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Sekmadienį, rugpiūčio 10 
d. š. m. Marianapolyj, 
Thompson, Conn., įvyks 
nepaprastos iškilmės: 10 
vai. rytą diakono Antano 
Sandžio, MIC. į kunigus 
šventinimas, o 3 vai. po 
pietų Kalvarijų šventimas.

Kun. Dr. J. Navickas, TT.
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gauti įvairių valgių ir gė
rimų Marianapolio parke.

Kolegijos Rėmėjų valdy
ba, Kalvarijų Statybos ko
misija ir Kolegijos Vyriau
sias Šefas - Provincijolas 
kun. Dr. J. Navickas nuo
širdžiai kviečia sekmadie
nį, rugp. 10 d. atvykti į

Lietuw> Darbininkų Sukilimasm
S:

i

Marijonų Provincijolas y- M^ianar olį dalyvauti iš- 
kilmėse ir įsigyti šv. Tėvo

Prieš Sovietų Barbarus
Popiežiaus Pijaus XII pa
laiminimą visiems žmo
nėms, kurie dalyvaus Kal
varijų šventimo iškilmėse.

Prieš ir po iškilmių bus 
vaišės. Kas tik norės galės

palaiminimą.
Šiame puslapyj 

sekmadienio, rugp. 
tvarka Marianapolyj. Per
skaitykite ir kitiems pasa
kykite.

I 
telpa, 
10 d.

Vyskupų Pagalba Karo
Nukentėjusiems

Washington, rugp. 7 — 
Katalikų Bažnyčios Vys
kupai Amerikoje nuolati
niai teikia pagalbą Euro
pos karo nukentėjusiems 
žmonėms. Praeitą rudenį 
buvo paskelbta, kad Vys
kupai išsiuntė $1,200,000 
dolerių į Europą. Šiomis 
dienomis vėl išsiuntė 
$245,000 dolerių. Aukos y-
ra renkamos įvairiose baž- jie pasiliks neribotam lai- 
nyčiose ir Vyskupų suda- kui.

ryta komisija jas pasiun
čia įvairioms Europoje 
tautoms.

Amerikos Laivai Australijoje
Washington, rugp. 7 — 

Jungtinių Amerikos vals
tybių laivyno vadai prane
šė, kad du Amerikos karo 
laivai yra Australijoje ir

Italijos Kareiviai Rūsy Kare

Popiežius Tarpininkauja 
Peru-EkvadoroTaikai

pp
r «'

AMERIKOS PAGALBA RUSIJAI
Washington, rugp. 7 — Taigi Amerikos ir Anglijos 

Šio krašto sostinės diplo- lakūnams bei laivams nėra 
matai sako, kad Harry, kaip pasiekti sovietų Ru- 
Hopkins važiavimas į Mas- sijos, o antra, jei Anglija 
kvą buvęs tik pagąsdini- (nesunaikina vokiečių tvir- 
mu vokiečiams, gi iš tikrų- tovių Prancūzijoje ir Nor- 
jų, esą žinoma, kad Ame- vegijoje, tai aišku, kad ir 
rikos pagalba negali Rusi-( kitiems jokios pagalbos 
jos pasiekti. Amerikos vy
riausybė žino, kad vokie-■ 
čiai baigia sunaikinti so-! 
vietų Rusijos kariuomenę. 
Kad rusai kovoja prieš vo
kiečius, tai jie kovoja ne už 
Staliną, ne už komunizmą, 
bet už savo tėvynę. Kad A- kumin rašo, 
merikos ir Anglijos pagal- das - Siamas 
ba pasiektų Rusiją reikia sutartį su Japonija. Japo- 
pirmiausia atidaryti kelią, 'nijos vyriausybė sako, kad 
Anglija buvo pasiuntus la- jį turi apsaugoti Siamą 
kūnus bombarduoti šiau- nuo Amerikos, Britanijos 
rėš Norvegijos uostus, kad įr Kinijos rėžimo. Jei Sia- 
nusilpninti vokiečius ir a-'mas pasiduos Japonijai, 
tidaryti kelią per šiaurės ( tai pastaroji lengvai galės 
Atlantiką, kaip nors į Ru-( pasiekti Burmos kelią ir 
sijos pakraščius, bet vo- taip sulaikyti siunčiamą 
kiečiai sudaužę tuos lėktų- J pagalbą Kini jai ir bombar- 
vus ir lakūnus ir Anglija; duoti Britanijos Singapo- 
daugiau nedrįsta mėginti? re.

v •
negali duoti.

Japonija Užimsiu Tailandą- 
Siamę

Tokio, Japonija, rugp. 7, 
— Japonijos laikraštis Ko- 

, kad Tailan- 
sudarysiąs

Vokiečiai Nužudė Milijonus 
Rusijos Kareivių

Berlynas, rugp. 7 — Vo
kietijos vyriausybė prane
ša, kad sovietų Rusijos ka
riuomenė nugalėta, gene
rolai ir komisarai nebežino 
kas tikrai dedasi karo 
frontuose. Prie Smolensko 
Rusijos kariuomenė nuga
lėta, vokiečiams kelias į 
Maskvą esą atdaras. Hit
lerio vyriausybė skelbia, 
kad 3,000,000 Rusijos ka-

rio kariuomenė žygiuoja į 
galutinius laimėjimus.

Amerika Perka Kanados 
Lėktuvus

17 Pirmųjų Sukilėlių Šūviai
Sukilėliai Išgelbėjo Tūkstančius Tautiečių

Vatikano, rugp. 7 — Va
tikano laikraštis Osserva- 
tore Romano pareiškė, kad 
Popiežius Pijus XII tarpi
ninkauja Perų ir Ekvadoro 

‘ taikai. Jo Šventenybė deda! 
pastangas, kad tos dvi val
stybės taikos būdu išspręs
tų ginčus.

Vienas iš Kryžiaus Kelių — Kalvarijų vaizdų, ku
rių šventinimo iškilmės įvyksta rugpiūčio 10 d., š.m., 
Marianapolio Kolegijos rezidencijoj, Thompson, Conn.

Kalvarijų Šventimų Marianapo-

Roma, rugp. 7 — Rumu
nijos generolas Ion Anto- 
nescu telegramų dėkojo 
Mussoliniui už atsiuntimą 
kareivių, kurie jau kovoja 
prieš Stalino armiją Ru
munijos fronte.

I ■

Rusijos Moterys Kovoje 
Prieš Vokiečius

10 vai. ryte (Vasaros metu—Daylight Saving Time)
Jo Ekscelencija VYSKUPAS HENRIKAS 

O’BRIEN, D. D. laikys šventas Mišias ir suteiks kuni
go šventimus dijakonui Antanui Sandžiui, M. I. C. A- 
sistoje bus šie kunigai: KUN. DR. KAZIMIERAS RĖ
KLAITIS, KUN. DR. VINCAS ANDRIUŠKA ir KUN. 
DR. JUOZAS VAŠKAS. Pamokslą pasakys KUN. JUO
ZAS MAČIULI0NIS.

(Kurie nematė šventimų į kunigus, turės progos 
tą rytą savomis akimis pamatyti kaip teikiamas kuni
gystės sakramentas. Žmonės, išklausę ankstybųjų Mi
šių savose bažnyčiose, pilnai galės spėti į šias iškil
mes).

3 vai. po piety (Vasaros Metu—D. S. T.)
KALVARIJŲ ŠVENTIMAS. Kalvarijas šventins 

Jo Prakilnybė KUN. PRELATAS JONAS AMBOTAS, 
padedamas garbingosios kunigijos. Palaiminima su
teiks Jo Ekscelencija VYSKUPAS HENRIKAS 
O’BRIEN, D. D.

Ateinant vyskupui, giesmę “Ecce sacerdos mag- 
nus” giedos Šv. Juozapo choras, Waterbury, Conn., va
dovaujant prof. Aleksandrui Aleksiui.

Iškilmėse dalyvaus šie chorai arba jųjų daliniai: 
Šv. Juozapo, Waterbury, Conn.; Šv. Jurgio, Bridgeport, 
Conn.; Švenč. Trejybės, Hartford, Conn.; Šv. Kazimie
ro, Providence, R. I.; Nekalto Prasidė jimo. Cambridge, 
Mass.; Šv. Roko, Brockton, Mass.; šv. Pranciškaus 
Athol, Mass.; Šv. Juozapo, Lowell, Mass.; Šv. Pranciš
kaus, Lawrence, Mass. ir kiti.

Pamokslą Kalvarijų šventimo iškilmėse pasakys 
KUN. JONAS BALKONAS.

Procesijoje numatyta tokia tvarka: Kryžius su 
žvakėmis, draugijų atstovybės su vėliavomis, gerb. 
dvasiškija — celebrantai, chorai ir žmonės. Draugijų

v •

Ottawa, Kanada, rugp. 7,
— Jungtinių Amerikos tvarka bus paskelbta prieš procesiją.
valstybių vyriausybė nu-Į Prieš iškilmes bus galima nusipirkti įvairių tiky-
pirko kelius šimtus Kana-(binių reikmenų, kaip tai rąžančių, kryželių, paveikslė- 
doie padirbtu lėktuvų ir lių, maldaknygių, žvakių ir tt. Visa tai kunigas pašven

tins ir uždės didžiuosius atlaidus.
Visi, kurie Kalvarijų statybai aukojo bent po pen

kis dolerius, gaus dovanų Arkivyskupo Jurgio Matule
vičiaus gražų didelį paveiksią. Užteks tik priminti, kad 
auka duota ir dovana bus įteikta.

Prieš ir po iškilmių kolegijos parke prie paruoštų 
stalų bus galima pavalgyti ir atsigerti. Studentų val
gomajame kambaryje bus duodami pietūs Bostono rė-

doje padirbtų lėktuvų ir 
juos siųs į Kiniją, Olandi- 

reivių nužudyta, 895,000 jos Rytų Indies, į Rusiją, 
paimta į nelaisvę; sunai- Į Kiek tos Amerikos pažadė- 
kinta, ar paimta 13,145, tos pagalbos sovietų Rusi- 
Rusijos karo tankų ir ja gaus yra didis klausi- 
9,082 lėktuvų. Vokiečiai sa-' mas, nes Japonija, beabe- 
ko, kad laimėjimai prieš jo, neleis Amerikos lai- 
Rusijos kariuomenę esą vams laisvai plaukioti pergomajame KamDaryje dus at 
stačiai nesitikėtini. Hitle- Pacifiko vandenyną. | mėjų skyriaus šeimininkių;

Stalino “Saule" Apsvaigę išgamos Galvatrūkčiais Bėgo 
j Maskoliją

Bolševiku Sėbrai - Žydai Saude 1 Sukilėlius.

(Rašo mūšy korespondentas, apsilankęs Lietuvoje)

liūdnu balsu tirti, pasidalinti bendrais 
įspūdžiais ir aptarti svar
besniuosius bendruosius 
mūsų reikalus.

Visos Kauno valdinės į- 
staigos nuo birželio 23 d. 

. „ buvo sukilėlių rankose. Jos 
veikia sukilėlių vyriausy
bės parėdymu ir nurody
mais. Jos palaiko reikiamą 
kontaktą su vokiečių ka-

Londonas, rugp. 7 — Su
grįžęs iš Maskvos Anglijos 
karo vadas pareiškė, kad 
“neapsakomai didis skai
čius moterų ir merginų 
lėktuvais yra siunčiama 
prieš vokiečius’’.

Atsistoju prie Karininkų'daugiau matyti pažįstamų 
Ramovės. Staiga prie ma- žmonių ir matytų veidų, 
nęs pribėga vienas pažįsta- Taip pamažu pradėjau ir 
mas ir, iš džiaugsmo mane pats atsigauti, daugiau pa- 
išbučiavęs, 
pratarė:
— Brangus prieteliau, 

džiaugiuosi tave pamatęs, 
bet turiu tau pranešti, kad 
daugiau mūsų bendrų prie- 
telių bei pažįstamų mažai 
ką berasi.
kara visus išplėšė bolševi
kai iš mūsų tarno. Iš Kau
no išvežė kelis tūkstančius 
inteligentų, o iš visos Lie- riuomene. Karo Muziejaus 
tuvos kelias dešimtis tuks- 
tančiy. Kiti gi voį’ValstybS”" vėiiara”ir
pasislėpti. Koks jų dabar 
likimas, niekas nežino.

Šie mano prieteliaus žo
džiai patvirtino j 
matytos minios vaizdą. 
Tai buvo minia be inteli
gentų. Tik pabuvęs vieną 
parą Kaune, pradėjau vis parėdymu Lietuvoje

SUVARŽYS NAMŲ STATYBĄ

Anglija Siunčia Kareivius 
Į Singapore

Washington, rugp. 7 — 
Jungtinių Amerikos vals
tybių vyriausybė išleidžia 
įsakymą, kuriuo namų sta-| 
tyba bus griežtai varžoma. 
Norintieji _ statyti naujus 'Tolimuose Rytuose, Akli
namus turėsią gauti tam ja sjUnčia kareivius į Sin- 
tikrą valdžios leidimą. Šio 
įstatymo tikslas yra, kad 
visą medžiagą palaikyti 
krašto apsigynimo reika
lams, o antra, kad daugiau 
darbininkų būtų galima 
gauti prie apsiginklavimo 
darbų.

t

Londonas, rugp. 7 — Kad 
sulaikyti Japonijos žygius

gapore.

bokšte plevėsuoja Lietu-

vokiečių hakenkreuzas. Vi
si kiti gi pastatai yra pasi- 

_. puošę tiktai tautinėmis vė- 
gatveje ijavomįs nuo birželio 23 d.

po pietų.
Laikinosios vyriausybės 

’ i pa
skelbtas pinigų kursas, bū
tent, 1 vokiečių markė lygi 
10 rusiškų rublių.

į Kauno mieste didelės 
maisto stokos nejaučiama, 
nes ūkininkai pradėjo vež
ti maistą į turgų. Bet dau
gelis krautuvių dar nevei
kia. nes jos iš ligšiolinių 
bolševikinių valdovų dar 
neperimtos, o pagaliau ir 

(Tęsinys 3-čiame puslapyj)

Geležinkelių Darbininkai

Lenkijos Kareiviai Kovosią 
Rusijoje

Amerika Užgvrė Rusijos- 
Lenkijos Sutartį

Chicago, III. rugp. 7 — 
Geležinkelių darbininkų u- 
nijos vadai pareiškė, kad 

Į darbininkai išeisią į strei
ką, jei darbdaviai nesutik-Washington, rugp. 7

Jungtinių Amerikos vals- šią pakelti atlyginimą 30! 
tybių pasekretorius Sum- nuošimčių. Darbininkai' 
nėr Welles pareiškė kad teigia, kad pragyvenimui!-^ka^asi^dė “̂ duoti 
sios salies vyriausybe pil- pabrangus, jų algos esą
nai pritaria naujai sudary- per mažos. Apie 1.2001,000;lcnk ųkare']viams Rug-.

T n v. Ir, /J n m t n Ir 11 rvInyvn/MA c

Ankara, Turkija, rugp. 7, 
— Turkijos vyriausybė pa
reiškė, kad esą žinių, jog

tai Rusijos - Lenkijos su- darbininkų planuoja strei- 
tarčiai. kuoti.

Darbininkų Radio Programa
I

joje, kad jie galėtų padėti 
Stalinui kovoti prieš Hit
lerį...

Kareiviai 28 Metų 
Bus Atleistišeštadienį, rugpiūčio 9 d., 2 vai. po pietų įvyks. 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti yra pasi-i 
žadėję iš Waterburio pp. Stulginskai. Prašome pasuk-' 
ti savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis 
gražios lietuviškos programos iš VVCOP stoties, Bos
ton, Mass. r;C; ■•O’J- i

f, Biznieriai ir draugijoj skelbkite^ Darbininkų Ra-,28 metų amžiaus būtų at*cx 
dio programoje. ■ / Įeitnuo kareiviavimo.

Washington, rugp. 7 — 
Kongresas galutinai iš
sprendė, kad visi kareiviai, 
kurie liepos 1 d. sulaukė

1

c

t



Penktadienis, Rugpiūčio 8, 1941 DARBININKAS a
Iš Federacijos Kongreso
Dalyvauja Apie 70 Atstovų

Atstovai Rimtai Nusiteikę - Opas Pakilus
 ♦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Telefonograma 
“Darbininkui”)

Marianapolis, Thompson, 
Conn., rugp. 7, — Šiandien 
Marianapolio Kolegijos rū
muose vyksta LRK Fede
racijos Kongresas. Atsto
vų atvyko iš visos Jung. i p. Juozas B. Laučka, 
Valstybės valstybių. Daly- savaitraščio ‘Amerika re- 
vauja Kongrese apie 70 at- daktorius, referuoja Ame- 
stovų. Kongresą atidarė rikos lietuvių katalikų vei- 
Juoazs Laučka, maldai va-.klą. 
dovavo Prel. J. Ambotas.

Garbės Pirmininkais iš
rinkti: Kun. Dr. Kazimie
ras Urbonavičius, Prelatas 
Jonas Ambotas, Kun. Dr. 
Jonas Navickas.

Kongreso Prezidiumą su
daro: Vedėjas
Vilniškis, padėjėjai — Dr.'Kiti sveikinimus prisiuntė 
Atkočiūnas ir komp. A. A- laiškais ir telegramomis, 
leksis. Raštininkai— Stud.l Pirmojoj sesijoj išklau- 
Tamulis ir EI. Stanienė, syti valdybų raportai ir J. 
Rezoliucijų komisija •
Kun. Dr. Vaškas, J. Lauč- buvo diskusijos, 
ka, A. F. Kneižys, ir kun. J.
Balkūnas. Knygų peržirė- so eigos ir darbų pateiksi- 
jimo komisija — Antanas me sekančiuose numeriuo- 
Peldžius ir D. Averka. se.

Mandatų komisija: O. At- 
kočiūnienė, p. Dulkė, kun. 
Dr. Andriuška. Tvarkda
rys — Dr. Rakauskas.

Kongresą sveikino žo
džiu — Kun. Dr. J. Navic
kas, Prel. J. Ambotas ir

Kazys Kun. Dr. K. Urbonavičius. 
~ 'Kiti sveikinimus prisiuntė

v •

KVIETIMAS VYČIŲ SEIMAN RoOSeYeltiį?
Lietuvos Vyčių 29-tas seimas įvyksta rugpiūčio ------------------

12, 13 ir 14 dd. Šv. Vincento parapijoj, Tabor St., 
Esplen, Pittsburgh, Pa. Šiuomi netik Lietuvos Vyčių 
kuopos bei apskričiai, bet ypač mūsų vadai bei visuo
menės veikėjai yra nuoširdžiai kviečiami atsilankyti į 
šį nepaprastai svarbų seimą ir prisidėti prie jaunimo 
savo sumanymais bei patarimais.

Seimo programa jau ankščiau buvo paskelbta 
spaudoje. Dabargi seimo rengėjai su nekantrumu lau
kia atstovų bei svečių atvykstant, nes yra pilnai pasi
ruošę visus sutikti, aprūpinti nakvynėmis ir ruošia 
pramogas visus palinksminti.

Kadangi seimo vieta randasi tarpe Sheraden ir 
McKees Rocks, tad patartina vykstantiems seiman per 
Pittsburghą pasirinkti Route 51 ir vykti McKees Rocks

Washington, rugp. 7 — ge su Harry Hopkins nie- 
Gandai paplito, kad prezi- kam nesakęs, kur važiuo- 

kuris jąs. Roosevelto sekreto
rius užklaustas ar prezi
dentas susitiksiąs Chur- 
chillą, atsakė nieko neži
nąs, tik tiek galįs pasaky
ti, kad prezidentas išvažia
vęs atostogoms į Atlantiko

dentas Roose veltas, J— 
laivu išvyko atostogoms, 
susitikęs su Anglijos mi- 
nisteriu Churchill pasikal
bėjimui, jūrose arba ko
kioje nors prieplaukoje. 
Ministras Churchill taip 
pat apleido Londoną drau- vandenyną.

Prof. Kazys Pakštas,
įžymus mokslininkas ir vi- linkui. (West Carson St. iki Tabor St.). 
suomenininkas, ALRK Fe
deracijos Kongrese refe
ruoja Lietuvos vadavimo 
problemas.

JAPONŲ-RUSŲ SUSIRĖMIMAS
MANDZIUKE

Taigi iki pasimatymo seime!
L. V. 29-to SEIMO RENGĖJAI.

Dr. J. B. Končius, A. Raila, 
J, H. Čepukaitis, ir B. F. 
Gauronskis.

Seka Provincijų praneši
mai. Philadelphijos veiklą 
apibudina kun. Čepukaitis, 
“mainierių Klonio” darbus

zoliucijų Komisijon įėjo: 
kun. Konst. A. Vasys, kun. 
J. B. Dr. Končius, kun. Dr. 
J. Vaškas. Sudaryta Seimo 
darbų tvarka.

Centro Valdybos pirm, praneša kun. Česna, kaip 
kun. P. Juras patiekė Cen- Chicaga yra susirūpinusi 
tro Valdybos apyskaitą. Ji jaunimu etc. praneša kun. 
priimta su padėka. Kai pir- Paškauskas, kaip veikia 
mininkas kalba, sekreto- Bostono Provin. kalba ku- 

— Laučkos referatas. Taipgi, rjus pravedė kunigų regis- nigas Norbutas. Scranton

Shanghai, Kinija, rugp. 7 nija kerštingai žiūri į Ru- 
— Japonijos karo vadas 
Kunio Akiyama praneša, 
kad tarp sovietų Rusijos 
rubežiaus sargybinių ir 
Japonijos kareivių įvyko 
susirėmimas prie Manchu- 
li Mandžiuko vakarų daly
je.. Sakoma, I 
siunčia daug kareivių prie 
Sibirijos rubežiaus. Iš Lon
dono pranešama, kad Ja
ponija turi 250,000 karei
vių prie Rusijos sienų. Vi
si įvykiai rodo, kad Japo-

siją.

Japonai Kontroliuosią 
Vandenyną

I

Washington, rugp. 7 —
Jungtinių Valstybių vy- 

kad Japonija riausybė numato/ kad Ja- 
, ponijos veržimasis ir kon
troliavimas Thailand’o yra 

. Ašies plano dalis, kuriuo 
siekiama kontroliuoti v 
denyną ir dominuoti

i šaulyje.

Cambridge, Mass.traciją. Seimo pirmajame Provincijos žinias patiekė 
posėdyje dalyvavo: Prela- kun. Karalius. Iš kitų Pro
tas J. Ambotas, J. Kara- vincijų kunigai nesuskubę 
liūs, F. Norbutas, P. Juras, atvykti. Ypač buvo pasi-
J. Balkūnas, A. Petraitis, gendama New Yorko Pro-
K. Urbonavičius, A. Kace- vincijos atstovų.
vičius, Dr. V. Andriuška, Visi pranešimai įnešė 
Dr. J. Starkus, Dr. K. Ma- daug naujų klausimų. At- 
tulaitis, J. Mačiulionis, M. rodo, Seimas turės gana 
A. Pankus, P. Juraitis, A. daug nelaukto darbo. Visi 
Baranauskas, J. Jančius, užsimoję dideliems ir nau- 
V. Puidokas, J. Vaitiekų- jiems darbams. Reik tik 
nas, Dr. J. Vaškas, Dr. J. juos suvienodinti.
Navickas, J. Vosylius, Dr. Pirmasis posėdis baigėsi 

beveik pasiryžęs skirti sa-į K Rėklaitis, P. Mockus, P. 12 v. Sekė nusifotografavi-

Daugiau žinių iš Kongre-

Kunigų Vienybės Seimas
Pamaldos, Pirmasis posėdis, Nuotaika

Iš vakaro į Kunigų Vie-j 
nybės Seimą pradėjo rink
tis patys tolimiausieji de
legatai: Chicago, Philadel- 
phia, Scrantono Provinci
jos‘kunigai. Buvo jaučia
ma, jog šis kunigų Seimas 
bus gausus, rimtas ir pa
liks istorinis.

Atvyko Centro Valdybos 
Sekretorius, kun. J. Bal
kūnas, apdalino kunigus 
K. V. Metraščiu. Tai sudė
tinis rimtas informacijų 
istorinis dokumentas. Jis 
daro garbę Redaktoriui. 
Atvyko K. V. Centro pir-1 
mininkas, kun. P. Jutas/ 
Jisai patenkintas Kunigų

gsmo įnešė Vienybės kasi
ninkas kun. J. Karalius,

vąjį Ministerių Kabinetą ir ( 
pradėti “naują erą”.

Išaušo gražus rugp. 6 d. 
rytas. Nuo pat ankstybos 
valandos prie visų Kolegi
jos altorių buvo laikomos 
Šv. Mišios. Seniai tiek 
daug kunigų čia buvo nak
voję. Bet stambiausios die
nos pamaldos, tai Seimo 
Mišios. Jas laikė J. M. Pre
latas J. Ambotas. Diakonu 
buvo kun. J. Šukevičius, 

' subdiakonas A. Sandys, 
MIC. Apeigas tvarkė kun.

_ i A. Naudžiūnas, MIC. Ako- 
Vienybės nuveiktais dar- litais patarnavo klierikai 
bais, nors pačiam teko pri- A. Gurklys, MIC., A. Šepu- 
dėti ne vien daug darbo, ta. Turif. — J. Petrauskas, 
bet ir stambių aukų. . MIC.
— Bet be aukų ir pasi-' Pamokslą pasakė K. V. 

šventimo negalima ką nors Dvasios Vadas kun. Dr. K. 
gero padaryti, — raminasi Urbonavičius. Savo kalbo- 
jisai. Daug smagaus džiau- je jisai pažymėjo, jog da- 

bartiniai laikai yra pana
šūs į pirmuosius krikščio
nijos amžius, kad pildosi 
Kristaus pranašavimai, 
jog skaitys Dievui darą 

į garbę, jei yra persekioja
mi kunigai. Nieks negalė
jo tikėtis, kad grynai kata
likiškoje Ispanijoje įvyktų 
kruvina revoliucija ir na
mų karas. Kad per jį būtų 
naikinamos šventovės, už
mušami kunigai, naikina
mi Sakramentai, 
buvo.

Pas mus ramu, 
ka visko laukti, 
laikai. Būkime pasirengę 
išgerti gyvenimo kartybių 
ir kankinių taurę su Išga- 
nytojumi, kad su juo kar
tu viešpatautume, baigė 
pamokslininkas.

Lygiai 11 vai. prasidėjo 
pirmasis Seimo posėdis.

i Išrinktas Seimui vesti 
j Prezidijumas. Garbės Pir
mininkas Prel. J. Ambotas. 
Seimo Vedėjas kun. J. A. 
Karalius, Vice-^n-m. kun. 
J. Paškauskas. 's "Rastinfri- kraštą. Visa prekyba tarp 
kas kun. F. Norbutas. Re- Amerikos ir Japonijos su-

NEATSIŽVELGIANT 1 KAINĄ

Nėra Geresnės

Bile Kuriam 
Butelyje

nputia* sptnts

W!LSON DIST'UINC Co Ine B-s oi Pa

i

p. Leonardas šimutis, 
dienraščio “Draugo” re
daktorius, ALRK Federa
cijos Sekretorius ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, iškalbingas 
kalbėtojas.

LDS 8 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Rugpiūčio 10 d., tuoj po pas
kutiniųjų mišių, parapijos sve
tainėje, įvyksta LDS 8 kp. susi
rinkimas. Svarbūs reikalai, 
kviečiami visi nariai dalyvauti. 

P. Radaitis, Kp. Pirm.

ten bus iškilmės, kurios retai 
sutinkamos.

Rugpiūčio 8 d. ponia Karbaus- 
kienė su naujagimiu sūneliu su
grįžta iš ligoninės. Sveikiname 
ponus Karbauskus, ir jų nauja
gimį sūnų.

Užmuštas Mussolini SūnusČėsna, Juoz. Petrauskas, mas ir pietūs. O 1:30 po 
J. Padvaiskas, J. Paškaus- pietų prasidėjo naujas, an-' 
kas, K. A. Vasys, J. J. Va- trasis posėdis su naujai at- Roma, rug. 7 d. Kapito- 
lantiejus, J. Švagždys, J.'vykusiais kunigais. Bet a- nas Bruno Mussolini, ant-l 
Šukevičius, J. Bagdonas, pie tai bus vėliau. Rep. rasįs Benito Mussolini sū

nus, 22 m. amžiaus, už
muštas orlaivio katastro- 

i fojė, kurį jis išbandė netoli 
■ miesto Pica.

n •• n 1 • a n KaP- Bruno Mussolini>Rusija Reikalauja Anglijos Pulti
Vokietiją ,gyvenk da pavojų”

•--------------------------------------------- A iri 12 KAikaiaiKia Amerikos

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Londonas, rugp. 7 — So
vietų Rusijos komisarai 
Londone nuolatiniai reika
lauja, kad Anglija pultų

Vokiečiai Bombardavo 
Maskvos Fabrikus

v •

Dublinas, Airija, rugp. 7,

O taip

Bet ten-
Neramūs

1
Berlynas, rugp. 7 — Vo- Airijos vyriausybės susi- 

vokiečius iš Vakarų fronto kieti jos vyriausybė prane- rinkime buvo iškeltas 
ir taip išgelbėtų Staliną.‘ša, kad jų lakūnai subom- klausimas, kad reikalauti 
Bet Anglijos vyriausybė bardavo Maskvos lėktuvų Jungtinių Amerikos vals- 
rusams atsakė, kad jie dar fabriką ir kitus karo gink- tybių apsaugos nuo vokie- 
-------------------------- -------------------------------------j-----4.:---- lų fabrikus. ' čių užpuolimo.

I

• v

Liepos 30 d., Cambridge lietu
vių parapijos, N. J. Seselės iš
vyko į Elmhurst, Penn., kur į- 
vyksta amžinų įžadų priėmimo 
iškilmės. Seselės, priėmusios 
amžinus įžadus Aukščiausiajam, 
taip-gi atlieka rekolekcijas, ku
rios baigiasi rugpiūčio 15 d. Po 
iškilmių Seselės grįšta namo, 
kiek pailsėjusios, rengias prie 
mokyklos atidarymo sezono.

Rugpiūčio 1 d., įvykusiame 
Klūbiečių susirinkime, priimtas 
klubo modelis, ir nutarta pradė
ti statybos fondui aukų vajų. 
Aukoms bei paskoloms rinkti 
palikta pirmojo vajaus asmens. 
Tą dieną į rėmėjų eiles stojo šie 
asmens: Vincas Kandrotas $25.- 
00, Elena Jankauskienė $25.00. 
Klubo valdyba viršminėtiems 
asmenims taria širdingą ačiū. 
Šio mėnesio 17 d. rengiama ge
gužinė, kurios visas pelnas ski
riamas svetainės ir klubo staty-’ ly;avo pubbkos lietuvių dieno-

nėra prisirengę daryti puo
limą prieš vokiečius. Nors 
bolševikai ir giriasi laimė
jimais Rusijoje prieš vo
kiečius, bet pats faktas, 
kad jie šaukiasi visų pa
galbos įrodo jų pralaimėji-j 
mą. Anglija ir Amerika ža- vietų Rusijos vyriausybė 
dėjo pagalbą Prancūzijai, pareiškė, kad vokiečiai iš 
Graikijai ir Kitoms tau- dviejų pusių puola Kievą, 
toms, bet ta pagalba ir pa- iš šiaurių - vakarų nuo Ko- 
siliko pažadėjimu. Jei An- rosteno ir pietų nuo Biela- 
glija šiuo metu nepuola ja Čerkovo. Smarkūs mū- 
vokiečių, tai aišku, kad ji šiai eina prie Smolensko, 
turi skirtingus išrokavi- Maskva kas naktį vokiečių 
mus. 'bombarduojama. Esą pa-

|
; Daugelis įdomavosi ir dar te- 
i beįsidomauja, kiek ištikrųjų da

bos fondui. Gegužinė įvyks Gra-; į liepos *27 d.,
semere parke, Bedford, Mass. Brockton Fair Grounds. Kiek- 
Dedamos visos pastangos, kad vienas pareiškė skaičių sulig 
gegužinė būtų sėkminga ir ren-;savo apskaičiavimu — tai šeši, 
gėjai kviečia visus Cambridžie- tai septyni»ar tai devyni tūks. 
čius dalyvauti šioje gegužinėje, ‘ tančiai būta štai pareiški. 
nes gegužinė tikrai bus šauni. mas grocktono laikraščio, kuris 
Kas svarbiausia, kad minėtame plačiai aprašė apie šį lietuvių 
parke, galima ir sekmadieniais 3^^^, Laikraštis ‘The Brock- 
šokti. Tai visiems bus proga. ton Interprice’ rašo: “Imant 
prie geros orkestros linksmai vįgą publiką, dalyvauta
kojas pamankštinti. Bus proga vįrg 10,000”. Sunku sakyti, kad 
laimėti puikių dovanų. Bušai iš-į 
eis nuo parap. bažnyčios apie 12 
vai., už kelionę tik 50c.

RUSAI PRIPAŽĮSTA KIEVO 
PAVOJŲ

Maskva, rugp. 7 — So- vojus, kad vokiečiai nukirs 
Maskvos geležinkeliu susi
siekimą su Leningradu.

N. A. Moterą Sąjungos 
Kuopų Ir Narių Dėmesiui

Japoni a Sulaikė Laivus

Tokio, rugp. 7 — Japoni
jos vyriausybė uždraudė 
laivams plaukti į Ameriką 
ir tuo būdu daug Ameriko
nų Japonijoje nebeturi 
priemonės grįžti į savo

Sekmadienį, rugpiūčio 10 d., 
Marianapolyj įvyksta Kalvarijų 
šventimo iškilmės. Nuoširdžiai 
kviečiu kuopų valdybas ir nares 
dalyvauti šiose iškilmėse. Visos, 
kurios tik dalyvausite malonėki
te atsivežti savo ženklelius, ku
riuos kuopos vartoja ir vėliavas, 
jeigu turite.

Atvykusios į Marianapolį Są- 
. jungietės sueikite prie garsia

kalbių per kuriuos bus pranešta 
’ tvarka. Sąjungietės dalyvausi- 
, me “in corpore” Kalvarijų šven

timo iškilmėse, p. V. Liutkienė 
taus tvarkdare. Kviečiu gausiai 

! .
Teklė B. Mažeikienė. 

ALRK Moterų Sąjungos 
Apskr. Pirmininkė.

Parapijos klebonas kun. P. J. 
Juškaitis, kviečia ir ragina vi
sus Cambridžiečius, kad šiame1 
sekmadienį, t. y. rugpiūčio 10 d., 
visi Cambridžiaus lietuviai ka
talikai, važiuotų į Thompson, 
Conn. į gražųjį Marianapolį, 
kur bus šventinamos naujos 
Kalvarijų Stacijos. Norintiems 
važiuoti bus užsakytas autobu- 

Tikrai verta tą dieną vi-

i šis reporteris klysta, nes jam 
Brockton Fair Grounds labai 
gerai žinomi, tai jam lengviau
sia tiksliu skaičių nustatyti. Te
gu visi Amerikos raudonieji ir 
laisvamanėliai pamėgina su
rengti šitokį išvažiavimą, visas 
pastangas dėdami, to nepadary
tų. 0 katalikai parodė visiems, 
kad pas mus vienybė ir galybė.

Sekmadienį, užsakytos net 
keturios jaunavedžių porelės, 
kurių tarpe ir p-lė Petronėlė 

sas. Tikrai verta tą dieną vi-j Narmontaitė su Ignacu Lukošių 
siems vykti į Marianapolį, nes! iš Broghton, Mass. A.D.

laikyta. Iš Japonijos Ame
rika gaudavo daugiausia 
šilko, sulaikius prekybą, 
Amerikai jau pritrūko šil
ko ir tūkstančiai darb;r.inrldBjyvauti. Lauksime! 
kų šilko audenyčiose liekas 
be darbų. J,'vrr

I

*

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni- \ 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir į 

visokiems Parengimams. į.
Kainos prieinamos. i|i

| Myopia Club Beverage Co. 
; Grafton Avė., IsHngton, Mass. Tel. Dedham 1304-W į 
\ PRANAS GERULSKIS, Namą Tel. Dedham 1304-R i

I
i 2_______ _
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Kai Sovietų Rusijai ir jos 
vadovams atėjo sunkios 
dienos, iš Kremliaus pasi
pylė SOS šauksmai. Ir Sta- 
’inas, ir Litvinovas, ir ra
šytojas Tolstojus pagar
biai minėdami teisę, hu
maniškumą ir kultūrą 
kreipėsi į taip dar neseniai 
jų niekintąjį “kapitalisti
nį - imperialistinį” pasaulį 
kviesdami kovot “už civili
zaciją visų taiką ir laisvę 
mylinčių tautų”.

Ar Kremliaus valdovai ir 
jų propagandistų, dekla
muojančių apie teisę ir lai-, 
svę, humaniškumą ir civi
lizaciją, sąžinė švari, tai 
obsoliučiai ;___________
nam, kas tik blaiviau suge
bėjo stebėti SSSR ir jos 
pavergtų tautų gyvenimą.

Jei vis dėlto Vakaruose 
atsiranda kruviniausiojo 
istorijoje režimo rėmėjų, 
tai tiktai dar kartą pasi
tvirtina tiesa, kad toli gra
žu ne viskas krikščioniška 

J fronte tų, kurie tariasi ko
voju už krikščioniškąją ci
vilizaciją.

O mums lietuviams vie
nas iš pirmaeilių reikalų y- 
ra šis: mūsų mokslininkų, 
rašytojų ir žurnalistų ats
tovai esą šiuo metu USA į- 
tikinančia forma didžio
sios demokratijos šaliai 
turi pasakyti tiesą apie 

į SSSR “civilizacijos ir lais- 
aišku kiekvie- vės" rėžimą, tiktai per vie- 

nūs metus pasibaisėtinai 
sunaikinusį mūsų tėvynę.

Verax.

(Pradžia 1 pusi.) | priglobia kasdien apie 10— 
nėra iš ko perimti, nes bol-:^n“° su“^žaiz^ų “(7 
ševikai išsilakstė.

Bendra kauniškių nuo
taika gera. L^_, _____ .
kiai vra tiek išterorizuoti, ^eist^ aP*e 2,000 žmonių. 

Kalbėdamasis su vienu 
iš savo geriausių pažįsta
mų, vienu inžinierium, iš 
karto pajutau, lyg ture-Į 
čiau prieš akis pergyven-

tančių sukilėlių. O tokių 
nelaimingųjų vien Kaune 

Deja, kauniš-^ yra aPie 300 ir lengviau su

ję ir negali tiksliai iš jų ką 
pozityvaus išgauti. Jie 
džiaugiasi ir kartu verkia. 
Ir tai suprantama, nes jie 

! dar gyvena raudonosios 
pabaisos įvairiais prisimi
nimais ir dar vykstančiais 
mieste ir visoje Lietuvoje 
įvykiais. Juk dar naktimis,; 
nežiūrint vokiečių žygiuo- šluostydamas ašaras, . __ r eueraciJOS n.ongrese.

Šv. Tėvas yra pareiškęs, kad šiais sukrėtimų ir jančios kariuomenės, mie- pančiu balsu, sužlugęs, iš- ______________________
sielvartų laikais giliau įvertintume Dievo malonę. Tai ste eina kovos su bolševikų vargęs, nedrąsiai man kai-iriai ir sveikindamiesi pa- 
tokia paprasta, iš katekizmo paimta tiesa, kad daug partizanais: sukilėliai valo bėjo artimiausias mano žįstamieji ir draugai suri
kas gali pasakyti: nieko čia nauja, nes kiekvienas pra- miestą nuo raudonųjų pa- draugas, — ką mes dabar k0 karo pradžią.
^;"is mokinys tai žino. Gi koks “apsišvietęs” laisva-i razitų. O dieną kauniečiai galime kalbėti apie tuosl

lis tik pečiais patrauks. Tokiomis, anot jo, vaikų‘mato tų kovų rezultatus— barbarus ir mūsų tautos Bolševikų valdžia, jos pa
ikomis pasaulio nepataisysi. Kuomet didžiausi pa-(lavonus, karstus, šimtus per metus patirtas kan-|kįikaiv ir ypač bolševikų 
io mokslinčiai laužo galvas, kaip išrišti gyvenimo sužeistų ir pagaliau 
įlemas; kuomet milijonai vyrų kaunasi dėl savo 
os, gyvybės ir duonos, čia kaišiojama koks ten ka- 
zmas!
Taip kalba tie, kurie nepažįsta Dievo ir nepripa- 
Jo mokslo. Bet giliau į tą dalyką pažiūrėjus, da- 

aišku, kad toji paimta iš katekizmo tiesa vaidina 
_..— svarbų vaidmenį žmonijos gyvenime. Nes kas gi 
yra Dievo malonės veikimas? Ne kas kita, tik tikybi
nis ir dorovinis žmogaus susitvarkymas. Sugrąžink 
žmogui tikėjimą, nekaltybę ir teisingumo sąvoką, ir tu
rėsi ant žemės rojų. Lengva tai pasakyti. Juk yra žmo
nių (gal ir didžiuma), kurie jau seniai pamiršo, kaip 
atrodo nekaltybės pojūtis, o tikėjimą ir teisingumo 
sąvoką prarado besikamuodami su sunkiais gyvenimo 
uždaviniais ir ant kiekvieno žingsnio susidurdami su 
tikybiniu ir doroviniu nuopoliu. Kaip tokiems įkalbė
si, kad giliau įvertintų Dievo malonę? Pagaliau kieki 
yra netikinčiųjų ir protestantų, kurie iš principo už- 
ginčyja Dievo malonės buvimą. Yra dar šimtai milijo
nų stabmeldžių ir bolševikų, kurie skaito savo parei
ga likviduoti krikščionišką ar bet kokią religiją ir kar- ( 
du bei ugnimi naikinti visus tikinčiuosius. Jei kurie iš 
jų ir būtų girdėję apie Dievo malonę, tai dės visas pa
stangas, kad jos veikimą sutramdytų. Tad skelbti pla-( 
čiam pasauliui, kad įvertintų Dievo malonę, atrodo lyg 
ir bergždžia ir netikslu. O bet gi Šv. Tėvas to reika
lauja ir turi pilną teisę reikalauti, nes tai Kristaus ir 
Jo Bažnyčios paskelbta tiesa, nežiūrint, ar pasaulis, ją 
priims, ar ne. Ir ne taip jau bergždžias tas katekizmo 
mokslas, net ir tuomet, kai netikintiesiems yra skel
biamas. Juk pasišventę misijonieriai atverčia daug 
stabmeldžių tokiose sunkiose apystovose, kad vien 
Dievo malonei jų atsivertimą priskaityti tegalima. Y- 
ra ir atsivertėlių bolševikų. Iš jų atviro pasisakymo 
paaiškėja, kad ne kokia ten idėja, bet papraščiausios 
biaurios nuodėmės į bolševizmą juos įstūmė. Aiškus 
čia Dievo malonės veikimas. Dėl kokio smarkesnio su
krėtimo nusidėjėlis susigraudino, priėjo išpažinties ir 
aiškiai pamatė klaikią prarają, ant kurios krašto buvo 
atsidūręs. O pačių katalikų tarpe, ynač atšalesniųjų, 
kiek tai yra dirvos Dievo malonei veikti! Jei į ta pa
grindinę dvasinio gyvenimo tiesa atkreiptume tinka
mo dėmesio, tai bent katalikijoj užviešpatautų žemės 
rojus. K.

sės We*t Broadvvay, South Boston, Mait.
Telephone SOUth Boston 2680.

Reikia Giliau Įvertinti Dievo
Kun. Jonas Švagždys,

tos bolševikinės okupaei-1 Brockt°no lietu™į ParaP‘- 
jos apsvaigintą ir pri. jos klebonas, LDS Centro 
trenktą žmogų. Jį suprastii Pirmininkas ir Amerikos 
pakanka šių jo žodžių: Lietuvių Tarybos izdinin-

kas, įžymus kalbėto jas-vi- 
Brangus prieteliau, - — SUomenininkas, dalyvauja 

- ’ i Federacijos Kongrese.

mano žįstamieji ir draugai suti-

kalikai ir ypač bolševikų 
vis čias. Juk žiūrėk, mes pasi- sfbrai žydai priešingai gi 

naujai supiltus kapuose likę gyvi ir neišvežti, per ištisą birželio 22 dieną visa 
kapus. Ypač didelį liūdesį ištisus metus nė vienos ^ar^» kad tik nuslopinus 
pergyveno kauniečiai bir- nakties ramiai nemiegojo- lietuvių tautos dvasios pa-

i

kilimą ir sutramdžius e- 
ventualų sukilimą. Jie vi
somis priemonėmis ir vi

želio 26 d., kada jie masi- me... Praradome nervus, e- 
niai laidojo Lietuvos sū- šame užguiti, paversti ma
nus, kurie, pirmieji ginda-1 šinomis, gyvuliais, mums; . .
mi Lietuvos garbę, žuvo už išplėšta bet kokia teisė, sa*s budais pradėjo skelb- 
Lietuvos laisvę ir nepri-Įmes apsvaiginti, duokite ka(l čia nesama karo, o 
klausomybę. Tai buvo ne- j mums atsikvėpti, tada j^k vykstą eiliniai raudon- 
paprastas įspūdingas vaiz- mes būsime sau žmonės ir 
das, kurio liudininkai ne-įgalėsime būti objektyves- 
užmirš visą savo gyveni-! ni... Tik, gink Dieve, nekal- 
mą. Prie šių šventų kapų 
be paliovos ištisomis die
nomis dabar lankosi liku
sieji kovos draugai ir kiti 
kauniečiai. Daug ten pra
liejama ašarų, daug kas 
ten prisiekia eiti žuvusių
jų keliais, daug kas ten 
randa, kaip lietuvis, savo 
gyvenimo prasmę ir nusi- 
brėžia savo gyvenimo tiks
lą. Liūdna, kad šie didvy
rių kapai diena iš dienos 
negailestingai didėja. Jie

bėkite mums apie politiką, 
partijas ir kitus panašius į 
dalykus. Būkime lietuviai 
ir tik lietuviai. Atsidėkoki 
me kaip reikia mūsų žuvu 
siems broliams...

Man beklausant 
draugo skaudžių pergyve
nimų, staiga pasigirdo šū
viai, ir mūsų pasikalbėji
mas laikinai nutrūko. Tai 
buvo 11 vai. nakties. Mat, 
prasidėjo vėl kova. Ji tęsė
si visą naktį, iki 4 vai. ryto.

SUKILIMAS KAUNE

Per radiją

Paskutinėmis dienomis J12 skyriaus draugijų mo- 
prieš Federacijos 28-tąjį kesčiai — $5.00. 
kongresą į Federacijos; Džiugu yra pabrėžti fak- 
centro iždą įplaukė šios pi-’tą, kad prieš šį metinį Fe-j 
nigų sumos: įJ 1 J

Chester, Pa., Aušros Var
tų par. Liet. Raudonajam 
Kryžiui $50.00.

Hartford, Conn., šv. Tre
jybės par. Federacijos sky
riaus mokestis $10.00.

Providence, R. I., Federa-

klausomos Lietuvos Vals-

pro langus į sukilėlius. 
Kraujas liejasi. Sukilėlių 
sanitarinė pagalba šimtais 
veža sužeistuosius. Nėra

armiečių manevrai! O išj 
(kitos pusės jie kaip žvėrys 
(stvarstė kiekvieną dar už- 
jsilikusį laisvėje lietuvį in
teligentą ir juos kur tai 

'grūdo. Patys gi valdžios 
žmonės ir jų sėbrai galva-; 
trūkčiais dėjo į konfiskuo
tus lietuvių automobilius 
savo čemodanus ir traukė 
iš Kauno Maskolijos link. 
Tik dauguma žydų, kurie 
jau birželio 20 d. buvo ap
ginkluoti ir, matyti, nega
lėję savo kailio kartu su 
savo sėbrais išnešti, siuvo 
gatvėmis iki dantų apsi
ginklavę ir, darydami 
“tvarką”, pradėjo žudyti 
kiekvieną pasitaikiusį gat
vėje lietuvį inteligentą ar 
šiaip žymesnį asmenį.

Sukilėlių štabas šaltai 
■ skaičiavo valandas signa
lui duoti. Mat, jo svarbiau
sias uždavinys buvo sukil- 

ir visa ti reikiamu laiku ir su ma
žiausiais nuostoliais, grei- 

vos' čiausiu laiku sutriuškinti 
Lietuvos Priešą ir, paėmus Kauną

savo

Lietuva Nusiplovė Savo Gėdę...
Jo nekantriai laukė suki

lėliai ir šiaip visi padorūs 
Lietuvos piliečiai jau prieš 
porą mėnesių. Praėjo ge
gužės 30, birželio pradžia 
ir birželio 15 d. Ypač suki
limo nekantriai laukė su
kilėliai. Jau prieš du mė
nesius tam žygiui buvo pa-, 
siruošę ir laukė tik signa
lą. Jų susiorganizavimas 
buvo nepaprastai sunkus sovietli aerodromus ir ki- 
ir rizikingas. Apsupti iš vi- tuvs karinius pastatus. Nu- 
sų pusių GPU agentų, nuo- Džiugo kiekvieno lietuvio 
lat terorizuojami, dažniau- širdis, užvirė kovos krau- 
siai ištisus mėnesius besi-' Jas». suspaudė dar stipriau 
slapstą pas savo pažįsta-1 sukilėliai savo kumštis, 
mus ar net miškuose, jie* Sukilę iš miego kaunie- 
su didžiausiu įnirtimu ir šiai gerai suprato bombų 
pasiryžimu kiekviename sproginėjimo reikšmę, 
Lietuvos mieste, miestely- nprs ją bolševikai ir stvė- 
je ir net kaimuose susior- r®sl ^uč tuojau mažinti. Vi- 
ganizavo savo kovos bū- šame mieste savaime dva- 
rius. Jų eilėse daugiausia 
buvo jaunimas, vietoje iš
likusioje inteligentija, ūki
ninkaičiai ir labai daug lie- 

. tuvių darbininkų. Tai buvo 
Federacijai. Tai didžiausias konspiracijos 

rodo, kad vis labiau mato- fras, kurį tik Lietuva yra

jo didžiąją dalį Lietuvos 
turto, kurio dar anksčiau 
nesuspėjo pagrobti raudo
nieji okupantai.

Sukilimo laukė 
lietuvių tauta.

Birželio 22 d. rytą 
auštant, suraižė i__

■ padangę vokiečių bombo- bei Vilnių, paimti į savo 
nėšiai ir pakėlė į padangę rankas visą administraci

ją ir kartu su vokiečių ka
lt

v •

v •

• deracijos kongresą daugu
ma Federacijos skyrių ir 

į prie jų priklausančių drau- 
įgijų, klubų bei kuopų už- 
' simokėjo savo metinius 
mokesčius mūsų veikimo 
centrui — 7 ' - ■ — -
yra geras ženklas, kuris įr tautOg atsparumo dar-

■ I V¥ I VI Vrl l\^Vry JL' d” ' , e I A LA A £ VIA ▼ LA J x **

ei jos 49-to skyriaus drau- mas reikalas organizuoti mačiusi savo istorijos la- 
gijų mokesčiai į Federaci- *r vieningo lietuvių katali-pUOSe jr jęas svarbiausia, 
jos centrą $10.00. ;kų veikimo. Reikia, many-§įs darbas pavyko visu

Norvvood Mass Federa- ‘F t0S ?r?anizaciJ°® 100%, praėjo sukilimas, o
draug‘J°s’ ku™s ligsxol jo rezultatus įvertins atei- 

savo metinių duoklių ne- tis Tačiau jau dabar gali-cijos 10-to skyriaus drau
gijų mokesčiai Federacijos 
centrui $12.00.

Philadelphia, Pa., Visų 
trijų parapijų draugijų 
mokesčiai į Federaciją $12.

Cicero, III., Federacijos

i 

užsimokėjo, netrukus tai 
padarys.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 S. Oakley avenue, 
Chicago, Iii.i

ma tvirtinti, kad sukilimo 
dėka Lietuva ne tik nusi
plovė savo gėdą, bet ji iš
gelbėjo dešimtis tūkstan
čių savo tautiečių nuo iš
žudymo, o taip pat išgelbė-

riais galutinai išvalyti Lie- venamų namų, 
tuvą nuo raudonųjų gaujų, paskelbiama apie Nepri- 
Taip ir įvyko.

Birželio 23 d. priešpiet tybės atstatymą ir laikino- 
sukilo Lietuvos patriotai sios Lietuvos vyriausybės 
Kaune ir Vilniuje. Pasigir- sudarymą. Seka įsakymai 
do Kaune pirmieji Lietu- ir parėdymai. Lietuvių 
vos sukilėlių šūviai. Tai' nuotaika pakilus, karinga, 
buvo 17 pirmųjų Kauno Gatvėse dar verda kova su 
jaunuolių. Su dviem tik- bolševikų sėbrais, ypač 
rais ir dviem vaikų pištole- žydais, kurie, užsibarika- 
tais jie staiga puolė Pane- davę savo namuose, šaudo 
munės ginklų sandėlį. So
vietų sargyba po poros šū
vių pasišalino ir šie veik 
beginkliai vyrai paėmė
ginklų sandėlį. Bet nelai- jų kur guldyti. Talpinama 
mei jie jame terado tik į privačius butus. Gydyto- 

! vien 3000 šautuvų ir porą jų nėra, juos išvežė bolše- 
i kulkosvaidžių. Ką daryti vikai. Stengiamasi tenkin- 
be šovinių? Jie tuč tuojau tis vienu kitu gydytoju ir 

[ pradėjo šautuvus gabenti į pora gailestingųjų sesu- 
Vilijampolę, kur jų laukė čių. 
kiti sukilėliai, puolę ten e- 
santį kitą ginklų sandėlį, va vienas iš Berlyno išvy- 
Bolševikų smarkiai apšau- kusių mūsų kovos draugų, 
domi kulkosvaidžių ugni- aviacijos leitenantas Džen- 
mi, jie heroiškai pasiekė kaitis. Jis nusileidžia su 
laiveliais antrąjį Neries parašiutu prie Kauno ae- 
krantą ir ten su pora šimtų rodromo dideliems uždavi- 
šautuvų susijungė su vie- niams. Nepavyksta: besi- 
tos sukilėliais, kurie tik leidžiant lūžta koja. Bolše- 
ką išplėšė Vilijampolės vikai peršauna jį į krūtinę, 
ginklų sandėlį. Laimei, vi- Didvyris po poros valandų 
lijampoliškiai tz---------------

tuose sandėliuose 
vien tik šovinius. Panemu-^ 
niečiai, pasiėmę šovinius ir 
palikę vilijampoliškiams 
šautuvus, grįžo vėl per Ne
rį į “
metu 
sukilėliai nugabeno liku
sius šautuvus į Fredą, A- 
leksotą ir tokiu būdu ap- . lia.i kerta paskutinį smūgį 
ginklavo vietinius sukilę-! sovietų armijai, kurios 

Kaune nepalieka nei pėd
sako, ir atkakliai kovoja 
su kiekviena bolševikų ci
tadele. Nugali.

Išliuosuojami iš kalėjimo 
politiniai kaliniai, kuriuos 
bolševikai beveik metus 
kankino. Deja, dalis bolše
vikų išvežta į Minską. Pa- 
liuosuotieji kaliniai nepa
našūs į žmones, nes sunku 
juos atpažinti. Buvo išliuo- 
suoti mažiau žymūs asme
nys, nes labiau žinomus 
bolševikai išvežė. Veik visi 
išliuosuotieji tuojau stvė
rėsi ginklo prieš jų kan
kintojus, nukankintieji gi 
kaliniai globojami.

Birželio 24 d. rytą prasi
dėjo miesto valymas. Bu
vusiame sunkiųjų darbų 
kalėjime lietuvių vietą už
ėmė Lietuvos išdavikai. Jie 
dar sutalpinti į buvusios 
sovietų pasiuntinybės rū
mus, saugumo policiją ir 
kitur.

Birželio 24 d. po piet į su- 
- —-- y » x _ tt _ ___

giuoja pro išsprogdiptą 
Tęsinys 4-tame pusi.

Birželio 22 dieną rytą žū-

sukilėliai miršta Kauno Raudonojo 
rado Kryžiaus ligoninėje.

Bolševikai Nužudė 
i Sužeistą Leit.

j Panemunę. Tuo pat Dfenkaitį 
?tu kiti panemumeciai z

Birželio 23 į 24 d. naktis
Kaune audringa. Sukilę-

liūs.

Metalo” Fabriko Darbininkai
Nuginklavo Tris Bolševikų Tankus

13 vai. prasidėjo rimta pila į bėgančią bolševikų 
kova Vilijampolėje, Pane-' kariuomenę. Ji nepajėgia 
munėje ir Aleksoto, o po rimtai priešintis; gatvių; 
valandos ir Kauno centre.' pašalyje virsta raudonar- 
Sukilėliai, daugiausia dur-1 miečiai, palieka savo pa- 
tuvais, puolė svarbesnių- buklus, tankus, tanketes ir 
sias valdžios įstaigas ir kaip zuikiai mauna kas 
jas per porą valandų po ne- kur gali. Tai jiems buvo 
paprastai žiaurios kovos (tikras perkūnas iš giedro 
užėmė. Visose gatvėse tra- dangaus. Užuot susilaukę 

-v. . . tėjo kulkosvaidžiai ir šau-'paramos iš vietinių gyven-
aziu^ais tuvai. Pietų metu staiga tojų, jie staigiai gavo kru- 

bardavimą. Jie visi savo “Metalo” fabriko^darbinim1 r . « -
širdyje katučių plojo.
— Išsilaisvinimo valan

da jau atėjo, galas mūsų 
tautos budeliams, lauk'

siniai sukilo visi lietuviai.
Užuot lindę j slėptuves, jie 
nežinia kokios jėgos stu
miami pasirodė gatvėse ir, 
languose ir su 
veidais stebėjo patį į yytaut0 prospektą vinąją pirtį.

v •

Uldl Ullllll“
kų būrys ir su pora pišta- LietUVOS 1 riSpaiVe 
lietų rankoje bei su plaka
tais ginkluoti nuginklavo 
tris bolševikų tankus. Bet 

raudonąsias gaujas iš mū- tikra tragedija: nei vienas 
sų šventos lietuviškos že- iš sukilusių darbininkų ne
mes, mirtis mūsų tautos gali valdyti užgrobtų tan

kų. Tačiau jie nenusime-
_ , „ na: išplėšia iš jų kulkosvai- įstaigas. Užplėvesavo Lie- 
Nepri-džius, sudaužo tankų vai-tuvos valstybinė vėliava

išgamoms, išdavikams ir 
Lietuvos parazitams, te
gyvuoja Laisva, ' 
klausoma Lietuva! — to
kiais šūkiais ir linkėjimais 
bučiuodamiesi šeimos na-

I
I

- Karo Muziejaus 
Bokšte

Birželio 23 dieną 2 vai. 
po pietų sukilėliai jau užė
mė Kauną, visas valdžios

rus ir drožia į pagalbą savo Karo Muziejaus bokšte. kBėliy užimtą Kauną įžy- 
, .. ...... « _____ ...... - - triumą nro issnrnp-nint-abroliams, kurie kiekvieno-j Suplėvesavo tautinės vė- 
je gatvėje iš visų kampųlliavos ant visų lietuvių gy-
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Visa kita tvarko laikinoji 
vyriausybė ir jos adminis
tracija.

Birželio 25 ir 26 d. suki
lėliai dar labiau išvalo 
Kauną ir priemiesčius nuo 
raudonųjų partizanų ir ve
da kovą prie Kauno esan
čiuose miškuose su pasis
lėpusiais raudonarmie
čiais.

Lietuvių sukilėlių nepa
prastą drąsą ir pasiaukoji
mą patys vokiečių kariai 

I taip apibūdino:
— Narsiai kovojo 

miai, bet tokiam narsumui 
ir tokiam pasiryžimui bei 

Tarp sukilėlių ir vokiečių ištvermei, kokj šiandien 
užsimezga mes matome 

Vokiečių ka- niekas negali prilygti.
i ___ ~ _

Sukilėliai Kovojo Kaip Liūtai”, 
Sako Vokiečių Kariai

(Pradžia 1 pusi.)
Vytauto tiltą 6 vokiečių 
kariai su vienu leitenantu 
priešakyje. Juos pasitinka 
sukilėliai ir veda į radiofo
ną. Čia leitenantas pasako 
kelis žodžius ir praneša a- 
pie Kauno užėmimą. Po ke
lių valandų vokiečiai pa
stato tarp susprogdintų 
geležinkelio ir Vytauto 
tiltų pontoninį tiltą ir ke
liasi į Kauną. Minia juos 
sutinka. Sukilėliai palaiko 
mieste tvarką, vokiečių gi 
kariuomenė žygiuoja savo 
keliu.

Kun. Pranciškus Juras, 
Lawrence lietuvių parapi
jos klebonas, LDS Centro 
Valdybos Vice - Pirminin
kas, Kunigų Vienybės Pir
mininkas, ALRK Federaci
jos iždininkas, įžymus vi
suomenininkas, dalyvauja 
Federacijos Kongrese.

Kun. J. Balkūnas,

Maspetho lietuvių parapi
jos klebonas, išrinktas Ku
nigų Vienybės Sekreto
rium antram terminui, į- 
žymus visuomenininkas, 
dalyvauja Federacijos 
Kongrese.

4 si <

kariuomenės užsimezga mes matome Lietuvoje, 
kontaktas. Vokiečių ka- niekas negali prilygti. Jie* 
riuomenės vadovybė pai- kovojo ne kaip žmonės, bet 
ma į savo rankas užmies- kaip liūtai. Tai geležiniai 
čio pašto susisiekimą ir vi- žmonės, tai pasakiški vy-i 
so susisiekimo kontrolę, r ai, — girdėjau kalbantis,

Šie trys Kunigų Vienybės valdybos buvusieji ir 
dabar rugpiūčio 6 d. vėl naujai išrinktieji nariai labai 
daug pasidarbavo išgavimui iš Amerikos Vyskupų Ko
miteto stambios virš $60,000.00 sumos paramai nuo 
karo nukentėjusiai mūsų tautai.

KUN. J. KARALIUS,

Shenandoah, Pa. lietuvių par. klebonas, 
Kunigų Vienybės iždininkas, įžymus ka
talikiškos studentijos rėmėjas.

TtLEFOHŲ 
KOMPANIJOS

PENKIOSE 
VALSTYBĖSE

Mes vadinamės Naujosios 
Anglijos Telefonų Kom
panija. Be mūsų yra 129 
kitos telefonų kompanijos 
toje pačioje teritorijoje... 
Tos kitos kompanijos tar
nauja susisiekimui, pra
dedant nuo mažų bažnyt
kaimių iki didžiulių mies
tų. Visi, turį telefonus, 
gyventojai siekia bendro 
tikslo — geriausio galimo 
patarnavimo žemiausio
mis kainomis.
Apie du kartu metuose at
stovai šių telefonų kom
panijų Massachusetts, 
Rhode Island, Vermont, 
New Hampshire, ir Maine 
valstybėse susirenka pasi
kalbėti apie naujus meto
dus, naują telefonų tech
niką ir aparatus... ir po 
to pasilinksmina bendrai 
miestelyje.
Keliaudami ar telefonuo- 
dami aplink Naująją An
gliją, jūs rasite visur 
“telefonų žmones” norin
čius jums patarnauti. 
Toks yra “telefonų žmo
nių” elgesys.

IEW ERGUND TELEPHORE k TELEGRAFU C&

aukštus vokiečių karinin- žiaus sukilėlių sanitariniai} vo raudonarmiečių armija, 
kus- ... automobiliai. Juose suse- kurią niokojo sukilėliai ir

Ir kas gi gali patikėti, jęS jaunas personalas, 
i kad 17- 18 metų vyrai dažniausia felčeriai ir sa- 
j durtuvais, per savo draugų vanorės merginos skuba 
lavonus, eme įstaigas, san-, slaugyti išmėtytus po bu
delius ir atskirus Kauno, įus apįe 3000 sužeistųjų, 
namus. Jų šūkis buvo pir-j jų tarpe apie 300 labai sun- 
myn! Laisvė arba mirtis. , fcįai. Kasdien laidojami

Apie 70% visų Kauno, naujj mirštantieji, 
langų kulkų subadyti, nei 
vieno namo slenkščiai, sie
nos krauju aptaškyti. Ir ašlnai paskutinį savo žiauru- 
apsigyvenau name ir žen- mą parodo naktį iš birželio 
giu prieangiu krauju ap-/ 
šlakštytų. Čia žuvo du rau-į 
donarmiečiai, nukovę vie
ną jauną sukilėlį.

Birželio 27 — 28 d. Kau
ne viešpatavo jau tvarka. 
Įstaigos veikia, žmonės 
renkasi į savo darbo vie
tas. Tik liūdnai byloja va
žiuoją Raudonojo Kry-

Bolševikiškieji partiza-
* - . • v •

26 į 27 d. Jie Vilijampolėje 
išžudo klastingai apie 20 
lietuvių vaikų. Šiam žiau
rumui, kaip pasakojama, 
vadovavęs kažkoks vili- 
jampoliškis žydas. Sukilė
liai laiku paskubėjo ir vi
sus banditus išnaikino. 
Šioje kovoje taip pat žuvo 
nemaža ir sukilėlių.

vokiečių kariuomenė.
Birželio 28 d. pietų metu 

Kauną pasiekė žinia, kad 
nepaprastai sunaikinti 
Šiauliai. Vilniuje gi suki
lėliai galutinai apsivalė; 
nuo bolševikų armijos ir 
tik kaujasi su vietos para
zitais.

Šiandien visa Lietuva jau 
laisva nuo bolševikų. Vi
sur plėvesuoja Lietuvos 
trispalvė. Naujas gyveni
mo lapas jau atverstas. Jis 
apšlakstytas lietuvių krau-

ju, kurio jokia jėga neiš- Kaune. Labai žiaurios gat- 
trins. Visa lietuvių tauta, 
pakėlusi tiek aukų, laukia, 
ką jai atneš rytojus.

Mano prietelius, su ku
riuo atsisveikinau, turėda- 

jmas išvažiuoti iš Kauno, 
tarė:
— Mes šiandien laisvi. 

Kas bus rytoj, mes nežino
me. Bet viena mes žinome: 
tai, kas įvyko sukilėlių pa
siaukojimu — paliks 
siems amžiams mūsų Tau- 

» tos ateičiai ir egzistenci
jai...

vi-

Ką Sako Šveicarijos Dienraštis
• • •

Kauniečiai labai nerima-

gos už jo galvą paskyrė 
aukštą premiją. Jis slaps
tėsi pas ūkininkus, nors 
kiekvienas jų negalėjo jo 
laikyti daugiau kaip vieną 
savaitę. Puikiausias lietu
vių patriotiškumo įrody
mas yra tas faktas, kad 
pulk. Bobelis galėjo vesti 
tokį gyvenimą vienuoliką 
mėnesių ir kad jis nebuvo 
nekartą išduotas.

Sovietų okupacinę ka
riuomenę Lietuvoje, susi
dedančią iš 500,000 žmo
nių, sudarė daugumoje ka
riai, nemoką rusų kalbos, 
būtent, kalmukai ir kirgi
zai iš rytų Pavolgio. Ar 
Maskva bijojo kariuome
nės kontakto su lietuvių 
tauta, tik neseniai sovieti- 
zuotos? Faktas yra tas, 
kad kariuomenė buvo ap
gyvendinta provincijoje, o 
ne miestuose. Tokiu būdu 
sukilimas galėjo kilti Vil
niuje, Kaune ir Šiauliuose. 
Tačiau lietuviai nebūtų ga
lėję išsilaikyti Kaune ir 
Vilniuje dvi dienas, o Šiau
liuose keturias dienas, jei
gu vokiečių aviacija nuo 
pirmų valandų nebūtų do
minavusi ore ir nesunaiki
nusi aerodromų. Didelis 
lietuvių nuopelnas vokie
čių atžvilgiu buvo tas, kad 
jie laikė tris svarbiausius 

i tiltus per Nemuną ir Nerį. 
Tokiu būdu von Reichenau 
armija, pradėjusi žygį Su
valkuose, galėjo eiti prie
kin Minsko ir Daugavpilio 
kryptimis.

Šiaulių apylinkėje rusai 
galėjo ilgiau išsilaikyti. 
Jie jau iš anksto suėmė a- 
pie tūkstantį lietuvių inte- 

. ligentų. Šie žmonės GPU 
buvo išgabenti Rusijon ir 

į apie jų likimą nieko neži- 
. noma. Šiame rajone kova 

buvo nepaprastai kruvina. 
Šiauliai yra pramonės cen
tras su 60,000 gyventojų. 
Ypač atkakliai prieš sovie
tus kovojo lietuvių darbi
ninkai, kuriems Maskva 
pažadėjo aukso kalnus, bet 
praktikoje jie buvo prira
kinti prie mašinų stacha- 
noviškais metodais, įves
tais kaip ir visoje sovietų 
Rusijoje. Tad sukilimas 
buvo visuotinis, visos tau
tos. Sovietai buvo užklupti 
netikėtai. Tai įrodo, kad 
lietuvių projektų sekretai 
buvo gerai išsaugoti. Tai į- 
rodo pavyzdingą patriotiš
kumą, nes beveik visa tau
ta buvo pašvęsta į šį sekre
tą. Lietuviai, paleidę į šią 
kovą apie 150,000 žmonių

(Tęsinys 7-tame pusi.)

vių kovos įvyko tarp sovie- ‘ 
tų pajėgų ir lietuvių gy
ventojų. Lietuvių gyvento
jai buvo palaikomi tauti-Į 
nės gvardijos, kuri visame 
krašte priskaitė 110,000 
žmonių. Ši gvardija (auto
rius turi galvoje Šiaulių 
Sąjungą. Mūsų pastaba), 
susiorganizavusi dar prieš 
bolševikų okupaciją, galė
jo bent dalinai išsaugoti 
savo ginklus, juos suslėp
dama. Tačiau ginklų turė
ta tiktai šautuvų ir kokį tu 
žiną kulkosvaidžių. Visos 
lietuvių kariuomenės ar- 
motos ir sunkioji karo me
džiaga buvo pagrobtos 
raudonosios armijos. Prie 
tautinės gvardijos prisidė
jo “lietuvių nacionalinis 
korpusas”, kurį sudarė lie
tuvių armijos likučiai, į- 
jungti į raudonąją armiją 
ir sudarę dvi divizijas. Lie
tuvių karininkai buvo su
imti, išvežti arba sušaudy
ti, bet jų visgi šiek tiek li
ko. Raudonoji valdžia buvo 
nutarusi šį korpusą paleis
ti, bet vokiečių - rusų ka- 

Tokiu

• w

no ji armija atkakliai gina
si ir tvirtai laiko savo įsi
tvirtinimus. Todėl bus įdo
mus susipažinti su lietuvių 
kova už nepriklausomybę, 
remiantis tomis žiniomis, 
kurios yra gautos vakarų 
Europoje, o taip pat pada
ryti išvadas dėl ateities o- 
peracijų, nes lietuviai nėra 
vienintelė nerusų tauta, į- ras tatai sutrukdė, 
jungta į dabartines SSSR būdu lietuvių korpusas ga- 
sienas. Įėjo dalyvauti kovoje. Jis

Vokiečių kariuomenės a- nusikratė sovietiškais va- 
taka prasidėjo birželio 22 dais ir pasiskyrė vadu e- 
d., 3 vai. rytą. Lietuvių re- nergingą pulkininką Bobe-

— Žinomas prancūziško
sios Šveicarijos dienraštis 
“Tribūne de Geneve” įsidė
jo straipsnį apie sukilimą 
Lietuvoje prieš bolševikus. 
Šio straipsnio vertimą čia 
pateikiame:

“Jeigu vokiečiai taip į 
greit galėjo pralaužti rusų 
frontą šiaurėje, skubiai 
pasiekti Minską ir Rygą, 
sunaikinti prie Balstogės

i

Gaižūnų Poligone Bolševikai 
Nužudė 300 Ūkininkų

Galas Lietuvos Parazitams — Tegyvuoja Laisva, 
Nepriklausoma Lietuva

Birželio 28 d. rytą Kauną ūkininkų nuo žudynių.
pasiekė liūdna žinia: ap
suptieji Gaižūnų poligone^stavo dėl Vilniaus sukilė- 
raudonarmiečiai 
naktį (iš 27 į 28) apie 300 žinojo, kad Vilnius yra pa- didžiules sovietų pajėgas, 
ūkininkų. Sukilėliai suju- imtas, bet kad ten dar eina1 jie turi būti dėkingi 
do. Pasikvietę į pagalbą žiaurios kovos, 
vokiečių dalinius, nudūmė mas su Vilniumi buvo visą’įrodo tas faktas, kad pietų 
į miškus priešintis bolševi- laiką nutrauktas, nes tarp fronte — Voluinėje, Galici-voliucija iškilo tą pačią lj- Pulk. Bobelis pasiliko 
kams ir ginti savo brolių Kauno ir Vilniaus dar bu-Į joje ir Besarabijoje raudo- dieną po piet Vilniuje

išžudė j lių padėties. Jie tik viena

nar-
Susisieki-I šia jai mažajai Lietuvai: tai

Kun. P. Ragažinskas.

Suvalkijos Ūkininkų Sukilimas
(Atsiminimų žiupsnys iš netolimos praeities)
GEDULO ŠYDAI IR LIŪDNOS 
LAIDOTUVIŲ GIESMĖS.

Žinia apie sušaudytuosius žaibo greitumu 
pasiekė netik jų šeimas, bet ir plačias Suval
kijos apylinkes. Gedulo šydais pasipuošė ne- 
vien tik žuvusiųjų giminės, bet ir daugelis ar
timųjų. Ypač skaudu buvo, kad sušaudytųjų 
neleido palaidoti savo parapijos kapuose.

Dešimtį naktų, giminės, kaimynai ir pažįs
tami iš tolimųjų apylinkių rinkosi į nukentė
jusių šeimų namus, ir ligi saulėtekio giedo
davo šventas giesmes. Žuvusiųjų paveikslai 
buvo apipinti vainikais, ir kerčioj prie degan
čių žvakių pastatyti. Gražusis, pilnas žiedų 
ir pavasario kvapo birželio mėnesis buvo vir
tęs rūsčiąja Vėlinių diena.

POLICIJA TARDO DĖL 
^GZEKVIJŲ.

Kaip po kiekvieno sušaudymo Suvalkijos

sukilimo dalyvių, taip ir šiuo kartu daugu
moj Suvalkijos bažnyčių viena diena buvo at
laikytos iškilmingos egzekvijos, į kurias pri
sirinkdavo žmonių tarsi į didžiausius atlai
dus. Kartu tai buvo ir protestas prieš vyriau
sybės žygius. Po tokių pamaldų pas kiekvie- 
nš kleboną atsilankydavo policija norėdama 
sužinoti kas prašė atlaikyti egzekvijas ir visą 
eilę kitų kvailų klausimų klausdavo, kol ne
tekę kantrybės klebonai tvarkos ir teisingu
mo sargams parodydavo klebonijų duris...

Suvalkų Kalvarijoj dėjosi dar keistesnių 
dalykų. Policija nesitenkino vien kunigų 
kamantinėjimu, bet areštavo mergaites 
(Naujokaitę iš Dambaukos kaimo ir Karaliū
tę iš Kalvarijos miesto) ir pasodino dviems 
dienoms kalėjiman. Tardydami įvairiais bū
dais tas nepilnametes terorizavo. Jos buvo 
areštuotos vien už tai, kad pynė vainikus, 
kuriais buvo papuošta bažnyčia pamaldų me
tu už sušaudytuosius ūkininkus.

Klierikas J. Vaitkevičius, kuris prieš pa
maldas už sušaudytuosius papuošė katafelį,

įėjo dalyvauti kovoje. Jis

iri krašte, nors sovietų įstai-

vyriausybei reikalaujant, turėjo būt atleistas 
iš Vilkaviškio kunigų seminarijos, nes kitaip 
valdžia grasino uždaryti seminariją.
NUNOKUSIŲ JAVŲ GRŪDAI BYRA 
ŽEMĖN, O ŪKININKAI KALĖJIME.

Liepos mėn. keletą kartų lankiausi Mari
jampolės ir Vilkaviškio kalėjimuose. Tiek 
viename, tiek kitame devyniasdešimts nuo
šimčių buvo ūkininkai, kurie kamandantų 
kaipo “buntovčikai” administratyviniu būdu 
nubausti pinigine pabauda ir kartu po kelis 
mėnesius kalėjimo. Buvo pats viduvasaris. 
Rugiai jau buvo pernokę. Grūdai biro žemėn. 
Pačiame darbymetyje namieje daugelyje ū- 
kių tebuvo moterys su mažais vaikais. Na 
nieko nuostabaus. Kai kas gana rimtai įrodi
nėdavo, kad tautos ir valstybės ūkio reikalus 
tuo metu iš prezidentūros tvarkydavo ne vy
rai, bet sijonai. Tokia buvo mada...
KATEKIZMO PAMOKA 
SLAPTAJAI POLICIJAI.

Liepos mėn. 19 d. vėlyvą vakarą prisistatė 
pora uniformuotų rėžimo ramsčių įteikdami 
popierį pasirašyti, kad jie mane radę namieje 
ir kad rytojaus rytą privaląs važiuoti Ma- 
riampolėn duoti kaikuriuos paaiškinimus po

litinei policijai. Toki svečiai man jau nebuvo 
naujiena, Nuvykęs Mariampolėn prisistatau 
politinės policijos valdininkui Čenkui (dabar 
pabėgęs Vokietijon). Jis paskyria man du 
simpatiškus vyrukus, kurie mane nusivedę į 
nuošalų kambarį pradeda šneką apie orą. 
Nuo oro pagaliau priėjom prie katekizmo aiš
kinimosi. Pirmas jų klausimas buvo, kodėl 
aš laikąs egzekvijas už sušaudytuosius “me- 
težninkus”. Į tai atsakau trumpai ir drūtai:
— Bažnyčia negina privačiai melstis net už 

savižudžius. O sušaudytieji kai kurie mano 
buvo geri pažįstami, o dauguma praktikuo
jantieji katalikai, prieš nužudymą sutvarkę 
savo sąžinės reikalus. Todėl jokio nusikalti
mo nematau už juos melstis.

Mano atsakymu į jų klausimus stropiai už
rašinėjo. Apie pora valandų vargino visa ei
le įkyrių klausimų. Tarp kitko net paklausė, 
kas per tas egzekvijas užžibino žvakes.
— Aišku, kad zakristijonas — atsakiau.
— Bet kas jam liepė — pabrėžiamai paklau

sė “tardytojai”.
— Kokio dar čia liepimo — aiškinau toliau. 

Zakristijonas žino, kad jo pareiga per kiek
vienas mišias užžibinti žvakes. Ir žvakių ži- 
binimaS nėra joks priešvalstybinis veiksmas.

(Bus Daugiau)
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LDS STUDUU RATELIAMS Amerikos Lietuvių Gyvenimas Ir Veikimas
Birželio 29 d. 1941 m. Iš Marianapolio Padangės

Marianapolis randasi prie 
Thompson, Conn. valsty-4. Palaiminimas Žmonėms

Jei Krikščionybės prakilnumas taip pakelia mūsų bėję. Iš toliau pirmą syk 
mintis, tai mes širdies gilumoje jaučiame, kaip visų 
žmonių troškimas, drauge su Mūsų, yra prašyti Dievą, 
kad šioje taip svarbioje istorijos valandoje, visų dory
bė atitiktų jų tikėjimui.

Mūsų mintys ypatingai krypsta į tave, o Roma, 
Mūsų gimtinės mieste, amžinojo patarimo vieta, su 
tokiu prakilnumu pripratus sutikti Bažnyčios gyveni
me didžiausias nelaimes!

Tau visų pirma teikiamas Mūsų palaiminimas, 
nes Mes žinome, kad šioje valandoje, savo ramioje sti
prybėje ir gerame darbe, tu neatsižadėsi tikėjimo, ku
ris tave paskyrė būti pasaulio vadove, tautų pasigerė
jimu; iš tavęs Krikščionys semia kultūrą!

Drauge su tavimi Mes laiminame visus Italijos 
žmones, kurie turėdami tą garbę būti Bažnyčios vie
nybės centre, parodo aiškius Dievo pasiuntinybės žen
klus ir kurių pasikeičianti, bet garbinga istorija, per 
šimtmečius įrodo nenutrauktą Katalikišką tradiciją.

Galutinai, visam pasauliui, kur tik yra mūsų vai
kai, lygiai Mums brangūs, Mes siunčiame savo laimi
nimą, nors Mūsų širdis sudreba pamąščius apie tuos 
žmones, kurie tiek daug kenčia nuo šių dienų nelai
mių. Šis baisus karas pripildė žemę kančiomis ir aša
romis.

Mes neišskiriame iš savo maldų ir gerų linkėjimų 
nė tų, kurie dar yra toli nuo Motinos Bažnyčios, kad ir 
jie pajustų jos nuolatinį kvietimą sugrįžti ir joje rasti 
išganymą ir taiką.

Šitokiu būdu Mes visus pavedame Jėzui Kristui, 
pasaulio Atpirkėjui. Ir Jo vardu, šventųjų Apaštalų 
Petro ir Povilo valdžia, kurių šventę minėjame, Mes 
suteikiame visiems, iš širdies gilumos, Apaštališką lai
minimą.

lankydami gali per klaidą 
patekti į Thompsonville, 
kurs taip pat yra Connec-' 
ticut valstybėj. Į Mariana- 
polį vykstama traukiniu saldžias uogų kekes saulės 
ar busu iki Putnam sto- spinduliuos; ankstyvosios 
ties, o iš čia į vietą tik 4 mūsų mėgiamos tulpės, 
mailės. inarcyzai, žemutės plačia-

Marianapolis yra didžiu- lapės vaistingos konvali- 
lis lietuvių Marijonų vie- jos, išdidūs bijūnai, prakil- 
nuolijos dvaras su kolegi- nosios rožės ir daug kitų 
ja berniukams. Tai ramus puikių žieduočių augalų, 
gamtos grožio apsuptas turinčių vietą ir paskirimą 
kampelis! Atstu nuo di- puošti darželį, sodą, takus, 
džiulių miestų triukšmo ir miško aikšteles ir k., savo 
tvankaus oro; pupšnius ko- vegetaciniu našumu pri- 
legijos rūmus ir kitus pa- duoda gyvybinės nuotai- 
status iš visų pusių apgau- kos Marianapolio apylin-j 
bia įvairiarūšės lapuočių kei ir žmogui įkvėpia dau- 
girios ir kultūringi parkai, giau kūrybinių galių. 
Nuo centro visomis kryp- kurie gyvybiniai 
timis į laukus ir aplink — 
parką išvesti geri keliai. 
Čia pat praeina ir didžiu- 
lis plentas i artimiausius 
miestus: Worcester, Provi
dence, Boston ir k. Visi so
dai, keliai ir takai apaugę 
dekoratyviais medžiais, 
krūmais ir gėlėmis. Amži
nai žaliuojančių ir lapuo
čių medžių tvarkinga kom
binacija kiekvienu laiku 
parkams priduoda puikų 
vaizdą. Laisvėje, saulėje 
augdamos parkų eglės, pu- .
šys plačiai iki žemės sklei- etln&al ®al‘ nuteikti ktak- 
džia minkštais spygliais v.'™ą 
nusagstytas šakas; pavie- c.~ .. .
niai ar simetriškoj tvarkoj 
ir eilėmis išsirikiavusios,

• v

PIJAUS XII KALBA 
Amerikos Eucharistiniam Kongresui 

Liepos 1 d. 1941 m.
Garbingieji Broliai ir brangieji vaikeliai, kaip Mes 

siunčiame savo balsą per platųjį vandenyną, kad pri
sidėti prie jūsų pagarbinimo ir padėkojimo maldų, 
Mūsų siela yra sujaudinta prisiminus tuos šv. Rašto 
žodžius: “Didi ir stebėtini Tavo darbai, Viešpatie Die
ve Visagalis... kas nebijos Tavęs, Viešpatie, ir negar
bins Tavo vardo? (Apr. 15, 3).

Stebėtinas, iš tikrųjų, yra šis Dievo meilės su
tvertas pasaulis! Stebėtinas, iš tikrųjų, yra Dievo gam
tos sutvarkymas, kad nežiūrint tolumo ar laiko, žmo
nių balsai gali susivienyti Jo pagarbinimui.

Jūs atkeliavote, garbingieji broliai ir brangieji 
vaikeliai, iš Rytų ir Vakarų, iš Šiaurių ir Pietų kraštų 
Jungtinių Amerikos valstybių, iš Kanados, iš Meksi
kos ir iš Karibėnų salų. Mūsų brangus sūnus, Kardino
las Philadelphia Arkivyskupas, Mūsų vardu vadovau
ja jūsų susirinkime, ir kaip Mūsų atstovas, tarytum, 
regimai perkėlė Mus į jūsų tarpą.

Nuoširdžioje maldoje jūs klūpo jote prie pasislė
pusio Dievo altoriaus; Jūs žiūrėjote ir palenkę galvas 
garbinote Šventąją Ostiją įstatytą brangioje mons
trancijoje. Bet jūs žinote, kad Naujojo Įstatymo Au
koje duona ir vynas nepasikeičia į Kristaus Kūną ir 
Kraują, kad pasilikti altoriuje, bet kad ateiti į žmo
gaus sielą. '

Taigi šiomis dienomis Mūsų mintys tankiai skri
do į jūsų miestus, St. Paul ir Minneapolis, prie Missis- 
sippi upės, didžiausios iš visų; kiek metų atgal Mes 
turėjome laimę aplankyti Mūsų garbingą Brolį, jūsų 
brangų Arkivyskupą — Ir dabar Mes, rodos, matome 
tūkstančius, taip dešimtys tūkstančių Mūsų brangių
jų vaikelių maldingai ir šventai priimamt iš Dievo ku
nigų pašvęstų rankų Savo Viešpaties ir Karaliaus, sa
vo Dievo ir Atpirkėjo tikrąjį Kūną ir Kraują.

Pasaulio tautos tenai yra; nėra Europoje tautos, 
kuri neturėtų savo vaikų jūsų tarpe; jūsų tarpe yra 
žmonių iš Azijos, Afrikos, Australijos; Mes matome

I čią! Bet Marianapolis ne 
vien gamtos grožį turi! Ar
čiau prisižiūrėjus ir giliau 

“t gotiški bokštai? "^lieknai Pažinus Patirsime, kad jis 
nuaugusios tujos ir sidab- daug materialių ir dvasi- 
rinio atspalvio eglaitės ^'bių vaIdo lr sl,kll~ 
verčia pirmą kart praei- ria" 
nantį savo pavėsy sustoti 
ir jų vaizdu žavėtis; bui- 
nius, tyrai baltus žiedus iš
skleidusi magnolija, gru- 
pažiedžiai, įvairiaspalviai 
rododendrai, švelnias žie
dines tarp lapų suglaudu-

!

na.
Gamtininkui Marianapo

lio augmenija gali patar
nauti botanikos augalų 
sistematikos, fitofotologi- 
jos, miškininkystės studi
jų pagilinimui ir kitiems 

_ mokslo tikslams.
sios alyvos, perlų baltumo Apart Lietuvoj augančių 
ir auksinės spalvos žiedus 
ant šakų nukorusios aka
cijos ir pseudoakacijos, 
prie mūrų tvarų prisišlie
jusios erškėtrožės - gra
žuolės savo žiedadulkėmis 
ir nektaru vilioja medone- 
šius vabzdžius, spalvų 
harmonija patraukia grožį 
mylinčio žvilgsnį, žiedų a- 
romatu maloniai jo uoslę 
kutena; iš abiejų gyvtvo- 
rės alėjos šonų jauni vyn-

v •

| 
jūsų tarpe Mūsų brangiuosius Negrus ir Indi jonus, vi
sus priimant Kalvarijos kalno Auką, visus susivieni
jant su Dievu per Jėzų Kristų, Kuris per Savo šven
tąją Dvasią apsigyvena juose.

O Sakramente didžiosios meilės! O vienybės žen
kle! O meilės sąryšy! Taip šaukė Šv. Augustinas,
uolusis tautų Apaštalas, kurio garbingu vardu jūsų 
miestas pasivadino prieš 100 metų, mokė mus dieviš
kai įkvėptos tiesos šiais žodžiais: “Nes mūsų daug esa
me viena Duona, vienas Kūnas, mes visi esame vienos 
Duonos dalyviai” (1 Kor. 10,17).

šešiosdešimtys šešios šeimynos, Laurelton, L. I., paruošė pokylį dėl būrio karių, kuris čia 
vaizde gražiai išsirikiavęs iš Mitchel Field. Tiarai didelis rodomas nuoširdumas šalies gynėjams.

DARBININKAS

į

' uogių ūgiai, be agronomi- 
nės paspirties giliai žemė- 
'je jėgų susiradę, stiebias 
aukštyn, vikriai aplink 
kietą atgyvenusį motininį 
kamieną vyniodamies, kad 
sukrovus bei nunokinus

didmiesčio

birželio vakarais, kada 
parkų, gil ių žalumoj, rū
šies išlaikymo tikslu, tūks
tančiai nuo posforinių me
džiagų šviečiančių vaba
liukų laksto ore — tamso
je skrajojančių liepsnelių 
pavydale, lyg 
šviesos iš tolo, tarsi degą 
mažyčiai erdvės meteorai 
— krintančios žvaigždu
tės! Kaip nesidžiaugti ank
styvais vasaros rytais, kai, 
pirmi iš miego pakilę, girių 
giesmininkai tarp snau
džiančių medžių, viens kito 
eilės nelaukdamas, iš visų 
pusių skambiai savo pri
gimtu solo užtraukia! Iš 
arti ir toli plaukią švelnūs 
čiulbesiai susilieja ir pripili 
do girias darnia muzikale 
meliodija. Ausį paliečių 
skambesiai taip malonūs, 
artimi ir girdėti! Sužavė
tas žmogus užmiršti, kur 

į esąs. Tartum klausais to- 
i limųjų aidų iš tėvynės ste- 
i būklingų gojelių miškelių 
i nuo lakštučių, gegučių bal- 
| sėlių!

Kai
i gamtos 

reiškiniai, prie tam tikrų 
apystovų, teikia malonų į- 
spūdį ir pergyvenimą, kurs' 
ilgiau užsilieka atmintyje. 
Kaip nesigerėti gražiais Į

MARIANAPOLIO GERYBES Apreiškimo par., Brooklyn, N. Y., klebonas, ALRK Fe
deracijos Dvasios Vadas, daug pasidarbavęs organi
zacijų ir Lietuvos vadavimo darbe.Apie Marianapolio gam-’ didelėmis išlaidomis ir Vi

tos grožį daugeliui teko! sose ūkio šakose įdėta 
skaityti mūsų spaudoje ir daug prabangos. 1938 m. 
asmeniškai pasigerėti at- rugsėjo mėnesį didžiulės’ 
silankius. Iš tikrųjų, toks 
jaukus žaliuojantis, žydin
tis medžių prieglobstys po-

v •

augalų ir vietinės kilmės 
floros, čia randasi retų, į- 
domių medžių ir krūmų 
egzempliorių iš įvairių pa
saulio kraštų. Marianapo
lio aplinkumoj anksčiau 
būta didingo vaizdo esteti
niu ir kultūriniu žvilgsniu. 
Parkas užvestas ir sutvar
kytas pagal tikslaus pb.no/ 
atsižvelgus i grožę ir pato
gumą. Buvusių turtuoi ų 
savininKų nesiskaityta su

l

vėtros daug žalos padarė1 
Marianapolio girioms ir J 
parkų situacijai. Lig šiol 
pavyko sodybose išverstus 
medžius pašalinti ir kur-ne 
kur atsodinti, o miškuose 
dar yra daugybės išgriau
tų medžių.

Gyventojų ir svečių la
bai yra mėgiami šeimi
ninkių paruošti valgiai, lie
tuviški skilandžiai, sūriai, 
uogienės, rudbiris, sunkos, 
rūgusis pienas, šalti barš
čiai, juoda duona ir visokie 
kepiniai bei dezertai. Vis
kas iš šviežių, įvairių pro
duktų, skaniai, švariai pa
gaminta, puikiai papuošta, 
laiku ir tvarkingai, taisyk
lingai paduota!

Daugeli maisto produk
tų imama iš savo ūkio. Pie
nui laikomos karvės, mė
sai — kiaulės, raguočiai, 
paukščiai. Marianapolio ū- 
kis primena Lietuvos Že
mės Ūkio Akademiją Dot
nuvoje. Ten prieš D. Karą 
rusų valdžia dideliame kul
tūringame dvare pastatė 
didžiulius moderniškus rū
mus ir daug kitų namų bei 
pastatų ir įsteigė agrono
mijos mokyklą lietuviams 
rusinti. Nepriklausomybės 
laikais Lietuvos valdžia 
ten atidarė Žemės Ūkio A- 

j akademiją. Ana mūsų mok-
1 slo įstaiga taip pat randasi 

kultūringo parko žalumoj 
ir kaimų tylumoj. Maria
napolio dvaras irgi buvo 
svetimtaučių nuosavybė. 
Buvę ūkio valdytojai gyve
nimo smagumams ir pasi
didžiavimui šią vietą pui
kiausiai, prabangiškai į- 
rengė. Reikėjo milžiniškų 
kapitalų, kad ją nupirkus. 
Ir ilgai šio dvaro niekas 
neįkando. Tik Tėvams Ma
rijonams pavyko patogiu 
momentu prieiti ir gero
mis sąlygomis nupirkti. 
Visgi tokį didelį objektą į 
nuosavybę be skolų persi- 
vesti reikėjo ne tik gra
žaus pinigo, bet ir vyriško 
sugebėjimo apsukrumo, 
kad buvusias kliūtis apė
jus ir nugalėjus.

' Lietuvių Marijonų vadų

KUN. N. PAKALNIS,

Vargonininkų Seimas Buvo
Sėkmingas

Liepos 29 d., Gimimo P. Švčj 
parapijoj Chicago. III., įvyko 
ALRK Vargonininkų 30-sis sei-

mas. Seimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, laike kurių 
giedojo Chicago Provincijos 
Varg. Sasnausko vardu choras.

Prezidiumą sudarė šie vargo
nininkai: vedėjas - pirm. komp. 
A. Aleksis iš Waterbury, Conn.; 
vice - pirm. P. Dulkė iš Brook- 
lyną, N. Y.; sekr. V. Greičius iš 
Cleveland, Ohio. Įnešimų, Skun
dų ir Rezoliucijų Komisija: J. 
Šiaučiūnas iš Kingston, Pa., N. 
Kulys iš Chicago. III., ir J. Ku
dirka.

Gauta daug sveikinimų žodžiu, 
telegramomis ir laiškais.

Vargonininkų Sąjunga per pa
staruosius metus padarė didelę 
pažangą. Išleido daug giesmių 
ir dainų.

Seimas padarė daug nutarimų 
Parapijų Chorų Sąjungos at
žvilgiu. Chorų Sąjunga nuo šio 
seimo bus tik Vargonininkų Są
jungos meno sekcija. Bus tik 
viena Centro Valdyba, būtent, 
Vargonininkų Sąjungos Centro 
Valdyba. Tačiau Chorų provin
cijos turės savo atstovus Cent
ro valdyboje. Chorų Provincijų 
atstovai galės dalyvauti ir Var
gonininkų Seimuose pataria
muoju balsu. Tik kada bus svar
stoma chorų klausimai, tai ats
tovai turės sprendžiamąjį balsą.

Nutarta ir toliau leisti ir pa- 
Muzikos Žinias”. Lietu

vos 25 metų nepriklausomybės 
paminėjimui nutarta 1943 m. 
visose provincijose suruošti 
Dainų Dienas.

Seimai įvyks kas du metai. 
Sekantis seimas įvyks Pennsyl- 
vanijoj.

Centro Valdybon išrinkta šie:
Dvasios vadą skiria Kunigų 

Vienybė. Pageidauta, kad pas
kirtų tą patį — kun. J. K. Mi
liauską.

Pirm. A. Aleksis: Vice-Pirm. 
P. Dulkė; Sekr. N. Kulys: Ižd. 
J. Šiaučiūnas: ‘‘Muzikos Žinių” 
redaktorius ir knygius — N. 
Kulys.

Seimas užsibaigė gražioje, pą- 
triotingoje nuotaikoje.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga Ir 
laiminga senatvė.

i laikvti 
kitų

pasišventimo dėka iš link
smo, triukšmingo dvaro 
virto ramaus darbo, tikėji
mo gaivinimo, šviesos 
spinduliavimo šaltinis.

Įdomu, kad Marianapo
lis įkurtas, egzistuoja ir 
gyvuos visada ne įsteigėjų 
ir jų įpėdinių naudai, bet 
lietuvių jaunosios kartos 
ir visos tautos labui! Viso 
kolonijos aparato , jo ūkio 
šakų, namų ruošos skyrių, 
skyrelių judėjimas ir suki- 
mąsis turi tikslą aptarnau
ti studentą. Čionai viskas 
ir visi gyvena dėl mūsų 
studento! Lietuvių visuo
menė remia, atsilanko ir 
myli Marianapolį. Mūsų vi
suomenė parodytu di- 
džiausį prijautimą, atiduo
dama auklėtis savo jauni
mą, brolius ir vaikus. Tu
rėdami tokią įstaigą kita
taučiai labiau brangintų, 
kas sava. Visuomenės dė
ka skaitlingai susitelkus 
studentija priverstų kole
giją išaugtį į pasaulinio 
masto ir garsenybės moks
lo tvirĮtovę. Čionai atvyktų 
studijuoti ne tik iš užjūrio 
mūsų’broliai, bet ir
tautų jaunuoliai. Vieningi 
lietuviai gali kolegiją iš
ugdyti iki tokio aukščio, 
kaip viduramžiais Europo
je iš katalikybės centrų iš
augo Sorbona (Sorbonne), 
Bolona (Bologne), Cam- 
bridge (Anglijoj) ir kiti 
garsiausi pasaulyje uni
versitetai.

Būna daug progų kolegi
ją atlankyti ir geriau pa- 

! žinti. Per rengiamas šven- 
! tęs, piknikus, susivažiavi
mus. Sekanti proga yra 
rugpiūčio 6, 7, 10 dd. laike 
konferencijų ir Kalvarijų! 
pašventinimo. Leiskime 
jaunimui dalyvauti, pamil
ti ir sugrįžti į Kolegiją stu
dijuoti! Medėja.

pb.no/


Dalyvaukite visos na- 
K. Narė.

mirė Bronislava Balčiuvienė. 
Palaidota rugpiūčio 2 d.

LAIRENCE, MASS.

B. Adomaitienei arba p. O. Čer- 
vokienei.

Kitas susirinkimas bus labai 
svarbus, 
rėš.

IŠVAŽIAVIMAS
Rugp. 5 d. Altoriaus berniukai 

turėjo išvažiavimą į Nantasket

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

gų patarimų.
Kadangi namuose sunku sutal

pinti didelis skaičius narių, tai 
Sekmadienį, rugpiūčio 3 d., kviečiamos dalyvauti tik tos. 

mirė X iktorija Sidaravičienė ir kurjos tikrai interesuojasi mais-1 
liko palaidota antradienį, rug- to gamįnimu įr jo sunaudojimu, 
piūčio 5 d. I Visos tos, kurios nori dalyvau-

Taipgi po ilgos ir sunkios ligos į ti lai priduoda savo vardus p.
__ i—t t>___-

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, sekmadienį, rugpiūčio 3 
d., turėjo savo atostoginį 
“outing”. Pasimaudė Salisbury 
Beach. Nuvažiavo “Ye Cocke

I
and Kettle” viešbutį, kur turė
jo mūsų klebono kun. P. M. Ju- Bea.ch. Kartu su jais važiavo ir 
ro “užfundytus pietus. berniukai ir mergaitės. Su-

------------- ’sidarė pilnas autobusas. Visi
Kun J. Skalandis, sekmadie- . . , • ...................nuu. u. v buvo patenkinti išvažiavimu.

nį, rugpiūčio 3 d., išvyko Newj _________
Yorkan, palaidoti savo a. a. mi- SVEIKSTA
rūsį dėdę. j p jonas Kavaliauskas,

------------- :Willow St., kuris apie 3 mėn.
Ona Sidaravičiūtė, palaidojusi atgaj buvo nusilaužęs ranką 

savo mamytę, išvyko į Manches- 
terĮ, Brangiausio Kraujo Sese
rų Vienuolynan kelioms die
noms dvasiniui susitelkimui ir 
poilsiui po ilgo slaugymo 
mamytės.

savo

gyv.

kuris
išva-

Federacijos Kongresan, 
įvyksta Thompson, Conn., 
žiavo mūsų kleb. kun. P. M. Ju
ras, Stanislava' Raznauskaitė, 
Cecilija Blaževičienė ir Ona 
Baubinienė.

dirbtuvėje, jau baigia pasveikti, 
p. Jonas Zimlickas. gyv. St. 

Joseph Avė., buvo sunkiai su
sirgęs širdies liga. Šiomis die
nomis jautėsi geriau.

p. Mickūnas. gyv. Winslow 
Avė., taip pat jaučiasi stipres
nis, bet dar jokio darbo negali 
dirbti.

I Linkime visiems ligoniams i °
stiprios sveikatos.

DARBININKAS
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS
LDS Naujosios Anglijos 
i Apskričio Metinis 

Suvažiavimas
> »

; gustauskams Waterbury;
Bernardui Ogenckiui ir šeimai,1 
Pranui Sterbiui už prielankumą 

i per ilgą laiką. Taip pat ačiū 
Stasiui Jankauskui, Viktorui 
Budai ir šeimai, Viktorui ir Sta
sei Antanavičiam ir Pranui ir 
Onai Beržinskam. Pagaliau ačiū 

Į graboriui Petrui Karaliui už 
malonų patarnavimą laidotuvė- 

Jonas ir Monika Katinai.'se.

Teisingumo Departmento

August SALE
Verdantis Europoje karas iškėlė ir dar tebekelia kainas aukštyn. Nors, rodo

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

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

Boston, Mass.

Tave Svajoju, Tave Dainuoju
Worcesterio lietuviai pajaunėjo.

Gyvuos mūsų tėvynė. -
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos piknikas pasisekė. -

Adomai, kodėl nesiženi ji. — Neliūdėk, broleli! —

I

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

Kun. Pr. Juškaitis,
Dvasios Vadas, 

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

•>

I
į cesteryje sutinku lietuvį komu
nistą ir sakau: kaip tu gali gy
venti, kai iš tavo širdies išmes
tas Dievas ir Lietuvos meilė. Jis 
man trumpai atkirto:

— Aš turiu sūnų, kuris orlai
viais skraido ir man to užtenka. 
O aš jam tik tiek pasakiau:
— Tuščias ir blankus gyveni

mas, jei nebėra širdyje ir gyve
nime Dievo ir tėvynės meilės, 
tada žmogus pradeda liapsinti ir 
garbinti visokius Stalinus ir Mo- 
lotuvus, kurie tik daug yra vi
sokių blogybių pasėję šioj žemė
je-

Kai mėnulis dar labiau ėmė 
šypsotis, pikniko dalyviai skar
džiai užtraukė:

— Adomai, kodėl dar vis nesi
ženi ji? Jis dar labiau nusišyp
sojo ir, patraukęs pečiais, tarė:
— Prieš trejatą metų buvau 

Lietuvoje, krito viena mergaitė 
į širdį, pažadėjau ją vesti, kai 

įtik karas baigsis — dūmsiu į 
į Lietuvą ir imsiu ją už gyvenimo 
į draugę, kad tik karas kuogrei- 
į čiausiai baigtųsi, — nuoširdžiai 
i atskleidė mano užkalbintasis 
savo širdies paslaptį.

Taip pat prie pikniko pasiseki
mo prisidėjo studentai, vyčiai, 
blaivininkai ir kitų organizacijų 
nariai ar šiaip pavieniai. Nega
lime nepaminėti ir kitų asmenų, 
kurie dirbo irgi nieko nesigailė
dami. Jų vardai: P. Banis, Ed. 
Pyragis, Irena Katauskaitė, T. 
Aukštikalnytė, M. Tamošiūnai
tė, Ad. Kacevičius, M. Thomp- 
son, Jul. Jurgelionis. Benny Ki> 

j cevičius, Mary Simniškis, F.
Trunca, V. Mažukna, Ant. Ne- 

; vulis, O. Stalilionienė, Ant. Pa- 
! rulienė, M. Jurgelionienė, EI.
Nevulienė, O. Bruožienė, O. Pui- 
šienė, O. Gaidienė, V. Senaus- 
kienė, O. Sidabrienė, J. Ivaška, 
J. Kazlauskas. L. Matulis. J. Sa- 
kaitis, M. Grinevičius ir kt.

i

— “Eisim, broleliai, namo, namo! 
Jaunieji broleliai, namo, namo!...

Ir Maironio parkas ištuštėjo, 
o į mano širdį atlėkė nepapras
tas savo tėviškės laukų ilgesys, 
o lūpos kartojo:
— “Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau 
Sparnus paukščio, kad turėčiau: 
Ten atrasčiau tarp savųjų
Daug linksmybių aš saldžiųjų”.

Kai paskendau svajose ir Lie
tuvos ilgesy, kun. kleb. A. Pet
raitis bakstelėjo į pašonę ir ma
loniai prakalbėjo:
— Neliūdėk, broleli, kai tik 

bus laisva Lietuva — važiuosi
me ten ir mūsų širdys galės 
kvėpuoti lietuviškuoju oru. 
1941. VIII. 4. K. Baras.

Worcesteryje lietuvių šv. Ka- 
Radio Programoje Dalyvaus zimiero parapijos didelis bruz-j 

dėjimas — visi išsijuosę dirba, 
! pluša, renka aukas, pardavinė- 

Šeštadienį, rugp. 9 d., 5:30 ja bilietus loterijai. Mat, eina 
vai. po pietų iki 4 vai. (Eastern kruopštus pasiruošimas dide- 
Daylight Saving Time) įvyks liam parapijos piknikui, 
Jung. Valstybių Teisingumo De- pasisekimu visi susirūpinę, kad 
partamento (United Statės De- tik jis būtų šaunus ir gražus. Ką 
partment of Justice) radio pro- tik sutiksi, tuojau tave klausia: 
grama. Programoje dalyvaus — Nu, kaip, ar rytoj bus gra- 
Chicagos lietuvių choras “Pir- žus oras! 
myn”. Šis choras sudainuos šias Išaušo rugpiūčio 3 dienos ry- 

1 daineles: 1) Tykiai Nemunėlis tas, gi, saulė žeme redinėja — 
Teka; 2) Už Jūrų Marių; 3) neapsakomai gražumėlis oro. 
Lietuviais Esame Mes Gimę; 4) Užtat worcesteriečių veidai iš 
Kur Bėga Šešupė: 5) Spaudos džiaugsmo dar labiau pagrožėjo, 
Baliaus Valsas; 6) Himnas. tuo pačiu ir pajaunėjo. Rugpiū- 

1 Programa bus transliuojama čio 3 dieną worcesteriečio lietu- 
per Mutual Network ir bus gir- vio veidas atrodė, kaip aštuonio- 
dima visoje Amerikoje. Žemiau likmetės mergaitės pražydęs 
pažymėsime tik kaikurias sto- veidas. Patekęs į tokių nuotai- 

Mūsų dėdė Juozas Beržinskas, tis, kurios esą pasižadėjusios tą kingų ir gražių žmonių kompa- 
kilęs iš Razeitelių kaimo. Lietu-į programą transliuotu iniją, pats nepamačiau, kaip at-
voje, atsiskyrė su šiuo pašau-. Boston, Mass. .... WAAB jaunėjau kokia pora metų.

1 liu liepos 28. 1941. A. a. J. Ber- Akron, Ohio k........ WJW|
-------- ................. WABY 

i tytojas ir rėmėjas per ilgus me- Baltimore.Md. WBAL ir WCBM 
tus. į Bangor, Me..............

Norime širdingą padėką iš- Binghamton. N. Y. . 
reikšti visiems už prielankumąBridgeport, Conn. ... 
ir patarnavimą jo gyvenime. 1

i
mirties valandoje ir laidotuvė- 

kun. K. A.

Pereitą sekmadienį įvyko Šv. 
Jurgio ir Rožančiaus Brolijos 
draugijų susirinkimai.Kadangi šiais metais visi dar

bininkai gerai dirba, tad ir Pa
langoje paežeryje nuolatos kas <5^^^ rugp. 10 d„ 8 vai. 
nors maudosi, todėl ir ponui P. §v Jurgio lietuvių par.

i

Raznauskui, prižiūrėjimo jų pa- gj. Vardo draugijos
rapijos “bathing house”, šiais nariai „in corpore- priims ŠVJ 
metais pelningas daugiau negu Komuniją. šv. Vardo draugija 
kitados. Aušrelė. geraj gyvuoja. Veik visi nariai;

kas mėnuo priima Šv. Komuni
ją. Tai stipriausia vyrų draugi
ja

H0RW00D, MASS
šioje kolonijoje. CSN.

Lietuvių Choras

Iš Sąjungiečių Veikimo
Rugp. 4 d. įvyko Moterų Są-, 

jungos susirinkimas. Tartasi a-Į 
pie vykimą sekmadienį, rugp. 10 
d. į Marianapolį dalyvauti šven
timo iškilmėse. Nemažas skai
čius pasižadėjo vykti.

Orui atvėsus, prasidės kursai.
Iš komisijos sužinota, kad daug “u nepos to. a. a. j.
naujų dalykų bus įvykdinta. žinskas buvo ‘Darbininko’ skai- Albany, N. Y. .. 
Kalbėta ir apie kitus reikalus. į

Kuopa neišgalėdama siųsti at
stovės į Seimą, nutarė nors te
legrama pasveikinti.

Privatis susirinkimas pasita
rimui apie maisto sunaudojimą 
įvyks pas p. O. Červokienę. na- se. ypač klebonui 
muose — 26 St. Joseph Avė., Į Vasiui, kun. J. Jutkevičiui, kun. 
rugp. 19 d., 10 vai. ryte. Atsto- Dr. Vaškui ir kitiems kunigams, 
vės iš Norfolk County Agrikul- Ačiū sesei ir švogeriui Pranui ir 
tūros mokyklos suteiks naudin- Domicėlei Anusevičiams. M. Au-

WORtESTER, MASS

A. v A.

Ją laimins bočių praeitis. 
O mūsų darbus gins, kaip gynė, 
Teisingas, didis mūsų Dievas”.

Piknike gražiausia valanda 
buvo tada, kai dainos ir kalbos 
dalyviuose iššaukė gyvą patrio
tinį jausmą savo tėvynei. I

1 Piknikas visais atžvilgiais pa
sisekė, o be to, į parapijos kasą 
įplaukė 1,906 doleriai ir 40 cen-1 
tų, išlaidų numatoma apie 300 
dolerių, taigi piknikas gryno 
pelno davė apie 1,600 dol.

I Piknikas pasisekė, nes buvo 
gerai pasiruošta. Pikniko komi< 
sija ir jos padėjėjai gerą sėklą 
pasėjo, todėl sulaukė gerų vai
sių. Pikniko komisiją sudarė 
kun. kleb. A. Petraitis, kun. J. 
Bakanas, kun. J. Padvaiskas, J. 
Žemaitis, Emilija Milienė ir Ie
va Jurgelionytė. Ši pikniko ko-1

f

i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Markaienė.

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

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

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

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

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

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

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

111 H SL. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

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

ViMis drauriios reikšis** kreipkttA» 
nas nmtnimhi r«*Hnln»rs

•V. JONO ev. BL. PASALPINee
DRAUGIJOS VALDYBA

«
Pirmininkas. Juozas Svagždys.

601 6th St.. So Boston. Mase
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.

16 VVinfield St.. So Boston, Mase.
Prot. Rašt. Jonas Glineckis.

5 Thomas Pk.. So. Boston. Maaa.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška.

440 E. Sixth SL. So Boston. Maaa 
Iždininkas Vincas Zaleskas.

613 E. 5th St.. So Boston, Mass 
Maršalka. Jonas Zaikis.

7 Winfield SL, So. Boston. Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Mą nedėlaienj kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 49 
W Ttb Ot

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius mėsą, vaisius, daržove* ir kitokius daiktus, kuri* 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, ne* jie parduoda Šviežiu* produktu* ir ma 
lonlal patarnauja. Nuėję f bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
mattta “Oartinlnka".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

89 SAVIN HILU AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
TOS Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON, MASS.

WLBZ 
. WNBF 

....  WICC 
Chicago, III........................ WGN
Cleveland, Ohio WHK-WCLE 
Fall River, Mass............... WSAR
Grand Rapids, Mich. .... WALV 
Greenfield. Mass........... WHAI
Hartford. Conn.............. WTHT

i Laconia, N. H................ WLNH
Lewiston, Me. ...............  WC0U
Lowell, Mass.................. WLLH
Manchester, N. H.......... WFEA
New Bedford. Mass...... WNBH
New Haven. Conn............ WELI
New York, N. Y..............  W0R
Pawtucket, R. I................ WFCI
Philadelphia. Pa................. WIP

Į Pittsfield, Mass.............. WBRK
Pittsburgh, Pa................ WCAE
Providence, R. I.............. WEAN
Rochester. N. Y. ............ WSAY;
Scranton. Pa. WARM
Springfield. Mass.......... WSPR

j Washington. D. C.............. W0L
1 Waterbury. Conn..........
j Wilkes Barre, Pa..........  WBAX atvįraj pasakė:

Radio stočių sąrašas yra pa-, _ Lietuva nie][am nevergaus. 
duotas daug ilgesnis, bet paduo- Lietuviai sukil0 nusikrats ko- 
dame tik tas stotis, kurių .py- mmjstų jja> pančių tu0 
linkėję gyvena daugiausia lietu- žygju alskiai parod- kad
vių. Galimas dalykas, kad ka.- išsikovoti sau
kurios ir iš paduotų stočių tos jr nepriklausomą gyveni.
programos netransliuos, kaip y- Tas pats |jetuvi3 aiikiai vi. 
ra buvę praeityje. Jdomaujan.,^^ pabrėž.; 
tieji gali pasižiūrėti į laikraščių) 
skplbiamas Droeramas — “Teisingas, didis mūsų Dievas,skeidiamas programas sesta-^ Jo rankoj amt|ų ateitls.
dienio laidose. Gyvuos mūs Lietuva t«vyn«,

_______ __ _______ Nepaprastai daug prie kasos 
misija turėjo visą savo štabą, kun. kleb. A. Petraičiui padėjo 
kuris šauniai atliko savo parei
gas.|

1. Ką pasėsi—tęirpiausi
Worcesterio lietuvių šv. Kaži-, 

miero parapijos piknikas pui-l 
kiai pasisekė: apie pora tūks-Į 
tančių sutraukė žmonių, buvo 
atvykusių iš So. Bostono, West- 
fieldo, Marianaoolio ir kitų vie- čia daug sumanume ir nasišven-, 
tų, graži nuotaika vyravo, žmo- timo parodė M. Sčiukienė, K. Į 
nės loterijoj laimėjo vertingų Bendoravičienė, V. Kupstienė, 
dalykų, susirinkusieji girdėjo p Blaveckienė, P. Bagužinskie- 
gražių lietuviškųjų dainų, ku- nė 0. Landžiuvienė, M. Pikte-i 
rias meniškai sudainavo Šv. Ka- lieng? o. Kidikienė, M. Valatke-’ 
zimiero parapijos šaunus cho- vičienė, V. Sekavičienė, Ona Žu- 
ras. vedamas muziko Juozo Že- rinskienė, P. Bačinskienė, Elž. 
maicio. O tos lietuviškos dainos Kupstienė. Magd. Šimanskienė, iškaršė ir išvijo iš savo 
taip gyvai ne vieno lietuvio šir- E1 pauiauskienė, --------- ‘
dyje iššaukė gražiuosius ilgesio 
jausmus ir nevienas kartojo Pu
tino žodžius:

2. Kas tie kiti, kurie daug 
dirbo ir triūsė parapijos 

naudai?

darbuotis Emil. Miliėnė ir Jeva 
Jurgelionytė.!

3. Kai mėnulis šviečia
Temsta, žmones rengiasi į na

mus, o mėnulis taip gražiai šyp
sosi ir ne vieną priverčia skristi 

Daug dirbo ir triūsė prie vai- į jaunystės dienas. Ir iš dauge- 
gių Šv. Onos, Šv. Vardo Marijos jjo krūtinių plaukia malonios 

,ir Tretininkų draugijos narės. dainos balsai:
— “Tykus vakaras, gražus, 
žvaigždžių pilnas dangus, 
Mėnuo šviečia, vaikščiot kvie- 
Po Nemuno krantus”. f čia 
Mėnuliui šviečiant, prieina 

prie manęs Alikevičius ir sako:
— Gerai padarė, kad lietuviai 

sukilo, rusų bolševikams kailį 
žemės.

K. Maleckie- Taįp pasiiigau Lietuvos, kad ne- < 
- I ,. _ . . . ’— j 

/ 
I

nė, O. Bačienė, M. Juozaitienė, gaiįu n£ apsakyti. Kartą Wor-;

— “Už jūrių marių, už mėlynųjų 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kurs balto sniego pusnynus sėja,— 
Kaip Šviesų šiltą gegužio rytą, 
Rausvais alyvų žiedais kaišytą, 
Mintimi lakiąja, jausmu gyvuoju, 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie”.

Kada dalyviai paskendo savo----- n.aaa dalyviai pasaenao savo
WATR tėviškės ilgesyje, vienas lietuvis'

i
M.

i nė, M. Oranienė, Cecil Žinkienė, 
P. Monkienė.

Moterų Socialis klūbas. —Šia-] 
me darbe kruopščiai ir dailiai 
pasireiškė Ona Valinskienė, S. 
Bekšienė, T. Abrašinskienė, 
Marg. Delonis, Anna Mason, P.

■ Čaplikienė, M. Sereičikienė, M. 
Brokevičienė, M. Tamašiūnienė, 
Jul. Cummings ir M. Žemaitienė.

Oškabaliuose sušilę dirbo V. 
Parulis, J. Grenevičius, P. Mi
lius, J. Augustinavičiųs, Ad. 
Kašėta, Barisa, V. Pyragis. J. 
Daučiūnas, J. Bačys, Kuzmic
kas, Lingaitis, Streinikis, 
Tauras, J. Palubeckas, 
Thampson, Ant. Žemaitaitis.

Sutinku tvirtą, šypsančiu vei
du vyrą Adomą Kašėtą ir klau
siu:

Žemaitienė, A. Lukoševičie-

A.
V.

William J. Chisholm
J GRABORIUS
i “Asmeniškas Patarnavimas”

; 331 Smith St,
j PROVIDENCE, R. L

Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Šv. Kazimiero metiniame pa
rapijos piknike, rugp. 3, 1941, 
laimėjo dovanas sekantieji as
menys :

I. Radio — Juozas Kundrotas, 
86 Penn Avė.

II. Lamp Floor — Mrs. Ir. 
Wecksner, 67 Providence St.

III. Auk^o laikrodėlį — Mary 
Ann Žemaitis, 42 Providence St.

IV. Pocket Watch — Juozas 
Sutkus, 35 Lafayette St.

V. Ash Stand — Mrs. Roland, 
56 South St.

VI. Electric Clock — Mrs. Em. 
Pusavage, 30 Millbury St.

VII. Clarinet & Case — Chars 
Juras, 25 Barclay St.

VIII. Cryst of Lamp — Mrs. 
Ann Raminskas, 16 Jefferson 
St.

IX. Ship Lamp — Juozas Ko- 
dis, 7 Harrison St.

X. Lamp — C. Urpšis, 45 
Actui St.

XI. Camera Foldery — Ber- 
nard Shilale, 35 Vi Ellsworth St.

XII. Audeklo Siutui — Ant. 
Srumpaitis, 111 Carver St.

Waterbury, Conn.
XIII. Lamp — Katrė Molec- 

kienė, 30 Providence St.
XIV. tono anglių — Suzana 

Lukas, 158 Washington St.
XV. Elec. Lamp — A. Lanke- 

ner, 522 Grafton St.

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

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

275 Main SL, Webster, Mass.
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. iETINĖS ŽINIOS
DABBININKKS

New Record “Thrills” President

Bušai Į Marianapolį
Sekmadienį, Rugpiūčio - August 10 d., š. m., Ma- 

lapoly, Thompson, Conn. įvyksta didelės iškilmės— 
Šventinimas Kryžiaus Kelių — Kalvarijų. Iš visų kolo
nijų vyksti maldininkai į minėtas iškilmes. Ir iš South 
Bostono busai išeis 7:30 v. ryte, nuo Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios. Bušų tikietus galima įsigyti pas 
p. Vosylienę, p. Pinelį, M. Kilmonytę, M. Karčiauskie
nę, ir kitus darbuotojus ir veikėjus, ir “Darbininke”., 
Manantieji vykti į Kalvarijų šventinimo iškilmes pra
šomi tikietus įsigyti iš anksto. Tikietas į abi pusi $1.75. 
Prašome nesivėluoti. Pranešėjas.

ŽINUTĖS

Daktaras Pranas Galinis iš 
“Darbininko” išvažiavimo, 
Brockton Fair Grounds, atsidū
rė net garsioje Milwaukee, Wis. 
Dabar lanko tą garsų miestą. 
Kur toliau mūsų gerb. moksli
ninkas tyrinės? Nesužinojau.

Ketvirtadienį pripuola pasnin- 
dgilija prieš didelę Švč. 
5 P. į Dangų Ėmimo šven- 
a tat proga malda ir pas- 
orisirengti ir laukti tos 
metinės Marijos šventės.

sv. Petro par. bažnyčioje 4 
vai. p. p., tą dieną, ir 7:30 vai. 
vak., bus klausomos išpažintys.

Penktadienį, lietuviai, negalė
dami važiuoti į garsiąją Šidlu- 
vą, gali panaudoti savo parapi
jos bažnyčios ypatingam pamal
dumui per Žolinę. Kiekvienas 
katalikas turi pareigą išklausy
ti šv. mišias rugp. 15 d.

Kadangi penktadienį pripuola

DAKTARAI

ši Marijos P. į Dangų Ėmimo 
šventė, tą dieną pasninko nebus.

Šv. Petro par. bažnyčioje šv.l 
mišios bus laikomos valando-: 
mis: 5, 6, 7, 8, 9. Vakare, 7:30 
vai. bus mišparai.

Panelė Izabelė Plekavičiūtė, 
gyv. 67 Pinckney St., Boston, 
šią vasarą baigė Mass. School of 
Art. Ji dabar dirba valdžios dar- i 
bą. Jos tėveliai ir sesutė gyvena 
Tauntone.

VYČIŲ ŽINIAI

Jo Malonybė, Tėvų Marijonų 
Provincijolas Kun. Dr. J. Navic
kas, kviečia visą mūsų kuopą 
skaitlingai dalyvauti Kryžiaus j 
Kelių šventinime rugpiūčio 10 
d., Marianapoly, Thompson, Ct.

Aš visą kuopą raginu ir pra
šau, kad skaitlingai dalyvautu
mėte tokiose brangiose iškilmė
se! Pr. Razvadauskas,

Pirmininkas.—
IŠVAŽIAVO 1 FEDERA

CIJOS KONGRESĄ

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrldge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

t(Lietuvė gydytoja}
400 Broadway,

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

* Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

Tel. ŠOU 2805

OPTOMETRISTAS
447 Broadway

So. Boston, Mass.

Seredomis:—
Nuo • ryto Iki 12 vai. diena.

OFISO VALANDOS:— 
Nue 9 ryto Iki. 7 vai. vakaro

• President Roosevelt receives 
1941 Infantile Paralysis Campaign 
report showing net proceeds far 
above all former totais. The re
port was presented to the Presi
dent at the White House by Keith 
Morgan, National Chairman of the 
Committee for the Celebration of 
the President’s Birthday, and Ba- 
sil O’Connor, President of the 
National Foundation for Infantile 
Paralysis.

The totai of $2,104,460.53 ex- 
ceeded the former high record of 
1940 by 49.5% or $697,214.79. The

campaign ciosed January 30th 
lašt, President Roosevelt’s 59th 
birthday and nearly 14,000 cele- 
brations were held throughout 
the land. With the President, left 
to right, are: Keith Morgan, 
D. Walker Wear, Assistant Na
tional Chairman of the Commit
tee for the Celebration of the 
President’s Birthday; George E. 
Alien, Vice-President of the Na
tional Foundation for Infantile 
Paralysis; James Forrestal, Vice- 
President of the National Founda
tion for Infantile Paralysis, and 
Basil O’Connor.

TRILYPIS 
PIKNIKAS

Vienas iš svarbiausių šio 
sezono uždavinių, kiekvie
no darbininko, biznieriaus 
ir profesionalo, vyro ar 
moters, jauno ar seno — 
kaip produktingiau ir gra
žiau ir geriau išnaudoti 
greitai bėgančios vasaros 
vakacijinį laiką. Visoki tu
ristai vyksta į visas puses. 
Vieni į tolimą šiaurę, kiti 
net į tolimus pietus, dar ki
ti randa didelio smagumo Bostono

• v

Ką Sako Šveicarijos Dienraštis 
Apie Lietuvos Sukilimą

(Pradžia 4 pusi.)
tai blogai ginkluotų, įro

dė didelį narsumą, nes ko
va buvo labai kruvina. Vie
name Kaune buvo palaido
ta 1,300 žmonių. Vilnius ir 
Kaunas nustojo 12,000 gy
ventojų. Aukų skaičius y- 
ra dar didesnis Šiauliuose.

Galima statyti klausimą, 
kodėl lietuviai taip vienin
gai pastatė ant kortos sa
vo egzistenciją, ruošdami 
sukilimą, kainojusį pasi
baisėtinų aukų, jeigu po 
nusikratytos sovietiškos o- 
kupacijos atėjo kita sveti
ma okupacija? Atsakymas 
teikia padėtis, sudaryta 
Lietuvoje po vienerių bol
ševizmo metų.

i

sena
vienu žodžiu

r r 
----------.U ' ■ I---------------J 

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DIENOS DARBUOTOJŲ 

SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, rugp. 7 d., 8 v. 
ryte, “Darbininko” redaktorius 
p. Antanas F. Kneižys išvyko 
į Federacijos Kongresą, kuris į-j 
vyksta Marianapoly, Thompson, 
Conn. Rap.

ATOSTOGAUJA
.... . ■■■■—■■

Liepos 26 d. Dr. Pranas Gali
nis išvyko į Chicagą kartu su 
art. J. Olšausku, kuris buvo at
vykęs tą dieną išpildyti Darbi
ninkų Radio programą Pir
miausia sustojo Amsterdam, N. 
Y., kur art J. Olšauskas vargo
nininkauja, o po pamaldų išvy
ko į Utica, N. Y. ir ten gavo 
dar vieną bendrakeleivį, būtent, 
kun. Liubauską. Uticos lietuvių 
par. kleboną.

Liepos 29 d. buvo nuvykę į 
Tabor ūkį, kurios savininku p. 
Bačiūnas, ir kur dabar yra ap
sigyvenęs p. Antanas Smetona 
su šeima. Tą pačią dieną išvyko 
į Chicagą, kur dalyvavo Vargo
nininkų ir Chorų seimuose.

Pirmadienį, rugpiūčio 4 d. iš
vyko atostogauti pp. A. Nevie- 
rai savo automobiliu. Kartu su 
pp. Nevierais išvyko pp. Juozas 
ir Bronė Diliai, kurie rugpiūčio 
3 d. apsivedė, praleisti “medaus 
mėnesį”.

pp. Nevierai ir pp. Diliai pir
miausia sustojo Old Orchard’ 
Beach, Me. Praleidę ten dieną 
pasuko link Kalifornijos. Kaip' 
toli važiuos, tai sužinosime vė
liau.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
‘ - f . t r x.t

PARSIDUODA didelis, gražus 
lotas žemės prie kampo High- 
land Avenue ir Congress Ave
nue. Gera Biznio vieta. Netoli 
nuo bažnyčios, mokyklos ir bu- 
sų. Atsišaukite pas p. Paul E. 
Salvatore virš Colasante Fune
ral Home, 934 Bank Street, Wa- 
terbury, Conn. (1-5-8)

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

Telephone
SO. BO8TON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

krantuose Atlantiko ir tt. 
Visi, kurie visur važiuoja 
ir daug mato, sako, kad 
niekur nėra taip gražu va
saros metu, kaip Naujoje 
Anglijoje. Taigi vietiniams 
darbininkams, biznieriams 
ir profesionalams ir yra 
didžiausias laimėjimas, 
nes jie čia pat namuose tu
ri visa ką kiti turi siekti 
šimtus mylių. Bet, kad ga
vus proga susitikti daug į- 
vairių pažįstamų ir priete- 
lių lietuvių, LDS Naujos 
Anglijos trys kuopos: So.

_____, Cambridge ir 
Brocktono susitarė su
rengti rugpiūčio 31 d. š. m. 
Romuvos parke, Montello, 
Mass. didelį pikniką, ku
riame būtų gera ir graži 
proga praleisti visiems pa
skutines vakacijų dienas, 
nes jau tai bus paskutinė 
vasaros “week-end”. Tai 
sekmadienis prieš Labor 
Day ir jau po to sekmadie
nio prasideda įvairūs dar
bai, kurie prašyte prašo vi
sus vasarotojus prie savo 
intensyvaus darbo.

Tikrai graži proga, kiek
vienam pasidžiaugti šios 
vasaros gęstančiu malonu
mu gražiame Romuvos 
parko kalnelyje. Naudoki
mės tuo malonumu, links
minkimės kol dar laikas... 
Nebus laiko mums links
mintis, kaip jau susenė- 
sim, — taip sako lietuviš
ka daina. Kvieslys.

PIKNIKAS

I

t

dtoihs nonrnm
CONSTABLE

Real Estate i Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Adv. Antanas Young (Jan
kauskas) ir ponia atostogauja 
Clinton, Conn. šių žinių rašyto
jui praneša, kad turį “good time 
and a coat of tan”.

Linkime visiems atostogau-: 
jantiems mūsų draugams ir 
prieteliams gero poilsio, kad su
grįžę galėtumėte dar energin
giau darbuotis ne tik savo pro
fesijose ar bizniuose, bet ir vi
suomeniniame darbe.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Inaured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlatanoa 
Movlng 

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

sas, sidabras, baldai, auto
mobiliai, autobusai, dvira
čiai, radio aparatai, vinys, 
virtuvės reikmenys, dra
bužiai, batai, mėsa, rūkyta 
žuvis, sviestas, net 
geležis,
viskas, kas nebuvo prikal
ta vinimi, viską išvežė Ru
sijon. Kai iškilo vokiečių 
lenkų karas, visi rygiečiai 
sakė, kad geriau turėti so
vietus, nekaip vokiečius. 
Tačiau šiandien jauni ir 
seni, darbininkai, tarnau
tojai ir valdininkai, — visi 
baimingai iki gilios nak
ties klausėsi radio, tikėda
mi išgirsią, kad greit ateis 
vokiečiai”.

Berlyne pulk. Škirpa, bu- 
Kai'1940”metų birželio v?s ministeris, gerai pažįs- 
— ... . vi — • 1 o m q c? Vanoiuna imJomenesį visiems paaiškėjo, 

jog Maskva vykdo aneksi
ją, vieni pabėgo, kiti ban
dė prisitaikinti. Keli tūks
tančiai lietuvių pabėgo Vo
kietijon dar prieš sovieti
zaciją. Tarp jų buvo daug 
karininkų. Tačiau po to, 
kai sovietai įsitvirtino Lie
tuvoje, pabėgimas pasida
rė labai sunkus. Maskvos 
vyriausybė pasienyje įren
gė 3 kilometrų platumo 
juostą, kurioje viskas bu
vo sunaikinta; ten nepasi
liko nei medelio, nei krū
melio; ši juosta buvo sua- ________
keta kad kiekvienas žing- _ Kaip žlnoma. bolševi- 
sms būtų matomas. Kas. kap prįe§ bėgdami iš Lie
tos ar keturis šimtus met- tuvos susp6jo išvežti ne_ 
rų saugojo sovietų sargy- lietuviu politinių ka
bos is slėptuvių, iš kurių hnių Tai pat paskutinė- 
buvo šaudoma į kiekvienų mjs savo siautėjimo dieno-

I

i

tarnas Ženevoje, veda de
rybas su vokiečiais dėl Lie
tuvos atstatymo. Vokiečių 
karinės įstaigos leidžia 
veikti lietuvių revoliucio
nierių įstaigoms. Tačiau 
nežinoma, koks rėžimas 
bus įsteigtas Lietuvoje. 
Pagal paskutines žinias 
Lietuva įjungta į “naująją 
santvarką”, gausianti sta
tutą, panašų į Slovakijos. 
Tatai leistų užgydyti žaiz
das ir pradėti atsistatymą: 
šalyje nieko kito nebeliko, 
kaip tušti namai ir lau
kai”.

—

Pirmadienį, rugpiūčio 11 d., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” 
salėje įvyks Lietuvių Darbinin
kų Dienos darbuotojų susirinki
mas. Prašome visus darbininkus 
ir darbininkes, kurie dirbo lie
pos 27 d., Brockton Fair 
Grounds, skaitlingai susirinkti.

Adv. Jonas Grigaitis, 
Liet. Darb. Dienos Pirm.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjus 
Sodetvall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

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

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

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

Rengėjos kviečia visus atvyk
ti į pikniką.

praeivį. Kita zona buvo į- 
rengta 5 kilometrų platu
moje, kur gyventojai pasi
liko, bet ūkininkams buvo 
uždrausta priglausti bet 
kurį žmogų, grasinant 
mirties bausme. Trys spy
gliuotų vielų linijos skyrė 
vieną juostą nuo kitos.

Per šias zonas pereiti 
reiškė pastatyti viską ant 
kortos. Tačiau generolui „aį™ Vokiečių 
Raštikiui 1941 metų kovo L 
mėnesį pavyko pabėgti. Jis jyS Kilus sumišimui, dalis 
atvyko Vokietijon, lydi- kaĮįnių įg GPU agentų ran- 
mas septynių aukštų kari-................- ■ — • - •
ninku, kurie devynis mė
nesius slapstėsi pas ūki
ninkus.

Pačioje šalyje buvo įves
tas bolševizmas visame sa
vo griežtume, nežiūrint 
formalinių pažadų to ne
daryti. Lietuvos komisarų 
tarybos pirmininkas Ged
vilą buvo Maskvos apgau
tas, nes jam buvo pasaky-' 
ta, kad ūkininkams bus 
palikta po 30 hektarų. Ta
čiau pradėta steigti kol
chozus. Privatinė nuosa
vybė buvo panaikinta. 
Buržuazija buvo išteriota. 
Viename Kauno mieste 
birželio 22 d. buvo paliuo- 
suota 2,000 kalinių, suimtų 
GPU. Tačiau didelis žmo
nių skaičius dingo, tarp jų 
Dr. Garmus, Kauno bur
mistras bolševikinio rėži
mo metu, kurio “prisitai-! 
kymas” nebuvo pakanka
mai greitas. Lietuvių švie
suomenė išgabenta Sibi
ran ar Rusijos rytuosna.! 
Šios pamaldžios katalikiš
kos šalies bažnyčios buvo 
apiplėštos ir bažnytiniai 
indai išgabenti Rusijon. 
Štai ištrauka iš vieno laiš
ko, gauto Šveicarijoje iš 
Latvijos, kur įvestas tas 
pats rėžimas: “Viskas buvo 
išgabenta Rusijon: auk-

mis GPU agentai suėmė 
tūkstančius lietuvių ir iš
gabeno Maskolijon.

Dabar gauta žinių, kad 
vienas kitas Maskolijon 
vežamų politinių kalinių 
pakelyje išsigelbėjo. Visos 
išsigelbėjimo aplinkybes 
dar nežinomos, bet ligšiol 
patirta, kad vieną kalinių 
transportą netoli Minsko 

i kariuo
menės motorizuotosios da-

kų išsigelbėjo. Tarp išsi
gelbėjusių yra prof. Ignas 
Končius ir gen. Kubiliū
nas. Kitų išsigelbėjusių 
pavardžių dar nepatirta.

Daugelį lietuvių kalinių 
GPU budeliai pakeliui į 
Maskoliją yra išžudę.

Pietų Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

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

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Fitter, 

Stove & Furnace Repą irs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.,

ŠOU 0346

South Boston Gange
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 

Hgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway S®. Boston, Mass

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALOM
83 L ST., SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOL’ *645 .

GRABORIAI

IBarasevičiusirSūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Maso. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. 8OU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

- ' —     - -•' =

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. 8OU Boston 0815 
Tol. »OU Boston 2809
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■ darbininkas

Rytinių Valstybių Žinios
A. Gradeckai paaukojo naujam 

I altoriui elektrikinius varpelius, 
' kurių skambėjimas sudaro ma-

WATERBURY, CONN.
I
I

Visi rengiasi važiuoti rugpiū-, 
čio 10 d. į Marianapolio Kolegi- ’ įspūdį. Garbė bei padėka 
ją. Dauguma prisidės netik savo P-P- P- 4. Gradeckams už gražią 
aukomis, bet ir darbu. Komisi- au^4- 
ja varo darbą pirmyn, prie to 
prisideda kai kurios draugijos 
savo aukomis ir parama. Rodos šiomis 
aukavo tam tikslui Federacija ir stambiai aukojo p.p. S. ir K. Ja- 
Šv. Onos draugija. Moterų Są- šeima. V alio geros va-
jungos kuopa surengė kortų va- ^os Parapijiečiai, 
karą ir paskyrė pelną dėl kole-! 
gijos, taipgi ir kitos draugijos ir 
pavieniai remia tą prakilnų dar
bą.

Naujų vargonų fondas didėja, 
dienomis į šį fondą

Priešais turėjo laidotuvftf ko
plyčią jaunas graborius Ed; Pa- 
trick’as. Dabar jau nebėra/ Su
žinojau, jog pirmiaus turėjęs 
dviejose vietose laidotuvių įstai
gas, sujungė patogumo dėlei į 
vieną. Apsigyveno centralinėje 
vietoje Linden, N. J. dar gra
žiau aną vietą ištaisydamas. No
rėjau kaipo pažįstamą aplanky
ti, nuvažavau pasižiūrėti jo nau
jos vietos. Tikrai gražiai įreng
ta. Kambariai dideli, namas vi-’ 
siškai nuo kitų atskirtas, ramu
mas, medžiais apaugęs. Radau 
vieną policijos seną tarnautoją 
pašarvotą, žmonių daug. Pasiį- 
domavus sužinojau, kad darbo 
turi daug, kai kada net ir per-

Iš Sųjungiečių Susirinkimo

Rugpiūčio 4 d., įvykusiam
mėnesiniam susirinkime prisi- daug. Jaunas, mandagus, daly- 
rašė nauja narė M. Liktoraitie- vaujantis kolonijos lietuviškam 
nė, sveikinam. Visos narės pa- veikime, parapijos palaikyme,iMoterų Sąjungos 43 kuopos

atstovė, P. S. Sapranienė, išvy- reiškė noro turėti privatišką pa
ko į Baltimore. Md., kuri praleis 
laiką Moterų Sąjungos seime.

t

NEW BRITAIN, CONN
NEKVIESTA VIEŠNIA

O.Pereitą savaitę pas ponus 
V. R. atsilankė nekviesta nema
loni viešnia, kuri yra gegužės 
mėnesį atvykusi į Ameriką, iš
bėgusi iš Lietuvos komunistų 
rojaus, su šeima ir gan žymaus 
Lietuvos veikėjo žmona. Bet 
vietoje, kad papasakojus kokius 
pergyventus įspūdžius tėvynėje 
Lietuvoje ji tik pasisakė išdi
džiai, kad yra kilusi iš bedievių

yra gerbiamas, už tai ir skau
džioje valandoje kreipiasi pas jį.

Sužinojau, kad rugpiūčio 17 d. 
bus Lietuvos gelbėjimo reika
lams visų draugijų rengiamas 
didelis parengimas. Sakoma, 
kad labai tuo yra visi suįdomin-

silinksminimą, kurios nors na
rės gražiam sodely. Numatant 
laiką apie rugpiūčio 17 d. Kuo-į 
pos pirmininkei panelei J. Jenu- 
šonytei šiame susirinkime ne
esant (išvykus į LRKMS Sei
mą) , susirinkimo tvarką vedė
ponia O. Zdančienė, kuopos vice- ti. Vyčiai žadą pasportuoti, cho- 
pirmininkė. Perskaitytas pa- ristai padainuoti.

es i

. kvietimo laiškas iš Marianapo- -------------
lio, kviečiant dalyvauti Kry- Nustebau suradęs du senus 
žiaus Kelių šventinimo iškilmė- ’ pažįstamus kunigus Marijonus: 
se. Visos narės maloniai pritarė dr. Malinauską ir Šmigelskį. 
dalyvauti. T. M. Vietiniai kunigai atostogose, o

I
ELIZABETH.N.J.

šiedu jauni kunigėliai dirba išsi
juosę. Kun. Šmigelskis pava
duoja kleboną kun. Simonaitį, 
dr. Malinauskas — vietinį vika- su-
rą. Radau atostogaujantį klieri
ką Budreckį pas motinėlę.

Kas tai NAUJO

i

i

tapo pridėta!

Daugiau pinigų! Kas 
tai naujo prisidėjo, ir 
tai puiku! Kas tai 
naujo pridėta ir prie 
Old Colds, naujam 
rūkymo smagumui.

♦ ITS LATAKUI!
(ištariama La-ta-ky*a), skoningas 
Rytinio Viduržemio tabakas da
bar pridėtas prie Old Golds, kad 
suteiktų jum visai naują jų sudėtį 
•—NAUJA džiaugsmą iš dgaretų.

Tas pat pažįstamas pabaik — bat NAUJI OM 
6aMs—saėatyį sa LataUal Paaamiati P. Lorillard 
Į^^a.|lfrs. tabafcp sataisytajai aso Gaarfe

Ai

BALTIMORE, MD. 1
.,. • ______ * w

Šią savaitę, Rugpiūčio 4, 5, 6, 
ir 7-ią, Moterą Sąjunga laikė 
seimą Baltimorės Šv. Alfonso 
parapijos svetainėje. Sekmadie
nio vakare prieš atidarymą sei
mo, jau buvo apie 50 Sąjungie- 
čių suvažiavusių iš tokių tolimų 
miestų kaip Chicago, Detroit ir 
Worcester. Tą vakarą, vietinės 
Sąjungietės savo- viešniom pa
ruošė vakarėlį. Išvirė garsios 
Baltimorės “erab” sriubos ir 

į davė progą išlaimėt! “bingo” 
Į dovanų.

Pirmadienio ryte, Kun. Klebo- 
i nas J. Lietuvnikas atnašavo šv. I
Mišias prie Šv. Dvasios ir per 
Mišias visos Sąjungietės priė
mė Šv. Komuniją. Po Mišių, 
kun. A. Dubinskas vardan kun. 
Klebono, kun. D-ro L. Mendelio 
ir vietinių lietuvių kunigų, var
dan Curtis Bay ir Baltimorės 
Sąjungiečių; ir vardan visų Bal
timorės lietuvių, pasveikino ats
toves į seimą ir palinkėjo ge
riausio pasisekimo.

Vakare, Šv. Alfonso bažnyčios 
svetainėje, vietinės Sąjungietės 
surengė “Margumynų Vakarą”, 
teatrėlį, į kurį atsilankė gan 
daug žmonių nors ir oras buvo 
nepaprastai šiltas. Visi džiaugė
si išgirdę gražių lietuviškų dai
nų.

Antradienio ryte, kun. Klebo
nas atnašavo šv. mišias už a. a. 
mirusias nares Moterų Sąjun-

lietuvių tėvų ir uoliai pildžiusi! Atostogų laikas visuomet 
ir sekusi savo vyro lietuviško daro progų lankytis į kitas ko- 
protestono bibliją. Savo kalbo-' lonijas ir užmegsti naujų pažin- 
je tankiai įpynė, kad ėjimas į čių. Taip ir man atsitiko. Senai 
bažnyčią tai visai bereikalingas, rengiausi asmeniškai padėkoti 
Pareiškė gilaus nepasitenkini- dr. A. Šilingui už išgydymą ma
nio, kad Amerikos lietuviai ne- ne nuo “šieno slogos”, kuri kas

* w,.

sirūpina Lietuvos atbėgėliais ir met mane šiuo laiku kamuoda- 
neteikia jokios paramos. Nema- vo. Praeitais metais perskaitęs 
lonu klausyti, kad nei komunis- “Darbininke” korespondenciją, * * 
tų kruvinas jungas nepalenkė dar dr. Šilingas turi kokią tai un^>onuo^an^'1’ 
tokių žmonių sprando prie išpa- naują tos ligos gydymo mašiną, 
žinimo tikrojo Dievo. Jie klai- važiavau išbandyti. Tą padarei 
džioja tamsybėje, ir bando kitus ir kiti mano patariami draugai.: 
nuo Dievo atitraukti.

Pennsylvanijos Žinios vis fotografas, Vincas Velžis, 
nutraukė paveikslą seimo daly- 

kurti nepriklau- i vių.
Rodos, Amerika platus kraš

tas, bet kur nepasisuksi vis pa- i 
žįstamų užtinki.

Elizabethas didelė kolonija, 
jaunimo daug, kalbasi kai kurie 
tarp savęs lietuviškai. Bažnyčia 

vargonai dideli, 
kai groja net sienos dreba, tikra 
katedra. Nedaug tokių kolonijų 
turime, kur būtų viskas taip 

... .... ‘ ~ .gražiai sutvarkyta. Turi ir pa-Visi likome pagydyti ir uz tai .. , ,,, , . ........ rapijos mokyklą,as dr. esu begaliniai dėkingas 
už išvadavimo iš šios kankinan-

Lakewood Park, Pa.
!

A tostogaujantis.

C. BROOKLYN, N. Y.
PARAPIJOS PIKNIKAS

Lietuvių Diena Amerikoje yra 
įsiamžinus. Daug metų yra pra
ėję nuo pirmosios, tačiau, toji 
diena yra taip kietųjų anglių 
apskričių lietuviams įsigalėjus 
ir taip įsišaknijus, kad šiandien 
be jos, lietuvis jaustųsi atsidū
ręs visai nuošaliai. Tik įsivaiz
duokime, mes, kietųjų anglių 
lietuviai, kurie atsimename pir
mąsias lietuvių dienas, kiek me
telių jau esame praleidę nuo pir-

--------------- ■ Metinis Šv. Jurgio par. pikni-
Besidairydamas po gatves pa- kas įvyko rugpiūčio 3 d., Klas- 

čiaus parke, Maspeth, N. Y.

PARAPIJOS VAKARIENE
Rugpiūčio 23 d., šeštadienio čios ligos. Ačiū daktare. Nevel- 

vakare, įvyks Šv. Andriejaus tui jis Brolių Aleksečių ligoni- 
parapijos vakarienė, kurios tik- nėję yra vyriausiu širdies ligų 
slas yra sukelti paramą naujo gydytoju, 
altoriaus užbaigimui.

Naujas altorius yra jau baž
nyčioj įstatytas, bet vis gi yra stebėjau Jurgio Katiliaus vais- 
reikalinga įvairūs pagražini- tinę, vieną seniausių lietuviškų Diena pasitaikė labai graži, tai 
mai ir reikalinga parapijiečių vaistinių visoje apylinkėje. Jis daugelį išviliojo į pajūrį, bet 
parama. Tkietai yra platinami, jau tą dieną gamino receptą, 
tad patartina kiekvienam para- kurio numerį pastebėjau 503 - 
pijiečiui įsigyti iš anksto, ne- 120. Per keliolika metelių nema- 
laukiant paskutinės dienos, nes žai jis jų prigamino. Ištaisęs

i
tas palengvina, komisijos sunkią taip gražiai languose šviesas ir 
darbuotę. Į visą frontą, vakare visą šią a-

Reikia pažymėti, kad pp. P. ir,pylinkę pagražina.

Branga*itienė, kara-

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

!
!

i
i

.‘F.. t.

Telefonas
Worcester, 5-4335

60 EHsworth St. 
VVorcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

visgi prisirinko gražios publi
kos, o vėliau ir jaunimo nemažai 
prisirinko. Sulig įpratimo, veik 

i visi atsinešė kokio nors užkan
džio, o kitur buvo stalai valgiais 
apkrauti, kaip per kokį pokylį. 
Visi susigrupavę į grupes su sa
vo giminėmis ir pažįstamais, 
kas darė gražaus įspūdžio, nes 
yra gera proga atnaujinti pažin
tis. Buvo, kaip ir kitais metais, 
karaliaus, karalienęs, karalaitės 
ir karalaičio rinkimas. Pats kle
bonas Paulionis priėmė pinigus 
už balsus, kun. Pinkus vedė kan-jaučių auklėtiniai ir karalaičio— 

Milteniukui. Karališkoji šeima, 
su palydovais, maršavo, pašoko 
ir buvo apdovanoti klebono ver
tingomis dovanomis.

Grojant F. Pūsčiaus orkestrui, 
visi smagiąi linksminosi ligi vė
lumai. »

laimėjimui grižią ir didelę pin
tinę vaisių, kurią laimėjo A. 
Daukantas. Pereitų metų išrink
tieji karalius — Aleksiejus, ka
ralienė
laitis — Danušis ir jaunutė ka
ralaitė — Kazlauskaitė, skyrė 
kiekvienas atskirai tam tikras 
dovanas laimėjimui.

Šiais m et aidėjo smarkios var
žytinės į karalienės, karalaitės 
ir karalaičio vainikus. Laimėjo 
karaliaus vainiką kleb. kun. 
Paulionis, kuris pavedė jį jau
nam
karalienės 
Brundzienei, 
Jakubčionytei, Pranciškiečių se-

kolektoriui J. Baliūnui, 
vainikas teko B. 

karalaitės — A.

didatų sąrašą. Apie 7 vai. prasi
dėjo įvairus sportas, kaip tai: 
mažų berniukų kontestas pajaus 
valgymo; lenktynių bėgimas 
berniukų ir mergaičių, dviejų 
surištų kojų lenktynės, maišuos 
lenktynių bėgimas ir panašiai. 
Šią sporto dalį vedė ir prižiūrė
jo p. B. Brundzienė. Šiame spor
te pasižymėjo Pivašunskas, ku
ris gavo net 3 dovanas. Mergai
tės irgi noriai sporte dalyvavo. 
Po tam prasidėjo didesniųjų 
sportas, kurį tvarkė Brundza. 
Storų moterų lenktynes laimė
jo Šeputienė; jaunų — Balsie
nė. Daug įdomumo sudarė vyrų 
virvės traukimas. Traukė jauni 
vyrai vieną galą ir suaugę že
maičiai kitą galą, lygiai abie- 
juos galuos po 12 vyrų. Laimė
jo žemaičiai. Visiems laimėto
jams buvo dalihaina tinkamos

--------  i 
mosios lietuvių dienos. Ir mes,*, 
kurie atsimename pirmąsias lie
tuvių dienas, prisimename tas 
nedrąsias viltis, kurios skver
bėsi į mūsų širdis ir žadino ir 
ragino mus prie didesnio tauti
nio susipratimo, pasišventimo ir 
pasiaukavimo. Tai buvo dar 
dienos pirm negu Lietuvai ne
priklausomybės saulutė nušvi
to, kai pradėjome tiktai tauti
niai įsisąmoninti. Na, ir ką gi 
ta diena netraukė? Seni ir jau
ni, patys trumpakvapiai senu
kai ir senukės, ir kūdikėliai sa
vo tėvų rankose, visi traukdavo- 
me anomis dienomis, iš Schul- 
kill ir Carbon ir Northumber- 
land apskričių, daugiausiai i 
traukiniais į Lakeside, būti vie-j 
ną dieną metuose, iš visų para-! 
pijų suvažiavę kaip viena didelė 
šeima, kurios krūtinėje plakė 
viena ir ta pati lietuviška šir-' 
dis, ir kurios gyslose tekėjo vie-l 
nas ir tas pats lietuviškas krau
jas. Traukiami ten buvo, net 
prieš jų norą, ir Lietuvos išga
mos vaikai, kraujo neatleidžia
mi. (Ir rašėjas tą sako, ne poe
tiškais jausmais vedamas, bet 
tikrai žinantis, tose dienose da
lyvavęs ir savo akimis matęs). 
Ir išėmus tuos Lietuvos išga
mas, nei vienas nesigailėjo savo 
sunkiai, prakaitu, kietųjų ang-| 
lių kasyklose uždirbtų centų! 
Lietuvos atstatymo reikalams, j 

Dvidešimt septyni metai jau 
praėjo nuo tos pirmosios Lietu
vių Amerikoje Dienos. Daug sa
vo tautą mylinčių senelių, jau 
šiandien ilsisi amžinu miegu.; 
Jų dvasia, tačiau, rasis lietuvių 
tarpe, Lakewood Parke. Nema-

Trečiadienio vakare įvyko sei
mo puota po kurios buvo šokiai. 

D.

šia, ir rasime visa, ką jie darė,

irgi apvaikščiosime tą pačią die- gos. Po mišių, Baltimorės lietu- 
ną — Žolines — rugpiūčio 15 d. 
Tiesa, pirmasis tikslas Lietuvių 
dienų buvo
somą Lietuvą. Gal šios dienos 
tikslas skiriasi. Paviršutiniai 
taip, bet dvasioje ne. Šių dienų 
lietuviai, — lopšinio Lietuvių 
Dienos apskričių lietuviai, ap
vaikščiodami tą dieną, kurią ir ką jie būtų šiandien darę, 
šioje Amerikos laisvės šalyje,: Ten bus šv. mišios ir pamokslas, 
naują, jauną Lietuvą, savo pa
sišventimu ir aukomis. Ir kaip? 
Nagi taip. Jie žino, kad didelė 
didžiuma, čia gimusių lietuvių, 
nematys tos Lietuvos, kurią jų 
tėvai arba tėvukai vadino tėvy
ne; nematys tos Lietuvos nei 
laisvos nei pavergtos. Jų tėvy
nė yra čia — Amerikoje. Čia į- 
steigtos lietuvių mokslo vietos, 
yra ir bus jų vienintelė lietuviš
kos dvasios skiepintoja ir palai
kytoja. Tad ir šios dienos tiks
las, kaip tiktai turi būti — rė
mimas tų lietuvybės židinių A- 
merikoje — kaip tai Marijonų, 

1 Kazimieriečių, Pranciškiečių ir 
į Pasijonisčių įstaigų. Čia reikia 
j ištarti pagarbos žodį, tiems nau- 
‘ jiems lietuvių vadams, kurie su
prato tą naujo tikslo svarbą, ir

! jį visomis išgalėmis remia. Va- 
ilio Vadai! Tad, ar mes, šių die- 
I nų užsilikę lietuviai, nebūsime 
ištikimi savo tėvų ir tėvukų 

, dvasiai? Žinoma, kad būsime.
Visi tad važiuojame į Lakewood 
Parką, kur gyvensime jų dva-

i. 
I

SUNKIAI SUSIRGO

Pavojinga operacija buvo pa
daryta U. Kulbokytei - Višniau- 
skienei, žinomos puotų ruošimo 
šeimininkės Onos Kulbokienės 
dukterei. Ligonė jau tiek susti-įžiau bendraus dvasia tieji, pir- 
prėjo, kad išvažiavo gydytis į 
nurodytą daktarų vietą. Greito 
pagijimo. Ligonė yra žinoma 
kaipo Šv. Jurgio par. choro so
listė.

ATOSTOGAVO
Dviejų savaičių atostogas tu

rėjo p. M. Paulionytė, kuri ge
rokai saules nudegintą. 1

mosios Lietuvių Dienos įkūrė
jai, kurie šiandien mums tiks
liai nėra žinomi, ar dar vis esti 
gyvųjų tarpe, ar buvo, sugrįžę 
Lietuvon, paskutiniojo Lietuvos 
smako praryti už jų lietuvybę, 
toje žemelėje, kurią jie taip la
bai mylėjo. • , . į

šiandien, m<
bai mylėjo.

šiandien, mes'jų sūnūs ir rak-1 
"eryš, ir jų~anūkai ir anūkes, Į

kaip kas metai; ten giedos ir 
dainuos chorai. Ten irgi suva
žiuos visi lietuviai, seni ir jauni, 
čia gimę lygiai kaip ir ateiviai, 
kaip kas metai. Ar būsi ten 
pats? Tikslesnį ir pilnesnį prog
ramos aprašymą palieku išrink
tiesiems korespondentams, pasi
likdamas sau teisę ten dalyvauti 
ir kitus paraginti.

Mtfco Draugas.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 

i kai ta privilegija drąsiai • • • _  __imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

Juozas Kastnskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingron Blvd. I
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmeelnal dtl vteoklų reikalų. I

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS) 
SEIMAS 

įvyks Rugsėjo 14 ir 15 di, 1941
švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 

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

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

Kurt. Jonas švagždys, pirmininkas, 
g___  Antanas F. K neitas, selccetoriusg
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