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Katalikas, kurą neremia 
katallkitkoa spaudos, neturi 
teist* vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

DARBININKAS
Dabartinis pasaulinis 

karas yra grynai ekono-į 
minis. Kariaujančios vals
tybės kariauja už žemės 
turtus. Vokietija, Didžioji 
Britanija, Rusija, Japoni
ja kariauja, kad daugiau 
pasigrobti žemės turto ar
ba kad jo neprarasti.

Šiomis dienomis susida
rė rimtas pavojus Jung. 
Valstybėms, kada Japoni
ja įsiveržė į Indo - Kiniją, 
kada ji siekia užimti Thai- 
landą. Svarbiausias taškas: 
yra Singapore. Jeigu An
glija netektų Singapore, 
tai skaudžiai būtų pažeis
ti ir Jung. Valstybių eko
nominiai interesai. Todėl 
Amerika remia Kiniją ka
rėje prieš Japoniją.

Aišku visiems, kad Jung. 
Valstybės, jeigu tik Japo
nija briausis giliau į Azi
ją, turės kariauti prieš' 
Japoniją Tolimuose Ry
tuose. Japonijos laimėji
mas Azijoj arba Sibirijoj 
gelbsti Vokietijai.

Kinijos diplomatai sako, 
kad jeigu Amerika ir An
glija uždėtų visišką eko
nominę blokadą Japonijai, 
nebeparduotų karo me
džiagos — geležies, plieno, 
aliejaus, gąsdino ir kito
kių reikmenų, tai Japoni
jai būtų užduotas skaudus 
smūgis, ir ji negalėtų iš
silaikyti ilgiau, kaip še- 
šius mėnesius.
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Kauno Pašto Kiemas Kaip Verdąs Puodas

Vaizdas Fleet gatvės Londone, kurioje matomi valymo darbai po nacių naktinių bombordavi- 
mų. Panašūs valymo griuvėsių darbai visame Londone vyksta visuomet, kaip tik atlanko miestą 
nacių Luftwaffe.

KOMUNISTAI SUDEGINO DOKUMENTUS

Bolševikų Sveikinimas
Tūlas “Jaunutis” rašo 

Brooklyno bolševikų ga- 
zietoje apie įvykusį “Bos
tono ir apylinkės fašistų 
masinį mitingą” liepos 27 
d. š. m.

Kadangi tame “masinia
me mitinge” tas rašytojas 
suskaitęs tik 115 dalyvių 
iš trijų Pabaltijo tautų, 
tai ir apsidžiaugė “fašis
tų” subankrutavimu.

Turime pastebėti, kad 
tame mitinge nebuvo žmo
nių ne dėlto, kad žmonės 
būtų buvę priešingi to
kiam parengimui, bet to
dėl, kad rengėjai nesuge
bėjo tokį mitingą ruošti 
organizuotai. Mitingą ruo
šė ne organizacijos, ne iš 
organizacijų sudarytas 
komitetas, bet komitetas 
susidaręs iš nežymių as
menų.

Taigi toks mizernas mi- 
tingėlis ir davė bolševi- 
kėliams progą įrodinėti 
“fašistų” silpnumą.

Tarp kitko tas bolševi- 
kėlis rašo:

“Taip ir šių trijų tautų 
visuomenė, — kad ir ne 
pilnai sutinka su Sovie
tais, bet neturi nieko ben
dro ir su fašistais. Mes už 
tai juos sveikiname!”

Visai teisingai pasakyta. 
Pabaltijo tautų ne komu
nistinė visuomenė ne tik 
nesutinka su Sovietais, bet 
griežtai smerkia, nes jie 
klasta užgrobė Pabaltijo 
valstybes ir žiauriai kan-j 
kino ir žudė tų tautų žmo
nes.

Įdomiausia tai tas, kad 
lietuviški bolševikėliai jau 
sveikina ir tuos, kurie “ne 
pilnai sutinka su Sovie
tais”. Vadinasi, ir patys 
boląęvikėliaj pradeda atsi-i 
pęiįjėti. Gali būti ir jiems 
sąžipĄ prądeda išmetinėti I tani jo. 
dėl jų judošiškos veiklos. L/..
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Per Tris Dienas Nei Vandens 
Nei Maisto

JONAVA LIEPSNOSE

liūs skaičius kanuolių, 
tankų ir lėktuvų, o raudo
nieji rusai sunaikina vo-

Paėmė 7000 Raudonųjų Į Nelaisvę
Berlynas, Vokietija, rug- 

kiečių divizijas, bet nieko piūčio 18 — Vokiečių karo 
iš vokiečių nepaima. i komanda praneša, kad U-

Galimas dalykas, kad ir krainoje nacių karo jėgos 
žinios išpūstos, sutriuškino raudonuosius

Iš Maskvos praneša, kad raudonųjų į nelaisvę, dide- 
šiauriniame ir centralinia- 
me Ukrainos fronte rau
donieji sunaikino Vokieti
jos nacių tris divizijas, 
kurias sudarė apie 25,000 
vyrų. Šias žinias Maskva
praneša patvirtindama vokiečių 
Vokietijos nacių žinias a- bet apie paėmimus miestų ir užėmė miestus Nikolaev 
pie Nikolaevo ir Krivoj ir rusai pripažįsta. Bet So- ir Krivoj Rog. Nikolaev y- 
Rog miestų užėmimą. vietų žinios visai neįtikėti- ra 60 mylių į šiaurrytus gyventojų.

Raudonieji sako, kad jų nos, nes jose nėra nieko nuo Odesos, o Krivoj Rog 
jėgos suparaližavo dar ki- daugiau, kaip tik apie “su- yra apie 100 mylių į šiaur- 
tas tris vokiečių divizijas, naikinimą vokiečių divizi- rytus nuo Nikolaevo. Iš to 
susilpnindamos vokiečių jų” ir traukimąsį į naujas matyt, kad Vokietijos na- 
karo jėgas tarp 50 ir 80 pozicijas. Jeigu Sovietų ciai stumia raudonarmie- 
nuošimčių. Į karo jėgoms’ taip vyksta čius į Dniepro upę.

Jeigu Sovietų žinios bū- naikinti vokiečių divizijas, 
tų teisingos, tai vokiečiai tai kodėl 
neteko maždaug apie 43,- sulaikyti 
500 vyrų karo frontuose. !užėmimo svarbių strategi- 7990 ^raudonųjų

Raudonieji esą nori ap- nių pozicijų Rusijoje? n’uoles ir didelį
Sovietų basoji divizija! Unkų ir Aktyvų.

komisarai di- raudonarmiečiai, 
dziuojasi savo basosios di- dami atsilaikyti, 

Juodųjų ir Azovsko jūrų 
pakraščius. Vokietijos na
ciai bombarduoja Sovietų

— Laikraštis “Į Laisvę” tizanus visą laiką palaiky- 
aprašo, kaip partizanai iš- ti nuolatinius ryšius, 
gelbėjo Kauno pašto ir te-j Po pietų ėmė grįžti par- 
legrafo telefono įstaigą:, tizanai tarnautojai, kurie 
"Iki pat karo pradžios Paš- pradėjo organizuoti Pašto 
to Valdybos sandėliuose gynimą nuo besitraukian- 
vyko aktyvistų pasiruo- čių raudonarmiečių ant- 
šiamieji darbai. Buvo plūdžio. Buvo jaučiamas 
spausdinami atsišaukimai, didelis ginklų trūkumas, o 
organizuojami žmonės, taip pat ir šaudmenų. To- 
Birželio 22 d. jau nuo pat dėl štabo sunkvežimis buvo 
ryto Pašto Valdybos kie- pasiųstas į Aktyvistų šta
mas atrodė kaip verdąs bą (prie Senelių prieglau- 
puodas. Rusai ir vietiniai dos Aukštaičių gatvėje, 
jų pakalikai iki pietų dar Pagaliau pašte gautas ir 
bandė atstatyti sunaikin- pirmasis amunicijos trans- 
tus ryšius, tačiau po pietų portas, kuris bematant bu- 

‘ėmė organizuotis bėgti, vo paskirstytas tarp gynė- 
Turto išvežimui sutrukdy- jų. Tučtuojau sustiprintos
ti patikimiausiems šofe- silpnesnės ir pavojingesnės
riams buvo duotas nurody- vietos. Prieš vartus pasta-
mas sugadinti automaši- tytas lengvasis kulkosvai-
nas ir patiems dingti, šis dis, ant vartų paruoštas

nes nei sovietai, nei vokie- darbas vyko sunkiai, nes benzino kibiras priešo šar-
čiai neskelbia kiek ir kas tą dieną pakeista trans- vuočiams ir tankams pa-
sunaikinta. Vokiečių ži- porto vadovybė, o patys degti, pašto operacijų sa-
nios paduoda, kad Niko- rusai nuo šoferių veik vi- Įėję sustiprinta sargyba,
laevo uostas išsprogdin- sai neatsitraukdavo. Vis Nakčiai vartai visiškai ūž
tas. I dėlto pasisekė išgelbėti ke- barikaduoti. Buvo griežtai

Nikolaeve yra 140,000 lėtą sunkvežimių ir leng- uždrausta šaudyti į besi-
' ‘ , vųjų mašinų. į traukiančius raudonar-

. miečius. Tai tam, kad ne-
23 atkreiptų jų dėmesio į paš

tą, kurį jie, palvginti, ne
sunkiai savo šarvuotais 
daliniais būtų galėję užim
ti ir sunaikinti, 
birželio 24 d. 
miai.

Birželio 24 d. 
skaičius ėmė 
augti. Todėl nebesitenkin- 
ta savo patalpų apsauga, o 

, pradėta valyti aplinkiniai 
namai, iš kurių būdavo į 
partizanus šaudoma, tuo 

. prisidedant prie bendro 

. likvidavimo priešingo ele
mento, kuris tą dieną mie
ste labai plačiai veikė. Iš
kratytas žydų bankas ir 

i sargyba. 
Sy. Taip pat buvo apsaugoti 

Toje konferencijoje bū- kiu įgalindami mūsų par-1 Tęsinys 4-tame pusi.

Pasiūlė Stalinui Padaryti 
Trijų Valstybių Atstovų 

Pasitarimų

to telegrafo telefono sto
ties ir centralinio pašto 
kieme nei rusų, nei jų pa
kalikų nebebuvo. Telegra
fo telefono stoties viršinin
kas įspėjo visus pašto ir te
lefono telegrafo tarnauto
jus, kad iš patalpų pasiša
lintų, nes netrukus telefo
no telegrafo stotis, centra- 
linis paštas ir pašto valdy
bos rūmai galį sprogti. Po 
keliu sekundžių visi rūmai 
ištuštėjo. Nežiūrint to, ke
turi drąsuoliai, rizikuoda
mi savo gyvybėmis, išlan
džiojo visus pastato rū- 

Stalinas pasiūlymą labai sius, nukapojo įtartinus 
nuoširdžiai priėmęs, ir jau laidus ir tokiu būdu išgel-

i žiniomis, So- padaręs pirmuosius žings- bėjo telefono telegrafo sto-1 jf-1116 pastatyta 
jėgos nebegali nius tokiai konferencijai. , ti ir centralinį paštą, 

--------- atsilaikyti Ukrainoje. • 1—- 
mo Kongrese yra nepasi-j Tačiau Sovietų karo ko- 
tenkinimo. Tačiau daugu- mandos žiniomis, Vokieti- 
ma pritaria tokiam susita- jos naciai Ukrainoje pra- 
rimui, nes tikisi greitesnės rado 20,000 kareivių, kada 
taikos pasaulyj.

Prezidento Roosevelto ir jama, kad ar tik nebus 
premiero 
tarimas ant jūrų suįdomi- dėl Sovietų karo komanda' 
no visą pasaulį. japie svarbius “laimėji- ,

mrs” ir “apgintas” vietas 
atžymi tik raidėmis? Gal 
būti todėl, kad neįtartų piūčio 18 
“propaganda”.

Vokiečiai 
Ukrainoje 
myn. 

Galimas 
Sovietų raudonieji 
spėja” išpildyti Stalino į- lams”. Spėjama, kad var-j futbolo žaidime, 
sakymo viską deginti, nai-pai .bus sunaudoti karo čiami atvykti į Mariana-

I polio Kolegijos aspirantų

Naciai ne tik užėmė du 
Jiems ,nevVksta strateginius rusų punk- 
vokiecius nuo tug, paėmė į nelaisvę 

38 ka- 
skaičių 
Sovietų 
negalė- 
bėga į

ginti miestą Dniepropet-'
rovsk, kur yra hydro - e- Maskvos 
lektros jėgos centras. !

Sudėjus vokiečių ir rusų vizijos žygdarbiais. Tai ti- 
žinias į vieną gauname kras bankrotas. Patartina 
štai kokį vaizdą: Vokie- perskaityti Garb. K. strai- 
čiai užima Rusijos mies-ipsnį apie Sovietų basą ją vkįas~***KrimėjuT kur
tus, paima tūkstančius diviziją 3 puslapyje. ;vra svarbus uosto miestas

Grįžo Prezidentas Rooseveltas vietų karo

Washington, D. C., rugp 
18 — Pereitą šeštadienį 
grįžo iš “atostogų” prez. 
Roosevelt.

Kaip jau buvo rašyta, 
prez. Rooseveltas turėjo 
pasitarimus ant jūrų su 
Anglijos premieru Chur
chill. Susitarta dėl karo----- ----------- — - ilu V1S>4

i Tolimuose Rytuose, pasi- ... .. A
i tarta apie teikimą pagal-! Vokietija labai piktai ir
bos Rusijai ir kitais klau
simais.

Prezidentas pareiškė lai
kraštininkams: “Jung.
Valstybės nėra arčiau ka
ro/ negu, jos buvo prieš šį 
istorinį susirinkimą jūroje 
su Wįų^ton Churchill, Bri

kos premieru”.
Dėl Prėzidento " šušitari-j

remieru”. 
fzidento " susitari-

- - * *

Londonas, rugpiūčio 18, 
Praneša, kad Prezidentas 
Rooseveltas ir Anglijos 
premieras Churchill laiš
ku pranešė Stalinui apie 
pasitarimus ir susitarimus 
ant jūrų ir taip pat pasiū
lė, kad Stalinas suruoštų 
trijų valstybių — Jung. 
Valstybių, Anglijos ir Ru
sijos aukštų valdininkų 
konferenciją Maskvoje.

Naktis į 
praėjo ra-

partizanų 
minutėmis

šią aptariami visi Rusijai 
reikalingos pagalbos teiki
mo reikalai ir išsiaiškinta

l .. o _ tikroji strateginė raudo-1|jie puolė miestą K . Spe- nosios armijos dėtis
,—ka(j ar įjk nebus

Churchill pasi- Kievą? Nesuprantama ko-Į |WnrAkį RaYnvrin
b iiirn «nidr.TY,i.'dėl Sovietu karo komanda1 VISUS MZnyCIŲ

Varpus Norvegijoj

Dėmesio Akademikams Ir 
Kolegistams Sportininkams!

Marianapolio Akademija| rungtynes, kurios tęsis ke- 
ir Kolegija kiekvienais j turias dienas, būtent Rug-
metais duoda penkiolika piūčio 30 — Rūgs. 2. 
stipendijų futbolo sporti-l Iš dalyvių tarpo kolegi- 
ninkams. Kolegijos vado-jos sporto vadovybė iš- 
vybė pageidauja, kad to- rinks penkiolika jaunuo- 
mis stipendijomis pasi- lių, kuriems bus duotos 
naudotų savi jaunuoliai—futbolo stipendijos —mai- 
lietuviai.

Visi lietuviai akademikai 
ir kolegistai, pasižymėję 

yra kvie-

Stockholm, Švedija, rug-
Norvegijos 

korespondentas praneša, 
be atleidimo kad Vokietijos viršininkai 

žygiuoja pir- įsakė išimti iš bažnyčių vi
sus varpus ir juos prista- 

dalykas, kad tyti valdžiai, kurie esą 
“nesu- “reikalingi valstybės tiks-

sarkastiškai atsiliepė apie 
prez. Roose veltą. Vokie
čiai sako, kad sutartis esą 
gryna plagiata (literatinė 
vagystė). Jie sako, kad su
tartis yra maždaug kopija 
Wilsono 14 punktų.

Italijos spauda sako, 
kad toks susitarimas gali i i 
prailginti karą 10 metų/1 įkinti, kad priešui netektų, ginklams.

I

stas ir mokslas akademi
joje ir kolegijoje dykai.

Labai nuoširdžiai kvie
čiame lietuvius studentus! 

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.



Antradienis, Rugpiūčio 19, 1941

Kun. K. Barauskas išvyko 
Į Chicago

Šiomis dienomis išvyko į Chi
cagą kun. Kazys Barauskas, ku
ris iš Sovietų okupuotos Lietu
vos buvo priverstas išvykti į 
užsienį. Pagyvenęs kiek Vokie
tijoje, aplinkiniais keliais atvy
ko į Jung. Valstybes. Kiek lai
ko buvo Brooklyn, N. Y. Į Bos
tono apylinkę atvyko šių metų 
pradžioje. Ilgėliau buvo apsi
stojęs pas kun. P. Jurą, LDS 
Centro Vive-Pirmininką, Law- 
rence, Mass. ir kun. V. Puidoką, 
Westfield, Mass. Pastaruoju 
laiku viešėjo pas kun. J. Vaite- 

., uvicus iclmo.x xjxo.xv«xixa.x vj- kūną, Providence, R. I.. ir kun. 
gražiai baigėsi L. Vyčių čius priėmė ir vaišino. Žo- A. Petraitį, Wcrcester, Mass. 
29-tas Seimas. džiu visi parengimai —pa-

Seime pasirodė daug e- silinksminimai buvo gerai 
nergijos ir gyvumo vy- prirengti ir visi reiškė pa
čiuose. Išklausius visus ra- sitenkinimą. Pittsbur- 
portus pasirodė, kad vy- gh’iečių nuoširdų priėmi- 
čiai visgi gražiai gyvuoja mą ir, visų kunigų nuošir- 
ir palaipsniui stiprėja. džius patarimus ilgai, il-

Išklausyta daug gražių gai vyčiai atmins! 
sveikinimų ir adv. S. Ga- -------------
baliausko paskaitos. Pri- HlJŽudC 3 NdnkinOO VdldŽlOS Bostono apylinkėje labai nuo- 
imta daug naujų ir nau- 1—’-;i-
dingų nutarimų — rezo
liucijų, kurios bus pa
skelbtos vėliaus.

Į naują valdybą išrinkta tinių 
šie: P ~ 
pirm, iš So. Boston; V. 
Grinevičius — I vice-pirm. 
iš Harison Karney; A. J. 
Mažeika — II vice-pirm. iš 
Pittsburgh; F. Grendelytė 
— fin. rašt., So. Boston; T. 
Aukštikalnytė — nutari-______ ______________
mų rašt., Worcester; Pr- armijos spauda sako, kad 
Gudeliš— ižd., Dayton, O.; apįe tokią tragediją nieko 
p-lė Žemaitytė ir Sadaus- negirdėjusi, 
kas — kasos globėjai. Ap-: Japonų žinios sako, kad 
skričių pirm, paliuosuoti Nankingo valdžia gali būti 
nuo C. Valdybos pareigų, įsakys Britanijos ir Jung. 
o spaustuvės direktorius Valstybių išsinešdinti iš

J. E. Vyskupas Laimino Seimą.- 
Dalyvavo Miesto Mayoras, Teisėjai

25 KUNIGAI SEIME.-
Adv. S. Gabaliauskas, prelegentas, ir daug kitų svečių—
Dalyvavo ir Jaunimo Veteranas Vadas Prel. Ambotas.—

Pittsburgh, Pa. — Ket- das ir klebonas kun. Vaiš- 
virtadienį, rugpiūčio 14 d., noras labai maloniai vy-

v •

Viršininkus

Rugpiūčio 10 d. išvyko iš Ma
rianapolio su Brooklyniečiais 
rianapolio su Brooklyniečiais, 
o iš Brcoklyno išvyko rugpiūčio 
13 d. į Chicagą.

i

Kun. Kazys Barauskas yra 
Rep. buvęs “Mūsų Laikraščio” re

daktorius Lietuvoje. Apsistojęs

širdžiai bendradarbiavo laik
raščiui "Darbininkui”. Tikimės, 
kad kun. K. Barauskas ir Chi- 
cagoje gyvendamas palaikysShanghai, rugp. 18 cagoje gyvendamas palaikys 

i Praneša iš neoficialių šal- ^uos glaudžius ryšius su “Dar- 
ru. t> j i ^ad nušovė tris bininko” redakcija,
Pr. Razvadauskas — Wang Ching-Wei’s asme

ninės sargybos narius ir 
ketvirtą sužeidė. Wang -Jįjg įr turiningais reportažais 
Ching ir straipsniais puoš laikraščio

‘Darbininko” skiltis ir jais sti- 
pirns Dievo ir Tėvynės meilę 
skaitytojų širdyse.

“Darbininko” redakcija nuo
širdžiam bendradarbiui, kun. K. 
Barauskui linki stiprios sveika
tos.

skaityto
jais ir bendradarbiais, kurie bu
vo tikrai malonūs, ir savo gra-

• v

kirtas Nankingo valdžios .. 
viršininkas. Sakoma, kad 
japonai įtaria jį neištiki
mumu. Tačiau Japonijos

________________________ I 
Ryga — Vokiečių karo 

korespondentas aprašo, 
šiais metais paskirs Cent- Japonijos užimtos Kinijos kaip latviai sutiko Reicho 

dėlto, kad tų valstybių vai- kariuomenę Rygoje. Tairo valdyba. i
Pittsburgh’o vyčių kuo- džios atsisakė pripažinti buvęs vokiečių kariuome- 

_ ’ ■ Nankingo vyriausybę.pa ir jų nuoširdus dv. Va-

NEATSIŽVELGIANT j KAINĄ

Nėra Gen 
DegH 

Bile Kariam 
Butelyje

L*ll

86? P'oo* 70 grain neutr’l spirits 
WILSON DISTIllINC Co. Ine Bristo! Pa

PĄ.RBININKAS

PRANAS RAZVADAUSKAS,
ilgametis L. Vyčių organizacijos Centro Valdybos 
narys, buvęs LDS Centro iždininkas, šių metų L. 
Vyčių Seime, Pittsburgh, Pa. išrinktas L. Vyčių Cen
tro Pirmininku.

Taip pat So. Bostonietė Vytė, p. Felicija Gren- 
delytė išrinkta L. Vyčių Centro finansų raštininkė.

Sveikiname L. Vyčių naująją Centro Valdybą, 
ypač pirmininką Praną Razvadauską ir linkime ge
riausių sėkmių.

ANGLIJA-RUSIJA PASIRAŠĖ 
PREKYBOS SUTARTĮ

Londonas, rugp. 18 — 
Vakar Anglijos ir Sovietų 
atstovai Maskvoje pasira
šė naują prekybos sutartį. 
Pagal tą sutartį Anglija 
duoda 10,000,000 svarų (a- 
pie $40,000,000) kredito 
Sovietų Rusijai.

Kreditas duotas 
kiems metams su 
nuošimčiu.;

Iš Maskvos praneša, kad

pen- 
trečiu

B

Lietuvos Atstatymo Aktas
— 1941 m. birželio 23 d. buvo paskelbtas toks Lais

vos ir Nepriklausomos Lietuvos atstatymo aktas:
Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lie

tuvos Vyriausybė šiuo skelbia atstatanti Laisvą ir Ne
priklausomą Lietuvos Valstybę.

Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lietuvos 
valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie Euro
pos organizavimo naujais pagrindais.

Žiauraus bolševizmo teroro iškankinta Lietuvių 
Tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautinės vienybės ir so
cialinio teisingumo pagrindais.
Vilnius, Kaunas 1941 m. birželio 23 d.

AKTYVISTŲ ATSIŠAUKIMAS
— Lietuvių Aktyvistų Štabas birželio 23 d. paskel

bė tokį atsišaukimą:
Vokiečių armija raudonuosius gruobonius iš Lie

tuvos baigia vyti. Lietuvių tauta, išvaduota iš jungo, 
ryžtasi gyventi vėl laisva, nepriklausoma. Jau sudary
ta laikinoji vyriausybė ir jau perima valstybės vairą 
ir įstaigas į savo rankas.

Gruobuonys bėgdami plėšia turtą, naikina įmones, 
šaudo gyventojus.

Tautiečiai, saugokite visuomenės ir privatų turtą.
Darbininkai, organizuokite įmonių apsaugą
Valstybės tarnautojai, saugokite savo įstai 

neišduokite jų dokumentų bei turto.
Lietuviai policininkai, savo gyvenamoje 

perimkite viešąjį saugumą į savo rankas.
Informacijos ir instrukcijos skelbiamos 

per radiją ir spaudoj.

• v

Lietuvių Aktyvistų i

spaudos, radio, judamųjų 
paveikslų ir susisiekimą 
telephonu, telegrafu ir be- 
vieliniu iš Europos ir 
Jung. Valstybių į Europą.

Pagal Armijos planą bū
tų cenzūruojamos žinios 
apie karą ir militares pa
slaptis. Būtų įkurta fede- 
ralė cenzūros agentūra, 
kurios vedėjas gautų $12,- 
000 metams. Direktoriaus

v •

i nės tikras trijumfo žygis. PaSal sutartį daugiausia pagelbininkais būtų Arinį-
v y a įauo y uę. ; ----------------- ----------v--------------- o 

Konsulai ir jų pagelbi- Džiūgaujančios latvių mi- ^us apsimainoma prodūk- 
ninkai sakoma jau pakuo- ni°s spraudėsi į gatves, 1S*

i ja savo daiktus. Tačiau kad ne trukdė žygiuoti vo- .
. « • w x JlaMAMauAa* I auiimii
j
i Britanijos ir Jung. Valsty- kiečiams. Visur vokiečių 
įbių viršininkai Shangha- kareiviai buvo sveikinami, 
I iuie tas Žinias užginčija. lrain įslninHiin-

v •

juje tas žinias užginčija, apkabinami kaip išliuosuo- 
------------- tojai iš baisios komunisti- 

Mirties Bausmė Prancūzų "«s verg>i°s Ir žydų jungo. 
Sitilėliami- - - - - - - - - j Ant vokiečių tankų buvo—Vichy, Prancūzija, rugp. 

18 —Vokiečių gen. Stuelp- 
nagel išleido griežtą įsa
kymą, kuriuo kiekvienas 
prancūzas sukilėlis, kiek
vienas propagandistas 
prieš nacius bus baudžia
mas mirties bausme. Dar 
daugiau, ne tik sukilėliai 
ir propagandistai bus bau
džiami, bet ir visi kiti 
prancūzai, kurie nepagel
bės surasti kaltininkus.

Vokiečiai neieškosią kal-| 
tininkų. Tai esą pareiga 
pačių prancūzų juos su
rasti.

i

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

, beriamos gėlės ,o kareiviai 
, vaišinami pyragaičiais, vy
nu, cigarais ir kit. Miestas 
buvo gausiai išpuoštas 
tautinėmis latvių vėliavo
mis. Vienas žydas, nuplė
šęs latvių vėliavą, buvo mi
nios nulinčiuotas. Vokie-1 

. čiams žengiant į miestą,! 
pradėjo skambėti visų Ry
gos bažnyčių varpai. Visur 
minios šaukė vokiečių tau
tos šūkius: “Sieg, Heil!” — 
“Heil Hitler!” Žmonės ver
kė iš džiaugsmo, lipo ant 
vokiečių karo pabūklų ir 
važiavo su vokiečiais kar
tu. Tautinė latvių jaunimo 
sąjunga miesto aikštėje 
sušaukė didžiulį mitingą, 
kur po karštų kalbų buvo 
sugiedotas latvių tautos 
himnas.

Dvylika Amerikos Lakūnų 
Žuvo Anglijoje

jos ir Laivyno viršininkai. 
Nusikaltusieji cenzūros į- 
statymui būtų baudžiami 
10 metų kalėjimu ir pini
gine bausme iki $10,000.

Londonas, rugp. 18 —Pe
reitą penktadienį nukrito 
ir sudegė kitas didžiulis 
keleivinis lėktuvas, kuriuo 
tarp kitų į Ameriką vyko 
dvylika amerikiečių lakū
nų, pristatančių Anglijai 
iš Amerikos bombnešius. 
Lėktuvu vyko 22 žmonės 
ir visi žuvo.

Rugpiūčio 10 d. taip pat 
įvyko lėktuvo katastrofa, 
kurioj žuvo 22 asmenys, 
tarp kurių 7 amerikiečiai.

Prezidentas Užgyrė Karo 
Cenzūros Planų

Vokiečiai Suardė K 
Planus

I
..

pa-

Lietuvos Aktyvistų Štabo Viršini 
Atsišaukimas

— 1941 m. birželio 24 d. “Į Laisvę” numeryje
skelbtas toks atsišaukimas, kurio svarbesnius šūkius 
paduodame:

Viskas Lietuvai!
Raudonieji budeliai žiauriai kankinę mūsų kraštą, 

rodę savo drąsą prieš beginkles moteris ir vaikus, ku
rie dar ir dabar dūsta nuo troškulio užkaltuose vago
nuose, šiuo metu siaubo apimti netvarkingai bėga... 
Artėja visų Lietuvos žemių išvadavimo valanda.

Broliai Lietuviai! Imkitės ginklo ir padėkite kraš
to vadavimo darbe.

Neatsiliepkite į bolševikų mobilizacinius šauki
mus ir slėpkite nuo jų maistą, pašarą, gyvulius.

Neleiskite padeginėti ir naikinti turto! Saugokite 
įmones ir darbo įrankius, kenkite raudoniesiems oku
pantams kaip ir kuo galėdami.

Tegyvuoja Laisva ir Nepriklausoma Lietuva!
VISKAS LIETUVAI.

Pasirašė
Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo Viršininko 

Įgaliotas Leonas Prapuolenis.

katalikų

rugpiūčio 
rusai būtų 
Vokietiją, 

nužymėtos

Anglikonai Melsis Už 
Sovietus?

Vokiečiai Reikalauja Bazui 
Irane

Washington, D. C., rugp.
18 — Prezidentas Roose
veltas užgyrė Armijos pa
siūlytą karo cenzūros pla
ną. Reikalauja išleisti į- 
statymą, kuris duotų tei
sę įvesti federalę cenzūrą

••sr Jung. Valstybių tautinis greitas saugumo dirbąs varomas pirmyn visu-tempu. Ypatingai tu
ri darbo ir yra pareikalavimas įvairiose metalo dirbtuvėse. Štai vaizdas parodo prityrusių darbi
ninkų darbo momentą. Tai velderiai dirbą Ambridge, Pa., plieno dirbtuvėje skubiuosius darbus. i IK

Londonas, rugp. 18 — 
Karaliaus Jurgio VI įsa
kymu rugsėjo 7 diena skir
ta maldai už Sovietų Rusi
ją. Anglikonų bažnyčios 
vyriausia galva yra kara
lius. Todėl jo įsakymas 
privalomas visoms angli
konų bažnyčioms.

i

Brazilijos lietuvių 
laikraštis “Šviesa” paduoda štai 
kokias žinias iš Lietuvos:

Kaunas. — Vokiečiai ap
tiko vienos spaustuvės rū
syje Kaune komunistų 
centralę. Joje rasta daug 
Vokietijos ir ypač Rytų 
Prūsijos žemėlapių, iš ku
rių matyti, kad 
mėn. 15 dieną 
pradėję pulti 
Žemėlapiuose
ir kryptys, kuriomis turėjo 
eiti rusų veržimasis. Pir
moji ir svarbiausia Lietu
voje stovinčių rusų kolona 
turėjo pulti Allenstein 
kryptimi ir užimti Heili- 
genbeil ir šiuo manevru at
kirsti susisiekimą ir ap
supti Karaliaučių. Rasti 
laba? smulkūs Rytų Prūsi
jos ir Pommern (čia žuvo 
Darius - Girėnas) provin
cijų žemėlapiai ir miestų 
bei miestelių planai. Taip 
pat nedegamoj spintoj ša
lia šių planų rasti ir Vokie
tijos ir ypatingai Rytų 
Prūsijos telefonų abonen
tų sąrašai. Rusai buvo dar 
apdairesni: jie jau turėjo 
gatavus sąrašus tų “buo
žių”, kuriuos reikėjo nu
siųsti pas Abraomą. Dau
gybė vokiečių figūruoja 
tame sąraše.
. i“Bet perilgai drožė iešmą 
— kol šarka kepsnį nusi- 

v ■* M

Angiai Sušaudė Vokiečių 
Šnipą

Londonas, rugp. 18 — 
Anglijos teismo sprendi
mu sušaudė vokiečių šni
pą Josefą Jabobsą.

Sušaudytas už tai, kad 
jis parašiutu nusileidęs 
Londono apylinkėje ir per 
slaptą radio pranešinėjo 
Vokietijai žinias apie ka
riuomenės veiksmus.

Z

New York, rugp. 18 — 
Sovietų žinių agentūra 
praneša, kad Vokietija rei
kalauja oro bazių Irane. I- 
rane esą daug vokiečių, 
kurie daro sąmokslą nu
versti to krašto vyriausy
bę.

Sakoma, kad Britanija ir 
Rusija įteikė Irano vyriau
sybei įspėjimą.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi tonikų Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Are., kBngton, Mass. Tel. Dedham 13H-W 
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R
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Vieną kart savaitėje metams $2.00 į 
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* Susirūpinkime Į Sovietų Rusiją 
Ištremtais Lietuviais

Negalėdami pasigirti generaliniais laimėjimais ir Į 
mėgindami užglostyti nuolatinius savo pralaimėjimus; 
ir vis didėjantį fronto smukimą, sovietai iškelia smul
kius kautynių įvykius, kuriuose randonosios armijos 
dalys esą labai atsižymėjusios. Tarp kitų karo inciden
tų Maskva ypatingu pasididžiavimu pabrėžia “baso
sios” divizijos žygdarbius. Ta “basokų” divizija buvo' 
skaitoma dingusia. Bet štai ji tarsi iš žemės išlenda,: 
nukauja 3000 vokiečių ir susijungia su raudonąja ar-l 
mija. Basokai turėjo būti gerai apginkluoti, jei tiek 
vokiečių nukovė. Taip, jie turėjo daug ginklų, bet ne
turėjo—batų. Tai tipingas sovietų gyvenimo vaizdas.

Gal tas įvykis teisingai atpasakotas, gal pernelyg 
išpūstas (veikiausiai bus išpūstas), bet bolševikams
būtų sveikiau, jei jis būtų užtylėtas. Sovietų propa- nĮnkas, po savo pasižymėjimą heroiškame darbe gel- 
ganda norėjo, žinoma, išgarsinti žūt-būtingą savo ka- bedamas iš pavojaus griuvėsių nelaiminguosius, buvo 
riuomenės narsą, bet tai darydama neapsiskaičiavo su apdovanotas atatinkamų įstaigų Jurgio Medaliu, bet 
vienu svarbiu dalyku: ji faktinai išgarsino sovietų grįždamas į namus tiek gėdinos užkluptų laikraš- 
skurdą. Be to atskleidė dar vieną būdingą komunizmo tininkų, kad jiems traukiant paveikslą jis užvožė akis 
ypatumą: nepagydomą ekonominį sunegalėjimą ir am- skrybėlė.______________________________________
žiną militarizmą. Vadinasi, kad ir basas esi ir išalkęs, 
še tau ginklas. Eik ir kovok už “revoliucijos laimėji
mus”. Bet kur gi tie laimėjimai ? Kojos basos, o per 
liemenę nėra nė žmoniškos virvės alkanam pilvui su
siveržti.

Komunizmas buvo pasižadėjęs atgabenti rojų ant 
žemės. Būsianti laisvė, lygybė, brolybė ir visokio že
miško gėrio perteklius. Tačiau kas gi įvyko? Dar Le
ninas buvo priverstas keisti komunizmo principus ir 
įvedė NEP’ą t. y. privatinę prekybą. Kitaip jau pačioj 
pradžioj komunistai būtų badu išmirę. Prekyba ir šio
kia tokia ubagiška nuosavybė komunistus nuo mirties 
išgelbėjo, bet sudarkė jų principų esmę ir pavertė juos 
ne tai komunistais, ne tai karabelnikais, ne tai kokiais 
nudriskusiais verslininkais - “kustarnikais”. Ir prin
cipas paneigtas, ir skurdas nepašalintas. Bet NEP’as 
veikiai priveisė spekuliantų ir “kulokų”, tad galų gale 
buvo likviduotas. Sovietijai vėl gręsė badas. Tada už
simota išvystyti stambiąją industriją ir dažnomis 
“piatilietkomis” šuoliuoti pirmyn. Bet tuoj paaiškėjo, 
kad visa ta stambioji industrija nukreipta į militariz
mą. Reiškia, vėl prieš akis statoma pasaulinė revoliu
cija, o laisvės, lygybės, brolybės kaip nėr, taip nėr. Iš 
visų išpūstų pažadų išliko tik vienas žodis “tovarišč” 
— draugas nelaimėje. Gi iš žadėto gerbūvio nė batų 
nebliko. Gal tie “basokai” dėlto taip atkakliai vokie
čius puolė, kad nukautųjų batais galėtų pasinaudoti. 
Deja, nė to laimikio negavo, nes, pačios Maskvos pra* 
nešimu, basi pas savuosius sugrįžo. Suprantama dėl- 
ko: vokiečių pliekiami, turėjo pabėgti. K.
» -■

A. L. R. Katalikų Federacijos 
Kongreso Rezoliucijos

Katalikų Federacijos Kongresas, įvykęs rugpiū
čio 7, 1941, Marianapolio Kolegijoje, Thompson, Conn., 
priėmė rezoliucijas aktualiais mūsų tautos ir Ameri
kos lietuvių katalikų visuomenės reikalais. Čia tas re
zoliucijas pateikiame.

1. Lietuvos Vadavimo Uždaviniai
Išklausęs prof. M. Pakšto referato apie Lietuvos 

vadavimo uždavinius ir pritaręs jame iškeltiems pa
siūlymams, kongresas paveda Federacijos Centro 
Valdybai, kiek sąlygos leis, vykdyti juos gyveniman, 
kviečiant į talką ne tik Amerikos lietuvių visuomenę, 
bet visus pasaulio lietuvius, su kuriais šiais laikais dar 
galima susisiekti. Kongresas kviečia valdybą kreipti 
ypatingo dėmesio į siūlymą sušaukti antrąjį Pasaulio 
Lietuvių Kongresą ir sudaryti Vyriausią Lietuvių Ta
rybą ar Komitetą, kuris viso pasaulio lietuvių vardu 
vestų akciją laisvai ir nepriklausomai Lietuvos vals
tybei atstatyti.

II. Lietuvos Šelpimas
Žiauri vienų metų Sovietų Rusijos okupacija pa

darė Lietuvai daug moralinių ir materialinių skriau
dų. Išbėgdami okupantai išdegino daug miestų, kaimų 
ir sodybų, palikdami dešimtimis tūkstančių žmonių be 
pastogės ir duonos. Lietuvos žemėje susirėmusios mil
žiniškos Sovietų Rusijos ir Vokietijos armijos paliko

negreit atstatomų griuvėsių. Dešimtys tūkstančių 
bolševikų ištremtų Rusijon lietuvių šeimų, kenčia per
sekiojimą, skurdą ir badą. Karo zonoj tebesanti Lietu
va pati neturės galimumų atsistatyti ir aprūpinti sa
vo žmonių būtiniausiais gyvenimo reikmenimis, todėl: 

A.L.R.K. Federacijos XXVIII-tas Kongresas, atsi
žvelgdamas į susidariusią milžiniško didumo Lietuvos, 
jos tremtinių ir pabėgėlių šelpimo reikalą nutaria 
kviesti visą Amerikos lietuvių visuomenę šiuo kritiš
ku Lietuvos gyvenimo momentu stoti jai į pagalbą, 
teikti gausias aukas vienu ar kitu būdu karo viesulo 
paliestiems tautiečiams šelpti, ir kad tasai šelpimo 
darbas būtų sėkmingesnis ir kad į jį įsitrauktų dau
giau veikėjų, nutarta:

1. Lietuvai Gelbėti Fondui tvarkyti ir vajui vesti 
sudaryti prie ALRK Federacijos specialę penkių as
menų komisiją, kuri veiktų artimame kontakte su Fe
deracijos valdyba.

2. Lietuvai Gelbėti Fondą inkorporuoti atskirai ir 
jį įregistruoti Valstybės Departamente.

3. Jei būtų reikalas Lietuvai Gelbėti Fondo statutą 
pataisyti prisitaikant prie Lietuvos šelpimo ir valsty
bės reikalavimų.

4. Skelbti Lietuvai Gelbėti Fondo vajų, siekiant 
prirašyti bent 10,000 narių, kurie sumokėtų bent po 
vieną dolerį metams.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo komisija stengiasi įtrauk
ti į Lietuvos šelpimo darbą kiek galima daugiau kita
taučių, iš kurių rūpinasi sudaryti Lietuvos Draugų 
Sąjungą.

III. Nusistatymas Lietuvos 
Atžvilgiu

ALRK Federacijos 28-tasis kongresas, užgyręs 
Centro Valdybos padarytus pareiškimus dėl didžiųjų 
lietuvių tautos sukrėtimų per praėjusius dvejis me
tus, pakartoja nepakeičiamą organizuotosios Ameri
kos lietuvių katalikų visuomenės nusistatymą:

Padėti Lietuvai atsistatyti laisva ir nepriklauso
ma valstybe tokiais pagrindais, kokie buvo pabrėžti 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo Akte 1918 
m. Vasario 16 d. ir inkorporuoti Steigiamojo Seimo 
priimtoj Valstybės Konstitucijoj.

Atsižvelgdamas į dabartinę Lietuvos padėtį, kon
gresas mato būtino reikalo pabrėžti savo giliausią įsi
tikinimą, kad 1941 metų birželio 22-24 dienomis įvy
kęs didysis Lietuvos žmonių sukilimas neturėjo sąry
šio su bet kokia svetima įtaka, bet buvo uždegtas oku
pantų bolševikų kraštui ir jo žmonėms daromomis 
skriaudomis, persekiojimais ir žudymais ir dideliu 
laisvės ir nepriklausomybės troškimu. Per 125,000 su
kilėlių - partizanų, dalyvavusių kovose su raudonar
miečiais, keli tūkstančiai savo galvas paguldžiusių ir 
daug tūkstančių savo kraują praliejusių, yra geriau
sias lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomybės sieki
mo liudymas. Tą faktą mes giliai vertiname ir brangi
name. Jis dar labiau stiprina mūsų nusistatymą ir ne
palaužiamą ryžtingumą padėti Lietuvai išeiti į laisvą 
ir nepriklausomą gyvenimą, kad Lietuvos žmonės ir 
vėl būtų pilnais savo prakaitu ir krauju aplaistytos 
žemės šeimininkais.

(Bus daugiau) ** i

'f

Prieš kelias dienas skaitėme spaudoje, kad, paga
liau, bolševikai amnestavo visus Sovietų Rusijos kalė
jimuose ir koncentracijos stovyklose esančius lenkus. 
Kiek tų areštuotų ir ištremtų lenkų buvo, sunku pasa
kyti, bet kaip lenkai tvirtina, jų gali susidaryti iki pu
sės milijono. Bolševikai tą nuneigdami šį skaičių žy
miai sumažina.

Paskaičius tokią žinią tuojau ateina į galvą min
tis — o kaip su lietuviais, ar jais nereikia rūpintis ir 
ar nėra kam rūpintis, juk pagal apytikrius apskaičia
vimus jų Sovietų Rusijoj yra apie du šimtu tūkstan
čių. Sakysim, tegu tas skaičius yra ir perdėtas, bet vis 
tik jei to skaičiaus ir maža dalelė būtų išgabenta, ir tai 
jau susidaro kelios dešimtys tūkstančių geriausių Lie
tuvos sūnų. Jų tarpe yra net keli buvę Lietuvos minis
trai pirmininkai, nepriklausomybės akto signitarai, 
universiteto profesoriai, mokytojai ir šiaip daugybė 
visuomenininkų bei labiau visuomenėje žinomų bei 
prasimušusių lietuvių. Visi jie pasmerkti baisiausiam 
skurdui, badui ir, gal būt, mirčiai.

Neseniai viena lietuvė Amerikoje gavo nuo savo 
giminaitės, anksčiau gyvenusios Kaune, bet bolševikų 
išgabentos į Altajų, Sibirą, kuri šaukiasi pagalbos. 
Matyt, ten yra ir daugiau lietuvių, nes minimi ir keli 
kiti vardai. Giminės šoko tai nelaimingajai su vaikais 
tolimam Sibire padėti, bet, deja, neorganizuotai pa
galbą suteikti veik neįmanoma. Tarptautinis Raudo
nasis Kryžius negali nieko padėti, nes jam Sovietų Ru
sijoje neleidžiama veikti. Siųsti pagalbą pinigais nėra 
prasmės, nes už dolerį gaus kelis rublius, už kuriuos 
nieko negalima nupirkti. Būtų galima pasiųsti ryšulį 

i konservų, rūbų ir medikamentų, bet ant jų bolševikai 
yra uždėję nepakeliamus mokesčius, o pristatymas 
trunka kelis mėnesius. Vadinas, tokioje padėtyje, kaip 
dabar yra, padėti mūsų broliams Sovietų Rusijoje ne- 

j įmanoma. Bet tas dar nereiškia, kad mes turime sėdė
ti rankas sudėję. Kur yra noras, ten paprastai atsiran
da ir būdas tikslui pasiekti, tik reikia pastangų.

Šiandien mes žinome, kad Anglija ir Amerika yra 
užsiangažavusios padėti Sovietų Rusijai, todėl Ame
rikos žodis santykiuose su Rusija yra ypatingai sva
rus. Jeigu šiandien demokratijos kariauja už geresnio 
pasaulio kūrimą, už mažų tautų ir žmogaus laisvę, tai 
tegu ir mūsų į nelaimę patekusiems broliams bus duo
ta pajusti tos laisvės. Niekas šiandien neabejoja Ame
rikos nuoširdumu kovoje už laisvę, bet šio krašto pi- 

, liečiai galime prašyti savo valdžios, kad laisvė būtų 
' respektuojama ir to sąjungininko, kuriam Amerika 
nusistačiusi teikti pagalbą, bent tiek kiek tai liečia 
mūsų brolius lietuvius. Trumpai tariant, turėtumėm 
daryti viską, kad Amerika imtųsi priemonių užtarti 
mūsų brolius Sovietų Rusijoje.

Priemonių pagalbai yra visokių, bet tik svarbu, 
kad lietuviams tremtiniams būtų grąžinta laisvė ir 
leista susitikti su atitinkamomis lietuvių organizaci
jomis ar asmenimis Amerikoje ir kad Sovietų Rusijos 
įstaigos nekliudytų lietuviams per savo organizacijų 
atstovus ar ir per Raudonąjį Kryžių teikti pagalbą 
maistu, rūbais, ir medikamentais, kurių nugabenimas 
ir paskirstymas būtų vykdomas tų lietuvių organiza
cijų atstovų priežiūroje.

Juk tiesiog biauru ir pagalvoti, kai paskaitai, lie
tuvių bolševikų spaudą, kurioje varoma propaganda 
už “Sovietam medikalės pagalbos teikimą”, o tuo tar
pu nepriklausomos Lietuvos šalininkai apie geriausių 
Lietuvos sūnų, patekusių į ištrėmimą, gelbėjimą tyli
me.

Gal būt nuo visokiausių karo nelaimių mūsų jaus
mai jau yra atbukę, kad mes nebegalime į viską tinka
mai reaguoti, bet lietuvių gelbėjimas Sovietų Rusijo- 

■ je yra perdaug svarbus dalykas, kad į jį pro pirštus 
galėtumėm žiūrėti. Atsiminkime, kad ištremtu tarpe 
yra daugybė ir katalikų, ir tautininkų ir socialistu ir 
net buvusių sūnų palaidūnų — lietuvių komunistų 
simpatikų.

Tegu šis balsas tyruose randa atgarsį kur reikia. 
P. Gulbis.
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Brooklyno lietuviškų ka
capų laikraštis rašo:

"Rugpiūčio 12 dieną kal
bėjo Francijos ‘vadas’ ge
nerolas Petain. Visa jo 
kalba
rios ašaros ir grūmojimas 
visai francūzų tautai.

“Niekas to judošiaus ne
rinko būti tautos vadu. 
Karinės klikos pagelba jis 
pasigrobė galią ir įvedė ša
lyje hitlerinę diktatūrą”.

Gen. Petain ir kiti Euro
pos diktatoriai komkaca- , 
pams buvo geri iki Vokie
tijos - Rusijos karo. Jeigu 
Hitleris nebūtų užnuolęs 
“išmintingo tėvo”, kruvi
nojo Stalino valdomos 
“matuškos”, tai komkaca- 
"ai ir dabar tebegarbintų 
diktatorius.

Komkacapai, nesikarš- 
čiuokite! Niekas nerinko 
nei Stalino, nei Hitlerio, 

v 1Minimi diktatoriai pasižy
mėjo užgrobimais ir plėši
mais. Prancūzijoje atsira
do diktatūra tik tada, kai 
ji diktatorių susitarimu 
perblokšta. Jeigu ne Hit
lerio su Stalinu pasibučia
vimas (sutarties pasirašy-; 
mas 1939 m.), tai gal šian
dien neturėtume tokio bai 
saus pasaulinio karo.

laikraš-

bus su- 
Petainai 
eiti vel-

Toliau tas pats 
tis rašo:

“Kai Hitleris 
triuškintas, visi 
ir Darlanai turės 
niop”.

Demokratiniai nusistatę 
žmonės nepaliks ir kruvi
nojo diktatoriaus Stalino, 
kurio budeliai nukankino 
tiek daug nekaltų žmonių 
ne tik Rusijoje, bet ir tose 
šalyse, kurias Sovietai 
ginklu pavergė.

Komkacapai labai susi
rūpinę apie “lietuviškus 
judošius”. “Vagie kepurė 
dega!” Didesnių ir baises
nių parsidavėlių - judošių 
už lietuviškus komkaca- 
pus nėra. Jie ir dabar te- 
bebatlaižiauja Maskvai. 
Jiems nieko nereiškia, kad 
kacapai nužudė tūkstan
čius mūsų tautos žmonių. 
Jie už judošišką grašį bu
vo pardavę visą Lietuvą.

Apie tokius tautos parsi
davėlius — išgamas kom- 
kacapus “Šviesa” rašo:

“Kaip valkatų šunų, to
kia jų dalia: jie niekad 
daugiau negalės pamatyti 
savo Tėvynės, nes ji mo
kės atiduoti tokiems išga
moms pagal ‘nuopelną’.”

Brooklyno lietuviškų' 
komkacapų laikraštis apie; 
Prezidento Roosevelto ir! 
Churchill pasitarimus 
šiaip rašo:

“Viskas gerai ir viskas 
tvarkoje. Bet kodėl tik 
Anglija ir Amerika tarėsi 
dėl karo tikslų? Kodėl ton 
konferencijon nebuvo pa
kviesta Sovietų Sąjunga?”

Jeigu komkacapams bū
tų tikrai “viskas gerai ir 
viskas tvarkoje”, tai jie 
neverktų krokodiliaus a- 
šaromis dėl nepakvietimo 
Sovietų Sąjungos.

Prez. Rooseveltas ir 
Churchill pasisakė už visų 
tautų laisvę ir nepriklau
somybę, o Sovietų Sąjun
ga kaip tik priešinga tau
tų laisvei ir nepriklauso
mybei.

Kelyje, šiaurės Sattle, Wash., rastas nužudytas 
Edward La Fountain, salesmanas. Policija daro tyri
nėjimus apie įvykį.
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“Raudonieji Užėmė Klaipėdą,” Šaukė Komunistai
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(Pradžia 1 pusi.)
Teisingumo ministerijos 
rūmai, Daukanto gatvės 
Nr. 2 garažas. Iš šio gara
žo atsigabentas sunkveži
mis su pabūklų sviediniais, 
kurie vėliau perduoti ati
tinkamoms įstaigoms. Be 
to, išvalyta žydų sinagoga 
Ožeškienės gatvėje, nes iš; 
jos visą laiką į partizanus 
buvo šaudoma. Sykiu pra-

nusijuosę diržus, slapsty
damiesi padaržiais, bėgo iš 
miesto. Komunistai dar 
buvo manę paskelbti mo
bilizaciją, bet niekas ragi
nimų stoti karinių darbų 
dirbti nebeklausė. Visi 
slapstėsi. Kai kuriuos vy
rus suiminėjo gatvėje ir 
pristatė prieš bažnyčią so
delyje apkasų kasti. Tre
čiadienį, birželio 25 d. iš 

dėta atstatinėti nutrūkę P^t ryt° miestą, ^a’ 
ryšiai su priemiesčiu. į - .

Į1-_ _ .
Birželio 25 d. pastą uze- Jaukais 

mė vokiečių kariuomenės njnkavo 
daliniai. Paštininkai par-b - A 
tizanai, savo uždavinį at-- 
likę, grįžo prie tiesioginių' 

i 
į

Putvį - Putvinskį, kalėji
mo gydytoją Gogelį ir ki
tus.

— Šiauliuose išbėgdami 
bolševikai paliko rūsy su
imtus 45 lietuvius, kurie 
tame rūsy 3 dienas išbuvo 
nieko nevalgę ir negėrę.
— Spaudos žiniomis, su- 

gniužus pirmosioms sovie
tų kariuomenės gynimosi 
linijoms, bolševikai Šiau-

jsiškai pradėjo bėgti bolše
vikų armija. Bėgo keliais 
________ Mieste šeimi- 

» čekistai bolševi
kai. Gyventojams buvo į- 
sakyta sunešti į Šiaulių 
miesto vykdomąjį komite
tą radio aparatus. Bet tik 
keli tenunešė, o kiti užka
sė į žemę, ar kur kitur pa
slėpė. Šiauliečiai, klausy
dami radijo pranešimų ne
betikėjo vietos komunistų 
skleidžiamais gandais.

Birželio 26 d. vokiečių a- 
viacijos persekiojami bol
ševikai bėgo viską pame
tę. Kareiviai bėgo be vadų, 
daugumas sakėsi 4-5 die
nas nieko nevalgę. Metė 
pakelėse ne tik ginklus, 
bet ir drabužius. Buvo ma
tyt bėgant ir visai basų, 
vienmarškinių raudonųjų 
kareivių. Radę daugiau 
maisto, ar kitokių gėrybių, 
bolševikai plėšikavo, šau
dė į gyventojus. Netoli Ra
dviliškio jie nušovė keliu 
važiavusias keturias mo
teris. Apie 6 vai. po pietų 
pasigirdo mieste šautuvų 
ir kulkosvaidžių šūviai. 
Tai buvo pirmieji Šiaulių 
miesto partizanų žygiai.

Bolševikai Išveže 103 Politinius 
Kalinius

Kaikurie bolševikų ka-, bolševikai buvo padegę 
reiviai raiteliai ir gurguo-1 paštą, lietuvių karininkų 
lininkai mainė su ūkinin- ramovę ir miesto skerdyk- 
kais už senas sermėgas ar-‘lą. Daugiausia nukentėjo 
klius ir, persirengę, slaps-. 
tydamiesi nuo savo vadų, 
bėgo į miškus bei krūmus.

Prieš saulėleidį apie sto-į 
tį pasirodė pirmosios vo-’ 
kiečių kariuomenės voros.!Petrą Šutą, Stankų, pro- 
Jos šautuvų ir kulkosvai- kurorą Vojevodskį, saugu- 
džių ugnimi palydėjo bė-; mo valdininkus Aukštikal- 
gančius bolševikus”. i

— Bėgdami iš Šiaulių, vusį žemės ūkio ministerį

pareigų”.
‘Ūkininkų Patarėjas’ de

da tokį aprašymą, kaip 
bolševikai bėgo iš Šiaulių:

“Birželio 22 d. rytą Šiau
lių komunistai leido gan
dus, kad raudonieji užėmė 
Klaipėdą ir artinasi prie 
Karaliaučiaus. Tačiau a- 
pie 10 vai. jie jau pradėjo 
krautis daiktus ir trauktis 
iš miesto. Birželio 23 d. iš 
pat ryto buvo didelis bol
ševikų sumišimas. Pradė
jo bėgti iš Rusijos atkelti 
tarnautojai ir raudonar
miečių šeimos. Birželio 24 
dieną sumišimas dar padi
dėjo, kai komunistų par
tija pradėjo deginti doku
mentus. Prie kompartijos i 
namų buvo kasami darže 
grioviai. Iš pradžių buvo 
manyta, kad kasami apka
sai, bet po kelių valandų 
paaiškėjo, kad į tuos grio
vius verčiami dokumentai 
ir deginami. Milicininkai,

skerdykla, kurios sudegė 
du pastatai.

—Iš Šiaulių kalėjimo 
bolševikai išvežė 103 poli
tinius kalinius, jų tarpe

nį, Mickų ir Ališauską, bu-

Cleatus Čaldwell užsuko ir llft
rray ir

'o departmente, kur

I 
I 
I

- •liuose sustatė traukinį, įl 
kurio vagonus suvarė apie; 
700 vyrų ir moterų išga
benti į Sovietų Rusijos gi
lumą. Prekiniai traukiniai 
buvo grūste prigrūsti žmo
nių, langeliai buvo užkalti.! 
Šis traukinys stovėjo, 
Šiaulių stotyje net tris! 
dienas, bet bolševikai ne
davė suimtiesiems nei 
vandens nei maisto. Kai 
vokiečių kareiviai užėmė 
Šiaulius, galėjo konsta
tuoti, kad daugelis suim
tųjų yra mirę. Bolševikai 
nepasirūpino sanitariniais

New Yorko viešųjų mokyklų mokiniai, vadovybėje savo mokytojų, kiekvienas su pažymėjimo 
ženklu, maršuoja į saugias vietas, davus pirmą bandymo pranešimą, kad galįs įvykti bombarda
vimas iš oro. Tai daroma, kad patyrus, kaip būtų galima saugiau ir greičiau pasislėpti nuo 
lėktuvų.

įrengimais ir dėl to išsi
plėtė ligos.

Sudegė 100 Jonavos Gyventojų
— Laikraštis . 

pasakoja, kaip Jonava per
gyveno bolševizmo likvi
davimo dienas:
— Tiesus kaip styga plen
tas bėga Jonavon. Daug, 
jau visokių ir visokiausių 
įvykių matė šis kelias. Bet 
šių metų birželio 22—27 
dienomis vykusius įvy
kius, turbūt, apylinkės gy
ventojai atsimins amžinai 
ir savo vaikams pasakos.

Jau nuo Muravos kaimo, 
tik išvykus iš Kąųno, ma
tyti vienas po kito grio
viuose gulį sovietų sunk
vežimiai, tankai, šarvuo
čiai, sunkieji artilerijos 
pabūklai, vežimai ir kitoks 
įvairiausias kariuomenės 
turtas. Daugelyje vietų iš
mėtyta įvairių sovietų ar
tilerijos sviedinių; kai kur 
net ištisos stirtos sukrau
tos. Matyt, “nepavejamie
ji” nespėjo jų riet iššauti. 
Žmonių ir arklių lavonų 
nebematyti: jie jau nurin
kti nuo kelio ir užkasti. 
Pakelyje galima užtikti ir 
vokiečių karių laikinių ka
pų. Vokiečiai ypatingai 
gražiai palaidoti, kad ir 
laikinai.

Vokiečių kariai ties Jo
nava pasirodė jau birželio 
26 d. Tačiau ties Jonava 
apsuptos sovietų kariuo
menės dalys pasitraukė į 
aplinkinius miškus ir įvai
riais būdais trukdė vokie-

“Į Laisvę” čių kariams užimti Jona
vą. Čia būta ir didelio kie
kio sovietų tankų ir šar
vuočių, kurių uždavinys 
buvo, žūt būt, atlaikyti vo
kiečių puolimą ir, nebe- 
esant kitos išeities, sunai
kinti per Nerį pastatytus 
tris tiltus. Tačiau nei vie
na, nei kita jiems atlikti 
nepavyko: bolševikai buvo 
sunaikinti, ir tiltai, be ma
žų sugadinimų, kurie tuo
jau buvo pataisyti, išliko 
sveiki. Sovietų atkaklų 
priešinmąsi liudija apie 
Jonavą pilni grioviai su
degintų ir sušaudytų tan
kų bei šarvuočių ir kito
kios įvairiausios karo me- 

’ džiagos.
Per šiuos mūšius Jonava 

pateko į baisią ugnį. Kilęs 
’ gaisras išsvilino miestelio 
centrą. Laimingu būdu iš
liko baltoji Jonavos baž
nyčia su dviem gražiais 
bokštais, mūrinė dviejų: 
aukštų mokykla, šaulių 
namai, paštas ir degtukų i 
šiaudelių fabrikas stoties 
rąjone. Jonaviečiai tvirti
na, kad per gaisrą sudegė 
apie 100 Jonavos gyvento
jų, daugiausia žydų. Apie 
60-70 iš jų sudegė viena
me rūsyje, kuriame jie bu
vo pasislėpę nuo aplink 
lakstančių kulkų ir pa
trankų sviedinių. Sako, 
kad čia žuvusių didelė da
lis buvę iš Kauho pabėgę 
žydai.

vežtasis ūkininkas Stepas 
Nedzelskis ties Molodečnu 
iš ešaloninio traukinio pa
bėgo ir pėsčias grįžo na
mo.

Tarp daugelio savo “kul
tūringų” antspaudų, so
vietai Jonavoje paliko ir 
štai kokį atminimą. Kovų 
metu Jonavos pašte budė-

Raudonieii Nužudė Daug Lietuvių 
Panevėžyje

Kasniūnasi goninėje

jo valdininkė - telefoninin-j 
kė Malevičienė. Budėjimas 
buvo pačių bolševikų įsa-! 
kytas, ir ši telefonininke: 
ėjo savo pareigas. Tačiau 
pasitraukdami iš Jonavos, 
bolševikai 
nukovė šią sąžiningai savo 
pareigas ėjusią apie 40 
metų amžiaus beginklę 
moterį ir pabėgo”.

užpuldinėja “kuls 
bandy” (buožių gai 
Politrukas rinko žin 
sužeistųjų ir telefonu pra
nešinėjo į NKVD (saugu
mui), kuriose vietose buvo

dviem šūviais apšaudomi raudonarmie
čiai.

Birželio 24 d. jau pradė
jo vykti į ligoninę sužeisti 
milicininkai ir kareiviai, 
basi, be šautuvų, patys į 
pirštus ir kojas susišaudę, 
kaltindami, kad juos ‘gau
jos’ sužeidusios. Komunis
tai* nebesiorientavo, kur 
frontas, nes su užmiesčiu 
telefonas nebeveikė. Ra
mino visus kareivius ir li
goninėje esančius šnipus, 
kad per radiją sužinoję a- 
pie tariamuosius raudono
sios armijos laimėjimus 
Vokietijoje. Vakare buvo 
iš namų atvestas į saugu
mą (GPU) Dr. Gudonis, e- 
są, jo name kažkas šaudęs. 
Jo žmona, gailestingoji se
suo, slaugiusi bolševikus, 

tai jis atsakė, kad tėvas pradėjo prašyti politruką, 
suimtųjų niekšų neužsto- kad eitų gelbėti jos vyro, 
siąs ir nesą reikalo jų gel- Politrukas išėjo į saugu- 
bėti. mą ir Dr. Gudonį išleido.

Tą pačią naktį komjau- j- j . • \7
nuoliai ir bolševikai suim- LlgOniUS V CZC 
tiesiems gydytojams nu- Birželio 25 d. prasidėjo 
piaustė ausis, išpiovė šir- ligoninės kiemo bolševi- 
dis, žiauriai buvo nukan- komsomolcų, tarnauto- 
kinta ir gailestingoji sesu- jų įr sužeistų komandirų 
tė Kanavičienė. Kai penk- su politrukais evakuacija; 
tadienio rytą, birželio 27 mirštančius dėjo į sunkve- 
d., nuėjome apžiūrėti NK- žirnius, kad tik niekas iš 
VD rūmų, tai vargu bėga- vyresniųjų nepaliktų. Po 
Įima buvo atpažinti nu- pįetų visos žydės seserys 
kankintuosius gydytojus”. ir žydai gydytojai važiavo 

iš ligoninės su ligoniais į 
stotį, kad nepasiliktų nuo

v •
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— Vytautas Kasniūnas;goninėje buvo pastatyta 
rašo “Ūkininko Patarėju-j komjaunuolių sargyba ir 
je”: “Iki vokiečių armijos jai buvo pavesti prižiūrėti, 
atžygiavimo į Panevėžio kad niekas iš ligoninės 
miestą vietos svetimtau- personalo nepabėgtų. Vy
čiai bplševikai spėjo išžu- riausiuoju sargybos virši

ninku buvo paskirtas bol
ševikams parsidavęs lietu
vis daktaro Didžiulio sū
nus. Kai į jį kreipėsi sani
tarės, kad jis paskambintų 
telefonu savo tėvui Dr. Di
džiuliui ir praneštų apie e- 
samą padėtį ligoninėje,

dyti gana didelį skaičių 
lietuvių. Didelė jų daugu
ma buvo žiauriai kankina
mi.

Daktarą Gudonį ir Ma
čiulį bolševikai suėmė dėl 
to, kad kaltino juos paslė
pus gailestingąją sesutę 
Kanavičienę, kuri, sužino
jusi, kad ją nori suimti, 
pabėgo. Dr. Žemgulį suė
mė sakydami, kad ligoni- 
nje esanti didelė netvarka 
ir, kad čia susidaręs par
tizanų lizdas. Juos išvežus 
į NKVD. (GPU), grįžo ir 
Kanavičienė. Sužinojusi, 
kad esą dėl jos kaltės suė
mę gydytojus, ji pati nu
ėjo pas bolševikus, tikėda
mosi savo pasirodymu iš
vaduoti suimtuosius gydy
tojus. Visa tai įvyko birže
lio 26 d., po pietų. Po to Ii-
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Ir Ligonius Veže
Birželio 25 d. prasidėjo

Trijų Gydytojų Tragedija
Apie tą patį bolševikų ir įsakė civilių ligonių kiek paskutinio traukinio. Pra- 

žiaurumą rašo “Į Laisvę”: galint daugiau 
“^rįjų gydytojų tragedija ligoninės. 
Panevėžyje”. Pasakojo, Birželio 23 d. 
vienas iš gyvų likusiųjų, i. „ . * . ! mi sužeistieji

Bolševikai Sudegino Tiltą
Laimingu būdu nepalies- venimas jau šiek tiek ap- 

’ *’ sitvarkė.
Jonavos burmistro ir 

viršaičio pareigas perėmė 
Antanas Dovalgą, ankš
čiau buvęs viršaičiu. Jis ir 
vadovauja dabartiniam 
miestelio gyvenimui.

Iš Jonavos atmintinomis 
birželio 14-16 dienomis 
buvo išvežta: mokytojai 
Balys Garmus ir Lunskis 
su šeimomis, ltn. Rūkys 
su žmona mokytoja, dar
bininkas Leonas Bučins
kas, mokytoja Šidlauskie
nė, vidurinės mokyklos 
mokytojas Vileniškįs su 
šeima, pašto šeima, pašto 
valdininkas Stanišauskas 
ir daugelis kitų lietuvių.____ r___ CT_,
Iš netolimų Skarulių iš-lsiąs ligoninės

tas išliko Jonavos geležin
kelio tiltas. Šalia jo esan
tis plento tiltas buvo so
vietų karių apipiltas ben
zinu ir padegtas, tačiau 
vokiečių kariai gaisrą sku
biai užgesino ir tiltą tuoj 
pataisytas. Per miestelį 
einąs tiltas taip pat pa
baigtas tiesti.

Jonavos partizanėms y- 
patingai sunkų buvo orga
nizuotis, nes čia gyvento
jų dauguma svetimtau
čiai, kurie kiekvieną lietu
vių žingsnį sekė ir prane
šinėjo saviesiems. Turėjo 
jonaviškiai ir aukų iš par
tizanų tarpo: žuvo vienas 
mokytojas iš apylinkės ir

uos pasveikino spaudos fotografai su savo aparatais.'vienas šaulys. Dabar gy-

išmesti iš dėjo visur kalbėti, kad iš- 
. vešią visus ligoninės tar- 

, „ nautojus. Lietuvės seserys
uvo veža- -r sanjtarės bėgo iš ligoni- 

* t oo j • i — --t iš fronto, nės Politrukas su komu-Birželio 22 d. po pirmojo net Tauragės, ir visi kai- nistais pradėjo raminti, 
kaimuose juos Tęsinys 5-tame pusi.

nę buvo atvežta 24 sužeis- i 
ti raudonarmiečiai, jų tar- ; 
pe keletas civilių darbinin- ; 
kų ir kolchozininkų. Vaka- ; 
re sužeistųjų jau buvo ar 
67 ligoniai. Ligoninės chi
rurgai operavo visą dieną 
ir naktį. Ligoninės direk
torius paskyrė visiems at
skiras pareigas, įsakė 16 
valandų dirbti, o 8 valan
das ilsėtis. Atėjo į ligoninę 
politrukas Kasmovski ir 
pranešė, kad ligoninė ka- 

Įriska įstaiga, kad jis bū- 
i viršininku
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METINIS PIKNIKAS |
įvyks į

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

ELMHURST, PA.

Bus skanių valgių ir gėrimų, gražios muzikos $ 
įvairių įvairiausių laimėjimų, tarp kurių bus į 

1 leidžiama puikių rankdarbių ir $100 pinigais.
Visi kviečiami atsilankyti ir maloniai praleisti | 

į dieną lietuviškoje -aplinkumoje.
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Antradienis, Rugpjūčio 19, 1941

kas ir Panevėžio komunis-' 
tų instruktorė Kruglova | 
(ji lėmė mieste ir apskri-! 
tyje visą švietimo reika-' 
lą) su brauningais ranko
se; įsakė tuojau karei-j 
viams bėgti į kiemo apka
sus.

Čekiste Kruglova parei
kalavo iš ūkio vedėjo, kad pirmos valandos pasirodė 
tuojau būtų išduota 200 
paklodžių ir 200 antklo
džių. Visa tai krovėsi į 
sunkvežimius ir bėgo.

Paaiškėjo, kad visi su
žeisti ir nesužeisti “parti-

Pradžia 1-mame puslapyj 
kad tik norinčius tevešią. 
Šitas skelbimas ir patys 
raminamai nuteikė. Tuo 
tarpu pasilikusiems tar
nautojams buvo įsakyta 
iš ligoninės nebeišeiti, nes 
pastatytos visur sargybos.

Vakare apie 10 vai. atbė
go vienas komunistas į] 
kiemą, pilną prisigrūdusį 
žydų, nes grįžo iš stoties 
neberadę traukinio, šauk
damas, kad mergaičių 
gimnazijoje lietuviai šau
do. Bolševikų šnipės pra
dėjo kelti paniką, skam- į zanai” yra ligoninės darbi- 
bindamos į miestą, kad at- ninkai, tik iš išgąsčio pasi- 
siųstų kariuomenės. Atvy- slėpę. Suvedė dar likusius 
kę čekistai su kareiviais rusus kareivius į palatas,! 
pradėjo šaudyti apie gim-įir viskas apie 12 vai. nak-!

’ " . -.------_ Pasilikusieji j
šnibždėjomės, jog visas j 
tas jų triukšmas padary
tas, kad apiplėšti ligoninę.

Be to, kai kurie naktį 
pasakojo, kad Kruglova ir 
politrukas ieškojo Dr. Ma
čiulio, kad galėtų išvežti 
kartu su ligoniais,’ nes jo 
visą parą nebuvo, o opera
cinėje dirbo Dr. Žemgulys.

• v

kareivių. Vienur matėsi žalo
sios ir juodmargės karvės, ki
tur keletą juodbėrių griaužė 
nusvilintą žolę; avių būreliai 
stovinėjo paunksnėje ir vėdino
si, o nestigo ir deglųjų, nes be 
jų tai nebūtų ūkių.

Nors mašina lekia, net švil
pia, bet kaitrą ir neatsilieka 
nuo mūs. Iškiši ranką per lan
gą tai kaip į verdančio vandens 
garų puodą, net svilina. O kaip 
mašina apsistoja, tai noroms- 
nenoroms turi lipti lauk, nes 
kitaip gyvas iškeptum. Todėl, 
laikas - nuo - laiko, buvo pra
vartu mašinos ir mūsų “inži- 
nams” kuo nors atsivėdinti. 
Stovinėjome ne kaipo “pijokai”, 
bet kaipo šilumos kankiniai.

Bet kas čia taip atrūksta? Tai 
užeina didelis juodas debesys! 
Pylė, kaip iš kibiro! Net maši
na apsistojo. Bet už poros mi
nučių vėl giedra, vėl saulė kai
tina dar karščiau. Bet štai, jau 
ir South - Bend , Ind„ ir kiti 
garsiosios Chicagos priemies
čiai: alparaiso, Gary, Ind., In
diana Harbor, East Chicago, ir 
t. t. Mano draugams tai nieko, 
bet man tai tuoj prisiminė mo
kyklos Valparaiso dienos, kur 
mokinosi tiek daug mano drau
gų, kurie jau dabar, pasiskleidę 
po platųjį pasaulį, vieni vargs
ta, kiti džiaugiasi šiltesnėse 
vietelėse, o treti jau ilsisi po že
me. O aš jų visų laimingiausias: 
sveikas, drūtas, išauginęs gra
žią šeimyną, varau tolyn man 
paskirtą darbą ir džiaugiuosi.

Gal aš čia truputį nuėjau nuo 
temos.

Po trupučio svajonių, žiūriu, 
jau ir South Chicago. Tai vieta, 
kur aš 1904 m., ką-tik iš Lietu
vos atvažiavęs į Kensington, III. 
pirmu kartu atėjau į bažnyčią, 
Amerikoj. Apie lietuvių S. Chi
cagos bažnyčią tąsyk buvo pel
kė, žolės: šaligatviai buvo nu
kloti sutrunėjusiom lentutėm. 
Būdavo užstoji ant vieno galo 
lentos, tai turi saugotis, kad ki
tas galas tau nenumuštų nosies. 
Klebonavo tąsyk astronomas 
kun. Petraitis. O dabar visai ki
taip: Bažnyčia aptaisyta nau
jais skindeliais, gatvės ir šali
gatviai gerai cementuoti, žo
džiu, visai kitas miestas.

Vincas Greičius, 
iš Cleveland, Ohio.

(Bus daugiau)

—Pirk Defense Bonds ir 
Stamps —

Kasdien taupyk dešimtu
ką ir savo gimimo dienoj 
dolerį. Pabaigoje pietų su 
sutaupytais S37.5G galėsi 
pirkti vieną S50 (prinoku
sio vertės) Defense Sav- 
ings Bond.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Young. 
dovaną-

nesą ir kalbėti negalima.
Paskui liepė likusiems 

dviem gydytojams ir trims ’ 
seserims susirinkti į atoki-; 
rą kambarį, pasakė, kad 
jie palikti slaugyti sužeis
tuosius bolševikus. Jei kas 
mėginsiąs bėgti, tai atsa
kysiąs savo gyvybe. Po

naziją ir saugumą, padegė ties nurimo, 
mokytojo Lyberio namą, o 
vėliau ligoninės sodyboje1 
prieblandoje šaudė į kiek
vieną kelmą, sužeidė tris 
ugninės nuo šaudymo pa

rpusius tarnautojus, 
s areštavo, suvarė į li- 
nės raštinę ir neleido 
istųjų perrišinėti. At- 

garnizono viršinin-

u Duodame Jums 10 Minučių
Pagalvoti,” Pareiškė Čekistai

Birželio 26 d. iš ryto vi-:šuo. Jie atsakė, kad taip, 
sai ramu. Atėjo dr. Mačiu-j Kai tik uždarė duris, tuo- 
lis. Papasakojau jam nak-\jau sesuo Kanevičienė iš
ties įvykius ir stebėjaus, šoko pro langą ir pabėgo, 
kad jis dar nepabėgęs. O-Atėjo vėl čekistai ir pasa- 
peruoti reikėjo 5 sužeis-.kė: “Duodame jums 10 im
tuosius lietuvius. Apie 9 nučių pagalvoti, kur pa- 
val. rytą pradėjo kalbėti, slėpta Kanevičienė”.
kad atėję lietuviai ir iešką Kadangi sesuo nebepasi- 
palatose ginklų. Pasigirdo rodė, tai liepė jiems iškelti 
šūvis koridoriuje. Išbėgo rankas aukštyn ir išsivedė 
dr. Mačiulis į laukiamąjį iš ligoninės. Kiti čekistai, 
ir prašė bolševikus, kad susitikę dr. Žemgulį kori- 
atsiųstų sargybą, nes ne-: doriųje, pasakė, kad jis 
begalima dirbti. Tuojau nežiūrįs tvarkos, leidžiąs 
atvyko kareiviai ir vieti- į partizanus į ligoninę, Įle
idai komsomolcai su gink-pė ir jam iškelti rankas 
Jais, atsisėdo prie telefo-, aukštyn ir išsivedė iš ligo
ny, išstatė sargybas kieme ninės. 
ir prie gydytojų.

Čekistai nubėgo ieškoti — 
sesers Kanevičienės, kuri prie telefono, kad paskam- 
įbėgo į operacinę. Paklau- bintų tėveliui gydytojams 
sė dr. Mačiulį ir dr. Gudo-’gelbėti. Bet šis atsakė, kad 
nį, ar jiems reikalinga se- dėl areštuotųjų pažinčių

n

gydytojams sesuo Kanevi
čienė ir pasakė, kad ji kal
ta dėl gydytojų arešto ir 

: einanti pasiduoti. Karei
viai ją išsivedė.

Vėliau atbėgo vėl girtas 
čekistas. Pradėjo bėgioti

• po koridorių, šaukdamas,; 
kad čia šaudą, areštavo; 
visus 12 darbininkų ir išsi
vedė, bet visus vakare pa

leido. Išėjo pagaliau visi 
apsiginklavę komsomol
cai. Nakčiai bolševikų sar-J 
gyba pabėgo. Viskas nuti- žinybę. Po jų ėjo Jo Eks- 
lo. Sveikinomės, bučiavo- celencija Panevėžio vys- 
mės iš džiaugsmo, bet kūpąs Kazimieras Paltaro- 
penktadienio rytą pasili- kas su dvasininkais. To- 
kusieji išgirdo baisią ži- liau ilga juosta tęsėsi apy
nių, kad mūsų gydytojai linkių ūkininkai, gražiai 
rasti žiauriai nužudyti papuošti vežimai, kuriuo- 
taip, kad net savieji nebe- į se buvo vežami žuvusiųjų 
gali atpažinti”.

Panevėžio
Kankinių

pasižymėjęs kadetas Jobu Berteling, Grossę Ile Navai 
bazėj Michigan. Jį sveikina Lieut. Comdr. R. C. 

direktorius William Knudsen laukia progos įteikti savo 
stovi Rear Admiral John D,owns.

DULKE IR aš
Įspūdžiai Iš Kelionės 1 Vargonininku Seimą

Sanitarės pradėjo 
prašyti dr. Didžiulio sūnų 

komsomolcą, sėdintį

brolių grabai.
Atsisveikinimo su karžy

giais ir kankiniais kalbas 
pasakė Panevėžio apsau
gos štabo vardu mokyto-

Dulkė ir aš tai atrodo visai 
menkniekis, bet čia ne ta dulkė, 
į kurią mes visi pavirsime. Čia 
yra muzikas, vargonininkas, 
dainininkas ponas Dulkė, kuris

T jas J. Micevičius, kupiškė-LclldOtUVCS T lT.licnr.acnų vardu prof. I. Elisonas. 
Prasidėjus karui, bolše- 

vu.v vikų gaujos gaudė Pane- 
palaidoti komunistų - bol-J vėžio mieste ir apylinkėse 
ševikų žiauriai nukankinti tikruosius lietuvius, vežė

— Birželio 29 d. Panevė
žyje karių kapuose buvo

ševikų žiauriai nukankinti tikruosius lietuvius, vežė 
lietuviai. Tokių iškilmingų juos į miškus ir, nukanki- 
ir kartu skaudžių laidotu-' nę, šaudė. Panevėžyje bū
vių Panevėžys nėra matęs, l vo rasta ir atpažinta 32 

kankinių lavonai. Žuvusių- 
1 jų tarpe yra gydytojų, 
mokytojų, ^valdininkų, 
gimnazistų, ūkininkų ir 
darbininkų, kurie buvo pa-| 
imti tiesiog iš darbo ir nu-’ 
žudyti.

Šiose laidotuvėse dalyvavo 
visi Panevėžio lietuviai — 
apie 7000 žmonių palydėjo 
žuvusius brolius į amžino 
atilsio vietą. Kelios dešim
tys gražiausių gėlių vaini
kų puošė jiems kelią į am-

jėgą, bendrosios giesmės 
šventovėse reikšmę ir kad 
verta sakykloje daugiau 
imti, tiesai pavaizduoti, 
pavyzdžių iš Lietuvos ka
talikų gyvenimo.

Visi privalome padėti iš
silaikyt lietuvybei ir teikti 
pašalpos Lietuvai, nes 
skurdas ir badas nėra kū
rybos pagelbininkai.

Dabartinė politinė mai- 
I ► j

važiuodamas iš Brooklyn. N. Y., 
į Varg. Sąjungos seimą. Chica
go, III., kartu su ponia Valaitie
ne apsistojo Clevelande. Tai bu
vo mudviejų pirma pažintis.

Atvažiavo šeštadienį, po piet. 
Jis apsistojo pas pp. Greičius, 
o p. Valaitienė pas pp. Karpius. 
Rytojaus dieną, t. y. liepos 27 
d. čia įvyksta didžiulis Šv. Jur
gio par. piknikas. Reikia pasi
žmonėti, išsigerti šalto alaus, 
padainuoti ir paskui traukti į 
Chicago.

Sumanyta — padaryta. Ponas 
Dulkė ir ponia yalaitienė pa
buvoję porą parų Clevelande,

Kunigy Vienybės Seimas
Antroji Šeinio Dalis.—Tikėjimas Kalnus Perkelia.— 

Pašalpos, Spauda, Giesmė.

Šios rūšies šunys vadinami St. Bernards. Jie pa-, 
prastai yra laikomi vienuolių Bernardinų, kurie gyve
na įvairiose aukštumose-kalnuose ir su šiais šunimis; 
nuolat medžioja paklydusius turistus, kad laiku sutei
kus reikiamą pagalbą. Šiame vaizde matome iš pri
gimties palinkusi šunelį prie ieškojimo, suradusi jau- 
lią kiškelį miške ir ji parnešęs gyvą ir nesužeistą savo 
šeimininkams. Kiškelis sėdi ant jo kojos.

Apie pietus atvyko iš to
limesniųjų kolonijų septy
ni nauji Seimo dalyviai- 
kunigai. Buvo pranešta, 
jog pasitarimuose daly
vauja 42 kunigai.

Gražioj nuotaikoj paval
gę pietų, 1:30 suėjo kunigai 
į antrąjį savo posėdį. Kuni
gų Vienybės sekretorius, 

i kun. Jonas Balkūnas, duo- 
>da apyskaitą iš C. Valdy- 
ibos veikios, patiekia svar
bių, į spausdintą jo praneši 
mą neįėjusių, žinių paaiš
kinimą. Dideliu susikaupi
mu Seimas klausė kai jisai 
per visą valandą kalbėjo ir 
patiekė tikrai gražios Ku
nigų Vienybės Centro dar
buotės vaizdą ir kas at
siekta per praėjusius me
tus.
— Jei tokių vaisių mes j 

atsiekėme, nedaugeliui; 
konfratrų kooperuojant, mo dvasią. Padarykime' 
galite suprasti, ką mes nu- jiems Lietuvą patrauklią, 

įveiktume, jei visi savo da- Išnaudokime Dariaus - Gi
linai prie to darbo prisidė- tėno, Lietuvių dienas; mū- 
tume, — baigė Sekreto- sų dienų Iietuvos didvyrių- 
rius. sukilėlių drąsą.

Išklausę Sekretoriaus ir niame veikime
Iždininko, kun. Juozo Ka- keti savo tikslu ir žinoki-; 
raliaus, piniginę Centro me, tie padarė daug, kurie 
apyskaitą, Seimas visa buvo savo tikėjimo suža- 
priėmė su didele padėka. 
Centro Valdyba buvo veik
li, daug išleido savo pini
gų, sugaišo laiko, kiekvie
nas jų parašė Lietuvos rei*- 
kalais tūkstančius laiškų,

v •

iL’eido Buletenio 9 num. ir 
Metraštį, supažindino A- 
merikos katalikus su Lie
tuvos reikalais, gavo Lie
tuvai stambią pašalpą iš 
Vyskupų Komiteto, etc.

Žodžiu yra gautas užtik
rinimas, jei tik Klebonai 
savo vyskupų prašys, bus 
leista dar šiemet padaryti 
lietuvių bažnyčiose antrą
ją rinkliavą nukentėjusiai 
Lietuvai sušelpti.

Kun. Kaz. Barauskas tu
rėjo paskaitą Lietuvos tau-! 
tiniais ir politiniais klausi
mais.

Nurodęs, jog J. A. Vals
tybėse lietuvių tautinė vei
kla buvo ryški ir karšta y- 
pač tarp 1910-1925 m., da- 
bar-gi užsidegimas - entu
ziazmas yra atvėsęs, ieško 
tam priežaščių ir vaistų.
— Pažinkime mūsų jauni-:

šatis nežada Lietuvai daug PaPiknikavę, pasilsėję, sėda vėl 
gero. Sunku atspėti politi- i 2raži4 P- Dulkės 1941 “Dodge 
nius reizginius, bet būki-j automobilių, ir pirmadienį, a- 
me apdairūs. Dirbkime ką Pie devint4 v- r*le’ Pasiėmę su 

į savim p. V. Greičių iš Clevelan- 
da, pasileido ežero Erie pakran- 
čiais į Chicago, kur rytoj turi 
įvykti ALRK Varg. Są-gos 30- 
tas Seimas, Marąuette Parke.

Oru nebuvo kuo džiaugtis. 
Paėmus Clevelando dienraštį 
“Plain Dealer” ant pirmo pusla
pio rodė, kad vakar šis miestas 
ir jo apylinkės pergyveno karš
čiausią dieną šio klimato zonoj. 
Ir permainos nepranašavo. Bet 
mūsų energingas vairuotojas

galime, nes likimas geras 
yra skirtas drąsiems.

Keletai dalyvių įvertinus 
paskaitą, padėkojus kun. 
Barauskui už keliamas 
svarbias mintis, posėdis 
baigėsi.

Trečias Seimo posėdis 
prasidėjo po 15 min. per
traukos.

Kun. Dr. J. B. Končius 
nurodė Seimui į “Motinė
lės” draugijos reikalus.

Rezoliucijų Komisija pa- Pranas Dulkė ir jo “juodis” ne
tiekė visą pluokštą svarbių Paiso- Gerai pašertas auto- 
nutarimų Seimui. Sudary-■mobilis Iekia juosius 
tas tarp K. V. ir Federaci-i^bio' ^nd' ir va^styt>ių ū- 
jos junginys, priimant bū- jkius- kad net dulkės rū^ta' 
simą Fed. Dvasios Vadą į laukų, kurie atrodė, kaip
C. V. narius. Nutarta pra
šyti Tėvų Marijonų plačiai 
organizuoti lietuviškos 
knygos leidimą bei platini
mą visose parapijose. Blai-Į 
vybės reikalais karštai į 
kalbėjo kun. J. Padvais-; 
kas. Seimas pritarė jo min- j 
tims. Ilgėliau sustota prie 
bendrojo giedojimo bažny
čiose. Iškilo naujo “konci- 
jonalo” reikalas. Paruošia
miems darbams atlikti iš
rinkta komisija. Priėmę 
keliolika nutarimų, sveiki
nimų ir pageidavimų, ku
rių diskusijose dalyvavo 
aktyviai per 20 kunigų, 
Seimas vienu balsu išrinko■ > 
sekantiems metams tą pa
čią Centro Valdybą: pirm, 
kun. P. Jurą, Sekr. kun. J. 
Balkūną ir Iždin. kun. J. A.

lietuvaites išaustas aštuonytis 
audimas, matėsi dideli ketvir
tainiai dobilų, nuplautų ir į 
maudulius sustatytų avižų ir 
žalių kukuruzų pėdai, kurie bu
vo toki aukšti ir buinūs .kad at
rodė, kaip eilės išsirikiavusių

• •

vėti, nes tikėjimas gali 
perkelti kalnus.

Paskaitą vystydamas, 
kun. K. Barauskas toliau 
nurodė į Am. Katalikų Or
ganizacijas. mūsų spaudos

Visuome-
turime ti-, Karalių.

Pažymėtinas Seimo pra
šymas, — padaryti gedu
lingas pamaldas visose lie 
tuvių bažnyčiose, kur dar 
nėra buvę, už Lietuvos mi
rusius Didvyrius, skausmų 
ir krauju pirkusiems savo 
giminėms ir tautai geres
nę dabartį. Reporteris*

(LDS) 
SEIMAS 

įvyks Rugsėjo 14 ir 15 dd., 1941
Švč. Trejybės Lietuvių Parapijoj 

Hartfo.rch Copn.
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 j 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.

Kun. Jorias švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius^

3 H
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' * f įf'? : Rašo Kun. K. Jenkus.

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE
kuomet 1579 me

tais jūreiviai iš Anglijos at-i 
plaukė į dabartinę Kaliforniją. 
Pranciškui Dreik’ui vadovau-: 

i jant. Vado tikslas, tai sumažin
ti Katalikų Ispanų įtaką Kolo
nijose. Ant marių užpuldavo 
laivus, juos apiplėšę ir turtą už- 

į Angliją. Ūži

(Kun. A. čebatorius iš Water- ramybės, 
būry, Conn. ir kun. K. Jenkus iš 
So. Boston, Mass. buvo išvykę a- 
tostogų. Važiuodami automobiliu 
pasiekė net Kaliforniją. Jiedu 
daug ką matė ir patyrė. Kun. K. 
Jenkus, “Darbininko” redakcijos 
prašomas, sutiko parašyti ne tik 
įspūdžius iš savo kelionės, bet ir 
apie tas istorines ir įdomias vie
tas, kuriose lankėsi. Pirmame ap
rašyme, kuris čia telpa, kun. K. gpobę grįždavo 
Jenkus pradeda nuo San Francis- . “ . |
CO, cai. Kun. k. Jenkus pareiškė: zVglus ir zal4 Ispanams pada-Į 
“Jeigu nepavargsiu, tai tokių ap- rytą gavo pagyrimą nuo anglų 
rašymų apie Amerikos įdomias karajienės Elžbietos, kuri mei- 
vietas užteks "Darbininkui” per 
pusę metų”. Red.). lės katalikams neturėjo.

Daug paminklų randasi gar- 
(Tęsinys į šiame Aukso Vartų parke, tai

Kalifornijoje keleivį žavi ne, vjeta kadaise tik dykuma ir. 
tik žydrusis mėlynas dangus. sm;jtynai dabar gi įvairiasnal-1 
ne tik skaisčiai šildanti saulė, >ių gėlių šutųjų kraštų augalų! 
stebuklingas kamtos grožis, jū-;ir paukščių rojus Nuo kaln0‘ 
ra, f 
tės varsomis ir patsai švelnu-' 
telis oras, bet ir istoriški pa
minklai, įspūdingi parkai ir ki
niečių šventyklos.

Paminėti pirmąsias protes
tantų pamaldas, anglų kalboje 
laikytas ant kranto Ramiųjų 
marių, tūlas Philadelphijos lai
kraštininkas pastatydino aukš
tą, 40 pėdų, Keltų styliaus kry
žių. Dabar ši vieta rami. Nebū-

švytinti visomis vaivorykš- kame kryžius įspūdingai stovi! 
čiurlena upeliukas. Tru-- 
toliau

— *
... _ I

I 
didelis malūnas

I

laikraščiuose ištrauka 
nistų laikraščio “L.”, 
gegužės 6, 1941 m.
Sakykla”, straipsnio
Vystanti Gėlė, po įvairių išve- 

Lietuvos 
“Ko- 
bėga, 

kas 
atsa-

iš komu- 
No. 107, 
"Laisvoji 
autorius

tos Lietuvos? Kas jucį" ’ veja?įphia Inųuirer“, štambidifi* rSĮ 
Tai lieka ^Laisvės’ rašėsi atšą-i dėna paskelbė, kad Philadel^hf- 

■ kymas. Nekask kitam AmbU.1 M 200 Ade>^ sfrp-
j
: arba nerašyk kitam ant nuga- 
!ros, nes kiti tau parašys ant 
'kaktos, duodami atsakymą.
I
i ________________

i AREŠTAVO
;i 200 GROSERNIŲ

džiojimų prikaišioja 
pabėgėliams sakydamas: 
dėl tie fašistiniai ponai 
nuo bolševikų okupantų, 
juos veja?” Į tai dabar lai 
ko tas pats autorius Vystanti 
Gėlė, kodėl tie bolševikai, komi
sarai bėga iš bolševikų okupuo- Anglų spauda: “The Philadel-

Rugpiūčio 12 d., 1941 m.

lūs Commodities Corp. agentai 
areštavo ir išvadino: “Food 
Stamp Racket”. Pasirodo, kad 
valgymo produktai yra apgau
lingai gaminami, kokiais netik
rais ženklais varomas biznis. A- 
reštuotiems pastatę net 800 
klausimų. Vis dar ieškoma ir 
randama daugiau kaltininkų.

K. D.

DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR
SEKANČIŲ PO 75c REKORDŲ

Rety Amerikoje Kelionės

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595'
Llmosinal dėl visokių reikalų.

^hiyiiiniF

8:15
gaily DOuBlE q Ar 
a'indom, c^oses o‘vj

LAND

tyliai 
pūtį 
dunkso laukdamas vėjo kad ga
lėtų plasnoti savo sparnais.

Visas parkas yra Škoto Mac 
Laren’o priežiūroje. Daugiau 
50 metų kai tą darbą atlikinė-^ 
jęs. Jis sutvarkė tai, kad tarp 
puikių palmių ir žydinčių me-- 
džių stovėtų eilės marmurinių 
statulų, kurios primintų žiūro
vams didvyrių dorybes ir gabu
mus. Viena iš įdomiausių statu
lų tai Tėvo Pranciškono Jumpe-! 
ro Lorros. Misijonierius laiko 

i mažą Indijoniuką prie savęs ir 
moko apie Kryžiaus paslaptį.

Japonai turi savo dalelę šia
me parke: gal bus. meniškai 
žiūrint ir gražiausi dalis. Mato-! 
me keistai spalvuotus namukus. ‘ 
su elegantiškomis figūromis, 
tylią paguodą bei šventyklą. Til
teliai skersai upelių ir Japonui 
krašto gėlės ir krūmeliai tikrai' 
parbloškia net žmogaus vaiz- vakare. Šv. Pranciškaus parap.' K^tantas Skupeika 
duotę. A 1
"Kartais keleivį aplanko keis- bankietas klebonui kun. P. Ju-j 

tas nusivylimas, kai pasieki 
svajojamą tikslą. Man teko kar
tais išgyvent panašų jausmą. 

! kaikurias vietas aplankusiam. 
tačiau čia grožis toli pranešė

■ mano žinias apie ją.
Bet žiūrėk! Jau keletą valan

dų prabėgo, kaip akimirka 
mums bežiopsant parke. Dar 
muziejus gausiai saulės paauk
sintas mus vilioja, bet nėr lai
ko. Iškyla aukso vartų parke 
jau baigta!

(Bus daugiau)

Linkėjimai Amerikai! Taip šaukė Maria Guimar 
Do Vale Serra, iš Lisbcn atvykus New Yorke. Ji užsi
dirbo sau kelią dirbdama ant laivo kaip ‘manieurist’.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

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

V-711-A-2 — Polka International 
World's Fair-Pasaulinčs Parodos Polka 
Silver Bell Orchestra

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

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

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

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

V-14028-A-7 — Reginos Polka 
Aukso Žuvytė. Polka—Vjctor Liet. Ork. 
J. Padaužos Grupe

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

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

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

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

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

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

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

V-14069-A-15 — Kalvelis 
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

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

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

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

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas. Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras

Jšqėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 
V-14076-A-21 — Aluntos Polka

Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. četkauskas, akordeonu

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

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

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

V-14O8O-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14O81-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 

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

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandolin 

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

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

ATHOL, MASS.
KLEBONO PAGERBIMUI 

BANKIETAS

Rugpiūčio - Aug. 24 d., 7 vai.!

i šalpinio klūbo susirinkimas at- 
virutėmis. Visi klūbo nariai at
silankė gana skantlingai. Susi
rinkime pirm. Jonas Klevas iš
aiškino tikslą susirinkimo. Pasi- 

! rodė, kad klūbo šeimininkas 
atsisako 

menedžerio vietos.svetainėje. rengiama šaunus į nuQ kJūbo

j Tuojau buvo renkamas naujas 
■ šeimininkas. Po daugelio disku
sijų į klūbo kandidatus šeimi
ninkams buvo nubalsuoti trys: 
Buvusis senas rašt. Jurgis Be- 
keris. Jonas Navickas, ir Jonas 
Jurgaitis. Slaptu balsavimu 

! daugumą balsų gavo Jurgis Be- 
keris. kuris ir buvo išrinktas 

i Lietuvių Pašelpinio Klūbo šei
mininku.

raičiui pagerbti jo klebonavimo 
10 metų proga.

Šia proga visi vietiniai ir apy
linkės lietuviai yra nuoširdžiai 
kviečiami šiame bankiete daly
vauti. Bus ir graži programa.

Rengėjai.

PHILADELPHIA, PA.
Iš Lietuvių Tautos Pašelpinio 

Klūbo Apžvalgos 
Rugpiūčio - August 3 d.. 1941 

m., buvo šauktas specialus Pa-
I

Anna Kaskas

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai: 

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

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus. 

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus. Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 

Gegužinė Polka
Polka—V. Gulos Orkestrą 
Polka Dėl Numylėtos 

■V. Gulos Orkestrą

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

1219T-F-52 — Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

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

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

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

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

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

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

12199-F-59 Flower Polka
Frltz Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

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

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

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

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

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

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

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

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

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

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

16170-F-70 — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

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

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

16180-F-73 — Kibartų Polka
Vystyčio Valsas

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

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

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

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

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

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

16229-F-8O — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lakštutės
16302-F-89 —

Jaunuolių
16303-F-90 —

Virbalio Polki
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Gulos Orkestrą 

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 
16305-F-92 — Daratytė — Polka

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

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

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

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16319-F-106 — 
Obelių Polk;

Atsisakius klūbo rašt. J. Be- 
keriui buvo išrinktas naujas 
rašt. Kazys Povilaitis. Reikalui 
esant klūbo reikalais visi kreip
kitės pas naująjį šeimininką, 
4132 Mayvvood St. Taip pat at
sisakius vice-pirmininkui J. 
Sutkaičiui juo buvo išrinktas 
Jonas Navickas

‘■*^X^*w*'r<e***********»*****************e**e*******I
♦♦♦ tvirtinta pirkti J. V. AmerikosfPIKNIKAS

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

SEKMADIENĮ,

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

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

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

I

Reguliariam klubo susirinki
me nubalsuota ir rugpiūčio 10 
d. mėnesiniame susirinkime pa-

Apsaugos Bonų net už $14.000. 
"Klūbo valdyba apsiėmė visą tą 

*|* reikalą
Bonai išpirkti dešimčiai metų,

■ bet prisėjus klūbo reikalui bus 
. ir ankščiau galima pareikalauti 

<£♦ 1 išpirkti. Tai puikus lietuvių klū- I
tinkamai sutvarkyti.

bo pasielgimas.

SVEČIAI NET IŠ 
HARTFORD. CONN.

K.D.

Rugpiūčio 8 d. netikėti sve
čiai atsilankė pas p.p. Kema- 
gius. Svečiai buvo ponas ir po
nia Kauniečiai iš Hartford. Ct. 
Pasikalbėjus pasirodė, 
čias harfordietis yra 
organizacijų stambus 
Kaunietis su žmona
čiavęs. apžiūrėję žymesnes vie
tas Philadelphijos miesto ir a- 
pylinkės, išvyko. Svečiai paliko 
ponams Kemagiams ir Baltru- 
koniams malonių įspūdžių.

kad sve- 
katalikų 
veikėjas, 
pasisve-

SVARBIOS FAKTIŠKOS 
PASTABOS IŠ 
LAIKRAŠČIŲ

Neperseniai buvo paskelbta

Sekminių Valsas 
a—įgrojo A kiras Biržys 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

S *

61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleė—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselč—Dalis Penkta ir Aeita 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

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

prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

5 P. b.

REKORDAI PO $1.25

“DARBININKAS”
366 WEST BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.-u-ižisB 
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DARBININKASAntradienis, Rugpiūčio 19, 1941

VIETINES ŽINIOS i
■h

MAS

ŽINUTES

džiaugiasi Pil-LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

1 i c. "Rugp. 15 d., kunigų paraginti, 
žmonės, gausiai lankydamiesi 
bažnyčion, meldėsi už Lietuvos 
žmones gyvus ir mirusius. Už 
Lietuvą buvo atgiedotos šv. mi
šios 8 vai. ryte. Savanoriai su- 
aukavo $190.00. Šie pinigai tą 
patį vakarą tapo perduoti Fe
deracijos skyriui, kad pasiųstų 
Lietuvos Gelbėjimo Fondan.

TRILYFĖ6 PIKNIKO i Centro seimą, kuris įvyks 
REIKALU SUSIRINKI- Hartforde, kito mėnesio 

viduryj. Valdyba.

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

Antanas Zaveckas, 
Reng. Kom. Pirm.

2q Rugp. lt d., K. Šidlauskas su 
fj)ar_ žmona automobiliumi išvyko a- 

-*•- -L ------------------ --i— I

įvyks antradienį, rugp. 
7*^0 vp 1 vslrurA 1

bininko’ salėje, 330 E st.,1 tosto&auti- /iedu n^no atian'; 
So. Boston, Mass. Kviečia- ir x Našiaityną,
mi visi nariai ateiti į susi-j 
rinkimą, nes bus patiekti 

rbūs klausimai, bū- 
t — atstovų rinkimas į 
mą ir Trilypės pikniko 
jalai. Ypač būtų nau- 
ga patirti, kas galėtų 
anoriai vykti į LDS

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Elmhurst,
Šiame našlaityne randasi trys 

našlaičiai iš So. Bostono. Ponas 
Šidlauskas, kaipo pirmininkas 
šv. Vincento Paulieeio draugi
jos, daug prisideda jų gerovei.

Šiuom laiku Elmhurste buvo 
daug South Bostoniečių. Rugp. 
144 d., devynios mergaitės išva
žiavo ten rekolekcijoms. Rugp. 
16 d., ponai Stakučiai dalyvavo 
savo dukters Adelės įžadų iškil
mėse. Taip pat ir kun. Al. Abra- 
činskas su savo tėveliais.

i

; *^-4 :

maršalo Juozo Pilsudskio 
kariniais ir politiniais dar
bais, kurie nedaro jiems 
jokios garbės.

Vilniaus, Lietuvos sosti
nės klastingu būdu užgro
bimas daro gėdą lenkų 
tautai. T”
Pilsudskis, kuris norėjo 
užgrobti ne Lenkijos že
mes, kad Lenkija būtų 
“nuo marių iki marių”, 
buvo lietuvis, dirbęs at- 
steigimui Liublino unijos. 
Gen. Sikorski šiandien no
ri įtikinti lenkus, kad se
kant Pilsudskio politiką 
daroma pražūtis Lenkijai.

Kaip ten nebūtų, bet len
kai, neturėdami savo įžy
mių vadų, 
sudskiais.

Sunkvežimiai Gauna 
Pirmenybę

Gasolino vartojimas Ry
tinėse Valstybėse mažina
mas įvairiais būdais. Jau

J. V. kariai kelyje iš Fart Benning, Ga. į Tennessee kariškuose pra
timuose sustoję valandėlei pailsėti. Čia pasinaudojo fotografai ir štai ir 
mums parodo, kad ir kariams reikalingas poilsis.

J. Stašaitis, salezietis. Jis iš Pa- jis taip pripratęs per 38 metus.' 
tersono, N. J. atvyko kelioms Daktaras pasakė: pasirinkti' 
.dienoms pas savo gimines 
nūs Kereišius.

ŽIUPSNYS 
ĮSPŪDŽIŲ

Rugp. 17 d. tapo pakrikštyta 
Liorėta Judyta Antana ir Mari- 

'jonos (Kirkliauskaitės) Alek
sandravičių. Kūmai buvo Jonas 
Aleksandravičius ir Anielė Kir- 
kliauskaitė.

po-
1 die- 

kad 
Bet 
rei-

Maršalas Juozas buvo žinių, kad nuo rugsė
jo 7 d. sekmadieniais visos 
gasolino stotys bus užda
rytos. Dabar pranešama, 
kad sunkvežimiai turės 
pirmenybę pirkti gasoliną, 
o automobilistai, kurie au
tomobilius naudoja tik sa
vo asmeniniams reikalams 
(pleasure cars) gaus gaso
lino tik tiek, kiek liks nuo 
sunkvežimių ir kitų moto
rinių vežimų, naudojamų 
bizniuose ir būtiniems vi
suomenės reikalams. Va
dinasi, laipsniškai einama 
prie nustatymo gasolino 
suvartojimo normos.

Juozo Pilsuds- 
gatvė yra nau- 

Old

Maršalo
kio vardu
jame projekte prie 
Colony Avė. ir Dorchester, 
St., So. Bostone.$100.00. Tai auka , kuria mes

■ dalinai atpirksime išsivadavu- 
Isios Tėvynės kančias.

Skyriaus pirmininkas 
Jankauskas padavė platų 
nešimą iš Federacijos Kongre
so, įvykusio rugp. 7 d., Maria 
napoly, pabrėždamas, kad šis) pastarąjį pasimatymą jie susi-į 
kongresas buvo vienas iš svar- tarė susitikti tada ir tada, tuoj 

milžiniškais a- ir tuo laiku, ten ir ten... Man;

adv 
pra

Ar Padarei "Deitą"?
Šiuo metu labai populiarūs y- 

. ra “deitai”. Tai taip vadinamoji 
trumpalaikė sutartis. Štai per

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

vieną iš dviejų — rūkysi, tai 
mirsi, o jeigu nerūkysi, tai ga
li pratęsti savo gyvenimo 
nas. Dar daktaras pridėjo, 
mesk rūkęs laipsniškai, 
lietuvis, tai ne lepšis. Kam

! kia mirt be laiko! Parėjęs kai- 
Pp. Jeskevičių, gyv. Sawyer myn<LS uuo daktaro surinko vi-.biųjų, nes savo

Avė., Dorchester. naujasis sas rūkymo priemones ir sude-Iteities planais daug žada Lietu-; čia rūpi vienas dalykas, būtent, 
automobilis skrieja kaip paukš- &’no- Kas S* atsitiko? Už poros,vių Tautai ir visuomenės gero- kad “deitas” būtų kuoprieina- 
tis Worcesterio link. Kelias ge- savaičių kaimynas persistato vei.
ras, automobilių vairuotojai va- daktarui, o gi daktaras neran- 
žiuoja apie 40 mylių į valandą, da ligos. Širdis kaip laikrodis į Federacijos skyriaus susirin-į “deitas 
tai kelias atrodo visiškai sau- e^na tvarkiai savo pareigas, kimus visos draugijos stengtųsi bais numatytais
gus. Mūsų automobilis perskro- Taigi p. Arentas ir padaro išva- atsiųsti daugiau atstovų. Atsto-
dęs per Worcesterį, Millbury dą, kad rūkymas yra didelis; vai turi būtinai dalyvauti visų
gatve ir pasukęs Holy Cross sveikatos priešas. Ir daugiau draugijų. P.K.
kolegijos link, tuojaus pastebė- pavyzdžių papasakojo apie ru
jom aukštame kalne gražiuosius kymo kaprizus, bet vis tai nei- 
Kolegijos rūmus. Dar valandė- giami sveikatos veiksmai, 
lė ir mes jau Holy Cross kolegi- Poną Arentą ir jo dukrelę Al-, 
jos rezidencijoj. Sutinka mus bin4, kuri nuo dešimties savo' 
pp. Juozo ir Marijonos Jeskevi- amžiaus po mirties motinėlės y- 
čių sūnus klierikas jėzuitas, ku
ris siekia aukštojo misionie
riaus pašaukimo. Jaunuolis pil
nas energijos pasisiūlo tuojau 
aprodyti Kolegijos aplinkumą. ■ 
Gražioji mokslo įstaiga tikrai 
sudaro didingą įspūdį, nes pasi
rinktoji rezidencija vyrauja vi
su savo didumu, iškilus aukšta
me kalne virš viso Worcesterio 
miesto. Arčiausias žvilgsnis už
kliūva, žvelgiant į miesto pusę, 
tai į Aušros Vartų lietuvių di
džiulę bažnyčią. Tai Gedemino 
kalno puošmena. Trumpai pasi-____ o______ *____________
šnekučiavę ir nuoširdžiai atsi-.no parapijiečiams, kad atsiuntė) 
sveikinę klieriką Vladą, mes savo vaikučius j vasarinę mo-! 
leidomės į Worcesterio miesto kyklą ir, kad taip nuoširdžiai) 
•klonį. Čia dar valandėlei stab- parėmė užbaigimo vakarą gau- 
telėjam pas ponios Jeskevičie- šiai susirinkdami liepos 31 d ‘ 
nes brolį p. Arentą, kur jis su Ypatingai nuoširdų dėkui taria- 
savo šeima mus nuoširdžiai su-'me kun. P. Virmauskui, kurio 
tinka. P-nas Arentas, tikras lie-; pastangomis vasarinė mokykla 
tuvis Suvalkiečio tipas, tvirto taip sėkmingai prasidėjo ir už- 
nusistatymo žmogus, nuošir-' sibaigė. Taipgi dėkojame poniai 
džiai mus pavaišinęs ir užkliu- Karčiauskienei, kuri ypatingai 
vus kalbos temai rūkymo klau-j uoliai pasidarbavo, kad vaka- 
simais, tarp kitko papasakojo ras pasisektų, 
porą atsitikimų, būtent: Buvau 
apie 38 metų vyras. Pajutau, 
kad aš jau tunku. Svėriau apie 
trečio šimto pusę. O kas labiau
sia mane gąsdino ir vargino, 
kad svoris nuolat augo. Nuėjau 
pas daktarą ir perstačiau rei
kalą. Daktaras papasakojo, kad 
turėčiau kaip galima daugiau 
spjaudyti. O kad spjaudyti, tai' 
reikia užsirūkyti, bet dūmų1 rinkimas. Be einamųjų reikalų 
neryti, o tik patraukus išpūsti. Į Federaoijos skyrius nutarė 
Taip ir padariau. Mano svoris' rugsėjo - Sept. 7 d. rengti juda- 
neaugo, bet ir nekrito. Tik kai mus paveikslus parap. bažnyti- 
po poros operacijų, tai tuometinėje svetainėje Lietuvos atsta- 
svoris nukrito. Antras pavyz-'tymo Fondui papildyti. Šiam 
dys. apie rūkymą, štai koks: j kilniam tikslui pereito penkta- 
Štai mano kaimynas buvo įky- i?i ri »-u+ir>hi ;»•
rus rūkočius. Jis traukė tabako 
dūmą įvairioms formoms. Pas
kiau pajutęs, kad širdis jau ne
turi ramybės — pradėjo plas
noti. Nuėjo pas daktarą ir dak
taras pripažino, kad tai nuo rū
kymo. Bet kaimynas sako, kad 
jis negalįs numesti rūkyti, »es

I

II

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.

ūmiausiom sąlygom, kas visur;
Baigiant reikia pabrėžti, kad! ir nulemia pasisekimą. Jeigu tik 

bus padarytas su dide- 
‘ekspensais’.l 

tai toks “deitas” paprastai daž
nai neįvyksta, nepribuvus tai 
šaliai, kuri jaučiasi to pasima
tymo finansuotoja. Kad pasi
matymai būtų sėkmingi ir pri
einamomis sąlygomis reikia bū- 

! tinai iš anksto apsispręsti, rei- 
švento Petro altoriaus vaike- kia nužiūrėti prieinamiausias 

lių draugija padarė iškylą j sąlygas. štai aš ateinu su vienu 
Nantasket Beach rugp. 18 d. labai patogiu pasiūlymu. bū.

Kleb. kun. Virmauskis ir <ha- .(.n, padarykite savo baigos va.

Berniukų Išvažiavimas

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

GRABORIAI

d.,

I

Praeitą savaitę lankėsi So. 
Bostone ir W. Bridgewater kun.

I I

IŠ FEDERACIJOS 
SKYRIAUS VEIKIMO

•V. JONO EV. BL. PA8ALPINE8 
DRAUGUOS VALDYBA

Nukryžiuoto Jėzaus Seserys, 
Cambridge, Mass.

Pigi- 
“Dar-

Penktadienį. rugpiūčio 15 
8 vai. vakare, Šv. Petro parapi
jos bažnytinėje svetainėje. įvy
ko Federacijos skyriaus susi-

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

ra ir šeimininkė,’ atsisveikinę, 
mes vėl į greitąjį automobilių ir 
skrendam Bostono link...

- ' tekins Marint
D. BaltrutlOnas Ir p. Kllnga, Sav. 
1U Br«adway, Tel. ŠOU 3120 

BO. BOSTON, MASS.

IŠSIRENDAVOJA puikus, garu 
apšildytas 5 kambarių flatas. 
šviesus su visais moderniškais 
įrengimais. 
Atsišaukite 
bininko”

Renda - 
tuojau į 

administraciją, 366 W. 
Broadvvay, So. Boston, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus 
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

Povilas Bushmanas
> 48 CREECENT AVENUE. 

r ~ Sitephone COLumbla 6702 
M SAVIN HtLL AVENUE, 

DORCHESTER, MASS.

Tą dieną tapo pakrikštytas ir 
Ričhardas Justinas Frederiko 
ir Florencijos (Gerybaitės) 
Daugių. Kūmais buvo Jonas 
Firavičius ir Jieva Urnikaitė.

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mtoą> vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Da-Lininke" apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus Ir ma- 
toah:: patarnauja. Nu*ję | bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
mattte "Darbininke**.

!
7 įsios vadas kun. Jenkus rūpinosi! pasiEnatymus Day

PADĖKA

T

Rugp. 24 d., Spod Pond, 
Stoneham, Mass., vadovybėje 
Lietuvos mylėtojų M. Kilmony- 
tės, K. Vosylienės , p. Baraus
kienės ir kitų įvyks ypatingas 
piknikas Lietuvos gelbėjimui. 
Rengiama graži programa ir 
leidžiama gražių leidinių.

Rugp. 17 d., Šv. Petro par. 
bažnyčios kunigai ragino jauni
mą ir vaikus lankyti lietuviškas 
katalikiškas mokyklas, k. t., 
Marianapolio Kolegiją, Seserų 
Kazimieriečių akademijas Chi
cagoje ir Newtown, Pa. ir Sese
rų Pranciškiečių Pittsburgh, 
Pa. Taip pat padarė pranešimą 
apie naują šios diecezijos vai
kams mokyklą, Šv. Sebastijono, 
Newtown, Mass.

Nuoširdžiai dėkojame kun. P.
J. Juškaičiui, kun. P. Virmaus-

Į
kui, kun. J. Švagždžiui. kun. S. 
Kneižiui ir jų geraširdžiams 
parapijiečiams už uolų bendra
darbiavimą ir moralinę bei fi-{ 
nansinę paramą, suteiktą mums 
per pereitus mokslo metus.

Širdingai dėkojame So. Bosto-

berneliais, kad jie linksmai iri 
saugiai praleistų dieną prie 
vandenyno. Važiuota automobi
liais. Nuvežti pasišventė, sekan
tieji — kun. Jonas Skalandis, 
klierikas Jonas Bernatonis, An
tanas Pažasis, graboriai —D. 
Zaletskas ir Juozapas Kaspa
ras, altoristas Petras Lekaus
kas ir duonkepys K. Plevokas.
Prie altoriaus vaikelių draugi- malonus. o kas svarbiau-

> kainomis, 
pasilinksmi- 
Nieko ne- 

ir nieks per kišenių skau- 
neplaks. Ten gers ir tas 
gert nenori, ir valgys tas, 
jausis pavalgys, šoks ir 

seniai pamiršo, vai-

Week-End. tai yra rugpiūčio 31 
d., sekmadienį, š. m., Romuvos 
Parke, Montello, Mass., kur į- 
vyks trijų LDS kuopų: Cam
bridge, So. Boston, ir Montello. 
šaunus trilypis piknikas. Priva
žiavimas artimas ir patogus. Iš 
visos apylinkės suvažiuoja daug 
pažįstamų ir draugų, giminių. 
Pasisvečiavimas užtikrintas ge-

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjau 
Sodewall Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Draugijų Valdybų Adresai
—

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ŽVC

Pirmininkė — Eva Markaiet£,
625 E. 8th St, So. Boston, Maaa. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė. 

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
Prot Ražt. — Ona Ivažkienė,

440 E. 8ixth BL, So. Booton, Mass. 
Fin. Ražt — Marijona Markoniuto,

Iždininkė — Ona 
105 West Sth BL, So.

Tvarkdarė — Ona 
1512 Cclumbla Rd., 

Kasos OL—Marijona 
111 H St, So. Bosu

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarninką mžnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobalnytihSj mtainžj.

Visais draugijos ratitalate krelpkitžB 
tNM> antakotu mM&tahą

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

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

Prot Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt Aleksandras IvaSka,
440 E. Sixth St, So. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 49: 
K. 7th St.. So. Boston. Mana

jos priklauso šie berniukai: — 
Juozapas Akstinas. Viktoras 
Ančiukaitis. Pranas Bernatonis, 
Alfonsas Bakūnas, Antanas 
Bandzevičius. Edvardas Imon- 
di, Rymontas ir Algirdas Ivaš
kai, Juozapas Kriaučiūnas, Pra
nas Katilius. Juozapas Brazaus
kas, Petras Lekauskas, Algir
das Mitkus. Alfonsas Medonis. 
Edvardas Marcinauskas, Ernes
tas ir Juozapas Naudžiūnai, Al
fonsas ir Edvardas Palaimos, 
Juozapas ir Jonas Paulauskai. 
Arnoldas Plevokas, Algirdas 
Petraitis. Edvardas Ruka, Ste- 

j ponas Rusteika. Edvinas ir Juo- 
) zapas Slaninos. Alfonsas Sta- 
: kutis, Juozapas ir Povilas Švag- 
i ždžiai, Jonas Savickas, Jonas 
į Tamošiūnas, Juozupas Trinka, 
j Juozapas Brazauskas. Juozapas 
Vaitkūnas.

šia ir prieinamomis 
Ir taipgi su visais ] 
nimo patogumais, 
stigs 
džiai 
kurs 
kurs 
tie, kurie 
šinsis ir tokie, kurie pirmu kar
tu susitiko... žodžiu. įsisiūbavi
mas pilnoje žodžio prasmėje — 
pigiai ir gražiai.

Taigi visi darbininkai, profe- 
sijonalai. biznieriai ir visų kitų 
klasių nariai padarykite savo 
“deitus” rugp. 31, Romuvos 
Parke, Montello. Mass.. o bus 
tikrai nuoširdi REUNION...

j Čia siūloma proga tinka ir se
nimui ir jaunimui, mažiems ir 
augusiems, vyrams ir moterims, 
merginoms ir vaikinams ir vi
siems. visiems... Piršlys.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną. pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

dienio, rugp. 15 d., rytinių ir 
vakarinių pamaldų metu parap. 
bažnyčioje surinkta $74.09. Be 
to ponia Jankauskienė aukojo 
SI.00. ponia Torbutienė $5.00 ir 
geraširdis klebonas kun. Pr. 
Virmauskis šį fondą papildė net 
$20.00. taip kad Lietuvos Ats
tatymo Fondan pasiųsta viso

Gatvė Pilsudskio Vardu 
So. Bostone

Sekmadienį, rugp. 10 d., 
lenkai suruošė pamaldas 
bažnyčioje ir paradą gat
vėse maršalo Juozo Pilsud
skio vardu gatvės pašven
timo proga.

Pamaldos
Marijos lenkų 
So. Bostone,
įvyko paradas. Dalyvavo 
lenkų organizacijos su vė
liavomis. Pažymėtina tas, 
kh’rf * ‘ lenkai didžiuojasi

įvyko Švč. 
bažnyčioje, 

Po pamaldų

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU 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. ŠOU Boston 0815 
Tel. SOL Bodton «o09
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Vienas lietuvis Bostone pa- lai Putna ir Uborevičius. 
aukavo Bimbai ant popie- Nuo Šito rusiško Ženklo! 
riaus išpaišytą špygą su vien tik per birželio mėne- 
užrašu “Stalino Rublis”. sį Lietuvoje žuvo per de-.

Iš laikraščių, šimt tūkstančių žmonių, Į 
(FELJETONAS) vadinas, kūjis su piautu- 
v 7 vu atliko savo darbą.

Dabar baisiai madoje Bet ir su pergalės ženk- 
pergalės ženklai, nes šiais lais visaip būna. Sakysim, 
laikais nugalėti ką nors y- atsitinka, kad prie kurio! 
ra madoje. Jeigu pasižval- nors tipo negalima prieiti, 
gysit aplink, tai visas gy- kitaip tariant, pergalės 
venimas iš nugalėjimų ir ženklas kūjis su piautuvu 
susideda. Nors pergalės ten nesiekia, o kacapiukas 
gyvuoja nuo tų laikų, kaip pergalės trokšta, tai te
tik ant šios žemės gyvybė kiam iškelia ir parodo 
atsirado, bet kaip tai iki kumštį, suprask, pergalės 
šiol nebuvo atkreipta dė- ženklo dabar panaudoti 
mesio, kad be pergalės negaliu, bet pirma proga 
ženklo pergalė veik neįma- jį paleisiu į darbą prieš 
noma. Tik tokie primity- tave. Sakysim toks Bimba- 
vūs sutvėrimai, kaip, sa- švili, Mizariaus, Pruse- 
kysim, šuo katę arba vii- koff, Šlumkoff ir kiti ko
kas avį nugali ir be perga- misariukai Rusijoje su kū
lės ženklų, o civilizuotam ju ir piautuvu galėtų daug 
sutvėrimui, kokiu yra ermyderio pridaryti. Jie 
žmogus, be pergalės ženk- neabejotinai prieš tokius 
lo apsieiti negalima, taip nekenčiamus redaktorius 
bent sako tų ženklų gerbė- kaip 
jai.

Kiek aš dar kaip per ną, Tysliavą ir kitus pa
migtas prisimenu, pirmieji naudotų tokį pergalės žen- 
pergalės ženklą išrado po klą. Na, o iš Smetonos su 
didžiojo karo Rusijos bol- tuo kūju jie tikrai tešlą

y UUUJ1

Milžiniški prožektorių veidrodžiai, kurie bus įtaisyti aukštumose, kad pasekus galimą priešo 
naktinį puolimą. Jie turi 36 inčių dvigubą veidrodį ir yra gaminami Cleveland Westinghouse dirb
tuvėse.

ĮVAIRENYBĖS
________________

Šimutį, Grigaitį, 
Laučką, Karpių, Michelso-

koks tai sučeravotas ženk
las.

Anglai, būdami praktiški 
žmonės, taip pat negalėjo

DAINUOJANTI 
ŠEIMA

žmones, taip pat negalėjo 
ševikai — tai kūjis ir piau- padarytų, kad ir piautuvu i suvokti šito vokiško Ha- 
tuvas. Šito išradimo vertė nebeliktų ką veikti. Ame- ckenkreutzo pergalės gali- 
esanti begalinė, kaip lietu- rikoje, deja, toks rusiškas mybių, todėl savo perga- 
viški kacapiukai kad sako, pergalės ženklas negalioja, j^s ženklu buvo pasirenkę 
Tas įrodoma bolševikų gy- Pamėgintų čia koks komi- lietsargį. Su juo pirmiau- 
venimo pavyzdžiais. Šaky- sariukas kam su kūju per sia gaiį apturėti pergalę!reikės, visi kariaus 
sime, koks nors bolševikų pakaušį kaukštelėti ir darprieš Hetų. jeį tik lietus! pergalės ženklais, 
komisaras užsigeidė per- su piautuvu timptelėti, tai tave nutarė išmirkyti, ki- 
galės ant dar šį tą turinčio beregint atsidurtų <—~~ ------
mužiko, ar kaip bolševikai arba džėloj. Mat, Amerika tave pergalę/tai tik kilst į 
vadina, kuloko. Tuojau į tokia šalis, kurioj tokie 
vieną ranką kūjį, į kitą žiaurūs 
piautuvą ir jau eina per- nemadoje. 
galės kryptimi. Sakysim,! Europoje vokiečiai nusi- 
tas mužikas turi visokių žiūrėję į rusus sugalvojo 
gerybių: kiaulių, vištų, savo pergalės ženklą ir pa- 
grūdų, bet komisarui ne- vadino jį Hackenkreutzu. 
duoda, tai prieš jį reikia į- Tas ženklas labai keistas 
vykdyti pergalę, kuri be ir pašaliniam atrodo visai 
pergalės ženklo būtų neį- nepraktiškas, tai ir paly- 
manoma. Tuojau su tuo ginti negalim su kūju ir 
kūju tokiam mužikui piautuvu. Nevokiečiui vi- 
pliumpt per galvą, o tą sai nesuprantama, kaip su 
piautuvą užkabinęs už kokiu tai keverza galėtum 
kaklo timptelėjo — ir jau kokią pergalę atsiekti. Bet, 
pergalė, visos gerybės ly- deja, tas tik taip atrodo iš 
gybės principu atitenka pirmo pasižiūrėjimo. Pir- 
komisarui. į miausia vokiečiai to ženk-

Kaip žinovai skelbia, to- lo pergalės galimybes iš- 
kių pergalių bolševikų Ru- bandė ant žydų, o po to 
sijoje buvo kelioliką mili-J pradėjo naudoti prieš če- 
jonų. Taip buvo nugalėti ir. kus, lenkus, danus ir kitus, 
lietuviškos kilmės genero- Reikia pasakyti, kad čia

v • pergalės ženklai

v •

pradeda jį savintis, už- tojus, tai ir tas naujas per- 
miršdami net savo Ha- galės ženklas pavadintas 
ckenkreutzą. Į “Stalino Rubliu”.

Vienu žodžiu karas da- Ir svarbiausia šis perga- 
bar įėjo į naują fazę — ka- lės ženklas nėra žiaurus, 
riavimas pergalės ženk- tai ne rusiškas piautuvas_____ r______ _________
lais. Jei taip toliau eis, tai ir kūjis. Jis net ir uz buvu-1 sveikinę vaišingus Tėvus Mari' 
nei bombonešių, nei tankų, sįjį angliškąjį I 
nei kitokių pabūklų

— Klasinės muzikos mėgėjai 
džiaugiasi nauja fonografine 
aida Beethoveno — Missa So- 
emnis, kuri išėjo prieš keletą 
mėnesių. Labai malonu čia iš
girsti dainuojant operos artis
tę Anna Kaskas sykiu su Bos
tono Simfonijos orkestru, vado
vaujant Koussevitzkio.

— Pereitą sezoną New Yorke 
pasirodė balete “Gulbių Ežere” 
buvusi prieš penkis metus Kau
no Balleto pirmoji balerina Ve
ra Nemchinova (garsaus Dia- 
ghileffo mokinė).
— Lietuvos pilietis neseniai iš 

Europos atvykęs piešėjas Arht- 
blatas buvo išstatęs savo pa
veikslų rinkinį New Yorke.
— Daktaras Bernotaitis (V/or- 
cesterietis) vyras p. Leland 
Stone Amerikos laikraščių, 
tarptautinis korespondentas, 
pernai laimėjęs Overseas Press 
Club medalį už įdomius karo 
aprašymus, buvo atvykęs į A- 
meriką kovo mėnesį, bet dabar 
vėl yra išskridęs Europon.
— Prof. Alfredas Senn, Penn- 

sylvanijos Universiteto germa
nistikos profesorius, šveicarie- 
tis ir didelis lietuvių prietelius 
(žmona lietuvaitė) skaito pas
kaitas per vasarinius kursus 
Columbijos universitete.

M.G.

Užbaigę Federacijos Kongresą 
Marianapolio Kolegijoj ir atsi-

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio Metinis 

Suvažiavimas

Kaip jau žinoma
taip sakan!’ azartiškai raunasi

viršų pergalės ženklą ir 
tau nė lašo neteks — vaik
ščiosi sausas kaip džiovin
tas šienas.

Kadaise tai anglams pri
reikė pergalės prieš vokiš
ką Hackenkreutzą. Tuo
jau amžinos atminties 
Čemberlenas į orlaivį, per
galės ženklą (lietsargį) po

lietsargį jonuS) ankstyvą rytą 8 d. rug- 
juk ir SU piūčio, sėdę į pono Dulkėsnebe- švelnesnis, nes

tiktai tuo pergalės siekiant gali-( (Brooklyno vargonininko) au- 
ma kam makaulę perskel- tomobilį, pasileidome New York 

dabar Vienu žodžiu tai labai linkui.
du pa- švelnus ir parankus ženk- Automobilis nešė tiesiog žaibo 

greitumu. Nepaprastai malonusiučiausi pergalės ženklai: ^as- 
bolševikų kūjis ir piautu- C 
vas su vokišku Hacken- jr apsakyti negalima. Sa- dūlio besikeliančią gamtą: kal- 
kreutzu. Bolševikai ir su kysim, priešas tave jau- 
kūju plumpina, kad net ki- čiasi nugalėjęs remdamas 
birkštis laksto, ir su piau- prie sienos, o tu jau jokio 
tuvu pielavoja, bet tas vo- pergalės ženklo parodyti 
kiškas kryžius nė krust, nebegali. Tada panėrei 
Gali būti, kad tas čeravo- ranką . kišenių ir ten sau 
tasis vokiškas kryžius at- rodai Stalino Rublį, atseit, 
sisės ant Kremliaus stogo pergalės ženklą. Nors prie- 
Maskvoje, kol iš ten jį nu- šas tave gali ir užskaityti 

Į baidys angliškasis perga- nugalėtu, bet juridiškai tu 
j lės ženklas V. Atrodo, kad nesi pralaimėjęs, nes per- 
| ir rusiškasis ir vokiškasis galės ženklas tau iš rankų
biaurybe abu galą gaus.

Lietuviai iki šiol, taip sa
kant, 

l ženklo,

O jo patogumas koks, tai buvo stebėti iš po nakties snau-

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.

nei nepajutome 
Hartfordą ir 

simpatingą pp.

Kūrybinis momentas yra 
džiaugsmo šaltinis, nes jame 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis.- - --- — |

pažasties ir dui pas Hitlerį! 
į Berchtesgadeną. Du ne-Į 
išbandyti pergalės ženklai, 
susikirto. Po kelių dienų , 
grįžta Čemberlenas iš 
Berchtesgadeno, po pa
žastim lietsargį nešinąs, ir 
vos iššokęs iš orlaivio iške
lia popiergaliuką ir juo 
musikuodamas sušunka: 
“Taiką atvežiau...” Visų a- 
kys nušvito, vadinas liet
sargis paguldė Hacken
kreutzą, nes kitaip negi

> būtų taika. Po kurio laiko 
[ paaiškėjo, kad tas Ha- 
! j ckenkreutzas yra tikrai 

biauriai čeravotas — atro-
■ dė, kad lietsargis bus jį 
Į perbloškęs, bet kipšas tik 
į taip nudavė... Rezultate
• anglai nuo savo pergalės
• ženklo atsisakė.
į

į j Bet kaipgi būti be perga
lės ženklo? Reikėjo naują 

i sugalvoti. Čia kaip tik pa-
• sišovė tas taip laukiamas 
! žodis “Victory” (pergalė). 
! Nuplėšei iš to žodžio pir-
• mąją literą ir jau turi per-
■ galę, atsieit pergalės ženk- štai genialė mintis — tarp' “
’ 'NT^mX X»v»«LX4 1
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Telefonas
Worcester, 5-4335

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston
* j

PHONE 
So. Boston

neišmuštas.
Kaip jau praktikoje iš

buvo be pergalės bandyta, to lietuvių perga- 
tai ir su tom per- iės ženklo, 

galėm kažkaip negerai iš- vadintas, 
eidavo. Tiesa, buvo vienas veikimas labai geras, jis 
kitas, tokie kaip Bimbašvi- ypatingai veikia prieš vi
li, Mizariaus, Prusekoff, šokius bimbukus, lietuviš- 
Padlecki, šliomis, Icikas kus kacapiukus bei burlio- 
Meškupas ir kompanija, 
kurie čirkšdami įrodinėjo, 
kad lietuviams geriausias 
pergalės ženklas esąs mas
koliškasis kūjis su piautu- 
vu. Bet jų niekas nepaisė, 
nes visi žino, kad jie patys 
yra sumaskolėję ir sukaca- 
pėję, todėl ir rusiškas 
smirdalas jiems migdolu 
kvepia...

Daugeliui lietuvių patin
ka litera V. Na, bet V vis- 
tiek nelietuviškas pergalės 
ženklas. Žiūri vienas toks 
lietuvis galvočius, praskie-L 
čia du pirštu ir jau V. Bet’klta “bekalbėjo, kaip tik

ar kaip jis pa- 
Stalino Rublio, 

jis

kiukus.
i

Netaip 
kalbėjo 
kacapų 
paskui prašė jam paauko
ti. Vienas lietuvis brykšt 
brykšt ant popieriaus Sta
lino Rublį ir įdėjo į aukų 
kepurę. Komisariukas 
skaito gautą grobį, nugi 
žiūri — Stalino Rublis. Vi
sas pabalo, pradėjo drebė
ti, o vėliau kuo ne į drus
kos stulpą pavirto... Toliau 

1 jau visą vakarą apie nieką

senai Bostone 
lietuviškai toks 
komisariukas ir

apie Stalino Rublį. Kaip 
jau no Lorimer strytą 
vaikšto gandai, tai dėl to 
Rublio jis ir miegoti nega
li, visas išsikamavęs vaikš-i 
to dantimis grieždamas ir į 
bambėdamas: “Stalino
Rublis, Stalino Rublis...”

Tai buvo tik vienas Sta
lino Rublis, o kokį skanda- 

i lietuviams lą jis sukėlė. Na, o jei te
tenka ieškoti kių lietuviškų pergalės

lą. Nori pergalės, parodei tų dviejų pirštų šmakšt 
priešui literą V ir tas jau nykštį, nugi žiūri išeina 
dreba iš išgąščio, pasiduo-j kombinacija, vadinas, nau
da be jokių ceremonijų. Su • jas pergalės ženklas. Ir 
ta litera anglai vokiečiams i kas svarbiausia, toje kom- 
jau daug baimės įvarė. Tai 
šen tai ten šmakšt prieš a- 
kis vokiečiui literą V. “Ka
put, aš jau nugalėtas” — 
sušunka nelaimingas vo
kietis. To pergalės ženklo 
toks didelis pasisekimas, 
kad jau dabar vokįęciai’ jo pjautuvo ir kūjo.garbin- bliu.pasirodys visais pa-^ 

n v ■; ' '

binacijoje yra ir raidė V 
pergalei, ir taip pat tas vi
sas ženklas yra originalus, 
savas, lietuviškas. Kadan
gi tikriesiems 
daugiausia '

nai, šalia kelio vingiuojantis u- 
pelis ir iš klonių kylantis ryt
metinis rūkas sudarė žavintį į- 
spūdį. Taip, besigėrėdami gra
žiais vaizdais, 
kaip pasiekėme 
sustojome pas 
Kripų šeimą.

Pavaišinti ponios Kripienės, 1 
traukdami lietuviškas daineles, 
skrodėme toliau. Pasiekę Wa- 
terbury .aplankę malonų kleb. 
kun. Valantiejų ir apžiūrėję jo 
parapijos įstaigas, užsukome 
pas vaišingus p.p. Stulginskus.

Patys Stulginskai nepaprastai 
linksmaus būdo žmonės. Jie iš
augino ir gražiai išauklėjo vieną 
sūnų ir tris dukteris, iš kurių 
dvi slaugė, o viena užima mo
kytojos vietą. Wilby aukštesnė
je mokykloje. Beveik visi šei
mos nariai vartoja kokį nors 
muzikos instrumentą. Sūnus ir 
visos trys dukterys dainininkai, 
dainuoja vietinėse radio valan
dose. Dainuoja ne tik vaikai, 
bet neatsilieka nei.tėvai. Kai vi
si sutartinai traukia lietuviškas 
daneleis .tai tikrai malonu net 
klausyti. Pp. Stulginskų šeimą 
galima vadinti “Dainuojančia 
Šeima”. Jie netik lietuviškai 
dainuoja, bet lietuviškai ir gal
voja.

Nuoširdžiai esu dėkinga pp. 
Stulginskams ir pp. Kripams 
už vaišingumą, gi p. Dulkei už 
gražų pavežiojimą. Kai didysis 
New York’as vakaro laiku pra
žydo visokiomis spalvomis, aš 

įsėdėdama stoty dar galvojau a- 
jpie tos dienos smagią kelionę.

Chicagietė.

i

kampiais, tai iš lietuviškų 
Maskvos bernelių Ameri
koje liks tikrai trijų pirštų 
kombinacija, kitaip ta- 

pergalės prieš maskoliško- ženklų, atseit, Stalino Ru-iriant, Stalino Rubli®...
A. Patrimpas.

Arthur Lardin, iš St. 
Louis, National Defense 
Board narys, kuris parvy
ko per Lisbon iš Londono. 
Jis buvo sulaikytas Lisbo- 
ne 28 valandoms dėl to, 
kad neleido Lptidone ^ už
rakintos valizos atidaryti.
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