savaites lis bolševikų siautimas pa
po birželio' 15 dienos gyve- Į sireiškė paskutinę savaitę 
no abejonėse ir stengėsi, prieš Sovietų Rusijos ir 
save raminti. Bet vos tik t Vokietijos karą.

bolševikiškos*
“malonės” paaiškėjo —ke- 

geriausių

’ tenkinimas bolševikais au
go ruošdamasis išsilieti į 
didžiausią uraganą.

Okupantai tą jautė. Ap
sisaugoti nuo galimų neti- 

vis daugiau ir 
bent kiek 
gyvenime 
lietuvius

masėmis siuntė į
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likimo sprendžiamoji 
valanda jau čia pat. O ta

Bet pirmoji sąlyga iš lietu- Viso buvo išvežta per 80 
vių pusės turėtų būti, kad žmonių. Per Jonavą, Uk- 
bolševikai antrą kartą ant( mergę, Vilnių jie buvo nu- 
visados išsižadėtų preten-; vežti į Minsko kalėjimą, 
zijų į lietuvių tautą ir te- Minske lietuviai kaliniai 
ritoriją. (Pirmąjį kartą jie buvo sumaišyti su vietos 
tą padarė 1920 m. liepos kalėjimo kaliniais ir toliau 
m., kurį pažadą sulaužė visi kartu pėsti buvo va- 
1940 m. birželio mėn.). romi toliau Mogilevo lin- 
Antra sąlyga, bolševikai kui. Nuo čia prasidėjo tik- 
turėtų tuojau sustabdyti ras kančių kelias, 
propagandą ir 2__, "
lietuvių tautos darbą, už
darant jų agentų Ameri
koje ir kitur lietuvių kal-

’eidžiamus laikraščius, 
lietuviškai kal
entus pasikvies- 

Aų Rusiją ir pa- 
frontą prieš vo- 
arba bent duotų 

kokj produktingą darbą 
dirbti pačioje Rusijoje.1
Trečia, Sovietų Rusija tu
rėtų tuojau iš kalėjimų pa
leisti visus iš Lietuvos iš
vežtuosius, o jų likimu bū
tų leista rūpintis atitinka
miems komitetams Ameri
koje ar kitur.

Tik bolševikams tas są
lygas priėmus, lietuviai 
gal ir galėtų iš naujo su 
bolševikais kalbėtis.

Bet kad bolševikams bū
tų išlaksčiusios iš galvos 
agresoriškos mintys, dar 
iki šiol nematyti, nes jų a- Michigan, kuri grįžo į New 
gentai ant nepriklauos- York’ą su Zamzam išsigel- 
mos Lietuvos šalininkų bėjusiais, matosi didelėj 
dar iki šiol nenustoja pa- bėdoj, nes įsinarpliojo į 
mazgų pylę. P. Gulbis, virvių virtinę.

ir NK- 
ardomąjį VD čekistai ėmė rodyti pa- 

Tęsinys 4-tame pusi.
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LDS SEIMAS
Šių metų LDS organiza- jos gerovei? Taip, maža j 

ei jos Seimas įvyks Švč. dalis lietuvių katalikų dar- 
Trejybės lietuvių . parapi- bininkų veikia padvigu- 
joj, Hartford, Conn. Toje bintą energija, bet visa 
kolonijoje gyvuoja ir gra- dauguma skęsta asmeni- 
žiai darbuojasi viena iš niuose pasilinksminimuo- 
pirmųjų kuopų, būtent, 6 se, o į savo spaudą, savo 
kuopa, suorganizuota lie-; organizacijas tik ranka 
pos 11, 1915 m. parapijos pamoja, 
tuolaikinio ir dabartinio i 
klebono prel. Jono Ambo- 
to, LDS Garbės Nario pa
stangomis.

LDS 6 kuopa per visą sa-' 
vo gyvavimo laikotarpį y-i 
ra pasižymėjusi aukojimu 
stambių sumų Lietuvai, 
katalikiškai spaudai, ypač 
organui “Darbininkui”, 
darbininkams streikie- 
riams ir nelaimių prispau
stiems. Visi nariai yra 
darbštūs ir nuoširdūs savo 
organizacijai. Taigi ir sei- 
muoti bus malonu tokioje, 
kolonijoje, kur yra lietu
viška katalikiška gyvybė.

Šių ųietų Seimas turės 
atlikti didelius darbus Tė
vynės Lietuvos ir mūsų 
išeivijos gerovei; turės su
rasti būdus suorganizuoti 
naujas LDS kuopas ir at
gaivinti apmirusias.

ALRK Federacijos Kon
gresas šiais metais priėmė 
svarbias rezoliucijas, ku
rios įpareigoja kiekvieną 
organizaciją ir jų narius 
stoti į pagalbą Lietuvai, 
susirūpinti, kad mūsų or
ganizacijos “augtų na
riais, turtu ir veikla”. Jei
gu mes patys nesusirūpin
sime LDS organizacijos 
ugdymu, stiprinimu ir plė
timu, tai nelaukime, kad 
kiti už mus tai padarytų.

Organizacijos gyvumas 
ir veikla priklauso nuo vi
sų narių. Taigi svarbu, 
kad Seime būtų atstovau
jamos visos kuopos, visi 
nariai.

LDS organizacijoje yra 
tik kelios kuopos, kurios 
gali prilygti LDS 6 kuopai. 
Kur kitos? Paeilinis LDS 
kuopų numeris yra 113. 
Bet mes nei pusės neturi
me gyvų, pasižyminčių 
veikla spaudos, organiza
cijos ir visuomeniniame 
darbe.

Nedarbo metu nariai nu
siskųsdavo negalį užsimo
kėti mokesnių už organą, 
neturį jėgų nei pinigų pa
remti savo organą “Darbi
ninką” ir < 
Šiais laikais nedarbu ne
galima skustis. Bet ar mes 
veikiame taip, kaip turėtu
me veikti savo organizaci-
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Jeigu LDS organizacija 
neaugs nariais, jeigu or
ganas “Darbininkas” ne
susilauks daugiau prenu
meratorių, tai Centro Val
dyba bus priversta, norė
dama išgelbėti organizaci
jos gyvybę, pakelti narių 
mokesnius ir prenumera
tos kainą. Šiais laikais lai
kraščio leidimo išlaidos 
žymiai pakilo.

Kaikurie kitų srovių lai
kraščiai jau pakėlė prenu
meratos kainas. LDS Cen
tras be Seimo nutarimo ar 
pritarimo nenori kelti mo
kesnių.

Todėl 
Seimą 
kuopų 
mui kaip galime ne tik iš
laikyti, bet ir išplėsti LDS 
organizaciją ir organą 
“Darbininką”, kad be pa
kėlimo mokesnių galėtu
me plėsti organizacijinį ir 
švietimo darbą.

Tikimės, kad šis atsišau
kimas ir paraginimas pa
sieks visus narius, kurie 
pasirūpins turėti savo ats
tovus Seime rugsėjo 14-15 
d.d., Švč. Trejybės lietuvių 
parapijoj, Hartford, Conn.

Pageidaujama, kad dar 
prieš Seimą LDS nariai sa
vo sumanymus organiza
cijos gerovei iškeltų viešai 
organe “Darbininke”.

LDS Centro Sekretorius.
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Ir kariški trokai bei tankai, kaip vaizde matome pasipuošia šieno gle
biais. Jie vyksta į paskirtas pratybas karo veiksmams pravesti. Nors jie 
šieno pluoštais prisidengę, bet pasirengę “priešą” atremti.
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Atsistatymo Darbas Lietuvoje
— ELTA skelbia: Lietu- savivaldybės. Visi konto- 

vos apskričių ir miestų ros tarnautoju, nereika- 
viršininkai ir burmistrai lingi vietos savivaldybėms 
organizuoja miestuose ir ir jų neperimti, iš tarny- 
miesteliuose sudegusių ar bos atleidžiami, 
sugriautų trobesių likučių — Kooperatyvų Sąjunga 
tvarkymą, renkant ir kau
piant akmenis, plytas, pus- 
plytes, statybinį laužą, ap- liko nieku neužsėti gana 
degusią miško ir kitokią 
medžiagą.

Miško medžiagą paima į 
savo globą. Iš vietoje e- 
sančių matininkų suorga
nizuojamos brigados, ku
rios sužymi sugriautų ar 
apdegusių miestų bei 
miestelių dabartinę būklę, 
pažymėdami ant planų su
naikintuose kvartaluose 
atskirų sklypų ribas. Šie pradžioje pasėti linai iki 
planai bus reikalingi sku- rudens dar suspės užaugti 
biam sunaikintų kvartalų ir prinokti, 
perprojektavimui.

Be to, surašoma,

• w I

“Linas” skelbia: Šį pava
sarį dėl įvairių priežaščių

dideli ariamos žemės plo
tai. Kraštui reikalingas 
maistas ir įvairios žalia
vos, o ūkininkams pinigai, 
todėl neužsėtos žemės ne
gali likti nė vieno aro. 
Tuos plotus, kuriuos gali
ma užsėti ir kurie iki šiol 
dar neužsėti, būtina užsėti 
linais. Birželio mėn. pa
baigoje ar net liepos mėn.

i

ir svarbu, kad į 
suvažiuotų visų 

atstovai pasitari-

LDS Istorines
Knygos Leidimo 
Reikalais

prieš Seimą kiekviena 
kuopa knygos leidimo 
klausimą apsvarstytų ir 
patiektų Seimui savo 
tarimus.

Baisios Skerdynės Už Minsko
nu-

LDS Garbės
Nariai

Išvežtuosius Lietuvius Šaudė 
Iš Kulkosvaidžių

kias žoles ir žalias bulves, 
išsigelbėjusieji po kelių 
dienų pasiekė Minską, kur 
jau buvo vokiečiai. Vokie
čiai išsigelbėjusius sutiko

Pradžia 3-čiame pusi.
tį aukščiausią žiaurumo 
laipsnį. Kas beeidamas pa-' 
vargdavo ar dėl alkio (val
gyti po mažą gabelėlį duo- v . 
nos tedavė tik po keiių su užuojauta ir sudarė są- 
dienų) toliau nebepajėg-:1?^ nuvažiuoti j Vilnių, 
davo kartu eiti, tuos čekis-' 
tai be jokio pasigailėjime

I

Kasmet LDS Seimai pa
kelia į Garbės Narius as
menis, kurie pasižymi di
deliais darbais arba gausia 
parama organizacijai. Per 
25 LDS organizacijos gy
vavimo metus Seimai pa
kėlė Garbės Nariais 26 as- sušaudydavo vietoje. Taip 
menis. Jais yra šie: Kan. buvo sušaudytas 
F. Kemėšis, LDS organi- kas nuo 
zacijos ir laikraščio “Dar- Toliau 
hininlzn” ilrnvoioa

pagei-

ūkinin- 
Telšių Sudaris. 

be jokios priežas- 
jbininko” įkūrėjas, Motie-įties čekistai sušaudė dar 
Ijusžoba (miręs šiais me
tais), Pranas Virakas, 
kun. dr. K. Urbonavičius, 
kun. P. Juškaitis, Antanas 
F. Kneižys, Jonas Jeskele-Į 
vičius, kun. V. K. Taškū- 
nas, Antanas Vaisiauskas, 

[kun. J. Bružikas, S. J. (gy
vas ar miręs tikrų žinių 
neturime, bet greičiausia, 
kad jis bolševikų nukan
kintas), kun. P. Virmaus
kis, kun. P. M. Juras, B. 
Mičiūnienė, Vincas Valat
ka, Tarnas Versiackas, i 
kun. S. P. Kneižis, Vincas l 
J. Kudirka, kun. J. Švagž-Į 
dys, kun. J. Valantiejus, 
prelatas J. Ambotas, kun.

Pereitas Seimas 
davo, kad LDS Centro Val
dyba išleistų Jubiliejinį 
leidinį — knygą su apskri
čių ir kuopų gyvavimo ir 
veikimo apžvalga.

LDS Centro Valdyba ke
liuose susirinkimuose , T .
svarstė ir nutarė atsišauk-^r: Navickas, MIC., An- 
H j kuopas, kad jos prisi-*lua Paleckis kun. P. 
dėtų prie tokios knygos jk- Strakauskas. Mateusas 
leidinio. LDS Centro Pir- Norbutas Vladas Paulau-

organizaciją. mininkas kun. j. Svagždys skas' Vladas Rimša-

Iš baisių jų skerdynių iš
sigelbėjo: pulkininkas Tu
mas, pulkininkas Petrui- 
tis, profesorius Končius, 
kunigai broliai Petraičiai, 
70 metų senelis Povilas 
Lašas, Julius Šatas, darbi
ninkas Zaranka, darbinin
kas Žemaitis, aviacijos ka
pitonas Jasinskas, kapito-

pabūk-Priešlėktuvinis 
las, kuris debesis bučiuoja 
ir reikale pasveikina ne
prašytus svečius su savo 
karštu pirštu. Gaminami 
šios rūšies pabūklai Alaba- 
mos dirbtuvėse.

knygos išleidimui aukojo 
$25.00.

Atsišaukta 
“Darbininką” 
bet tik kelios 
Vėliau,

Karo metu li- 
Inai ir sėmenys — labai 

kiekį brangios ir reikalingos 
šeimų ir kiek asmenų liko prekės, todėl už linų, ūkio 
be pastogės. Nustatyti, produktus ūkininkai ga- 
kiek sunaikinta viešojo lės gauti daug pinigų. Ge- 
pobūdžio trobesių, kaip tai rų sėklinių sėmenų gal 
mokyklų, ligoninių, baž-; ma pirkti linų pirkyklo: 
nyčių ir kt., kokia jų buvu- ’ 
si kvadratūra ir kubatū
ra. Visos šios žinios siun
čiamos Komunalinio Ūkio 
Administracijai, Kaunas, 
Putvinskio g. Nr. 27.

—Buvusiųjų miestų ir 
apskričių vykdomųjų ko
mitetų statybos remonto 
contoros nuo š. m. birželio 
22 d. nebeveikia. Kontorų 
turėta turtą perima vietos

ir kooperatyvuose. V art 
ti juos kitiems, ne sėj 
reikalams griežtai dr 
džiama.
— Kooperatyvų Sąjun

gos “Linas” pirmininkas 
J. Krikščiūnas skelbia, 
kad Lietuvos linai, pa
krauti į vagonus ir turėję 
būti išsiųsti Rusijon, turi 
būti siunčiami į Šiaulius— 
Gubernijos ‘Lino’ fabriką.

nocentro veikimą kiek su
trikdė bolševikų įvykdyta 
žmonių medžioklė: daug 
pienininkų buvo išvežta 
Maskolijon. “Maistas” pa-

Gyventojai Aprūpinami Maistu
— Apie Kauno aprūpini

mą maistu birželio pasku
tinėmis dienomis praneša
ma: Paskutinėmis dieno
mis buvo kiek sutrikęs
Kauno prekybos ir maiti- siruošęs laukia iš ūkinin- 
nimo įmonių aprūpinimas kų bekonų ir gyvulių. Šiuo 
būtino reikalingumo pre-Įmetu “Maistas” turi atsar- 
kėmis. Prekių trūkumas j gų. Kauno “Maisto” fabri- 
buvo pasireiškęs ne dėl ką partizanai apgynė, nors 
prekių neturėjimo, bet dėl išbėgdami bolševikai labai 
transporto, nes bolševikai? kėsinosi sunaikinti. “Val- 
visai neatsižvelgdami į gio” bendrovė gauna vis 
miesto gyventojų padėtį,'daugiau produktų ir tikisi 
jau sekmadienį, konfiska- po poros dienų 
vo visas įmonių susisieki-> tarnauti savo 
mo priemones ir didžiumą ' klientams.
jų išvežė. Dalis maisto _ofieialiai skelbiama: 
produktų krautuvių ke-^j apskričių, valsčių 
liom dienom turėjo uzsi-; kai administracijos 
daryti dėl išdaužytų langų j o ai 0 t kai
irkitų suza ojimų ypač ntojai turi intis 

savo apylinkėse lavonų 
rinkimu ir laidojimu. Rei
kia stengtis lavonus atpa
žinti. Rasti prie lavonų do
kumentai, pinigai ir kiti 
daiktai, išskyrus drabu
žius ir avalynę, turi būti 
paimti ir perduoti polici
jai. Lavonus laidojant, a- 
pie rastuosius daiktus rei
kia surašyti atitinkamą

tris lietuvius — Zdanavi
čių, Bikiną ir mjr. Opuls- 
kį. Po ilgų kančių nelai
mingieji buvo atvaryti į nas Žalvydas ir dar vienas 
Červiną. Čia kaliniai buvo, kitas. Iš viso iki šiol žino- 
suskirstyti į dvi grupes, ma iš baisiųjų skerdynių 
Viena grupė, kurioje ir 25 išsigelbėjusių 16 asmenų.

i j- pirmosios grupės išsi
gelbėjo greičiausiai visi 25 
lietuviai, jų tarpe ir tech
nikos mokyklos mokyto
jas Antanas Vaitkus.
— Lietuvos Raudonasis 

Kryžius gavo žinių, kad 
daugelis Kauno kalėjimo 
ketvirtojo skyriaus politi
nių kalinių ir vežtųjų į SS
SR yra Minske. Yra nema
ža ir tokių, kurie nepasie
kė Minsko. Tie išvežtieji 
daliniai yra išsisklaidę ir 
visais keliais stengiasi su
grįžti į savo gyvenamą
sias vietas. Jiems visur 
paramą teikia vokiečių 
kariuomenė. Raudonasis 
Kryžius šiuo metu siunčia 
automobilius ir kitokiais 
būdais rūpinasi jų parga
benimu iš Minsko.
— Žiauriems bolševikams 
ištisus valdymo metus

lietuviai, buvo palikta Čer-' 
vinos kalėjimo kieme. 
Šiems kaliniams buvo įsa
kyta gulėti ir nejudėti. Po 
kiek laiko užskrido vokie
čių lėktuvai, pradėjo bom
barduoti, sargybos pabė
go, ir kaliniai išbėgiojo.

Daug skaudesnis likimas 
buvo antrosios grupės, ku
rioje buvo apie 60 lietuvių 
ir iš Minsko kalėjimo daug 
lenkų ir gudų. Ši grupė iš 
Červinos buvo varoma to
liau. Paėjus 4-5 kilometrus 
už Červinos, buvo liepta 
sustoti. Kai nelaimingieji 
sustojo, čekistai iš šautu
vų ir kukosvaidžių pradė-

Yra ir daugiau LDS na
rių, kurie yra verti Garbės 

per organą Nario vardo. Apskričiai ir jo šaudyti juos. Daug ne- 
į kuopas, kuopos gali pasiūlyti Cen- laimingųjų krito nuo pir- 
teatsiliepė. trui įžymiai pasidarbavu-1 mųjų šūvių, o su jais ant 

prasidėjus Lietu- sius narius, kad ji rėk o- žemės gulė ir gyvieji. Su- 
vai Gelbėti Fondo vajui, menduotų tuos narius Sei- žvėrėję čekistai gyvie- 

Arsonivoeimc noriai muį LDS konstitucija re- siems liepė keltis, o kai šie 
komendavimo teisę duoda kėlėsi, vėl buvo šaudoma, siautėjant, išžudyta daug 
Centro Valdybai. ir krito naujos aukos. Ta- politinių kalinių, kurie pa

štai ką sako konstituei- da iš lietuvių kažkas gar- slapčiomis užkasti įvairio-> ----- ---- ' ‘
“LDS nariai rx ~___ _________

pasidarbavimą arba už y- mus”. Laimei krūmai buvo 
patingą LDS organizacijai už kokių 7-10 metrų, ir gy-

mūsų organizacijos nariai 
buvo įtraukti į tą darbą. 

'Knygos leidimo reikalas a-| 
tidėtas.

Šių metų Seimas LDS is-| 
torinės knygos leidimo 
klausimą turės išspręsti:] 

įleisime ar neleisime? Jei- 
i gu leisime, tai yra būtinas 
reikalas, kad prie to išlei
dimo visos kuopos ir aps
kričiai prisidėtų. Pirmiau
sia reikia, kad apskričiai ir 
kuopos prisiųstų medžią-; 
gą iš savo veikimo per vi
sus gyvavimo metus. Ant
ra, visos kuopos turi S 
anksto užsisakyti knygų, 
kiek jos. gali išplatinti sa
vo kolonijoje, kad žinotu
me kiek kopijų spausdinti.

Būtų labai gerai, kad

I

geriau pa- 
restoranų

ir kitų sužalojimų, ; 
tose vietose, kur ėjo dides
nės kovos.

Pasiteiravus atitinkamo
se prekių aprūpinimo or- 
ganiazcijose patirta, kad 
Kauno maitinimo padėtis 
diena iš dienos gerėja ir 
maitinimo problema jokio 
nerimo nekelia. Maisto, 
Pienocentro ir Paramos 
darbininkai ir tarnautojai; 
su ginklu rankose apgynė ^^tą

ir krito naujos aukos. Ta- politinių kalinių, kurie pa- 

šiai sušuko: “Broliai lietu- se vietose. Be to, paskuti- 
už įžymų viai! Gelbėkimės! Į krū-’nėmis dienomis išžudyta 

“ ■ - - - - daug nekaltų civilių gy-
_______ w . ventojų, kurie paskubomis 

teikiamą paramą yra pa- vieji lietuviai šoko į juos, palikti nužudymo vietose.
Raudonojo Kryžiaus nu- 
kentėjusiems nuo karo ko
mitetas yra susirūpinęs

keliami į Garbės Narius čekistų 
Seimuose, Centro Valdy
bai rekomenduojant”.

Jeigu kurioje kuopoje y- 
ra narių, kurie pasižymėjo' 
savo darbais ar parama, 
kaip sakoma konstitucijo
je, tai kuopos valdyba gali 
tuos narius pasiūlyti Cen
tro Valdybai. Yra pasidar
bavusių narių, kurie žino
mi Centrui, bet yra ir to
kių narių, kurie Centrui

V •šūviai apretino
bėgančiųjų eiles, bet kelio- 

j likai lietuvių pasisekė išsi
gelbėti. Vargo keliais, kęs- surasti tokius užkastus la- 
dami alkį, valgydami viso- vonus,

mažai žinomi, bet daug pa
sidarbavę kuopose. Taigi 
apie tokius narius turėtų 
informuoti Centrą kuopų 
valdybos, pažymėdamos tų 
narių nuveiktus darbus 
organizacijos gerovei.

savo fabrikus ir įmones. 
Niekas iš šių fabrikų ir į- 
monių nenukentėjo ir dar
bas jau varomas toliau vi
sai normaliai. Parama 
duoną kepa pilnu tempu. 
Dėl transporto priemonių 
netekimo buvo sutrikęs 
prekių išvežiojimas, bet 
dabar transporto priemo-

—Liepos 5 d. Kauno ar
kikatedroje Bazilikoje už 
žuvusius kovose su bolše
vikais Lietuvos karius bei 
partizanus buvo atlaiky
tos gedulingos pamaldos. 
Pontifikalines mišias at
laikė ir momentui pritai
kintą pamokslą pasakė J.

, juos atpažinti ir 
| tinkamai palaidoti. Todėl 
i komitetas prašo visus gy
ventojus, žinančius užkas
tų lavonų vietas bet ku
riose Lietuvos srityse, tai 
skubiai pranešti apie to
kias vietas Raudonajam 
Kryžiui.

nių jau gauta ir prekių iš- vyskupas dr. V. Briz- 
vežiojimas vyksta tvar- gys- Mišių metu jam asis- 
kingai.

Pieno centras ėmėsi sku 
biai organizuoti pieno pri 
statymą į Kauną. Į visas 
Kauno apylinkes išsiųsti 
instruktoriai, kurie tuč 
tuojau sutvarkys visų a- 
pylinkės pieninių veikimą 
ir suorganizuos pieno pris-j kus bei tarnautojus, 
tatymo punktus. Kauno a- 1----- — -
pylinkių j 
kentėjo, pieno yra ir jis1,__ ~___ r____
jau vežamas į Kauną. Pie-! mose kapinėse.

tavo prel. Jakubauskas, 
kąn. Meškauskas ir klieri- 

; kai.
— “Ūkininkų Patarėjas” 

Įdeda fotografiją, vaizduo
jančią bolševikų sušaudy
tus Panevėžio eukraus fa
briko lietuvius daroinm- 

. Jie 
buvo sušaudyti, tik prasi- 

pieninės nenu-idėjus karui. Vėliau lavo- 
' nai buvo palaidoti tinka-



versiteto Klinikose mirėgus ir pažįstamus. Bet jam
■

valstybinę gimnaziją pir-

I

Šeimos Ieško Sūnų, Brolių v •

Antaną Nor-

I

Po šiuo aprašymu padė
tas parašas: Studentė.

1917 m. rugpiūčio 15 d.

dėl Aleksoto tilto. Pirma-

tilto. Šių kovų ti. Todėl kilo būtinas rei- 
bolševikus i

Pradžia 1-mame puslapyj 
slėgtų balsu klausia: “Ar 
dar neprasidėjo karas?“ _ 
kito vagono kaunietis 
klausia paskutinių naujie-

Vienos iš svarbiausių

“Ar galima ko tikėtis iš

Dėkų Dievui, mes to ne
besulaukėme. Ratas ėmė 

J? į suktis į kitą pusę“.

Birželio 24 d., vykdyda
mas gautus uždavinius, 
sunkiai sužeistas į krūtinę 
prie Aleksoto tilto. Tuoj — Laikraštis 
nuvežtas į Universiteto, aprašinėja lietuvių parti- nosios

Mirė Inž. Lapas

• A. 5, j
* > *..*■_*• *. . . v i

Penktadienis, Rugpjūčio 22, ’41 DARBININKAS

A. L. R. Katalikų Federacijos 
Kongreso Rezoliucijos
IV. Lietuvos Didvyriams

nų. Teiraujasi apie drau- Liepos 1 d. Kauno Uni- 

rūpi svarbiausias dalykas: Viktoras Lapas. Gimęs
“Ar galima ko tikėtis iš 1917 m- rugpiūčio 15 d. 
Vakaru?” Suraminame. O 1934 m- bai8«s Kėdainių

* J___ !_•____ ____________ —

jie ir mažiausia viltimi pa- .- - - . .- - - .
tenkinti — širdimi ir lupo- V, fcl0^^u1’x j
mis džiaugiasi.

Beieškant išvežtų ir pa
žįstamų, pasigirsta du šū
viai. Sužinome, kad vie
nas lietuvis norėjo pabėg-J 
ti. Raudonarmietis tuoj iš
šovė ir sugavęs surištomis 
rankomis jį nusivedė į dar 
“saugesnę“ vietą. Prikim- 

•jonų saugojimas 
„štrėja. Nebeprilei- 
čiau nė vieno žmo-VIGU V1C11U i •

Iš tolo dar matome ^e’ 
.ngelių virbus išvar- 

guo.us suprakaitavusius 
veidus, dar girdime mažų
jų verksmus, tačiau nebe
galime su jais pasikeisti 
nė vienu kitu žodeliu. Pa
vaikščioję ir apverkę jų 
nedalią, skaudančia širdi
mi grįžtame į sostinę, sa
vyje klausdami, kada bus 
mūsų eilė.

į technikos fakultetą. Po 
! kelių metų išvyko Prancū- 
izijon, į Brestą specializuo
tis karo laivų inžinerijoj, 

j Į Lietuvą grįžo prasidėjus 
karui. Karinę prievolę at
liko Karo Mokykloje. Bu
vo paskirtas į mūsų karo 
laivą “Prezidentas Smeto
na“. Universitete buvo vy-j 
rijos “Plienas“ narys. Pas
taruoju metu dirbo Vilnių-

— “Į Laisvę“ rašo:
“Iki birželio 27 d. užre

gistruotų žuvusių partiza
nų skaičius tik Kaune toli 
prašoka šimtą. Kritusiųjų 
sąraše turime 110 pavar
džių, o* kur dar visi tie, a- 
pie kuriuos nepavyko gau
ti žinių. Daugybė šeimų 
dar vis ieško dingusių sū
nų, vyrų, brolių. 70 kapų 
išdygo Kauno kapinėse. 
Kiti palaidoti Šančiuose, 
Panemunėje, Aukštojoje 
Fredoje, Aleksote.

Į herojų eiles įstojo ge-

Ne tuojau, 
bet taip greit, 

atvyksta vielų 
prie nutrūkusių

VIELOS HUTRUKĘ! 
Jūsų Telefonas 

Veikia!
Kada didelė audra sunai
kina daug mylių telefono 
laidų, jūs galite vistiek 
telefonuotl. 
gal būt, 
kaip tik 
taisytojai 
vielų...
Nešiojamas radio yra su
jungiamas su gesolino 
motorais*ir generatoriais; 
sujungimai yra padaromi 
su gera viela... jungiklis 
pasukamas... ir greitai 
sujungiama linija radio 
pagalba.
Si sistema yra naudojama 
Bell Telephone labarato- 
rių. Naujos Anglijos tsle- 
fonų darbininkai ima spe
cialius kursus naujuose 
telefonų technikos išradi
muose ir praktikuojasi te
lefoną tiesiant visur Nau
joje Anglijoje ir visais se
zonais.
Tai yra tik dalis progra
mos Naujoš Anglijos Te
lefonų Kompanijos, ap 
saugojant jūsų sutrugdy 
mą nuo jūsų darbo ar žai
dimo.
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Dies komiteto sekretorius Robert Stripling, rašo pranešimą iš tyri
nėjimų, kad ir Lotinų Amerikoje Nacių veikimas yra didelis. Šį praneši
mą persiunčia Argentinos valdžiai, apie patirtus nacių veiksmus jų šalyj.

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos 28-sis 
kongresas, įvykęs 1941 m. rugpiūčio 7 d. Marianapolio 
Kolegijoje, Thompson, Conn.

su pagarba lenkia galvas žuvusiems už Tėvų Že
mės laisvę broliams, karštai prašydami Viešpaties 
Dievo priimti jų gyvybės auką už savo šalį, kaip atsi
lyginimą už visos Lietuvių Tautos kaltes, kaip kanki
nių karžygiškosios meilės Dievui ir Tėvynei įrodymą, 
per mirtį įėjusių į Tautos ir Dievo garbę;

su pasitenkinimu ir pritarimu sveikina gyvuosius 
Tėvų Šalies Didvyrius, žaizdomis ir skausmu sutrau
kusius žiauriausios rusų komunistų Tėvynei uždėtus 
vergijos pančius;

su karšta meile ir skaidria viltimi sveikina Tėvų 
Šalyje išlikusius gyvus Sesutes ir Brolius, ir visus, ku
rie Sibiro tundrose, Kirgyzų stepėse, Astrahanio ty
ruose ir kitur pergyvena baisias kančias;

ir šis Federacijos Kongresas pareiškia:
Amerikos organizuoti lietuviai katalikai, atskiros 

lietuvių šeimos ir pavieniai žmonės nuoširdžiai padė
sime atkurti sunaikintą dvasinę, mokslinę, kultūrinę 
bei medžiaginę Lietuvos gerovę, kongresas užtat visus 
lietuvius kviečia —

ryžtingu darbu ir gausia auka 
padėti Lietuvai nugalėti vargus!

Partizanų Kovos Prie Aleksoto Tilto p° Piet ir mirš-
Likusieji partizanai, so- 

jėgos juos pereis, viet^ smarkiai apšaudomi, 
' i Linksmakalnio 

----- ■. šlaitais trauktis. Trau-
metu, kalas vieną iš tiltų per Ne- kiantis vėl žūva keli parti- 

apsaugoti zanai. O vakare, lygiai vie
nuoliktą valandą, sovietai, 

Dar gerokai prieš piet, bijodami naujo partizanų 
lak. ltn. Dženkaitis, vieno puolimo, tiltą išsprogdina,, 
mūsų aviacijos karininko nors tuo metu tiltu_ žygia- 
padedamas, Aleksoto kai- vo pačių sovietų pėstinin

“į Laisvę“ kai tik stambiosios raudo-' 

klinikas. Ėmė sveikti, bet zanų kovas Kaune prie A- bus tučtuojau išsprogdin- Paversti 
paskutinę parą, staiga leksoto 
sveikatai pablogėjus, mi- prieš 
rė. Palaidotas liepos 2 d. iš kaip pasirodo, žuvo ir la- muną, žūt būt, 
Kauno kapinių koplytėlės kūnas leitenantas Džen- nuo išsprogdinimo, 
partizanų kapuose. įkaitis: T' l““‘

I — “Vakar įsidėjome 
i trumpą ne visai tikslią ži- 

atspariausieji nutę apie musų partizanų ne # Linksmadvaryje, pra- kai. kurie visi sykiu su til-|
' - • į tu žuvo.

riausieji, __ ________ , t *
lietuviai — buvę šauliai,'kautynes dėl Aleksoto til- , , ,. T11savanoriai, skautai, poli-to ir lak. ltn. Dženkaičio deda orgamzupti partiza-ju žuvo, 
tiniai kaliniai: studentai, žuvimą. Šiandien redakci- !”* ‘ J11 VllniUS Sukilimo
moksleiviai, darbininkai, į-jai pavyko gauti apie tai L. / , . . , I
vairūs tarnautojai. Iš lig-. papildomų žinių, todėl ga 
šiol surinktų žinių, žuvu-j

nų būrį Aleksoto tiltui už
imti. Surenkama apie 15— 
20 žmonių, bet nėra gink- Oipnnęp 

| lime tiksliai nušviesti he-;14*.1 uo m^tu ? “
šiųjų partizanų skaičiųje į rojiškas partizanų kauty-į^^e so??e 4 ,.p°
turime du inžinierius — u- nes dėl tilto ir didvyrišką • a® 4 ,san e 1S’ 
niversiteto lektorių Juozą lak. ltn. Dženkaičio mirtp 
Milvydą ir Kazį Matulį, Redakcija, 
studentus 
kūną, Povilą Vaškelį, An-

įnyje sovietų buvo padeg- 
. Pasi- 

. baigus didiesiems ginklų 
j sandėlio sprogimams, ltn J 
j Dženkaičio partizanų bū-į 
rys įsibrauna į išlikusias 
nesunaikintas patalpas ir' 
apsirūpina ginklais bei 
šaudmenimis. Tada ltn.; 
Dženkaitis pradeda Alek-j 

dieni, (birželio 23 d.) darlsoto tilto puolimą, nežiū
ri gerokai prieš piet, išsprog- rint to, kad juo traukia la- 

dinus geležinkelio tiltą, 
sumuštos raudonosios ar- 

ką “tik '‘‘darbo”jmij?s gana . stambūs dali-

drių Radvilą, Antaną Gu- i kautymų. pareikalavusios 
revičių (tris paskutinino-1 daugiausia musų partiza- 
sius žiauriai raudonųjų ^!S
subadytas), eilę gimnazis
tų, bet visų didžiausiąją 
kritusiųjų dalį sudaro mū-! 
sų darbininkai. Jie saugo
jo sandėlius, geležinkelius,' 
gynė visa. I

V. Amerikos Lietuvių Veikla
Kongresas, išklausęs red. Juozo B. Laučkos pra

nešimą apie Amerikos lietuvių katalikų centralinių 
organizacijų ir lokalinių draugijų veiklą, aiškiai pa
stebi, kad nė viena mūsų organizacija dar toli gražu 
nėra išaugusi savo narių skaičiumi, turtu ir veikla 
taip, kaip, atsižvelgiant į katalikų visuomenės gausin- 
gumą, galėjo išaugti. Dėl to Kongresas energingai 
šaukiasi į dvasios vadus ir į visuomenės veikėjus 
kreipti didžiausio dėmesio į mūsų organizacijos pa
dėtį ir visomis galimomis priemonėmis joms gelbėti 
išaugti į tokį ūgį, kurs prilygtų katalikų visuomenės 
ūgiui. Turint galvoj dar ir tą faktą, kad nuo mūsų or
ganizuotumo ir vieningumo labai daug pareis ir tau
tos sąjūdžio dėl Lietuvos atstatymo sėkmingumas, 
juo labiau tenka susirūpinti, kad augtų nariais, turtu 
ir veikla ir Lietuvių R. K. Susivienymas Amerikoje, ir 
Lietuvos Vyčiai, ir LDS, ir Moterų Sąjunga, ir Lietu
vių Kat. Studentų - Profesionalų Sąjunga ir kitos mū
sų organizacijos ir draugijos. Dėl to kongresas ragina 
Federacijos valdybą, kad ji, rasdama galimumų, pri
imtų referento pasiūlymą statyti visuomeniniam dar
bui tris asmenis, kurių vienas būtų nuolatinis keliau
jantis organizatorius, antras rūpintus jaunimo subū
rimu į galingas lietuvių jaunimo organizacijas, tre
čias dirbtų Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
darbą.

— “Ūkininko Patarėjas” 
deda aprašymą apie gyve
nimą sostinėje Vilniuje:

“Raudonųjų likučiai iš j 
Vilniaus dar birželio 23 d. 
palaidai išbėgo. Dalis jų 
skubėdami metė ginklus į 
Nėrį, kalnus, daržus ir so-: 
dus. Su bėgančiais raudo
naisiais išbėgo ir vietos 
bolševikiniai vadai.

Birželio 24 d. Vilniaus 
gyventojai ramūs ir šven
tadieniškai nusiteikę išėjo 
į gatves. Iš ankstyvo ryto 
Gedimino ir Vilniaus gat-. 
vių kampe pradėjo rinktis; 
su gėlėmis, tautiškais dra
bužiais pasipuošusios mo
terys, su jomis vyrai, se
nukai ir vaikai. Po kiek 
laiko laukiančiųjų minio
mis užtvino visos svar
biausios Vilniaus gatvės. 
Susirinkusių pasitikti iš
vaduotojus — vokiečių ar
mijos karius— minių nuo
taika buvo nepaprastai pa
kilusi.

Vos pasirodžius pirmie
siems vokiečių kariams, 
žmonių minia sujudėjo il
ga ovacijų ir valiavimo 
banga. Ištisą dieną miesto 
gatvėmis judėjo gėlėmis 
išpuošti kariuomenės dali
niai.

Nuo birželio 24 d. Vil
niaus gyventojai pradėjo; 
naują gyvenimą.

Pats miestas nuo karo 
veiksmų maža tenukentė-; 
jo.

Dar besitraukiant rau
donajai armijai, Vilniuje į 
laikinai buvo sudarytos, 
aktyvistų - partizanų ini
ciatyva Vilniaus Miesto 
Komitetas visiems civili
nių gyventojų reikalams

(Tęsinys 7-tame pusi.)

VI. Padėka Centro Valdybai
28-sis Federacijos Kongresas, išklausęs Centro 

Valdybos veiklos pranešimus-raportus apie iškeltus ir 
pradėtus žygius, priima ir nuoširdžiai dėkoja Federa
cijos Centro, Valdybai už išvystytą veiklą, susirūpini- 

j mą Lietuvos likimu, organizuojant Amerikos Lietu
vių Tarybą bei Lietuvai Gelbėti Fondą, už visą nuo
širdų darbą Bažnyčios, Lietuvos ir mūsų Tautos nau
dai.

bai stambios sovietų jė-! 
gos. Prisidengdami Links-■ 
makalnio šlaito medžiais,1 

Į 
lenką prie Fizikos Chemi-1 
jos Instituto patalpų ir' 
nuo jų besileidžiančiame; 

’į; 
vedančių gatvių apšaudy-{ 
mą.

žmonių valdžios gyvuliška; visą. dįen« ^jsi partizanai pamažu pris-į
kariuomenė bandė sunai-' Agotoj; Panemunės tu
kinti. Tai ir yra charakte-!^ls Pro Kauną rytų link, 
ringas, visų vertingiausias ^uodu abu tiltu saugojo

J

istorinis dokumentas. NY.tstiPrlos^r\’IO<ll‘ilrI’ist‘- Slaite. pradecia tilto ir į jį 
tie, apie kuriuos per me
tus buvo daugiausia kal
bama ir kuriems buvo 
daugiausia žadama, skau
džiausiai apsivylę, pirmie
ji savo galvas padėjo.

Daugiausia į 
žuvo Aleksote ir Šančiuo- pie 20-30 žmonių,

ninku sargybos. Buvo aiš
ku, kad užminuoti tiltai,

Partizanų Ugnis Šluote Šluoja
Šaudymas labai,sėkmin

gas. Ltn. Dženkaičio par- 
partizanų tizanų būrelį tesudaro a- 

‘ , tačiau 
se. Vieni sušaudyti, kiti jų automatinių ginklų ir 
subadyti durtuvais, pei- šautuvų ugnis tokia stip- 
liais. Aukų aukos dėl tėvy- ri, kad Veiverių gatvę, Ne
neš, dėl kultūros. Vis tai muno pakrantėse einan- 
mūsų gražiausias jauni-' čias gatves, išilgai tilto ki- 
mas — nuo 15 iki 40 metų j toj Nemuno pusėj priešais 
amžiaus, didžiausia dalis 
— nuo 18 iki 25 metų. Li
ko jaunos žmonos, maži 
vaikai, senos motinos. Su
siduriame su tragiškiau
sia laisvės kovų puse, ta
čiau tenka stebėtis ištver
mingomis, nors palaužto
mis herojų šeimomis. Nu
stebino senutė motina, ku
ri sužinojus, kad žuvo sū
nus, nelaužė sau rankų, o 
susikaupė' ir giliu žvilgs
niu tarė: “Tokį sūnų paau
kojau, nė negaila, per 
daug tie žmogžudžiai mus 
iškankino, išžudė...

esančias gatves partizanų 
ugnis šluote šluoja. Sovie
tų susisiekimas tiltu nu
traukiamas. Nuotaika pa
kili. Žemai esančiuose Se
namiesčio ir Naujamiesčio 
rajonuose vykstąs inten
syvus kulkosvaidžių šau
dymas partizanams, tilto
puolėjams, įkvepia dar di- lakūnas nutraukiamas į a- 
desnės drąsos. Jau, regis, pačią, vienos gailestingo-

ltn. Dženkaičio partizanų 
būrį puola tanketėmis ir 
šarvuočiais ginkluoti so
vietai, numuša paliktas 
užpakalio apsaugai nedi
deles sargybas, didesnių 
sargybų dėl žmonių sto
kos nebuvo galima pasta
tyti. Po to, išlipę iš šar
vuočių, aptomatiniais gin
klais pradeda šlaite esan
čių partizanų apšaudymą. 
Per dešimt partizanų vie
toje nukaunama, o pats 
ltn. Dženkaitis peršauna
mas į dešinįjį plautį ir kai
riąją ranką. Kautynėms 
su užpuolikais tebevyks-, 
tant, sunkiai sužeistasis

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

nebedaug tereikia, kad til
tas būtų išlaikytas ir nuo 
Veiverių gatvės pusės so
vietų puolimas sustabdy
tas. Bet apie 17-18 vai. 
(5-6 po piet) iš užpakalio

sios sesutės perrišamas ir 
tik antradienio (rytą per
keliamas per Nemuną lai
veliu ir paguldomas Sena
miesčio ligoninėje, kur

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE 
So. Boston
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LIETUVIŲ DIENA PADĖKA

GIRARDVILLE, PA.

/

CAMBRIDGE, MASSX

Klubo Valdyba

ir Indijonų at-

154

DOMĖS!

PIKNIKAS

PRAŠOME ATSIIMTI 
LAIMĖTĄ DOVANĄ

Rugpiūčio 17 d., Grasemere 
parke, Bedford, 
Cambridge lietuvių

laikai. Nebepajėgdami naujos

vienuolynus, teturėjau
nors širdis,

BROCKTON, MASS.

Lietuvių katalikų klubo val
dyba reiškia širdingiausią pa
dėką visiems aukotojams ir dar-

Trilypė gegužinė jau netoli, o 
ar mes visi žinome, kur jį į-

1

Rašo Kun. K. Jenkus. sinti dviejų tikėjimų atsižadė-

KAS GIRDĖTI, LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE pŽ“™
------------------------ i baltųjų, pagrobę tai, kas tik ga-

Kun. Daumantas, Lietuvių
Dienos Komiteto pirmininkas, bininkams, ir visiems, kurie ko- 
praneša, kad Lietuvių 27 diena, kįu nors būdu, ar darbu ar au- 
kuri turėjo įvykti Lakewood, 
Pa., rugp. 15 d. dėl smarkaus 
lietaus neįvyko, yra perkelta į 
rugpiūčio 24 d., sekmadienį, 2 
vai. p. p. prasidės koncertas ir 
programa. Taigi visi į Lietuvių 
Dieną, į Lakewood Park.

(Tęsinys)
Krikščionybės įvedimas ir 

pirmieji misijonierių žygiai Ka
lifornijoje nėra apgaubti pas- 

• laptinga praeities uždanga, nes 
i vienuolių pėdsakai randasi visa
me krašte. Jūrų pakraščiuos net 

, ir šiądien kyla didingi jų pa
statai, vienuolynai, misijomis 
pavadinti. Užrašuose paminėti 
jėzuitai, kurie pirmiausia ėmėsi

komis, prisidėjo prie surengimo krikščionybės platinimo darbo 
gegužinės, kuri įvyko rugpiū- tarp Indijonų. Trumpam laikui 
čio 17 d., Grasemere parke. Ta- prabėgus. jėzuitai turėjo apleis- 
riamas širdingas ačiū už aukas ti visag vietas kur vėlia.
sekantiems: Duobas Bakery.! va plėvėgavo> nes visa jėzuitų

, Montello, Mass., p. E. Povilai- draugija tapo valdžios uždraus- 
tienei, p. K. Janiūnienei, p. Ba- ta užėmė jų vietą Tėvai Pran- 
činskienei, p. J. Barašauskui, p. ciškonai. Jų priešakyje ėjo Tė- 
F. Marcinkevičiui. Pinigines au- vas junįpero Serra. Kad darbas 
kas suteikė sekančiai: $2.00 M. sparčiai sektųs, misijonieriai į-

Rugpiūčio 16 d. p-lei Elzbie- Norbutas, po $1.00 — J. Tebė- kurdjno savo vienuolynus bei 
tai Balkiūtei buvo suteikta Bos- ra- F- Janiūnas, J. Bačinskas, mįsijas vįso dvidešimts vie- 
tono Universiteto mokslo antras F- vaitkus, A. \ inčiūnas, A. ną Jog buvo vjenos dienos ke- 
laipsnis — Master of Commer- Skyrius. M. Jankauskas, A. Za- jionėg toiumu> viena nuo kitos, 
cial Science. veckas. A. Daukantas. J. Moc- apie dvidešimts mylių. Tuose

Jau keli metai kaip Elzbieta kevičius, P. Radaitis, J. Lauga- vienuolynuose apsigyveno Indi- 
Balkiūtė yra mokytoja Brock- lls> J- Survila. Labai daug pasi- jonai įr apįe juos sukosi visas 
ton High School. Ji priklauso darbavo jaunas ir energingas j^ gyvenimas. Misijonieriai mo- 
prie Šv. Roko lietuvių parapi
jos. Jos tėveliai yra uolūs ‘Dar
bininko’ rėmėjai.

‘Darbininko’ Skaitytoja.

biznierius graborius P. Vaitkus. 
Tariamas širdingas ačiū šeimi- 

! ninkėms ir darbininkams: M.
Sundukienei, P. Brazdžiūnienei, 
p. Monkienei, p. Radaitienei, i
M. Zaveckienei, M. Tebėraitei. 
K. Janiūnienei ir p. DuBroskie- 
nei; F. Janiūnui. J. Tebėrai, V. 

Mass., įvyko Kandrotui’ A‘ J- Sur-
t katalikų'viIak p- Radaičiui, A. Daukan- 

klūbiečių gegužinė. Gegužinė tui’ ir F- Vaitkui. Širdingas a- 
pavyko. Dalyvavo daug puikios klebonui kun. P. J. Juškai- 
publikos, ir vietiniai kunigai, garsinimą,
matėsi svečias kun. P. Virinau-; 
skas. Dalyvavusieji visi buvo! 
patenkinti, nes visiems buvo 
progos gražiai pasilinksminti,’ 
pasportauti ir padainuoti. Kun.: 
A. Baltrušiūno vadovybėje su-; 
organizuotas iš publikos ben
dras choras labai gražiai sudai
navo. Sporte, virvės traukime, 
Žemaičiai nugalėjo Dzūkus, Že
maičiams teko puikus prizas. 
Bulbių rinkime dovaną laimėjo 
p. N. Jankauskienė, kiaušinių 
lenktynėse dovaną laimėjo p. M. 
Zaveckienė. Šeimininkės visus I 
atsilankiusius pamylėjo gar
džiais užkandžiais, o p. M. Sun- 
dukienė pavaišino visus savo 
pagarsėjusiu virimu — kopūs
tais.

kė juos netik tikėjimo dalykų, 
bet ir įvairius reikalingus ama
tus.

Kaip ir kiekvienas neprityręs 
nekantrus keleivis norėjau ir aš 
iš karto visas misijas pamatyti, 
norėjau per keletą dienų pama
tyti tai ką man pas-kojo kny
gos per daugel metų. Deja, tik 
šešis
progos aplankyti, 
kaip žirgas į avižas vis traukė 
žinoti, pamatyti kas ten, kas 
ten! Reikia žinoti, kad šiuose 

• mūruose klestėjo kultūra. Čia 
gyventa, galvota, kentėta; čia 
juoktasi ir mirta! Bet visa gy-

Rugpiūčio 17 d., Grasemere 
f parke, klūbiečių gegužinėų. do
vaną. foto aparatą (Camera) 
laimėjo #A.64. Kas turite šitą 
numerį A. 64, prašome atsiimti 
laimėtą dovaną. Galite atsi- 
šaukti pas sekančius asmenis: 

1 Zavecką. Janiūną, F. Vaitkų. 
Daukantą. Laimėta dovana ran- 

f 

‘ dasi pas p. A. Zavecką, 
Webster Avė., Cambridge.

vyksta? O gi Romuvos parke, 
Montello, Mass., rugpiūčio 31 d. 
Cambridžiečiai neapsileiskime 
bostoniškiams ir montellie- 
čiams, sukonkuruokime mes 
juos skaičiumi. Važiuokime visi, 
nes tai bus paskutinis iš didžių
jų išvažiavimų šiais metais. 
Vieta graži ir netoli, o Monte- 
liškiai labai vaišingi piliečiai, 
pamylės mus kopuikiausiai. Au
tobusai išeis nuo bažnyčios, apie 
12 vai. Galite užsisakyti vietas 
kelionei iš anksto, pas visus 
LDS 8 kps. narius. A.D.

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

SEKMADIENĮ,

Rugpjūčio -Aug. 31 d, 1941

į baltųjų, pagrobę tai, kas tik ga
lima, namus sudegino. Tėvas 
Jayme eidamas iš bažnyčios 
šaukiasi į juos •— “Vaikučiai, 
mylėkite Dievą”. Tai ir paskuti
niai jo žodžiai, Indijonų strėlės 
jo kūną pervėrė; misijonierius 
krito ant žemės. Indijonai, ne
žmoniškais riksmais suklyko,

venime keičiasi kaip bangos jū
rose, kaip vandenynų potvyniai 
ir atoslūgiai. Taip ir su Kalifor
nijos misijomis. Kur giesmės 
skambėjo, dabar bažnyčiose 
niūri tyla viešpatauja. Tik lau
ke, ant lapuotų medžių išsike
rojusių šakelių paukšteliai čiul
ba, pasinerdami į melodijų ver- pagrėbė kunigą, basliais suba- 
petą. Iš kai kurių kadaise didin
gų vienuolynų beliko šiandien 
vien griuvėsiai. Bet ir jie pra
kalba tam kuris pasirengęs a- 
teina klausyt jų nebylios, ta
čiau prasmingos kalbos. Dunkso 
šešėliuose apkerpėję mūrai ir

dė ir pabėgo į kalnus, įbauginti 
kareivių šūvių. Tėvas Serra,' 
perdėtinis išgirdęs apie kanki-j 
nio mirtį išsitarė “Dabar žemėj 
krauju aplaistyta bus naši 
krikščionims”.

Vasario 24 d., 1821 metais'

Tojaus Užsibaigs
NAUDOKITĖS PROGA!

I 
I 

------------ —r--- r-vr --------— ( vdsdiiu u., ihclčlis 

žvirblių pilnos varpinės. Kaip Meksika pasiskelbė nepriklauso- 
šeiva, pasakiškos audėjos stak- ma prasidėjo misijoms sunkūs 
lėse laki vaizduotė bėgo nuo 
praeities į dabartį, o dabartis valstybės aštrius reikalavimus 
menkai terodo būtąjį misijų di- išpildyti, 
dingumą.
tams ir pati gamta pasirodė 
žiauri. Žemė pasipurtė ir į pra
rajas sumetė tai, ką žmogaus 
protas ir ranka per ilgus laikus 
surikiavo. Vis vien žmogus ne
nuilstamai darbuojasi, nepasi
duoda tokiems smūgiams. Šven
tos Barboros vienuolynas per
gyveno žemės drebėjimą, ir da
bartiniai įnamiai kruopščiai at
stato tai, kas buvo sugriauta. Ir 
šiandien, tame atnaujintame 
Šventos Barboros kloštoriuje 
kiekvienas praeivis gali susi
kaupti, atsigaivinti ir pakelti 
širdį aukštyn.

Pietinėje Kalifornijos dalyje 
pastatytas pirmasis iš eilės 
Pranciškonų vienuolynas —San 
Diego de Alcala. Turėjo nelai
mingą pradžią, apgaubė ir ne
laimingesnė pabaiga. Po įkūri
mo 1769 metais, Indijonai, įkir-

Pranciškonų Vienuoyynai bei Misijos Kalifornijoje, kurios 
suvaidino tokią svarbią rolę, jų įsteigimo diena 
sivertėlių skaičius —

vienuolynai patys 
Kaikuriems pasta- smuko žemyn. Misijų gyvuliai,! 

ir visa nauda buvo atimti. Galų 
gale rugsėjo 20, 1834 m. visos i 
Indijonų žemės ir vienuolynai 
liko suvalstybintais. Tuomet iš į 
visų pusių, kai plėšrieji vilkai/ 
nesąžiningi valdininkai, apiplė
šė bažnyčias, išpardavė žemes ir 
stūmė lauk vargšus be globėjų 
Indijonus. Nuo sekuliarizavimo 
laikų skaitosi ir misijų nusmu- 
kimas. Indijonai be vienuolių 
priežiūros grįžo prie savo pri
mityvių papročių. Aplinkybės 
kiek pagerėjo kai Jung. Valsty
bių valdžia užėmė tuos pakraš
čius ir grąžino užgrobtų žemių 
dalį Katalikų Bažnyčiai. Tai į-j 
vyko gegužės 26 d. 1862 me
tais. Abrahomas Lincoln’as tuo
met buvo prezidentu. Jo pa
skelbtas grąžinimo aktas ir pa
rašas savo ranka ir dabar rodo
mas dviejuose vienuolynuose.

Misija
1. San Diego (Šv. Jokūbo),
2. Šv. Karolio
3. Šv. Antano
4. Šv. Gabrieliaus Arkangelo
5. Šv. Liudviko
6. Šv. Pranciškaus
7. Šv. Jono Kapistrano
8. Šv. Kliaros
9. Šv. Bonaventūros

10. Šv. Barboros
11. Nekalto Prasidėjimo
12. Šv. Kryžiaus
13. Panelės Švenčiausios
14. Šv. Juozapo
15. Šv. Jono Krikštytojo
16. Šv. Mykolo Arkangelo
17. šv. Fernando
18. Šv. Liudviko
19. Šv. Agnieškos
20. Šv. Rapolo Arkangelo
21. Šv. Pranciškaus Bolano

(Bus daugiau)

1772 
1776
1776
1777

Įsteigimo diena
Liepos 16, 1769
Birželio 3, 1770
Liepos 14, 1771 

Rūgs. 8, 1771 
Rūgs. 1,
Birž. 29,

Lapkr. 1,
Sausio 12,

Kovo 31, 1782
Gruodžio 4, 1786
Gruodžio 8, 1787

Rugp. 28, 1791
Spalių 9, 1791

Birželio 11, 1797
Birželio 24, 1797
Liepos 25, 1797

Rugp. 8, 1797
Birželio 13, 1798

Rugp. 17, 1804
Gruodžio 14, 1817

Liepos 4, 1823

Atsivertėlių 
Skaičius

6638
3957
4456
7854
2657
6998
4404
8640
3924
5679
3314
2466
2222
6737
4100
2588
2839
5591
1411
1873
1315

DULKE IR AŠ
Įspūdžiai Iš Kelionės 1 Vargonininkų Seimą

I. J. Fox, Ine., di
džiausia moteriškų 
kailinių firma Ameri
koje, šį mėnesį skelbia 
“AUGUST SALE”— 
RUGPIŪČIO MENE
SIO IŠPARDAVIMĄ. Šiame išpardavime kailinių 
kainos labai sumažintos, neatsižvelgiant, į tai, kad 
iš karo priežasties kailinių kainos nežmoniškai 
kyla. I. J. Fox krautuvės vedėjai, nujausdami ka
rą, dar prieš pabrangstant kailiams, jie nupirko 
įvairiausių kailinių už kelis šimtus tūkstančių do
lerių ir dabar jie juos gali pigiai parduoti. Taigi, 
Naujosios Anglijos ponios ir panelės pasinaudoki
te Rugpiūčio mėnesio dideliu išpardavimu — pir
kite sau kailinius ateinančiai žiemai dabar ir tuo- 
mi sutaupysite daug pinigų.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų lietuvis šios firmos atstovas p. 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas. 
Jis padės Jums kailinius išsirinkti ir pritaikinti 
pagal jūsų figūros ir skonio.

Jei turi senus kailinius, mes galime išmainyti į 
naujus, duodami už juos didelę nuolaidą. Ateikite 
į mūsų krautuvę šiandien ir pamatykite didelį ir 
platų kailinių pasirinkimą.

<11 WASHINGTON SIREET_
• Boston, Mass,

atėjau klaustis, bet apie Detroi-Į apsirikta: pasukome į atbulą 
to seminariją, apie Valparaiso pusę. Atsisukome atgal, kiek 

v . v * *mokyklos dienas. Net užmiršau pavažiavus, girdime lietuviškai 
apie savo Dulkę ir p-nią Valai- diskusuojant, “Kas laimės ka- 
tienę, kuriems nakvynė rūpėjo rą”. Sustojam. Išeina p. N. Kū- 
daugiau už viską. Kun. Baltu- lys ką-tik palydėjęs kitus var- 
tis skambino telefonu, net pen
kiems vargonininkams, bet jų 
visų buvo tas-pats atsakymas 
unisonu, kad važiuoti pas “Muz.

: Žinių” red. p. Kulį, kuris yra

(Tąsa)
Ponia Valaitienė, būdama jau-i 

niausią, nubėgo į informacijos 
būdukę pasiklausti kelio. Pas-į 
kui pasukome nuplauti dulkes 
su “Seven Up”. Išsigėrėm po 
vieną už p. Dulkės sveikatą.

rankoves ir pasileido žvejoti >

f v Fundysiu aš. šinkorka . graibs

Romuvos rarke Monte o Mass T to po ledus: daugiau neranda.
IIVIIIUVVJ 1 VII l\V l lvzl 1 IVzllVf 1 T IUJJ* ❖ Dulkė pasiraitojo marškinių

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

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

gonininkus į nakvynę. Ponai 
Kūliai įsiveda vidun, gražiai 
priima, pavaišina, aprodo Varg. 
Sąjungos nuosavą knygyną, ku
ris yra labai tvarkiai ir prak-

seimo rengimo komisijos narys tiškai p. Kūlio sutvarkytas ir 
ir kuris viską kogeriausiai su- jau gana turiningas. Pamisli- 
tvarkys. Kun. Baltutis dar pri- nau sau, tas žmogelis red. Kū- 
dūrė, kad čia visai arti: tik de- lys, tai veža, kaip arklys. Po 
šimt mylių. ; kiek laiko užeina muz. A. Alek-

Gerai, važiuojame pas Kūlį, sis iš Waterbury, Conn. Mat, jis 
nes jau 
lifomia 
vardas, 
Truputį 
vome Chicagos nemalonaus kva- nuoja į muz. Janušauskų rezi- 
po distriktą: “Stock Yards”. denciją. Atsakymą gauna, kad 
Kiek toliau, pravažiavome ke- jau juodu namie ir kad lempa 
lėtą “hydrant arba miesto van- degs ir lauks mudviejų su Dul- 
dens pumpų, kur paleistame ke ten nakvoti.

I vąndenyje vaikučiai beveik nuo-' 
įgutukai braidžioję, vėdinasi.! 
j Jau ir juodukų kaimas, o dar, 
vis ne “Northside”. Paklausėme

! vieno, rodos, ruskio. Ot, sako, 
čia už kelių blokų bus “Waban- gali būti užregistruoti vai
sia”. O, žinote, Chicagos blokai, kų, kaip ir suaugusių var
tai lietuviški “viorstai”. Priva- du.
Žiavome, “Wabansia”, bet ir Čia' -Rrk Defense Bonds ir Stamps—

temsta. Patraukėm Ca- 
gatve, sakom, gražus 
gal bus graži ir gatvė, 
apsirikome. Privažia-

nori aplankyti savo giminaitį, 
kuris labai vėlai pareina iš dar
bo. Po kiek šposų, po kelių 
“džiokų”, p-nia Kulienė telefo-

i
I

jsako, kam Dievas davė liežuvį? 
Į Sakau: valgyti, o p-nia Valai- 
Itienė tuoj atšovė, kad su juo 
l šnekėti, klausti kelio. Na ji ir 
'klausė! Galiausiai, “Važiavom 
•I dieną, važiavom naktį ir priva
žiavom” Gimimo P. Šv. parapi
jos skverą. Seserų Kazimierie- 
čių namas. Šv. Kryžiaus ligoni
nė .nauja bažnyčia ir naujutė 
klebonija sutvėrė gražią pano- 

ten m šinkorka." Davė? davė!^’ ”as*„ak^: 
abudu, kaip po ledų prūdą, kol 
net rankos pastyro nuo sūraus 
leduoto vandens, o rezultatas: 
ne vienos bonkutės. Ir taip 
spjaudydami pikti išėjome, ne
gavę numalšinti savo troškulio.

Važiuojam į Marquette Park. 
Ta Chicago, tai gerokai išsi

draikęs lietuviškas bažnytkai
mis. Negali žinoti, nė kur suk
ti, nė kur važiuoti. Bet p. Dulkė, kalbą ne apie nakvynę,

1 šia pusmilioninė Marquette 
! Parko lietuvių kolionija!

Prieinu prie klebonijos durų. 
Paspaudžiu varpelio myktuką. 
Išeina vienmarškinis išprakai
tavęs pražilęs kun. Aleksandras 
Baltutis, šios par. klebonas. Aš 
jį pažinau tuoj. Žiūriu, ar jis 
mane atsimins. Sveikas. Vincai, 
sako ir vedasi vidun. Užvedėva 

kurios

Vincas Greičius, 
iš Cleveland, Ohio.

(Bus daugiau)

Defense Savings Bonds

METINIS PIKNIKAS
įvyks

• Rugpiūčio-August 24, 1941
ŠV. MARIJOS VILOS PARKE 

ELMHURST, PA.
• r., '■

Bus skanių valgių ir gėrimų, gražios muzikos 
įvairių įvairiausių laimėjimų, tarp kurių bus
• V • *1 * 1 1 • • •

ir 
leidžiama puikių rankdarbių ir $100 pinigais.

» r »■«. p į

Visi kviečiami atsilankyti ir maloniai praleisti; 
dieną lietuviškoje aplinkumoje.* -

*
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VIETINĖS ŽINIOS
ŽINUTES

Šv. Petro par. bažnyčioje ir 
klebonijoje lankėsi svečiai ku
nigai J. Skalandis, J. Daunys, 
J. Žuromskis, A. Baltrušiūnas 
ir Tėvas F. Aukštikalnis.

Rugp. 24 d., vietinė Blaivinin
kų kuopa ruošiasi prie paren
gimo. Ji daro su tuo parengi
mu surprizą. Tik sekmadienį 
praneš, kur tą parengimą lai
kys. Blaivininkai svyruoja ar 
misionieriams ar Lietuvai gel
bėti duoti to savo paslaptingo 
parengimo pelną.

kaip su kompanija. Sakysim, 
kad čia blogi pavyzdžiai. Gerai. 
Imkim pavyzdžius iš rimto 

'draugijinio gyvenimo. Štai ke
lios moterėlės susitaria ir su- 

. tveria draugijėlę. Joms tas yra 
reikalinga. Nes jos organizuo
tai daug daugiau gauna, negu 

. pavieniai. Žiūrėk valstybiniame; 
• gyvenime įvairios r-.inicterijos! 
. diriguoja įvairioms organizuo

toms vienetoms ir visų veikimo 
vaisiai duoda gražų ir harmo-

ATSIIMKITE LAIŠKĄ

“Darbininko” vardu yra labai 
seniai atėjęs iš Lietuvos laiš
kas, antrašuotas Jonui Liutke- 

I vičiui. Laiško siuntėjas yra Ka- 
I rolis Liutkevičius iš Ukmergės 
apskr., Sesikų vals., Laužupės 
km. Žinantieji laiško gavėją. 
Joną Liutkevičių, malonėkite 
jam pranešti, kad laišką grei
tai atsiimtų. ‘Darb.’ Adm.

r ningą šalies organizuotumą. Ar- Parxe’

Praeito išvažiavimo pelno da
lį, $30.00, Moterų Sąjungos 
kuopa ir Amžinojo Rožančiaus 
draugija paaukojo Vasarinės 
mokyklos fondui.

VIENAS ŽODIS...

“Vienas žodis ne šneka, vie- 
■>s vyras ne talka , kai du stos 

dos daugiau padarys...” 
s aišku, kad kur vienas 

■»egali pakelti, tai dvie- 
uii lengvai. Arba Vėl ko- 

gi draugystė iš vieno as
mens... Žmogus iš prigimties 

linkęs prie draugijos. Žiūrėk, 
du jaunuoliai pasidarė “deitą”, 
o ten ir ten moteris išmetinėja 
vyrui, kam jis eina į saliūną..., 
geriau parsinešk namie ir turėk 
tą patį malonumą... Bet ne. Na
mie kad ir parsineša, bet ne 
taip smagu mosterti vieną kitą,

čiau mumi labai į akį krinta, 
tai mūsų pašelpinių draugijų 
judėjimas. Susibūrę į draugijas 
žmonės gauna ir pašalpą ir pa
galbą ir nejučiomis apsimoka 
reikalaujamas duokles. Gana 
mums šių pavyzdžių, nes jau 

; dalykas išryškintas ir mums 
aišku, kad ‘kur du stos visados 
daugiau padarys...’. Man rūpi 
atkreipti dėmesį į garsinamą 
trilypį pikniką, kuris įvyks rug
piūčio 31, Romuvos parke, Mon- 
telloje. Tą trilypį pikniką ren
gia ne du, bet trys. Taigi jeigu 
du daugiau padaro, tai trys dar 
gražiau pasirodo. Žiūrėk, jau
nai porelei garnys paliko mažy
tį ar mažytę... koks jų džiaugs
mas!.. Jie ir už milijoną dole-

J

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

PMhe Luzackas,MD, 
.(Lietuvė gydytoja), 

400 Broadvray, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2fld 4 

” Nuo 6 iki 8. 
••kmadlanlai* pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasatais
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 8 ryto Iki 7 vai. vikaro
Seredomis:—

Nuo * ryto iki 12 vai. diena.

Dr. L C. Landžius 
(Seymour) 

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

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

.■ x k i n ■ i i i 7 v

534 Breadway,
So. Boston, Mass.

i

BLAIVININKŲ 
PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpiūčio 24 
įvyks Blaivininkų 49 kuopos 
piknikas gražiame Spot Pond 

, Stoneham, Mass. Bus 
skanių valgių ir gėrimų.. Bus ir 
graži programa. Jeigu lytų, tai 
piknikas perkeliamas j bažnyti
nę svetainę, W. Fifth St., So. 
Boston, Mass.

Pikniko pelnas skiriamas lie
tuvių misijonierių misijoms 
Pietinėje Amerikoje.

Rengėjai kviečia visus daly
vauti piknike.

ATOSTOGAUJA

d.,

Ponia Gailienė iš Dorchester, 
Mass. su savo dukrele šiuo me
tu atostogauja Elmhurst, Pa. 
Jos džiaugiasi gražia gamta ir 
žaliuojančiais Pannsylvania 
kalnynais.

Toje pačioje vietoje atosto-

Žiaurus Bolševikų Siautimas i 
Lietuvoje Sukilimo Dienose 

jus, lietuvių kareivių ir 
karininkų daugumas išli-Į 
ko gyvi ir sveiki.

— Besitraukdami bolše
vikai be jokios priežasties 
nužudė dailininką tapyto
ją Vladą Eidukevičių, ku
ris gyveno Linksmadvary
je, Aleksote. Bolševikai iš 
pasalų sužeidė jį į galvą ir 
nuo tos sunkios žaizdos 
jis mirė.

Dailininkas Vladas Ei
dukevičius gimė Kaune, 
1891 m. rugpiūčio 9 d. Mo
kėsi Rygos realinėje mo
kykloje, studijavo Rygos 
dailės mokykloje, vėliau 
mokėsi meno (tapybos) 
________ • akademijoje. 
Šiaip jis buvo daug pasau
lio matęs žmogus, nes jis 
studijų reikalais apvažinė
jo Vokietiją, Italiją, Pran
cūziją, Šveicariją, Švedi
ją ir kitas valstybes. Kaip 
dailininkas VI. Eidukevi
čius buvo gana produkty
vus: jis yra sukūręs daug 

' originalių paveikslų, ku
rių dalis yra Kauno dailės 
muziejuje, o taip pat Vil
niaus muziejuje, Vilniaus 
rašytojų ir menininkų klū-

Raudonųjų Komisarai Iš Vilniaus 
Pasišalino

tvarkyti ir santykiams su pabėgo buv. sveikatos ap- 
vokiečių kariuomenės va- saugos komisaras Girdzi- 
do įstaiga užmegsti.

Komitetas pirmą savo: Micelmacheris 
gyvavimo dieną paskyrė į- dašov ir kiti. ų
vairioms gyvenimo sri-Į Panaikinus apskričių ir ~ 
tims tvarkyti, centrinėms miestų komunistinio rėži- ~ 
įstaigoms perimti ir per- mo sukurtus žemės ūkio 
organizuoti laikinus reika- skyrius, visos ką nors Ben
ių valdytojus.

Teisingesniam ir tvar- 
kingesniam maisto pro
duktų paskirstymui nuo 
1941 m. liepos 1 d. 
niaus mieste įvestas duo
nos, miltų, kruopų, svies
to, mėsos ir cukraus par
davimas pagal korteles.

Šiuo metu Vilniaus pre
kyboje baigiamas organi
zacinis darbas. Visose pre
kybos įmonėse paskirti

jauskas, jo pavaduotojai 
ir Karan-

Vil-

dro turinčias su žemės ū- 
kio įstaigos pavestos Že
mės Ūkio valdybai. Vil
niaus srities žemės ūkio 
valdybos valdytoju pas-l^”‘he"”
kirtas agr. M. Čibiras prieš 
bolševikų okupaciją bu
vęs Vilniaus apskr. agro
nomas.

Dedamos visos galimos į 
pastangos vėl normaliai 
dirbti, plačiai informuoti 
ir padėti ūkininkams tęsti

nauji direktoriai, tik pra- vįsus žemes, ūkio darbus., 
mones prekybos skyrius žemėg ūkio reikalu vaid | 
dar tebetvarkomas, nes ba teikia savo globą buvu.

rių to džiaugsmo niekam neati- gau> ir Panelė A- Grabijoliute, 
duotų. Taigi ir šioji trilypė ge- kuri taiP Pat žavisi gražiomis 
gužinė neša mums didelio sma- ?amtos vietomis ir apylinkė- 
gumo ir mums reikia tik į ją>mis- 
nuvykti. Reikia dalyvauti su 
žmonėmis, o ne užpečkyj pasi
likti. Reikia nuvykti ir jausti;
kiekvienos valandas patiektus: REIKALINGA šeimininkė a- 
rengėjų pasismaginimus. Ir tik- Pie 30 met>» amžiaus. Turės sa
rai, kurie tik nuvyks ras didelio;v0 kambari ir sav0 vanią' 
malonumo, be maž tokio, kaip;ra seima- 
laimėjęs didelę piniginę dova- Atsišaukite BIGelow 1685. 
ną. Vykime į rengiamą trilypį 
pikniką, rugpiūčio 31, Romu
vos parke, Montello, Mass. Ten 
pasimatysime. Lauksime.

Kvieslys. i

TRILYPĖS PIKNIKO 
REIKALU SUSIRINKI

MAS

patvirtino. Tas 
pats buvo pastebėta visuo
se skyriuose.

Apie 10 valandą prasidė
jo kamerų pasikalbėjimai 
tarp savęs per langus. Jie 
darėsi vis drąsesni ir gar- 

■ sesni. Niekas dėl tokio ne
girdėto kalėjimo draus
mės laužymo nereagavo. 
Trečias, ketvirtas, šeštas 
ir aštuntas skyriai pa
skelbė, per visą kieką, kad 
sargų nebėra. Iš ketvirto 
skyriaus trečio aukšto pa
skelbė, kad ir bokštelyje 
sargybos nebėra, o aero
drome gaisras. Prasidėjo 
pažįstamų šūkavimai ir 
pasitarimai, ką daryti. 
Nutarta laukti ryto.

Miegas nerūpėjo. Vyko 
pasikalbėjimai, kaip dar 
gali būti, ir daugumas 

. reiškė nuomonę, kad būtų 

. per keista, jei visa ta isto
rija taip staigiai ir nepa
prastai pasibaigtų: sargai 
pabėgo, lieka atsidaryti 
duris ir patiems išeiti... 
Gal būt, dar atsiras, kas 
mus iš čia paims ir išdan
gins nežinia kur...

(Bus daugiau)

tame skyriuje buvo net 
90 /<• tarnautojų žydų.

Visi gyventojai maistu 
bus pilnai aprūpinti. Jau 
sudarytas inspektorių ka
dras, kuris griežtai prižiū
rės, kad prekyboje įiebūtų 
jokios spekuliacijos ir 
svarbiausių produktų pas
kirstymas pagal korteles 
vyktų tvarkingai. Įvairūs 
spekuliantai ir atsargų su
darinėtojai bus griežtai 

Geras atlyginimas. Į baudžiami.
Visa senoji bolševikų su

lipdyta Lietuvai mulkinti 
švietimo valdovybė, išski
riant kai kurių buv. švieti
mo komisariato valdybų 
viršininkus, pasišalino. Į 
įstaigą neatvyko: b. švieti
mo liaudies komisaras A. 
Venclova, komisaro pava-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

(22-26-29)

PAIEŠKAU Juozapo Palapės, 
kuris pirmiau gyveno Roches- 
ter, N. Y., o dabar nežinau kur 

Į jis randasi. Prašau atsiliepti 
pačiam arba kas žinote jo adre
są, labai prašau man suteikti:I

siems valstybiniams vi
kiams ir savininkų apleis
tiems ūkiams, o taip pat 
mašinų — traktorių sto- be. Dalis jo kūrinių liko 
tims”.

Petras Martinius, 79 Spruce K t j į _ j a žd jr ‘
T.oiurnnna Mqcc -  J , lietU VUl.

įvyks
22 d.
salėje, 330 E. St., So. Bos
ton, Mass. Į susirinkimą 
kviečiamos LDS 1-mos, ir 
2-ros ir 8-tos kuopų valdy
bos posėdžiui, kuris atsi-j 
bus 7:30 vai. vakare.

Antanas Zaveckas, 
Reng. Kom. Pirm.

penktadienį, 
š. m.,

rugp. 
‘Darbininko’

St., Lawrence, Mass. (15-19) Į L Gįra valdybos

viršininkė — Vaineikytė ir 
jos pavaduotoja Sarpaly- 
tė, administracijos ūkio 

zi i skyriaus viršininkas Prie- 
“Dar sPaliauskas, politinio švie

timo viršininko pavaduo
tojas Levinas Dovydas ir 

. kt. Visi neatvykę yra at
leisti iš pareigų. Taip pat

Lietuvos dailininkų sąjun-
— Iš Vilniaus praneša, goję ir jo privačiame bute.

Paskutines Dienos Kauno Kalėjime
— Laikraštis “į Laisvę” ;vių ir bombų sprogimo 

deda tokį iš Kauno kalėji-'garsai, daugumas nepalai- 
mo išsigelbėjusio žurnalis-',kė to rimtu dalyku, o linko 
to V. Girulio (Vinco Ras-(manyti kad tai tik labai 
tenio) straipsnį: ‘‘Paskuti- realistiškai surežisuotas 
nė diena Kauno kalėjime.'oro puolimų pratimas. Bet 
Birželio 23 dienos rytą at- kai tas pats dalykas ėmė 
sidarė Kauno 1
vartai keliolikai šimtų ka- mastu, abejojančių 
linių, kurie ten buvo už
daryti daugiausia už tai, 
kad jie savo laiku sąžinin
gai vykdė nepriklausomo
sios Lietuvos piliečio pa
reigas ir buvo nuoširdūs 
______  Tiesa, jų tarpe’

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūiies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

IŠSIRENDAVOJA puikus, garu 
apšildytas 5 kambarių flatas. 
Šviesus su visais moderniškais 
įrengimais. Renda -
Atsišaukite tuojau į
bininko” administtaciją, 366 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Į 
| 
j 

įvyks antradienį, rugp. 26 
d., 7:30 vai. vakare, ‘Dar-! 
bininko’ salėje, 330 E St., 
So. Boston, Mass. Kviečia
mi visi nariai ateiti į susi
rinkimą, nes bus patiekti 
svarbūs klausimai, bū
tent — atstovų rinkimas į 
Seimą ir Trilypės pikniko 
reikalai. Ypač būtų nau
dinga patirti, kas galėtų 
savanoriai vykti į LDS 
Centro seimą, kuris įvyks 
Hartforde, kito mėnesio 
viduryj. Valdyba.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Res. Šou 3729 Šou 4618

Ulhuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

LANKĖSI
IPereitą savaitę Bostone ir a- 

pylinkėse viešėjo kun. Pr. Va
liukevičius iš Rochester, N. Y. 
Kun. Valiukevičius lankėsi pas: 
ponus Leščinskus, ir taipgi Į 
pas Pinelius ir Jakimavičius.' 
Aplankęs gimines ir pažįstamus 
šeštadienį, rugpiūčio 16 d., iš
vyko atgal į Rochester. Kadan
gi jis viešėjo trumpai, todėl la-j 
bai apgailestavo, kad dėl laiko 
Stokos negalėjo matyti “Darbi
ninko” spaustuvės ir jo štabo.P.

BayViewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. KapoCiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

IDm am Ine V **8mim* DrOnlS AOnTriln
CONSTABLE

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Federatas Radio Viršininkas 
Sako, Jog Svetimų Kalbų 

Programos Yra Naudingos
Federal Communications Ko- 

misijonierius gavo labai daug 
laiškų kaslink svetimų kalbų 
programų per radio. Kaikurie 
pritaria vartojimą svetimų kal
bų, kiti nepritaria. James Law- 
rence Fly, komisijos pirminin
kas, atsakydamas į vienos tau
tiškos grupės rezoliuciją, kuri 
maldavo jog “svetimų kalbų 
programos nebūtų pašalinami 
be pilno apsvarstymo, sakė:

“Aš tikiu, jog svetimų kalbų 
radio programos yra labai svar
bios. Jos vaidina svarbią rolę 
gyvenime tų, kuriems sunku su
prasti anglų kalba. Jos pasiekia 
klausytojus, kuriuos kitaip ne
būtų galima pasiekti. Būtų didi 
klaida mūsų valdžiai, ir pačioms 
radio stotims sustabdyti arba 
atidėti juos.

Šitos svetimų kalbų progra
mos turi savo vietą svetimšalių 
gyventojų ir piliečių svetimos 
kilmės gyvenime. Ir jų sulaiky
mas būtų neišmintinga diskri
minacija ir sukeltų daug anta- 

Igonizmo fr neprieteliškumo”.
FLIS.

kalėjimo kartotis ir vis didesniu 
akci

jos ėmė kristi vis žemyn ir 
žemyn. Tačiau vienoje ka
meroje diskusijos tuo 
klausimu — ar tai jau ka
ras, apie kurio artėjimą į 
kalėjimą ateidavo labai 
daug žinių, ar tiktai dide- 

buvo dalis per sieną į “lais-jlio masto pratimai, — tru- 
vės” šalį iš Vokietijos bė
gusių lenkų bei prancūzų 
— karo belaisvių ir trupu
tis kriminalinių nusikaltė
lių.

Jiems paskutinioji para 
kalėjime buvo lyg koks 
sapnas, kurį pergyventi, 
tiesa, buvo šiek tiek tikė
tasi, bet kuris iš tikrųjų 
pralenkė net pačias drą
siausias uždarytųjų svajo
nes.

Kai sekmadienio anksty
vą rytą pasigirdo šalia lėk
tuvų dūzgimo pirmieji šū-—

ko iki pat pavakario. Tik 
ypatingas prižiūrėtojų 
bailumas ruošos metu ir 
ruošos tvarkos tam tikras 
'pakeitimas jau beveik vi
sus įtikino, kad čia ne 
juokai. O galutinis įsitiki
nimas sutvirtėjo, kai aš
tuntą valandą nebuvo pa
tikrinimo ir devintą nie
kas nepaskelbė įsakymo 
gulti. Kilo įtarimas, ar 
nauja prižiūrėtojų pamai
na neatvyko, o buvusioji 
pamaina pasišalino. Abso
liuti tyla koridoriuje tą į- j

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 9VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mase. 
TeL So. Boston 1298

Vlce-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 VVinfield, St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass. 

(Cln. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Roslindale, 

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalai e kreipkitės 
Daa protokolu raštininke

. * »
SV. JONO EV. BL. PAŠALPINCS

DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

; Piot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

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

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

į Maršalka. Jonas Zaikis,
7 Winfield St., So. Boston, Mass.

! Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 491 

! K. 7th SL. So. Boston. Mam.

i

i

Pirkti pa* biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 
skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma- i 
onlal patarnauja. Nuėję 1 bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natėte "Darbininke”.

VALGOMŪJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES

4

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telepfuftie COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrui)ūnas Ir p. Kllnga, Sav.
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

*.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.
......... — ... ■ ■ - , ,

GRABORIAI

K3t*3eavif*tife If CmmsspJ. DaidScTlUIDIi JUflUS 
Seniausias Šios Valstybės

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
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. t. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dipną ir nakt} 
Koplyčia termedlms dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



WATERBURY, CONN.

Juozas Kmenkoniska duona nusibodo, ir šokių salėje jaunimo visai i vietose už miesto tyrame ore. 
, tai trokšta kogreičiausia para- mažai ir jų biznis visiškai ma-'jie nieko bloga nemanydami ir 
gauti Stalino duonos, bet kažko- zas, vien tik kelios moterėlės gi atsilankė pas bolševikus

ti baseball su Tigers.

apie

HARTFORD, CONN.

I

NEW BRITAIN, CONN.

Taip, vartojimas “EL” gyvingai apsaugoja tautos turtą.

ii

LAISVAMANIŲ 
GUDRUMAS
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minučių 
minučių 
minučių 
minutes 
minutes 
minutes 
minučių

tys asmens 
organizavimo darbe.

• • • • •

nė jok’ame komunistų 
nes jie kasa duobę 

i mums ir patys sau tokiais dar-

• A A

DĖMESIUI •
LDS 5 kp. svarbus mėnesinis 

susirinkimas įvyks 24 d. šio mė-

mokėti už jų skriaudas. Toji va- gi sąžinė verste verčia, jaučiui 
landa atėjo banditų gauja buvo sau už pareigą šiuos teisybės!

IŠVAŽIAVO į REKOLEKCI 
JAS

Šią savaitę klebonas kun. M. 
Pankus išvažiavo į metines re
kolekcijas. Linkėtina klebonui

Rugpiūčio 17 d. įvyko Skudu- či 
čių beno išvažiavimas.

lietuviams, akis už akį, dantis važinėdami.
už dantį. Kiekvienas lietuvis' Atsiprašau, kad aš tiek daug 
laukė tos valandos, kada atsi-'nuėjau nuo pikniko, bet kadan-i

pagreitina susisiekimą į sukoptus miesto plotus. Kaip didesnė dalis 
žmonių važiuoja “EL” tai mažesnis skaičius važiuoja gatvėse.

GERIAUSIAS BUDAS SUTAUPYT GAZOLINĄ
Kad “eit kur visados ėjot” ir taupyt gazą visą kelią, mes patartam 
jums važiuot “EL” visose Bostono apielinkėse. Kad nepakliuvus 
i didelį trafiką—su dažnais trūkčiojimais—kur jus gazolinas duoda 
labai mažai mylių ant galiono.
I daugelį vietų ‘“EL” yra greitesnis ir daug parankesnis negu ko. 
kia kita miesto transportacija. Visaip jis yra saugus, ekonomiškas.

A A A A A

......... ....... ........... 1 *1 
gali uždaryti parką visai, jei mą, taip sakant bizniškai ir 
sugaus kada. Bet žinote, kad morališkai jiems duoda stipru- 
komunistai tai visuomet kaip mo. Mes visi turėtume nedaly- 
žydai, kad ir prieš įstatymus, vauti
jiems nieko nereiškia tai jau jų parengime, 
prigimtis to reikalauja.

Perėjęs per parką nusistebė- bais. Kodėl brangūs lietuviai 
jau, kur gi tie žmonės yra, kad jaunuoliai, jūs negalite pasida-

Av»raų« WwUay Ridinu—1940 
882,382 PMMnųnr*

A A A A.

TAUPOMI REZORSAI
Kadangi “EL” veža daug pasažierių vienu važiavimu, tai suvartoja 
mažiau pajėgos kaip kitoki važiavimo budai mieste. Sulyg- pasitikė
jimo ir ekonomijos modemiška mass transportacija turi tuos pačius 
tobulumus kaip mass produkcija.
Vienas “EL” busas veža tiek žmonių kiek paprastai važiuoja į 
dvidešimt automobilių. Apie 400 automobilių reikėtų kad pervežti 
tą skaičių, kiekvienas rapid transit treinas perveža skubos valandom. 
Taip, vartojimas “EL” gyvingai apsaugoja tautos turtą. Ir taipgi

bėgioja po parką ir pardavinėja 
degtinės laimėjimo tikietėlius. 
Šis darbas nėra visai naudingas 
tam parkui, nes svaiginanti gė
rimai išskiriant alus neleidžia-

š 8:15

ii * oouBit one *MQwaos« 0:Uj

A

I

savo

nuo namu yors

eko-
eina

LIETUVIŠKA PORELĖ

sveikatos ir daug Dievo malo
nių.

Kun. P. P. Karlonas vienas 
namie pasilikęs, uoliai platina 
parapijos vakarienės bilietus, ir 

nėšio paprastoje vietoje, 1 vai. rūpestingai darbuojasi, kad va- 
po pietų jkarienė visa pusiškai būtų sek-

Nariai skolingi už laikraštį, minSa- 
malonėkite atsilyginti šį mėne
sį. kad “Darbininkas” nebūtų 
sulaikytas. J. Totilas; Rugpiūčio 16 d., kun. P. P. 

Raštininkas. Karlonas iškilmingas šv. mi
šias atnašavo jaunųjų intenci
jai ir sužiedavo panelę Adelę 
Sinkevičiūtę su Petru Ložių iš 
Newington. Vestuvių pokylis į-j 
vyko parapijos salėje, dalyvau
jant giminėms, bei draugų bū-

Waterburiečiai Skaitlingai Da
lyvavo Marianapoly, Kryžiaus 

Kelty Šventimo Iškilmėse

Rugpiūčio 10 d. daug važiavo 
busais ir automobiliais. Dėl sta-
lų aukų parinko ponia Morkevi- riui- Linkėtina jauniesiems lai- 
ėienė ir ponia Stankevičienė. rainSos kIoties vedybiniame gy- 
Aukavo: Šv. Onos Draugija $5., venime- 
Moterų Sąjungos kuopa $7.35, 
ponia Dulskienė $1.00. Jonas 
Girdžijauskas ir p. Jakubaus
kas surinko $12.00. Ponia Stan
kevičienė aukavo valgomų daly
kų. Pasidarbavo prie stalų: B. 
Markevičienė, p. Stankevičienė, 
K. Jasaitienė, p. Matulionienė, 
p. Girdzijauskienė, p. Markevi
čius, V. Urbonas, p. J. Gridzi- 
jauskas, S. Morkevičius. K. 
Dapkus ir Jakubauskas. Taipgi

- MM
DARBININKAS

išvyta išguita iš visos Lietuvos.
Lietuvių komunistų gauja 

baisiai nusiminė, vaikšto gatvė
mis dabar ir sielvartauja dėl jų 
brangios Rusijos, keikdami lie
tuvius kam jie išviję jų priete-

žodžius išreikšti į plačią lietu
vių visuomenę, kad visi dori lie
tuviai neturį būti judošiais,
kaip mūsų lietuviški komunis-. niekur nesimato. Taipgi nema- ryti tarp savęs pasilinksmini- 
tai. Ižai nusistebėjau, pamatęs dau- mU, negu kad lankytis pas ko-

Dabar dar noriu pabrėžti apie gelį vaikinų ir merginų atvyku- munistus.
.................. . _ Teko išgirsti, kad šis jų pik- 

do komunistai irgi išsivilkę vei- Kadangi netoli gyvenu nuo šio ko bendro su komunistais, bet nikas nedavė jiems jokio pelno,
dalyvavo su jais ir daug pagel- ar nebus tik Pradžia lietuvil* Pa’ 
.... j ... triotų susipratimo, kad juos su
bėjo jų padengti bilas. . I jų reikia boikotu, •

Iš tikrųjų, jaunimas kartais tik tada jie pamatytų savo 
neturėdamas nieko daryti, dau- klaidas. Farmery.
giausia išvažiuoja pasišokti, 

_ , . . „ . , - ------  a-ive ne visai mažai, bet prie baro! pasilinksminti, kur tinkamose
field, pasiraso sutartį žais- merikoniška duona nusibodo, ir šokių salėje jaunimo visaiI vietose už miesto tvrame ore.'

liūs iš Lietuvos. Taigi Hartfor- šių komunistų praėjusį pikniką, šių iš Lietuvos, kurie neturi nie-

, kia šiam tikslui, nevien parduo- parko, tai ir aš nuėjau pasitei
ki Lietuvą Rusijai, bet laikui rauti, kas tame parke dedasi, 
j bėgant atsikviesti tą azijatą šis parkas randasi Whapping, 
. Staliną čia padaryti “tvarką” Conn. Nuėjus į parką, pama- 
! Amerikoje, nes atrodo, kad čiau, kad automobilių privažia- 

Sportininkas Diek Wake- kaip kuriems komunistėms

.1
I

vienų metų laikotarpį daug bu- dėl taip trokštantis dar ne vie- 
vo išlieta ašarų lietuvių bied- nas nevažiuoja dabartiniu laiku 
nuomenės, bet štai atėjo valan- pagelbėti sutriuškinti tą nedorą 
da, kurioje judošius Stalinas ir Hitlerį, bet visi sėdi čia Ameri- 
jo gauja buvo nubausta Aukš- koje ir “badauja”, vaikščiodami 
čiausiojo tuo pačiu, ką jis darė p0 saliūnus, automobiliais !ma pardavinėti. Šis pasielgimas

Netolimoje praeityje teko 
man būti Bristoli, Conn. ir už
eiti į porą namų, kur gyvena 
mano jaunų dienų geri pažįsta
mi. Visų pirma nudžiugau įėjus 
ir pamačius ant stalo laikraštį 
“Darbininką” ir nejučioms pra
sitariau: Sakau — “Matai, jau
čiuosi kaip namie, ir jūs “Dar-

daug darbavosi ponios V. Vog-j’bininką” skaitot. Sako, taip, 
lėnienė, D. Markevičienė ir pa- Bet žiūrėk ir kitokių turim, pra- 
nelė Jad. Stulginskaitė. Tie pa- sitarė. Žiūriu, “Laisvė”. Klau- 

daug darbavosi ir siu, kaip tai? Sako— jau trys 
metai kaip ateina, ir nežinom 
kas ją mums užrašė, tik retkar
čiais gaunam paraginimų, kad j 
atsilyginkit už laikraštį. Ir tai i 
sako, ne mes vieni čia Bristolly 
taip gaunam ‘Laisvę’. Sako, 
veik visos šeimos. Aš jiems pa
tariau kaip negeistiną laikraštį 
neskaitytų ir neduoti savo na
mus teršti komnacių spauda.

Mat Bristoly lietuvių nedaug 
’ gyvena tik apie šimtas šeimų, ir 
neturi savo bažnyčios, daugu
moje naudojasi airių, į kurią 
retkarčiais atvažiuoja lietuvis 
kunigas. Tai laisvieji ta proga 
pasinaudoję, siunčia dykai laik- 

i raštį, kad suklaidinus žmonių 
: mintis.

Abelnai Bristoliečiai gražiai 
gyvena, dauguma turi savo nuo
savus namus, ir išauklėję gra-, 
žias šeimas. T.M.

PERVEtlMUl DEFENSE 
darbininkų 

industrija
Moderniška
**irS 1 d 
mi greitai u » Jei jųs
tuvę ar ofisą « Bostono apie- 
prie įtikėt “EL” uz

linkėi. J*8transportaciją- 
----------------------

dirbat

Rugpjūčio 22 d., penktadienio 
vakare, prie našlaičių namo į- 
vyks kortavimo vakaras. Komi
sija praneša, kad bilietai gar
siai perkami. Labdarybės drau
gija taria širdingą ačiū.

Rugpiūčio 24 d. įvyks Šv.l 
Vardo d-jos privatus išvažiavi
mas į Bendzevičiaus ūkį. Kurie' 
norėtumėte dar prisidėti 
tai praneškite valdybai. Kaina 
tik $1.00. Šv. Vardo dr-jos išva
žiavimai būna linksmi ir malo
nūs, todėl kuodaugiausia daly-i 
vaukime. Mažamečiams kaina' 
tik 50c.

Rugpiūčio 31 d. įvyko Šv. 
Juozapo parapijos piknikas, 
Linden park, Union City, Conn. 
Dalyvaus choras. Švilpukų be- 
nas ir bus daug kitų pamargi- 
nimų.

Rugsėjo 7 d. įvyks Federaci-' 
jos skyriaus piknikas taip pat 
Linden park. Visas pelnas yra 
skiriamas Lietuvos naudai. 
Taigi visi nuoširdžiai kviečiami 
į šį pikniką geriausiai paremti.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
įvyks šio šeštadienio vakarą, 
rugpiūčio 23 d.. 8 vai. vakare, 
parapijos salėje. Kviečiama vi-, 
sus parapijiečius atsilankyti. 
Laukiame ir iš apylinkės sve
čių malonaus atsilankymo.

IWONDHLAM)j
______m verte_____ JĮ

BOLŠEVIKŲ PIKNIKAS 
SKYSTAS

Rugpiūčio mėn. 16 d., šešta
dienio vakare, trys Stalino sklo- 
kos Draugijos — 1 Komunistų 
literatūros šlamšto palaikymo 
dr-ja, 2 Laisvės choras ir 3 tai 
Moterų klubas, kurio dar Hart- 

■; j forde niekad neesu girdėjęs, 
Korespondentė. buvo suren^ sau naktinj Pikni* 

1 ką, beabejonės, kad paremtų 
' barbarišką komunistišką “Lais- 
jvės” laikraštį, kuris daugiausia 
j kovoja, kad būtų Lietuva paau- 
! kotą kraugeriškam slibinui Sta
linui, kuris turėtų daugiau pro
gos pasisotinti save lietuvių 
kraujų. Tai didžiausias Ameri-| 
koje lietuvių komunistų troški-į 
mas tą dalyką įvykdyti, nežiū-j 
rint, kad jų pačių artimieji, ki
tų tėvai, broliai, seserys, ir kiti j 
giminės yra kankinami, žudomi 
Lietuvoje barbariško Stalino su 
Hitleriu. Jie džiaugėsi pirmiau, 
kuomet Stalinas su savo bandi
tų gauja, įsiveržęs Lietuvon, 
pradėjo plėšti kankinti ir žudy
ti nekaltus žmones kitus išvežti 
į tolimą Sibiriją. Čia Ameriko
je Judošiaus rolę vaidinąs su 
savo komunistų gauja džiaugė
si “Laisvės” Bimba per savo 
laikraštį, kad girdi tai dar tik . 
pradžia tik pirmutinė pamoka 
lietuviams, kaip turi Būti ištiki
mi jų “-ganiai” Stalinui. Taip jie. .. . 
prigėrę lietuviško kraujo per tą

pas ________
jiems pagelbėti nors maža 
daug, vienu kitu centeliu prisi
dėti prie komunistiško veikimo. 
Beabejonės šio pikniko renge
isi labai nudžiugo pamatę atsi
lankiusius ne jų srovės jauni-

darbai yra apsigym- didžiausi darbai j 
__apielinkes gvarbių 

___ keliu. Moters šapi-. 
„e-apsigyn*^ ^o. Vaikai

patarnaus mokynon keUonfee.
nomiškiausmi J'’*'*

Inc.
Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dtt visokių reikalų.

JAU PARUOŠTAS
DĖL 2 DIDELIU DARBU

Su galinga transportacijos systema, Boston Elevated Rail- 
way yra gatava sutikti padidintą reikalavimą patarnavimui.

Vidutinis skaičius šiokiom dienom pasažierių 1940 m. bu
vo 882,382. O Rugsėjo 23, 1940, Eleveiterių systema pervežė 
1.403,518 keleivius.

Šiandien mes esam pasirengę pristatyti daugiau karų, tan
kiau važiuot, skubesniai tarnystei sulyg reikalavimo publikos.

“EI” gali padidint transportaciją mažių-mažiausia 25 nuo
šimčiais daugiau važiuotojams, negu pereitais metais.

GREITIS *EL’ Patarnavimo
Sekantis važiavimo laikas parodo greitį ir pajėgą 
“EL’o* Patarnavimų:
Harvard Sųuare į Park Street .. 
Ashmont j Washington Street .. 
Forest Hills j Summer Street .. 
Everett j Winter Street ............
Lechmere į Park Street ............
Kenmore į Park Street ..............
Maverick j Winter Street..........
Symphony Statkui į Park Street

Ride the

Boston Elevated Railuay




