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Kiekvienas
Lietuvis Brangus

Brooklyno Amerikoje P. 
Gulbis rašo: “Anglija ir A- 
merika yra pasižadėjusios 
padėti Sovietų Rusijai. A- 
merikos žodis santykiuose 
su Sovietiją tokiu būdu 
ypatingai svarus. Šio kraš
to piliečiai gali prašyti sa
vo valdžios, kad Amerika 
imtųsi priemonių užtarti 
mūsų brolius tremtinius 
Sovietijoje. Svarbu, kad 
lietuviams tremtiniams 
būtų leista susisiekti su a- 
tatinkamomis lietuvių or
ganizacijomis”.

Keliai atviri pro Vladi
vostoką. Šiuo reikalu, gali 
būti, geriausia būtų tuo
jau Amerikos Lietuvių Ta
rybai pasirūpinti. Kiekvie
nas išgelbėtas lietuvis mū
sų tautai brangus!

Jau Surado Kelią
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Paskutinės Bolševikų Siaubo Dienos Lietuvos Kaimeu

Dangus Ištiesė Palaimos Ranką, O Budeliai Kruviną Ranką

I

Lotinų Amerikos diplomatai inspektuoja Amerikos orlaivių dirbtuvę Nashville, Tenn. Orlai
vis baigiamas sustatyti. Jiems įdomų, kaip šios šalies orlaivių produkcija greitai žygiuoja pir
myn-

Mirtis Skrenda Per Lietuvą
Motinos Šaukia Dangaus Keršto

Pasiryžę Kovoti Dėl Gyvybės 
Ir Laisvės

Akys Prisipildė Džiaugsmo Ašaromis
— Laikraštis “Į Laisvę” 

deda tokį aprašymą, pava
dintą “Paskutinės siaubo 
dienos kaime”:

Visus lietuvius nudžiugi
na paskelbta žinia, kad 
Lietuvai Gelbėti Fondas 
jau suradęs kelią pinigus 
mūsų brolių pašalpai siųs
ti. Dabar reikia padirbėti, 
kad tų pinigų būtų tuo- 
jaus ir užtektinai!

Tai į darbą, amerikie- 
ciai!

Raudonųjų Siautimas 
Prancūzijoje

y

Vokiečiai Valdo Pietinę Ukrainą

Parašykime 
Istorijos Lapą!

Šūviai Mirtinai Sužeidė Buvusį 
Vice - Premierę

“Atsidūriau kaime, bėg
damas nuo čekistų me
džioklės ir ieškodamas už
uovėjos. Bet ir čia nege
riau. “Baltramiejaus nak
tis” kai bolševikai išvežė 
Maskolijon tūkstančius 

_ lietuviu) ką tik nusiautu- 
vokiečiai paėmė j sį Kalbu kalbos! Visi ant| 

. J kojų! Net ir buvusieji.

ne-
• v1S- 

ap- 
pa-

Berlynas, rugp. 28 —Vo-! naikinti. Prie Umano, Uk
kieti jos vyriausybė prane- rainoje, 1
ša, kad jos kariuomenei 83,596 Rusijos kareivius į|

i užėmus Dnepropetrovsk ' nelaisvę, 199 tankus ir kompartijos žmonės, kurie
i visa pietinė Ukraina yra! daugybę įvairių karo gin- seniau šaukė įr džiūgavo,' 
imlriaAiu rcnlzncc ičclziviic: lzlii Rnsiins Ir si re i vi n i Hocra , • . ______ i___ •

Vichy, Prancūzija, rugp.’pabaigęs kalbą į legionie- 
28 — Vakar tūlas prancū- rius, eis iš svetainės. Pik- 
zas, raudonųjų šaikos na- tadarys buvo taip pat įsi- 
rys, Paul Colette, 29 m. rašęs į savanorių armiją 
amžiaus, paleido kelius šū- kovoti kartu su vokiečiais 
vius į Pierre Lavai, buvu- prieš Rusiją. Tačiau, jo 
sį Prancūzijos vice-pre- tikslas buvo kitokis, o ar- 
mierą, ir į Marcei Deat, mija tik priemonė tikslą 
laikraščio redaktorių, ir atsiekti, 
kelius kitus. ’ j Reikia

Lavai ir Deat mirtinai 
sužeisti.

Paul Colette ir keli kiti 
areštuoti.

i Paaiškėjo, kad Paul Co- 
j .lette buvo pasislėpęs sce

noje ir laukė, kada Lavai

Prieš mane guli Sofijos 
Sakalienės gražiai sureda
guota, ALRK Moterų Są
jungos išleista knyga 
“Moterų Sąjunga 25 Metų 
Veikimo Šviesoje, 1914 — 
1939”. Štai, guli ir LRK 
Labdaringos Sąjungos į- 
domus, gražus leidinys — 
Sidabriniam Jubiliejui Pa
minėti, 1914-1939. Pasii
mu nuo lentynos Brookly
no Angelų Karalienės pui
kiai išleistą — Auksinis 
Jubiliejus, 1888 — 1938”. 
O štai ir Brooklyn, N. Y. 
Šv. Pan. Apreiškimo Para
pijos “Sidabrinis Jubilie
jus, 1914 - 1939”. Vėl gra
žus istorinis leidinys.

Štai žaliuose apdaruose, kitą savaite išeis tik vie- 
gabaus Kun. Dr. J. B. Kon- j nas “Darbininko” nume- 
čiaus “Švento Kazimiero! ris. būtent, penktadienio. 
Seserų Kongregacija, 1917 
— 1932” — 329 puslapių nariams, 
įdomi, pilna istorinės me- bendradarbiams, skaityto- 
džiagos knyga.

Kam tuos leidinius iš-'gų ir malonių švenčių, 
vardinu? Štai kam — pe-Į švenčių metu vra ge- 
reitas LDS seimas nutarė riausia proga LDS na- 
leisti LDS Jubiliejinį leidi-j rįams prisiruošti i Seimą. . _
ni — organizacijos istori-. kuris įvyks rugsėjo 14-15 28 — Lėktuvais Anglijos

Gerb. Bendradarbiu Ir 
Skaitytojų Dėmesiui

Iš priežasties Darbo Die
nos (Labor Dav) šventės

Linkime visiems LDS 
“Darbininko”

v •

v • įams ir rėmėjams laimin-

ją, bet, sakoma, kuopos dd. š. m., Hartford, Conn. 
netaip karštai atsiliepu-į 
sios, kaip priderėtų.

Pasikarščiuokime,
LDS leidinys bus dar vie-1 mėje gyvenimo istorija! 
nas gražus Amerikos lie-(Tokiam leidiniui padirbėti 
tuvių katalikų literatinis — gražu! —Š.

I ir istorinis indėlis į Ameri- 
nes kos lietuvių Kolumbo že-

____  _ _

i

Darbininkų Radio Programa

ris, pro klėties galą ir din
gsta krūmuose. Bet ir čid. 
bėda. Gerai, kad kaimyno 
langai neįtinka į tavo so
dybos pusę, o kitaip neti
ki, kad tavęs neišduos. 
Tokie laikai: kaimynas 
kaimynu, brolis broliu 
bepasitiki. Atvažiavę 
tardo vaikus, iškolioja, 
žiūri, ar nėra kur nors
slėptų grūdų, pagrąsina ir 
vėl važiuoja.

Pagaliau, neoristačius 
kiek reikia grūdų, atva- 

ižiuoja valsčiaus partijos 
sekretorius ir užgieda įsa
komu balsu:

— Ko nepristatėte, nerei
kia!
— Kodėl?
— Atiduosim ūki kitiems, 

kurie galės pristatyti, jus 
išvešime.

Tačiau ūkininkų tai la
bai negąsdina, nes jie jau 
seniai raišioja ryšelius. 
Jie mielai atiduotų žemę 
kolchozui, bet niekas nei
ma. Jie paskirti sunaikini
mui, baisiam sunaikini
mui.

Aerodromos Statyba Telšiuose
Netoli Telšių bolševikai arkliams. Visi keliai dun- — -  - j — j j • ___ • 1 x ■ 

vokiečių rankose, išskirus klų. Rusijos kareiviai bėga 0 paskui tarp savęs besi- 
visą palikdami. piaudami dėl valdžios, pra-.

Prie Leningrado vokie- rajo malone pas apskrities 
čiai prisiartino; užėmę nonus> įr tie vakarais ne- 
Novgorodo miestą, jie no-įria | karklynus.
ri nukirsti rusų susisieki-! . '
mą geležinkelių Maskvos i Apsigyvenau pas savo 
su Leningradu. kaimyną, bet ir čia nėra

Vokiečiai pripažįsta, kad ramybės. Ir čia laukia, ka- 
rusai narsiai kovoja prie da vieškely suūš mašina ir 
Leningrado. Prie Smolens-’ Pasirodys mėlynos kepu- 
ko sako vokiečiai nužudy- r^s. Vienas žmogus visada 
ta 40,000 rusų. ibudi Prie lan*° ir žiūri i

įkelia. Jeigu kieman įsuka 
i vežimas su milicininku, 
j tai tuoj vyresnieji pro du-

apsuptą Odesos miestą.
Vokiečiai nenorėdami 

sunaikinti mi^stp, paliko! 
Odesą, kurioje yra Rusi
jos kariuomenės pulkas, 
bet iš visų pusių taip vo
kiečių apsuptas, kad nieko 
negali daryti.

Rusijos kareiviai bėgda-
f

____ _ pažymėti, kad mi a Ukrainos per_Dnie-
Prancūziioje komunistai P^r upę buvo vokiečių su-1 
kelia didžiausius 
mus. sabotažus, 
jus Vokietijos - 
karui. Sabotažavimas pa- --------------- ------------------ ®
didėjo, kada maršalas Pe- Jung. Valstybes Su Britanija 
tam pasuko Prancūziją ar- ' ‘
čiau prie Vokietijos.

Kada Stalinas su Hitle- 28 — Jung. Valstybių am- 
riu po pasirašymo sutar- basadorius Turkijai pra- manoma, kad visas mies-į 
ties dalinosi Europa, tai ir nešė užsienių ministrui tas bus sunaikintas, nes 
komunistai pagelbėjo Hit- Sukru Saracoglu, kad liepsnos matėsi net Suomi-į 
leriui užimti Prancūziją. Jung. Valstybių valdžia joje. Talinas yra 50 mylių 
Bet kada Hitleris atsisuko remia Anglijos politika I- tolumo nuo Suomijos, 
prieš Sovietų Rusija, tai rano klausimu, kada Tur-j -------------

neramu- 
prasidė- 
Rusijos Estijos Sostine Liepsnose

Helsinki, Suomija, rugp.
28 — Sovietų Rusijos ka-

Ankara, Turkija, rugp. reiviai, bėgdami iš Estijos st^ts aerodromą. Diena ir, dėdavo dienom ir naktim, 
sostinės, padegė miestą irj naktį didžiausiu jkarsciu As ziunu į juos ir pnsime-

Maskvos agentai kelia di- kijos vyriausybė norėto, Naciai Prarado TŪkstanČlUS, 
džiausi nerimą prieš visus greito kompromiso už- r r OauflAnian
tuos, kurie Driversti talki- baigti Anglijos - Rusijos 
ninkauti Vokietijai. kampaniją Irane.

Anglija-Rusija Užėmė Iraną
________________________________

Cairo, Egiptas — Rugp Bolševiką Bėga Iš Estijos 
Sostinės

Sako Raudonieji

šeštadienį, rugpiūčio 30 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Dainuos dainininkas An
tanas Pažasis iš Dorchester. Pasukime savo radio ro
dyklę ant 1150 kilocycles ir klausykime gražių lietu
viškų dainų, muzikos ir pranešimų iš WCOP stoties, 
Boston, Mass. -J,

Biznieriai ir draugijos skelbkitęs Darbininkų Ra
dio. programppe. Skelbimų kainos žemos. Dėl platesnių 
informacijų Ikreipkites adresu: darbininkų Radio, 
366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. SOUth Bos
ton 2680 arba NORwood 1449.

kariuomenės pulkai buvo 
nugabenti į Iraną, ir užė
mė svarbiausias aliejaus 
ir gazolino stotis. Irane y- 
ra gausingi aliejaus šuli
niai. Anglija, sakoma, tai 
padarius, kad Hitleris ne
galėtų to krašto užgrobti, 
kuriam gazolinas yra labai 
reikalingas.

Toliau, Anglijos užima-į Baltijos jūrą, nes 
mas Irano, atidaro naują! kelio pabėgti.nėra, 
kelią duoti pagalbą Rusi
jai. Irano vyriausybė pa
reiškė griežtą protestą An
glijai dėl tokio žygio — į- 
siveržimo į jų kraštą ir ka
riuomenė kovoja prieš už- 
grobikus.

Sovietų Rusijos kariuo
menė taip pat įsiveržė į I- 
raną.

Berlynas, rugp. 28 —Vo-

I —————

Maskva, Rusija, rugp. 28i 
— Sovietų Rusijos cenzo
riai oficialiai praneša, kad 
raudonoji armija stipriai 
laikosi visuose frontuose 
prieš stipria vokiečiu ata
ka. ir kad tūkstančiai vo
kiečiu žuvo, kada įsiveržė

lius išblaškė “K” miesto

skubėjo užlyginti milžiniš- na man baudžiavos laikai, 
kus žemės plotus. Buvo kada žmonės taip pat trau- 
kalbama, kad tas aerodro- kė į ponų dvarus. Kuo ski
ntas turėjęs būti pastaty- riasi tie “išlaisvinti šmo
tas per penkis mėnesius, o nės”? Dar didesne bau- 
iau ėio ir septintas, tačiau džiava matau jų veiduose, 
darbai dar nebuvo inusėti. Jie išbalę, apžėlė, 
Todėl Telšių, Mažeikiu ir apatijos prislėgti. 
Kretingos apskričiu visi 
ūkininkai turėjo važiuoti mano kaimynas, per 50 
arkliais vežti žemiu ar metu amžiaus, suvargęs, 
žvvro. Nuo vieno arklio peršalęs, nieko virto bur- 
reikėjo privežti 75 kūbi- noie neturėjęs per visa de
nius metrus. Ir plaukdavo: šimti dienu. Parvažiavo 

nepanašus į žmogų, tuoj i- 
griuvo lovon, nes greit vėl 
atsibels seniūnas su nau
jais šaukimais prie darbų.

(Tęsinys 3-čiame puslapyj)

žmonės mylių mvlias vilk
stinėmis su pašarais, su 
duonos kepalėliu ir laši
niu skiautele, nes teduoda
vo ten tik kuškelį šieno

v •

kieti jos -vyriausybė prane-1. pakraščiuose, 
ša, kad sovietų Rusi jos J 
kareiviai bėga iš Estijos, 
neatsilaikydami prieš vo
kiečių puolimus. Vokieti
jos kariuomenė yra visai 
prie Talino miesto, Estijos 
sostinės. Bolševikai bėga 

kito

• v

i

baisios

Tą vakarą parvažiavo
v •

Naciai Nukirto Leningrado- 
Maskvos Geležinkelio Liniją

j Tokios tai žinios iš Mas
kvos. Tiesa, pora dienų at
gal buvo žinių iš Maskvos, 
kad raudonieji atsiėmė 
kelius miestelius, bet vė- 

j liausiose žiniose apie tuos 
! “laimėjimus” neprisime
na.

Vokiečių žinios paduoda, 
kad jie vis užima naujas tinės pusės, nukirto gele- 
pozicijas, ir tų žinių rusai žinkelį, kuris jungė Lenin- 
neužginčija. Išeina, kad 
sovietų “laimėjimas”, tai 
trauktis atgal. Supranta- 
—, kad ir vokiečiai turi

Berlynas, rugp. 28—Pra-ĮTaipgi užėmė miestą Bo- 
nešama, 
karo jėgos, 1 
apsupti Leningradą iš pie

Uždarė Meksikos Konsula
tus Vokietijoje r

Berlynas, rugp. 28 — Vi
soje Vokietijoje įsakyta 
uždaryti Meksikos, konsu- ma, 
latus. -■: Žinoma, Vokietijos nuostolių, bet turi būti, ne-j 
konsulatait bus uždaryti palyginamai mažiau, kaipj prarado vėl vieną industri- 
Meksikoje.

■'1

kad Vokietijos rislavą. Vokiečiai sako, 
kurios baigia! kad pietiniame fronte, bū- 

* " tent, Ukrainoje raudonieji
nebepajėgia atsilaikyti. 
Vokiečiai jau keliose vie
tose perėjo Dniepr upę ir 
stumia raudonuosius to
lyn į rytus.

Per Zaporože eina svarbi 
geležinkelio linijaiš Kre- 
riejos1 per Karkovą į Mas-

gradą su Maskva.
Dabar eina smnrkiausi 

mūšiai virš Leningrado.
Ukrainoje bolševikai

r

sovietai. 1pia.XO.VlV TV.1 -JVUCį 111UU^VXX- 
jos miestą — Zaporožėj kvą.
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RUSIJA ĮSPĖJA JAPONIJĄ

• v

v •

NERAMUMAI PRANCŪZIJOJE
I

Privalo

i

v •
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Įstatymu Leidėjai Naudosis 
Žemiausiomis Kainomis

Vyriausybė Nustatys 
Gazolino Kainas

Gimimo Certifikatai ir 
Socialė Apdrauda

Turkija Laukia Naciu 
Reikalavimu

kurie galės užimti 
vietas pagal reikalavimų.

Mes darysime pastangas, kad

kuodaugiausiai pasažierių ant 
kiekvieno galiono gasolino, nes 
mes norime sutaupyti kuodau- 
giausiai gasolino apsigynimo 
reikalams. Iki šio laiko 1941 
metuose busai sunaudojo 130,- 
998 galionų gasolino mažiau, 
palyginus su skaičium parvary
tų mylių. (Sklb.)

Londonas, rugp. 28 — 
Turkijos vadai, nugirdę 
gandus iš Berlyno, laukią

Japonija Sumažino Garizo- 
nus Kinijoj

Ką žmogus, ruo§iant rudens ir žiemos pa- 
tarnavįmuj “EI” pristatė prie 
darbo nuo 5 iki 10 naujų kon
duktorių kas savaitę nuo birže
lio mėnesio šių metų. Ši linija 
buvo paruošus sąrašą iš 673 
kompetetingų vyrų, kurie pa
sekmingai perėjo egzaminus ir 
buvo pripažinti kaipo tinkami 
tarnybai, gruodžio 15, 1939 m.

Penktadienis, Rugpiūčio 29, ’41

iart- New York, rugp. 28 — Londonas, rugp. 28—Su-vietų 
New šiomis dienomis New Yor- grįžus iš Amerikos Angli- įspėj

I

SUOMIAI NUGALĖJO RUSUS

muatai T -j — • i -
valsty- Jau. SUSiįre vyriausybe

I

Jung. Vai- Įdelbta

, rikos laivus, bet nepraleis

WATERBURY, CONN.

I

Irano ministeriai atsista
tydino dvi dienos po to, kai 
valdžia buvo priversta iš-

Vichy, rugp. 28 — Pran
cūzijoje nesutikimas ir pa
sipriešinimas Petain vy- 

i riausybei kasdien didėja.

86 8 Proof 70 pain neutral spirits 
WILS0N DISTILLING Co Ine Bristol Pa

jie, turėdami draugingu
mo sutartį su Sovietų Ru
sija, neturėtų viena kitai 
nepasitikėti.

— V • M •

Teheran, Iranas, rugp.

nuostolių. Mirties bausmė 
" ' i komunistams,

. , . v. . . i .. kurie ardo šalies tvarka,stybių persiunčiami j kitas Q
šalis.

Raudonieji Nuteisti Mirties 
Bausme

ropos karą, jis atsakė: 
“Žinoma, tai Jungtinių A-

J. V. Nustatė Gasolino 
Kainas

Pašalino Iš Kolegijos 
Komunistus Mokytojus

Kichisaburo Nomura dėl ^8 Šiandien atsistatydi- 
Japonijos protesto Jung.
Valstybėms ir Rusijai. 

Autoritetingi asmenys 
tiki, kad šios šalies val-

Jung. Valstybės Nenusilei- ■ Suvaržymaijhilippinams 
flvia lannniiai

Norėtų Amerikos Kareivių 
Anglijoje

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NEATSIŽVELGIANT J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE ;!

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ | j 
PINIGUS ; I

CASPER’S BEAUTY SALOM;
83 L ST., SO. BOSTON, MASS.! Į

Tel. ŠOU 4645 |j

Irano Valdžia Atsistatydino

džia Japonijai

ATOSTOGOSE
Ponai Luiza ir Juozas Dubau

skai išvykę atostogoms į pieti
nes valstybes. Šiuo metu aplan
kę Virginia valstybės garsias 
turistines vietas, vyksta į Grait 
Smoky kalnus į Tennesse vals

tybę. Reikia pažymėti, kad po
nai Dubauskai savo atostogas 
sunaudoja labai moksliniai ir 
sistematingai. Jie fotografuoja 
ir filmuoja visas garsias vietas 
ir grįžę demonstruoja filmas: 
vietiniams gyventojams. Linki
me linksmų atostogų.

-.. —

DARBININKAS.— ---- -—
DARBUOTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

neštų, jeigu kuris parda
vėjas pakelia kainas aukš
čiau, kaip nustatytos.

Toks kainų nustatymas' 
pardavėjui duos maždaug 
keturius centus pelno nuo 
kiekvieno galiono.

David H. Howie, Massa
chusetts kuro taupymo di
rektorius, pareiškė, konfe
rencijoje, kad Darbo Die
noje bus užtektinai gaso
lino.

Gasolino pardavėjai pro- ’ 
testuoja ir skundžiasi dėl; 
gasolino sumažinimo pa-! 
gal liepos mėn. Jie sakoj 
kad daug didesnis būtų 
pasitenkinimas, jeigu ga
solino kiekis būtų buvęs 
nustatytas pagal pereitų I 

Kituose Naujos Anglijos me^U reikalavimo.

Jung. Valstybių vyriau
sybės paskirtas kainų kon
troliavimo administrato
rius, Leon Henderson po 
ilgo tyrinėjimo nustatė 
gasolino kainas Rytiniame 
Atlantiko pakraštyje, 
maždaug apimdamas 40 
miestų, 13 valstybių.

Bostone nustatyta kai
na už galioną gasolino 
17.7; Worcester — 18.3; 
Cambridge — 17.7; Lowell 
— 18.2; Fall River — 17.8, 
ir Pittsfield — 18.3. Tai 
tokia kaina maždaug viso
je Massachusetts valsty
bėje.

miestuose, kaip tai Man- 
chester, N. H. 20.1 (tai 
aukščiausia kaina); Port
land, Me. — 19.1; Provi
dence, R. I. — 17.8; Hart
ford, Conn. — 18.4; 
Haven, Conn. — 17.8; 
Bridgeport, Conn. — 17.8. 
Washingtone ir kaikuriuo- 
se kituose miestuose kai
nos bus paskelbtos vėliau.

New Yorko mieste kai
nos už galioną gasolino 
18.9; Buffalo, N. Y. — 19; i 
Rochester, N. Y. — 19.6; 
Albany, N. Y. — 18.7; New 
Jersey valstybėje — 18.5; 
Pennsylvanijos valstybėje 
— 19c.

Tačiau, pardavėjai nėra 
priversti laikytis tų kainų, 
nes tai ne priverstinas į- 
sakymas.

Administratorius Hen
derson tik atsišaukia į au
tomobilistus, kad jam pra-

Nacių vienetai žingsnis po žingsnio, su visu atsargumu, kur tai Rusijos kaime, žygiuoja pir
myn. Griuvėsių paminklai liudija, kad čia būta rimto susirėmimo.

ko Kolegijos švietimo ko- jos vyriausybininkui Lor- drįst 
misija pašalino tris komu- dui Beaverbrook, buvo jo laivi; 
nistus mokytojus, kurie užklausta ar Amerika jau klus 
užsiėmę komunistiniu vei- arčiau prie įsikišimo į Eu- 
kimu. ’ --- -J—

Iki šiol iš tos miesto ko
legijos jau pašalinta ketu- merikos valstybių piliečių 
ri mokytojai, kurie kalti- dalykas, bet aš norėčiau 
narni komunistiniu veiki- matyti Ameriką jau dabar 
mu. 1 kare.”

Stockholm, Švedija, rug
piūčio 28 — Suomijos ka
riuomenė baigia išvyti so
vietų Rusijos bolševikus iš 
savo krašto. Jie atsiėmė 
savo miestą Viipurį ir nu- 

j kirto geležinkelio susisie- 
Įkimą su Leningradu. Suo
mijos kariuomenė varosi 
artyn Leningrado.

Washington, D. C., rugp. 
28 — Jung. Valstybių vy
riausybė tvirtai laikosi sa
vo nusistatymo teikti Ru
sijai pagalbą, neatsižiūrė
dama Japonijos protesto. 
Valstybės Sekretorius 
Hull pareiškė, kad Jung. 
Valstybės laikosi turėti 
“laisvę jūrose”.

Sekretorius Hull turėjo 
pasikalbėjimus su Rusijos 
ambasadorių Omansky ir 
Japonijos ambasadorių

Maskva, rugp. 28 — So- 
vyriausybė 

tad ji ne- 
Amerikos 
karo gin- 
Japonijos 
eiškė, kad 
nų gazoli- 
kmerikos į 
i grąsina 
rikos laivų 
luką.

vyri 
10,0' 
no i 
Vla< 
nep 
į Ri

pildyti Rusijos ir Anglijos 
reikalavimus prašalinti vi
sus Vokietijos inžinierius 
iš Irano.

Iš Londono praneša, kad, 
Anglijos ir Rusijos kariuo
menės veržiasi gilyn į Ira
ną. Pranašauja, kad Ira
niečių pasipriešinimas 
greit sugrius, ir anglai ir 
rusai turės visą tos šalies 
kontrolę.

Darbininkams Padidintas 
Atlyginimas

no premiero Ali Mansur 
ministerių kabinetas. Rė
za Shah Pahlavi, Irano val- 

__ _ dovas, įsakė ministeriams
džia atsakė japonams, kad pareigas kol susidarys 

i naujas ministerių kabine
tas.

VVashington, D. C., rugp. 
28 — Prezidentas Roose
veltas išleido įsakymą už
dėti kontrolę ant visų 
maisto ir kitokių produk
tų, siunčiamų į Philippinų 
salas, kad tie produktai 
nepatektų “Ašies” ’ 
bėms, būtent, Vokietijai ir 
jos talkininkams.

Sakoma, kad Washing- 
toną pasiekė žinios, L__
produktai siunčiami Phi- 
lippiniečiams iš .

Trečiadienį, rugsėjo 3 
., 7:30 vai. vakare, “Dar

bininko” salėje įvyks ‘Dar
bininko’ prietelių ir rėmė
jų susirinkimas, kuriame 
bus pasitarta reikale ‘Dar- 

■ bininko’ metinių šokių, ku- 
I rie įvyks spalių-Oct. 25 d., 
! Eikš Ballroom, Cambrid
ge, Mass. ir sudaryta įvai
rios šokių rengimo komi
sijos. Nuoširdžiai kviečia
me visus “Darbininko” 
prietelius ir rėmėjus šia
me susirinkime dalyvauti.

I

Šis Tas Apie Boston 
Elevated Railway

Washington, D. C.—Pra
nešama, kad šiame mieste, 
kur įstatymų leidėjai per
ka gąsdiną, nustatyta že
miausia kaina už gasoliną, 
būtent, 16.5. Tai žemesnė 
kaina, negu vietose, kur 
išdirba ir laiko supiltą ga
soliną.

VVorcester, Mass. rugp. 
28 — Hayward - Schuester 
Woolen Mills ir CIO darbi
ninkų unijos vadai pareiš
kė, kad kompanija sutiko 
darbininkams pakelti atly
ginimą 7 nuošimčiu. Kom
panija turi fabrikus East 
Douglas, Manchaug ir 
Millbury. Visų tų fabrikų 
darbininkai gaus didesnes 
algas.

Shanghai, rugp. 28 —Ja
ponijos karo vadovybė kas 
savaitė ištraukia iš Kini
jos mažiausia po 10,000 
kareivių ir juos siunčia į 
Hainaną ar Indo Kiniją.

Pagal Edward Dana, Boston 
EI prezidento ir vedėjo prane
šimą, per ilgą laiką daromi pla
nai, pervežti didesnį skaičių ke
leivių ateinantį rudenį ir žiemą. 
Jis pareiškė kas buvo daroma 
pervežti virš 350,000,000 kelei
vių kiekvieną metą iki 1930 m.

Mes pastebėjome nuolatos au
gantį didesnį skaičių važiuojan
čių, kuris yra susijęs su apsi
gynimo pastangomis, nes ma
žiau vartojami automobiliai.
Mes laukiame didesnio biznio 
kiekio ant “EI” negu kuris buvo 
praeityje.

Mes nusprendėme kuogrei- 
čiausiai atnaujinti 25 didžiosios 
linijos karus, 8 Cambridge-Dor- 
chester Subway karus ir 6 E. 
Boston Tunel karus. Šie visi bu
vo padėti atsargon. Dar yra 19 
karų ir 94 gatvekariai, kurie 
greitu laiku galėtų būti paruoš
ti tarnybai.

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
šioji linija parūpins, padauginti 
kelionių skaičių paprastomis 
dienomis 2,358 karų kelionėms 
ir 16,351 mylės. Taipgi yra nu
matytas žiemos kelionių padidi
nimas ir patobulinimas. Pasi-

Japonija Nepraleis Amerikos 
Laivu Rusijon

Washington, rugp. 28 —į rikos laivus, bet nepraleis 
Pranešama, kad Japonijos, tų, kurie veža rusams lėk- 
atstovas Maskvoje, pareis-j tuvus ar karo ginklus. Rū
kė, jog Japonija nepraleis sijai labiau reikia lėktuvų 

Į Amerikos laivų per Pacifi-|ir karo ginklų, nekaip ga- 
ko vandenyną pasiekti so- žolino ir aliejaus, 
vietų Rusiją ir jai prista
tyti karo ginklų.

Amerikos vyriausybė 
planavo per Pacifiko van
denyną laivais pasiekti 
Vladivostoką ir taip pris- 
tayti karinę pagalbą Ru
sams, nes nemanė, kad Ja
ponija taip drąsiai priešin
tųsi Amerikai.

Iš Amerikos jau šeši lai-, 
vai išplaukė į Vladivosto
ką, kuriais veža aliejų ir 
gazoliną sovietų Rusams. 
Apie/juos dar nėra jokios 
žinios.

Kažkurie sako, kad Ja-j 
ponija praleis kelius Ame-!

Į 

i priešinga Petain.
Prancūzijos komunistai o___________v_ , ____

_ kelia riaušes ir sabotažu! Vokieti jos nacių reikalavi- 
kad Pr^aro kraštui didžiausių: mų iškraustyti iš Turkijos 

' visus Rusijos ir Anglijos: 
inižinierius, kaip kad An
glija ir Rusija padarė su 
Vokietijos inžinieriais Ira
ne.

Turkai prisibijo, kad jei
gu jų vyriausybė neišpil- 
dys Vokietijos reikalavi
mų, tai naciai gali įsiveržti 
į jų kraštą, kaip rusai ir 
anglai įsiveržė į Iraną, ir 
užimti Dardanellius ir 
Turkijos Juodųjų jūrų pa
kraščius.

• t* • ’Vichy, Prancūzija, rugp. 
28 — Pranešama iš vokie
čių okupuoto Paryžiaus, 
kad visoje Prancūzijoje 
gaudomi priešingo vyriau
sybei elemento žmonės ir 
atiduodami karo teismui.

Raudonųjų gaudymas 
padidėjo po to, kada Lavai 
ir kiti buvo šūviais mirti
nai sužeisti.

Prancūzijos karo teis
mas nuteisė mirtinai tris 
komunistus, kurie turėjo 
sąmokslą nužudyti Lavai 
ir kitus, ir iš kurių vienas 
tą piktą darbą atliko. Še- 
šius raudonuosius nuteisė 
sunkiųjų darbų kalėjiman. 
Be to, komunistų laikraš
čio generalinis sekreto
rius, Lucian Sampaix nu
teistas sunkiųjų darbų ka
lėjiman visam gyvenimui.

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

Klausimas — f
privalo daryti, jeigu netu
ri gimimo certifikato?

Atsakymas
gauti certifikuotą - kopiją 
gimimo rekordo arba cer
tifikuotą - rekordą krikšto. 
Bet jeigu ir tų negalima 
pristatyti, tai Socialės Ap
draudos Boardas priims 
sekančius įrodymus —į Šiame sąraše dar yra 396 vyrai 
šeimos Biblijos rekordą; bedarbiai, 
afidevitus nuo žmonių, ku
rie žino apie aplikanto gi
mimo dieną; apsivedimo mūsų linijos busai išvežiotų 
rekordus, kuriuose asmens 
gimimas užrekorduotas; 
aplikacijas dėl apdraudos, 
kuriose reikia paduoti me
tus; rekordą militariško, 
prie laivyno arba valdiško 
tarnavimo; arba kitus vie
šus dokumentus.

FLIS.

Washington, rugp. 28 — 
Buvo pareikšta, kad vy
riausybė už kelių dienų 
nustatys gazolino kainas. 
Dabar vienur gazolinas 
pabrango keliais centais, 
kitur pasilieka kaip buvo.

Sudarė Naują "Talkos" 
Kabinetu Irane

Berlyne gauta žinių, kad, 
Irane sudarytas naujas 
ministerių kabinetas, ku
ris išsprendęs sulaikyti 
ginkluotą pasipriešinimą 
prieš Angliją ir Rusiją.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos (LDS)
SEIMAS

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

Hartford. Conn.

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

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

Kun. Jonas švagždys, pirmininkas, 
Antanas F. Kneižys, sekretorius
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Branginkime Kas Brangintina
Karas yra viena iš didžiausių, jei ne didžiausia 

žmonijos nelaimė. Rodos tokia pabaisa kaip karas tu
rėtų būti retenybė. O bet gi karai dažnai kartojasi. Jie: 
tęsiasi nenutraukiama grandine per ištisą žmonijos i 
istoriją. Nuolatos kas nors kariauja, jei ne vienam, tai 
kitam pasaulio krašte. Didieji karai kiek retesni, bet 
ir tarp jų laikotarpiai neilgiausi — kokia 15-20 metų. 
Bet aršiausi tai visatiniai arba taip vadinami pasauli
niai karai,kurie paliečia pačias stambiausias valstybes. 
Istorijoj jie ne naujanybė, bet niekad nėra buvę tokie 
žiaurūs ir kraugeringi kaip dabar. Dėl to dalyko tenka 
didžiai nustebti. Juk žmonija civilizuojasi, kultūrėja. 
Moksle ir išradimuose tiek pažengė pirmyn, kad nė 
vienas istorijos laikotarpis tuo atžvilgiu mūsų laikams 
neprilygsta. O bet gi žmogaus žiaurumas ne mažėja.; 
o didėja. Dabar žmogus patį mokslą paverčia įrankiu 
tobulesnioms žudymo įmonėms gaminti. Ką gi tai 
reikštų? Juk šio pasaulio mokslininkai primygtinai 
šaukia: apšvietos, apšvietos, ko daugiausiai apšvietos! tutėlis “komjaunuolis” su Į 
Ir apšvietos nesigailima. Tiek jos kemšama į moks- šautuvu ir ties buhalterio' 
leivių galvas, kad kai kuriems smegenys apsvaigsta ir langais sustoja. Jį čia visi 
nervai pakrinka. Tuo tarpu žemieji žmogaus geiduliai., -----------— 1
būtent, žiaurumas, kerštas, i 
smaguriavimas nėkiek nesiduoda sutramdomi.
susidarytų išvada, kad apšvieta vien tik žalos žmonijai Popiežių Joną XXII, kadi 
atneša. ’ ” ~ **’**’ atsiųstų savo legatą Lie-;

Ne. Tai būtų klaidinga išvada. Žmonija ko dau- tuvai apkrikštyti. Tai su- 
giausiai apšvietos reikalinga, tik vargas, kad apšvieta žinoję, kryžiuočiai savo in- 
apšvietai nelygi. Juk ir komunistai šviečiasi ir dar:trygomis viską taip supai- 
kaip. Bet visi gi žinome, kad jų apšvieta eina neigia-j niojo, kad Gediminas neį- 
ma kryptimi, nes yra pastatyta ant klaidingo pagrin- vykdė savo sumanymo. Jis 
do. Melo pagrindas veda į klaida, gi melą skleidžiąs mirė stabmeldžiu ir buvo 
“mokslas” vis giliau žmogų į klaidą klampina. Iš to palaidotas Velionoj, kur 
išvada, kad apšvieta tik tuomet yra naudinga, kada ji ant jo kapo supilta aukš- 
plaukia iš tiesos šaltinio. Tiesa gi reikalauja, kad visas; tas pilekalnis. 
žmogus būtų apšviestas, t. y. ne vien jo protas turi būt -_  • - - _-
lavinamas, bet ir valia auklėjama. Kas gali pasakyt, naį rusaį buvo pakrikę 
kad ir bolševikai valią auklėja. Deja, jie blogą valią Rytinės jų dalys tebedeja- 
auklėja, ar, tiksliau tariant, žmogaus valią visiškai pa- vo pO totorių jungu Mas- 
vergia ir blogiems tikslams ją išnaudoja. Tad ir proto kvos kunigaikštystė buvo 

silpnutė. Gi vakarų dalys 
nuo Pskovo iki Kijevo pa
teko Gedimino valdžion, 
dalinai buvo užkariautos, 
dalinai paveldėtos derybų 
keliu, nes gudai gerbė ga
lingą ir išmintingą Gedi
mino valdžią ir noriai pasi
davė jo globai. Ir su len
kais ne mažai buvo kovo- 

bai brangintų kataliku mokyklas (visu pirma, žinoma, j ta, bet paskui susitaikyta, 
lietuviškas), kaino dorovingumo ir tiesaus mokslo Gediminas net išleido savo 
tvirtoves, apginančias visuomenę nuo skaudžių ir pra- dukterį Aldoną 
gaištingų socialinių sukrėtimų. L

v —
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Tiltai nevisur yra pastatyti, kur kariuomenė žygiuoja. Vaizde paro
doma, kaip Dėdės Šamo kariai vykdami manievruose sutikę reikalą per
sikelti per upelį, tuojau išsitraukė “canvas” ir aptraukę savo vežimą, 
ruošias keltis per upę. Tai kariai iš Fort Benning, Ga.

“Visus Juos Iššaudysime”, Šaukia
Bolševikas

Pradžia 1-mame puslapyj pažįsta.
Pavakare atvažiuoja gir-
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IX. Amerikos Lietuvių Reikalai
(Tęsinys)

1. Mokyklos ir Moksleiviai. 28-sis Federacijos Kon
gresas. įvykęs rugpiūčio 7 d. 1941, apsvarstęs esamą 
Amerikos lietuvių katalikų mokyklų būtį, sunkeny
bes bei pavojus, nutarė: pirmiausia padėkoti plačiai 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenei ir jauniems 
tėvams, kurie savo aukomis ir vaikučių leidimu į lie
tuviškas mūsų parapijų mokyklas, jas palaiko ir stip
rina; antra, Bažnyčios ir Tautos idealų vardu Federa
cijos Kongresas prašo visus lietuvius tėvus leisti vi- 

: sus savo vaikučius, kiek gali, į lietuvių katalikiškas
mokyklas.

2. 28-sis Federacijos Kongresas, gerai suprasdamas 
apšvietos būtinumą priaugančiai kartai ir matydamas 
iš įvairių aukštųjų mokyklų pranešimų spaudoje bei 
gyvenime katalikiškų aukštųjų mokyklų: kolegijos, 
akademijų ir high schoolių padarytą žymią pažangą, 
organizuotų Amerikos lietuvių katalikų vardu dėkoja 
visų šių mokslo įstaigų vadovybėms už įdedamą triū-

Todėl visą pav“alarį'S‘iautž!s’-,Pi1ni5’- var®* Pasišventimą mokslui o visus 
kaimuose įvairūs komjau- “oksdvms ir studentus ragma savose lietuviškose 

I nuoliai, valsčiaus partijos "loksl° ^algose baigti paruosiamąjj gyvenimui dar- 
sekretoriai ir milicininkai, bą. visus gi tėvus kurie issigaletų siųsti jaunimą j lie- 
terorizuodami žmones. į turkas katalikiškas mokslo Įstaigas, nuoširdžiai prie 
Kas mokėjo prisisukti, pa- tl'2' ^ima..
vaišinti, tas dar šiaip taip , 3' Par5P'l°‘=- 28-sis Federacijos Kongresas, dziaug- 

, - i x v- • : i „ damasis nauiomis besikuriančiomis parapijomis, ska-sukosi, o kitus vezesi į ka-. . , .. ,. x . v. . f x x •tina visus kolonijų lietuvius siais musų tautai pavo- 
- - - - _ jingais laikais, dėtis prie vietos lietuvių parapijos, pa

remti ir pastiprinti jos gyvenimą, ne tik per parapijas 
šviečia tautai skaidrios ateities viltis.

Tenelieka nė vieno lietuvio kataliko už mūsų pa
rapijų ribų. Tegu nei vienas lietuvis nevergauja ne
paisymo naudai, ar kuriems asmeniškumams: visi pri
klausykime savo kolonijos lietuvių katalikų parapijai. 

4. Pomokyklinis jaunimas. 28-sis Federacijos Kon
gresas. rasdamas stambią mūsų gyvenime spragą, kad 
daugelyje kolonijų pomokyklinis jaunimas nebeside- 
da prie L. Vyčių ar kitų lietuviškų vietos, ar centrinių 
organizacijų, nutarė prašyti mūsų kolonijų apšvietos, 
mokslo ir dvasios vadus, kunigus, mokytojus, vargo
nininkus, visuomenės veikėjus, susitarus vietoje, su
glausti su visa lietuvių kolonija pomokyklinį jauni
mą, organizuojant chorus, vaidybos ratelius, sporto 
klubus, praktiško gyvenimo, ar amatų kursus, litera
tų ir žurnalistu kuopas, duodant darbo apšvietos, me
no. sporto, gailestingumo, atvangos, socialio veikimo 
srityje, nes tik veikla žavi jaunimą, — žodžiai jo ne
patraukia.

Visi apylinkes ūkininkai 
nesupylė grūdų normos. 1

Kas jo tėvas, ne-'Įėjimus, po kiek laiko pa
žinia. Kur augo ir kuo ver- leido ir vėl visaip tąsė, ne-j 
tesi, taip pat neaišku. Tik duodami ramybės. Viena 

i nuolat vaikščiodavo keik-Į gretimo kaimo našlė su 
damasis, mažai ką dirbda- penkiais mažais vaikais 
mas ir nuskuręs. Jis grįž- klykia ne savo balsu, ve-

- ... W. . • ‘X__________ • 1____1- _______ XY_____________ — . 'neapykanta, įobšystė.l lietuvių tautą kitokiu bū- ta iš ką tik išvežto j Rusi- žarna į kalėjimą. Namuose 
oda sutramdomi. Lyg du ir tiesioginiai kreipėsi į M žmogaus buto, kur vie-, lieka vaikai, senos skolos, i 
, s---- liti Poniai.. j». vyti veltinė “valdžia” — keletas kurias reikia taip pat mo-

lavinimas ir valios auklėjimas turi būti tikslus ir tei
singas. Tokį auklėjimą suteikia katalikų mokyklos, nes 
jos nuodugniai ir sąžiningai siekia ir mokslą iš teisin
gų šaltinių nasemti ir valia nagai Dievo Įstatymus iš
auklėti. žodžiu, jos siekia išugdyti žmoguje sveika 
protą ir gerą valia. O gera valia ar tik nebus pats svar
biausias ir brangiausias žmogaus ypatumas. Deja val
stybei, kurios piliečiai prarado gerą valią...

Jei mūsų broliai lietuviai, ypač tėvai ir jaunimo 
globotojai, giliau tuos dalykus apsvarstytų, tai jie la-

komjaunuolių, atplėšė du- keti, didelis neturtas. Bet 
ris ir pradėjo turto pasida- į tai nežiūri niekas. Juo- 
linimą tarp savęs. Vienas kiasi milicininkai — išnai- 
dviratį, kitas drabužius, kinsią buožes.
trečias valgomus daiktus Kaimynas veža stotin.
nusavina. Susiranda ar at- jįs vos pajudina botagą ir 
sineša degtinės ir taip sa- klaikiom akim dairosi, 
vo pergalės šventę įamži-
na.

Jis atėjęs prie lango pa
sibeldė:
— Pasakyk, pasakyk tu 

man, kur klebonas. Seniai 
jo ieškom, seniai. Nušau
sime žaltį! Žinom jis. aha! 
Visus juos iššaudysime!

— Nebėra gyvenimo, ne
bėra. Viską atims, visus iš
varys. Kad tik karas grei
čiau!

Bet mes nenujautėme, 
kad išvadavimas čia pat. 
Po septynių valandų prasi
dėjo karas... Jis vėl links-j 

Visus! — Jis nusiėmė šau- mas ir gyvas, kaip ir se- 
tuva, pakiloio rankose, niau. Kieme kaimynas vėl 
kažka pakrapštė ir nusvy- taiso ratus naujiems ūkio 
ravo toliau gatve. Vakaro darbams. Dabar šienauja, 
nrieblandoie siaubingai Dabar tiek daug darbo. Ir 
šmėkšojo jo siluetas. tiek noro dirbti...”

Čekistų Medžioklė
— “Į Laisvę” skelbia šį žudančiu kalaviju buvo iš- 

šiurpulingą vaizdą, kaip tiesta.
Kaunas pergyveno dienas,' Kai žmonės po dienos 
kai čekistai darė žmonių rūpesčių sumerkė savo a- 
medžioklę ir kai tūkstan- kis, po švininės nakties 
čiai lietuvių buvo vežami prieblanda, po sunkių nak- 
Maskolijos gilumon:

“Žemė buvo ištroškusi 
lietaus. Pavasaris vėlyvas, 
šaltas ir sausas. Visų vei- 

Rytojus 
nežinomas, baugus. Skur
das, badas ėmė belstis į

__ o_ , r___ o_ __ ____ o ’ ‘ i buvusio so-
karą ir tikybiniais gero Lietuvai darąs valdo-i taus lietuvio duris. Rodos,;

Antrieji Lietuvos kaimy-

Į į
I

_____ c _____ r už lenkų. 
K- karalaičio Kazimiero (VIa-!

dislovo Lokieko sūnaus) ir 
prie jos kraičio pridėjo de
šimtį tūkstančių lenkų be
laisvių. Iš to galima spręst, 

Šiemet sukanka 600 me- prieš lietuvių tautą ir gau- kad lenkai daug buvo nu-, 
tų Gediminui mirus. Prieš davo pagalbos iš įvairių kentėję nuo kariškų Gedi^dai rūpestingi, 
mūsų akis stojas didingo Europos kraštų. Sutraukę mino žygių.
kunigaikščio vaizdas — to skaitlingus ritierių būrius, Gediminas buvo išmin-Į 
kunigaikščio, kurs sukūrė kryžiuočiai skelbdavo kry- tingas, pažangus ir daug dar neseniai 
pagrindą Lietuvos didy- žiaus 1 
bei ir jis pats mūsų tautą šūkiais prisidengę, barba- vas. Jis pilnai įvertino Va- ir pats dangus susitarė su' 
ton didybėn pastūmėjo. Jo riškai alindavo visą kraš- karų Europos civilizaciją Rusijos Atila. Vienas žu- namelis, 
valdomoji sritis toli buvo tą ir žudydavo bei vesda- ir partraukė Lietuvon do žmones, naikina turtą, gyvena 
įsiskverbus į gudų žemes vosi į nelaisvę nekaltus daug pirklių ir amatininkų o dangus atima paskutinę Ne. Čia sena 
ir tuometinė Maskvos ku- gyventojus. Tokių “kry- iš laisvųjų Hanzos miestų viltį. O vis dėlto tai nebu- devyniolikmetį 
nigaikštystė uoliai vykdė žiaus” karų Gedimino lai---- Hamburgo, Bremeno ir
Gedimino norus. Tačiau iš kais yra buvę net keturi. Liubecko. Tuo pačiu tiks- 
vakarų pavojus buvo dide- Tačiau Lietuvos jie nesu- lu susirašinėjo su Ryga ir 
lis. Kryžuočių įtaka ir ga- klupdė. Gediminas narsiai kitais Pabaltijo uostais, 
lybė buvo pasiekusi pačių ir sumaniai gynėsi, tai vis turėdamas minty pa- 
viršūnių ir jų dideji mis- tramdydamas kryžiuočių kelti Lietuvos pramonę ir 
trai nekliudomi darė žy- kariuomenę partizaniškais prekybą. Iš viso, Gedimi- 
gius į “pagoniškąją” Lie-puolimais, tai teikdamas no viešpatavimas sudaro 
įuvą. Kryžiuočiai turėjo jiems kruvinų smūgių, vieną garbingiausių Lie- 
gerą priekabę Lietuvai kaip antai ties upe Durba, tuvos istorijos laikotarpių.
į>ulti — tai tariamasis lie-, kur visiškai juos nugalė- ~ 
tuvių žiaurumas ir jų, kry-’jo.
|iuoč’ų, taip pat tariama-' Kadangi savo žiaurumu 
sis uolumas atversti pago- (ir gobšumu kryžiuočiai at- 
nis į katalikų tikėjimą. Jie( grasino lietuvius, tai Gedi- 
varė smarkią propagandą i minas sumanė apkrikštyti

Tai vienas tų stambiausių
jų Lietuvos didvyrių, iš 
kurių mūsų tauta, ypačiai 
šiais tragingų nelaimių 
laikais, 
mia”.

4‘stiprybę sau se-
“Iš. Draugas”

(Bus daugiau)

jo šiame gyvenime nebe
matys. Tik vienas jo pa- 

i veikslas pasiliks jos aky-
se...

Bet ar ji viena tokia ne
laiminga? Ji išsigąsta. Už j 
gretimų durų toks pat 
triukšmas. Suklinka ma
žas, vos pusės metų vaiku
tis. Motina aimanuoja, 

i Girdisi sunkūs žingsniai, 
Į atsiveria durys ir jie išei
na į tą pačią tamsią prara-

ją-
Pamažu ima aušti rytas. 

Pro rūkus, pro debesis ver
žiasi dienos šviesa. Prie 
kiekvieno gatvės kampo, 
prie kiekvienos kryžkelės 
stovi sunkvežimis. Jis pil
nas verkiančių moterų, 
vaikų. Vyrai susimąstę. 
Jų akys veltui klaikiai dai
rosi iš kur nors pagalbos, 
Jos nėra.

( Bus daugiau)

ties rūkų sujudo tamsūs' 
šešėliai. Jie slinko, dundė
jo gatvėmis, beldėsi į na
mus. Kur tik jie žengė, ten 
ašaros ir aukos. Štai bel
džiasi į vienas, įi kitas du
ris. Šešėliai su žibintais: 
puola, virsta, tempia pus-' 
nuoges aukas.

Antai kalne pakrypęs Į 
Tikriausiai ten 

varginga šeima, 
motina turi 

sūnų. Ji 
vo visa, ką XX amžiaus A- kasdien, kai jis išeina ir a- 
tila iš Kremliaus ruošė lie- teina žvelgia į jo mėlynas 
tuvių sūnums...

Pagaliau dangus ištiesė 
palaimos ranką. Ant laukų 
Dabiro lietaus lašai. Žemės 
želmenys sužaliavo. Žmo
nių veidai vis tiek pasiliko pos šnabžda 
neramūs.
Nuaidėjo

...--------------- ...-----------j------------------------- -
. • V • • • • — «— — ----- ;--i

'akis, gelsvus plaukus, sti
prų, petingą stuomenį. 
Jam išėjus, jos akyse vis 
stovi sūnaus paveikslas. 
Užsivėrus durims, jos lū- 

i maldos žo- 
Dar daugiau, džius. Ji meldžiasi, žegno- 
klaikus verks- ja, kad Aukščiausias lai- 

mas per visą Lietuvos že- mintų jos vienturčio sū- 
mę. Baimė sukaustė visus: naus žingsnius.
nuo senelio iki mažamečio Dabar ji mato į prarają 

, mato iš-vaiko. Rusijos Atila užsi- pravertas duris, 
geidė mūsų sunaikinimo, vedant j tamsą jos sūnų ir 
Baisi, kruvina ranka su aiškiai žino, kad daugiau

• w.. ■

Sheriff’as Cloisea Harmon (dešinėj) laiko už ran
kos 19 metų Vera Kahler, laike teismo eigos Los Ange
les Kalifornijoj, kuri kaltinama už užmušimą naujai 
gimusio jos kūdikio. Vaizde matome susigraudinusią 
kaltininkę, bet ko, ar kūdikio ar dėl atsakomybės už 
nužudimą.
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Milžinas atrodo milžiniškai. Tai Britų orlaivių nešėjas laivas, kuris 
kerta vandenyno audringą sketera, kur nors kelyje duodamas savo para
mą submarinų patruliams.
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me rašiny: visas rusiškas 
biauriausių keiksmų lek
sikonas buvo vartojamas! 
kiekvienam sakiny, daugi 
buvo mušama rankomis, 
guminėmis lazdelėmis iki 
apsvaigimo (rankos kitų 
būdavo surakintos užpa
kalyje), apipildavo šaltu 
vandeniu ir atsigaivinus 
vėl mušdavo 3-5 sustoję. 
Badydavo adatomis pana- 
gęs, veidą, geležimis muš
davo į tarpupirštes. Paso
dinę ant taburetės vieno
doj padėtyj laikydavo iki 
trijų parų suvirš neduo
dami snausti, vis mušdami j 

savo darbus, kurie atvedė | ir jau ištinusias kojas1 
spardydavo, vėliau pagul-į 
dydavo, duodavo užvalgy
ti ir, įnešę į automobilį, 
nuveždavo į kalėjimą. Vai-

Buvęs Ministras Surakintomis
Rankomis

Nuotaika pradžioje dau- pūstai, arba gyvuliniai 
gumo buvo bloga, nes apie runkeliai, o vakare—kruo- 
bolševikų kalėjimą ir su- pos. Porcija sriubos —vie- 
imtųjų sušaudymą gandus nas litras, bet visai liesa: 
leisdavo kriminaliniai nu- šaltu vandeniu dubenėlis 
sikaltėliai kirpėjai, o mes labai gerai išsiplaudavo, 
nežinodavom, kur naktį Rusai kalėjime pasirodė 
išveždavo iš kamerų suim- praeitų metų liepos mėn.

22 dieną ir pradėjo tardyti 
apie pabaigą liepos. Jų 
tardymo būdas yra visai 
kitokis, bet labai vienodas 
ir šabloniškas. Pradžioje 
reikalaudavo: “Papasakok

tuosius. Gavome žinių, kad 
rugpiūčio mėnesį buvo su
šaudyti gen. Skučas ir Po
vilaitis ir daug kitų, -bet 
tai pasirodė netiesa, nes 
ši m. balandžio 22 dieną jų 
abiejų parodymai buvo 
duoti kitų bylose. Pasirodė 
vėliau, kad pradžioje rug
piūčio mėnesio du trans
portus išvežė į Minsko ir 
Maskvos kalėjimus. Grą
žintieji pasakoję, matę ir 
buvusį ministerį Tąmošai- įr politinį savo ir kitų jų Į 
tį, atvežtą į rampą Alekso- narių veikimą. Kai ku
te surakintomis rankomis, riuos tardė labai manda- 
Vėliau, įpusėjus tardy- giai, bet daugumą, labai 
mams, nuotaika pasitaisė, žiauriai. Žinoma, to apra- 
persilaužėm ir prisitaikem gytį neįmanoma trumpa- moterims.

Keletas Pamišo Į
Kaikurie išsigandę, kai jungus Lietuvą prie SSSR, 

kurie patikėję pažadais, o kitus baudė NKVD ko- 
ypač buvę ankstyvesniais lektyvo nutarimu. Bau-1 
laikais pataikūnai, biau- džiami buvo daugiausia 
riai ką žinodami, ar dau- nuo 8 metų sunkiųjų dar-1 
giau tikrai nežinodami, ar bų kalėjimo iki 10 ir su-į 
ūk spėdami, apie kitus šaudymu. Daug nuteistų 
priplepėjo — tiek apie or- išvežė į SSSR kovo - birže- 
ganizacijas, Uek apie ats- lio mėnesiais, kur — neži- 
kirus asmens. Manė, kad nia. 
juos paleis, bet ir jų nepa
leido ir jų nurodytus areš
tuodavo, o tų areštų siau
bas kankino visus laisvėje' 
gyvenančius. Kiti net pra-' 
nešdinMavo apie jų kame-' 
roję sėdinčių darbus ir 
kalbas tardytojams ir pri
žiūrėtojams. Keletas pa
mišo kalėjime.

Teismai prasidėjo sausio 
mėnesį tiems, kurių buvo 
aiškesni įrodymai ir “nu
sikaltimai”,

į kalėjimą”. Jeigu kas ne
pasakodavo, tam statyda
vo klausimus apie turto 
padėtį, savo ir tėvų, brolių 
ir seserų užsiėmimus, sa
vo biografiją, organizacinį

prie kalėjimo rėžimo: pra
dėjo mūsų taip neveikti. 
Nuo lapkričio mėn. 6 d. 
gaudavom mėnesiui nusi
pirkti už savo pinigus V2 
kg. sviesto, nuo gruodžio 
mėn. dar kg., o kai ka
da ir 1 kg. cukraus ir šo
ninės. Už tat kalėjimo 
maistas buvo visai pablo
gintas: ryte juodos kavos 
puodžiukas su šiek tiek 
cukraus ir juodos ruginės 
duonos visai dienai 600 
gr., pietums — arba ko- 1 •

Senovės laikuose kalbėdavo žmonės, 
Būk kipšas išradęs tabaką;
Rūkoriui tai būdavo baisios “koronės”, 
Net puldavo mušti nabagą.
Ir mūsų gadynėj dar randasi typų, 
Kurie tabakėlį vis smerkia;
Kai mato pypkorių, tai gyvą prarytų, 
Nes dūmas labai jiems pakenkia. 
Tabako gi lapai tai toki gramėzdai, 
Labai dideli ir storoki;
Džiovinant atrodo, koki “drobėzgai”, 
Lyg autai dumblyne nešioti.
Naudoti tą brudą, broleli, žinoki, 
Kad plaučiams ir gerklei nesveika;
Todėl kas daug rūko, tai krankščia ir kosti, 
Manytum, kad šmero jam reikia.
Švarumą namuose sunku užlaikyti,
Jei rūko keliese tabaką;
Visi kambariai pelenais pridrabstyti, 
Tokiems tai reikėtų imt lazdą.
Kas rūko nuolat, tam reik leist pinigužį, 
Žiūrėk, tai tabako jau trūksta;
Sudegina kartais ir gerą drabužį, 
Tuomet tai jau vyrai net plūsta.
Geresnio tabako dūmelį patraukti, 
Tai sako, kad tikras gardumas;
Bet tyli visi, kai kas drįsta paklausti, 
Kame gi to dūmo skanumas.
Juk rūkyme grožio visai nematyti, 
Ir dumti nereikia mokėti;
Tik traukti ir pūsti ir orą gadyti, 
Kaip kam net biauru ir žiūrėti.
Cigaras brangus gerą kvapsnį išduoda, 
Bet tas, ot, pigusis tai dvokia;
Kas rūko tokį, lyg šešku atsiduoda, 
Užtai ir miegodamas kriokia.
Vaikučiui vygutėj sau čiulpti pirštuką 
Tai pridera, juk jis mažiukas;
Bet vyrui rūkyt cigareto galiuką, 
Tai tinka kaip drambliui krapštukas.
Kai moters, merginos tą “čiungumą” kramto, 
Tuo rodo nerimtąją kryptį;
O jei cigaretą rūkyti jos bando, 
Tai žemina gražiąją lytį.
Kuomet gi seneliui, betraukiančiam dūmą, 
Pypkutė tirštai gurguliuoja;
Tai senį ir pypkę tik mesti į gurbą, 
Lai ten jie abu sau dūduoja.
Blogiausias gi būdas tabaką naudoti, 
Tai burną prikimšus kramtyti;
Ai, vyrai, vyreliai, o ypač barzdoti, 
Jei kramtot, reik smakrą valyti. 
Rašiau šias eiles tabakėlį išpeikti, 
Bet baigdams štai dasiprotėjau: 
Kadangi negalim be jo apsieiti, 
Tai gaila, kad nepatylėjau.

Kun. J. K. Miliauskas.

v •

Žmonių nuotaika labai mai nuo karo nenukentėjo, 
gera. Kiekvienas atsiduso Pirmąją karo dieną pradė- 
lengviau ir džiaugiasi iš j jo veikti lietuvių partiza- 
kruvinosios vergijos išsi-inų būriai, kurie dar labiau 
vadavęs. Mieste maisto pa-' krikdė sąmyšio apimtus 
kanka, atvežama iš kaimų, raudonarmiečius.
— Kulautuva, žinoma kus pradėjo veikti paštas, 

kauniečių vasarvietė, pir- policija, 
mąsias karo dienas pergy- štabas, kooperatyvo krau- 
veno nervingai. Nors di
desnių

vietos apsaugos

tuvė. Šauliai įsteigė val- 
raudonarmiečių gyklą. Visi džiaugėsi, išsi- 

dalinių ir nebuvo, bet susi-■ vadavę iš bolševikų vergi- 
rėmimo su vokiečių šar- jos. Žmonių nuotaika gera 
vuočiais būta nemaža. Na- ir darbinga.

Draudžia Vykdyti Savo Teismus
kime išnaikinti limpamų 
ligų lizdus sanitariniu ap
dairumu ir kruopščia šva
ra. Galvotrūkčiais išbėg
dami raudonarmiečiai su 
šeimomis paliko priterš
tas patalpas, nešvarius mi
gius ir nespėtus išsinešti 
drabužius, kuriuose ne
trūksta įvairių parazitų: 
blakių, utėlių, blusų ir kt. 
Tas patalpas apvalykime 
nuo paliktųjų gyvių ir ligų 

Pirm negu

delis specialistų gydytojų Produktai teikiami ligoni- 
trūkumas. Ligoninės ir nėms ir prieglaudoms.

kams įbauginti naudojo: poliklinikos veikia. Ligo- Kaune yra daug paliktų 
dresiruotus sunis. Žinoma. - , , , i, . -- , ..(dresiruotus šunis. Žinoma, nįų lankymą namuose la-.butų — išvežtųjų ar kitur 
o iu a veju vai as uo- sunkįna susisiekimo dingusių. Likusį išvežtųjų 

dayo tokius atsakymus,I priemonių trūkumas. Ve- turtą visi geros valios lie- 
o įų is jo ir rei aau a'^ terinarijos įr kelių įmonėš tuviai turi sąžiningai sau- 

vo. įvairiausiu kankinimu ... - T._ . ............. ■ , .

— “Ūkininko Patarėjas” 
rašo: Gaunama žinių, kad 
pasinaudodami dabarti
niais įvykiais, kai kurie 
piliečiai bando suvesti sąs
kaitas su nepatinkamais 
asmenimis. Atitinkamos į- 
staigos nurodo, kad vyk
dyti teismus ir bausmes 
savo nuožiūra negalima. 
Tokie dalykai yra griežtai 
draudžiami. Visi asmenys, 
kurie nusikalto lietuvių 
tautai, bus nubausti vals- perų, 
tybės teismo sprendimu, venti rusų apleis' 
Nuo teismo sprendimo jie'talpose, grindis, pi 
nepabėgs ir gaus tai, ką baldus išplikykime 
nusipelnė.
— Medicinos gydytoja A. 

S-nė rašo “Ūkininko Pata
rėjuje”: Miškuose, krū
muose ir šlaituose yra už
silikusių nepalaidotų žmo
nių lavonų ir kritusių ark
lių. Esant šiltam orui, la
vonai greitai genda ir dvo-[ 
kia. Be to, musės ir kiti 
vabzdžiai išnešioja nešva
rumus po visą apylinkę. O 
kur nešvarumai, dvokimai! 
ir parazitai, ten sunkios 
limpamos ligos suka sau 
lizdus. Tat paskubėkime 
žuvusius žmones ir gyvu
lius kuo greičiausia palai
doti, užkaskime juos giliai 
į žemę.

Per praėjusius karus pa
tirta, kad daugiau žmonių 
žūdavo nuo įsigalėjusių 
limpamų ligų, negu nuo 
karo pabūklų. Tos ligos y- 
pač skindavo civilius gy
ventojus. Dėl to pasisten-
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vandeniu, iššiūruol 
muilu. Sienas, luoas ir 
grindis, kur galima, iškal- 
kiuokime ir išdažykime. 
Kol butai neišvalyti, ne
kelkime į juos kojų, nak- 
vokime kluonuose ir darži
nėse. Rusų paliktus drabu
žius ir patalinę rūpestin
gai išvalykime. Kas skal
biama, išvirinkime ir iš
skalbkime. Neskalbiamus 
iškaitinkime karštose kro
snyse ir ilgai vėdinkime 
saulėje.

Rusai išplatino vid 
šiltinę ir paliko naują 
kią ligą — kruvinąjį ži 
katarą. Kad išvengt 
tų sunkių ligų, visiškai 
gerkime nevirinto van
dens, nevalgykime žalių 
nevirintų daržovių nei vai
sių. Bendrai, nevartokime 
jokio žalio maisto. Taip 
pat neplaukime nevirintu 
vandeniu indų, šaukštų, 
pienpuodžių, rankų.

• v

vo. Įvairiausių kankinimų 
ir gąsdinimų naudodavo ir veikia. Gatvės prižiūrimos 

i ir taisomos. Žymiai nu
kentėjusių gatvių nėra, 

j Kuro įmonės dėl transpor-; 
! to priemonių stokos nor-‘; 
Įmaliai dirbti negali. Kurą 
teks pataupyti. Kanaliza- 

' ei ja ir vandentiekis — 
j tvarkoj, išskyrus Alekso
tą. Vadens analizės daro- 

j mos kasdien, ir gyvento
jams teikiamas geras van
duo. Darbo skyrius regis
truoja neturinčius darbo, 

j Norintieji gauti darbo ar 
darbininkų gali ten kreip
tis.

• v

Netru-

• v

Griežtas Įsakymas
— ELTA skelbia: Visi ū-1 krašto gyventojams 

kininkai ir naujakuriai Ii-į skriaudos. Kompetetin-
gi atskiro parėdymo turit gos įstaigos skelbia, kad: 
rūpintis derliaus nueini-'“ 
mu ir tolimesniu žemės 
žiemkenčių sėjai paruoši
mu tuose plotuose, ku
riuos jie valdė iki šių metų! vesti valdyti. Siekiant įgy- 
birželio 23 d. Peržiūrint irĮvendinti socialinį teisin- 
pertvarkant žemės paskir-- gumą bei solidarumą ir 
stymą, bus atsižvelgta į į-i apsaugoti darbo žmonių 
dėtą darbą bei padarytas 
išlaidas ir už tai teisingai 
atlyginta.

Visu griežtumu bus bau- 'ukslui. dirbantieji įtrau-
- • kiami į įmonių tvarkymo, 

bei Mog^vSSs gamybos raeionalizavimo 
ūkiuose ir darbininkų ekonominių

goti, kol jį perims globoti 
atitinkamos įstaigos. Na
mų savininkai ir kiti na
mų globėjai turi išvežtųjų 

! turtą sunešti į atskirą 
kambarį ir užrakinti. Visi 
turi padėti bolševikų nu
skriaustiems tautiečiams. 
Pabėgusiųjų turtą, kol jį 
perims įstaigos, irgi reikia 
saugoti nuo išgrobstymo.
— Vyriausioji farmacijos 

valdyba paskyrė Pelaitį 
Stasį Vilniaus rajoninės 
kontoros vedėju ir pavedė 
jam tuojau perimti ir 
tvarkyti visas jos įstaigas 
ir jų turtą.
— Komunalinio

Kaune valdytoju pasiraši-

Iki bus išleisti atitinkami 
nuostatai nacionalizuoti 
turtai valdomi tų įstaigų, 
kuriom jie yra ar bus pa

i.interesus, laikomasi dės
nio “viešoji nauda virš 
privatinės naudos”. Tam

Paskutinį sekmadienį \ <
dar buvo kalėjime nuteis
tų mirti 40 žmonių, bet 
naktį išvedė apie 34 žmo
nes ir iš ketvirto skyriaus' 
apie 80 žmonių tardomų, 
kur išvežė — nežinia.

Negalima įsivaizduoti, 
kiek žmogaus sveikata ga
li ištverti. Kurie dar savų-: 
jų nematėt — nenusimin-' 
kit per daug — gali iš ne
tyčių dar susirasti. Kai ką 

padaryti pri- likimas išgelbėjo”.

Iševikų Tarnautojai Išbėgiojo 
rėjimas. Grobstydami su
sisiekimo priemones, ru
sai suardė ne tik gyvento
jų, bet ir savivaldybės į- 
staigų susisiekimą. Nor
maliai veikia senelių na
mai. Seneliai maistu aprū
pinami. Sveikatos skyriu
je darbas vyksta norma
liai. Medicinos pagalba tei
kiama, nors jaučiamas di- atstatytas normalus gyve-

! kiami į įmonių tvarkymo,džiami tie, dėl kurių apsi
leidimo 1 
jų valdomuose 
liks nenuimtas derlius ar
ba neparuošta žemkenčių 
sėjai žemė. Visus šiuo rei
kalu kilusius klausimus 
sprendžia apskričių agro
nomai.

— Oficialiai skelbiama: 
Vieno po kitos atitaisomos 
bolševikų padarytos mūsų

Miesto sodininkystė ne
nukentėjo. Daržu ir ūkių 
įmonės veikia visai gerai, nė ja A. Lukaitis.

Karas Jurbarke
— Jurbarke, kaip pasie- nimas. Pradėjo veikti poli- 

nio mieste, karas truko ei ja, paštas (tik vietoje), 
trumpai. Daugumas rau- bankas, 
donosios armijos daliniui 
iš pasienio pasitraukė bir
želio 20 ir 21 naktį. Sek
madienio rytą vokiečių 
lėktuvai bombardavo dva
re esančių raudonųjų sto-i 
vykią. Apie 6 vai. ryto 
miestą pasiekė vokiečių 
motorizuotosios dalys. Su
sišaudymas truko neilgai. 
Šaudė iš pašto ir kitų tro
besių pasilikę raudonieji. 
Dėl to Keletas namų yra 
apgadinta. a

Tą pat dieną mieste buvo

4:

v •

V •

banko

Mrs. Lou Hąrris iš Fort 
Worth, Texas, piaus'to pa
gamintą keiksą už 30 cen
tų. Sakoma labai pigiai ir 
priskaitoma prie šalies 
“saugumo” programos.

*
— Laikraščiai rašo, kadi 

iš Kauno miesto savival
dybės išbėgiojo apie 300 
tarnautojų, pastatytų į 
tas vietas bolševikų oku
pantų. Savaime miesto sa
vivaldybės įstaigos nėra 
dąųz nukentėjusios. Dau- 
genTįjū jau difrba norma
liai. Jų darbą labai sunki
na ryšių priemonių netu-

miesto ir vals- 
ičiaus savivaldybės, koope
ratyvų krautuvės, kiek vė
liau Lietūkis ir pieninė. Iš 
miesto pabėgo tik komu
nistai, čekistai žydai ir 

i stambieji komunistų pa
reigūnai. Kai kurie jų, 
kaip Joffė, Pranckaitis, 
Mickūnas ir Aksionaitis 
iššaukti į Raseinius ir iš 
ten negrįžo. Bolševikai 
taip greit bėgo, kad net 

. savo šeimų nespėjo pasi
imti. Liko keletas rusų 
motęrų su vaikais, o viena, 
vaikus palikusi, pabėgo.

i bei kultūrinių reikalų ge
rinimo darbą.

Ekonominiam susitvar
kymui ir nuostatams pra
vesti sudaryta penkių as
menų komisija, į kurią į- 

: eina: profesorius Vitkus, 
> Matulionis, Mackevičius, 
į Darnusis* ir Švipa.

Panaikino Sovietų Įstatymus
— ELTA praneša: Visi 

burmistrai įpareigojami 
tučtuojau sudaryti komi
sijas peržiūrėti paduo
tiems ir paduodamiems 
skundams dėl neteisėtai 
nacionalizuotų namų ir 
kito nekilnojamo turto. 
Skundai dėl neteisėtai na
cionalizuotų namų ir kito 
nekilnojamo turto paduo
dami vietos burmistro

vardu, kurie juos tuoj 
perduoda sudarytoms ko
misijoms, o pastarosios 
savaitės laikotarpyje turi 
tuos skundus išspręsti. 
Skundą teigiamai išspnen- 
dus, nacionalizuotasis tur
tas tuoj grąžinamas jų tei
sėtiems savininkams.
— Lietuvoje panaikinti 

visi sovietų įstatymai bau- 
Tęsinys 8-tame pusi.
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Apie Gyvenimo Blogybes
(Ši enciklika buvo parašyta pirmais Popiežiaus 

Leono XIII popiežiavimo metais, 1878. Joje Šventasis 
Tėvas nurodo gyvenimo blogybes, jų priežastis ir prie
mones jų pašalinimui. Kaip devynioliktame šimtme
tyje, taip ir šiandie, lygiai tos pačios nelaimės vargina 
žmoniją. Jų pašalinimui nėra kitokių priemonių, kaip 
tik tos, kurias Leonas XIII nurodė. Jo šventenybė į- 
rodė, kad pasaulyje nebūtų tiek nelaimių ir vargų, 
kruvinų karų ir revoliucijų, jei žmonės nebūtų atsi
metę nuo Kristaus Bažnyčios; taigi vienatinis kelias į 
geresnę ateitį, tai sugrįžimas prie Kristaus.

Kiekvienam žmogui bus naudinga įsigilinti į šios 
enciklikos gilias mintis).

1. Atsišaukimas Į Dvasiškiję
Nors, nežinomais Dievo surėdimais ir visai be Mū

sų pačių nuopelnų, dar neseniai Mes buvome paskirti 
užimti Apaštališką Sostą, tačiau Mes jaučiame karštą 
troškimą, ir net reikalą, laišku prakalbėti į jus. Mūsų 
tikslas yra ne tik pareikšti jums meilę, bet taip pat 
atlikti Mums svarbią pareigą. Taigi dabar Mes tai ir 

jme, kad padrąsinus jus, kurie esate pašaukti daly- 
Mūsų rūpesčiais, sutvirtinus jus šio amžiaus kovo- 
<uriose jūs, drauge su Mumis, turite kovoti už Die- 
šažnyčią ir sielų išganymą.

Laikų Padėtis
Tiesą sakant, nuo pirmų Mūsų popiežiavimo va

landų, Mūsų akys buvo nukreiptos į tą liūdną blogybių 
vaizdą, kuris iš visų pusių vargina ir spaudžia žmoni
ją. Mes visur matome tą bendrą amžinųjų tiesų, ku
riomis žmonijos bendruomenė yra pagrista, paneigi
mą, protų atkaklumą, kuris nepakenčia jokios teisėtos 
valdžios, nuolatinį ieškojimą nesutikimų priežaščių, iš 
kurių vėliau kyla ginčai ir kruvini karai. Mes matome 
paneigimą tų dėsnių, kuriais turi būti nustatytas do
rovės išlaikymas ir teisingumo vykdymas; nepasoti
namą laikinių linksmybių troškimą, užmirštant amži
nuosius dalykus, pasiekiant net tokį geidulių laipsnį, 

eretai nelaimingieji patys sau gyvybę atima. To- 
les matome nesąžiningus valstybių vyrus, berei- 
ą išleidimą ir sauvališką sunaudojimą žmonių 
akiplėšiškumą tų, kurie atlikę smerktinas išda- 
dar nusiduoda esą žmonių laisvės gynėjais ir 

bendruomenės geradariais; ir, galutinai, Mes matome 
mirtingą ligą, kuri griaužia pačius bendruomenės pa
grindus ir neša naujus sukilimus, kurių pasėkos bus 
baisios ir pragaištingos.

Bažnyčios Puolimas
Mes pilnai esame įsitikinę, kad svarbiausioji visų 

blogybių priežastis yra paneigimas ir atmetimas Baž
nyčios valdžios, kuri Dievo vardu vadovauja žmonijai 
ir yra visos teisėtos valdžios rėmėja ir palaikytoja. 
Viešosios santvarkos priešai visa tai labai gerai žino. 
Už tai jie ir pareiškia, kad jiems niekas taip nepadės 
sugriauti bendruomenės santvarkos pagrindus, kaip 
nuolatinė kova prieš Dievo Bažnyčią. Skleisdami pa
piktinančius šmeižtus, jie atvaizduoja Bažnyčią, kaip 
tikrosios civilizacijos priešą. Nuolatiniais puolimais 
jie stengiasi sumažinti Bažnyčios įtaką ir-valdžią ir 
pažeminti Popiežiaus, kuris yra saugotojas ir aiškin
tojas amžinųjų ir nesikeičiančių tiesų, aukščiausiąją 
valdžią.

Ir taip, štai, Mes matome, kad daugelis valstybių 
pravedė įstatus visiškai ir griežtai priešingus Katali
kų Bažnyčios mokslui. Dėl to tai ir pasireiškia tokia 
neapykanta bažnytiniai vyriausybei, o jos veikimui 
statomos įvairios kliūtys. Mes matome kaip vienuoly
nai valdžios įsakymu yra uždaromi ir nuosavybės, ku
rios buvo sunaudojamos Bažnyčios tarnų užlaikymui

Leono XIII Enciklika “Inscrutabili

DARBININKAS

A E* r■kz *

J|

Nacių persikraustymas San Francisco mieste iš 
German Travel Bureau į Vokiečių Konsulatą, kuris ir
gi buvo uždarytas. Kraustymą seka bistri šios šalies 
policijos akis, kuris stovi civiliniame kostiume.

Iš L.D.S.
STAMBI AUKA

Antradienį, rugp. 26 d., LDS 
16 kp. iš Elizabeth, N. J. per 
savo sekretorių J. Matuzą laik
raščiui “Darbininkui” paremti 
prisiuntė $50.00 auką. LDS Cen
tro valdyba ir “Darbininko” 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja 
LDS 16-tos kp. nariams-ėms už 
nuoširdumą ir paramą.

LDS 16 kuopos narių eilėse 
matosi dideli patriotai lietu
viai: Kun. J. Simonaitis, Juo
zas Matuzas, 
tromaitis, Marcelinas Baronas, kys aukštai iškėlusios aukštuo-(ju gjnklu 
’ ............. — gįug dvynės ir katalikybės prin

cipus ir jokia neviltis jos ne- 
palauž. Taigi dar kartą reikia
i____  ____________ _____ __ .

toji mažytė laikraščio skaityto- 
!jų sala iškyla lyg didžiulė tvir
tovė. Jie, tai yra, Elizabetiečiai 
prisiuntimo aplinkybių neaiški
no, tartum nenorėdami jokioi 

(pasigyrimo. Tai lietuviškas ku
klumas. Bet jų prisiųsta para-!

: ma kalba faktais. Ir tikrai tokie.
, apsireiškimai reikia skaityti 
kaipo Apvaizdos rankos globa, 
kuri neleis kilniųjų lietuviškų-, valstybei, 
katalikiškų darbų tvirtovėms!

Kazimieras Bal- kristi auka. Tos tvirtovės lai-,

atlikti apsigynimo darbus.
Tačiau, labai mažai krei

piama dėmesio į galin- 
giausį ginklą — spaudą. 
Prezidentas Rooseveltas ir 
kiti įžymūs vadai yra pa
kartotinai pareiškę, kad 
religija yra didžiausia ša
lies tvirtovė, kad be reli
gijos žmogaus gyvenimas 
neįmanomas. Bet kaip yra 
su religija Amerikoje? A- 
merikoje yra sektų, kurių 

'vadai įsikinkę į komuniz
mo vežimą. O komunizmas 
paneigia Dievą, Jo įsteig
tą Bažnyčią. Komunizmo 
vykintojai pareiškia, kad 
"religija yra tai opiumas 
(nuodai)”. Taigi kaikurių 
sektų vadai dirba antireli
ginį darbą, dirba su komu
nistais, kurie knisasi po 
šios šalies pamatais.

Pakalbėkime apie galin- 
giausį apsigynimo ginklą 
— spaudą. Amerikoje turi
me geltonąją spaudą, sek
tantišką spaudą ir katali
kišką spaudą. Pastaroji y- 
ra svarbiausia apsigynimo 
tvirtovė. Kodėl? Todėl, 
kad katalikiška spauda ne
pataikauja, bet drąsiai ko
voja visas blogybes, pla
čiai aiškina socialį teisin
gumą, valstybių santvar
ką pagal Kristaus mokslą. 
Katalikų organizacijos 
taip pat yra ištikimiausios

ris yra didžiausia pasaulio LDS 6 Kuopos, Hartford,
pabaisa.

Kame priežastis? Mes 
katalikai permažai viešai 
kalbame apie savo silpny
bes. Reikėtų daugiau ir 
dažniau kalbėti apie kata
likų pareigas susirinki
muose, prakalbose. Daug 
kas sako, kad šiais laikais 
prakalbos išėjo iš mados, 
mažai kas beateina į pra
kalbas. Ar negeriau, kad prie Dievo ir po Kristaus 
ir mažai sutraukti žmonių vėliava dirbtų vieningą 
į prakalbas, kaip juos vi- darbą Tautai ir Bažnyčiai, 
sai palikti be prakalbų? LDS 6 kuopa savo susi-

LDS kuopos turėtų ruoš- rinkime, rugpiūčio 17 d. Š. 
ti prakalbas, 
Susirinkimuose 
skaityti straipsnius iš lai- D. S. organizacijoj, 
kraščių. Tokiu būdu išpo- P- Tamošiūną pakelti LDS 
pulerizuotų savo laikraš- Garbes Nariu, 
čius. Žinau gerai, kad daug °
laikraščių skaitytojų ne
skaito straipsnių. Perskai
to tik žinias ir korespon
dencijas.

Rugsėjo 14-15 dd. š. m. į- 
vyksta LDS Seimas, Hart
ford, Conn. Siūlau, kad 
šių metų Seimas skirtų 
daugiau laiko pasikalbėji
mams, o mažiau rezoliuci
jų. Lai atstovai atvirai ir 
nuoširdžiai 'išsikalba apie, 
laikraščio “Darbininko”, 
platinimą, apie LDS kuo-, 
pų organizavimą ir jųjų 
stiprinimą.

LDS narys.

Conn. Įnešimai Seimui

1. Kad Seimas priimtų 
pasipriešinimo rezoliuciją 
kas link rėmimo Rusijos 
bei kruvino diktatoriaus 
Stalino.

2. Kad Seimas atnaujin
tų obalsį, šaukianti visus

paskaitas, m. po apsvarstymo p. K. P. 
turėtų Tamošiūno darbuotės L. 

siūlo

Duelistas - dvikovininkas surišamas vedybiniu ry
šiu kalėjimo kameroj su moteria, kurios divorsuotą 
vyrą jis nukovė dvikovoj. Bet jis už tai uždarytas ka
lėjime. Dvikova vykus jos akivaizdoje.

Mes lietuviai taip pat 
naudojamės tuo galinguo- 

i — spauda. Kaip 
pas kitus, tai ir pas mus y- 
ra spauda ir “spauda”. Pa
staroji arba geltonoji 

l žmones, 
užnuo

dija sielą, nes tos spaudos 
tikslas ne duoti ką nors 
žmogui, kad jis pakeltų 
aukščiau savo galvą, bet 
tik iš jo pasinaudoti.

Kas pasakyta apie spau- 
Šiais karo laikais vyriau-dą, tą patį galima pasaky- 

sybė, organizacijų ir vi- ti ir apie organiazcijas. 
suomenės vadai ragina vi- Jeigu organizacijos tikslas 
sus dirbti padvigubinta e- yra rūpintis nariais, kad 
nergija savo šalies gero-jie gyventų pagal Kristaus 
vei. Spaudoje telpa straip- mokslą, tai ir valstybė to- 
sniai, kuriuose nurodo pa- kiais nariais gali pasitikė- 

jeigu šalis nebus ti.
Į’| Viena iš daugelio tokių 
L organizacijų yra LDS 

i (Lietuvių Darbininkų Są
junga), kurios tikslas Ka- 

luuca talikų Bažnyčios vadovy
bėje ugdyti socialinį tei- 

• (singumą. LDS leidžia du 
kart į savaitę laikraštį 

, per kurį 
supažindina lietuvius dar
bininkus su socialiu ir e- 
konominiu mokslu, kurį 
aiškiai nurodo Katalikų 

— kurią Dieviškoji Apvaizda buvo skirusi Galvos Po
piežiai Savo rastuose.

Kaip gaila, kad ne visi 
lietuviai katalikai darbi- 

. . t t t i i ninkai supranta ir brangi-
ParaginimaS į Uolumu na LDS organizacijos tik-

Jei Mes čia pareiškėme jums tas liūdnas gyveni- Yra daug lietuvių ka- 
mo blogybes, Garbingieji Broliai, tai ne dėl to, kad pa-i talikų, kurie nepriklauso 
aštrinti jūsų skausmą, kurį apgailėtinos pasaulio blo- Pr*e L^S^jrjieskaito A°S 
gybės jau savaime sukėlė jūsų širdyse, bet Mes tai pa
darėme tikėdami, kad tų dalykų priminimas duos jums 
pilnesnį supratimą apie padėties rimtumą ir paskatins 
visus darbuotis su didesniu uolumu, šiais neramumo 
amžiais, Mes ypatingai turime su didžia atsarga dar
buotis iš visų savo jėgų, kad apgynus ir išteisinus Jė
zaus Kristaus Bažnyčią ir Apaštališkojo Sosto prakil
numą, kuris yra taip begėdiškai šmeižiamas.

Jonas Kaleinikas, Povilas Kir- 
velevičius, Jonas Lutvinas, St. 
Markevičius, Jonas Plungis, Jo
nas Puzinas, Kazimieras Vogo- dėkoti LDS Elizabetho kuopos, Spau(jĮa klaidina 
nis, Mykolas Zabeta ir kiti. nariams ir jos rėmėjams už jų aptemdo jų protą

Dažnai žmonės abejoja apie 
Dievo Apveizdos malones. Rei
kia pastebėti, kad tos malonės 
dalinamos žmonėms per jų ge- 
raširdingumą remiant kilniuo
sius darbus. Štai kad ir ši Eli- 
zabetiečių dovana “Darbinin
kui”, tartum pirštu rodo, kad 
štai čia kilnus darbas — rėmi
mas katalikiško - lietuviško lai
kraščio. Čia ne vien glūdi ma
teriale parama, bet čia šimtą 
kart didesnė yra moralė para
ma. Dažnai gal laikraščio “Dar-,vojus, jeigu Šalis nebus ti. 
bininko” vadovybė buvo pagau- gerai apsiginklavus ir pa
tą ir sunkesnių minčių, kada siruošus juos prašalinti., 
užklumpa didesnės nelauktos Gamina ginklus, amunici-j 
bilos... Tuomet tai gal būna ir J ją, stato laivus, tvirtoves,, 
gilesnis atsidūsėjimas... Ir štai lėktuvus, lavina žmones 

ir vargšų sušelpimui, viešai parduodamos. Toliau, 
valstybės atima nuo Bažnyčios visas labdaringas į-' 
staigas, gi savo darbams pateisinti, duoda pilną laisvę,. "L ? . V,^J 
blogos valios žmonėms, mokyti ir spausdinti visą prieš' ar imn * ’ 
Bažnyčią, visą kas yra bloga ir smerktina. O tuo pačiu 
Bažnyčios teisės mokyti ir auklėti jaunuomenę viso
kiais būdais suvaržo ir trukdo. Ar ne dėl to, kad sunai
kinti Dievo Bažnyčią, buvo užgrobta Popiežių valstybė- 
— žemė, ■ ___ ________ „__ r____  ___  _____ j
Kristaus Vietininkui, kad jis laisvai ir be jokių suvar
žymų galėtų panaudoti jam Kristaus suteiktą galybę, 
amžinajam žmonių išganymui?

nariams ir
gražią paramą laikraščiui “Dar-I 
bininkui’.

APSIGYNIMO 
DARBAI

Klausimai Apsvarstymui
1. Kada Popiežius Leonas XIII parašė šitą encikliką?
2. Ką žodis “enciklika” reiškia?
3. Kokios nelaimės vargino žmoniją devynioliktame

šimtmetyje?
4. Kokios yra visų blogybių ir nelaimių priežastys?
5. Kodėl netikintieji puola Kristaus Bažnyčią ir mela

gingai apie ją kalba?
6. Kodėl šita enciklika, rodos, kalba, apie mūsų amžių?

KAREIVIS VAITKŪNAS 
PASIGENDA “DARBI

NINKO”

Pasirašo —
P. Ambrasienė, Pirm. 

J. L.eonaitis, rašt.
Prierašas. Mes nei kiek 

neapsirikome, kad LDS 6 
kuopa, kuri ruošia šių me
tų Seimą, yra viena iš gy
viausių ir pavyzdingiau
sių kuopų. Toji kuopa pir
moji pasirodė su Įnešimais 
į Seimą. Tikimės, kad ir 
kitos kuopos paseks šešto
sios pavyzdį, prisiųsdamos 
įnešimus, kad tilptų orga
ne “Darbininke”.

Visi įnešimai bus per
duoti Seimo išrinktai re
zoliucijų komisijai ir dis- 
kusuojami.

Aleksandras Vaitkūnas 
Providence, kuris dabar tarnau
ja Jung. Valstybių armijoj ir 
randasi Fort Eustis, Virginia, 
rašo vienai “Darbininko” ben- 
dardarbei, kad jis patenkintas 
kareivio gyvenimu, tik jam 
nuobodu be gero katalikiško lai
kraščio “Darbininko”, kuris per 
ilgus metus lanko jo tėvelių.' 
LDS ilgamečių narių namus.

pp. Vaitkūnai, Providence, R. 
I. yra Busy Bee įstaigos savi
ninkai. Aleksandras, bedirbda
mas toje įstaigoje išmoko gerai 
valgius gaminti. Tai 
armijos viršininkai, 
armijoj Aleksandras 
mos klasos virėjas.

“Darbininko” bendradarbė 
pasirūpino, kad Aleksandrą 
lankytų “Darbininkas”, iš ku
rio sužinotų ką veikia jo drau
gai, ypač Vyčiai, nes jis Provi
dence buvo Vyčių kuopos pir
mininkas ir daug veikė ne tik 
kuopoje, bet ir apskrityje.

Linkime Aleksandrui geriau
sių sėkmių Dėdės Šamo tarny
boje. Rap.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 

iš kaip indėnų atvertimas”.
1

pastebėjo 
ir dabar 
yra pir-

HAVERHILL, MASS.

organo “Darbininko”. Ne
skaito ir kitų katalikiškų 
laikraščių. Yra ir tokių 
“katalikų”, kurie skaito 
laisvamaniškus arba ko
munistiškus laikraščius, 
remia jų veiklą, dalyvauja1 
jų parengimuose.

Štai neseniai man savo 
i akimis teko matyti, kaip 
viena moterėlė, išklausius 
šv. mišių, pasiėmus ryšu
lėlį vyko į komunistų pik
niką. O kiek yra tokių mo
terėlių ir vyrelių, kurie pa
našiai elgiasi. Ką jie išgir
sta komunistų parengi
muose? Nieko kita, kaip 
tik apie komunizmą, ku-

• •

LDS 112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks trečiadienį, rugsėjo 3 d., 
1941, 7:30 vai. vakare. Haver- 
hillio Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centro svetainėje, 80 River 
St. Kviečiame visus narius atsi
lankyti. Kurie nėra užsimokėję 
už “Darbininką”, užsimokėkite.

Kviečia Valdyba.
RtSERVtO StMTS

4. - «

PARi-MUTUEL 
HORSE RAUKS

SCREcN*
STAR

Hal lEROV
BEATRIČE

Kfiv
ROIYETTES 

L8CKY TETEK

Fun-Fest Mid- 
vvay, arkliu lenk
tynės, įstatyta 
parodon rinkti
niai šunis, katės, 
gyvuliai ir pauk
ščių paroda. * 
Maistas, gėlės, 
mados, rankų iš
dirbiniai. * In
dustrijos paroda
* Marine Teatras
* Zoo * Arklių 
lenktynės ir jau
čių traukimo 
kontestas

FIREWORKS

į

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., IsUngton, Mass. Tel. Dedham 1304 W

$ PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

*



Penktadienis. Rugpiūčio 29, ’41

Visi Važiuojam Į TRILYPĮ PIKNIKĄ, Sekmadienį 
Rugpiučio 31, Romuvos Parkan, Montello, Mass.

Pereitą šeštadienį išvyko į 
Virginia praleisti savaitės ato
stogas p. Bronius Kudirka. Lin
kime malonių atostogų ir lai
mingos kelionės.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

: Pranciškaus, parapijos bažny- 
, čios, rugpiūčio 22 d.

Keletą dienų atostogų pralei
do su mūsų klebonu kun. P. M.' 
Juru, atvykęs kun. J. K. Miliau-i 
skas iš Wilkes Barre. Pa. 
kun. J. Kundreckas iš Luzerne. 
Pa. Išvyko į namus 
22 d.

LAWRENCE, MASS

Bernardas Zenavičius 
lengvai sužeistas

buvo

Dr. Jurgis Warren (Versiac- 
kas), kuris dabar praktikuoja 
Cambridge ligoninėje, dažnai 
atvažiuoja praleisti sekmadie
nius su savo tėveliais ir sesute.

automobiliu, kurie gyv. Pleasant St.
— Dr. Jurgis yra pasižymėjęs

Vietiniai laikraščiai paduoda gabumais moksle, ir dabar pa- 
rugpiūčio skaudų atsitikimą. J. Vilkišie- sižymi gydymu ligonių ligoni

nė, kilus šeimyniniam nesusi- nėję. Jis yra labai malonaus 
nratimni pasiėmė advokatą būdo, be pasididžiavimo profe

sionalas.
pp. Versiackai yra LDS nariai.

. i ir
Į

nė, kilus 
pratimui,

Antanas ir Marijona Andruš- Vincent Cianci, palikdama jam, 
kevičiai, šeštadienį, rugpiūčio kaip ji sako, tris banko knygu- 
23 d., minėjo 25-ių metų vedy- tęs sumoje $5000.00. Bėgyje 
bų sukaktį. Ryte, mišių aukoje, metų, ponia J. Vilkišienė sako, PP- Kodienė 
8:00 vai., visa šeimyna ir jų ar- kad knygučių negrąžino. Ponai ’ 
timieji ėjo prie komunijos. Po Motiejus ir ____  ___ __
mišių parapijos svetainėje, tu- pasiskundė policijai, kuri paty
rė jo paruoštą bankietą. 
dalyvavo apie 100 asmenų. Mū
sų klebonas kun. P. M. Juras ir 
jo asistentas kun. J. Skalandis 
pasakė linkėjimų kalbeles. Be to 
sveikinimus pasakė J. Andruš- 
kevičiūtė, varg. P. Sakas, A. Su-

i ir J. Neverie- 
už pasižymėjimą siuvimo 

Joana Vilkišiai darbe Raudonojo Kryžiaus ap
dovanotas ženkleliais (100 va
landų špilkutėmis). Raudonojo 
Kryžiaus siuvimo skyriui vado
vauja p. Čiubatienė, Moterų 
Sąjungos 27 kp. narė. Girdė
jau. kad ir kitos sąjungietės ta
me skyriuje darbuojasi, kaip tai 

Pereitą savaitę buvo išvykęs p. A. Novikienė. Siuvimo sky- —-----— — y -   O- -------- y   *
bačius, E. Mažeikienė, P. Tama- vargonininkas p. A. Šlapelis į rius yra Balch mokykloje, 
šauskas, S. Karlavičius. P. Bal- New ^ork ir New Jersey, kur 
tuškonis, E. Tamašauskaitė. Su- suėjo komp. Žilevičių, muz. A.

-tr-____ - - -
nešta labai daug įvairių dova
nų.

Jame rinėjus adv. Ciane i areštavo ir 
patraukė teisman.

HORWOOD, MASS

, muz. A.
Visminą ir kitus. Praleidęs po- tevant 
rą dienų grįžo laimingai.

p. Pranė Jasionytė. gyv. Stur- 
Ave., susižiedavo 

Worcesteriečiu. Vestuvės grei
čiausia įvyks kitą mėnesį. P-lė 

Ji daug dar- 
Reikia

DIENOS BELIKO DIDELIAM 
IŠPARDAVIMUI

Šį Rugpiūčio mėnesį I. J. Fox didžiausia moteriškų kailinių kom
panija, Amerikoje, skelbia AUGUST SALE — DIDELĮ KAILINIŲ IŠ
PARDAVIMĄ. Šiam išpardavimui beliko tik dvi dienos — penktadie
nis ir šeštadienis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad jums patar
nautų šios firmos lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra 
kailinių ekspertas.

Turime priminti, kad ateinantį mėnesį kailinių kainos pakils, 
nes nuo Rugsėjo - Sept. 1 dienos valdžia uždės taksus. Todėlei, mes 
patariame Naujosios Anglijos moterims ir merginoms įsigyti kaili
nius šią savaitę, kada galite juos pigiai pirkti. Perkant kailinius nėra 
reikalo už juos visos sumo sumokėti — galite pirkti lengvais išsimo- 
kėjimais, ir nupirku- 
sios galite padėti į sto- 
rage iki žiemos, o už 
storage mes nieko ne
skaitysime — duosi
me dovanai. Naudoki
tės proga! 411 WASHINGTON STREET

Boston, Mass.
i?

paėmėme pavėžyti kanadietį 
kareivį ,kuris, pasak jo, važia
vo iš ligoninės į Clevelandą pas 
savo gimines. Ligoninėje jam 
išėmė dvidešimt vieną kulką, o 
vienos negalėjo prieiti ,nes bu
vo labai pavojingoj vietoj. Jis, 
kaip išvykęs iš Canados 1939 m. 
rūgs. mėn. su 1800 kareiviais į 
karės lauką, buvęs mūšiuose: 
*Dunkirque”, Crete saloj ir 
daug kitų vietų. Iš tų 1800 išli
ko gyvi, jis ir jo draugas, ku- . 
riam buvo nuplauta viena koja. 
Paklausus ar jau jis užtektinai 
pasveiko, kad grįžtų vėl į karės 
lauką ,atsakė, kad jis ten yra 
reikalingesnis, negu šičia, o an
tra, sako, aš tik su viena puse

draugė, Eleonora Dagiliūtė, 
gražiai giedojo “Avė Maria”. A- 
bi virš minėtos poros išvažiavo 

I į Baltus Kalnus ir New Yorkan
Pereitą antradieni, įvyko Fe- jas. Oną Zakarienę ir bianierką ..medaus mSnesį.. a|eisti

deracijos 33 skyriaus susirinki- Magdaleną Mitrikienę. kurios a-i 
mas, kuriam apkalbėta keletą bi po sunkių operacijų pasvei-į 

su svarbių dalykų. j J

i Pirmas, tai Aušros Vartų pa- 
rapijos piknikas, kuris rengia
mas Federacijos skyriaus ini-

t Kaip paprastai, taip ir šį kar-
kusios jau stojo į viešą parapi-1^ Worcesterio gyventojai pa

sižymėjo savo duosnumu. Kada' 
valdžia paskelbė “Aluminum” 

VVorcesteriui kvota
Mot. S-gos susirinkimas įvyks 

sekantį pirmadienį. Pageidau- rinkiiav4>
Rugpiūčio 19 d. pp. Červokų Pranė yra Vytė.

jvyko buojasi jaunimo tarpe, neima Valyva. j komisiją įeina Juozas kad narės visos Dribūtu buvo nustatyta 25,000 svarų,
p. Clapp iš Norfolk pažymėti, kad pp. Jasionių jau ~. . . D f ... . J d pribūtų, J , .L, Glavickas> Petras Aiksnoras, nes seirno atstovės p. p. T. Ma- Tuo nepasitenkinus, suaukota

Barisas ir žeikienė ir A. Vaškelevičienė net 89 000 svanL virš tris kar‘ 
ir žada tus savo kvotos-

ir kelio-
Iš atostogų praleistų Ports- 

mouth Virginia sugrįžo Monika 
d., kleb. Vieraitė, sugrįžo ir Florencija

Labai daug žalos padarė išsi
laužę “Palangos” koplyčion bo- namuose 
mai. Išmėtė bažnytinius rūbus, kursai, 
išdaužė langus ir pasiėmė daik- Agricultural mokyklos aiškino keturios dukterys yra ištekėju- 
tus, kurie jiems išrodė naudin- ir demonstravo kaip sunaudoti sios ir sūnus vedęs. Visi su 
gi- 1 
P. Raznauskas pergyvena daug lan. Dalyvavo I 
nemalonumų, net maudynių giečių. p. Ona Červokienė po pa- riu susitarus, 
platformą bandė išardyti. mokų visas pavaišino.

-------------- ------------Marijona Songailaitė savaitę p. R. Karnilienė, jos sūnus ir w I
atostogų praleido prie ežero duktė lankėsi ir 
Winnipesaukee, N. H. kur turėję “one grand time”

--------- — Sugrįžo laimingai ir pailsėję į dovavo

Palangos prižiūrėtojas, p. maistą. Jam asistavo p-lė Don- tuviais, p. Pranė taip pat su 
--------------------- -—-------------------------------- j---- i-.-,-------------- nemažai Sąjun- tuviu ir Vyčių organizacijos

Tai graži ir 
Dalyvė, vyzdinga lietuviška šeima.

lie- 
lie- 
na- 
pa-

Rugpiūčio 17 d. Sodalietės pra- 
svečiavosi leido popietį Nantasket Beach. 

Vyko autobusu. Ekskursijai va- 
2____ > pp. A. Aidukonytė ir

Mirė a. a. Adomas Rimas. 61 namus, pp. Kamilai gyvena Angelė Pazniokaitė.
metų amžiaus, palaidotas iš Šv. Tremont St. į --------------

Jonas Pazniokas, Šv. Jurgio 
parapijos choro pirmininkas, ir 
tarnaudamas Dėdės Šamo ka
riuomenėje nepamiršta choro. 
Jis. atvykęs praleisti sekmadie
nius pas savo tėvelius, atėjęs į 
bažnyčią gieda chore, p. Jonas 
dabar tarnauja Fort Devens. 
Choro pirmininko pareigas da
bar eina p. Mačys.

I

Petras
Petras Kosulis. B. uarisas ir žeikienė ir A 
Bernardas Tamulevičius. Drau- pateiks savo raportus 
gijos, kurios norės, galės turėti papagakoti visus seimo 
savo stalus. nes įspūdžius.

Susirinkimas visų draugijų
i valdybų ir darbininkų įvyks

vai. vakare.
Iš Politiško klubo. Aušros kevičiūtei ir L. Ducharme. Per puošniam Cape Cod. 

j Vartų parapijos, apsiėmė aštuo- mišias solo giedojo p. Marijona bai saulutės 
ni asmens dirbti. Čižauskienė.

į Antras nutarimas — rengtis Tą pačią dieną 9-tą vai. kleb. 
prie Lietuvių Gelbėjimo Fondo suteikė moterystės sakramen- 
narių vajaus. Kadangi delegatų tą p-lei D. Putriūtei ir U. Gut. j Cape Cod. 
į Federacijos Kongresą nebuvo,

i tai mažai žinoma
mus ir veiklą.

5 pasiųsta į Federacijos Centrą 
j

šeštadienį, rugp. 23
rugsėjo - Sept. 3 d., 1941, 7:30 kun. K. Vasys moterystės sa- Manasaitė su Stella Rustenaite plaučių tai nėra skirtumo, kur 

kramentą suteikė p-lei A. Lin- po dviejų savaičių atostogų mirsiu ir kada. Užklausus, ar 
' 'T' ’’ - įuęjįgg

ne, nes 
priešo 

surasti 
dalelių.

V isos la- ten laidoja lavonus į 
apdegusios, bet krūvomis kartu, atsakė, 

! pervažiavus sunkiems[jaučiasi gerai.
Mūsų veikėja T. Mažeikienė tankams, netik negali 

su savo šeima buvo išvykę į lavonų, bet ne jų kūno 
Dukrelė Kotrina tajp jįe būna sutriuškinti. Išsi- 

Svečias kunigas atnašavo Šv.: (slaugė) pasiliko ilgesniam lai-[ šnekus, kas laimės karą, sako: 
apie nutari- mišias. Nuotakos mokyklos kui atostogų.

Pereitą mėnesį
i

$14.— duoklių nuo draugijų 
šios parapijos. Korespondenė.

I

I
p. Vincas Dundulis, kuris dir

ba pašte, buvo išvykęs praleisti: 
atostogas Maryland valstybėje. I

CLEVELAKD, OHIO

I

Juozas Kirmila mūsų parapi
jos rėmėjas. “Darbininko” skai
tytojas randasi City Hospital. 
Jam padaryta operacija vienai 
akiai, kuri jau žymiai pagerėjo. 

CSN ' Daba1- rengiasi daryti operaciją

Pp. Vincentas ir Paulina 
Glugodai Minės 25 m. Ve

dybinio Gyvenimo 
Jubiliejų.

bus atnašau- 
Po mišių pp. 
giminėms ir 
bankietą Lie-

Rugsėjo 1 d., nuoširdūs “Dar
bininko” prieteliai ir rėmėjai 
pp. V. ir P. Glugodai minės sa
vo vedybinio gyvenimo 25 m. j 
sidabrinį jubiliejų. Tą dieną jų 
intencija Šv. Jurgio par. bažny
čioje, 10 vai. ryte 
jamos šv. mišios. 
Glugodai savo 
draugams pakels 
tuvių salėje.

P-nia P. Glugodienė yra sce
nos mylėtoja, nuolatinė kores
pondentė įvairių katalikiškų 
laikraščių ir nuoširdi katalikiš
kos visuomenės darbuotoja.

T . J , KT , TT LU ov. [Linkime pp. Glugodams ilgiau-Jean Combo dalyvavo New Yorko hobby Show, • metelių
■su daug iš Texas “cowboy” skrybėlėmis. Laike paro- '_______
Idos ji surinko daug autografų an^ tų skrybėlių ir prie' Ręmkite tuo* p^fesijonaiu* ir tu. 
’to ji yra anksčiau surinkus pasaulinio masto svečių ,av0 ,ke,b,mai* rem,a
ir Viešnių parašų. 1 VW skelbkite* “Darbininke”.

DULKE IR AŠ
Įspūdžiai Iš Kelionės Į Vargonininkų Seimą

. dainavo porą 
dos, Verdi, o

antrai akiai. Kurie pažįstat jį 
aplankykite. Jis taip gi yra na
rys So. Bostono draugijos, nes 
senoje praeityje gyveno Bosto
ne. Linkime Juozui greit pa
sveikti. Jo žmona. Marcelė, 
taipgi pasižymėjusi darbe, nes 
visuose parapijos ir Marianapo
lio Kolegijos piknikuose akty
viai dirba, susižeidė 
kant ligonį. Linkime 
greit pasveikti.

(Tąsa)
BANKIETAS

Trečiadienio vakare, liepos 30 notl- 
dieną, kartu su muzikais Janu-į Nutraukta 
šauskais važiavome į bankietą,! ve^KS-as- 
kuris įvyko puošniame viešbu
tyje pagerbimui svečių delega
tų,. kunigų, vargonininkų ir ki
tų vietos inteligentų ir vertelgų 
buvo susirinkę ir dalinosi min
timis vieni i 
čiais puošnaus viešbučio. Tik,

dainų, viena, ro- 
kitos neteko suži-

I vokiečiai sumuš rusus, o pava
sarį Amerika ir Anglija puls 

i vokiečius ir japonus ir išeis lai
mėtojais. Jis išlipo ant 40 ir 
Payne gat., o mes laimingai 
parvažiavome į savo namus.

Vi neoš Greičius, 
iš Cleveland, Ohio.

svečių pa- 
pa veiksi u 

traukimo J. Šlyteris sako, aš 
stovėsiu šalia savo draugo Vin
co Greičiaus.)

Pasikėlus nuo stalo teko su
sipažinti su pp. Piežiais, Dr. 

su kitais pakraš- Stul^a ir kitais inteligentais. 
Tai buvo maloni valanda. Kol

visų 
(Laike

kelį lan- 
Marcelei

M.

i 
štai, ateina ir mane pasveikina ^skirstėme, atėjo vėlyva nak-j 
p. Jonas Šlyteris iš Cicero. III. tis’ Kaikuriems gal sakiau apie 
Tai mano senovės dienų drau- dešimt “good-bye”.

’ gas iš Lietuvos. Smukučių kai- VAŽIUOJAM NAMO
mo, su kuriuo jau nebuvau ma-J Galų gale atėjo laikas važiuo-j 
tęsis nuo to laiko, kaip aplei- ti namo į Clevelandą. Ketvirta- 
dau Lietuvą. 1904 m. Praleido- dienį dar buvo vargonininkų iš- 

I va drauge besišnekučiuodami maudymo diena net Wis. valsty- 
j apie praeitį beveik didesnę dalį bes ežeruose, bet kadangi ma- 
lvakaro.

Pas p.p. Vaitkevičis. viešėjo 
biznierka Morta Radzvilienė su 

į dukrele Arlina. iš Scranton. Fa. 
' Prieš išvažiuosiant viešnių pa
gerbimui Vaitkevičių rezidenci-J Susėdus prie stalų Ir pasistip- 
joj buvo surengta jaukus išleis- nmf
tuvių vakarėlis, į kurį buvo su
kviesta žymesnės vietos veikė-j 
jos. Vaišingoji p. Vaitkevičienė 
visas gražiai priėmė ir pavaiši
no.

v. ——— <*.'
Gerai žinoma p. Ona Žydelie- 

nė po sunkios operacijos sugrį
žo iš ligoninės, savo namuose 
baigia pasveikti.

Malonu matyti mūsų veikė-

Juczas Kasinskas
Ine.

' Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

• 602 Washington Blvd.
f

BALTEMORE, Md.
Telephone Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų.

I 
I

' žiuoti namo su pp. Štaupais 
. A. AleksisJ kekvirtadienio rytą' nors aš irgl 

A I labai norėjau eiti panardyti po 
ilVisconsino ežerus. Ir taip, lie- 
!pos 31 d., aštuntą vai. ryte, at- 
isisveikinę su p. Dulke, su pp.
■ Janušauskais leidomės ;į Cleve- 
1 landą su kitu vairuotoju p. 
štaupu, kuris neprastesnis 
Dulkę. -■ n

no Dulkė norėjo užtrukti ilgiau 
Chicagoje ,tai aš susitariau va- 

I T 
rinus kalbėjo trumpai prof. ~ 
kun. Starkus ir muz._ ____
Paskui vakaro vedėjas muz. 
Pocius pakvietė dainuoti daini
ninkę p-nią Marijoną Janušau
skienę ,kuri labai jautriai ir 
gražiai padainavo S. Šimkaus 

1 “Oi greičiau, greičiau” ir dar 
; kitą. Už kiek laiko išeina dai
nuoti bar. muz. K .Sabonis, ku-i 

j ris taipgi savo skambiu ir pri- PAKELEIVIS
Jimniu stipriu balsu gražiai su-' Pakeliui, netoli Clevelando

Wi!liam J. Chisholm
j GRABORIUS
i “Asmeniškas Patarnavimas” '

: 331 Smith St„ :
[ PROVTDENCE, R. I. !

i' Telephone:
'Į Ofiso: Dexter 1952

[ Namų: PI. 6286 J

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

K.’
už

Kada Jums reikalingi akiniai I 
leiskite mums išegzaminuoti aki ' 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro j 
me dirbtinas akis. :j ’

897 MAIN ST. Tel. 6-1944 j
VVORCESTER. MASS.

275 Main St., Webster, Mass.
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VIETINES ŽINIOS
SPECIALUS PRANEŠIMAS

Į Trilypį Pikniką, kuris įvyks sek
madienį, rugpiūčio 31, 1941, Romu
vos parke, Montello, Mass. busai išeis 
nuo šv. Petro parapijos bažnyčios, W. 
5th St., So. Boston,Mass., tuojau po 
sumos. Tai yra, tarp 11:30 ir 12 vai.

Iš Cambridge busai išeis nuo Ne
kalto Pras. P. šv. lietuvių parapijos 
bažnyčios, tuojaus po sumos, tai yra 
apie 12 valandą.

Nuoširdžiai kviečiame visus lietu
vius vykti į šaunų trilypį pikniką.

DARBININKKS
- —

, Rašo Kun. K. Jenkus.

DU RYTIEČIAI VAKARUOSE
(Tęsinys)

t

LDS Naujosios Anglijos 
Apskričio Metinis 

Suvažiavimas

DARIAUS VARDU GAT
VĖS REIKALU 

ATSIŠAUKIMAS

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postui No. 317 pra
šant, advokatas Grigalius gavo 
Bostono Miesto Tarybos sutiki
mą pavadinti vieną gatvę Val
džios projekte, South Bostone, 
mūsų didvyrio Stepono Dariaus 
vardu. Miesto Taryba yra nuta
rusi pavadinti gatvę DARIUS 
COURT.

Legijonieriai norėtų su lietu
vių visuomenės talka suruošti 
prideramas ceremonijas dedika
vimui šios gatvės, kuriose visos

DAKTARAI

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

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

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

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

lietuvių organizacijos galėtų 
dalyvauti. Tuo tikslu Stepono 
Dariaus Postas kviečia visus 
visuomenės veikėjus ir organi
zacijų vadus į pasitarimą, ku
ris įvyks Posto namuose, 265 
C Street, South Bostone, Trečia
dienio vakare, 8-tą vai., rugsė
jo 3, 1941.

Legijonieriai bandys visiems 
išsiuntinėti pakvietimus laiš
kais, bet kadangi visiems nesu
spės laiškus paruošti, šiuomi 
nuoširdžiai prašo visų visuome
nės veikėjų ir organizacojų va
dų, kad pasitarime dalyvautų ir 
paduotų savo sumanymus ir 
kad sugrįžę į savo organizacijas 
galėtų jas informuoti apie pla
nus dėl gatvės dedikavimo.

Į Legijonierių komisiją rengi
mui šių iškilmių išrinkti advo
katai: Grigalius, Bagočius, p. 
Romanas ir p. Lekys. JJR

VALGYS PUSRYTI SO. 
BOSTONE —PIETUS 

CHICAGOJE

Įžymūs So. Bostono biznieriai 
pp. James ir Sofija Strigūnai, 
šeštadienį, rugp. 30 d., pavalgę 
pusryčius namie, 11:20 vai. 
prieš pietus sės į orlaivį ir skris 
į Chicagą praleisti atostogų pas 
pp. Stasį ir Olgą Čekanauskus. 
Chicagą pasieks 4:30 vai. po 
pietų. Reiškia, pusrytį paval
gęs, pietus gali valgyti už 1000 
mylių.

Pp. Strigūnai yra seni “Dar
bininko” skaitytojai ir rėmė
jai. Linkime pp. Strigūnams lai
mingai pasiekti Chicagą ir joje 
su savo senais draugais ir pa
žįstamais maloniai ir linksmai 
praleisti laiką. « Rap.

SESELĖS Iš CHICAGOS

Rugpiūčio 19 d. atvyko iš Chi
cagos Seselės Kazimierietės, 
būtent, Sesuo Maria Salvatora 
(pp. P. Kiburių, gyv. 465 Co
lumbia Road, Dorchester, duk
relė) ir Sesuo Maria Annette 
(pp. Zulonų, gyv. So. Bostone, 
dukrelė).

Seselės apsistojo vienuolynuo
se ir viešėjo pas savuosius.

Į Kiek laiko atgal buvo atvyku
sios dvi Sesutės Kazimierietės 
! — Sesuo M. Adorata ir kita Se- 
jsuo, kurios vardo neteko suži
noti. Visos buvusios So. Bosto- Į
nietės, daug veikusios jaunimo 
draugijose ir parapijoj.

MOTERŲ S-GOS KUO
POS SUSIRINKIMAS

įvyks antradieni, rugsėjo 2 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje, W. 
5th St., So. Bostone. Kviečia
mos visos narės atsilankyti.

Valdyba.

Alkatrazas tai rūstus, aukš
tais mūrais apvestas kalėjimas 
žavaus vandenyno vidury. Pro 
kalėjimo langus kalinys gali
siųsti ilgesio žvilgsnius į gra
žius miesto namus; tačiau, ne
girdės jisai ten linksmų dainų 
dainavimo, nematys malonių, 
laisve besidžiaugiančių šypse
nų. Ošia jam ausyse tik nerami,! 
visą apsupanti jūra; šaltos ir 
tuščios akys nebemato jautu- 
lingo mylimosios žavumo. Pik
čiau už mirtį jam nyki kalėjimo 
vienuma tarp šaltų, nebylių 
tamsių sienų. Pirmiau neribota 
laisve gardžiavosi, dabar už
smaugtas gyvenimo pašėlis, pa
jutimas. Gali dūkti it pamišėlis 

i ir daužytis į geležines grotas 
kol užbaigs skurdžias likimo 

j skirtas dienas. Išsigelbėjimo 
j nėra, tik laukti kol gyvybės 

"yPJLYPE_ ČIA PAT ^ePsna pamažu išblės.
Kitais bėgiais nesmagiai dunda 
kalinio sudrumsto gyvenimo ra
tai. Pasakoja, kad bandyta iš 

vaites ir dienas, dabar štai jau Alkatra20 kal8jim0 išsprukti. 
Trilypės piknikas čia pat — šį , _ , , . .r r ‘ Kokiu nežinomu budu dviem ka-
sekmadienį, rugpiūčio 31 d., 
1941 m. Oras bus gražus ir vi
siems puikiausia proga šiame; 
sezone susitikti su savo giminė- i 5 
mis ir pažįstamais gražiame; 
Romuvos Parke, Montello, Mas- 
sachusetts. Susisiekimas labai 
patogus. Iš South Bostono bu-’ 
sai išeis nuo Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčios, W. 5th St., 
o iš Cambridge — nuo Nekalto 
Pras. P. Švč., f 
čios. Busai išeis tarp 11:30 ir 
12 vai. dieną. Kurie norėtų nau
dotis vieša transportacija, tai 
gali vykti busais nuo Ashmont 
Station. Ligi Ashmont reikia 
važiuoti Elevatorių. Išlipti rei-

Antanas Zaveckas,
Trilypės Pikniko pirmi
ninkas, nuoširdžiai kvie
čia visus lietuvius atsilan
kyti į pikniką.

Antanas Zaveckas yra 
žymus veikėjas. Jis yra 
LDS ir Federacijos apskri
čių pirmininkas ir daug 
veikia visuomeniniame 
darbe.

Skaitėm mėnesius, vėliau sa-

pastebimai mainosi. Atsimenu' 
skausmų pilno nuliūdusio veido' 
žmogelį. ‘‘Kas yra?”, paklau
siau. Išaiškino būk vandens gė-

tvirtina, kad ir aksominiuose ręs dabar negali kelionę tęsti 
pūkuose aštrūs nagai slepiasi”, be dažnų sustojimų! Kitą sykį 
Gražu iš tolo — kas viduj deda- ištyriau kaip vanduo ir atvirkš 
si nenorime asmeniniai ištirti, čiai veikia.

Keliaujančiam po svetimus Valgyti miestuose 
kraštus reikalingas kietas jėgų gauti kas ir kiek tik 
ištvermingumas. Tiek daug ma- Kadangi Kalifornija 
tyti, o kelionėj laikas apribotas.! kraštas, tai geriausia 
Todėl reikia smarkiai ‘šveisti’ 
automobiliu! Taip ir darėme.

j Mums sugrįžus, rodyklės išma-1 
tuota, kad 8,500 milių iškeliau
ta!

Kelionėje patartina daug van
dens negerti, kadangi geriama
sis vanduo vieta iš vietos labai

; čiai veikia.
Valgyti

I

galima 
norima, 

vaisių 
ir svei-l

klausia misti vaisiais. Kartą už
sukome į kuklų, bet švarų res
toraną. Seniai bebuvau valgęs 
smegenų. Čia kaip tik ir turėjo. 
Užsisakiau. Skanesnių neatsi
menu kada buvau valgęs. Net 
seilė dabar varva tai prisimi- 

(Bus daugiau)nūs.

Cambridge, Mass.

išsprukti.

PIKNIKAS
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Gra- 

semere parke, Bedford, Mass., 
įvyksta Cambridge, N. J. Sese
lių naudai gegužinė. Nereikia: 
aiškinti, kodėl Seselėm reika
linga parama, nes visi gerai ži
nome, jos daug gero padaro 
mums ir mūsų vaikučiams, mo
ko mūsų vaikučius lietuviško 
mokslo ir skiepija jiems lietu
višką dvasią. Ką mes sunkia 
galėtume atsiekti, jos atsiekia 
už mus. Dalyvaudami skaitlin
gai šiame Seselių parengime, 
mes įrodysime, kad mes įver- 

' tiname jų darbus, ir esame joms

KUR VAŽIUOJI 
SEKMADIENĮ?

liniam pasisekė. Ant kranto vė-
; liau rastas laivelis ir irklai, o
pabėgėlių nė pėdsako. Iš tolo 
žiūrėti į Alkatrazą (vietiniai jį

.vadina — uola) sudaro nuosta
baus įspūdžio, ypatingai nak
ties metu, kuomet sala elektra'

'M- . . .. |
i nušviesta. Bet arčiau nenorėjo-j dėkingi. Vieta visiems žinoma ir 

me paragauti “pasaldinto” ka-j 
linių gyvenimo, nes patarlė

lietuvių bažny- jvažiavus Brocktono miesto

I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA vaiterka — 

waitress dirbti restorane. Dar- 
bar pastovus, atlyginimas ge
ras. Atsišaukite nuo 9-12 vai. 
ir nuo 6-8 vai. vakare: Harris’ 
Lunch, 716 Huntington Avė., 
Roxbury, Mass. (29-5-8)

!

REIKALINGA šeimininkė a- 
pie 30 metų amžiaus. Turės sa
vo kambarį ir savo vanią. Ge
ra šeima. Geras atlyginimas. 
Atsišaukite BIGelo’v 1685.

(22-26-29)

Res. Soų 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Loeal A Long 

Dlstanos 
Movlng

326 • 328 Wesf Broadvvay
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON

1058

BayViewMotorServke
8TUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483 
COAL-COKE-OIL

Sekmadienį, rugsėjo 7 d., 
vai. p. p., “Darbininko” 

So. Bos- 
įvyks metinis

•71
salėje, 330 E St., 
ton, Mass.
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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
PARSIDUODA aludė geroj vie
toj. Gera proga lietuviui. Atsi
šaukite: Thomas Wolonin, 137 
Water St., Worcester, Mass.

(25-29)

liniją prie pirmo skvero ir eiti 
kairėn per geležinkelio tiltą ir 
perėjus tiltą imti vėl į kairę ir 
priėjus pirmą gatvelę dešinėj. 
Ten jau ir parkas. Privažiavi
mas labai patogus. Atgal tas 
pats susisiekimas tarnauja. Vie
šieji busai iš Ashmont į Brock- 
toną išeina kas pusvalandis.

Ar reikia daugiau aiškinti a- 
pie rengėjų prisirengimą sutik
ti svečius ir viešnias. Nėra rei
kalo, nes visi žino iš prityrimo, 
kad Trilypės metiniai piknikai 
būna skaitlingi ir įspūdingi. 
Čia jaunimas ir senimas ras 
sau tinkamą valandėlę smagu
mo. Džiaugsis ir mažieji ir di
dieji, nes oras puikus ir van
dens sportui atvėsus, čia kaip 
tik proga paįvairinti dienos ma
lonumus. Taigi kas tik gyvas, 
lai visi vyksta į Romuvos par
ką, rugp. 31, Trilypį pikniką, 
kur maloniai susitiksime ir pa
sišnekučiuosime. ir žinoma, pa
sivaišinsime ir pasidalinsime 
įspūdžiais ir pereitų kelių mė
nesių, apie mūsų pergyventus 
patyrimus. Taigi Valio! 
Trilypį pikniką!

Visi į
Aš.

ŽINUTES
atos-Baigoje šios savaitės iš 

togu gerai pailsėjęs, grįsta Kun. 
Albertas Abračinskas, Švento 
Petro par. sportininkų, Šv. Var
do vyrų draugijos ir Marijos 
Vaikelių Draugijos Dvasios Va
das.

Rugp. 27 d., Vincentas ir Ona 
Jurgelaičiai bažnytiškai šventė 

■ 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Išklausė šv. mišias abu ir 
priėmė Šv. Komuniją. Džiaugėsi 
jubiliejumi jų dukterys ir sūnus 
klierikas Antanas, Domininko
nas.

ATOSTOGOMS

Juozas ir Marijona 
gyv.

Jes-pp.
kevičiai, gyv. Sawyer Avė., 
Dorchester, Mass. išvyko pra
leisti Labor Day Week-End pas 
savo gimines, Jersey City. New 
Jersey valstybėje. Linksmų a- 
tostogų pp. Jeskevičiams. R.

Cambridžiečiai klausia vienas:
■ kito, kur važiuoji sekmadienį ? 
' Užklaustieji kiekvienas duoda 
trumpą ir aiškų atsakymą: — 
“Montello, Romuvos parkan. 
kur įvyksta trilypė gegužinė”.! 
O Tamsta ar jau pasirengęs va
žiuoti, ar turi užsitikrinęs ke-Į 
lionei vietą autobuse? Jei ne.! 
tai padaryk tą neatidėliodamas.; 
kad nereikėtų pasilikti namuo-Į 
se. Vietas autobuse galima užsi- j 
sakyti pas LDS 8 kp. narius.1 
Dalyvavusieji trilypėj geguži-; 
nėj visi ilgai jos nepamirš, nes 
tenai visiems bus puikiausia 

netoli. Tai kol dar oras nešal-' ... .proga pasilinksminti, ir paspor- 
tas, nepraleiskime progos pasi- r, .■ _ Ir r r tauti. O stipruoliai turės progos,
linksminti atvirame ore. nes .. ... , •savo stiprumą virves traukime 
gal jau paskutinis šios vasarosi , ,. „ -» i parodyti. Bus puikaus sporto ir
išvažiavimas. ! ... , . . .i puikios dovanos laimėtojams. 

Tai pasimatysime Romuvoje, ir 
dar nepamirškite, kad autobu
sai iš Cambridge išeis 12 vai. 
nuo lietuvių parap. bažnyčios.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway,
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodeivall 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

ATOSTOGAUJA

Elmhurst Pennsylvanijoj a- 
tostogauja p. M. Bačinskienė 
su sūnumi, vietinio biznieriaus 
p. J. Bačinsko žmona. Ponia 
Bačinskienė aplankys Seselių 
Vilią, pažįstamus ir draugus. Ji 
išvažiuodama pasižadėjo su- į bažnyčioje, 
trumpinti atostogas, ir laiku ( 
sugrįsti dalyvauti trilypėj ge- Boglįaitė su"jaunikiu Antanu ’ 
gužinėj. Taipgi Pennsylvanijoj Palianto. Taipgi tą pačią dieną!

APSIVEDĖ

Sekmadienį, rugpiūčio 24 d., 
Cambridge lietuvių parapijos 

. amžinais moterys
tės ryšiais sųgirišo panelė Ona;

atostogauja p. p. Smilgiai su -
šeima. Savaitė atgal, prie Nan- * 
tasket maudyklių praleido ato- Bronislavu Walezak. 
stogas p. V. Kandrotas su šei
ma. Linksmų atostogų.

šeštadienį, i ' _________
sugrįžo iš Pennsylvanijos Cam- Antradienį, rugpiūčio 26 d., 
bridge N. J. .Seselės. Malonu Cambridge lietuvių N. P. parap. 
matyti sugrįžusias Seseles. bažnyčioje, pakrikštytas ponų 

------------- Vilčinskų sūnus. Steponas.
Sekmadienį, rugpiūčio 24 d., Į A. D.

pas Cambridge parapijos klebo- ___________
ną kun. P. J. Juškaitį, lankėsi _ . . . .... į
svečias kun. M. Urbonavičius,1!, Jei esi lietuvis, darbiniu-;

.. _ I kas, tai dalyvauk, Lietuviu
manjonas is Thompson, Conn. DarbininkuJ Trilypės pik! 
Kun. M. Urbonavičius tą dieną nike> kuris įvyks sekma. 
atnašavo šv. mišias ir pasakė. dienj, rugpiūčio 31, Romu- 
gražų pamokslą. vos parke, Montello, Mass.

apsivedė panelė Petronėlė Smi-!
Itaitė iš Somervillio su jaunikiu1 
_________ _______ Linkime 

l jaunavedžiams laimingiausio 
vedybinio gyvenimo.

rugpiūčio 23 d.. _________

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienfi,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitėsnas protokolu raitininke.

4V. JONO EV. BL. PA9ALPINE8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Piot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mas*. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maaa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedčldienį kiekvieno mėnesio '
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
E. 7th St.. So. Boeton. Masu. 

_______________________________________ _ I

valgomųjų daiktų krautuves
Pirkti pa* biznierių* mėtą, vaisiu*, daržove* Ir kitokius daiktus, kurie 

Skelbiasi “Darbininke'* apsimoka, nes jie parduoda šviežiu* produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nuėję 1 bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER, MASS

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

I
I South Boston 6arage

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Ęast Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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



DARBININKAS
'■ L>‘.

NEW BRITAIN, CONN ką. kuris palieka gerus vaisius. 
Į Choras jau pradėjo rengtis ir 

Rugpiūčio 23 d., šeštadienio dau^au atsiveda naujų narių, 
vakare, Šv. Andriejaus parapi
jos svetainėje. įvyko parapijos 
vakarienė, kurią suruošė para
pijos veikimo komisija. Gaila, 
tik, kad parapijiečių mažai atsi
lankė. Gal būt daugumas pabū
go šilto oro, ir atraukė į kitas 
linksmybių vietas. Kunigas P. 
P. Karlonas buvo vakaro vedė
jas ir pasakė gražią kalbą.

Klebonas kun. M. Pankus pa
sveikino savo kalboj atsilankiu
sius į šį vakarą ir papasakojo 
apie altoriaus reikšmę ir kainą. 
Panelės Matilda Maksimavičiū- 
tė ir Morta Varnaitytė gražiai 
sudainavo duetą ir solo pavie
niui. Joms akompanavo panelė 
Elzbieta Jankeliūnaitė, dabar
tinė parapijos vargonininkė.

Valgius skaniai pagamino 
jaunos šeimininkės, panelės A. 
Danesevičiūtė ir J. Janušonytė 
ir ponios S. Brazauskienė, M.
Pavasarienė ir O. Balčiūnienė. I

Prie stalų patarnavo panelės 
K. R. Ražaitukės, ir M. O. Je- ■ 
nušonytės. Vakaro šeimininkas 
buvo Vincas Vaznis. Jam pagel
bėjo J. Sakalauskas.

_

1 Pereitą šeštadienį, apsivedė p. 
Loris su p. Vilkeliene, abu yra 
seni parapijos tvėrėjai ir jos 
palaikytojai. Linkime jiems ge
riausios laimės.

Pereitą sekmadienį vietinis 
lietuvių klūbas turėjo savo me
tinį išvažčiavimą, kur labai ge
rai pavyko, žmonių buvo daug, 
pelno klūbui liks gerai.

I _____________
I I

Ateinančio sezono draugijų 
vakarai bus šiaip: Choro vaka
ras bus prieš adventus, sekma
dienį. Po Naujų metų pirmą 
sekmadienį bus vaidinimas pa
rapijos naudai. Vaidintojai bus 
sugrupuoti. Vėliau kiti vakarai. 
Visi kiti pasirinkite kitas die
nas, kad nebūtų nesusipratimų. 
Taipgi būkite geri ir susižinoki
te, kas ką vaidina, kad veikalė
lių nereikėtų sugadinti. Sulig 
žmogaus, sulig grupės žmonių 
reikia, ir veikalėliai pasirinkti 
tada bus išmintinga ir protin
ga. A.

NEW HAVEN, CONN

T'* f* hk iMik Klt . : V< a**

Rusų tankas, apleidęs sparnus, sutinka Nacių raitelius. Tankas parblokštas vokiečių prieš
tankinio pabūklo. Panašių vaizdų karo lauke, sakoma, ištisos eilės.

dėl to vakaro gali priduoti ko
misijai.

Labai džiugu pranešti, kad 
jau pasveiko kuopos iždininkė 
p-nia O. Čirvinskienė, ir atsi-

I

Bolševiku Siautimas Lietuvoje Sukilimo Dienose
lankė į susirinkimą.

JAUNA LIETUVIŠKA 
PORELE

Rugpjūčio 21 d., ketvirtadie
nio rytą 9 valandą, kun. P. P. 
Karlonas sužiedavo panelę O. 
K. Molytę su R. Matuliu jaunų
jų intencijai buvo atnašautos ir 
Šv. Mišios. Jauniesiems liudi
ninkai buvo p. p. Alena ir Alek
sandras Karlonai. Jaunavedės 
R. Matulis

Kur tik pasisuksi, tai visi' 
I klausinėja kas atsitiko mūsų j 
kolonijos korespondentei, kadi 
jau per kiek laiko nesimato ži-l 

; nių iš mūsų gyvenimo. Nagi1 
kaip visi, taip ir korespondentė 

i buvo išvažiavus atostogų. Daly
vavo Moterų Sąjungos seime. 
Sugrįžus vėl stoja į darbą.

yra lotinų kalbos: Rugpiūčio 17 d., įvyko Mote- 
mokytojas aukštesnėje mokyk- Sąjungos 33 kuopos susirin- 
loję. Jų vestuvės buvo tylioj kimas, kuriame seimo atstovė E Paurazienę puošniam 
nuotaikoj, nes jaunojo yra mo- ■ 
tinėlė mirus tik du mėnesiai at- nešimą iš seimo nutarimų bei _ . .
gal. Linkėtina jauniesiems link- nuveiktų darbų; taipgi pasida- mintimjs ir įspūdžiais iš seimo, j 
smo bei laimingo vedybinio gy- ^no i&ytais įspūdžiais gražioj Mums New Haven’o sąjungie- 
venimo. T.M. Šv. Alfonso lietuvių bažnyčioj, ^ms yra labai didelė garbė, kad

Grįžtant namo iš Moterų Są
jungos seimo į mūsų koloniją 

“ i atsilankė maloni viešnia p-nia 
Į Elzbieta Paurazienė, Moterų 
Sąjungos Centro Pirmininkė su 
savo šeima ir jos sesute p-nia 
Ona Pauraziene iš Chicago, III. 
Visos sustojo aplankyti savo 
sesutę ir jos šeimą.

Prie tos progos būrelis pažįs
tamų bei draugių pagerbė p-nią

Oak-f

-I
Stakliškių lietuviai, nors 
ir be ginklų, sukilo, iškėlė 
Lietuvos vėliavas, sudau
žė komunistų partijos ir 
kitų bolševikinių įstaigų 
iškabas. Netrukus atvyko 
rusų bolševikų dalinys su 
šarvuočiais ir apsupo mie
stą, šaudydamas į gyven
tojus iš kulkosvaidžių ir 
šautuvų. Bolševikus at- 
kvietė į miestą nelietuviai 
bolševikai, bet kada pama
tė, kad jų laikas baigiasi, 
pradėjo bėgti iš miesto. 
Tomis dienomis įvyko toks 
liūdnas atsitikimas moky
tojas Kaminskas, kurį pa
staromis dienomis čekis
tai gaudė ištremti į Rusi
ją, trečią karo dieną, kada 
vokiečiai jau įžygiavo į 
Stakliškes, bolševikų buvo 
iš pasalų nušautas, kai 
grįžo iš savo slapstymosi 
vietos į namus.
— Kriokialaukis (Simno 

valse.). Sugriuvus bolše
vikų rėžimui, tuoj susikū
rė vietinės apsaugos komi
tetas. Pradėta valyti apy
linkę nuo besislapstančių 
atvykusių ir vietinių ko
munistų. Daugelis patys 
pasiduodavo į nelaisvę. Ki
tus tekdavo įtikinti, kad 
pasakos apie paimtų į ne
laisvę kankinimą yra pra
simanymai. Tada jie iš 
miškų atsikviesdavo bū-

» nuo sumuštų ir 
pakrikusių “nenugalimo- 

ba, lietuvių literatūra ir sios” raudonosios armijos 
kurie iš Suvalkų

Žinios Iš Lazdijų, Vilkaviškio, ir kt.,
(Pradžia 4 pust)

džiamose, civilinėse ir dar- Lietuvos istorija mokyklo- dalinių,
bo srityse, o taip pat sovie- se labai sllPnai arba 1S‘ pusės per Nemuną kėlėsi rius besislapstančių. Gy- 
tinis teismų sistemos per- j kraipytai buvo praeinama, Darsuniskio pusėn. Ties venimas tvarkosi ir mais- 
tvarkymas. Visose šiose tai stoJant i aukštąsias Darsūniškiu jų persikėlė to yra pakankamai, 
srityse grąžinti įstatymai, mokYklas bus kvočiama iš smulkių ir didesnių būrių, i _ Lietuvoje suformuotas 
veikusieji ligi 1940 m. bir-!tl? dal>Tkų’ Pa&al seno tipo Nuo mažesniųjų gynėsi• Tautinio Darbo Apsaugos 

laštuonių gimnazijos kla- partizanai, bet persikėlus Batalionas. Priimami tar
siu kursą. ’
— Lazdijai, Seinų apskr. 

Lazdijų miesto ir apylin
kės gyventojai nepapras
to įvykio artėjimą pajuto 
jau birželio 21 d. Tą dieną 
raudonarmiečiai išvarė vi- 

pilnosios vidurines moky- ?us vyrus„ aPka®’l kastk 
klos - progimnazijomis ir Žmonės šio darbo visais 
ekonominės- mokyklos — galimais budais venge ir 
prekybos mokyklomis. So- Prac*eJ0 slapstytis, 
vietų Maskolijos konstitu- Per kovą Lazdijai nuken- 
cijos dėstytojai ir bolševi
kinių organiazcijų globė
jai mokyklose iš pareigų 
jau paleisti. Prie vykdo- 

! mųjų komitetų (savival
dybių) veikę švietimo sky
riai panaikinti. Švietimo 
reikalus vėl tiesioginiai 
paima švietimo ministeri
ja. Atsižvelgus į tai, kad 
šiemet įvairias mokyklas 
baigusiems moksleiviams 
išduoti sovietiniai diplo
mai, tai nutarta jų vietoje kuose liko nemaža pakri- 
išduoti kitus, be lietuvių kusių būrių, kurie plėšė ir 
tautą žeminančių sovieti- kankino pamiškių gyven- 
nių ženklų. Be to, turint tojus. Pirmąją karo dieną 
galvoje, kad lietuvių kai- Lazdijuose įsikūrė vietos

I įstaigos. Ūkio darbai dir-; 
barni visu spartumu. Žmo
nės džiaugiasi iš bolševi
kiškos vergijos išsivadavę rjus su centais pelno. Parapijos 
ir stengiasi, kiek galima, vadaį _ dvasiškiai, kaip auko-, 

tojams, taip ir darbininkams - 
rėmėjams nuoširdžiai dėkoja.

želio 15 d., t. y. iki bolševi
kų okupacijos.
— Imtasi naujų žygių a- 

titaisyti tiems sudarky- 
' mams, kuriuos bolševikai 
įvedė į Lietuvos mokyklas.M. Jokubaite plačiai darė pra- dale TaVenr, taipgi jteiktas gra. Vįd mokyklos vėl

nešima iš seimo nutarimu bei x------ --------------- nasidalinta . .. .p . vadinsis gimnazijomis, ne-žus rožių corsage,

Mums New Haven’o sąjungie-

Sąjungietės,
nešimų, pareiškė padėką kuopos:

_________ pirmininkei bei seimo atstovei dar ją savinamės.
Jau ateinantį mėnesį įvyks už lsd^tą pranešimą delnų plo- p.nįą E paurazienę jr linkime j 

mūsų parapijoje 40 valandų at-

BRIDGEPORT, CONN.
isklausiusios pra- mįjSų organizacijos pirmininkė 

yra kilus iš New Haven’o ir mes 
Sveikinam

jimu. Kadangi šiame susirinki- stiprios sveikatos, ištvermes ir
laidai. Pereitą metą gražius pa- me d^l tūlų aplinkybių negalė-j Dievo pa]aimos dirbti dėl labo 
mokslus sakė misijonierius 
Aukštikalnis, žmonės gėrėjosi 
ir dar nepamiršta. Šį metą bus 
ir to pačio vienuolyno jėzuitų 
narys, kun. Meslys. Tad bus

jo dalyvauti visos kuopos narės, | Moterų Sąjungos, 
tai atstovė prižadėjo ateinan
čiam susirinkime pakartoti vi
sus nutarimus.

Šv. Kazimiero parapijos rei
kalai eina sklandžiai. Pasidar- 

Nutarta surengti kortavimo' bavimu klebono kun. E. Gradec- 
proga vėl išgirsti gražius ir rei- vakarą parapijos svetainėje, ko, jau atmokėta $2,500 skolos, 
kalingus pamokinimo pamoks- rugsėjo 28. Rengimo komisija i ir pradėta ruoštis prie bazaro, 
lūs. Kleb. kun. J. V. Kazlaus- į susideda iš darbščių sąjungie- kuris įvyks spalių mėnesį, 
kas žmonėms savo parapijie- čių: S. Tamulevičienė ir O. Če- 
čiams kiekvieną metą laike at-įpokienė. Jeigu kurios sąjungie-1 
laidų gauna gerą pamokslinin- tės norėtų paaukoti dovanėlių

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.

i! 
i! 
i! 
i!

!

!

!
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60 EHsworth St. 
Worcester, Mass. I

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4336

PHONE
So. Boston

• v

tėjo. Karui prasidėjus, iš 
miesto išbėgo žydai, bet po 
trijų dienų dalis sugrįžo.

Ties venimas tvarkosi ir mais- 
jų persikėlė to yra pakankamai.

didesniam daliniui apie navę aktyvioj tarnyboj ka- 
3000 žmonių ir įsistiprinusį rininkai, puskarininkiai ir 
apylinkėje, partizanams: eiliniai.
teko pasitraukti. Birželio- — Kol nebus išspręstas 
27 d. raudonuosius vokie-j bolševikų įstaigų sovcho- 
čiai sutriuškino. Miškuose zų (sovietinių dvarų) liki- 
kla jojantieji raudonar
miečių būriai plėšia ir žu
do vietos gyventojus. Su 
raudonarmiečiais slapstė
si ir vietiniai komunistai, 
kurie taip pat terorizavo 
gyventojus.
— Iš Stakliškių (Alytaus bus bus teisingai atlygin- 

apskr.) praneša, kad pats ta. Kur sovchozų direkto- 
- — — « A — • W - « « . ■ •

mas, jų administravimas 
vykdomas toliau. Imamasi 
priemonių tų ūkių turtui 
apsaugoti. Darbai tuose ū- 
kiuose turi būti vykdomi 
kiek galint normaliai. Dar
bininkams už atliktus dar-

Grįžusieji uždaryti į bolše- miestelis mažai tenuken- riai išsilakstė, ten juos pe- 
vikų pastatytus barakus. 
Nuo Lazdijų traukdamiesi 
raudonarmiečiai pakeliui 
naikino turtą ir terorizavo 
gyventojus. Daug kas nuo! 
jų nukentėjo; pakeliui ma
tyti sudegintų sodybų. Pa-į 
sitraukus didesniems rau
donųjų daliniams, miš-

tėjo. Pirma karo diena gy- rimą agronomai, zootech- 
ventojai matė, kaip dega nikai, knygvedžiai ir kitas 
Alytaus miestas. Greit personalas.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Šv. Onos Draugija surengė 
metinį pikniką rugpiūčio 17 d., 
Sea Cliff pavilione, kuris sėk
mingai pavyko. Visi linksmai I
laiką praleido jaukioj nuotai
koj.

I

M.

AMSTERDAM, N. Y. NEWARK,N.J
GRAŽIOS VESTUVĖS

Ponų Račkų duktė, p-lė Kat-
rina, rugp. 24 d. susituokė su p. daugiau nudirbti. Maisto 
R. Decker šv. Trejybės parap. mieste atsirado pakanka?

PIKNIKAS
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras rengia paskutinį šį metą 
pikniką rugpiūčio 31 d. Šia pro-1 bažnyčioje. Susipratusių lietu- mai.

■ — Apie Vilkaviškį papil- 
vius dalyvauti ir pasisvečiuoti, pasidarbavus parapijos gerovei domai pranešama: Pačia-

cfa vt. kjao. y* v UttZIiyCIUJC. OUSipi clLUS1U IICLU“ 
, ga kviečia visus brangius lietu- vių p. Račkų duktė yra daug

Parapijos Vadų Padėka
Šv. Kazimiero parapijos nau

dai įvykęs Point Bryzo daly 
karnivalas davė gražių rezulta-

nuoširdžiai prašomi siųsti virš 
nurodytu adresu, kurie neturite 
laimėjimo tikietų, malonėkite į- 
sigyti, kurių galima gauti pas 
Sesutes Kazimierietes arba pik
nike. Tikietas 10 centų, visa

tus, parapijai davė pelno 377 į knygutė tik vienas doleris. 
; dolerius su centais. Prie bažny-j Tat nuoširdžiai visi kviečiami 
čios, Earp St. trijų vakarų įvy-.i seselių rengiamąjį pikniką, 
kęs karnivalas, davė 454 dole- 'kuris ivy^s rugsėjo 7, 1941,

Sode Juozapo Marijos Viloje, 
Newtown, Pa. Džiaugsmingas 
pasimatymas jau čia pat, susi
tikę prie skaniausių valgių, gė
rimų ir puikiausios muzikos vi
si pasitenkinsime. K. D.LINKSMAS PRANEŠIMAS

Rugsėjo 7 diena jau čia pat.
Kviečiame taip pat ir iš apylin- įr katalikiškam veikime. Šeima,'me mieste Žuvusių gyven- Visiems malonu pranešti, kad |>jgfy Amerikoje KcliOROS
kės lietuvių kolonijų, kaip tai: susidedanti iš keturių dukterų tojų nėra daug, bet apylin- 
Schenectady, Albany, Water- jr vieno sūnaus, yra geri prak- kėje bolševikai 
vellest. Troy, Fort Plain, Her- tikuojanti katalikai, ir visi, nuo daug Žmonių, 
kimer, ir Utica. Piknike visipa-Javo vaikystės dienų dalyvauja buvo atvykę bolševikai ir; liuobančiais medžiais Puikiau-'k7ekn>nam“*įsi*gytL
simatysime, pažaisime ir pasi- bažnytiniam, chore. Choras sa- pareikalavo valgio. Po to šiame sode, 5rrT A tacpph   ...
vaikščiosime po parką bei pasi-Įvo mylimai narei, nupirko gra- bolševikai visus aštuonis MARIE, Newtown,
dalinsime mintimis, šiame pik- žią dovaną kurią įteikė ir pa- Šeimos narius sušaudė. Pa. Kelrodis jau visiems gerai

• • ’ ---- ’— ’ ------------- ~------ žinomas, nes suvažiuoja iš apy
linkės miestų miestelių, netikė
tų svečių bei pažįstamų. Nepa
mirškim ir to, kad tame piknike 
bus didelis laimėjimas, sesučių 
paskirta laimėjimui net 100 do-1 
lerių. ir padalyta į penkioliką' 
dovanų. Dovanos sekančios: — 
pirma $50.00; 2 dovanos po $10, 
kitos 2 po $5, ir 10 dovanų po 
$2.00. Visi, kurie turite tikietus

nike nebus nei alkanų, nei iš
troškusių. Visi bus patenkinti. 
Geras orkestras neduos niekam 
ramybės, skatins visus smagiai 
pasišokti. Visi iš visur keliau
kime į rugpjūčio 31 d. Šv. Ka- 
kimezimiero parapijos parką, 
Widow Susan Road, Amster- 
dam. Choras padainuos gražių 
dainų, vadovybėje artisto Juozo 
Olšausko. Vilnietis.

visų laukiamas Seselių Kazi- 
iššaudė mieriečių rengiamas išvažiavi- 

Į vieną Ūkį mas — piknikas įvyks po ža-

narius
sveikino choro vardu p. J. Dem- Dar pranešama apie tokį 
skiūtė ir J. Jociūtė. i žiaurų bolševikų elgesį.

Choras linki poniai Kotrinai Bolševikai sušaudė gydy- 
laimingo ir linksmo naujo gyve- to ją dr. Račkauską, vieną 
nimo. sesutę ir vieną felčerį tuo 

momentu, kada jie gelbėjo 
■Šv. Trejybės parapijos antras sužeistuosius.

piknikas bus 21 d. rugsėjo. Ja-j — Darsūniškis (Alytaus 
me bus renkama New Jersey’s apskr.) nors ir toli nuo di- 
gražuolė, lietuvaitė. Vieta, Mea-įdžiųjų kelių, bet būdamas 
dow Grove, Newark. | tarp miškų smarkiai nu-

Įspūdžiai
Parašė Kun. J. Paškauskas. 

j Knygutė labai įdomi ir verta 
_________ — Kaina tik 

VILA JOSEPH 25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
Bucks Co., ’ bininkas”, 366 W. Broadway, 

So. Ęoston. Mass.
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