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Hartford, Conn. rugsėjo 
8 d. — Kaip jau žinoma, 
šįmet Lietuvių Darbininkų 
Seimas įvyks Hartforde, 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėje, šio mėnesio 
(rugsėjo) 14 ir 15 dieno
mis.

26-tasis Seimas prasidės 
su Šv. Mišiomis, kurias at
laikys Jo Malonybė Prela
tas Ambotas, 11 valandą, 
nauju laiku. Pamokslą sa
kys kunigas Kripas.

Pirma Sesija bus antrą 
valandą mokyklos salėje. 
Mokykla randasi ant kam
po Capitol Avenue ir 
Broad Street.

Sekmadienio vakarą ar
ba rugsėjo 14, puse po sep
tynių (7:30) mokyklos sa
lėje bus vakarienė su prog
rama — kalbomis ir daino
mis.

Rugsėjo 15, bus Šv. Mi
šios atlaikytos i 
sius Darbininkų Sąjungos džią padarė vokiečių sub- 
narius bei nares.

Vietinė kuopa stropiai 
veikia prisirengimui Sei- 

Paulina Ambrasienė 
yra pirmininkė, Mrs. J.i 
Manikienė yra iždininkė,) 
Juozas Leonaitis — rašti
ninkas, o Andrius Patec- 
kis finansų raštininkas.

Komisija prašo, kad de
legatai delegatės nuva-j 
žiuotų ant salės ir tenais
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Rusijoje Trestą Ligoninių
Maskva, rūgs. 8 — Vie

nas užsienių koresponden
tas lankėsi pas sužeistuo
sius rusus kareivius, ku- 
rių apie 400 guli vienoje 
mokykloje. Tas parodo, 
kad Rusijoje trūksta ligo
ninių. Toje mokykloje su
žeistuosius prižiūri vienas 
gydytojas ir 10 slaugių.

Vokiečiu Submarinas Puolęs 
J. Vaistybiy Karo Laivę

Washington, D. C., rūgs. 
8 — J. V. karo laivyno de
partmentas griežtai užgin
čija teigimą iš Berlyno, 
kad Jung. Valstybių karo 
laivas Greer puolė vokie
čių submariną ties Ice-

už mirų-, land ir tvirtina, kad “pra- O* a m • i v • i — t • v • i

marinas”.
Tačiau vokiečiai tvirti

na, kad Jung. Valstybių 
laivas Greer paleido pir
mus šūvius į Vokietijos 
submariną, kuris buvęs 
Vokietijos blokados zono
je. Submarinas turėjęs pa

keisti šūvius paskui, kad 
apsiginti nuo užpuolimo.

Šis susikirtimas ant jūrų 
jiems bus parūpinta nak-sudaro rimtą pavojų diplo- 
vynė ir tt. Priėmimo komi-1 matiniams santykiams 
siją sudaro Juozas Berno-tarp Jung. Valstybių ir 
tas 7 Putnam Heights ir Vokietijos.
Agota Žilionienė, 33 Bab- 
cock Street.

Pirmadienio vakarą rug- J kirtimo karo nebus, 
sėjo 15, ; 
koncertas, 
vietinė Parapijos choro j tas toks susišaudymas į-
grupė, vadovybėje varg.įvyks, tai bus sunku 
Justo Balsio. ^vengti karo.

Kongreso kaikurie na-

Vokiečiai Paneigia Lietuvos Nepriklausomybę
Bolševikai Išvežė Gen. Raštikio Vaikus ir Senutę Motiną

MOKINAMI AMUNICIJAI DIRBTI DARBININKAI. — St. Louis, 
Mo., įsteigta mokykla išmokinti darbų, kur steigiama ir milžiniška dirb
tuvė, kurioje dirbs 25,000 išmokslintų darbininkų. Vaizde matosi instruk
torius, kuris aiškina užlodavimo mašinos sistemą.

Iš Vokietijos-Rusijos Karo
Iš Maskvos praneša, kad 

maršalo Vorošilovo vado-
riai sako, kad dėl to susi- vaujama armija, kuri gina 

get Leningradą, vėl smarkiai 
’ 1 “ 1 • V • • 4 j “■ •v •

apie 7:30 va. bus:Senatorius Hatch iš New;Puolė vokiečius ir atstūmė 
s, kurį išpildys'Mexico sako, kad jeigu ki- Juos i P*etus nuo Lenin- 
’araniins choro'tas toks susišaudvmas i- &ra^°-
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Lietuvoje Nauji Žemės {statymai
Bolševikų Žemes Paskirstymas 

Panaikintas
Nusavintos Žemės Grąžinamos

Valstybiniai Ūkiai Nacionalizuoti

Naujakuriai ir mažaže-

Pensininkams Išmoka Avansus
Svetimų Valstybių Radio 

Lietuvoje Uždrausta Klausyti
. -

Didelis "Darbininko"

— Liepos 30 d. per Kau- lį tikėtis geresnės atei- 
no radijo stotį du kartus ties”. Toliau atsišauki- 
buvo paskelbtas atsišauki- muose sakoma, kad “Lie- 
mas “Į Lietuvius”, pasira- tuvos vyriausybės per 20 
šytas Vokietijos reicho su viršum metų manyda- 
komisaro rytinėms sri- vusios, kad Lietuva galin- 
tims Dr. Lohse, ir antras ti gyvuoti, pasiremdama 
atsišaukimas, pasirašytas skirtumais tarp Vokietijos 
naujai paskirto Lietuvos ir sovietų Rusijos. Toks 
teritorijai generalinio ko-, manymas buvęs klaidin- 
misaro von Renteln. Tais gas, nes kai tik įmchas 
atsišaukimais komisarai buvęs užpultas Anglijos, 
kreiksi į “buvusios lais- bolševikai tuojau Lietuvą 
vos Lietuvos teritorijos” pagrobė. Nuo šio laiko 
gyventojus, skelbdami, Lietuvą tvarkysią Vokie- 
kad ta sritis ateityje bū- tijos civiliniai komisarai, 
sianti tvarkoma civilinių Paskelbti iki šio laiko ka- 

i reicho komisarų ir kad rinių Vokietijos įstaigų į- 
gyventojams būsianti da-Uakymai pasilieka galio- 
bar “patikrinta tvarka ir je”. Atsišaukimai buvo pa- 
darbas, duona ir pažan- skelbti vokiečių ir lietuvių 
ga”. Atsišaukimuose sa- kalbomis.

: koma, kad bolševikų val
džia yra išgabenusi daug 
žmonių ir suihu&ihusiį

Vokietijos spauda nei 
sunaikinusi. minėtų komisarų paskyri- 

Norwood, Mass.— Jonas daug turto. Vokietijai ko-*mo fakto, nei civilinės vo- 
į Pauplis, siuvėjas, 1176 munistų galią sutriuški- kiečių administracijos į- 

___^VVashington St., užsiver- nūs. baisusis laikas esą^ steigimo Lietuvoje nėra 
sulaužė darbais ir pats neturė- pasibaigęs ir lietuviai “ga- Ilgšiol paskelbusi.

Prie Lietuvos Priskirta Naujos Sritys
Tenka dar pastebėti, kad jų atstovai dalyvausią ko- 

prie Lietuvos žemių esan-į munalinėse ir miestų val- 
čios priskirtos sritys į pie-.dybose ir kad gyventojai 
tus nuo Dauguvos upės, j be apribojimo galį daly- 
Kiek toli tos naujai pris- vauti vokiečių civilinės ad- 
kirtos sritvs siekia dar ministracijos pradėtame 
tiksliai nežinoma. Visas atstatymo darbe”. 
Lietuvos teritorijos plotas, _ iaikraštis ..Da.
suskirstvtas į tris admi
nistracijos apygardas — 
(Verwaltungsdistrickt) : j: 
Kauno, Vilniaus ir Šiaulių.', 
Be to, Vilniaus ir Kauno 1 
miestai išskirti i atskirus ■ 
vienetus su atskirais ko- ! 
misnrais. Pasak minėtų ‘ 
atsišaukimu, per tuos apy
gardų komisarus Lietuvos 1 

! Fvventoiai galėsią pareik- J 
I šti savo na p-eidavimus
centrinei valdžiai.

| Lietuvos teritorija mi
nėtuose atsišaukimuose

Rėmėjas
i

donieji liktų, kaip maiše 
užrišti.

Vokiečiai sakfc, kad jų į 
kariuomenė jau i______ ,
paskutinę Sovietų apsigy- damas laiko platinti laik- jis 

vo pinigais užprenumeruo
ja kitiems. Štai, pereitą 
savaitę užprenumeravo 
“Darbininką” K. S. N. į 
Frackville, Pa. Dėkojame 

j p. J. Paupliui už nuoširdu- 
)mą ir paramą laikraščiui 
“Darbininkui”.

nimo liniją prie Leningra-;raš^_eP^bininką , 
do.

Rusai, begindami Lenin
gradą, . nepaprastai daugt 
nukentėjo, sako vokiečiai. 
Didžiausios Sovietų karo 
jėgos, kurios buvo sukon- 
truotos ginti Leningradą, 
tapo išblaškytos. Vokie
čiai sunaikino visas rusų 
apsigynimo linijas.

Centraliniame fronte vo- 
kiečiai taip pat užima nau-į 
jas pozici jas. Kievas pavo
juje. Į rytus nuo Velikyj 

j Lūki vokiečiai užėmė daug 
i žemės. Dniepr upėje vokie-i 
Ičiai nuskandino rusu ka- 

Iš Berlyno praneša, kadjnuolių laiva, 200 tonų

Be to, raudonieji, atkak
liai gindami Kievą, sunai- 
'kino tūkstančius vokiečių 
kareivių. Vien pereitą ket
virtadienį užmušė 15,000 
nacių, sako Sovietų ko
manda.

Rusai raudonieji sako, 
kad miestas Zaprože tebė
ra jų valdžioje. (Zaprože 
miestas yra prie Dniepr u- 
*pės. Ten buvo ir toji gar
sioji užtvanka, kurią rau
donieji susprogdinę).

Naujakuriai ir mažaže- — Buvusieji valstybiniai 
miai, kurie bolševikų šei- ūkiai, įskaitant sovchozus, 
mininkavimo metu yra ga- traktorių stotis ir sėklų •

v •

Paskandinti 2 Dideli Italę 
Laivai

gens Nyheter” paskelbė 
i savo korespondento Ber- 
įlyne pranešimą, kad laiki
noji Lietuvos Vyriausybė 
pasiuntusi iš Kauno tele
gramą Vokietijos reicho 
kancleriui Hitleriui apie 
Kauno ir Vilniaus išlaisvi
nimą ir anie tautinės Lie
tuvos vyriausybės suda
rymą Kaune. Ta pat tele
grama buvo prašoma pri- 
nažinti Lietuvos Vyriausy
bę, kuri perėmė valstybi
nes funkcijas ir bendra
darbiauja su vokiečiu ka
riuomene kovo je nrieš bol
ševikus. Laikraštis pridu
ria. kad Lietuvos Vyriau* 
svbė i ta telegrama jokio 
atsakymo negavusi.

(Tęsinys 3 pusi.)

London, rugsėjo 8— Bri
tai praneša, kad didelis 
11,398 tonų laivas “Espe- 
ria” buvo torpeduotas ir 
paskandintas ties Tripo
liu. Sakoma, šis laivas ve
žė kariuomenę į Rytų A- 
friką.

Kitas didžiulis 23,635 to
nų laivas “Duilio” buvo 
torpeduotas ir “beveik pa- 
skandytas”, vežęs taip pat ..Ry^K^tu
kariuomenes transportą, (Ostland)

ve žemės tu teisiu yra nu- punktus su esamais prie jų J Leningradas ir Kievas turi (Tokie laiveliai naudojami 
v J _______________________ _________ naairiiinti nrha hn« alinai. Dnionr linkio IraH anlailrir.stoję. Žydams, komunis- žemės 

tams ir neūkininkams že
mė neparduodama.
— Kiekvienas Lietuvis ū- 

kininkas, kuris prieš 1940 
m. birželio 15 d. buvo sa
vininkas daugiau kaip 30 
ha žemės, bet kuri bolševi
kų buvo vėliau atimta, pa
liekamos tos buvusios jo 
nuosavybės žemės savinin
ku. Tai netaikoma žy-

i plotais priklauso 
Lietuvos generaliniam ko-Į 
misarui — nacionalizuota/

Mirė Sesuo Doloresa
Chicago, III. — Penkta

dienį, rugsėjo 5 d., 9 vai. 
vakare, Chicagoje mirė 
kazimierietė Sesuo Dolo- 
rosa (Kotryna Obraitytė). 
Reiškiame Sesutėms Kazi- 
mierietėms gilią užuojau-

dams, komunistams ir ne- tą dėlei mirties a. a. Sesers 
ūkininkams.

pasiduoti arba bus sunai- Dniepr upėje, kad sulaiky- 
|kinti. Vokiečių armija vi- ti vokiečius nuo perėjimo 
Įsuose frontuose pasivarė uDės). Tokių laivelių vo- 
pirmyn. Baigia apsupti kiečiai sunaikino 40 nuo 
Leningradą taip, kad rau- rugp. 21 d.

Vokiečiai Planuoja Užimti Baku

I

sako Britai.

Ez-vokiečiai Sibiran

Kroatijoj. Jie būsią pa
naudoti Pietinėje Rusijos 
dalyje.

s

ybių Amerikos SaVlngs
-'irnot •Stamps ir Bonds.

Dolorosos.
Ankara, Turkija, rugsė

jo 8 — Užsienių žvalgybi
ninkai sako, kad vokiečiai 
planuoja ant žemės ir iš o- 
ro pulti didžiuosius Baku 
aliejaus laukus Rusijoje ir 
naują Britų - Rusų alie
jaus liniją, kuri eina per I- 
raną. Puolimas numatytas 
spalių mėnesio pabaigoje.

Vokiečiai jaudabar turi, t>art_įnj vokiečių slaptosios

v •

Vokietijoje Žydai Su 
"Dovydo Žvaigžde"

Maskva, Rugsėjo 8 — Vi
si ex-vokiečiai, kurie 18 
šimtmetyje buvo apsigy
venę Volgos apylinkėje, iš
siunčiami tūkstančiais į 
Sibirą, nes “tarp jų yra 
daugybė šnioų ir pritarėjų 
vokiečiams”, sako Rusai. 
Be to jie toje apylinkėje 
“daro sprogdinimus, gavę i 
vokiečių įsakymus”.

— Švedu laikraštis “Af- 
tonbladet”. rašvdamas a- 
pie Vokieti ios civilinių ko
misarų atsišaukimus į 
Lietuvos gvventojus, pas-, 
tebi, kad “vietos gyvento-

I Lietuvos Atstovas įteikė Notę
Jung. Valstybių Vyriausybei

Berlynas, Rugsėjo 8
Vokietijoje žydai, sulaukę Bombardavo Berlyną
6 metų amžiaus,- pagal da-

Londonas, rugsėjo 8 —
sutraukę nemažai greitųjų I policijos viršininko įsaky- Britų bombonešiai nuo vi-
torpedinių laivelių ir sub- 
marinų Bulgarijos Juodų
jų jūrų uostuose.

Iš užsienių šaltinių suži
nota, kad vokiečiai lavina 
parašiutistus Bulgarijoj ir

durnakčio, rugsėjo 8 d. i-mą, turi nešioti geltoną
platų raikštį su “Doyydo ki ankstyvo ryto labai 
žvaigžde’’ ir juodu panašu-smarkiai bombardavo Ber- 
‘‘žydas’’^is naujas Įsaky- lyną, Kiel, didelę submari- 
mas pradės veikti; smuo nų bazę ir Pranqų?ijos pa- 
rugsėjo 15 d., 1941 nūl or- kraščius. r

Washington, D. C. Rug
sėjo 3 dienos notoje Ame
rikos Vyriausybei Lietu
vos Atstovas, Įgaliotas Mi
nistras P. Žadeikis, plačiai 
išdėstė Lietuvos tarptau
tinę padėtį, pabrėždamas 
lietuvių Tautos viltį ir pa
stangas a

Mirė Prezidento Motina

nepriklausą
iti Jaisvę ir 

drauge
• Į kitomis^ĄĮjar paverg

tomis tautomis.

Hyde Park, N. Y., rūgs. 
8 — Vakar prieš 12 vai. vi
dudienį mirė prez. Roose- 
velto motina, Sara Delano 
Roosevelt, 86 m. amžiaus. 
Mirė staiga. Dėl tos prie
žasties prez. Roosevelt ati
dėjo savo kalb% kurią jis 
buvo pasiruošęs pasakyti 
šiandien.

• . j?
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Įvairių VokietijosUžgrobtų Valstybių Vadai 'J

Antradienis, Rugsėjo 9, 1941 £

“Dienos tavo pranyks lyg 
vakaro šešėliai, ir tu užge
ni lyg žibintas ant auku
ro...’* Šiuos giliai prasmin
gus žodžius pasakė kartą 
senelis Dovydas mąstyda
mas apie savo būsimą mir
tį. Ištikrųjų, gyvenimas y- 
ra keistas. Jis lyg paslap
tinga jūra. Čia žąyi, vilio
ja ir džiugina, čia skaus
mu ir mirtimi dvelkia. Sa- 
vėaitė atgal savo tarpe tu
rėjome brangų svečią Kun. 
Dr. Joną Navicką. Džiau
gėmės, šnekučiavome, da
linomės mintimis, svarstė
me ateities reikalus. Nie
kam nei į galvą neatėjo, 
kad tai kalbamės ir mato
mės jau paskutinį kartą. 
Deja, tai buvo jau pasku
tinis kartas ir jis paliks 
gilų įspūdį mūsų sieloj. 
Šiandieną kun. Jonas jau 
miręs, ir amžinai ilsėsis 
mirties karalystėje. Lyg 
našlaičiai netekę savo Tė
vo, mes stovime ties nau
jai supiltu kapu ir nejučio
mis prisimename Jo di
džią asmenybę. Dvasia 
žvelgiame į Jo gražią, mei
le ir pasiaukavįmu kupina 
širdį, mąstome ir liūsta- 
me. Juk tai buvo žmogus, 
kurs taip daug kuomi sky
rėsi nuo kitų! Kai žmonės 
šiandie taip labai rūpinasi 
savimi, savo gyvenimo pa
gerinimu, šviesesne, leng
vesne ateitimi— a. a. Kun. 
Jonas Navickas tik kitais 
sielojosi. Jo didi dvasia ir 
kilni vienuoliška siela ne
leido Jam užsidaryti siau
rame asmeniškume ir pa.- 
skęsti pilkoj kasdienybėj.

v •
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IVAIROS SKELBIMAI'
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Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu jyairiausio* rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

I* Lauko ir Viduje.
Turint biie darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. POSTON, MASS.

Jojo siela iš mažens už
grūdinta kenčiančios Tė
vynės prieglobsty, vėliau 
dar labiau išugdyta kultū
ringoj Šveicarijoj — verž
te veržėsi aukštyn, į kil
nesnį, prasmingesnį gyve
nimą. Ir štai, vos įšventin
tas Velionis visa savo vy
riška energija ir šventu 
entuzijazmu metasi į nau
jus darbo laukus nedvejo
damas ir į nieką neątsi-; 
žvelgdamas. Jaunimas, 
mokyklos, organizacijos, 
katalikiška spauda, lietu
viškoji kunigija, ir paga
liau šviesesnis Amerikos 
lietuvių gyvenimas nuola-* 
tos vargino Jojo galvą ir 
diena iš dienos vis daugiau

į 1 flk \ 'ji * ' v 1

Antrojo Pasaulinio Karo, dviejų karo metų sukaktuvių proga, matome šį Columbia Broadcasting 
system radio paveikslą, perduotą iš Londono, kuriame matosi okupuotų Vokietijos kraštų lyderiai.

Iš kairės dešinėn: Jan Masaryk, Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris; Charalambos Simopou- 
los, Graikijos ministeris Londone; Norvegijos karalius Haakon; Edward R. Murrow, CBS Europoje bįu- 
ro vedėjas; Hubert Pierlot, Belgijos premieras; Anthony Biddle, Amerikos ambasadorius; Brendan 
Bracken, Britų informacijos ministeris; Generolas Sikorski, Lenkijos premieras; Pfeter Gerbrąndy, O- 
landijos premieras ir Joseph Bech, Luaembourg’o užsienių ministeris.

£ daugiau gulė ant Jo pe- dyta Bet u- vis labiausiai 
Jo gailisi ir liūdi tėvynė 
Lietuva, kuri žino kaip la
bai Velionis ją mylėjo ir 
kiek daug gero yra jai pa
daręs. Lietuva išgirdusi a- 
pie Kun. Navicko mirtį ži
nos, kad ir vėl jau neteko _
vieno savo brangaus Su- 3į\^“^r~Marianapolio 
naus ir didelio Veikėjo už- Kriegijo; koplyčioje įvy- 
jūrio Brolių tarpe... o jų į0 gedulingos šv. Mišios 
taip mažai jau beliko! i už a. a. kun. dr. J. Navic-

Kaip arti stovint prie di- vėlę, kurias laikė

numatyti j°jo ^ydį^- taip McAnliffp Labai gražų pa
mokslą pasakė kun. Jonas 
Švagždys, Šv. Roko par.

čių. Bet kadangi tikras 
Kristaus darbininkas ne
turi teisės grįžtis ar pame
tęs naštą bėgti iš kovos 
fronto nors ir labai būtų 
jau pavargęs, a. a. Kun. 
Jonas gerai tai žinodamas, 
niekada niekam nesiskųs
davo ir nei vieno neprašė 
palengvinti Jojo pareigų. 
Tada kada Jo išvarginta 
sveikata labiausiai reika
lavo poilsio, nuošalumo ir 
ramybės — a. a. ’

__ ___ w
darijaą pavestas “Darbi
ninko” ądministrątoriui A. 
Peldžiui ir ‘Amerikos’ ad
ministratoriui D. Averkai. 

į Viąų peipia.fi suvašiavu- 
l šių dalyvių sveikata ir 
bendra tvarka rūpinosi dr. 
A. Rakauskas, MfC.

Prezidiumui užėmus ski
riamąsias vietas, seimo 
pirmininkas K. Vilniškis 
formaliai atidarydamas 
kongresą kvietė vigus su
giedoti lietuvių Tautos 
himną.

Eigoje sekė garbės prezi- 
dijumo sveikinimai-

Kup. df* J* Navickas 
reiškė gavo džiaugsmą ga
lįs kuo nors prisįdėtį prie 
šio didžiojo Federacijos 
sąskrydžio, jį talpinant er
dviuose Marianapolio rū
muose. Vėliau išsitarė ko
kiais kankinių amžių lai
kotarpį gyveną Lietuvos 
broliai ir, kad mes, taip 
pat, turime daug aukotis 
ir tapti panašiais už savo 
tikėjimą ir tautą.

Linkėjo sėkmingos dar
buotės.

Prelatas Ambotas 
kįpo geimą įr linkėjo 
su Dievo pagalbą, r? 
naųjį keliaį per kl 
sėkmingiau galėtun 
siekti pu pagalba vargo 
pakirstą Lietuvą,

Mūsų tautos veteranas 
kun* dr. K. Urbonavičius 
išreiškė seimui sveikini” 
mą savo ir eųiąs vyriau
siojo redaktorių pareigas 
“Studentų žodžio” ir ‘Dari 
binipko’ vardu. Iškėlė dvi 

| svarbesniąsias mintis kaip

Iškilmingai Palaidotas Tėvų Marijonų Provincijolas
I
I Thompson, Conn. — Pir
madienį, rugsėjo 8 d., 10:

Nuoširdžiam Lietuvos mylėtojui, didžiam 
visuomenininkui, a. a. kun. dr. Jonui Navic
kui mirus, Lietuvos Vyčiai reiškia gilią užuo
jautą Tėvų Marijonų Kongregacijai ir Maria? 
napolio Kolegijai.

Velioni delio pastato nelen?va y™ J. E. Hartfordo vyskupas
.. _ .... , j. numatyti jojo dydį — taip — * - - * *

nauji rūpesčiai ir dar di- ir velionies Tėvo Navicko 
dėsni darbai pasitikdavo, buv0 tokia dide.

Kiekvienas tėvas, kuris lė ir taip platus buvo Jojo įje-taūias"’ Brockton Mass. 
turi didesnę šeimą — žino, darbų horizontas, kad Laidotuvėse dalyvavo dau- 
kiek daug vargo ir rūpės- šiandie mes dar negalime gybė kunigų __ ____
čių tenka pakelti, norint visko pilnai įvertinti. O vis žmonių. A. a. kun. dr. 
būti geru tėvu ir visus tin- dėlto, neabejoju jog Jojo j Navickas, MIC., Ameri- 
kamai aprūpinti. A. a. kun. vardas bus amžiams įrašy-j.----------------------------------
dr. J. Navicko “šeima” — tas į Lietuvių Tautos isto-ip__ |_____••__ į/
Marijonų Vienuolija, yra 
šimtą kartų didesnis daly
kas, o visgi nerasime nei 
vieno Marijono brolio ar 
kunigo, kuriam šventos 
atminties Tėvas Provinci
jolas nebūtų vienu ar kitu 
būdu padėjęs ir patarna
vęs. Amerikos Katalikai 
Lietuviai Kun. Dr. J. Na
vicko asmeny labai daug 
neteko, įr vargu ar ta spra- 

įga bus kada nors beužpil-

rijos lapus. Šiandie gi, la-' 
biau negu kada nors, mes 
dar kartą lenkiame, savo 
galvas Tau, didis Tėvynės 
sūnau ir ištikimas Bažny
čios darbininke, o Tavo 
kapas nuolatos primins 
mums idealus dėl kurių 
Tu dirbai, kovojai ir gal 
būt mirei.

Tebūnie Tau lengva Ma
rianapolio žemelė...

Kun. J. Bogušas.

LDS N. A. Apskričio Suvažiavimui 
Praėjus

So. Boston, Mass. rugsė
jo 8 — Sekmadienį, rūgs. 
7 d., 1 vai. po pietų ‘Darbi
ninko’ salėje, 330 E St., So. 
Bostone įvyko LDS N. A. 
Apskričio suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidarė aps
kričio pirmininkas p. An-

Radio Star at Brockton Fair

Beatriče soBgstre&s brings to Brockton'Bili au&iences as
co-stir of th* Bijr'&afce‘&’uę<*Echoes of Brondway”. thę.sap»e jiostal- 
gic songy ąari MtaKb pf the Gay Jiiineties that have Wr farnous
on CBS rietaroA programą Miss Kay adąs rejilisnj to Botb 
and stoge ajiMarances by įbtualK dressing in authentic costumes. k{ in

ir didelė mi-

kos Tėvų Marijonų Pro
vincijolas po iškilmingų 
pamaldų, palaidotas neto
li koplyčios naujų kapinių 
fasado je.

X’

L. VYČIŲ CENTRAS.
t

Didžiu gyvenimo mo
mentu, rugp. 7 d., rinkosi 
iš eilės 28-tasis ALRK Fe
deracijos kongresas, Ma
rianapolio Kolegijoje. Jau 
seimo išvakarėse Mariana
polio parkuose pradėjo

pranešimo apie įvykusias 
St. Gabaliausko prakal
bas, kurios buvusios sėk
mingos ir kartu pareiškė 
džiaugsmo, kad LDS kuo
pos parodė tiek daug koo
peracijos rengiant minė
tas prakalbas.

Plačiai išsikalbėjus įvai
riais organizacijos reika
lais išnešta keletas pasiū
lymų LDS Centrui dėl or
ganizacijos gerovės. Tar
tasi parengimų reikalais ir 
numatyta turėti dar vieną 
šį rudenį turėti.

Nutarta, kad kuopų val
dybos visuomet atsilieptų 
į apskričio valdybos kvie
timus, kuomet esti rengia
mi parengimai.

Išrinkta nauja ta pati ir 
sekantiems metams valdy
ba, būtent: pirm. A. Zavec- 
kas, vice-pirm. — V. Pau
lauskas, ižd. — K. Nadzei- 
ka, sekr. — T. Verseckas.

Rezoliucijų komisija pa
siūlė suvažiavimui išreikš
ti valdybai padėkos žodį 
už gražų darbą organizaci
jos gerovei ir reiškė vii-

tanas Zaveckas ir pakvie
tė vadovauti maldai kun. 
Albertą Abračinską, kuris 
atvyko deleguotas klebono 
kun. P. Virmauskio.

Dvasios Vadas taria žo
dį į atstovus ir pareiškęs, 
kad šios dienos yra liūd
nos ir LDS nariams, nes 
iš jų tarpo išsiskyrė gar
bės narys kun. dr. Jonas 
Navickas ir kvietė visus 
prie bendros maldos už 
a. a. kun. dr. Navicko vėlę. 
Rimties valandėlė nutildė 
visus ir pasigirdo nuoširdi 
bendra malda iš darbinįn- 
kų lūpų... Ir amžinoji švie
sa tešviečia jam amžinai... 
Tegul ilsisi Viešpaties ra
mybėje...

Kun. A. Abračinskas ta
ręs sveikinimo ir linkėji
mų atstovams žodį savo ir 
klebono vardu greit paliko 
delegatus tęsti dienos pro
graminį darbą.

Sveikinimo kalbas paša-'ties, kad ir ateityje ji pa
ke: “Darbininko” redakto-;sidarbuos dar sėkmingiau, 
rius Antanas Kneižys, de-* į LDS Centro seimą iš- 
legatai iš kolonijų — pp. rinkta du atstovai. 
Paulauskas, Vaisiauskas, Sesijoms užsibaigus vi- 
Kubilius, Kumpa, Adomai- si delegatai gražiai dalino- 
tienė, p-l£ B. Ivaškiūtė ir k si įspūdžiais prie"3 skaniu 

Delegatų atvyko per 30 užkandžių ir pilnį energi- 
ir keletaš svečių bei vieš- jos dTrbti ii* toliatr organi
nių. žarijai išsiskirstė*/ liamus.

1 Išklausyta A. Kneižio um 8?' ?1 • Rap.

rinktis tolimųjų kolonijų 
atstovai, susivienijimo de
legatai, įvairių organizasi- 
jų įgaliotiniai, Federacijos 
apskričių veikėjai ir sve
čiai dideliems rytojaus 
darbams.

Nei vienas į seimą atvy
kęs delegatas neabejojo, 
kad šis Federacijos sąskri- 
dis turės didelės reikšmės 
įr, kaipo tokia, viso mūsų 
kultūrinio gyvenimo vąga, 
turės nustatyti tolimes
niems darbams bei veiki
mui toną. Jeigu ankščiau 
mūsų lietuviškoji visuo
menė ir buvo perrūgusį į- 
vairiausiais kosmopolitiz
mais kurios niekas nebe- 
jaudino ir painesnėms gy
venimo dilemoms neati
duodavo visos širdies, tai 
po šio didingo Federacijos 
kongreso kiekvienas skirs
tės į savo gyvenimo kam
pelius savo širdyje kalbė
damas: “Tiek daug vilčių 
ir visas pąvąsaris nedavė”. 
Malda už Tėvynę ir 
savuosius

Lygiai 8:30 prasidėjo ge
dulingos šv. mišios už sie
las tų, kurie krito kovos 
lauke, kad Tėvynė galėtų 
gyvuoti. Mišias laikė Jo 
Prakilnybė prelatas J. 
Ambotas. Diakonu atsista- 
va kun. J. J. Valantiejus ir 
subdiakonu A. Sandys, M. 
I.C.

Po mišių, kun. dr. J. Kon
čius, pasakė seimui pritai
kintą pamokslą, pažymė
damas, kokiu svarbiu Tė
vynės ir mūsų gyvenimo 
momentu renkamės ir 
kiek daug darbo iš mūsų 
šiandien feikalaujama. 
Kvietė visus prie tyros 

. maldos ir tiesos šaltinio —

Dievo.
Pirmas arba atidaromasis
posėdis

Jau 10 yal., visus į kon
gresą atvykusius gaubė 
rimtis ir dviejų, Amerikos* seimo tikslą: rasti priemor 
ir Marianapolio Kolegijos 
vėliavų pavėsis. Aukščiau, 
Lietuvos trispalvių ir kry
žių kombinacija.

Neatvykus centro valdy
bos pirmininkui Krušins- 
kui, jo įgaliotinis Juozas 
Laučka atidaro kongresą,'.

•T

nlų nepaprastam atsiliki
mui likviduoti, nuolat stip? 
rėti, progresuoti įr Tėvy
nės gelbėjimo reikalai*

Toliau sekė protokolo 
skaitymas k centro valdy? 
bos narių raportai bei pra
nešimai. Kadangi visa tai

kviesdamas prelatą Amb^ buvojšleista *^5". 
tą sukalbėti maldą. Kelių 
minučių laikotarpyje su
formuojami garbės įr dar
bo prezidijumai. Prel. Am
botas, kun. dr. K. Urbona
vičius ir kun, dr. J. Navic
kas sudarė garbės prezidi- 
jumą. Darbo prez. patenka 
K. Vilniškis, dr. P. Atko
čiūnas ir A* Aleksis, Se- 
kretorijatas atitenka A. 
Tamuliui ir E. Samienei. 
Rezoliucijų komisija: kun. 
J. Balkūnas, kun. dr. J. 
Vaškas, MIC., redaktorius 
A. Kneižys, adv. St. Gaba- 
liauskas, redaktorius J, 
Laučka. Mandatų komisi
ja: kun. dr. V. Andriušką, 
MIC., Atkočiųnienė ir P. 
Dulkė. Įvairioms Federa
cijos knygoms peržiūrėti

niu “Mūsų veikla”, kuria
me tilpo visi referatai, 
centro vąldybos raportą! 
bei dienotvarkė, kad dėl 
laiko taupumo visa tai bu
vo išleista ir palikta kiek
vienam asmeniškai persis- 
kaitytį ir kilus klausi
mams buvo rezervuotas 
laikąs išsiaiškinimui, Be 
to minėti leidimai tapo iš 
vakaro geimo dalyviams 
išdalinti, kurie turėjo pro
gos apsipąžintį su Federa
cijos veikla dviejų metų 
laikotarpyje.

A. Tamulis, 
E. Samienė. 

( Bus daugiau)

Remklte tuos preMįiMMlus ir Mo
nterius, kurie savo skel^iiRaĮs remia 
‘‘Darbininką’*.

Visi sfcslbkitts ''Darbininke'*.

Lietuviu DariMnkii Sujungti (LDS) 
SEIMAS 

įvyta RNfrije 14lr1K1H1 
Švč. Trejybės Lietuvių Parąpijęj 

Hartford. Conn.
LDS apskričiai ir kuopos nųpšįrdžįąį 
mos išrinkti atstovus. Kiekvienas 
gali siųsti pp du atstovų; kuopą UUP W 
nos dešimties narių gali siųsti pa vien* ąU£gr 
vą. Atstovų | geimą igalmjimri turi būti tu 
Dvasios Vado ir kuopos pirmininko ir ražtinin- r r", “v* r-1 ▼ h 1 r kj tt *- ii jptt tt? t r j t tt t eto ttttttt "

ko parašais.
Apskričiai įr kuopos siųskite įnešimus Ir 

pageidavimus Centro Valdybai, ksd fšlitums 
juos įtalpinti organe “Darbininke” įr perdus 

_____  ________ ___________ ir 
pageidavimai pasiektų Centrą prieš rugsėjo 
7 d, A m.

H kir

juos įtalpinti organe 
ti Seimui. Pageidaujama, kad

mnfcę’’ įr 
VM»i

-n •_ -t 
Kur. Jenas fcvagždys, pirmminkae,

Antanas F. Kneižys, sekretorius^

peipia.fi
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Amerikoje metams
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Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
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Forelgn yearly _____________ $5.00
Forelffn once per week yearly $2.50

DARBININKAS

$4.0C

366 Wwt Broadway, South Boston. M.
Telephone SOUth Boston 2680.

Buvusis Marijonų Provincijolas
Staigi kun. Dr. Jono Navicko mirtis skaudžiu liū

desiu supurtė visą mūsų išeiviją ir Lietuvą. Žmonės 
taip ir nenori tikėt, kad tas širdies ir proto didvyris 
būtų paliovęs būti brangia mūsų nuosavybe. Deja, to
kia yra kieta realybė...

Kunigų Vienybės Metraštyje kun. Dr. J. Navicko 
asmenybė šitaip pažymėta: Kun. Jonas Navickas, MIC., 
M. A., S. T. D., Marijonų Provincijolas. Tik tiek. Arba 
visa, arba nieko. Kadangi viską apie jį surašyti pri
reiktų ne vieno, bet kelių ištisų Metraščių, tai geriau 
nieko. Užtenka pažymėti, kad jis Marijonų Provincijo
las. Tai pasako labai daug, bet toli gražu ne viską. Ir 
dabar, pomirtinį jo paminėjimą rašant, nebeįmanoma 
viską pasakyti. Paliekame tai istorikams ir psicholo
gams. Mums, kurie a. a. Provincijolą pažinome, toks 
apibūdinimas nereikalingas, nes kiekvienas lietuvis 
apibūdino jį savo širdyje. Kelių bruoželių užteks jo 
kilniai asmenybei prisiminti.

Kun. Dr. Navickas turėjo gilų, lakų protą ir stebė
tinai greitą ir tikslią orientuotę, kuri jam duodavo ga
limybės vienu akimirksniu išspręsti painius klausi
mus. Čia nekalbu apie keblius mokslo galvosūkius. 
Tuose dalykuose jis buvo gimtas mistras. Nebereika- 
lo įsigijo filosofijos ir teologijos daktaro diplomą. Ne 
vien ant sienos turėjo ją pakabintą, bet ir smegenyse 
giliai įstrigusią. Taigi ne apie mokslą čia kalbama, tik 
apie įvairiausius visuomeninio gyvenimo uždavinius. 
Kur kitiems buvo neįmanomas galvosūkis, reikalaująs 
ilgų svarstymo valandų visapusių abejonių ir protinio 
nuovargio, ten jis viską išspręsdavo napoleonišku grei
tumu, aiškumu ir-tkiįcslumu. Ta neįmanomai greita o- 
rientuotė versdavo jį pasiimti daugelį keleriopų parei
gų, kurioms normaliai atlikti prireiktų keturių-penkių 
eiliniais gabumais asmenų. Jis ir Provincijolas, ir Ko
legijos vedėjas, ir finansų tvarkytojas, ir visuomenės 
vadas, ir redaktorius (“Studentų žodžio” turinys ir 
stambiausioji jo dalis — visuomeninė ir istorinė ap
žvalga — visuomet buvo kun. Navicko žinioje). Visi 
stebėjosi, kaip jis gali visa tai aprėpti. Stebėtis tai ste
bėjosi, bet retai kam ateidavo į mintį, kad toks ant
žmogiškas darbingumas gali palaužti jo sveikatą. De
ja, palaužė. Tačiau ne vien darbingumas jo amžių su
trumpino. Čia įeina visai kitas veiksnys — širdis.

Jei taip galima išsireikšti, kun. Dr. Navickas tu
rėjo dvejopą širdį: be galo kilnią, karštą ir galingos 
meilės kupiną — dvasiniai; ir iš prigimties silpną — 
fiziniai. Pernelyg stiprus dvasinės meilės perteklius 
netilpo silpnam fiziniam inde. Spaudimas buvo per- 
smarkus ir trupus indas neišlaikė. Tikra jo gyvenimo 
tragedija glūdi tame, kad viską lengvai aprėpdamas 
protu, net smulkiausius įvykius atjausdavo širdimi. 
Toks jau dinamiškos asmenybės ypatumas, kad viskas 
joje virte verda. Gi jo gyvenimo pašaukimas buvo 
toks, kad progų širdies sukrėtimams turėjo ko dau
giausia. Kalbu apie jaunimo auklėjimą.

Per 15 metų kun. Navickas vedė L. Kolegiją. Mes 
ja džiaugiamės ir didžiuojamės, bet kad žinotume, ko
kie tipai jam teko auklėti! Yra ten buvę pačių rinkti- 
niausių (tokie, kaip paprastai, mažumoj), daugiausia 
atsirasdavo eilinių, bet nestigo ir gerokai neigiamų ti
pų. Kolegija, tarsi mokslo ir auklėjimo dirbtuvė, turė
jo juos perdirbti į būsimus katalikybės ir lietuvybės 
vadus. Jų visų sielose uolusis Rektorius stengėsi palik
ti savo kilnios dvasios antspaudą. Ar jam tai pavyko? 
Kad pilnai pavyktų, nieks negali to tikėtis. Ir tobu
liausios mokslo įstaigos negali tokiais rezultatais pa
sigirti. Gi čia buvo pradėta iš nieko. Trūko lėšų, patal
pų, profesorių. Ir patys studentai daugumoje buvo ki
lę iš biednuomenės, be tinkamo naminio išauklėjimo. 
Nestigo ir padykusių, ypač tarp atvykusiųjų iš did
miesčių. Kiek kamuotės su jais turėdavo Rektorius, 
tai tik jam vienam ir Dievuliui težinoma. Tai buvo iš
tisas kryžiaus kelias. O bet gi’bernaičių auklėjimas

Blaivininkų Seimas
Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 

5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn.
Visos Blaivininkų gyvuojančios kuopos malonė

kite išrinkti kuodaugiausia atstovų. Be to ir visus blai
vybės prietelius .prašome dalyvauti skaitlingai. Seimo 
dienotvarkė tiljis vėliau spaudo  jei - a ,

Kun. J. Padvaiskas, Pirmininkas, 
• ' * V. J. Blavackas, Raštininkas.

DARBININKAS

Kunigų Vienybės Seimo garbingieji dalyviai-kunigai-vadai su J. M. Prelatu J. Ambotu prieša
ky. Pačiame krašte (kairėj) stovi jau iš šio būrio išsiskyręs a. a. Kun. Dr. Jonas Navickas.

Lietuvių Tremtinių Sovietų Rusijoje Gelbėjimo Reikalu
Kaip žinoma, bolševikai 

traukdamiesi iš Lietuvos 1 
išsivežė netoli šimto tūks-Į 
tančių lietuvių, iš kurių 
vien tik į Altajaus kraštą 
Azijoje ir į Sibirą išsiųsta 
apie trisdešimts tūkstan
čių. Altajaus krašte trem
tiniai paskirstyti sekan
čiai: Lokot geležinkelių 
stotis — 1225, Kolunda ge
ležinkelių stotis — 2625,| 
Eis gel. stotis — 9841, Bar
naul — 2065 ir Zacainov — 
175. Be to, Sibiro geležin
kelio stotyse išsodinta 
1015 tremtinių .Tarp dau-

-----------------------------t—; ——----------------*
pienas — 18c už svarą; arbata 
— 90 centų už svarą; muilas 
skalbimui (household) — 6c.

! už svarą; tualetinis muilas (toi- 
let) — $1.58 už svarą.

mokestis
— 13% nuo

Prie muito mokesčio rei
kia pridėti dar šiuos:

1) Apžiūrėjimo mokestis pa- 
, kietų iki 11 svarų — $1.65.

2) Patarnavimo 
(service charge)

' pak. vertės.
i 3) Sovietų Rusijos apdraudos 
mokestis — 1% nuo pak. vertės.

! 4) Leidimo mokestis: jei pa-
' kiete yra nuo 1 iki 5 daiktų — 
$1.50; jei pakiete yra nuo 6 iki 

j 10 daiktų $2.00; jei pakiete yra 
nuo 11 ir daugiau daiktų — 
$2.50.

5) Eksportinio supakavimo 
mokestis: nuo 1 iki 5 svarų — 
$1.50: nuo 6 iki 11 svarų $2.00.

6) Persiuntimo mokestis į A- 
zijos Sov. Rusiją: 5 svarai — 
$2.52; 6 svarai — $2.81.

Už kiekvieną sekantį svarą 
reikia pridėti po 28 centus, taip, 
kad 11 svarų persiuntimo mo
kestis $4.24.

Visus tuos mokesčius su
dėjus, įskaitant ir daiktų 
vertę, menkiausias pakie- 
čiukas kainuoja bent 20 
dolerių.

Tokiu keliu tik labiau 
pasiturį gali saviškius 
šelpti. Jeigu ir toliau ne
bus daroma konkrečių žy
gių išgauti lengvatų per 
Amerikos Raudonąjį Kry
žių ar net ir per Amerikos 
valdžią į Sovietų Rusiją 
patekusiems lietuviams 
gelbėti, tai mūsų brolių 
ten laukia baisus likimas.

P. Gulbis.

nuo vertės; rašomoji medžiaga 
(popieris, rašalas) — 110% 
nuo vertės; baltiniai — 75% 
nuo vertės; vilnonė medžiaga— 
50% nuo vertės.

Kaip dabar kad reikalai į 
stovi, tai lietuviams So
vietų Rusijoje kitokio ke
lio pagelbėti nėra, kaip tik 
mažais paklėčiu kais, nedi- 
desniais, kaip po vienuoli
ka svarų. Iki šiol, kiek 
man teko patirti, nei len- 

n.xkai, nei žydai nėra gavę iš- 
daiktus, kurie būtų naudo-Į imčių ar privilegijų iš ben- 
jami išrtemtiems lenkams j droš padėties ir tik gali 
išdalinti. Iki šiol bolševi-'pagelbėti saviškiams pa
kai vartotų daiktų visai i gal jau nuo senai galio jan- 
neįsileidžia, o naujų gali-lčius bendrus nuostatus, 
ma siųsti ne didesniais^ Kadangi ir tokiomis sąly- 
pakietais, kaip vienuoliką gomis yra norinčių pagel- 
svarų. Siuntinys kelyje už- bėti, tai jas paduosiu de

taliai.
Įvairiuose Amerikos 

miestuose yra firmų, ku
rios tarpininkauja pakie- 
tų siuntimui į Sovietų Ru
siją. New Yorke man yra 
žinoma pora tokių patiki
mesnių firmų, būtent: — 
Kousmichoff PM and 
Sons, 252 W. 55 Street ir 
World Tourists, Ine., 1123 
Broadway, corner 25 St. 
Šios firmos priima pakie- 
tus į Sovietų Rusiją maž
daug tokiomis sąlygomis:

1) Vartotų rūbų ir daik
tų visai nepriima;

2) Nauji daiktai priima
mi ne didesniais pakietais 
kaip 11 svarų;

3) Su daiktais turi būti 
tų krautuvių, kuriose jie 
pirkti, sąskaitos. Tik dide- nežinoma.

— Dar negalutinėmis ži-

komitetus ir surinkę tiks
lių žinių apie Sovietų Ru
sijoje išblaškytus tremti
nius, bet šelpimo darbas 
dar priklauso nuo susitari
mų su Sovietų Rusija. Di
delis klausimas, ar bolše
vikai sutiks įsileisti be 
muito rūbus ir kitokius

, . v, . i svaj ų, oiunuiiys Ktiy e uz-gelio lietuvių Barnaul gy- trunka nuo ik^ši
vena Vilniaus krašto lietu- > 
vių veikėjas Kastas Sta- 
šys, Domicėlė Gineitienė 
iš Tauragnų s udviem sū
nums, Ona Zulienė su trim 
mažom dukrelėm, Reinių 
šeima iš septynių asmenų, 
Jasėnai ir daugelis kitų.

Nereikia ir kalbėti, kad 
jie visi yra reikalingi pa
galbos šiltais rūbais, mai
stu ir medikamentais. Pa- 
tirinėjus galimybes siųsti 
jiems daiktų paaiškėjo, 
kad dabartinėmis sąlygo
mis tas yra nepaprastai 
sunku, nes, viena, siunti
niai ilgai užtrunka kelyje, 
o, antra, ir mažiausias pa- 
kiečiukas apdėtas dideliais 
mokesčiais.

Net ir lenkai, kurie dau
giausia turi galimybių, 
kaip tenka patirti, iki šiol 
konkrečiai savo tremti
niams pagalbos suteikti 
nepajėgė. Daugiausia ką 
jie yra padarę, sudarę pa
šalpos darbui reikalingus

mėnesių.
Tremtinių gelbėjimo at

žvilgiu lenkai yra daug ge
resnėje padėtyje negu lie
tuviai. Mat, jie turi užsie
nyje savo valdžią, kuri su 
bolševikais yra sudariusi 
atitinkamas sutartis ir ve
da derybas dėl lenkų trem
tinių. Mums dabartinėmis 
sąlygomis tenka tik laukti 
ir žiūrėti, kaip pasiseks 
lenkams, o po to, gal būt, 
prašyti Amerikos ir An
glijos valdžių, kad tarpi
ninkautų prieš bolševikus 
ir padėtu sudaryti pana- 

i šias gelbėjimo sąlygas, 
kaip ir jiems. Amerikos 
Raudonasis Kryžius taip 
pat Sovietų Rusijoje savo 
atstovo neturi. Jei jam 
būtų sudarytos sąlygos 
laisvai veikti tenai, Ameri- 

’kos lietuviai neabejotinai 
juo pasinaudotų nelaimėje 
atsidūrusiems broliams 
gelbėti.

Konservuotas maistas — 
(food in hermetically 

sealed cans):

Jautiena— 20 centų už svarą; 
saldainiai 55 centai už svarą; 
Sūris (visos rūšys) 25c. už sv.; 
šokoladas — 55c. už svarą; ka
kava — 73c. už svarą; kava — 
55c. už svarą; riebalai (lard) — 
27c. už svarą; kumpis — 32c. 
už svarą; mėsos produktai — 
29c. už svarą; kondensuotas

Vokiečiai Paneigia Lietuvos 
Nepriklausomybę

Liudas Gira Sėdi Vilniaus Kalėjime
nia Raštikienė tuo metu 
buvo išėjusi, tad GPU a- 

bolševikinės H61?1?;* P0® “*vež®- Viena?

(Pradžia 1 pusi.)
— Privatinėmis žiniomis,

Ijiudas Gira, 
Lietuvos vyriausybės švie- *?t,knĮ kudlkls buv«s tlk 
timo komisaro pavaduoto-,kel,ų menes‘d amžiaus, 
jas, esąs suimtas ir sėdįs' Traukinyje, kuriuo lie- 
Vilniaus kalėjime. Ar jis tuviai buvo vežami į Mas- 
pats pasiliko Lietuvoje, ■ k°bjos gilumą, esą užtikti 
kraustantis bolševikams, šie asmenys: ponia
ar buvo užkluptas lietuvių Bataitienė _su dukrele, po- 
sukilėlių, — tuo tarpu dar n*a Indnšiūnienė (buv. fi-

I _ -V.Ž ;nansų ministerio žmona) 
ir ponia Našliūnienė (ad-lių ir patikimų krautuvių 

(department store), arba 
aukščiau minėtų bendro
vių rekomenduotų krau
tuvių sąskaitos pripažįs
tamos;

4) Siuntiniai kelyje už
trunka tarp trijų ir šešių] 
mėnesių;

5) Rūbams ir smulkiems 
daiktams muitas apskaito
mas nuo vertės, o konser
vuotam maistui (hermeti
cally sealed foods) nuo 
svorio. Muitas ir visi kiti 
mokesčiai turi būti apmo
kėti daiktus įteikiant, štai 
kokie muitai imami už la
biausiai kasdieniam var-

buvo maloniausia Rektoriaus pareiga. Moksleivius 
mylėjo tikro tėvo meile. Vadindavo juos vardais — Jo
nuk, Juozuk, Antanuk. Bet jei kurį pavadino “mister”, 
ar angliškai į jį prakalbėdavo, tai jau žinok, kad jam 
bausmės neišvengt. Tačiau įgudęs nusižengėlis žino
davo, kas daryt. Palaukia, kol Rektorius atvėsta ir ta
da tik eina atsiprašyt. Bausmė dažniausiai dovanoja
ma. “Eik, sūnau, ir daugiau taip nedaryk”. Koks tiks
lus Kristaus žodžių nuorašas! Ne kartą Rektoriui bu
vo prikaišiojama, kad tokiu būdu jis studentus paiki
na. Į tokius priekaištus Rektorius tik cituodavo Šv. 
Pranciškaus Salaziečio žodžius: “Daugiau musių pa
gausi šaukštu medaus, negu bačka uksuso”. Ir kas į tojimui naudingus daik- 
tokį argumentą atsakyti?

v •

tus:

niomis, bolševikiniai GPU vokato žmona), 
agentai, prieš bėgdami išagentai, prieš bėgdami iš — Iš Kauno radijo sto- 
Lietuvosą pagriebė su sa- ties yra koncertavę šie ak- 
vimi gen. St. Raštikio vai- toriai: Kipras Petrauskas, 
kus ir senutę motiną. Po- ponia Grigaitienė, panelė 
TV, _ _ . . i Gr. Matulaitytė, ponia V.
1S Karo Nluzicjaus Jonuškaitė - Zaunienė, po- 

! nia Dvarionienė, Stasys 
Santvaras ir Sodeika.Skamba Lietuvos

Himnas
12 vai. dieną iš Kauno 

Karo Muziejaus skambina- 
varpai. Programa 22 vai.] 
30 min. baigiama Lietuvos! 
himnu. Po to sugrojamas) _ _

I Vokietijos himnas. Radijo j 
' programa susideda iš kon-

Tas meilės metodas vis dėlto be vaisių nepaliko. Gatavi rūbai, įvairūs — 100% 
Patys šiurkščiausieji nejučiomis žmonėjo, švelnėjo, nuo vertės: peiliukai barzdos

100% nuo
•7 •/ w v 7 _ e

kultūrėjo. Buvo ir tebėra nepataisomų išnaudotojų, skustuvėliams 
bet kur jų nerasi? Bet visas moralinis studentijos ly- vertės; plaukams kirpti mašinė- 
gis buvo jaukus, draugiškas. Reiškia, meilės posėlis — 100% nuo vertės; įvairių 
nejučiomis jų širdyse įsigyvendino. O kaip jie savo rūšių barzdos skustuvėliai — 
Rektorių mylėdavo! Oficijaliai jį vadindavo “Doc”, bet,75,7 nuo vertės; 
kai norėjo jo charakterį apibūdinti, tai sakydavo: “Heį 
is a prince”. Aukštesnio pagyrimo laipsnio negalima^ 
pas juos susilaukti. Koks bus jiems smūgis, apie jo’ 
mirti išgirdus!...

Ir mums, nebe studentams smūgis nemažesnis. 
Pasimirė didingas herojus-pasišventėlis, bet jo dvasia, 
jo darbingumo ir meilės pavyzdys amžinai gyvęs mū
sų tarpe. K.

elektros lem
putės — batareikos (flashl.) — 
75% nuo vertės; įvairių rūšių 
apavai (batai, šliurės) — 75% 
nuo vertės; kojinės — 75% nuo 
vertės; nerti dalykėliai — 75% 
nuo vertės; vaistai' — 25% nuo 
vertės; įvairios smulkmenos 
(siūlai, adatos ir tt.) — 100%

certų, karo vadovybės pra
nešimų vokiečių kalba, 
“Eltos” žinių, daugiausia 
iš DNB šaltinio, straipsnių 
iš dienraščio “Į Laisvę”.! 
Be to, paskaitomi vietinių] 
įstaigų įsakymai bei parė
dymai. Per Kauno radijo 
stotį taip pat skaitomi at
sišaukimai rusų kalba į 
raudonarmiečius.
— Nuo liepos 21 d. pradė

jo kursuoti-autobusai lini
ja Kaunas - Ukmergė - U-

Nau jas senatorius — Fe- 
deralis teisėjas Aiva Lum- 

tena, o nuo liepos 25 d. Ii- pkin. Jo vaizdas pagautas 
nija Kaunas - Vilnius ir Washingtone. Jis atsto

vaus South Carolina.
nija Kaunas - Vilnius 

Tęsinys 5-tame pusi.
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Siaubo Dienos Lietuvoje

Teko kraustytis. VietaBesislapstydamas Sutiko Brolį

Mes šaudėm, šaudė ir 
mus. Vieną mūsiškių sun-

Kanados karių išmėginimas 25 svarų sunkumo šovinių. Pratimai da
romi Quebec’e, ant St. Lawrence upės krantų. Vaizde matosi,kad kanuo- 
lių ugnis užtektinai užtemdo dūmais krantus.

“Laisvės alėja eina nuo , . , v. ,
ilgos kelionės apdulkėjęs, — sekančią pusiau.

Lietuvos veido nemindžio-’ išvyko, ir tik po savaitės 
tų purvinas rusiškas bol- grįš, 
ševikų batas.

Tai buvo puki birželio 24
diena”.

Partizanų Kova Su Raudonuoju 
Slibinu

Prabėgo triukšminga driskę, barzdomis apžėlę, 
pirmadienio diena. Atėjo 
naktis. Silpnesnieji sugulė 
ir tik paskiri žmonės liko 
budėti ir stebėti aplinką. 
Kaune ir Vilijampolėj gir
dėjosi dažni šūviai — tai 
mūsų šaunūs partizanai 
didvyriškai kovojo su rau
donuoju slibinu. Paryčiu 
išgirdome forto išorėj, kad 
prie forto esanti kariuo
menė atsitraukia. Prasidė
jo didelis sujudimas. Jau
tenas, kad pavojus jau yra 
praėjęs ir visų akyse ir žo
džiuose spindėjo artima 
laisvė.

Pirmieji iš forto pradėjo 
bėgti kriminaliniai kali
niai, iš kurių 10-13 žmo
nių rusai prie pat forto nu
šovė. Mes matėm, kaip kri
to simpatiškas, storapilvis 
virėjas, jaunas, gražus vy
rukas koridorių šlavėjas 
ir kiti.

Tik apie 10 vai. ryto ma
žais būreliais pradėjome 
slinkti iš forto išbalę, ap-

it šmėklos.
Keturiese pasiekiam pir

mąją ūkininko sodybą ir 
koks džiaugsmas — Kau
no radijas proklamuoja 
laisvą Lietuvą. Ir jei bolše
vikų teroras per ilgus ka
lėjimo mėnesius neįstengė 
išspausti skausmo ašaros, 
tai šį kartą mūsų akys pri
sipildė džiaugsmo ašaro
mis.

Iš forto pusės matėsi vis 
daugiau ir daugiau išvar
gusių, palinkusių žmonių, 
traukiančių Kauno link. 
Per žalius laukus ir pievas 
žengia žmonės, pakėlę fi
zinį ir dvasinį terorą. Žen
gia tam, kad niekuomet

— “Ūkininkų Patarėjas” 
aprašinėja, kaip bolševikų 
čekistų terorizuojami lie
tuviai dėjosi į partizanų 
būrius ir kovojo su raudo
naisiais okupantais:

PITTSFIELD, MASS.
* - — -

Home Made Ice Cream Co.
ALBERT CORLISS, Savininkas 

Sankrovininkai ir Retaileriai 
Grietininė šaltakošė vestuvėms ir k. dalykams

21 First Tel. 2-3235 Pittsfield, Mass.

55d■Frank Howard, Ine.

132 Fenn St. Tel. 2-1531 Pittsfield, Mass.

“Pirmaujanti ūkio reikmenų krautuvė Pittsfielde”
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Jėgos ir Šviesos įtaisymui reikmenys

100 Columbus Avė. Tel. 2-3498 Pittsfield, Mass.
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Paul Burkhardt

suvargęs, skepetaite su
žeistą ranką parišęs pus
amžis kresnas vyras. Vei
de nematyti nuovargio, o 
akys spindi džiaugsmo vil
timi. Tik gerai įsižiūrėjus* 
jo veidą, gali pažinti, kad 
tai yra žymus lietuvių pa
triotinių organizacijų vei
kėjas.

Pasirodo, jis, kaip ir 
daugelis lietuvių, paskuti
niąsias iki karo dienas gy
veno pavojingą ir nuoty
kių pilną gyvenimą.

Birželio 14 d; jį iš iniego 
pažadino smarkus beldi
mas. Duris pats atidarė. Į 
butą įėjo čekistai ir vienas 
vietinis svetimtautis bol
ševikas.
— Ar čia gyvena Jonas 

Arūnas? — paklausė bol
ševikas.
— Čia. — atsakė. — Ko 

iš jo norit.
— Esi tremiamas ir sku

biai ruoškis kelionėn.
Sumetęs Arūnas reikalą 

pradėjo su čekistais gin
čytis, kad ne jis Arūnas, 
bet jo šeimininkas, šeimi
ninko namie nėra. Į Vilnių

v »

i Čekistai svyruoja, bolše- kiai sužeidė, vairuojantį— 
vikas nervinasi. Kiek pa-1 lengviau. Automobilius su- 
delsę ir pasišnibždėję, iš stojo.
buto išeina.
— Kaune man ne vieta, pasitaikė ne per geriausia, 

nes čia dažnas pažįsta, — Mūsų būrelis persiskyrė
— — - - — *-* “ I •

dieną jau buvau toli pro- i n tt it •
vincijoj. Žinojau, kad siau
rės Lietuvoje ne tiek daug 
yra raudonarmiečių ir ten 
maniau galėsiu lengviau 
nors ir pusę metų slapsty
tis.

Užsukęs Panevėžin pas 
brolį, jo namie neradau. 
Brolis taip pat nuo čekistų 
buvo pabėgęs ir kažkur 
miškuose slapstėsi.
— Kelias buvo ir man į 

mišką.
— Einant į mišką, reika

lingas buvo ginklas. Pirmą 
revolverį ^pasiėmiau iš mi
licininko Panevėžyje.
— Besislapstydamas ra

dau brolį ir dar septynis 
tokius vyrus, kaip ir mu
du. Vieną pavakarę žiūriu, 
netoliese kažkas sujudėjo 
krūmuose. Jei krūmai ju
da, tai kas nors turi ir būti 
juosė. Atsargiai sėlinu vis
kam pasirengęs. Nagi žiū
riu, mano tikras brolis pa
siruošęs mane taip pasi
tikti, kaip patį didįjį savo čiau vieną, numečiau ir ki- 
priešą. Sakau: “Ką tu čia, tą, metu trečią ir pajuntu, 
Mikai veiki?” O jis šypte-kad ranką dilgtelėjo. Čiup-

i

Be Kulkosvaidžio 
Nekoks Darbas

Pirmadienio naktį ap- 
šaudėm daugelį raudonųjų 
dalinių. Paryčiu sugedo 
kulkosvaidis.
— O be kulkosvaidžio 

koks darbas,— šypsosi pa
sakotojas. — Reikia gauti 
kulkosvaidį. Vienoje vieto
je skersai kelio padėjom 
rąstą ir laukiam, gal at
veš kulkosvaidį.

Privažiavęs sustojo kaž
koks dengtaS'sunkvežimis. 
Naktis tyli. Girdėti kaip 
keletas balsų rusiškai ko- 
liojasi. Matom išlipa šofe
ris ir kažkoks civilis žmo
gus. Šovėm. Kariškis sus
muko, o civilis nubėgo už 
sunkvežimio. Kad tai ims į 
mus iš kulkosvaidžio šau
dyti! Šaudom ir mes, bet į 
mus daugiau šaudo. Neli
ko kitos išeities, kaip mes
ti granatą. Prisėlinęs me-

Ii:
— Tą patį, ką ir tu.

Pirmi Karo Aidai !
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I U. and S. Beef & Provision Corp.
EDWARD‘AS WHILIG, Vedėjas 

Sankrovininkai mėsos ir pristatytojai 
1619 East St. Tel. 2-1518 Pittsfield, Mass.

539 North St. Tel. 6488 Pittsfield, Mass.

SEARS ROEBUCK & CO

n
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Bradford Glass Company
Bill Adelson, Savininkas

“Stiklas įvairiems reikąJama” .
, Taipgi Durys, Langai ir juąstęį^s

79 Summer Si? Tel. 2-6326 Pittsfieįęl^Mass.
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Iki karo pradžios mūsų 
būrelis, galima sakyti, tik 
žvalgėsi, bet kai suskam
bėjo pirmi karo aidai, iš 
jat ankstyviausio ryto 
pradėjom veikti. Telefono 
ir telegrafo laidus nu
traukėm.

Vos tik tai padarėm, žiū
rim, keliu važiuoja pirmas 
raudonarmiečių sunkveži
mis. Sunkvežimį prisilei- 
dom tiek arti, kad galima 
būtų be klaidos iš---------
rio pataikyti.

Pirmą kartą iššovėm sal
ve. šoferis susmuko ir 
sunkevižimis įvažiavo į 
griovį. Raudonarmiečiai, 
persigandę, 
Politrukas 
priešintis, 
Sunkvežimyje radome du 
kulkosvaidžiu, daug šovi
nių ir kęlioliką šautuvų.

Vienas mūsiškių paban
dė automobilį. Sako, gali
ma bus.^ važiuoti. Ir nuva
žiavom. - Važiavom priešų 
ieškoti; r Vienoje vietoje,< 
tarp Panevėžio ir Nauja- 
>mfesčio;/.t>. raudonarmiečiai 
buvo įsirengę i bokšte ste- 
byklą. Ją pirmiausia ir už-

puolėm.

teriu. Šilta ir šlapia. Su
žeistas.

Gerai, kad granatų pa
būgę raudonarmiečiai iš
bėgiojo, o šiaip būtų buvus

Tinkamoje vietoje austo- sunki kova Sunkvežimyje 
pradėjom raudonar-' k“kokl.°_s.,='!“es_“’ 

šutinti. Neilgai priešinęsi,: SĮ^ejoa^duz^int Jutus 
mūsų kulkų pakirsti, ar iš: 
baimės, iš bokšto vienas - -
po kito iškrito aštuonijtoh_JĮUeję matėm, 
raudonarmiečiai.

Tuo pačiu laiku mus 
pradėjo šaudyti iš netoli 
buvusios sargybos busti.

v •

automobilius. Padegę mo
torą, viską palikom. Jau 

kaip 
visas

t

t g I Šaudytis teko ilgiau, kol
S reVOlVe- — —Z..,,

išsibėgiojo, 
mėgino dar 
bet nespėjo.

neišmušėm visų. Troboje 
buvo trys mongolai, ir 
kaip laukiniai iki paskuti
niųjų priešinosi. Vienas 
sunkiai sužeistas mongo
las dar mėgino mano bro
liui į koją įkąsti. Pas mon
golus radom granatų ir ki
tokių šaudmenų. Pasiju- 
tom galingi . ir ryžomės 
leistis į didesnį žygį — 
link Panevėžio.

£

Artėjant prie miesto, 
pradėjom sutiktip vis dau
giau ir daugiau važiuojan
čių audcmarmW$h|l, Lu- 
pėnVvisus.Didelį* Mifrššimą 

;ip su- 
_ ___________ ai‘ bė

gt? okfkaip juose (Į>dKtrukai 
šaudė. ..... .

tauddhai riii

A f A
SESUO M. DOLOROSA 
(Katarina O’Braitytė)

Po ilgos ir sunkios ligos mirė Sesuo M. Do- 
lorosa rugsėjo 5 d., 1941 m. 9:00 vai. vakare.

A. a. Seselė gimė gegužės mėn. 18 d. 1891 
m. Cleveland, Ohio. Duktė Mykolo ir Marijo
nos (Kazlauskaitės) O’Braičių.

Įstojo į Vienuolyną 1911 m. iš Šv. Marijos 
parapijos Edwardsville, Pa. Profesijos Sidab
rinį Jubiliejų iškilmingai minėjo rugpiūčio 16 
d., 1938 m.

Paliko nuliūdusias bendradarbes Seseris, 
savo mylimą Mamytę, sesutes: — Marijoną 
Valibienę, Dr. Constance O’Britis, Florence 
Kuzleikienę, Anelę, Theresę ir brolį Edvardą— 
Edwardsville, Pa., svainius, brolienę, tetas, dė
des ir gimines.

Laidotuvės įvyks antradienį rugsėjo 9 die
ną. Gedulingos pamaldos prasidės 9:00 vai., 
Šv. Kazimiero Seserų koplyčioje, 2601 W. Mar- 
ąuette Road, Chicago, Ulinois. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Prašome gimines ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už velionės sielą.

Šv. Kazimiero Seserys
ir

O’Braičių šeima.

i b

dymai ne visuomet pasiek
davo kovotojus bei vei
kiančiųjų partizanų būrių 
vadus. z

Todėl kad brangi -išsiva
davimo kovų medžiaga ne
pražūtų, galėtų būti kiek
vienu atveju panaudota ir 
liktų vaizdžių dokumentu 
busimosioms kartoms, 
kaip lietuvių tauta brangi
na laisvę ir moka dėl jos 
kovoti, reikia ją tuojau su
rinkti, kol dar įspūdžiai, 
žmonės ir kovos draugų 
veidai nėra išblankę iš mū
sų sąmonės ir atminties.

Birželio 30 d. įvykusiame 
Vietinės Apsaugos Parti
zanų būrių vadų pasitari
me sudaryta šiai istorinei 
medžiagai surinkti komi-

sija.
Taip pat sudarytas 

Partizanų Biuras, kuru 
duos dalyvavusiems kovo
se partizanams pažymėji
mus už sugaištą laiką al
gai įmonėse gauti. Parti
zanų Biuro raštinė yra 
Maironio 30 (priešais Lie
tuvos Banką).

Prašome visus buvusius 
kovotojus, tiek vadus, 
tiek eilinius partizanus, 
aprašyti savo veiklą ir 
drauge su turimais doku
mentais pristatyti Parti
zanų Biurui arba siųsti 
tiesiog dienraščio “Į Lais
vę” redakcijai, Kaunas, 
Duonelaičio 24, su užrašu: 
“Kovų Medžiagos Tvarky
mo Komisijai”.

• v

Žuvusiųjų Sukilėlių Kapai
— “Į Laisvę” rašo: Praū

žusi per Lietuvą karo aud
ra pareikalavo aukų. Žu
vusieji yra iškilmingai pa
laidojami, jų kapai skęsta 
vainikuose ir gėlėse. Vi
suomenė atitinkamai pa
gerbė tuos, kurie paauko
jo gyvybes ant laisvės au-

kuro. Tačiau vien tik į- 
spūdingų laidotuvių nepa
kanka. Tie kapai turi būti 
mūsų tylaus susikaupimo 
vieta, iš jų turime pasi- • 
semti stiprybės, dabarties 
ir ateities žygiams. Dėl to 
žuvusiųjų kapai turi būti

Tęsinys 5-tame pusi.

ję, pradėjom raudonar-'DUVO aezes. u-
miečius kulkosvaidžiais 8”.^ negalėjom, nes

smarkiai pleška 
sunkvežimis.

Partizaninės 
Veiklos Epizodėlis

Tai tik mažas epizodėlis 
partizaninės veiklos asme
nų, kokių visoje Lietuvoje 
veikė tūkstančiai”.

— Laikraščiai skelbia to
kį Vietinės Apsaugos Šta
bo Kovų Medžiagos Tvar
kymo Komisijos praneši
mą:

“Partizaninės kovos Kau
ne š. m. birželio 23-25 d. 
charakteringos spontaniš
kumu. Buvo veikiama ma
žais būreliais, atsitiktinai 
susidariusiais. Kovos už
dariniai dažnai* čia pat vie
toje buvo pačių kovotojų 
sau užsiduodąmi 
domi. Ko 
riūsio Vietinės Apsaugos 
Štabo operatyviniai nuro-

odąmi ir įvyk- 
vfrrnetu snsifla-

LAVVRENCE, MASS.
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Andrew Wilson Company
Roofing and Sheet Metai Work

616 Essex Street Lawrence, Mass.

Hamblet Machine Company
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30 Island St. Lawrence, Mass.
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Antradienis, Rugsėjo 9, 1941

Renka Žinias Apie Išvežtuosius

v •

vo mokami• • J

Pradžia 1-mame puslapyj

Kaunas - Raseiniai. Tais 
autobusais gali važinėti 
pirmoje eilėje asmenys, 
turį oficialinių reikalų, su 
atitinkamų komendantūrų 
ir policijos liudijimais. Be 
to, pirmenybę naudotis au
tobusais turi lietuviai, ku
rie buvo vežami Maskoli- 
jon ir pakeliui išsigelbėjo.
— Per Kauno radiją pa

skelbtas įsakymas, kuriuo 
pensininkams 
išmokėti 
iki 90% 
pensijų.
mi valstybės ir savivaldy
bių pensininkams, invali
dams ir tautai bei valsty
bei nusipelniusiems asme
nims.
— Paskelbtas praneši

mas, kuriuo gyventojai
ginami paskubinti dur- 
j gamybą, nes 
ičio vidurio 
rpės paprastai 
ūstančios.
- Patiriama, kad Lietu

vos žemės ūkio žinyba ta
riasi su vokiečių įstaigo-

leidžiama 
avansus nuo 50 
vieno mėnesio 

Avansai išmoka-

po rug- 
iškastos 

nebeiš-

I

mis dėl žemės ūkių grąži- 
nimo’savininkams ir aps
kritai dėl ūkių nuosavybės 
teisių grąžinimo.

— Lietuvos Raudonasis 
Kryžius renka žinias pagal 
ankietas apie žuvusius nuo 
bolševikų teroro, išvežtuo
sius Maskolijos gilumon ir 
apie žuvusius per karo 
veiksmus.
— Patirta, kad trijų Pa

baltijo valstybių konsulai 
Danijoje daro žygių dėl 
pagalbos suteikimo nu- 
kentėjusiems Lietuvos gy
ventojams. Tokių pat žy
gių imtasi Stockholme per 
Švedijos Raudonąjį Kry
žių. Švedų Raudonasis 
Kryžius esąs pagalbą pa
žadėjęs, bet norįs patirti 
atitinkamų vokiečių įstai
gų nusistatymą.

— Gauta žinių, kad vo
kiečių karo lauko komen
danto įsakymu Lietuvoje 
visiems gyventojams už
drausta klausyti svetimų 
valstybių radijo stotis, iš
skyrus Vokietijos ir 
užimtų kraštų.

• v
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Bolševikai Nužudė Ūkininką 
Kapočiūną

— Patirta, kad bolševi
kai, prieš kraustydamiesi 
iš Lietuvos, nužudė Žiež
mariuose ūkininką Kapa- 
ciūną, jo sūnų (Kertauniš- 
kių kaime) ir Žiežmarių 
dvaro užvaizdą Ramanau
ską. Jie nužudyti todėl, 
kad neva buvę sukilėliai.
— Lietuvos laikraščiuose 

skelbiama, kad bendromis 
jėgomis reikia vykdyti 

* šienapiūtę. Sumažėjus ar
klių skaičiui, ne visur bus 
galima šieną suvežti, to
dėl patariama šieną džio
vinti žaginiuose, kur šie
nas gali stovėti savaitė
mis. Šiandien neturį būti 
šienapiūtės vien tik “ma
no” ūkyje, bet bendra šie- 
napiūtė visoje Lietuvoje. 
Sudorojus šieną vienoje 
vietoje, reikia eiti piauti 
šieną kitose lankose.

— Kauno miesto švieti
mo skyriaus vedėjas V. 
Ruzgas skelbia, kad mo
kytojai turi laisvą nuo sa-į 
vo tiesioginio darbo laiką’ 
skirti visuomeniniam dar-; į jokias įstaigas nesikreip- 
bui, ypač susijusiam su ti.

— Kauno Universiteto 
statybos fakultete šie stu
dentai gynė diplominius 
projektus inžinieriaus lai-

versta trestu, tvarkytoju 
pasirašinėja agr. J. Straz
das, kuris tas pareigas ė- 
jo ir prieš bolševikų oku
paciją.

— Laikraštis “Į Laisvę” 
rašo, kad vyriausios Mas
kvos Čekos atstovas bolše
vikų okupuotoje Lietuvo
je buvo Pozdniakov, kuris 
oficialiai ėjo SSSR komi
sarų tarybos atstovo pa
reigas sovietų Lietuvoje. 
Prieš bolševikų okupaciją 
šis čekistas buvo Bolševi- 
kijos pasiuntinys Lietuvo
je.

— Buvusios bolševikinės 
valstybinės knygų leidyk
los Vilniaus skyriaus bu
halteriui Vyt. Vaitkevičiui 
pavesta perimti tos leidyk
los Vilniuje esantį turtą, o 
Šiaulių skyriaus vedėju 
paskirtas Damazas Mar
kevičius.
— Paskelbtas praneši

mas, kad ginklui laikyti 
leidimai neduodami. Tais 
reikalais piliečiai prašomi

•
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JAPONŲ LAIVAS IŠMESTAS Į KRAŠTĄ. — Ja-ponų laivas Arimą Maru užėjęs ant sausumos, 
kaip žuvis ant smėlio, sustojo, Mollendo, Perųmaudyklių pakraštyje. Antras japonų laivas Ta- 
koaka atvykęs į pagalbą matosi giliau.

psniui įgyti: JeronimasI 
Vytautas Dabrila, Domas 
Pekarskis, Jurgis Gimbu
tas, Viktoras Dargis, Jur
gis Okunis, Aleksandras 
Bulota, Aleksandras Pet- 
delevičius, Stasys Laurins- 
kis ir Kazimieras Bučas.

— Laikraščiuose skelbia
mas pasiūlymas įsteigti 
Lietuvos Golgotos muzie
jų, kuriame būtų surinkta 
visa medžiaga apie bolše
vikų meto vergiją.
— Kauno miesto sveika

tos apsaugos skyriaus ve
dėju pasirašinėja gyd. V. 
Labokas.
— Birželio pabaigoje Kau-

Paskutinės Bolševikų Siaubo

Įvairūs Įvykiai Ir Darbai
(Pradžia 4 pusi.) 

gerai prižiūrimi ir rūpes-

ne buvo uždrausta parda
vinėti svaigiuosius gėra
lus. Šį draudimą paskelbė 
J. Skorubskas, pasirašęs 
už prekybos ministerį. Ar 
šis draudimas dar dabar 
veikia, žinių neturima.

Bolševikų Pragaras
— “Ūkininko Patarėjas” 

deda tokį aprašymą, pava
dintą “Pragaras, kuriame 
buvo kankinami lietuviai”:

“Birželio 23 d. rytą Kau
no gatvėse pasirodė būre
liai išblyškusiais, numirė
liškais veidais žmonių, ap
sivilkusių pilkomis apdris
kusiomis sermėgomis, ap
siavusių medinėmis klum
pėmis arba visiškai basų, 
apžėlusių barzdomis. Jie 
skubėjo pas savuosius, pas 
pažįstamus, į Raudonąjį 
Kryžių. Tai buvo politiniai 
kaliniai, tą dieną išsilais
vinę iš Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo.

Kokie buvo bolševikiški 
kalėjimai, mes neturėjome 
mažiausio supratimo. Kas 
į juos patekdavo, jau neiš-

buv. kalinys Juozas Dau
gėla, šakietis, — Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimas 
buvo ne kalėjimas, o pir
mos rūšies bolševikiškas 
pragaras. Mane suėmė už 
tai, kad buvau šaulys. 
Prieš tai aš pakeldavau 
viena ranka grūdų maišą, 
o dabar vos bepavelku ko
jas.

Iš viso matyti, kad Juozo 
Daugėlos būta stambaus 
vyro. Bet dabar jis tik vie
ni, išblyškusia oda 
traukti, kaulai.

(Bus daugiau)

kadtingai aptvarkomi, 
kiekvienas, atėjęs prie jų, 
justų rūpestingą ranką. 
Čia ypatingai gali pasi
reikšti tauriosios lietuvai
tės. Jų šventa pareiga rū
pestingai tuos kapus glo
boti ir tvarkyti. Savo ap
dairumu ir gera valia mes 
pagerbsime žuvusius ir jų 
atminimą išlaikysime 
šventą bei skatinantį į kū
rybinį darbą.
— Kaune leidžiama lietu

vių (klasikų Maironio, 
Vaižganto, Šatrijos Raga
nos ir kit.) raštai, kurie 
bolševikų buvo draudžia
mi.

• v
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“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

ką

bui, ypač susijusiam 
vaikų globos reikalais.

— Vaisių ir vaisvandenų 
bendrovės “Sodyba”, kuri 
bolševikų laikais buvo pa-

Lucky Teter Gains Altitude

Luckv Teter will jump a stock sedan higher than ever before at Brock
ton rair, Sent. 7 to 18, when be sets the pace for his Heli Drivers 
5n their two nonr ptogram of sensational automobile and motercycla 
atunts. Teter and his crew ■wHl appear at Brockton, Sunday through 

tise raan aad ft*«e rnvut

Laikraštis “Darbininkas” 
tik iš spaudos išleido labai nau
dingą 63 puslapių mažą malda- 

Iknygę — “MIŠIŲ MALDOS UŽ 
ti. Tačiau dabar paaiškėjo MIRUSIUS”, 
viskas. Susidaryti nuomo
nei apie šias bolševikiškas 
bausmės vietas užtenka 
vieno žvilgterėjimo į bu
vusius politinius kalinius.

Daugumas buvusių poli
tinių kalinių išsėdėjo kalė
jime palyginti nedaug lai
ko, tačiau iš kalėjimo jie 
visi išėjo mažai bepenašūs 
į žmones. Taip iškankinti 
suimtuosius buvo galima 
tik ypatingose sąlygose.
— Iš tikrųjų, — pasakoja

eidavo, ir niekas apie juos 
negalėjo nė žodžio pasaky-!

t

%

džio, kokio bu 
prieš 1940 m. bi 
Daugiau nei 1 
bolševikų laikais mokes
čiai panaikinami.
— Žemės Ūkio Rūmai vėl 

įvedė per Kauno Radiofo
ną paskaitas ūkininkams. 
Per jas reikiamos infoi 
macinės žinios ir techni
niai nurodymai ūkiniais 
klausimais.
— Per Kauno radiją kas

dien skelbiami paieškoji
mai ir atsiliepimai. Jų me
tu suinteresuoti asmenys 
ieško dingusių ar atskirtų 
giminių.

— Lietuvos Komunalinis 
Bankas, kurį bolševikai 
sudarė iš buv. Ūkio Banko 
ir Tarptautinio 
prašo 
pagal 
mokėti 
nais.

— Vyriausioji sveikatos 
reikalų rūpinimo komisija 
prašo tuojau suteikti raš
tu šias žinias: kas dabarti
niu metu eina apskrities 
gydytojo pareigas; koksai 
medicinos personalas, iš
vardinant pavardėmis, bu
vo pačiame sveikatos sky
riuje, apylinkių ambulato
rijose ir kitose gydymo į- 
staigose iki karo pradžios 
ir dabartiniu metu; kokios 
medicinos įstaigos yra ka
ro sunaikintos; kokiose 
vietose kilo epidemijos ir

birąalio’lS d. 
padvigubinti

Banko, 
visus skolininkus 
vekselines skolas 
nustatytais termi

— Variakojui Viliui ir Pe- 
leckiui Antanui, 3) Pane
vėžio — Šepaičiui, 4) Ma
rijampolės — Puskunigiui 
Leonui, Senkui Viktorui ir 
Kijauskui Petrui, 5) Vil
kaviškio — šauliui Šarū
nui, 6) Telšių — Liberiui 
Gasparui, 7) Ukmergės — 
Vitkauskui Stasiui, 8) A- 
lytaus — Blidžiui Albinui 
ir Varankai Zigmui, 9) 
Trakų — Matusevičienei 
Leonidai.
— Paskelbtas įsakymas, 

pagal kurį žemės ūkio mo- kokįa dabartinė sanitarinė 
kesčiai turi būti sumokėti būklė miestuose ir apskri- 
iki liepos 30 d. tokio dy-'tyse.

I

Laikraščiuose skelbia- 
kad inž. Kazys Rim- 
kviečiamas atvykti į

ma, 
kus 
Kauną ir registruotis ke
lių valdyboje, Kaune, Lais
vės ai. Nr. 74.
— Laikraščiai

* Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutė kainuoja tik 20c. 
Norintieji, užsisakyti šią knygų- 
tę, kreipkitės į “Darbininko” 
administraciją, 366 W. Broad- 
way, So. Boston. Mass. Su už
sakymu prašome prisiųsti į kon- 
vertą ir 20c.

Užsisakykite Tafta ta Mes
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
|\ullW3 |JI Vvf!l(JiIrV'3e

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tėt Dedham 13W-W

Clinton Trust Company
Prekybinės ir Taupomosios Sąskaitos 

Saugios Taupomosios Dėžutės 
Kreditai — Kalėdiniai klubai

79 High St., Telefonas 61 Clinton, Mass.

FALL RIVER, MASS.
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The Frank L. Allen Lumber Coskelbia 
sąrašą asmenų, aukojusių 
nukentėjusiems nuo karo 
Dr. Garmus paaukojo 500 
rublių, Dr. Mažylis — 300, 
Kregždžių šeima — 500 
rbl., Čiurlių — 300 rbl., Dr. 
Alseikienė — 100 rbl., Vys
kupas Brizgys — 100 rub
lių ir kt.
— Tenka patirti, kad 

Kaune paskelbto Ministe- 
rių Kabineto reikalų vedė
ju paskirtas prof. Z. Ivins
kis.
— Kaune paskelbtas toks' 

įsakymas vietos apsaugos 
štabo bendradarbiams: — 
Vado pulk. Butkevičiaus 
pavestas, prašau visus 
skyrių viršininkus ir kau
tynių dalinių vadus pa
ruošti iki birželio 30 d. 
darbų apyskaitą - dieno
raštį. Birželio 30 d. 18 vai. 
štabo bendradarbiai, sky
rių viršininkai ir kautynių 
dalinių vadai susirenka 
Žaibo spaustuvės salėje 
pasitarimo. Pasirašė buv. 
Vietinio Apsaugos štabo 
viršininkas Albertas Kau
nas. Pastaba: Įeinama su 
žinomais slaptažodžiais.
— Laikinai einąs Kūno 

Kultūros Rūmų direkto
riaus pareigas A. Ketura-' 
kis paskelbė įsakymą spor
to komitetų turtą pavedu 
savo žinion perimti ir iki 
atskiro nurodymo globoti 
šiems asmenims: 1) Vil
niaus — Kuliavui Alek
sandrui, Klimui Juozui ir 
Butkui Pranui, 2) Šiaulių'

L t
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I PRANAS GERULSKIS, Namu Tėl. Dedham 1304-R į

Pristatytojai Statomosios Medžiagos 
Sankrovininkai ir Retaileriai

296 Oliver St. Telef. 778—3371 Fall River, Mass.

t ;

Gold Medai Bread

-✓1a
k
įz<X'S.VvvS.VSvv$.vS.vS.

Geriausias produktas Fall River 
Gražiausiai įrengta, naujausias ir sanitariškas

506 Lindsey St. Tel. 7929 Fall River, Mass.

Mackenzie and Winslow, Ine.
Įkurta 1882 m.

Statybinė medžiaga—Cementas ir Plasteris
Gen. ofisas: 698 Rodman St., Tel. 7300-7301-7302 j;
Sankrova: 698 Rodman St.; skr.: 571-593 Davol St. |;

NEW BEDFORD. MASS.

The Pacif ic Coal Ine., Company
COAL and FUEL

Office Telephone 6951 Yard Telephone 6952
994 South Water St., 49 Brook St., 

New Bedford, Mass.

Pacific Oil Company
'f W. P. Gosciminski, Sav.

Padangos, Baterijos. Radijai ir kiti reikmenys.
Pleasant St., kampas Plymout^ Avė. Fall River 

Br.o^yp prie Davol:fSo. Main Cpnter: M'.ĮloPpe 
Kefripton, Union prie Second: New Bedford.

t
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Dabar, pora savaičių atgal,

VORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero parapijos Mo
terų Socialia klubas turės savo“ 7 _ I, . . .... _. labai linksmos, kai pamate pa- *mtoesm, sus.nnkm rugsėjo. tM mok klos „^.i
10 d. Prieš susirinkimą bus ro- . , „ _ . _, . .... ~ . i ninke , pereitam menesi. Buvo!domi paveikslai. Susirinkime . .. . . , , , . jos ir pas p. Juozą Viktaravi-bus svarstoma svarbus dalykai. .. . .. ._ .... . ..... cių, pasižymėjus; liet u v; biznie-Po susirinkimo bus žaidžiama .
Beano ir bus užkandžiai. Prie nų‘ 
užkandžių pasidarbuos sekan
čios: pp. Degutienė, Ivaškienė,1 ponas Viktaravičius ir jo drau- 
Jogminienė ir 
Kviečiamos visos 
lingai dalyvauti.

I brolį Juozą Rinčių, kurio jį ne
buvo mačiusi per 36 metus. Jos 
taipgi buvo nuvažiavusios į Šv. 
Pranciškaus vienuolyną ir matė, 
seselių naują Akademiją, kuri 
dar nebuvo užbaigta. Jos buvo

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Gerbiamam Visuomenės vadui bei

Gerajam Jaunimo Bičiuliui
e * f t 1 :
* -r. Z * «

A. A. KUN. DR. NAVICKUI
i * t * ’

mirus, A. L. R. K. Vargonininkų Sąjungos ir 
Chorų Meno Sekcijos vardu reiškia gilią už
uojautą Tėvų Marijonų Kongregacijai ir Ma- 
rianapolio Kolegijos Vadovybei.

Aleksandras J. Aleksis, Pirmininkas.

Moterų S-gos 5 kp. turėjo sa
vo gegužinę, rugpiūčio 17 d. 
Diena buvo graži, bet dalyvau- 
tojų buvo nedaug. Buvo visi 
nuoširdūs prieteliai.

I
Jurgelionienė. gas Antanas Zdankus buvo at- 

narės skait-1 vykęs į Montello pas jo drau-!
gus: Gutauskus, Norkus, Paša-j 
karnius ir Jonus Gutauskus. 
Lankėsi ir So. Bostone pas Jo
ną Pašakamį. Paviešėję laimin-j 
gai sugrįžo namo.

Jauna lietuvaitė \ 
iš Montello.

I

WATERBURY, CONN

Nuo rugsėjo 15 ligi 20 dienos visose Retail krautuvėse galima bus 
pirktis Jung. Valstybių Savings Stamps ir Bonų. Jie yra išleisti sąryšyj 
su šalies saugumo vykdoma programa ir raginama visus įsigyti.

LIETUVOS PRANCIŠKONAI ĮSIKURIĄ 
PITTSBURGHE

I

Nors Šv. Augustino šventė 
pripuolė rugpiūčio 28 d., bet 
šventėme 31 d., pagerbdami 
mūsų kleboną kun. Augustiną' bedarbių nesimato. Vestuvių tai kys, buvęs Kretingos ŠV. 
Petraitį. Jo varduvių proga Šv. labai daug, nėra tos savaitės. Antano Kolegijos rekto- 
Onos Moterų bažnytinė draugi- kurioje nebūtų keli šliūbai, ne- rius ir Pranciškonų Pasau- 
ja užprašė šv. mišias 9:45 vai. tik pas lietuvius, bet visokių |įo redaktorius, iŠ 
ir skaitlingai dalyvavo “in cor- tautų jaunimas nesnausdžia: burgho vyskupo, 
pore” prie Šv. Komunijos. Per nežinia kodėl, 
Šv. mišias giedojo choras.

Po pietų įvyko gegužinė, 
Maironio parke, Šv. Onos dr- 
jos. Oras pasitaikė prastas, to
dėl ir dalyvių atsilankė mažai. 
Kurie pribuvo visi linksmai lai
ką praleido.

MONTELLO, MASS.

Dangun Žengimo Lietuvių Parapijoje,
1529 Metropolitan St, Pittsburgh, Pa.

----------- Nesenai Amerikon atvy-
Darbai pas mus eina neblogai, kės Tėvas Justinas Vaš-

!

likų Bažnyčia yra priešų puola
ma, kada iš jaunimo širdžių y- 
ra plėšiama jų brangiausias 
turtas — tikėjimas, kada mate
rializmas laiko paveržęs žmo
gaus sielą. Šiuose audringuose 
laikuose dvigubai tenka vienuo
lijoms skleisti savo darbuotę, 

Side bet be finansinės paramos, iš 
tas dar- 

Vienas 
“Y-

nemažai pelno.
Ką pasakiau apie agen

tus, tą patį galima pasa
kyti apie organizatorius. 
Kaip 
niems 
tai, taip reikalingi organi
zacijoms organizatoriai.

Dabar kyla klausimas iš į 
kur gauti tuos $2,000.00 ar 
daugiau? Pagalvokime ir

reikalingi suma- 
biznieriams agen-

• v

suvažiavę pasitarkime bū
siančiame LDS Seime, 
Hartford, Conn. Jeigu mes 
darbininkai įdedame po 
kelius dolerius kas savai
te automobilių išlaikymui, 
išleidžiame gėrimams, į- 
vairiems pasilinksmini
mams, tai ar mes negalė
tume po dolerį sudėti or
ganizatoriaus išlaikymui?

LOWELL, MASS.

Pitts- 
J. E. 

gal dėl to. kad Hugh C. Boyle, didelio lie- 
vaikinai mano, kad apsivedę 
bus paliuosuoti nuo tarnybos 
kariuomenėj, o merginos, tur 
būt, bijo, kad nepasiliktų... to-

. dėl ir skubinas.
' PATARIMAS 

Sudavija. | MERGINOMS
I

tuvių prieteliaus, gavo lei
dimą Pittsburgo diecezijo
je įkurti Lietuvos Pranciš
konų vienuolyną.

Dangun Žengimo Lietu-

Šią vasarą ponia Ona Norkie
nė iš Montello ir duktė Ona nu
vyko į Pittsburgh, Pa. pas jos

Pasakyki, mergužėle, 
kokią turi mintį, 

kokį manai bernužėlį 
sau už vyrą imti ?

Aš patarčiau mergužėlėms
gana širdingai.

Jackson Sales & Service, Ine
Mercury - Lincoln Zephyr Ford

Avon and Brockton, Mass.

GREENFIELD, MASS.

Stengel’s
DELICATESSEN STORES

P. C. ROBERTS, Prez.

Washington Savings Institution |
‘Visi Depozitai Garantuojami”

30 Middlesex St. Tel. 5071 Lowell, Mass.

WORCESTER, MASS.

Main Street Tel. 96 Oxford, Mass.

Namas “Zoric” Sausai valo—Pilnas Skalbimas

42AmesSt., Tel. 3637 Greenfield, Mass.

Greenfield Laundry Co., Ine

“Sidabriniai Reikmenys”

298 Federal St., Greenfield, Mass.

Rogers Lunt & Bovlen Co.

i C. C. Purple
ELEKTRIKINIS KONTRAKTORIŪS 

Instaliacija ir įtaisymai—Įvedimas vielų
I - :••• - .

* Taisymas motorų, — Gazolino Stotis

1l56SUvėrSt. Tel. 5532 Greenfield, Mass.

kurios norit apsivesti 
ir gyvent laimingai. 

Kad turėtum supratimą, 
kaip bernelį rinktis, 

apsivedus, kad nereiktų
tau liūdėti, verkti, 

kad galėtum sugyventi
meilėj ir vienybėj, 

tai būt laimė kasdienėlė
varge ar linksmybėj.

į Geriau yra tat iš karto
turėt supratimą, 

i kad iš vengtum per amželį 
vargingo buvimo. 

Jeigu nori apsivesti
ir bernelį rinktis,

į pažink gerai tą bernelį
ir ištirk jo mintį, 

k Kokio yra apsėjimo,
kokį būdą turi 

į kaip jis yra išauklėtas
ir ar yra doras.

į Jei neturi jisai doros, 
nevartoja proto, 

? nemylėk tokį bernelį, 
kad būtų ir bagotas. 

Kuris yr’ išsižadėjęs
į Dievą tikėti, 

apsivedęs toksai žmonos 
nenorės mylėti. 

Kuris moka daug meluoti, 
myli save girtis, 

apsivedus daug vargelio
turėsi patirti. 

Jei vaikinas yra piktas
ir priekabių ieško, 

toksai geriausia mergaitę 
vis laikys už nieką. 

Nemylėk nei tokį,
kurs mergaičių daug vilioja, 

bet nei vienos
tikra širdžia savo nedaboja? 

Rinkis, mergužėle,
sau vaikiną dorą, 

kuris jaunas būdamas
mokytis tur norą. 

Kurs jaunas būdamas
tingėjo mokytis 

apsivedęs toksai tingės
ir šeimą maityti. 

Taigi visos jūs mergelės, 
motinų dukrelės 

pagalvokit nepražūk it
už blogų bernelių. 

Tik tada ranką žadėki,
jei vaikinas doras 

ir laimingai apsivesi,
gyvensi maloniai.

M. ZJigtmienė.

vių parapija, North 
Pittsburghe, pavedė Lietu- savo kilniųjų rėmėjų, 
vos Pranciškonams nedi-bas būtų neįmanomas, 
delius parapijos namus,1 misijonierius yra pasakęs: 
kuriuos geraširdžiai Pitts-!pač daug turime nustoti, netu-|
burgho lietuviai, ypatingai'rėdami rėmėjų mūsų darbams. 
Tretininkės-ai, rūpinasi į-Į Patys vieni mažai ką galime pa
ruošti. Šiame, galbūt, vie- daryti”.

Rėmėjų draugijos ir seimai 
duoda progos veikti bendromis 
jėgomis ir toks darbas visuo
met yra vaisingas. Sujungtos 
žmonių jėgos daugiau gali nu
veikti negu pavieniai. Taip pat 
bendram darbui yra užtikrinta 
ir Dievo palaima, nes Kristus! 
yra pasakęs: “Kur du ar trys 
bus susirinkę mano vardan, ir 
aš būsiu jų tarpe”.

Kiekvienas katalikas turi 
jausti pareigą padėti vienuoli
joms savo aukštus tikslus Die
vo ir Artimo gerovei siekti. Tas] 
galima padaryti šiais būdais:

1. Prisirašyti prie vienuolijos 
rėmėjų ir aktyviai dalyvauti jų 
darbuotėje.

2. Dažnai melstis ir už kuni
gus ir vienuolius ir prašyti dau
giau darbininkų Kristaus vy
nuogyne.

3. Remti vienuolijų darbuotę 
savo aukomis, o ypač užrašant 
jiems dalį savo turtų, testa
mente. Kardinolas Manning y- 
ra pasakęs: “Blogas yra testa
mentas, kuris neturi Vardo mū
sų Viešpaties tarp savo pavel
dėtojų”.

ruošti. Šiame, galbūt, vie
ninteliame lietuvių Pran
ciškonų vienuolyne jau ap
sigyveno Tėvas Justinas 
Vaškys, O. F. M. Kitas lie
tuvis Pranciškonas Tėvas 
Juvenalis Liauba, kuris 
šiemet Milane, Italijoje, 
baigė teologijos studijas, 
atvažiuoja Pittsburghan 
rugsėjo mėn. viduryje. 
Lietuvos Pranciškonų vie
nuolyne Pittsburghe, ap
sigyvens ir vienas lietuvis 
klierikas, kuris netrukus 
atvažiuos iš Berlyno ir vie
nas brolis, kuris atvažiuo
ja iš Argentinos.

Įsikūrę Pittsburghe, Tė
vai Pranciškonai tuoj pra
dės leisti “Sv. Pranciškaus 
Varpelį” ir susitarę su kle
bonais pradės jiems orga
nizuoti tretininkus. Ame
rikos Lietuvių kunigų Vie
nybės Vienybės Centro 
Valdyba dar žygių, kad 
vienas iš lietuvių Pranciš
konų būtų paskirtas Ame
rikos Lietuvių Tretininkų 
Vizitatorium.

Tėvai Pranciškonai va
žiuos taip pat su misijo
mis, rekolekcijomis ir vi
sur, kur tik reikės, padės 
Amerikos Lietuvių parapi
jų Klebonams.

Iš viso, Tėvai Pranciško- 
’ nai, kiek jų jėgos leis, 

dirbs Dievui, Tėvynei ir A- 
merikos Lietuvių labui.

Yra vilčių, kad nedidelis 
’ Lietuvos Pranciškonų bū

relis Pittsburghe, padidės 
naujais nariais iš pačių A- 
merikos Lietuvių tarpo.

Tėvai Pranciš.konai įsi
kūrę Pittsburghe ir įsisti
prinę galės geriau išvysty
ti pranciškonų veiklą A- 
merikoje ir Lietuvoje.

$». Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjy Seimas Atidėtas 

Spalių 5-tai dienai

£9(30(91

Brerver & Company, Ine 
“Seniausia Vaistinė Worcestery” 

Specialistai išpildyme vaistinių receptų 
Tel. 4-1701 56 Front St., Worcester, Mass.

Elwood Adams, Ine.
Geležiniai ir mechaniniai reikmenys 

Reikmenys šildymo reikalams
154 Main St., Tel. 2-7534 Worcester, Mass.

IVorcester Buiek Co.
BUICK

Patarnaujam ir Parduodam 
“GERIAUSIAS LIG ŠIOL BUICK”

Ar Verta Turėti 
Organizatorių?

Šv. P. V. Rėmėjų Seimas, ku
ris tradiciniai kasmet įvykdavo 
paskutinį sekmadienį, rugsėjo 
mėnesio, šįmet atidėtas savai
tei vėliau, tai yra spalių 5-tai 
dienai.

Vienuolynų rėmėjų seimas tai 
svarbus įvykis katalikų gyveni
me, ypač šiandien, kada Kata-

Visuose mūsų organiza- ; 
ei jų seimuose kalbama a- ! 
pie organizatorius arba J 
organizatorių reikalingu- j 
mą. Visi pritaria, tik nega-jj 
Ii surasti galimybių orga- 5 
nizatorių ar organizato- j 
rius išlaikyti. Apskaičiuo- ’ 
jama, kad vieno organiza- j 
toriaus išlaikymas kainuo- į 
tų mažiausia $2,000.00 me- 5 
tams. t

Amerikos stambiosios ; 
firmos turi savo agentus, J 
kurie iš vienos krautuvės | 
į kitą, iš vieno namo į kitą | 
eina diena iš dienos. Agen- į 
tai užsidirba ne tik gerą į 
algą, kurios užtenka pra- 
gyvenimui, bet taupūs su
sitaupo juodesnei dienai.

Sumanus biznierius žino, 
kad jeigu nori piauti, tai 
pirma reikia pasėti. Ir sė
ja. Išleidžia daug pinigų 
skelbimams ir agentų al
goms. Pradžioje turi nuo-| 
stolių, o po metų kitų laip
sniškai ne tik išleistus p4| 
nigus atsiima, bet padaro

72 Shrewsbury St., Tel. 4-5354 Worcester, Mass.

S3SSMX«MS«XXXX3SXX363«X3«!

Mayflover lee Cream Co.,Ine. 
JOHN RUELL, Prez. ir Vedėjas 

“Grietininė šalta košė įvairioms progoms” 
132 Southbridge St., Tel. 5-8694, Worcester, Mass.

Geo. F. Blake, Ine.
Geležiniai Reikmenys

Skardos, Žalvariniai ir variniai vamzdžiai ir tt.
Darbai atliekami su ugnimi ir šaltai.

198 Mechanic St. Tel. 4-2611 Worcester, Mass.
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MARBLE-NYE COMPANY
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Business First Established 1ZŽ3 , \
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Antradienis, Rugsėjo 0, 1941 f

ŠOKIAI-BALIUSMETINIAI
Šįmet Įvyks Šeštadienį* Spalių-Oct. 2 S d. 

Eikš Ballroom, 8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

t *4

■

k

I
«  -------------------------------y- -■■■■mm. u  

VIETINĖS ŽINIOS
NUOSJRDtJAI K VI UI AME

Spalių-Oct. 25 d., 1941 m., Eikš Bąjlroom, B St.,
Oflafcįdge, Mąss. įvyks “Darbininko” trądirijinis Bąlius-Šokiai. 
Kad šis balius pavyktų, trečiadienį, RugpėjM^pt. 16 d-, 7:30 vai. 
vakare, “Darbininko” salėje 330 E St., So. IfefitPn* įvyks veikė
jų susirinkimas, kuriame bus sudaryta Bąiįąųs rengimo įvairios 
komisijos. Taigi nuoširdžiai kviečiame Tamstą šiame “Darbinin
ko’’ prieteiių susirinkime dalyvauti.

Pasiyttpe, kąd Tąmatog paūsų pakvietimą priimsite ir at
vyksite į % prarbų susirinkimą.

Su tikra pagarba,
A. F. “Darbininko” redaktorius,

4- Peldžius, administratorius.

Ipijięčius, kad, kas gali, lankytų 
Šv. Petrų par. bažnyčią, kaip ir 

į iki šiol. Į pamaldas, salėje lai
komas, kvietė labiau tuos, ku
rie yra linkę lankyti kaimyni
nes svetimtaučių bažnyčias ir 
tuos, kurie negali atvykti savon 
bažnyčion tą dieną.

Salėje tą dieną išklausė 
mišių apie 400 žmonių.

šv.

ZINUTĖS
Bernaičiams prieinamos kata- 

kiškos mokyklos:
Lietuvių — High School ir 

3oiiege, Thompson, Conn. Rei
dą kreiptis šiuo adresu:

Very Rev. Jaseph Vaškas, 
M.I.C., D. D., Marianapolis Coi- 
lege, Thompson, Conn.

Anglų -r Bostop Cpllege High 
School ir Boston College.

Anglų — St. Sebastian’s 
Country Day School, Nonantum 
Hill, Newton, Mass.
e"““—*““ ——

Southbostonietė Anelė Ašakū- 
naitė ištekėjo u? Antano Vėde- 
gio, rugg. X, 1941-

Rūgs. 13 d., 9 vai. ryte, para
pijos salėje, 492 E. 7th St., pra
sidės mergaitėms ir bernai
čiams pamokos tikyboje ir lie
tuvių kalboje. Vaikučiai yra 
prašomi skaitlingai susirinkti, 
nes po registracijos tą dieną 
bus rodomi judžiai paveikslai' 
(movies) ir duodama šalta- 
košės (Ice Cream) visiems dy
kai.

DAKTARAI
v*

Rūgs. 6 d. apsivedė Tadas 
Mažrimas sų Oųa Kuiįrevičiūte, 
gyv.. 307 Ęolton St. Liudijo Al
bertas Fręimontas ir Pętrpnelė 
Šiurilaitė-

V I

Rūgs. 4 d., kun. Juškaitis, 
kun. Virmauskis, kun. Tėvas i 
Alfonsas, C. P., kun. Baltrušiū- 
nąs, kun. Žuromskis ir keturios 
seserys mokytojos iš Cambrid
ge, atlankė a. a. Tėvą Navicką 
karste. Kai kurie šių lankytojų 
negalėjo dalyvauti Tėvo Provin- 
ciolo laidotuvėse.

Šaunus Sidabrinio Jubiliejaus 
Bankietas

— '■ 1" .....................

šeštadienį, rugsėjo 6 d., vąką-'mo savo šeimų rateliuose?.. Po
re, “Darbininko” salėje, South’ni ~
Bostone įvyko šaunus bankietas tinka bendrai visiems lietu- 
pagerbti LDS narius ir visuo- viąms ir ji prie progos verta 
menės veikėjus ponus Juozą ir, būtų padiskusuoti. Čia sidabri- 
Pauliną Juškus iš Arlington, 
Mass. jų vedybinio gyvenimo 
Sidabrinio jubiliejaus proga.

Bapkįętąs buvo surengtas ju- 
biliejątams nežinant ir jiems 
buvo tikras sųrprįąas. kuris su-jtotinai padainuoti. Jos ir sudai- 
jaudino juos ligi ašarų. Rengė- nuo ja. Toliau kalbėjo artimieji: 
jai giminės ir artimieji draugai ponai Tribulauskai (ponios Juš- 

, gražiai pasidarbavę tikrai gra- kienės brolis 
i žiai pagerbė juos ir įvertino jų;
nuoširdų darbą mūsų visuome
nėje, o ypač LDS organizacijo
je ir jos organo “Darbininko”

Lietuvis Dantistas
A. L. Ka

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

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
l:3ft iki $ įr DUO 6:30 įki 9 y. y. 
Seredomis nuo 9 iki lt vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėlįomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

i pagal sutartį)

Rūgs. 5 d., Šv. Petro par. baž

rj i.n -g
Tel. TH9wbrMse 63?0

J. Repshis, M. D. 
(REP4YS)

Lietuvi? Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 3—4 ir 6—8.
I ▼

{VARIUS SKELBIMAI

Pažasis. Tikrai gyvas būrys a- 
nų dainicukų ir JRKjRis norėtų
si išvykti ir praleistą ikeną ^kitą 
valandėlę. Bet kažin ar< jie pri
imt neprašytus...? Sužinosime...

_________

I Sekmadienį, rūgs. 7, š. m„ 
prie “Darbininko” namo, kam- 

ipas E St. ir Broadway, vyks
tant LDS N. A. Apskričio su-

čių. gyv. 328 E St., So. Bostone, važiavimo sesijoms, Brocktono 
išvyko atostogoms į New Yor- atstovų, p. Juronio automobiliu 
ką ir Kanadą. Su ja drauge iš- neprašyti svečiai išvažiavo ne
važiavo ir Sofija Staniulaitė iš žinoma kryptimi. Tuojau paty- 
Nashua, N. H. Jos lankys gimi-’rus pranešta saugumo orgą- 
nes ir pažįstamus, kurių turi nams, kurie už keletos minučių 

jau automobilį turėjo savo ži
nioje ir buvo įtrauktas Doyle 
garadžiuje, 4th St., netoli Dan
gaus 
bilis 
dąus 
riai.
mas.

h mos Plevokienės rimta .pastaba nemažai New yorko apvlmkeJe

Rugs. 7 d. pakrikštyta Joana PafengimUOSe_.
Lynietė, duktė Alberto ir Dona-1 T.8*0 V , ' umPa Pa
tos (Balčiūnaitės) Stankų, gyv.
175 Bowen St. Kūmai buvo Ze
nonas Balčiūnas ir Rūta Stepa- 
pauskaitė.

sveikinęs jubiliejatųs ir svečius 
i bei viešnias, pakvietė tarti žo
dį Paulinos krikšto mamytę po
nią Plevokienę. (Kun. J. Plevo- 
ko mamytę). Senutė, bet pilno 
lietuviško ūpo žilgavėlė tikrai 
nuoširdžiai ir motiniškai pa-

ir Kanadoj. Žadėjo grįžti
13

rūgs.
d.

nėms vestuvėms pritaikintą dai
ną sudainuoja: p. Januškevičie
nė, p. Nanartavičienė ir p. Čap- 
likienė. Publika patenkinta ka
tutėmis pagirdama kviečia kar-

ŠIS — TAS

7:30 vai. vak., buvo rodomi 
krutamieji paveikslai Federaci
jos skyriaus vadovybėje. Pa- sveikino krikšto dukterį ir jos 
veikslai buvo iš kun. Hubbardo vyrą, savo žentą Jušką. Ji iš- 
kelionių. Kalbėjo redaktorius! sitarė bendru giminių pakriki- 
A. Kneižys apie Lietuvą ir lie- mu. Sakė, kad seniau mano na- 

__ ’ " muose giminių ir svečių bei.
viešnių, kaip bičių avilyje tik ū-’ 
žė, dabar gi, tur būt, kad jau ir 
aš pasenau, jau keli paskutinie-

nyčioje, kun. Virmauskis, mu?. Į pelnas eis Lietuvos 
R. Juška ir P. Antanas Pažasis fondan. Vakaras
atgiedojo už a. a. Kunigo Dak
taro Navicko vėlę egzekvijas ir 
mišias. Pamaldose dalyvavo 
daug žmonių.

—U 1 1 • . ■

Rūgs. 7 d., Bostono diecezijos 
mąidininkų būrys atlankė Jėzu
itų kankinių šventovę, Auriens- 
ville, N. Y. Su maldininkais da
lyvavo kun. J. Žuromskis su 
mamyte ir 30 bostoniečių.

i Rūgs. 7 d., Šv. Petro lietuvių 
'parapijos žmonėms pradėta šv. 
mišias laikyti parapijos salėje. 
492 E. 7th St. Kun. Virmauskis 
atlaikė ten šv. mišias 8 vai. ir 
9:30 v. Jis paaiškino žmonėms, 
kad, iš priežasties Federalės 
statybos ir žmonių pasiskirsty
mo, Šv. Mišios bus dabar laiko
mos ir Šv. Petro par. bažnyčio- 

., ir salėje ant sep-

PARSIDUODA 2-jų šeųnynų 
namas po 5 ir 6 kambarius, 
maudynės ir visi patogumai, je W. 5th St. 
Parduosiu pigiai. Telefonuokiteįtintos gatvės patogumo dėlei. 
Trowbridge 1799. (5-9-12) | Kunigai tačiau ragina para-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ BR-J9U 

PO GLQ«4 MOTINOS *VCĮ 
Pirmininkė — Eva Marksienė, 

825 E. Bth St, So. Hoftųn, Masą 
TeL So. Bastau 1298 

Vice-Pirmininkė — B. Gąįliūnienė,
8 Winfield, 8t, So. Beetan, Mass. 

Prot RaSt. — Ona IvaSkienė,
440 K. 8W» ŠĮ., fip, Boston, Ma» 

fin. Rait — Marijona MarkontutĄ 
41« ffaihlBftftn 8t. Baalindaia.

>V. JONO EV, BU. PĄ8ALPING*
DRAUGIJOS VALDYBA

MdininKB — oti Dcanuumco,
105 West 8th St, So. Boeton, Masa. 

tvarkdarė — Ona MizginHenė,
1512 Columbia Rd., So. Boston

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Rlrktl pa* Mznleriu* mėtą, vaisius, daržoves Ir klteklys daiktus, kuris 

įkslblssl “Osrbįnlakte*’ ąpelinėką, nąp jie parSyoda fvležlųs produktus Ir mą> 
Molai patarnauja. Nuėją | Hl* kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
■istėte MDarblntnkeM.
■* s i' Peridns Markei

•O. BOSTON, MASS.

tuvių reikalus. Vakarą vedė 
skyriaus pirmininkas uolus dar
buotojas adv. A. Jankauskas. 
Ponia Svilienė paaukojo ir iš
leido dėžę medauninkų. Likusis ji matai, kaip nutilo. Ar tas bū- 

Gelbėjimo 
susirinku

siems patiko. Gražūs paveikslai 
bus rodomi ir kitą sekmadienį.

ARBATLLĖ SU 
PRAMOGA

Antradienį, rugsėjo 9 d.į š. 
m., 7:30 vai. vakare, Šv. Petro 
parapijos pobažnytinėje salėje, 
S. Boston, Mass. įvyks Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos Švč. 
draugijos parengimas — arba
tėlė su programa.

Į šį parengimą nuoširdžiai 
kviečiama ne tik draugijos na
rės, bet kas tik galės, jaunas ar 
senas, visi bus patenkinti, pa
vaišinti ir be to gaus gražių do
vanų.

Rengimo Komisija.

GRIŽO LĖKTUVU

James ir Sofija Strigūnai, 
vieni stambiausių biznierių So. 
Bostone, pereitą šeštadienį or
laiviu buvo išskridę į Chicagą 
aplankyti savo draugų bei pa
žįstamų ir praleisti savaitę a- 
tostogų. Sekmadienį, 7 d., 11 
vai. vakare taipgi lėktuvu grį
žo į So. Bostoną.

Pp. Strigūnai aplankę daug 
draugų, pažįstamų ir dalyvavę 
dviejuose piknikuose — dien
raščio “Draugo” ir p. Šaltimie- 
ro. Abu piknikai buvę labai di
deli ir padarę judviem didelio 
įspūdžio.

Pp. Strigūnai yra nuolatiniai 
“Darbininko” skaitytojai ir rė
mėjai.

Peter P. Plevack
(PL6VOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
SedewaU Btut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—-12 ^mėnesių iSsimokėjimu 

TURI 25 ĮOCTŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir štato kaminus

C ' Geras Darbas—Kainos Žemos * 
q. 317-E St*So. Boston 
ipakaltiial-fžhftd^aUrtmal iSfkA!

ir brolienė) iš 
Lynn’o, p. Jakunskienė ir ponia 
Zulonienė (seserys ponios Juš
kienės), p. Antanėlienė, p. Ieva 
Marksienė, panelė Zulonaitė pa
rodė dovanas jubiliejatams, po
nas Antanas Peldžius ir paren
gimo kaltininkai, patys jubilie- 
jatai ponai Juškai. Po to 
šaunios rekordų muzikos 
linksminta.

Susirinkusieji svečiai ir 
nios tikrai buvo rinktiniai,
toli gražu dar nevisos giminės 
čia matėsi. Tur būt per greitą 
rengimą nesuskubta pranešti.

Ponai Juškai nuoširdžiai pa
dėkojo visiems savo draugams 

•ir giminėms ir priėmė nuo visų 
įvertinimus ne tik viešai, bet ir 
asmeniškai.

I

prie 
pasi-

vieš-
Bet

*■ L1

tų ženklas giminių atšalimo, ar 
tas būtų ženklas {bendro lietu
vių pasiskirstymo ir užsidary-

ATOSTOGOSE

Žengiant iš Šv. Petro par. baž
nyčios. "So. Bostone, sekmadie
nį. rūgs. 7, š. m., po sumai, su
tikta prie didžiųjų laiptų ponai 
Karolis E. ir Pranciška (Karlo- 
naitė) Skadauskai. Ponas Ska- 
dauskas tarnauja J. V. Navy, 
kaipo Radio Inžinierus. Jis da
bar su ponia gyvena Providen
ce, 8 Matvney St. Jiedu dabar 
žada dažniau atsilankyti Bosto
no Metropolyj.

Per Labor Day šventes buvo 
atvykęs iš Elmhurst, Pa. ponas 
Katinauskas ir svečiavosi pas 
ponus advokatą Gailius ir pas 
ponią Grabijolienę. Thomas 
Park, So. Bostone.

Rap.\

Ona Januškevičiūtė, duktė pp. 
Jono ir Domicėlės Januškevi-

Vartų bažnyčios. Automo- 
rastas sveikas, tik iš vi- 
dingo du sportiški švede- 
Stebėtinas buvo pavogj- 
Automobilis buvo užrakin

tas ir raktai pas vairuotoją, o 
vagys nuvažiavo... Ko šiais lai
kais nepadaroma...

Kas pametė “Darbininko” sa
lėje raktą, pereito šeštadienio 
vakare, prašome kreiptis į ‘Dar
bininko’ administraciją, raktas 
bus grąžintas.

IŠVYKO | LAIDOTUVES

Pirmadienį, rūgs. 8 d., vaka
re, Šv. Petro parapijos didysis 
choras išvyko į Blue Hills, kur 
turėjo “Wienie” roast bei “šu
niukų” kepimą. Tai metinė di
džiojo choro pramoga. Jie turi 
daug “fonių”. Prie didelio ug
nies laužo su ilgais dideliais ‘šy- 
pais’ užsivėrę po ‘šuniuką” spir
gina kiekvienas sau ir čia pat 
“švapt” ir kaip matai ‘šuniu
kas’ kitam pasauly. Užsaky
mais rūpinasi p. R. Juška ir p.

PICKVVICK
Stalo Alus

Du Puikūs (VAIRŪS skelbimai

S.BarasevičiusirSūnus
Seniausias Sis* Valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W, Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

South Boston 6arage
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 

Ulgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Naujai Pagamintas

PICKWICK
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Pirmadienį, rugsėjo 8 d. anks
ti rytą “Darbininko” redakto
rius Antanas F. Kneižys, išvyko 
į Thompsoną dalyvauti a. a. 
kun. dr. Jono Navicko laidotu
vėse.

Taipgi iš vakaro nuvyko daug 
iš įvairių kolonijų lietuvių. Ma
tėsi vienas kaupines automobi
lis, būtent: p. Nanartavičius, p. 
Brazauskas, klier. Bernatonis, 
p. Nanartavičienė, p. Januške
vičienė ir p. Žardeckienė.

Sekmadienį, rūgs. 7, buvo 
nuvykęs lankyti karstą “Dar
bininko” administratorius p. A. 
Peldžius ir adv. J. Grigalus. Pa
sakojo, kad jie matę daug mū
siškių lankytojų. Tarp kurių ir 
pp. Glineckiai, Raevadauskai, 
Nevierai, p. M. Kilmonytė, Ber
natoniai, Siauriai, Pažasiai, 
p. Kasparavičienė, Barauskas, 
ir kiti.

GRABORIAI

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia fermeri ims Dykai 

Tsi. ŠOU Boston 1437 
6OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graboriai Ir Balsanąuptojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
KoRVtia 4ern»^T* dykai 

NOTARY PUBLIC

t



Seimas Montrealy
Rašo Jonas Valaitis

MONTREAL, Quebec, Cana- 
da — šeštadienį, ir sekmadienį, 
rugpiūčio 30 ir 31 dienomis j 
Montrealio Lietuvių D. L. K. 
Vytauto Klubo salėje įvyko pir
masis Kanados Lietuvių Sei
mas. Jame dalyvavo iš visos 
Kanados lietuvių draugijų net 
65 delegatai. Iš Jungtinių Vals
tybių dalyvavo Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos atstovai Domas 
Klinga ir šių žodžių rašėjas Jo
nas Valaitis, abu iš New Yorko.

Seimą atidarė Montrealio lie
tuvių seimo rengėjų komisijos 
vardu Antanas Navickas. Seimo 
vedėjais išrinkti ir jie pasida
lindami pirmininkavo: Augusti
nas Frenzelis iš Toronto, Onta- 
rio, Matas Vaišnoras ir Anta
nas Sakalas iš Montrealio.

Pranas

I
Pranas

Seimui sekretoriavo poetė 
Marija Aukštaitė iš Montrealio, 
Pranas Tautkus, montrealietis 
ir Pranas Kundrotas iš Toron
to.

Rezoliucijų ir įstatų komisija: 
K. Burė iš Toronto, Jonas Lek- 
nickas iš Montrealio, Jonas 
Navagrodskas, Jonas Jakuby- 
nas, Ona Indrelienė iš Toronto.

Mandatų Komisija buvo: Ma
rytė Arlauskaitė, Saliomėja 
Pundziuvienė iš Montrealio ir 
Jonas Jokubynas ir 
Kundrotas iš Toronto.

Finansų komisija:
Lekšas iš Toronto, Petras Ve- 
deckis ir Marytė Arlauskaitė.

Spaudos Komisija išrinkta:— 
Saliomėja Pundziuvienė, iš 
Montrealio, Mrs. Izabelė Sulli- 
van iš Toronto ir Stasė Batkie- 
nė iš Toronto.

Seime ir Seimo proga įvyku
siose pramogose kalbėjo Mont
realio miestą mayoras, o visą 
laiką prie prezidiumo stalo sė-. 
dėjo ir gyvai sekė Seimo eigą 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
Kanadai Pulk. Grant Suttie, 
kuris per kelis kartus kalbėda
mas. pasakė labai įdomių lie
tuviams žinių.

| Konsulas Grant Suttie savo 
'įdomioje kalboje pabrėžė, kad 
. sukilėliai Lietuvoje negalėjo 
į būti vokiečių ar keno kito insti- 
Iguoti, ir kad jo žiniomis, nė 
Britų vyriausybė tam netikinti. 
Jo nuomone, kad lietuviai, kaip 
ir kita susipratusi tauta būtų 
padariusi, sugebėjo pasinaudoti 
nepaprstu momentu ir okupan- 

į tus išvijo. Konsulas taip pat pa
sakė, kad jis kalbėjęs su Lenki
jos dabartinės valdžios galva, 
Generolu Sikorskiu Lietuvos- 
Lenkijos kivirčių reikalu. Gen. 
Sikorskis Pulk. Grant Suttie 
pareiškęs, jog jis skaito, jog 
Vilniaus reikalas buvusi Lenki
jos klaida ir tą klaidą lenkai 
dabar jau matą. Ateity, gen. Si
korskis pasakė, jog į Vilnių nei 
į Vilniaus kraštą Lenkija pre
tenzijų nereikšianti. Ponas 
Konsulas taip pat pareiškė pa
tyręs iš Britų vyriausybės šal
tinių, jog ir Sovietų Sąjungos 
komisarai ir pats Stalinas pa
reiškęs Britų atsakingiems as
menims, kad Sovietų Sąjungos 
politikai gailisi padarę klaidą 
užimdami Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.

Pakviesti kalbėjo Domas Klin
ga. Jis anglų kalba pasidžiaugė, 
kad Gerb. Konsulas rūpinasi 
lietuvių reikalais ir kad jis pil
nai supranta Lietuvos sukilėlių 
ir Lietuvos gyventojų būklę. 
Lietuvių kalba pasveikino kana
diečius nuo Jungtinių Valstybių 
lietuvių.

rių sulyg jo sūnaus Rolfcrt 
Tot^ Eineoln testamento nega
lima matyti nei peržiūrėti iki 
1947 metų. Tik užlipus trečio 
aukšto galerijon, matėme lenty
nose prie sienų nuo žemės iki 
šių lubų prikrautų knygų, (o jų 
yra virš 4,500,000), nes čia yra 
turtingiausias knygynas šioje 
šalyje ir jeigu reikėtų visas 
knygyno lentynas pereiti, tai 
būtų daugiau negu 50 mylių. 
Čia viešpatauja tyla, nes vie
nuolės, kunigai bei pasauliečiai 
pasiėmę reikalingas knygas 
skaito, studijuoja bei semia sau 
informacijas.

(Bus daugiau)

Pirk Defense Bonds ir

Juozas Kasiusios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

I 602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Treasury Departmentas 
i arba Federal Reserve Ban- 
kos priims ir palaikys jū
sų Defense Savings Bonds 
apsaugoje visiškai dykai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Į Kasdien taupyk dešimtu- 
• ką ir savo gimimo dienoj 

_______ ___ _________ dolerį. Pabaigoje metų su 
lyg dūmuose, o čia platūs lau- nalų Nepriklausomybės Skelbi- sutaupytais $37.50 galėsi 
kai, žali miškai, tekanti upė bei mo Dokumentą bei pirmutinę ‘ P^kti vieną $50 (prinoku- 
gražūs apylinkės vaizdai; bet Konstituciją Jungtinių Valsty-Įver^ės) Defense Sav- 
traukiniui greitai bėgant irsau-'bių. Matėme pirmojo preziden- *n&s Bond. 
lutei, rodos, dar smarkiau lei- to George Washington dailų, o-j 
džiantis, prieblanda temdė mū- riginalų rankraštį ir Abraham< 
sų akis. Tamsiai naktužei už- Lincoln parašą, kuris rodo jo J gali būti užregistruoti vai-

Milžiniška užtvanka Salt upėj Arizona valstybėje. Užtvanka naujai pastatyta. Dabar yra kon
troliuojamas Stewart kalnų vanduo, kuris puola dideliu sraunumu ir pirm buvo užtvanka pasta
tyta, pridarydavo dažnai potvynių ir žalos.

pantų. Pareikšta užuojautą nu- 
centėjusiąjai Lietuvai.

Kanados lietuviams leidžia-1 
mam mėnesiniam žurnalui “Ne
priklausoma Lietuva”, Toronte, 
nutarta pravesti vajų sukelti 
pakankamai finansų, nemažiau 
$700 per kelis mėnesius. Pasi
ryžta “Nepriklausoma Lietu
va” žurnalas išplatinti visose 
Kanados lietuvių kolonijose ir 

visuose lietuviuose. Tam kviesti 
visi į talką.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutas po Kanados lietuvių 
kolonijas, o taip pat pasiųsti 
kalbėtojų į Jungtines Valstybes 
supažindinti su Kanados lietu
vių veikimu. Tam tikslui numa
toma sukelti fondą nemažiau 
$3000.

Šių žodžių rašėjas Valaitis 
sveikino Kanados lietuvius ir 
jiems linkėjo nuo Lietuvai Va
duoti Sąjungos iš Jungtinių 
Valstybių glaudaus bendradar
biavimo ir pažadėjo talką, taip 
pat kvietė talkininkauti Amen- 

I kos lietuvių veiklai.
Sveikinimo kalbas ir diskusi

jose uoliai dalyvavo: Frenzelis, 
Navagrodskis, Kundrotą, Joku
bynas, Bure ir eilė kitų.

Seimas priėmė šiomis temo
mis rezoliucijų ir nutarimų:

Nutarta reikalauti Britų, Ka
nados, Jungtinių Valstybių val
džių stovėti už Nepriklausomos 
Lietuvos principą. Pareikšta pa
garba Lietuvos sukilėliams, ku
rie savo iniciatyva sugebėjo iš
naudoti momentą taip sėkmin
gai daug didesnes okupantų jė
gas iš Lietuvos išvyti. Pagerbti 
žuvę Lietuvos sukilėliai, žuvę 
belaisvindami Lietuvą nuo oku-

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINES KELIONES ■ tį, o žaltį blogumą. Čia išduo
damas paskutinis nuosprendis 
liečiantis valstybinius bei kons- 
titucijinius klausimus. Kongre- 

jnepasijutom kaip Chicaga likosi siniam Knygyne matėme origi-

Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
't

Rašo'Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

Moterų Sąjungos Seimas atė
jo ir praėjo, bet kelionė į jį pa
liko neišdildomus įspūdžius, a- 
pie kuriuos manau čia nors 
trumpai aprašyti.

Nors Ruimas buvo šaukiamas —
pirai* savaite ruroiūčio bet temdzlus mus1 vaizduotę, nieko prakilnų bei gailestingų būdų, kų, kaip ir suaugusių var- 
man teko prie jo rengtis ' daug:daUgiaU„ ir nematėm kaiP kur Šioje knygyno dalyje randėsimu, 

anksčiau, dėlto, kad kilo mintis 
važiuoti ekskursija į šį seimą ir 
pakeliui aplankyti įdomias vie
tas. Čia prisiėjo daug pasidar
buoti gavimui daugiau delega
čių bei viešnių, kad sudarius 
reikalingą grupę ir kad gavus

Padėkota Lietuvos Didžiojo nuolaidą nuo gelžkelių kompa- 
Kunigaikščio Vytauto klubui ' nijos. Po vargo ir triūso, tikslas 
Montreale už suteikimą* patai-1 atsiektas, surinkta keliaunin- 
pų Seimui. Įdomu, kad vienas kių grupė, kurią sudarė 12 dele- 
komunistų agitatorius pareiškė, gačių ir 4 viešnios, viso 16 as- 
kam “Vytauto vardu besivadi- menų ir už tą mano triūsą jos 
nančiam klubui dėkoti... Dėkoti mane pradžioje kelionės netikė- 
klūbui, bet ne... Vytauto... Tas..................................
sukėlė tiek juoko', kad iki tam 
laikui geltosios bolševikų obs
trukcijos suvažiavimui jau tu
rėjo baigtis, nes baigėsi di
džiausiu fiasko Po to raudonieji 
buvo labai šventi.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Defense Savings Bonds
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Telefonas
Worcester, 5-4335

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.
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BOSTON BRANCH 
1*10^Columbia Rd

SoUth Boston

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

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

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

ONE 
oston

tai nustebino, įteikdamos bran
gią dovaną.

Rugpiūčio 1 dieną, 4 vai. po 
pietų, visos keliauninkės susi- 

Į rinkome į Baltimore and Ohio 
teGrand Centrai stotį, kur rado- 
!me belaukiantį naują Stream- 

Nutarta Kanados Lietuvių line “Capitol Limited” traukinį. 
Tarybos Centrą ir vėl palikti į trumpą laiką visos susirinkom 
Toronto, Ontario. Į Naująją: 
Kanados Lietuvių Tarybą iš
rinkta: Garbės pirmininku Lie
tuvos Generalinis Konsulas Ka
nadai Pulk. Grant Suttie, gar
bės nariu išrinktas Montrealio 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Bobinas, Tarybos Pirmi
ninku išrinktas Pranas Kundro
tas, iš Toronto Šv. Jono para
pijos atstovas, vice pirmininku
— Augustinas Frenzelis iš To

ronto socialistinių draugijų, se
kretorium K. Burė iš Toronto 
TMD draugijos, sekretoriaus 
padėjėju Stasė Batkienė iš SLA 
Toronto kp., iždininku Jonas 
Jokubynas iš Aušros choro.

Revizijos komisija išrinkta: 
Pranas Lekšas iš Šv. Jono 
draugijos ir Kalinauskienė ir 
Narušis, iš Toronto, Ont.

Ten pat Seime “Nepriklauso
mai Lietuvai” laikraščiui su
rinkta $64.00 aukų.

Po Seimo buvo koncertas ir 
vakarienė. Koncerte dainavo 
Montrealio L. D. K. Vytauto 
klubo choras ir Toronto Aušros 
choras, kuriam vadovavo Pra
nas Motiejūnas. Solo dainavo ( 
Sofija Užumeckienė, Rūta Kili- 
monytė, seserys Irena ir Ramu
tė Ivaškevičiūtės. Koncerto pro
gramai vadovavo Jonas Yla.

Vakarienės vedėju perstatė ir 
prancūziškai perstatė Pranas 
Tautkus, vadovavo Antanas Sa
kalas. Vakarienę paruošti dau
giausiai darbavosi Marijona 
LekiiickieiiP. Kalbėjo Konsulas

į paskirtą švarų, vėsų vagoną 
ir, kelionėn susigrupavus drau
gėm, užėmėm mums paskirtas 
vietas. Besišnekučiuojant, be
juokaujant, traukinys linksmai 
klegėdamas, lyg pritardamas 
mūsų geram ūpui, apleido Chi
cago ir čia prasidėjo mūsų eks
kursinė kelionė Washingtonan, 
Baltimoren bei New Yorkan.

Dundant traukinio ratams.

daugiau irnenuuem -šioje knygyno dalyje randasi.du.
^nekur žiburėlius, bet nenorint brangiausi Lincolno laiškai, ku-i —Pirk Defense Bonds ir stamps— 
miegoti sau svajojau ką maty
siu garsiame Washingtone.

šeštadienį, rugp. 2 d., išaušus 
rytui, matėme Washingtono a- 
pylinkes ir nekantriai laukėme 
kol traukinys pasieks mūsų 
laisvosios šalies sostinę. Besiar
tinant prie Washingtono, matė
me garsiuosius Blue Ridge ir 
Allegheny kalnus, kurie išrodė 
majestotiški ir lyg saugote sau
gojo besiartinančią šią Jungti
nių Valstybių Širdį. Galų gale 
traukinys 8:30 vai. ryte atvežė 
mus į Washingtono miestą, į 
didžiąją ir gražiąją Union stotį, 
kuri yra dailiausia pasaulyje. 
Švari, visa balto granito ir į 

' kurią įvažiuoja Baltimore & 
Ohio ir Pennsylvanijos trauki-, 
niai. Čia išlipę radome iš kalno 
paruoštą didelį busą, kuris mū
sų laukė.

Platūs Takai, Dar Platesnės 
Gatvės i

NORTH ADAMS, MASS.

174 Statė Street Tel. 158 North Adams, Mass.

The S. B. Dibble Lumber Co.

North Adams Wholesale Co.
Weber Avė. Telephone 89 North Adams, Mass. j

GREENFIELD, MASS.

Taip, jau Washingtone! Čia 
valstybiniai rūmai, istoriniai 
bei dideli namai, paminklų pa
minklai, istorinės liekanos, ku
rios liudija garbingą šios šalies 
praeitį. Čia šešėliuose bei isto
riniuose rūmuose, rodos, pasi
slėpę yra garbingų vyrų dva
sios, kurios dar tebevadovauja 
šiai šaliai. Kiekvienam čia gi
rniui bei piliečiui ši vieta yra ži-

i 
noma ir jo vardas garsus ir 
trokšta ją pamatyti. Čia platūs 
takai, dar platesnės gatvės su 
išpuoštais daugybė medžių bei 
gėlių, gėlelėmis. Čia eilių eilės' 
marmurinių fasadų, pastatytų 
palociaus stiliuje. Čia visko yra, 
tik stinga didžiųjų industrijinių 
dirbtuvių, nes čia beveik visi 
uždarbiauja valdiškus darbus 
dirbdami. Bet nukrypau nuo 
savo užbrėžtos kelionės.

Kaip pirma minėjau, čia rado
me belaukiantį busą su vadu, 

no matančias įdomybes per vi-J 
są dieną nuo 8:30 vai. ryto iki 
6:30 vai. vakaro. Pirmiausia; 
nuvažiavom į Supreme Court, 
kurio vidus ir lauko pusės yra 
balto marmuro. Turėjome vie
nos viską apžiūrėti dėl laiko 
ankstumo, nes vietos vadas tik 
atsilanko 9-tą valandą. Matėme 

s teisybės symbolį— Svarstykles, 
bei Pelėdą, vaizduojančią Ismin-

Į Johnson Radiator Co.
5 Thomas J. Brady, Sav.

Automobiliniai radiatoriai ir kiti dalykai
134DavisSt. Tel. 4631 Greenfield, Mass.

Grant Suttie, Domas Klinga iš 
New Yorko, Jonas Valaitis iš 
New Yorko, kun. Jonas Bobi- 
nas iš Montrealio, miesto atsto
vai. Dainavo Aušros choras ir 
buvo kitų įdomybių.

Išvažinėjantiems atminčiai 
montrealiečiai palinkėjo kuo- 
laimingiausios kelionės, o jų 
prašė pasirašyti paruoštoje 
garbės knygoje, atminti Pirmą
jį Kanados Lietuvių Seimą, nes 
tai buvo pirmas Seimas, su ats
tovais iš 18 Kanados lietuvių 
draugijų, nuo kurių į Tarybą 
paprastai turi po 2 atstovu.

Toronto lietuviai buvo atvy
kę dideliu busu, kuris išvyko iš kuris mus ir vedžiojo bei aiški-1 
Montrealio pirmadienį popiet, 
mudu su Klinga antradienį į 
Jungtines Valstybes. Montrealy 
praleistosios kelios dienos mu
myse niekad neišdildins malo
naus montreahečių priėmimo. 
Montrealio ir Toronto _Uetuviai 
dan^&moje, yra j air'Lietuvos 
nepriklausomojo gyvenimo auk
lėtiniai, jauni energingi. Jiems 
kuodš^iausiaf paaieeJp w ■
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Millers Falls Co
Išdirbėjai mechaniškų reikmenų

57-59 Wells St. Greenfield, Mass.

Alexander Coal Company 
Anglis—Koksai—Alyva šildymui 
Williams Oil-O-Matic apšildymas 

201 Main St. Tel. 4371 Greenfield, Mass.
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