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Sekmadienį, rugsėjo 14 
d. š. m., Švč. Trejybės lie
tuvių parapijoj, Hartford, 
Conn., prasidės LDS Sei
mas iškilmingomis pamal
domis 11 vai. rytą tos pa
rapijos bažnyčioje.

Sesijos prasidės 2 vai. 
po pietų, parapijos moky
klos svetainėje.

Seimo dienotvarkė telpa 
šio numerio antrame pus
lapyje.

Tikimės, kad į Seimą su
važiuos nemažai atstovų ir 
svečių. Dalyvaus ir ALRK 
Federacijos Centro Valdy-. 
bos nariai, kurie suvažiuo
ja Federacijos ir LGF po-, 
sėdin.

“Darbininko” redakcija 
sveikina LDS Seimo daly-; 
vius ir linki Dievo palai
mos!

______________ i

Tūkstančiai Praras Pilietybę 
Amerikoje

---------------- --------------------- fjl 
Katalikas, kur* neramia--- i[

kataII kitko* spaudo*, neturi '[
teista vadintis geru Balny- 
čio* vaiku. ![

Vyskupas Kettelerl* i[
-----------------------------------------------
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Washington, D. C., rūgs. 
11 
lizuotų Amerikos piliečių, 
kurie gyvena užsienyj il
gesnį laiką, negu įstaty
mais leidžiama, praras pi
lietybę, jeigu jie nesugrįš Į 
Jung. Valstybes iki spalių 
14 d. š. m. Tą dieną įsiga
lioja naujas įstatymas, ku
ris nusako, jog piliečiai 
gyveną užsienyj automa
tiškai netenka pilietybės, 
išskyrus asmenis, kurie 
dirba Jung. Valstybių val
džios darbus; asmenis, ku
rie gauna pašalpas iš Jung. 
Valstybių ir jie dėl sužei
dimo ar ligos negali su
grįžti; asmenis, kurie išgy
veno Jung. Valstybėse 25 
metus būdami piliečiais ir 
kurie yra 65 metų, kada jie 
apsigyveno užsienyj; as
menis,

Tūkstančiai natura-

PRELATAS JONAS AMBOTAS,

Vokiečių Komisaras Likvidavo Vokiečiai Sugadino Leningrado
GV Ir LAF Lietuvoje

Berlynas, rūgs. 11 —Vo- ningrado, 
kieti jos karo jėgos smar-

____________
— Gauta autentinių ži- mentai, ypač jaunimas.! 

nių, kad vokiečių genera- Aktyvistų Fronto nariai 
linis komisaras Lietuvoje vaidino didelį vaidmenį kiai puola Leningradą. Iš 
likvidavo Geležinio Vilko sukilime prieš bolševikus, lėktuvų didžiulėmis bom- 
organizaciją, o taip pat o taip pat Lietuvos valsty- bomis bombarduoja Sovie- 
Lietuvcs Aktyvistų Fron- bės nepriklausomybės at- tų raudonųjų jėgas. Bom- 
tą. statymo paskelbime. bomis suardė keletą apsi-

| Geležinio Vilko organi- Motyvuodamas Geležinio gynimo tvirtovių ir van- 
zacija buvo . susidariusi Vilko ir Lietuvos Aktyvis- 
dar prof. A. Voldemarui e- tų Fronto uždarymą, Vo- 
sant Lietuvos ministeriu kieti jos komisaras pareiš- 
pirmininku, o vėliau ji bu- kė, kad jokių politinių or- dienį Sovietų 
vo likviduota. ' Aplink ją ganizacijų Lietuvoje nebū- ----

'spietėsi aktingi A. Volde- sią leidžiama, 
į maro šalininkai. Kaip jau 
buvome pranešę. Geležinio 

. Vilko organizacija nese
niai buvo atgaivinta ir jos 

j simboliniu vadu paskelb- 
įtas prof. A. Voldemaras. 
I Tačiau jo neesant Lietu- I ...voje, sios organizacijos 
Įvadovybę paėmė karo in
validas Karutis, kuris už 

Hartlordo lietuvių parapijos klebonas ir LDS Garbės proVoldemarinę veiklą il- 
Narys. gą jaįką sėdėjo kalėjime.

Prel. Jonas Ambotas labai nuoširdžiai priėmė LDS jgj Lietuvos Akty-
Seimą, ruošia iškilmingas pamaldas ir vadovauja Sei- vįs^y Fronto tai jis susi
mo ir šeiminių pramogų surengime. Švč. Trejybės lie- darė boišeVikų okupacijos 
tuvių parapija, Hartford, Conn. yra viena pavyzdin- metu Fronto jžkeiti šūkiai 
giausių. Turi gražią mūro bažnyčią, kleboniją, parapi-inusikratyti bolševikų oku- 
jos du namu, kuriuose gyvena bažnyčios tarnai, mo- pacįja nepaprastai greit 
kyklą (pradžios ir Junior High), kurioje mokosi 170 papiįto pO visą Lietuvą, 
mokinių, moko 7 Seserys Pranciškietės. Parapijos kur sunkįausiomi '

dens teikimą. 
Centraliniame 

kur pirmadienį i.
fronte, 

ir antra- 
raudonieji 

atkakliai puolė vokiečius, 
vokiečiams pavyko tą puo
limą sutriuškinti. Smar- 

Prezidentas Ir Kabineto kiausi.mūšiai ėjo 37f my_ 
«• • i • ■/ t .. . lios i siaurrvtus nuo Smo- 

viršininkai Konferencijoje iensko.
---------- Leningrado užėmimas 

Wash«ngton, D. C., rūgs, sutrukdytas todėl, kad 
Prezidentas raudonieji buvo padėję la- 

, sako vo
kiečiai. Kada vokiečiai už-

tai vokiečių in
žinieriai turėjo pašalinti 
10,000 minų.

Kitoje nepaminėtoje vie
toje sunaikino 300-tą rau
donųjų diviziją. Galimas 
dalykas, kad badas privers 
rusus pasiduoti ir užleisti 
vokiečiams Leningradą.

Britai Okupavo Špitsberge
no Salas

Londonas, rūgs. 11 — 
Šiomis dienomis anglų, 
laisvų prancūzų ir kana
diečių karo jėgos okupavo 
Norvegijos Špitsbergeno 
salas, kurios randasi šiau
riniame vandenyne. Oku
pantai paėmė į savo val
džią visas anglių kasyklas.

11 — Vakar ]
Roosevelt ir jo kabineto t>ai daug minų, 
viršininkai turėjo pasita
rimus. Spėjama, kad Pre- ėmė Šlisselburgą, kuris y- Saloje buvusieji angliaka- 

ra 21 mylia į rytus nuo Le- šiai išvežti į Angliją.zidentas kalbėjosi apie už
sienio politika ir karą. Šį 
vakarą Prezidentas pasa
kys kalbą per radio, kuri 
beabejo išblaškys Įvairius 
spėliojimus. Galimas daly
kas, kad jis aiškiau pasi
sakys apie apginklavimą 
laivų, kurie plaukia į pla
tųjį vandenyną, kad jie ga- 
lėtj gintis nuo užpuolikų.

_ ; Konferencijoje dalyvavo
link Aktyvistų4i?fontą bū-į ir karo'ir laivyno sekreto
rės! aktingi tautos ele- riai.

__  _______jioinis bolše
vikų teroro sąlygomis at-

A,.
turtas siekia $170,000. Parapijos įsteigėju buvo a. a. vikų teroro l

kun. J. Žebrys, kurie ėjo laikinio jo klebono pareigas. sįrado daug šalininkų Ap-
Pirmuoju pastoviu klebonu buvo ir iki šiol garbingai 
klebonauja prel. J. Ambotas.

Hartfordo parapijoje gyvuoja visų lietuviškų ka- 
kurie atstovauja talikiškų centralinių organizacijų skyriai, tarp kurių 

Amerikos mokslo, švieti- ir LDS 6 kp., ir kelios pašalpinės draugijos.
mo, religines ir kitokias į- Prelatas Jonas Ambotas šių metų gruodžio 21 d. 
staigas. minės savo 40 metų kunigavimo sukaktį ir šį mėnesį

-------------- minės 29 metų klebonavimo sukaktį Hartfordo lietu- 
Tūkstančius Lavonu Išmetė vlų parapijoj.

Ant Kranki Garbingasis ganytojas ne tik sumaniai ir pavyz-
Alll l\ranTI| dingai vairuoja parapijos vairą, bet ir draugijinį ir vi-

. ~ —- suomeninį vairą.
Helsinki, rūgs. 11 Taigi LDS Seimo dalyviams bus tikrai malonu

neša, kad kasdien jūrų seįmuoti Prel. J. Amboto vadovaujamoje parapijoje, 
vanduo išmeta ant krantų Tikimės, kad dvasiškiai, profesionalai ir bendrai 
tūkstančius žmonių lavo- vįsį darbininkai nuoširdžiai priims LDS 6 kp. Seimo 
r__ i------------------------------------------- —j------------------------- 1.

Talino, Estijos sostinės dalyvauti Seime, kuris įvyksta rugsėjo 14 ir 15 dd. 
paskutinėse vokiečiu uzė- § m 
mimo dienose. Sakoma, 
kad tik 30 nuošimtis So
vietų laivyno suspėjo pa
bėgti į Leningrado vande
nyną. Taline žuvo mažiau-i 
šia 30,000 vyrų, moterų ir’ 
vaikų. Tūkstančius žmo
nių Sovietų raudonieji iš-1 
vežė iš Talino į Leningra
dą.

I
PALAIDOTA PREZIDENTO 

MOTINA

Rimtas Pavojus Rusijai, 
Sako Stalinas

rūgs.
Vakar palaidota

VOKIEČIAI SUTRUKDĖ 
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

DEMONSTRACIJĄ

nų, kurie žuvo bėgdami iš Rengimo Komisijos ir jos šefo, prel. J. Amboto kvieti-

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

Dėl asmeninio užtikrini
mo ir finansinio nepriklau
somumo, pirk apsigvni- 
mo taupymo bonus ir žen
klus šiandien!

—Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Nėra geresnio kelio, kaip 
Amerikos kelias. Laikyki
me šį kelią. Pirkime apsi
gynimo bonus ir ženklus.

—Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

i
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Hyde Park, N. Y.,
H, 
prezidento Roosevelto mo
tina, Sara Delano Roose
velt. Laidotuvėse dalyva
vo Prezidentas su žmona 
ir šeima, giminės ir arti
mieji giminės.

Londonas, rūgs. 11 
Praneša, kad Sovietų 
sijos diktatorius — pre
mjeras Stalinas pareiškia, 
jog Rusijai gresia rimtas 
pavojus. Diktatorius Sta
linas šaukiasi Anglijos pa
galbos. Jeigu pagalbos ne
sulauks, tai raudonieji 
vargiai atlaikys vokiečiui 
spaudimą.

Tiesa, kaikur raudonieji tuvai milicijos viršininku 
sulaikė, kaip jie sako, vo- paskyrė gen. Stasį Rašti- 
kiečius, ypač centralinia-, kį. Į miliciją įstojo daug 
me fronte, bet pavojus ne- Lietuvos karininkų ir ka- 
prašalintas. 1 reivių.

f

Lietuvos Kariuomenė Užėmė

Ru-

Gen. Raštikis—Milicijos 
Viršininkas

Stockholm, Švedija — 
i Vokiečių komisaras Lie-

— Iš Kauno gauta tikrų 
žinių, kad paskelbus Ame
rikos Jungtinių Valstybių 
Prezidento Roosevelto ir1 
Didžiosios Britanijos pre- 
miero Churchillio sutar
tus aštuonis punktus apie 
karo tikslus , Kaune stu-įvadai areštuoti, 
dentai surengė simpatijos! 
šiai deklaracijai demons
traciją. Studentai bandė .l ,. ..,T. . ir yra policijos žinioje,nuvykti prie Karo Muzie- / v , , , ,A 4—o it m o o dokrlzoc’ lzor
jaus, kur yra Nežinomojo 
Kareivio, žuvusio už Lie
tuvos laisvę, kapas. Tačiau j 
studentai buvo išsklaidyti.

Civilė Apgula Norvegijoje
j Stockholm, Švedija, rug
sėjo 11 — Vokiečiai virši
ninkai paskelbė civilės ap
gulos stovį Osloje, buvu
sios Norvegijos sostinėje, 

j Darbininkų nepasitenkini
mas vokiečių rėžimu ple
čiasi, ypač miestuose

tas todėl, kad Norvegijos 
darbininkai paskelbė ge- 
neralį streiką.

Darbininkų organizacijų 
vadai prašalinti ir į jų vie
tas pastatyti nacių agen
tai. Kaikurie darbininkų 

j vduai aitrssLUVLi.
Darbdavių organizacijos 

taryba taip pat prašalinta’

Galimas dalykas, kad ir 
daugiau darbininkų vadų 

Ibus sušaudyta.

i

i

Lietuviai Kariai Nelaisvėje

Anglai Bombardavo Šiau 
rinę Italiją Šio miesto vokiečių karo 

pripažinęs 
narsumą,

dirbą apsigynimo darbus 
fabrikuose, pasiuntė dele
gaciją į karo frontą, kur 
gavo užtikrinimą, kad ‘fa
šistų niekšai niekad neį
eis į mūsų garbingą mies
tą’. Tas parodo, kad pačia- 

nivrs yauuvua, n.<xvi pci me Leningrade darbinin- 
dienas kovos Jelnia apy-j kai nerimauja, jeigu jau 
linkėję vokiečiai prarado siunčia delegaciją į karo 
tarp 75,000 ir 80,000 ka
reivių. Vokiečiai esą pri
versti trauktis į pietus link 
Smolensko.

Kaikurie vokiečių bom- 
beriai pralaužė rusų oro 
frontą ir numetė dideles 
sprogstančias bombas ant 
Leningrado. Raudonieji 
nušovė 31 vokiečių lėktu
vą toje kovoje. Pirmadie
nį raudonieji nušovė 59 vo
kiečių lėktuvus, o savo 5NB vokiečių žinių agen- 
prarado 27 lėktuvus. 1 +ūra.

A.(t I

Goiųel miesto apylinkė-į Sugriovė keletą namų ir 
je p^įdonieji sunaikino sugadino vieną 8000-tonų1 namus iš WCOP stoties, Boston, Mass. Pasukite savo dijos apvalyme nuo bėgan-'( tuviai kariai taip pat yra 
29-tą'.vokiečių diviziją. i prekybinį laivą, kuris sto-'radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykitės gra- čios bolševikų kariuome- j vokiečių nelaisvėje^kurio- 

Leningrade, darbininkai, Į vėjo Suez įlankoje. I žios lietsviškos programos. nės. Lietuviai kariai įėjo į je u?.r tebelaikomi.

Maskva, rūgs. 11 — Rau
donųjų karo jėgos suardė 
vokiečių puolimo planus 

j trijuose svarbiuose punk
tuose, būtent, Smolensko, 
Kievo ir Odessos, sako ru
sų komanda. Sovietų ži
nios paduoda, kad per 26

v •

i

frontą.

Naciai Numetė I 
Bombų Suez Kanale

Londonas, rūgs. 11—An
glų lėktuvai bombardavo
'jl urui <į, oiaunueje xLa.ujv-(------------------------------- r-----------------i—•»-’----------- «<-—<»—-
je kur padegė Turino ka- m®jo nepaprastu narsumu do, nes Vitebskas nepri-

— Turima žinių, kad Lie- Vitebską ir čia iškėlė Lie
tuvos teritorialinis korpu- tuvos vėliavą, 
sas, kuris iš nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės komendantas, 
likučių bolševikų okupaci- didelį lietuvių
jos metu buvo įjungtas į dėl iškeltos vėliavos paste- 

Turiną, Šiaurinėje Italijo- raudonąją armiją, pasižy- bėjo, kad tamnesą pagrin- 

rališką arsenalą ir kitus sukilimo prieš bolševikus klauso Lietuvai. Lietuvių 
pastatus. Taipgi bombar- metu. Raudonosios armi- karininkas į tai nurodė, 
davo Genoa, Italijos di- Jos vadovybė Lietuvos te- kad Vitebskas kelis šimt-

■’x ’ i kariuomenės mečius įėjo į istorinės Lie-
Sicilijoj korpusą, prasidėjus karui tuvos ribas.

Anglai laikūnai turėjo Vokietija, pasiuntė jį Vokiečių komendantas 
atlikti 1600 myliu kelionę. Varėną. Tačiau lietuviai vis dėlto liepe Lietuvos ve- 

kanai nukreiDe savo gink- liavą nuimti.
lūs prieš bolševikus ir tol* Tenka patirti, kad dalis 

,................ x_ kovėsi su maskoliais, kol į lietuvių kariuomenės ka-
Italijos žinių agen ura Vargnos apyiįnkę atėjo vo- rių jau yra paleista namo.

kiečių kariuomenė. Vėliau! Apie 3,000 lietuvių karių 
lietuvių kariuomenė daly- bolševikai dar prieš karą 
vavo Lietuvos teritorijos sumaišė su maskolių dali- 
apvalyme nuo išsisklai- niais. Maskoliai šiuose da- 
džiusios ir pakrikusios liniuose sudarė didelę dau- 
raudonosios armijos liku-Įgumą. Daliniai buvo išsių- 

_______ „„_____ . . . čių. Lietuvos kariuomenės sti toliau į rytus, bet vė- 
Darbininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, mu- daliniai, apie 10,000 vyrų, liau pateko į vokiečių ne-

Moss, Fredrikstad ir Sarp- Mess,n^’ “
sborg.

Osloje neseniai du nor
vegai darbininkų vadai su-( .. .
šaudyti, vienas nuteistas kad pasiektų šiaurinę Ita- 
visam gyvenimui į kalėji- liją. 
mą ir trys kiti nuteisti nuo 
10 iki 15 metų į kalėjimą.'šias britų žinias apie bom-

Berlynas, rūgs. 11 Vo- Apgulos stovis paskelb-i bardavimą patvirtina.
kiečiai bombardąvo Ismai- 
lia aerodromą prie Suez 
Kanalo. Numetė keletą to
nų sprogstančių ir pade
gančių bombų, praneša

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 13 d., 2 vai. po pietų įvyks

v •

-------------j------- r------------ - y Z « . . r •• • 
zika ir pranešimai pasieks Naujos Anglijos lietuvių taip pat dalyvavo Balteu- laisvę. Visi šių dalinių lie-

1 namus iš WCOP stoties Boston Mass. Pasukite savo diios aDvalvme nuo bėcan- tuviai kariai taip pat yra
i prekybinį laivą, kuris sto-j radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausykitės gra- čios bolševikų kariuome-i vokiečių nelaisvėje.’ k 
(vėjo Suez įlankoje. Ižios lietuviškos programos. nės. Lietuviai kariai įėjo į* je u?.r tebelaikomi. *

;urio-
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Rugsėjo 14-15 dd., 1941
Svč. Trejybės Lietuviu Parapijoj, Hartford, Conn.

1. Sekmadienį, rugsėjo 14 d., 11 vai. rytą iškilmingos 
šv. mišios ir pamokslas Švč. Trejybės lietuvių par. baž
nyčioje, 51 Capitol Avė. Šv. mišias atnašaus kleb. pre
latas J. Ambotas. Pamokslą pasakys kun. Jonas Kri
pas.

2. Pietūs.
3. 2 vai. po pietų Seimo atidarymas parapijos moky

klos svetainėje.
4. Atstovų ir svečių registracija ir mandatų priėmi

mas.
5. Sveikinimų kalbos.
6. Prezidiumo ir komisijų rinkimas: sveikinimų, 

spaudos, rezoliucijų ir mandatų.
7. Dr. Prano Galinio paskaita apie Lietuvą.
8. Mandatų komisijos raportas.
9. Pereito Seimo protokolo skaitymas.

Tos pačios dienos vakare, 7:30 yaląndą, parapijos 
syetainėje įvyks vakarienė Seimo atstovų ir svečių pa
gerbimui.

Seimo rengimo komisija, kuriai vadovauja klebo
nas prelatas Jonas Ambotas, nuoširdžiai kviečia visus 
dalyvauti, Seimo sesijoje ir vakarienėje.

Kun. Jonas švagzdys,

Vokiečių Komisaro Įsakymas 
Lietuvos Žemes Ūkio Reikalu

s -

ANTRA SEIMO DIENA

Pirmadienį, rugsėjo 15 d. LDS Seimo sesijos pra
sidės šv. mišiomis už mirusius LDS narius Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos bažnyčioje. Tuoj po pamaldų pa
rapijos mokyklos svetainėje įvyks Seimo sesijos šia 
tvarka:

1. Malda.
2. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
3. Centro Valdybos raportai.
4. Rezoliucijų skaitymas ir jų priėmimas.
5. Atstovų įnešimai ir jų svarstymas.
6. Centro Valdybos ir Komisijų rinkimas.
7. Kitam Seimui vieta.
8. Atsisveikinimo kalbos, padėkos ir tt.
9. Seimo uždarymas malda, Lietuvos ir Amerikos 

himnais.
Tos pačios dienos vakare, 7:30 valandą, parapijos 

mokyklos svetainėje įvyks koncertas, kurį atliks para
pijos choras, solistai, vadovybėje varg. Justo Balsio.

Atstovai ir svečiai, atvykę į LDS Seimą iš kitų ko
lonijų, nakvynei kreipkitės pas Seimo rengimo komi
sijos įgaliotinius, kurie šeštadienio vakare ir sekma
dienį bus svetainėje, kampas Capitol Avė. ir Lawrence 
St. kiekvienam (nai) bus parūpinta nakvynė ir su
teiktos visos informacijos. Priėmimo komisiją suda
ro šie: Juozas Bernotas, 7 Putnam Heights, ir Agota 
Žilionienė, 33 Babcock St.

Rengimo komisija kviečia visus lietuvius dvasiš
kius, profesionalus ir darbininkus atvykti į Seimą, da
lyvauti Seime ir Šeiminiuose parengimuose.

• w
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SVEIKINIMAI SEIMUI

Apskričiai, kuopos ,organizacijos, draugijos ir pa
vieniai asmenys, kurie siųsite sveikinimus LDS Sei
mui, adresuokite šiaip: LDS Seimas, % Rt. Rev. J. Am- 
bot, 53 Sapitol Avė., Hartford, Conn.

Brocktono lietuvių parapijos klebonas, LDS Centro 
ilgametis Pirmininkas ir Garbės Narys, Federacijos 
Dvasios Vadas atidarys LDS Seimą, rugsėjo 14 d., 
Hartford, Conn., įžangine kalba.

Į

—------------------
gas, kad jo kultūra pažen
gusi šimtą metų pirmyn 
(tuo metu vienas darbi
ninkas sušuko: “O kas su 
naktiniais marškiniais Vil
niuje vaikščiojo į teatrą, 
ar ne komisarų žmo
nos?”). Nedateklius ne-

žiama, kad bolševikų re
forma taip katastrofališ-

Vokietijos generalinis 
komisaras Lietuvoje Dr. 
von Rentein išleido įsaky
mą tvarkantį žemės ūkių 
padėtį. Šio įsakymo ištiso 
teksto dar negauta, bet jo 
svarbiausieji dėsniai yra 
šie:

Tie ūkininkai, kurie iki 
1940 metų birželio 15 d. (t. 
y. iki bolševikų okupaci
jos) turėjo iki 30 hektarų 
žemės ir bolševikų viešpa
tavimo metu patys valdė 
ūkį, tvirtinami tų ūkių val
dytojais. Tokiais pat val
dytojais tvirtinami tie ū- 
kių savininkai, kurių nor
ma virš 30 hektarų buvo 
nusavinta; jie paliekami 
tos ūkio dalies valdytojais, 
kuri bolševikų buvo jiems 
palikta, tačiau su sąlyga, 
jeigu jie bolševikų laikais 
jiems paliktąją ūkio dalį 
patys valdė. Naujakuriai 
ir mažažemiai, kurie bol
ševikų metu yra gavę že
mę naudojimuisi, laikomi 
tos teisės nustojusiais. Ta
čiau tiems naujakuriams 
ir mažažemiams, kurie su
geba gerai ūkininkauti, 
laikinai žemė paliekama 
valdyti. Buvusiems sov- 
chozams valdyti įsteigia
ma atskira administraci
ja. Tas žemes, kurios da
bar neapdirbamos, valdo 
vokiečių apygardų komi
sarai. Ūkininkams, dėl ap-idojamos

kai palietė žemės ūkį, jogj^ur^nS°je sovietų Lietu- 
__ __ aprūpinti k rąstą voje greit išnyksiąs, nes 
maistu, esą nutarta žemės draugiškosios respublikos 
valdymą perduoti tiems, visko atsiusiančios (salė-

norint

kurie tai geriausiai suge- je darbininkai kone choru 
. “ir supuvusių ar- 

nesinaudoja,būzų )• Krautuvėje išsi-
— i neduodama

bą. Nurodytomis valdyto- sušuko... 
jų teisėmis i —

pagal aną įsakymą, žydai, m°kejimui 
komunistai ir neūkininkai. pirkti todėl, kad darbinin- 

Pats įsakymas susideda kai neįsiskolintų 
iš septynių paragrafų.
— Lietuvoje paskelbtas 

įsakymas, kad Lietuvos 
miškų administracijos pa
reigūnai asmeniškai atsa
ko už tvarką ir darbą miš
kuose.

Iš Mšeritajts laitai
Lietuvoje

į ir tuo 
būdu geriau gyventų (sa
lėje pakilo garsus juokas). 
Po mėnesio bus visko, — 
tęsė toliau ‘draugas’ Mov- 
ša, — todėl, draugai, ir 
mes turime pakelti darbo 
našumą, — baigė jis.
— O ^ą mes už tą darbą 

gausime? — paklausė vie
nas darbininkas. Salėje 
pasigirdo aplodismentai. 
Tada ‘draugas’ Movša Vil- 
koviščas tiktai
— Čia pilna provokato

rių. Mes juos turime su
naikinti.

Mitingas buvo uždary
tas.

— Kovo pradžioje buvu
siame “Spaudos Fonde”, 
sovietiškoje valsty
binėje knygų leidykloje, į- 
vyko mitingas. Jam vado
vavo komunistų agentas 
Movša Vilkoviščas. Mitin
gas buvo privalomas vi
siems leidyklos tarnauto
jams ir darbininkams. Bi
jodami netekti paskutinio 
duonos kąsnio, mitingan 
atėjo apie 200 tarnautojų 
bei darbininkų.

Mitingo vadovai daug < 
šnekėjo apie bolševikinį I 
" • ” • . “buržujų išnau- kutinės žinios skelbia, būk Vo-

darbininkijos kiecziai ėmėsi ant naujo budo 
sileidimo ar tinginiavimo i vargus kapitalistinėje Lie- sulaikyti Maskolius nuo užklu- 
tinkamai neapdirbantiems tuvoje”, o paskum pasiūlė pimu, siunsdami nuogas mote- 
ūkių, grasoma griežtomis diskusijas. Staiga atsisto-įres ant kares lauko. Laike mu- 

Žemės ūkio jo viena darbininkė ir szio Finlandijoj, Vokiecziai at- 
graudenančiu balsu prabi- gabeno daugeli moterių, 
lo:

4F

surėkė:

ŠYPSENOS
Mahanoy’jaus “Saulė” 

paduoda štai kokią žinią iš 
Maskvos: (Paduodame
taip, kaip ji tilpo tame lai
kraštyje, netaisę rašybos). 

“MOSKVA, ROSUA — Pas-

Pirmadienį, rugsėjo 8 d. Kasakaičiui ir kitiems pa- 
š. m. nuo ankstyvo ryto šventino karstą ir atkalbė- 
kunigai, vienuolės ir pa- jo maldas, 
saųlionys vyko į Mariana- Kun. Jonas Švagždys, 
polio Kolegiją, Thompson, Brocktono lietuvių para- 
Conn., dalyvauti įžymaus pi jos klebonas, LDS Cent- 
mokslininko, pedagogo, Ii- ro Pirmininkas ir Federa- 
terato ir visuomenininko, cijos Dvasios Vadas, pasa- 
a. a. kun. dr. Jono Navic- kė turiningą pamokslą, pa
ko, MIC 
provincijolo laidotuvėse.

Spaudoje buvo paskelb- nūs Bažnyčiai, tėvynei ir
ta, kad laidotuvių pamal- išeivijai.
dos prasidės 11:30 vai. ry-. Po pamokslo vyko pro
tą (Dienos Šviesos Taupy- cesija mausolejaus link, 
mo Laiku), 
dėjo kiek ankščiau.

A. a. kun.
kūnas išneštas iš koplyčios stą nešė šie kunigai Mari- 
ir padėtas prie pietinės ko- jonai: dr. Juozas Vaškas, 
legijos rūmų verandos,kur kolegijos rektorius, dr. 
buvo pastatytas altorius Juozas Pauliukonis, Ado- 
šv. mišioms, prieš 11 vai. mas Markūnas, 
rytą. Kunigai, kurių buvo Poška, 
apie 160 iš visos Amerikos, čius, Jonas Vasilius, Ka- 
ir vargonininkai atgiedojo zys Stadalnikas ir Jonas menybė, 
egzekvijas ir kitas gies- ■ Saulis.

Procesijoje pirmose eilė- 
dovavo ir vargonėliais gro- se ėjo kunigai, karstas, nervų dalyvius susijaudi- 

giedoriai - vargonininkai, nusius — ašarojančius. 
Seserys vienuolės ir gausi 
minia pasaulionių.

Prie mausoliejaus, kun.
dr. K. Rėklaičiui, MIC. va
dovaujant, atskaityta mal
dos ir atgiedota giesmės. 
Paskutinį atsisveikinimo veikėjas. Ypač jaunimu 
pamokslą pasakė kun. Jo- studentams velionis buvo 
nas Balkūnas, Maspetho tėvas, mokytojas, 
lietuvių parapijos klebo
nas, Kunigų Vienybės Cen- vieko kapas visuomet kal- 
tro Sekretorius ir Federa- bės išeivijai: “Būkite išti- 
cijos Centro narys. Pa- kimi Bažnyčiai, Tėvynei”, 
mokslininkas labai jaus
mingais žodžiais įvertino 
a. a. kun. Navicko veiklą' 
išeivijoje ir velionio vardu 
tarė visiems iki pasimaty
mo amžinybėje.

Lietuvos vardu prabilo p. 
Jonas Budrys, Lietuvos 
Generalinis Konsulas. Jis 
pareiškė, kad a. a. kun. dr. 
Jonas Navickas buvo vie
nas įžymiausių lietuvių- 
patriotų.

Po to dalyviai tvarkin
gai ėjo prie kapo, kur 
mausolėjuje buvo karstas,

*9

*9 TT. Marijonų žymėdamas kun. dr. Jono 
Navicko didelius nuopel-

tačiau prasi- kuris yra visai arti Kolegi
jos rūmų, taip vadinama- 

dr. Navicko me itališkame darže. Kar- 
— _ j — -- - - —

Tomas
Juozas Kuprevi-

bausmėmis.
darbininkai grąžinami j 
savo senąsias vietas; jis ir 
naujakuriai irgi bus griež
tai baudžiami, jei trukdys 
ūkius perduoti naujiems 
valdytojams. Šis įsakymas 
įsigaliojo nuo 1941 m. rug
pjūčio 19 d.

Minėtame vokiečių ko
misaro įsakyme esą dar 
pasakyta, kad šis ūkių val
dymo pertvarkymas esąs 
laikinas. Jame dar pabrė-

X •

“rojų” ir “

ku
rioms paliepė nusiredyt ir mau-

Draugas, kodėl dabar (lytis upėje, kuria buvo užėmė 
niekur negaliu gauti pirkti Maskolei, kad atkreipti atyda 
batukų? Juk štai mano ju nuo vietų, kurias Vokiecziai 
bateliai visai kiauri, o nau
jų niekur negalima gau
ti. — Po šio paklausimo 
darbininkė parodė daly- ( 
viams tikrai suplyšusius' 
batelius. Salėje pasigirdo 
pritarimas, visi pradėjo 
tylomis kalbėtis apie bol
ševikinį “rojų”. Iš įsidrąsi
nusios salės pasipylė visa 
eilė klausimų.
— Kur dingo batukai, ko

jinės? Kodėl viskas dvigu
bai, trigubai ir daugiau 
pabrango? Kodėl negalima 
gauti įvairių dalykų? Ko
dėl krautuvėse nieko nega
lima gauti išsimokėtinai?

Tokiais ir panašiais klau
simais darbininkai apipy
lė prezidiumą. Salėje pasi
darė klaiku. Prezidiumo 
nariai, it ant žarijų sėdė
dami, pradėjo vienas į kitą 
žvalgytis ir iš syk nežino
jo, ką daryti. Tada atsisto
jo “draugas” Movša Vilko- 
viščas ir pradėjo maždaug 
taip aiškinti: Esą, sovietų 
kraštas esąs labai turtin-

ketino užimti. Maskoliai supra
to Vokiecziu tikslą ir nesipuole 
prie moterių, kaip sau Vokie
cziai mane ir toki budu nebuvo 
apgauti per nuogas moteres”.

Remkite tuos prof esi jonai us ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkites “Darbininke”.
wv^ww^wvwwwwwwwww^w^vr
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, a. a. kun. dr. Jo
nas Navickas, MIC.

Pastebėjau ir stipriausių
I

GERIAUSIUS !■ 
■ PERMANENT WAVE ;! 
I GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ ! • 
Į PINIGUS <!

CASPEfTS BEAUTY SALOM:
Į83 L ST., SO. BOSTON, MASS.!Į

Tel. ŠOU 4645 !'

mes. Vargonininkams va- 

jo muzikas Rapolas Juška, 
Šv. Petro lietuvių par. 

I vargonininkas, iš So. Bos-

LDS CENTRO KVIETIMAS

LDS Centro Valdyba, kaip ir LDS 6 kp.
Rengimo Komisija, nuoširdžiai kviečia visus mūsų iš
eivijos katalikus vadus, profesionalus ir darbininkus tono 
atvyk« i Seimt. Atstovai turėti apskričių ir kuo-1 pus- d Hktos valandos 
pų valdybų įgaliojimus su Dvasios Vadų ir valdybų , ko iškiįmi šv. mi-
pirmininkų ir raštininkų parašais šioS už a a ku® j Na.

Hartfordieciai lietuviai katalikai, darbininkai y- , - .
ra nuoširdus ir vaisingi. Jiems vadovauja jzymus mu- . \ „ vv^knnaJ
sų išeivijos vadas, nuoširdus LDS ir “Darbininko re-. H T n’Rrwn Mnrt *
mėjas Garbės Narys, prelatas JonasAmbotas. Hart-| fordJ į iugzilia-l
fordo lietuvių parapijos vikaru yra jsymus laikraščio rag Ga^eS čakonų buvo 
•Darbininko bendradarbis, kun. Jonas Kripas. kun. dr j Končįus įš Mt
• Puškame sekmad.enj ir pirmadienj, rugsėjo 14 CarmeI Pa ir subdeakonu 
ir 15 dd. Hartforde! _ kun j Simonaitis iš E.

lizabeth, N. J. Deakonu 
buvo kun. J. S. Kasakaitis 
iš Pittston, Pa. ir subdea
konu — kun. P. M. Juras iš 
Lawrence, Mass .

Akolytais buvo kun. P. 
Skruodenis ,MIC. iš Keno- 
sha, Wis., kun. J. Dam
brauskas, MIC. iš Chicago, 
III., kun. J. Baltrušaitis, 
MIC. Ceremonijų vedėjas 
buvo kun. John J. Hayes, 

į Hartfordo diecezijos vice
kancleris, ir kun. P. Mali
nauskas, MIC.

Laike šv. mišių giedojo atsisveikinti su a. a. kun. 
vargonininkai ir kunigai, i dr. Navicku, ir ant jo kars- 
a Po mišių J. E. vyskupasrtd bėrė smiltis. 

OiBrien,;asistuojant kun. 
KI Vasiui.»fcun. J. Čepukai- 
ėitai, kum -J. Valantiejui, 
kun. P.' M. Jurui, kun. J.

Elsie Ready to Meet Governor

Seimo
- • >/

v •

Visi pabrėžė — “Neteko
me įžymaus vado - veikė
jo!”

Taip, a. a. kun. dr. Jonas 
Navickas buvo kuklus, 
nuoširdus ir uolus vadas,

A. a. kun. dr. Jono Na-

Elsie, mosi cow in vili hold Ai the Massachusette
Statė buildtng at Brockton Fair from Sept. T to 13 inclusive. Elsie, 
a purebred -Jersev from Elor MUb f arm in Bjcbkfleld, Mass., knavrn to 
millions as the Borden glamour cow, will appear at Brockton in the 
šame luxurious boudoir s<ne occupied at the New York Worl4*s Fiwr arte 
her subseųuent appearances in motion pictures in Hollywood.

is;

’ f ‘

i* •

i Taip palydėtas amžiny
bėn, ištikimas Aaikščiau- 
siajan, Jo Bažnyčiai? Tė
vynei ir tautai, didžioji as-

» «Y*'

Lietuviai, išeiviai, ypač 
Naujos Anglijos, dažnai 
galės aplankyti a. a. kun. 
dr. Navicko kapą ir iš jo 
pasisemti sau stiprybės, 
kad lietuvių katalikų įstai
gos ne tik išsilaikytų, bet 
ir stiprėtų; kad katalikiš
koji lietuviškoji spauda, 
kuriai velionis nuoširdžiai 
bendradarbiavo ir sielojosi 
jos išplatinimu, pasiektų 
kiekvieno lietuvio namus; 
kad Lietuva, kurią jis taip 
mylėjo, jai užjautė ir dėl 
jos dirbo, atgautų nepri
klausomybę ir laisvę; kad 
lietuviai vieningai stotų 
po Kristaus vėliava.

Lai Aukščiausiasis su
teikia a. a. kun. dr. Jono 
Navicko, MIC., vėlei 
mybę amžinybėje!

k .XX XXXXXXXX

New Hampshire

i
ra-

X

19 So. Main St. Tel. 3330 Concord,

SEARS, ROEBUCK AND CO

Peter Dutile
Pristatytojai Anglies

.9; >

292 Messer St. Tel. 757 Laconią. N. H.
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Pokarinis Europos Žemėlapis
Anglų spaudoj paduodama pokarinis Europos 

žemėlapis, kurį vokiečiai būk tai jau padarę, tuo, žino
ma, supratimu, jei Hitleris karą laimėtų. Tą žemėlapį 
būk tai įteikę patys vokiečiai vienam amerikiečiui, 
Courtney, kurs tik dabar sugrįžo iš Vokietijos. Ponas 
Courtney teigia, kad vokiečiai padarysią radikalių pa
keitimų politinėj Europos santvarkoj. Kai kurias vals
tybes žymiai praplėsiu, kai kurias gerokai apkarpysią, 
o kai kurias visai panaikinsią. Prancūzai nebus nu
skriausti. Jie turės grąžinti Vokietijai Elzasą ir Lota
ringiją ,bet gaus geroką sklypą Belgijos, kuri bus la
bai apkarpyta. Iš Olandijos beveik nieko neliksią. Da
nija ir Norvegija bus sumažybintos ir paliktos griež
toj vokiečių globoj. Lenkijai bus palikta Varšuvos apy
linkės. Rusija būsianti suskaldyta. Iš jos išdigs Balt- 
gudija, Ukraina ir kažkoks “Eastland”. Italija gaus 
didelį Balkanų gabalą. Iš Jugoslavijos nė trečdalio ne
beliks. Gausiai bus apdovanotos Rumunija ir Vengri
ja — Rusijos lėšomis. Suomija, taip pat Rusijos lėšo-j 
mis, bus trečdaliu padidinta. Latvija ir Estija bus pa
naikintos. Bet kas įstabiausia — iškilsianti didžiulėj 
Lietuva, “didingos Pabaltijo tautos branduolys”. Taip 
lyg atrodo, kad naujų valstybių iškilimas, susmuki
mas ar išnykimas eina proporcingai jų palankumui ar 
nepalankumui nacių režimui.

Kad tokį žemėlapį vokiečiai būtų pagaminę, gali
ma ir patikėti. Bet kad jį būtų parodę amerikiečiui, 
kuomet karo likimas dar neišspręstas, apie tai tenka 
smarkiai paabejoti. Veikiausiai čia bus kokia gudri 
propaganda, tik ne Vokietijos naudai ir ne džiūgavi
mui tų tautų, kurios lyg pirštu parodomos kaipo vo
kiečiams prietelingos. Čia aiškiai siekiama sukurstyt 
tos tautos, kurios daugiausiai vokiečiams priešinosi 
ir kurių ateitis ant busimojo žemėlapio taip prastai 
atrodo.

“Busimoji Lietuva” užima stambų žemės plotą, 
gal tris kartus didesnį nė buvusios Lietuvos sienas. 
Tai, žinoma glosto mūsų savymeilę, bet kaip tik dėlto 
turime apsižiūrėti ,kad nepakliūtume ant gudriai pa
kišto kabliuko kokiam nesąžiningam propagandistui.

K.

DEDIKUOJA ATSTOVYBEI SPARNUS — Nor
vegijos Princese Martha Norvegijos atstovybėje Wa- 
shingtone buvo ceremonijų oficialas, kuomet buvo 
atstovybėje dedikuota nauja Norvegijos vėliava. Prie 
pakėlimo vėliavos vidury matosi William Knudsen ir 
dešinėj, Valstybės Sekretorius Sumner Welles.

Iš Uragvajaus Lietuvių Gyvenimo

AR JIE LIETUVIAI?

Prasidėjus Vokietijos su 
Rusija karui, komunistai 
tuojau pradėjo aukų rinki
mą Amerikoje Sovietų Są
jungai (Rusijai) gelbėti. 
Komunistai, kurie visą lai
ką šaukė gyvu žodžiu ir 
spaudoje, kad Sovietų Są
junga yra turtingiausia 
šalis, kad joje nėra bedar
bių, kad jai nieko netrūks
ta, o štai dabar žvejoja do
lerius iš “skurdo ir vargo 
prispaustų” darbininkų.

Visi gerai žino, kad Lie
tuvą apvogė ir nuteriojo 
bolševikai per vienus oku
pacijos metus. Tačiau lie
tuviški komunistai neren
ka aukų Lietuvai, bet ren
ka Sovietų Rusijai.

Kodėl komunistai neren
ka aukų Lietuvai? Todėl, 
kad Lietuvoje “nebešvie
čia Stalino saulė”, kad Lie
tuvoje nebėra kacapų, ku
rie už lietuvybę ir tikėji
mą areštuotų, tremtų ir 
šaudytų lietuvius.

Taigi ir statome klausi
mą, ar lietuviškai kalbanti 
komunistai yra lietuviai ? 
Jeigu jie būtų tikri lietu
viai, tai jie dirbtų Lietu
vai; jie kovotų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
Bet ne, jie ne tik nekovo
ja už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, bet jie vi
somis galimybėmis kovo
ja, kad Lietuva būtų ko
munizmo vergijoje — So
vietų Rusijos dalimi.

Komunistai nesirūpina 
ir nerenka aukų sušelpi- 
mui lietuvių, prancūzų, 
norvegų, belgų, lenkų, lat
vių, estų, suomių ir kitų 
bet tik Sovietų Rusijos.

Tiesa, komunistai savo 
atsišaukimuose kalba apie 
lietuvius, kurie “sykiu su 
Raudonąja Armija ar kur 
kitur kariauja prieš hitle- 
rizmą”, bet toji kalba yra 
didžiausia apgaulė, di
džiausias melas. Visa lie
tuvių tauta, išskyrus ko-

Vokiečiai Reikalauja Besąlyginio Paklusnumo
’ 1 Pirmas Įsakymas Nukreiptas Prieš Žydus

F * ' « * * _______________________

— Švedų laikraštis “Da- reicho komisaru. Tasai at- ir visų puolimų prieš na- 
gens Nyheter” įsidėjo to- sišaukimas yra ypatingai čionai - socialistinę Vokie- 
kią žinią iš Berlyno:

t j — ” "" r •

“Pirmasis oficialinis pra- dinės linijos būsimai 
nešimas 
Lohses paskyrimą reicho me krašte, 
komisaru Ostland’ui nea- sudarė 
tėjo iš Berlyno, bet iš jo Lietuvos valstybę”, varto- reikalauti, kad jos įsaky- 
naujos tarnybos vietos, jant atsišaukimo terminą, mai būtų vykdomi besąly- 
Atsišaukimas į Lietuvos Reicho komisaras Lohse giniai, nes jį turi tiK vieną 
gyventojus, išleistame bu- kviečia gyventojus viso- tikslą: jūsų krašto ir jūsų 
vusioje krašto sostinėje mis pajėgomis padėti su- pačių gyvybės 
Kaune, jis skelbia, esąs1 daryti “naują tvarką i“ VcLisčir J 
paskirtas reicho kanclerio surasti darbą”. Toliau jis pakvies 
Hitlerio liepos m. 17 d. savo atsišaukime sako:

Dar Keletą Metų...
“Bolševizmas grasino vi- kai Vokietija 

sai Europai. Jis buvo pasi-;klausimu dėl interesų sfe- 
ruošęs pulti Vokietiją. Jei rų, pavojinga pasėkomis 
tas pasaulio priešas būtų buvusios vyriausybės poli- 
siautęs dar keletą metų tika parodė tikrą savo ver- 
pas jus, tai nieko nebūtų tę: Sovietų Sąjunga galė- 
pasilikę iš jūsų turto ir jū- jo jus užpulti be pasiprie- 
sų tautos. Bolševikų vadai šinimo. 
būtų išgabenę jus į Sibirą,! 
apiplėšę ir užmušę jus. to, padaryto vokiškumui, patikrinti. 
Savo krauju vokiečių tau-' 
tos karo pajėga nugalėjo 
pasaulio priešą - bolševi
kus. Iš to kiekvienas ture-

avoioaumuiv uv viviiu .

tų suprasti, kad tuo pasi- neužsiminta apie Lie-

įdomus, kadangi juomi tiją, vokiečių vyriausybė 
aiškiai nurodomos pagrin<dės pastangų užtikrinti 

i vo-1 jums darbą, duoną ir pa- 
apie gauleterio kiečių administracijai ta- žangą, kad jums būtų ge- 

kuris ligi šiol ra gyventi. Tačiau vokie- 
“Buvusią laisvą čių administracija privalo

> saugumą, 
ir Vokiečių administracija 

> bendradarbiauti 
■jūsų tautos atstovus mies
tuose ir kaimuose. Jei bus 
reikalinga, ji pakvies pati-

nusileido kimus jūsų tautos žmones,
kad per juos galėtumėt pa
tiekti jūsų pageidavimus 
reicho komisaru,, genera
liniam komisarui ir apy
gardų komisarams, ir jie 
leis jums steigti šaulių 
organizacijas visam jūsų 

“Nepaisydama viso pik- darbui bei jūsų gyvybei

Atvažiavus kun. J. Ka- maldas gieda Serros baž- 
manduliui Urugvajun, su-inyčioje. Iki šiol mūsų ko- 
skurdęs lietuvių visuome-jlonijoje vien komunistinio 
ninis gyvenimas žymiai 
pagyvėjo. Prieš keletą me
tų kun. Radžiui mūsų ko
loniją apleidus, katalikiš
kas bei tautinis lietuvių 
veikimas pakriko, o laikui 
bėgant ir visai apmirė. Da
bar vėl pradeda atgyti. 
Nesenai į mūsų koloniją 
pribuvęs kun. J. Kaman
dulis jau įkūrė lietuvių ka
talikų akcijos draugiją, 
organizuoja lietuvišką pa
rapiją, mėgina suburti 
jaunimą ir rūpinasi išgavi
mu lietuviams bažnyčios. 
Taip gi sudarė bažnytinį 
chorą, kuris p. Svilainio 
vadovaujamas sekmadie
niais per lietuviškas pa-

‘Darbo’ šūkavimas tegir- 
dėt buvo. Nors tų lietuviš
kų išgamų tik desėtkas, 
kitas čia tepriskaitoma, 
bet jie tuo vergiškumo, 
mūsų tautos priešų garbi
nimu persisunkusiu laik
raščiu, atkakliausiai dirba 
žalingą darbą lietuvių tar
pe. Tamsius mūsų žmone- 
lius mokina paniekint sa
vo kalbą, savo gražius pa
pročius, pamindami visa, 
kas lietuviui nuo amžių

v •

Blaivininkų Seimas
Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 

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

kite išrinkti kuodaugiausia atstovų. Be to ir visus blai
vybės prietelius prašome dalyvauti skaitlingai. Seimo 
^dienotvarkė tilps vėliau spaudoje.

Kun. J. Padvaiskas, Pirmininkas, 
V. J. Blavackas, Raštininkas.

Nė Vienu Žodžiu Neužsiminta...
Įsidėmėtina, kad tame Lohse yra gimęs Holsteine 

--------------------------—e- atsišaukime nė vienu žo-1896 m. Prieš paskyrimą į 
________________r_____, “Ostland’ą”, jis buvo Šlez- 

remdama vokiečių tauta ^uvos vyriausybę, kuri vigo - Holsteino gauleite- 
dabar pasiėmė prievolę ir prįeg mėnesį paskelbė Lie- ris ir vyr. prezidentas, 
teisę sudaryti sąlygas, kad įuvos savarankiškumą ir Lohse dalyvavęs kaip ka- 
panašus pavojus----------- ' neprįkiausomybę, pasi-reivis pasauliniame kare,
met nebegręstų Europos remcĮama ta padėtimi, ku- o šiam pasibaigus grįžęs į 

tmdicijoms *r v*sai ri buvo prieš rusų okupa- savo verslą kaipo pirklys.
- - ’ - -----1— —'

Tie, kurie per pastaruo- vyriausybė pranešė _______________ c_________
sius 20 metų žadėjo jums telegrama reicho kanc- 1925 metais Hitleris jį pa- 

vo pareiga vesti savo poli- 
tiką tokiu būdu, kad išlo-Į- - 
šus ant Sovietų Sąjungos 
ir vokiečių reicho priešin
gumų. Tačiau tą valandą,

jų egzistencijai.
<41

ei ją pereitais metais. Ši Jis anksti įstojęs į nacio- 
i apie nalsocialistų partiją. Jau

tiek daug laisvės, laikė sa- Įerįuį Hitleriui. Atrodo, skyręs Šlezvigo - Holstei- 
> apie nepri- no “gauleiteriu” (apygar- 

■ klausomą Lietuvos valsty- dos vedėju). Kaip ir dau- 
bę nebėra. Apie Lietuvos gelis kitų vadovaujamų 
vyriausybę, kuri per 20 nacionalsocializmo veikė- 
metų valdė kraštą, pami- jų, jis aktingai dalyvavęs 
nėta tik tiek: “Tie. kurie Hitlerio kovoje už valdžią, 
žadėjo jums tiek daug lai- Trumpą laiką jis buvęs 
svės”. Dalyvavimas admi- suimtas. Be to, jis aštuo- 
nistracijoj, tuo atsišauki- niom dienom buvęs paša- 
mu siūlomas lietuvių tau- lintas iš Prūsijos landtago 
tai, yra mažesnis, nekaip ir muštynėse reichstage 
ta nepriklausomybė, kurią 1932 m. buvęs taip sužeis- 
turi čekai dabartiniame tas, jog turėjęs būti nuga- 
protektorate. bentas į ligoninę. Jo var-

■ das pagarsėjo, kai kovose 
prieš komunistus pirmai
siais mėnesiais po Hitlerio 
įsigalėjimo jis reikalavęs 
pakarti vieną komunistų 
vadą už kiekvieną per de
monstracijas žuvusį na
cionalsocialistą.

Pagaliau, sakytas švedų 
laikraštis pastebi, kad 
Lohse esąs asmeniškai la- 

( bai artimas naujam Vokie- 
I Tęsinys 5-tame pusi.

Jei kun. J. Kamandulis ir 
toliau tokiu ištvermingu
mu mūsų tarpe dirbs, tiki
me, kad mūsų kilnaus dar
bo kenkėjus su laiku nu
galėję, susipratimą ir gra
žų sugyvenimą mūsų kolo- 
nuijoje įgyvendinsime.

Iš kun. J. Kamandulio 
gaunami Šiaurės Ameri- Drauge su savo atsišau----- --------- ---- —----ou oavu avcioau- 

šventa buvo. Dėl to čia di-^kos laikraščiai: ‘Draugas’, kimu į tautą reicho komi-

munistus, kovoja lygiai 
prieš hitlerizmą, kaip ir 
prieš komunizmą, nes ir 
vienas ir kitas izmas prie
šingas Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei, dar 
daugiau, priešingas religi
jos laisvei.

Sovietų Rusijos raudo
nieji nužudė tūkstančius 
lietuvių, šimtus tūkstan
čių jų ištrėmė į Sibirą, kur 
jie yra sugrūsti požemiuo
se skursta ir badauja. Ko
munistai nesirūpina iš
tremtaisiais lietuviais, bet 
jie rūpinasi tais, kurie lie
tuvius apiplėšė, kankina 
ir žudo.

Štai kodėl komunistai y- 
ra išgamos, veidmainiai ir 
demokratijos priešai.

Nei vienas lietuvis netu
rėtų susidėti su išgamo
mis komunistais, neaukoti 
nei vieno cento komuniz
mui, kurie dirba pasaulio 
didžiausios pabaisos — 
komunizmo naudai.

džiausis tamsumas, dvasi- ‘Darbininkas’, 
nis susmukimas vyrauja.

Štai dabar Lietuvai taip 
vargų prislėgtai, kiekvie
nas, rodos, savo tėvynės 
nelaimes atjaučia kiekvie
nas sau paaimanuoja, bet 
kad kuomi nors savo tėvy
nei pasitarnavus, prie nau
dingo lietuvybės darbo 
prisidėjus, lietuvišku or
ganizavimu pasirūpinus, 
tai tokių tik maža dalelė 
randasi lietuvių tarpe. Mū
sų kolonijos tuos visus 
negerumus gyvai atjaus- 
damos, rūpinasi reikalaut 
mums lietuvį kunigą, tikė
dami, kad tik kunigo va
dovaujami teįstengsime 
mūsų koloniją iš šito sus
tingimo išjudinti.

Nelengvas tat darbas 
puola ant mūsų jauno ku
nigo pečių; čia reikia netik 
mokėt su katalikybės prie
šais pasekmingai kovot, 
bet ir pačių katalikų tarpe 
dirbti.

Kun. J. Kamandulis sa
vo gražiu taktu, geležiniu 
ištvermingumu, ir dideliu 
savo pareigoms atsidėji
mu, gražių vilčių ir pasiti
kėjimo mumyse sukėlė.

‘Amerika’ sąrąs Lohse paskyrė Dr. 
iš rankų į rankas pas mus von Renteln generaliniu 
eina; uoliausiai juos skai- komisaru “buv. laisvos 
tome pasidalindami. Tie Lietuvos valstybės terito- 
turiningi, gyvi žiniomis, rijai”, kuris savo ruožtu 
lietuvių katalikų laikraš- paskyrė penkis apygardų 
čiai gyvai nupiešia mums komisarus stambesniems 
Šiaurės Amerikos lietuvių miestams ir apygardoms”, 
katalikų veiklą; kokios di-i Tas pats laikraštis pra- 
delės katalikiškos organi- neša, kad vokiečių reicho 
zacijos, parapijos, bažny- komisaras “Ostland’ui” 
čios ir įvairios mokyklos. į 
Mūsų broliai Šiaurės Ame
rikoje turi daug ko. Ir visa 
tai lietuvio kataliko darbš
tumu, ir kultūringumu pa
siekta. Tie laikraščiai čia 
gaunami mus dvasiniai at
gaivina, priduoda mums 
energijos, didesnio pasiry
žimo darbui.

Pradžia mūsų katalikiš-. 
ko veikimo begalo sunki, t 
Bet jei mūsų kunigo kan
trybė neišseks ir toliau ši
tokiose sunkiose gyveni
mo sąlygose, šioje skur
džioje Urugvajaus lietu
vių kolonijoje gyvenant, 
pasiektume ir mes, nors 
tokių katalikiškų ir kultu-j 
rinių laimėjimų, ką mūsų 
kaimyninių kolonijų, Bra
zilijos bei Argentinos lie
tuviai yra pasiekę. AŠ.

Karališkoji Britų pora — Karalius Jurgis ir karalienė 
Elžbieta vizituoja East End oro apsaugos slėptuves. 
Jie dažnai po nacių bombardavimo Londono apžiūri 
bombarduotas vietas.

l
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A. a. Kunigo Dr. Jono Navicko Laidotuvių Iškilmių Vaizdai
*

J. E. vyskupas Henry J. O’Brien, Hartfordo diecezijos vyskupo pa
dėjėjas, vaizduojamas prie altoriaus atnašaująs pontifikales šv. mišias 
už a. a. kun. Navicko vėlę, Marianapolio Kolegijos rūmų verandoje. 
Vyskupo kairėje yra kun. J. Simonaitis iš Elizabeth, N. J., subdeakonas 
ir dešinėje kun. dr. J. Končius iš Mt. Carmel, Pa., deakonas. %SterbTeiegram

J.

Vaizdas karsto, kuris buvo pastatytas prie rūmų verandos ties al
torių laike iškilmingų pamaldų. Sėdi kunigai, seserys vienuolės, bro
liukai ir pasaulionys. Vaizde matome tik dalį tos minios, kuri dalyva
vo laidotuvėse. Kairėje matome sėdintį adv. Antaną Milerį su žmona iš 
Worcesterio, o prieš juos pirmoje eilėje sėdi kun. V. Karkauskas iš An- 
sonia, Conn. ir kun. J. Kazlauskas iš Bridgeport, Conn. w<SterbTeiegram

Paskutinės Kun. Dr. Jono Navicko Dienas
__ __________ , «---------------------------------

Ta ramybe jis pats tar
tum netikėjo. Praleidęs 
šeštadienį iki popietės Wa- 
terbury, jis grįžo į savo 
Marianapolį toks pat švie
sus ir linksmas. Sekma
dienį aplankė prietelius— 
kun, dr. K. Urbonavičių, 
Džimuką, kuris dabar ne
pajėgia suprasti, kaip kun. 
J. Navickas numirė, 
sai, kuris jį ant kelių sū
pavo, šnekino ir juokino. 
Aplankė ir kitus kunigus.

Nustebęs, kad štai nauja 
savaitė ateina be smūgių, 
be sukrėtimų, jisai tarė 
kunigui J. Jančiui:
— Pats netikiu, kad jau 

taip nieko ir nebus... Dai
rausi, žiūriu, iš kur juodas 
debesys kyla.
A. a. kun. Jonas Navickas 
tarė paskutinę savo valią.

Juodas, skaudus debesys; 
tikrai kilo.
— Mirti aš nebijau. Esu! 

pasirengęs,— kalbėjo kun. 
J. Navickas.

Nenori tikėti, kad tai

Nuotrupos. Net vyskupas apsiverkė 
sužinojęs apie kun. J. Navicko mirtį.

Vyras, kuris tik kitais rūpinosi ir 
gyveno.

Mirti nebijau, nes esu pasiruošęs,—pasakė 
a. a. kun. dr. Jonas Navickas

Iš Chicagos, iš Washing- ir sakėsi dar norėjęs grįž- 
tono, iš visos Naujosios ■ ti, pamatyti tas vietas, kur 
AnglijOS plaukia Žmonės'0^™5 Vtif anom Vnr mrdr£- 
pasižiūrėti to vyro, kurį vi
si mylėjo ir gerbė. Kun. J. 
Navickas guli Marianapo
lio kolegijos didžiojoj sa
lėj. Jo veidas tartum vaš
kinis, išbalusiose rankose 
rąžančius. Aplinkui blyk
čioja žvakės, o šalia, nuliū
dęs stovi marijonų broliu
kas ir negali atsitraukti: 
meldžiasi ir meldžiasi už 
tą, kuris vadovavo, patarė, 
buvo geras. Gale salės — 
seserys vienuolės, o jų a- 
kyse — ašaros.

Visiems gaila. Senelis 
vyskupas, išgirdęs apie jo 
mirtį, apsiverkė: vienas 
kunigas iš New Yorko 
guodėsi:
— Išgirdęs, kad kun. Na

vickas mirė, verkiau, kaip 
vaikas.

Daug jų dabar eina pas-. 
tarą kartą nusilenkti šiam; 
dideliam vyrui. Netrukus, 
čia jo visai nebus, tik jo 
gera dvasia ir atminimai 
skrajos viršum kiparisų ir 
ąžuolų Marianapolio so
duose.

• y*
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'Nuo tos vidurnakčio va-Į 
landos, kada nubudęs pasi-; 
juto esąs ligonis, kada 

i tamsy grabinėdamas ieš- 
ikojo elektros ir kada per, 
i nykius, sumigusius kori
dorius, atsidūsėdamas nuo 
skausmo, skubėjo žadinti 
artimiausio kunigo vie
nuolio, jis jau matė prasi- 
veriant mirties angą. Juo
das angelas jau kėlė amži
nybės vartus ir gražioj ku
nigo Jono Navicko darbų 
knygoj vertė paskutinį la-

* pą. 
j Jis pats tai nujautė ir a- 
titokęs kun. J. Jančiui ė- 
mė sakyti savo nurody
mus.
— Ką čia atminsiu viską,

— nusiskundė šisai.
— Tai paimk popieros ir 

susižymėk, — tarė kun. 
Navickas.

Ir jis pasakojo ilgai — 
paskutinę savo valią tarė. 
Daug darbų jis nešė, daug 
rūpesčių ir planų turėjo, 
daug ką gero ir gražaus 
buvo numatęs: visa tai rei
kėjo į vėžes sustumti, kad 
greičiau susigaudytų tas 
kuris po jo ateis.

Pagaliau neiškentęs kun.
J. Jančius sako: , _ _ w .

— Rašiau, rašiau, Tėveli, nutės. Kun. J. Navickas ne, 
bet po kelių dienų suplėšy- kiek nesijaučia pailsęs, pa- 
siu ir išmesiu: nereikės... ; blogėjęs. Jis klausosi šne-

Negreit dabar tie keturi kos, pats pritaria, — ir vis- 
užrašų lapai bus suplėšyti, kas atrodo taip normalu, 
Mirtis stovėjo už paprasta... Pagulės dieną
durų ir laukė. kitą, pasilsės, atsigaus, —

Į ligoninę nuvežtas, kun. ir vėl judrus grįš į Maria-

mirktels jisai, ar net ap-! 
rėks, — ir tu eini kaip vy-| 
ras nuo jo, nieko nebijai:; 
žinai, kad tau nevienas ( 
nieko nepadarys. Mylėjom 
mes jį.

. i Taip pasakojosi vienas' 
’ studentas.

Štai anie du klierikai kai-; 
basi, minutė bėga po mi-;

blogėjęs. Jis klausosi šne-

v •

gimė, kur augo, kur mokė- 
j si ir kur praėjusi karo au- 
;dra daug išvertė, sudegi
no, sunaikino.
— Jonuti, — tarė savo gi

minaičiui ligoninėj, susi- 
1 mąstęs apie ateitį, — kad 
tik bolševikai negrįžtų. 

' Tada jau nieko neliktų...
Velionis atskleidžia įdomių 
dalykų iš praeities.

Ne tik tolimi rūpesčiai 
gulė ant pailsusių kun. J. 
Navicko pečių. Paskutinė
mis šešiomis savaitėmis jį'

| ligoninę nuvežtas, kun. 11 i
J. Navickas, vos spėjo kiek napolį, vėl stos prie darbų, 
atsigauti, ir vėl buvo gy- vėl pavakare vaikščios 
vas, gerai nusiteikęs. Jei Kryžiaus Kelius dideliuo-. 

Ii   • ¥. i i y __   i • c-a tao a/./Iiiacokas iš lankančių pasakojo se kolegijos soduose... 
linksmas istorijas, jis pats Ūmai kun. J. Navickas 
čia vieną, čia antrą smagų susipurtė. Lyg koks išvidi- 
žodį primetė. Pavakare jis nis smūgis būtų jį sukrė-

ĮSPŪDŽIAI IŠ EKSKURSINĖS KELIONĖS 
Į MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ

Rašo Albina A. Poškienė, 
Chicago, III.

(Tąsa)

Mūras Ant Trijų Ir Pusės 
Akelių Žemės

Iš čia nuvykome į pačią Jung- 
Valstybių Sostinės Namą — 
The Capitol, kurio kertinį ak
menį padėjo pats George Wa- 
shington ir kurio mūras yra nu
sidriekęs net ant trijų ir pusės 
akerių žemės. Įlipome per ryti
nius laiptus, ant kurių preziden
tai yra inauguruojami. Įėjome 
per dideles bronzines duris, ku
rios sveria virš 20,000 svarų ir 
ant tų durų randasi iškaltas 
Christopher Columbus, Ameri
kos atradėjas ir kiti 9 paveiks
lai vaizduojanti jo istorinę ke
lionę. Viduje grindys, vadas aiš
kino, yra padarytos iš specia-

j lios medžiagos, vadinamos Min- 
Klierikai išbėgo daktaro, ton tile, kuri buvo pargabenta 

. jau nerado iš Anglijos ir kurios šiandieną

$ * ♦

Sutemus šalia kolegijos 
ilgai dar švysčioja žibu
riai, girdėti balsai. Tai 
duobkasiai rengia amžino 
poilsio namelį. Pavargo 
kun. J. Navickas beplušė- 
damas, savęs visai nepai
sydamas. Nūn ilgam poil
siui išsirengė.

Nuvežtas į ligoninę, ne 
savo sveikata rūpinosi, o 
kitais. Atsiminė Lietuvą, 
gimines ir kalbėjo:

—Gal jie nė namų jau 
neturi kur gyventi...

Ir iš jo didelių, mėlynų a- 
kių pabiro ašaros. Pasku
tinę valandą kun. J. Navic
kui skaudėjo širdis dėl ki
tų vargę, nelaimių ir kan
čios. Jis mylėjo karštai, 
giliai savo gimtąjį kraštą

Į 

ištFko~tent'keturi*skaudūs' Paskutims trenksmas^
smūgiai. Dėl jų naktimis!13. to Juodo debeAS10„ ^eno‘ 
nemigo, graužėsi. Nuliu- P*1.3?11 drA' Ęak.aus-
dęs dirbo ir dirbo. Jis tuos ko’ 85™^*> kal Patare va‘ 
smūgius gerai žinojo. Jis au°V J Ugninę. Daug ge- 
suprato, kaip jie sveikatą Plan«> daug v,lc‘d ,r 
jam ardo, ir juos išvardijo,! 3vaJonl1 ->ls tuJeJ°; daug 
kai jau liga paguldė. itrosko, Padaryf tautos> 

; vienuolyno, atskirų asme- 
Tačiau paskutinės trys!

dienos jam buvo šviesios. 
Gerai jis nusiteikė pake
liui į Waterburį. Tai buvo 
penktadienį. Išvažiavo su
sikrimtęs, bet už Hartfor
do nušvito, ramiu, geru 
balsu pasakojo apie kun. 
Saurusaitį, apie pirmą lie
tuvišką mokyklą, apie sa
vo misijonieriavimą ir net 
savo planus atskleidė. Pa
sakojo, kaip gražu, begalo 
gražų rudenį čia, Ameri
koje. Rodė jis medžius, 
kalnelius ir žavėjosi jų ru
deniniu apdaru: tai čia, tai 
ten jau lapai raudo... Daug j 
gražių, senų atsitikimų pa
sakojo kelionėj ir pas kun. 
Valantiejų klebonijoj, tar
tum žmogus, kuris po di
delių darbų atsisėdo pasil
sėti ir saulėleidžio valandą 
apžvelgia savo laukų der
lių. Iš tikrųjų tai buvo 
kun. Jonui Navickui sau
lėleidžio valanda, paskuti
nis spindulys. Tas spindu
lys buvo toks ramus, ilge
siu dvelkiąs: buvo tai am
žinosios saulės ilgesys.

i iš to juodo debesio. Neno-

v •

; išsiuntė nuo savęs buvu- t§s. Ištikimoji širdis jau 
| sius ten kunigus. Gal no- skaitė paskutinius savo 
i rėjo pasimelsti, pasilsėti plastelėjimus..^ 
valandėlę, o tos jo valan- f 
dėlės buvo jau trumpos/ Tuoj grįžę, ----- ---------------- --------
visiškai trumpos. Mirtis kun. J. Navicko gyvųjų niekur nebūtų galima gauti.! 
jau stovėjo už durų ir lau-; tarpe. |nes j°s yra- pačios pirmutinės;

1 kė. Širdis, kuri paskutiniu Keli kunigai tuo momen-,sudėtos 1831 metais. Tad. mo-! 
■ ’ ’ - ’ - ’---- = 1---- T — zajiškos grindys.

marmurai, didžiausi 
bei laiptai, šimtais 
piešiniai, paveikslai 
tūrinė išdirbystė vaizduoja į- 
vairius istorijos įvykius bei

• v

nų labui. Tačiau jo blai
vus, realiai gyvenimą ver
tinąs protas ir kažkoks gi
lesnis įspėjimas kuždėjo: 
štai tavo metas jau atėjo.

metu dirbo penkis kartus tu kopė kun. J. Navicko 
silpniau negu normaliai aplankyti, pasišnekėti, 
reikėtų, jau skaitė pasku
tinius dūžius, ta ištikimoji 
širdis, geradarė širdis, ki
tų rūpesčiais nualsinta.
Jis su šypsena 
apleido šį pasaulį.

Naktis sutemo. Paskuti
niai svečiai — du klierikai. 
Mėgo kun. J. Navickas 
jaunuosius, ir jie buvo prie 
jo prisirišę, jo žvilgsnio, jo 
žodžio ieškojo.
— Pasakys tau žodelį,

Įėję pamatė jį ramiai il
sintis.
— Jo veidas buvo toks 

gražus, toks gaivus, tar
tum gyvo, gerai atsilsėju
sio. Akys buvo truputį 
prasimerkę, ir lūpų krašte
lis lyg šypsojosi, taip ne
žymiai.

Taip pasakojo aplankę jį 
mirties patale.

Šiandien kun. Jono Na 
vieko veidas kaip vaški

iI
i

spalvuoti 
koridoriai 
nukabinti 
bei skulp-

nis. Jis nesišypso ir nežiū
ri prisimerkęs į tą pasau
lį ir žmones, kuriuos taip 
tikrai, taip visa savo širdi
mi mylėjo. Ant grabo len
tos jis miega, ir jo miegas 
bus ilgas ir kietas, kaip di
džius darbus ištęsėjusio 

Į žmogaus. Ir ramus tas 
miegas bus, nes Viešpaties 
akis ties juo budės.

Ant. Vaičiulaitis.
(Iš “Draugo”)

“MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS”

ką

Vaizdas mausolėjaus, kur palaidotas a. a. kun. dr. Jonas Navickas. Kun. Jo-: r

nas Balkūnas, Maspetho lietuvių parapijos klebonas, Kunigų Vienybės Centro 
Sekretorius, sako atsisveikinimo pamokslą pirm negu karstas buvo nuleistas į 
amžino poilsio vietą, kuri buvo paruošta tame mausolėjuje. wo£eJterbTeiegram

Laikraštis “Darbininkas” 
i tik iš spaudos išleido labai nau- 
i dingą 63 puslapių mažą malda
knygę — “MIŠIŲ MALDOS UŽ 

Į MIRUSIUS”.
Joje yra nevien Mišių maldos 

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

žmones, kurie tuose įvykiuose 
dalyvavo. Čia erdvi, apvali salė 
kuri randasi po pačiu sostinės 
bokštu, kurion susirenka lan
kytojai ir turistai. Jon irgi pa
šarvojami prezidentai, kurie 
miršta tarnybos laiku. Pirmuti
nis buvo pašarvotas Prez. Ab- 
raham Lincoln. Į bokšto galeri
ją veda 365 laiptai, kurie repre
zentuoja kiekvieną dieną metų. 
Einant koridoriais matėme ant

I žemės stovintį didelį laikrodį, 
j kuris yra 138 metų senumo, 
bet nė vienos dienos neesustojęs 

į ir teisingai rodąs laiką. Garbės 
; Galerijoj tarp daug garbingų 
vyrų ir kelių moterų matėme 
skulptūroj du vienuoliu ir kiek 
metų aeroplano nelaimėj žuvusį 

I Will Rogers. Matėme Senato 
[Rūmus, į kuriuos įleidžiama tik 
' su tam tikromis leidimo korte
lėmis. Galerijoj yra paskirta 
tam tikra vieta dėl 500 reporte
rių. (Kiekvienam senatoriui 
nuošaliai šiame name yra pas
kirta 3 kambariai poilsiui). A- 
kin puolė labai didelis ir gražus 

i Lubinis Liktorius — Chande- 
lier. kuriame randasi tūkstan
čiai lempučių bei stiklelių ir pa- 

i grąžinimų, sveriantis virš du 
tonu. Matėme House of Repre- 
sentatives, kuris susideda iš 
435 narių, iš jų regis 30 yra iš 
Illinois. (Čia irgi kiekvienam 
nuošaliai yra paskirta po du 
kambariu poilsiui). Šion galeri- 
jon irgi įeinama tik su leidimo 
kortelėmis.

Reikia pažymėti, kad tą sos
tinės bokšto lauko pusę ima net 
26 mėnesius nudažyti. Yra sa
koma, kad ji yra panaši į Šven
to Petro Bazilikos bokštą, Ro
moje bei Šv. Pauliaus Londone.

Važiuodamos į Smithsonian 
Institute, pravažiavom ir pro 
platųjį Post - Office, kurio 
grindyse randasi spalvuotas vi
so pasaulio žemlapis. Nudžiugo
me Institute pamatę mūsų pir
mo laimingo pro Atlantą skridi- 
ko Lindbergho aeroplaną “Spi- 
rit of St. Louis”. Čia irgi žin- 
geidu buvo žiūrėti į diplomati
nių vyrų moteris, vaškuotuose 
modeliuose aprengtos įvairių 
perijodų kostiumais, pradedant 
su pirmojo prezidento žmona 
Martha Washington iki šių 
dienų. Domėjomės ir tų perijo
dų žibučiais bei pinigais.

(Bus daugiau)

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius



Penktadienis, Rugsėjo 12, 194i DARBININKAS . B

IDS STUDIJŲ RATELIAMS
3. Bausmė Už Bažnyčios Paniekinimą

Ką Rašo Užsienių Spauda Apie Lietuvą
•---------------------------------------------------------------------------------------------

] Vokiečiai 
Ignoruoja 

Lietuvių 
Sukilimų

i 
Antra vertus, pagal len

kų ir sovietų susitarimą 
Londone pati Rusija atsi-' 
sakė nuo savo sutarties su j 
Vokietija. Iš to seka, kad 
vokiečių akimis žiūrint 
Lietuva nebėra teritorija, 
priklausanti Sovietų Są-, 

Ostlandui”. Smulkes- aprūpinti lietuvius darbu jungai.
Tokiomis ' aplinkybėmis 

, ar vokie-' 
įžygiuo

dama į Lietuvą, yra įėjusi 
Jį priešo teritoriją ar ne? 

•. Tenka pastebėti, kad vo- 
. į kiečių vyriausybė igno- 

j ruoja lietuvių tautinį suki-

Lohses Rezidencija Kaune
mais tarp Sovietų. Sąjun-Pradžia 3-čiame pusi.

tijos ministeriui “okupuo- X!!
Kad būtų tai buvę Dieviškai skirta išganingai 

Bažnyčios valdžiai niekada nebūti paniekintai ar at
mestai! Tada tikrai civilinė valdžia nebūtų praradusi 
garbingos ir šventos savo pagarbos, kurią buvo ėmusi 
iš religijos. Religija sudaro valstybės prakilnumą ir ji 
verta žmonių paklusnumo. Nebūtų tada buvę tiek su
kilimų ir karų, kurie kraujo praliejimu ir neteisybė
mis sunaikino žemę, ir tiek daug valstybių, kurios ka
daise buvo turtingos, bet dabar jų gerovė sunaikinta, 
nebūtų prislėgtos tokių didelių ir skaudžių nelaimių. 
Rytų kraštų žmonių gyvenimas įrodo kokios nelai
mės tada paseka, kada Bažnyčios valdžia yra paneigta. . , . • . • I- 1- z- • J-XT . . . v. . .' . _ 5 v. F..s reicho komisaro paskyn- įgaliotinis dėsiąs pastangųNutraukę tuos rysius, kurie juos junge su Apastalis- _ ii.,,.“,;,..
ku Sostu, jie prarado savo senovės pagarbos vertę, me
no ir mokslo garbę, savo valstybės prakilnumą.

Toji begalinė Bažnyčios nauda, kurią Apaštališ
kas Sostas išplatino po visą pasaulį, ir kurios garbę 
skelbia kiekvieno amžiaus garbingi paminklai, ypač 
yra jaučiama Italijoje, kuri apturėjo iš Apaštališko

_ tiniuose (Berlyno sluoks
niuose manoma, kad Lie-, 
tuvai norima atimti bet;

i grįžti
* prie senosios padėties —

—Bazelio (Šveicarijoje) balansuoto jos tarp abiejų 
dienraštis “Basler Nach- valstybių. Reicho komisa- 
richten” iš Berlyno prane- ras Lohse atsišaukime 
ša: “Kaip atmename, ne- praneša, kad jis kaipo vo- 
seniai DNB pranešė apie kiečių reicho vyriausybės

toms Rusijos sritims”
Alfredui Rosenbergui. Jis
esą seni draugai iš nacio-;, 
nalsocializmo kovos laikų, i k^18 galimumas

mą <
nių žinių čia ligšiol neduo- ir duona. Tačiau kartu pa- 
dame, bet jų gauname iš ;
Lietuvoje išeinančių laik
raščių. Tie laikraščiai 
skelbia atsišaukimą, kurį

y X CL lot LXVXA«XXXCL X Lctll Ikz • XX UX X CLUvUl v Iv .. . — . •

Sosto daugiau naudos nekaip kitos šalys. Tikrai, kad 
Italija pasiekė tokį prakilnumą ir yra aukščiau pasi
žymėjus už kitas tautas, tai garbė Katalikų Bažnyčiai. Į 
Popiežių autoritetas ir jų susirūpinimas daug sykių! 
ją apsaugojo nuo priešų užpuolimo, davė jai padrąsi
nimą ir reikalingą pagalbą, kad išlaikius Italijos žmo
nių širdyse Katalikišką tikėjimą.

Popiežių Nuopelnai
Tie mūsų pirmtakūnų nuopelnai, neminėjus jų 

daugiau, yra istorijos paliudyti nuo Popiežiaus Šv. 
Leono Didžiojo, Aleksandro III, Innocento III, Šv. Pi
jaus V, Leono X ir kitų Popiežių laikų, kurių susirūpi
nimu ir pagalba Italija išvengė visiško sunaikinimo 
nuo barbariškų tautų, išlaikė nepaliestą savo seną ti
kėjimą ir tamsiame pagonizmo amžiuje skleidė moks
lo šviesą ir meno garbę. Visa tai liūdi ja Šventasis Mies
tas, Popiežių sostinė, nes iš jų Italija sėmė naudą ir 
taip pasidarė ne tik tvirčiausias tikėjimo centras, bet 
įsigijo viso pasaulio pagarbos ir pasigerėjimo, kaip 
meno ir mokslo židinys. Istoriški palikimai amžinai 
atminčiai liudija tų faktų didybę ir už tai yra lengva 
suprasti, kad tik Bažnyčios priešai, begėdiškomis ne
teisybėmis, tyčia, kad suklaidinus žmones, žodžiu ar žadėję tiek daug laisvės* arais, 
raštu išdrįsta sakyti, kad Apaštališkas Sostas buvo1 tikėjęsi lošti priešingu- 
žmonių civilizacijai ir Italijos žmonėms kliūtis.

Taigi, matydami kaip Italijos ir viso pasaulio vii-į 
tys yra pagrįstos Apaštališkojo Sosto valdžia, ir kaip, 
ji tampriai riša visus tikinčiuosius su Popiežiumi, Mes i 
žinome, kad niekas neturi Mums taip rūpėti, kaip iš
laikyti nepaliestą prakilnumą Šv. Petro Sosto ir dar 
arčiau sujungti narius su Galva — sūnus ir Tėvą.

Popiežių Nepriklausomybe
Kad išlaikyti Šventojo Sosto teises ir laisvę, Mes 

dėsime visas pastangas, kad Mūsų autoritetui būtų; 
teikiamas paklusnumas, pašalintos visos kliūtys, ku-1 
rios neleidžia Mums veikti ir kad būtų atstatyta tokia 
padėtis, kokioje pirmiau Dieviškoji Apvaizda skyrė 
Popiežiams gyventi. Ir, Garbingieji Broliai, Mes viso 
to trokštame ne ambicijos ar noro valdyti vedami, bet 
tik kad Mūsų pareigos tai reikalauja ir priesaikos 
punktai Mus taip suriša. Toliau, Mes tą darome ne 
vien dėl to, kad žemiškoji valdžia Mums yra reikalin
ga apgynimui ir apsaugai dvasinės valdžios pilnai lais-! 
vei, bet taip pat ir dėl to, kad aiškiai suprantama, jog 
Šventojo Sosto nepriklausomybėje yra bendruomenės 
gerovė ir visos žmonijos apsauga. Taigi, pildydami sa
vo pareigas ir pasiuntinybę, kuri įpareigoja Mus ginti 
Šventos Bažnyčios teises, kada yra paliestas Apašta
liškojo Sosto valstybės klausimas, Mes esame verčia
mi šiuose laiškuose atnaujinti protestus ir pareiški
mus, kuriuos Mūsų pirmtakūnas ,amžinos atminties 
Pijus IX, taip daugelį sykių, pareiškė prieš užgrobimą1 
Popiežiaus valstybės ir prieš laužymą Katalikų- Bažny
čios teisių.

Atsišaukimas Į Valdovus
Drauge Mes atsišaukiame į valdovus ir tautų vy

riausius vadus ir juos karštai raginame Visagalio Die
vo šventu vardu neatmesti pagalbos, kurią Bažnyčią' 
Jiems teikia, ypatingai tuo metu, kada jiems tai yra 
būtinai reikalinga. Mes juos raginame draugiškojo sū

• X

stebima, kad “nebus pai- kyia kiausimas, 
soma tų nuostolių, kurių čių kariuomenė, 
atnešta vokiškumui, ir vi- - -
sų užsipuolimų prieš na-j- - 
cionalsocialistinį reichą 
Jeigu iš to seka, kad atsi- - - -- 
sakoma nuo represijų, tai

Sjlimą, nauj°s vyriausybės 
S sudarymą ir net nepri-

go - Holšteino gauleiteris;
į Lohse, paskirtas reicho'
komisaru “Ostland’ui”.; vis dėlto ' aiškėja,
Tuo atsišaukimu jis krei-; Lietuva ir lietuvių tauta 
piasi į gyventojus. Lohses^nebus elgiamasi su šimpa-’į^^mybės* paskelbimo 
rezidencija laikinai bus,tija ir pasitikėjimu. Tuo,faktą Nei vokiečių spau-
Lietuvos sostinėje Kaune, pat metu į gyventojus 
o vėliau, kaip girdėti, jis kreipėsi 
išsikelsiąs į Rygą. Iš atsi-; neralinis komisaras

dą, nei Berlyno vyriausy
bės atstovai niekuomet 
nėra oficialiai pasisakę dėl 
naujosios padėties.

Paskirdama civilinius 
komisarus, Vokietija įsi
kuria Lietuvoje, kur tauti- 

vz ^vzzv^.zzzz^vuz, x^«zzzz <zFJ6<zz^<zi,!nė lietuvių vyriausybė dar 
nepriklauso-; Vilniaus miestui, Vilniaus tebeegzistuoja, padėdama 
?_____ x ’ ________ j - • __ __________ i nnrmalinpc VP7PS

atsišaukimu ge-
_,_ .____ v ________ _____ > von
šaukimo nematyti, kokia’Renteln, kuris reikalavo iš 
teritorija apimama pava- ■ Lietuvos gyventojų stro- 
dinimu “Ostland”. Tačiau piai vykdyti visus vokie-Į 
iš atsišaukimo aiškiai ma-: čių įsakymus. Apygardų 
tyti, kad vokiečiai nė ne-j komisarai paskirti Kauno 
mano atstatyti Lietuvos’miestui, Kauno apygardai, 

į valstybinės i
mybės, kokia forma tai be- apygardai ir Šiaulių apy- 
būtų. Naujasis reicho ko-.gardai.

Įdomu pastebėti, kadmisaras kritikuoja tuos
laikus, kada Lietuva buvo pirmas generalinio komi- 
nepriklausoma valstybė.; saro įsakymas yra nukrei- 

jGirdi, tie, kurie per pasku- 
tiniuosius dvidešimt metų

' sugrįžti į normalines vėžes 
' kraštui, kuris karo smar
kiai nuniokotas.

ptas prieš žydus, kuriems 
uždrausta naudotis trotu- 

viešais parkais ir 
tt.”

Per sekančią savaitę nuo rūgs. 15 ligi 20 dd. 
visos retail krautuves turės pardavimui šalies 
saugumo Savings Bonds ir Stamps. Kiekvieno 
amerikiečio pareiga nusipirkti taupumo bonų, 
nes tuomi prisidėti prie šalies saugumo ir sau 
padarysi gerą investmentą. Vaizde matosi jau tū
loje krautuvėje perkančius ne tik civilius, bet ir 
dvasiškius.

Pabaltijo Kančios
— Švedų laikraštyje “Af- šaltis ir epidemijos. Todėl 

tonbladet” paskelbtas re- anapus Baltijos jūros kyla 
dakcinis straipsnis “Pa- klausimas, kuo gali padėti 
balti jo ateitis”. Straipsny- jiems toje nelaimėje Šve- 
je pažymima, kad trijų Pa- dija. Straipsnio autoriaus 
balti jo valstybių laisvės supratimu, švedai šiuo 
periodas po didžiojo karo momentu pirmučiausia 
buvęs trumpas. Nepaisant privalėtų suteikti kiek ga- 
dažnai sunkių vidujinių Įima greičiau humanitari- 
krizių ir rūpesčių užsienio nę pagalbą. Panaši akcija 
reikalais, tos valstybės vis yra pradėta Danijoje. Šve- 
tik sukūrė savo valstybinę dai gi turėtų žiūrėti ir to- 
santvarką, kol jos nežuvo liau.
nuo bolševikų gruoboniš- Rytinig Baltijos jūrog 
kūmo. Jos buvo įjungtos j kranįas visuomet buvo 
Sovietų Sąjungą ir virto svarbus Švedijai. Jau ank- 
auka destruktyvimo rusų stybiausiais ist0rijos lai- 
d.ar^?1 ^ei teroro’ ^uris Pa‘ kais švedų žvilgsniai būda- 
sireiske suėmimuose, zu- vo nukrejpti į rytus. Šve- 
dynėse, istremimuose ir jos didybės laikais švedų 
persekiojimuose. F"*’ 
Latvijos ir Lietuvos kan
čios paskutiniais metais 
buvo neišpasakytos. Šian
dien ten vokiečiai sutinka
mi kaip išlaisvintojai: bai
mė pavirto džiaugsmu. De
ja, tas džiaugsmas sujung
tas su skausmais, nes Pa- 
baltijis dabar pasidarė ko
vų vieta tarp vokiečių ir Švedijos buvo intensyviai 
rusų. Karas, ypač Estijoje, varomas, kol rusai iš nau- 
sunaikino daug 
žmonių gyvybių.
kraštams gręsia

Koks bus šios lietuvių 
vyriausybės likimas? Ge
rai informuotuose sluoks
niuose laikomas galimu e- 
ventualinis bendrdarbiavi- 
mas tarp lietuvių valdžios 
ir reicho komisarų. Tačiau 
šis galimumas pareis nuo 
to, ar bus pripažinta Lietu
vos nepriklausomybė , ir, 
antra vertus, kaip bus nu
sistatyta klausimu, pažy-

___* ‘ r r/

Pabaltijo Valstybėse Nebebūsią 
Vokiečių

— Ženevos dienraščio tikslaus atsakymo, tai ten- 
“Journal de Geneve” ko- ka prisiminti principą, ku- si 
respondentas iš Berlyno ris yra paskelbtas trečiojo mėtu aukščiau, būtent, ar 
praneša: 
prijungtų Lenkijos pro-| čių kardą 
vincijų 
(Statthalter) Greiser pa
skelbė Fuehrerio vardu,

v v •

ttPrie Vokietijos reicho teoretikų: “Vokie- vokiečių kariuomenė, įžy- 
seka vokiečių giuodama į Lietuvos teri

toriją, yra įėjusi į priešo . w . ,,

... . ~ - -

gubernatorius; plūgas”.
Ypatingas dėmesis tenka kraštą ar ne”.

Lietuvai, kuri prieina prie j _ _ . .
kad vokiečiai, repatnavęsi Vokietijos sienų. Vokiečių Vokiečiai Numato 
is Pabaltijo valstybių vyriausybės laikysena šios' „ . .
dabartiniu metu kolom-šįlies atžvil iu verta dė. Sudaryti Eile 
zuoją Lenkijos sritis, ne- _ _ ' , .
begrįšią į savo ankstybes- 
nias valstybes. Tokiu būdu 
Pabaltijo valstybėse nebe
būsią daugiau vokiečių 
tautybės gyventojų.

Po šios pirmosios oficia- 
linės deklaracijos apie vo
kiečių kolonizacijos pla
nus rytuose kyla įvairių 
klausimų: Ar Vokietija pa
sitenkinus kolonizacijai 
vien tiktai Lenkijos kraš
tais? Kas pasidarys iš Pa
baltijo valstybių? ir tt. 
Jeigu negalima duoti jokio

mesio. Valstybių
— Lozanos laikraštis 

“Gazette de Lausanne” iš 
Berlyno skelbia šį savo ko-

Prasidėjus vokiečių ir 
sovietų karui, lietuvių tau
ta sukilo prieš bolševikų’ 
priespaudą. Birželio 23 d.! 
raudonieji komisarai buvo respondento pranešimą: —
išvyti iš Kauno bei Vii- “Telegramų 
niaus. Buvo sudaryta nau
ja tautinė vyriausybė, va- tosios Lenkijos vokiškojo 
dovaujama Ambrazevi- gubernatoriaus Greiserio
čiaus. Ši vyriausybė tuo- kalbą, kurioje pasakyta, 
jau pat paskelbė Lietuvos kad vokiečių tautybės gy- 
nepriklausomybę ir tokiu’ventojai, atvykę iš Pabal- 
būdu atskyrė Lietuvą nuo tijo kraštų, 
Sovietų Sąjungos.

agentūra
trumpai paskelbė okupuo-

žvilgsniai būdavo nukreip
ti į rytus. Švedijos didybės 
laikais Estija su Lifliandi- 
ja buvo Švedijos sritys. 
Kai Pabaltijo tautos atga
vo laisvę, pažangesnieji 
švedai sveikino tai, kaip 
labai džiuginantį reiškinį, 
ir susiartinimo darbas 

u’ tarp Pabaltijo valstyoių ir

jo neprijungė tų kraštųturto ir
Tiems Prie Azijos.
badas, (Bus daugiau)

Robert B. Fraser

IGARAGE — PONTIAC
Parduodam ir Patarnaujam

130 Market St. Tel. 69 Amesbury, Mass.nebegrįšią į 
savo buvusius kraštus, bet 
pasiliksią Vokietijos rei- 

tikimo ir taikos dvasia artintis prie autoriteto ir ap- cho pasienyje. Vokiečių 
saugos šaltinio, kad tvirtesniais meilės ir pagarbos ry- politika turinti tikslą kon- 

. šiais susijungtų su Šventuoju Sostu. Dieve, duok, kadi centruoti visas rasines pa- 
| jie suprastų tą tiesą, apie kurią Mes kalbėjome, ir ži- j jėgas dabartinėse aiškiose 
notų jog Jėzaus Kristaus mokslas, kaip sako Šv. Au-‘ sienose. Prisiminus, kad 

tik ką buvo proklamuotas 
Lvovo srities prijungimas 
prie Lenkijos generalinės 
gubernatūros, kuri tokiu 
būdu padidėjo, galima iš
reikšti hipotezę, kad vo
kiečių politika rytų atžvil
giu numato sudaryti visą 
eilę valstybių — daugiau 
ar mažiau nepriklausomu, 
bet nenori tiesioginės a- 
neksijos”.

g Picard’s |
BALDAI ir Elektrikiniai Reikmenys

95 Main St. Tel. 246-VV Amesbury, Mass.

gustinas, “jei jis yra vykdomas, yra pačiam kraštui 
didžiausioji apsauga”. Lai jie supranta, kad bendruo
menės, kaip ir jų pačių, taika ir apsauga, priklauso 
nuo Bažnyčios apsaugos ir jai teikiamojo paklusnumo. 
Lai jų didžiausias susirūpinimas būna kaip pašalinti 
blogybes, kurios spaudžia Bažnyčią ir jos vyriausąjį 
Ganytoją, ir kad žmonės, kuriems jie vadovauja galu
tinai sulauktų taikos ir teisingumo amžiaus ir taip ga
lėtų džiaugtis gerovės ir ramybės metais.

Calman Motor Sales, Ine. |
Įgaliotas pardavėjas — Ford — Lincoln Zephyr £ 

Mercury |
Kampas HilIsideAve ir Haverhill Rd.

Tel. 1120 Amesbury. Mass.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham 1304-R

1.

2.

3.
.

Klausimai Apsvarstymui
Ar paneigimas Kristaus Bažnyčios atneša žmonijai 

gerovę ?
Ar Bažnyčia daug prisidėjo prie tikrosios civilizaci

jos?
Kodėl žmonijos gerovė ir taika yra būtinai surišta 

su Katalikų Bažnyčia?

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

Prof. SL Šalkauskis.

L.
Riverside Dairy

I. R. Webster, Sav.

„ IJ 346 Merrimac St. Tel. 1783-W Newburyporta Mass. *
1 : f
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Į LDS Seimą, kuris įvyks

MISIJOS LIETUVIAMS
Sekmadienį, rugsėjo 14

Jie dažnai niekina

“Darb.” red. Ant. F. Kneižys,

Ateinančiai Žiemai 
Kailinius Pirkite

DABAR!
Nors dabar kailiniai dar nereika

lingi, bet įsigykite juos dabar, nes 
atėjus žiemai kailinių kainos smar
kiai pakils. I. J. Fox, didžiausia mo
teriškų kailinių firma, Amerikoje 
turi didžiausį ir plačiausį pasirin
kimą. Ateikite į mūsų krautuvę da
bar ir prašykite, kad Jums patar
nautų šios firmos lietuvis atstovas 
Bernardas Koraitis, kuris yra kai
linių ekspertas. Per jį pirkdamos 
sutauysite 10% nuolaidos.

Kailinius galite įsigyti su mažu 
įmokėjimu, o balansą galėsite iš
simokėti lengvais mėnesiniais išsimokėjimais.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS. — Mes senus kailinius išmainome 
į naujus ir duodame už juos didelę nuolaidą. Taip-gi, kam nešioti senus 

ir nudėvėtus kailinius, kada galite už 
senus gauti didelę nuolaidą ir naujus 
lengvomis sąlygomis įsigyti. Ateiki
te į krautuvę šiandien, kada galite 
pirkti nebrangiai ir geromis sąlygo
mis.

kurie ne nužudęs net 7, bet paskui 
suskaitęs viso 10 nužudytų.

Daugiau atsargumo, kad nea- 
tidavus gyvybę į nežinomų ran
kas.Pirmadienį, rugsėjo 8 d. kun. 

S. P. Kneižys, Antanas F. Knei-

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

wi n A. ,1 .... ............. ...

i Pereitą sekmadienį, So. Bos
tone įvyko LDS apskričio prieš 
šeiminis suvažiavimas. Atsto- 

d., vai iš Norwoodo 3-čios kuopos
Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje buvo B. Adomaitienė, J. Versec- 
prasidės šv. misijos tos koloni- kas ir A. F. Kneižys. 
jos ir apylinkės lietuviams. Mi
sijas skelbs įžymus misijonie- Hartford, Conn. rugsėjo 15-16
rius, kun. dr. Kazimieras Rėk- d.d. rengiasi vykti B. Adomai- 
laitis, MIC., TT. Marijonų pro- tienė, A. F. Kneižys, p. V. J. Ku- 
vincijolas, kuris pora metų at- dirka ir kleb. kun. S. P. Knei- 
gal atvyko iš Europos. žis

Misijos tęsis per visą savaitę -------------
rytais ir vakarais. Užsibaigs 
kitą sekmadienį, rugsėjo 21 d.

Lietuviai, pasinaudokite Die- žys, pp. Daleliai ir kiti dalyva
vo malonėmis laike šv. misijų, vo laidotuvėse a. a. Kun. dr. J. 
Katalikų Veikimo Centras ir Navicko, Marianapolyj, Thomp- 
Dvasios Vadai kviečia visus lie-1 SOn, Conn.
tuvius dalyvauti misijose. Rap. _________

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

lužė po mėnesio sugyvenimo 
sugrįžo pasivažinėjus į gara- 
džių, žmogžudys Catos, tuoj ją 
nužudė. Nužudęs išvežė į kitą 
garadžių kūną ir paliko. Pasi- 
gedusios ėmė policija ieškoti. 
Lietsargis, kurį buvo pasiskoli
nusi nuo kitos draugės, išdavė 
žmogžudį. Policija surado pas 
žmogžudį lietsargį, ir prisipa- 

net 10

Viešos mokyklos ir Šv. Katry- 
nos parap. mokyklos mokslo 
metus pradėjo antradienį, rug-

Rugsėjo 8 d., bažnytinėje sve-1^ 9 d š m 
tainėje įvyko Moterų Sąjungos 
27-tos kuopos mėnesinis susi-!
rinkimas. Išklausyta įvairūs ra- rugsėjo 7 d., kalbėjo So. Bosto- 
portai ir priimti. n’o gy. Petro par. bažnytinėje

Kursai prasidės rugsėjo 22 d., svetainėje, 
bažnytinėje svetainėje paprastu _________
laiku. Visos narės kviečiamos Sąjungietė Alena Novikienė, 
skaitlingai dalyvauti. Kursų ko- kuri darbavosi Raudonojo Kry- 
misija deda visas pastangas, žiaus siuvimo skyriuje, jau ga- 
kad šio pirmo kurso vakaro vo špilkutę už 100 valandų siu-J 
programa būtų labai įdomi ir vimo.
turininga. _________

Prie progos primename na- Sodalicijos atstovės ir kleb. 
rems, kurios dar neužsimokėjo kun. S. P. Kneižis sekmadienį, 
savo 10 centų, skiriamų vakaro rugsėjo 7 d., dalyvavo Sodalie- 
išlaidoms padengti prašome tai čių konferencijoj. Brocktone. 
padaryti prieš 22 d. rugsėjo, kur tartasi apie įvykstantį So- 
Komisijos narės pp. B. Adomai- dalicijos auskričio suvažiavimą, 
tienė ir P. Naujokaitienė. K.K.

Naujos Anglijos apskričio suva
žiavimas ir ta proga rengiami 
šokiai pavyktų. Šokiai įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 27 d., 8 vai. 
vakare. Runerberg svetainėje, 
Wilson St., Norwoode, o apskri
čio suvažiavimo sesijos įvyks 

! sekmadienį, rugsėjo 28 d., 1 v. 
po pietų Šv. Jurgio lietuvių pa- 

| rapijos svetainėje, St. James 
Avė.

sėjo 25 d. Vadovaus tėvas Jus- naujai garbės nariai — O. Sida- 
tinas Vaškys, O.F.M. brienei.

Rugsėjo 7 d., kun. J. Skalan-i 
dis su keletą Sodaliečių išva-į 
žiavo į Brocktoną į Apskričio! 
valdybos susirinkimą.

I

Miliam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE, R. L

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Kun. P .Strakauskas pasižadėjo 
plačiau parašyti apie suvažia
vimą laikraštyj

Vietiniai Vyčiai laukia daug 
svečių ir viešnių iš visos Nau
jos Anglijos lietuvių kolonijų. 

______ Visiems parūpins nakvynes ir 
“Darbininke”, pavaišins tikru lietuvišku vai- 
___ _________ ; šingumu. . _ -

LDS 3 kp. susirinkime p. B. 
Adomaitienė apsiėmė važiuoti į 

j LDS Seimą. Hartford. Conn. 
I Valdyba įgaliota pakviesti ir p. 
V. J. Kudirką, kad 
kuopos atstovu. Taigi 
woodo gali susidaryti 
šia trys atstovai.

važiuotų 
iš Nor-; 
mažiau-

Alberl R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

I ------------
1 Adv. B. Sykes su šeima grįžo 
iš savo vasarnamio į savo rezi
denciją, 125 Bond Street. Adv. 
B. Sykes atostogavo rugpiūčio 
mėnesį, o dabar per visą šį mė
nesį atostogauja jo brolis adv. 
Povilas Sykes. Adv. Sykes turi

• ofisą 681 Washington Street.
I ------------

L. Vyčių 27 kuopos komisija 
smarkiai veikia, kad L. Vyčių

O’Donnell Funeral Home
J. O’Donnell, Laidotuvių Direktorius

209 Main St. Tel. 1-W Amesbury, Mass.

202 Merrimac St. Tel. 52 ir 58 Newburyport, Mass.

C. & Co
“The Busy Bottlers”— Buteliu Įstaiga

SVVWAW«XXXKWXXXXXXXXXXXXAXXXXXXXXXXV

M ari jos Vardas —
Kadangi šį mėnesį pripuola 

Marijos Šv. Vardo šventė, tad 
mūsų pirm. M. Vaitekūnienė,

.pagerbdama nares Mari jas, ap- 
,, , _ „ , .. i dovanojo visas raudonoms ro-Moterystes Sakramento rysiu-!i , , , , izems, kuopos garbės narei Ma-mi sunso musų klebonas, kun....................  . . ,„ m ;nionai Sciukienei, suteikė bu-P. M. Juras Vincentą Tatuli su’ . _ .. . , .. kietą, o p. O. Ziunnskienę, pa-Agota Šadreikaite ir Juozą Pi- ., , _. ...s įžymėjusią dovanų dirbėją ap- 

liponi su Marv Slattery. , . . . ... .. dovanojo megstais nosineliais.
‘ i Visos pasipuošusios gėlėmis ir 

gražiomis dovanomis prie ska
nių užkandžių labai maloniai 
praleido laiką.

Užkandžius aukojo sekančiai:

lORCETER, MASS

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos baž
nyčioje 8 vai. Šv. mišias ir pa
mokslą pasakė svečias kunigas 
Jodka, MIC., kuris iš Chicagos 
vyko į a. a. kun. dr. Jono Navic
ko, MIC., TT Marijonų provin
cijolo laidotuves. šeštadienį, 
rugsėjo 6 d. kun. Jodka lankėsi 
pas pp. Dalelius, Norwoode.

ĮDOMUS SUSIRINKIMAS
Rūgs. 3 d. įvyko svarbus ir į- v Seniauskienė, O.' Palevičienė,

domus susirinkimas M. S-gos, O. Ridikienė. O. Puišienė, M.
5-tos kps Narių susirinko gana Grigienė, o. Gaidienė, O. Ziurin-
skaitlingai. Atidarant susirin
kimą prisiminta liūdna žinia a- 
pie staigią mirtį garbingo as
mens, amžinos atminties kun. 
Dr. Jono Navicko, MIC., Tęvų jų 

! Marijonų Provincijolo. Sukalbę- j įr
■ ta malda už jo sielą ir nutarta 
užprašyti Šv. Mišias ir daly
vauti laidotuvėse, kurioms tik 
bus galima. Nutarta prisidėti 
prie rengiamos parapijos vaka
rienės. kuri įvyks 12 d. spalių, 
auka S5.00 ir skaitlingu dalyva
vimu. Nutarta uoliai ruoštis 
prie rengiamo vakaro “Beano”! 
spalių 1 d. Beveik visos narės 
pasižadėjo prisidėti aukomis, j 
skaniais užkandžiais ir dovano- 

..... . . . mis dėl laimėjimo. Prašome vi-vVmslovv Garage, kurio savi- J
. , .. .. . . . suomenės paremti virš minėtąninku yra p. Kazvs Naujokai-

... . . , - parengimą skaitlingu atsilanky-tis. siais metais gavo pardavė- r ° ° J
jo teises parduoti Willis auto
mobilius, kurie yra pigūs ir e-

i konomiški. Tai vienintelė 
vio automobilių įstaiga 
woode.

skienė, P. Lukšienė, I. Thomp
son, M. Dilionienė, O. Sidabrie
nė, M. Kulišauskienė, M. Kra- 
pavickienė ir O. Bruožienė. Va- 

sąjungietės! Kur vienybė ten 
galybė! Narė.

1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM

KXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’Į

l

2 Hali St. Tel. 545-W Concord, N. H.

Capitol Oil Co.
NU-BLUE SUNOCO

•'CTXX3aXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

Lorraine’s Beauty Shop
Įvairių rūšių grožio kultūra

t ■ - *

664.Main St. Tel. 1037-W Laconia, N. H.
,sę

i

Varg. Anicetas Šlapelis jau 
ruošiasi rudens ir žiemos dar
bams. Planuoja surengti vaidi
nimą ir koncertą. Prasidėjus 
choro praktikoms, mokys ne 
tik bažnytinio giedojimo, bet ir 
naujų dainų, kurias atliks kon
certe ir per radio Darbininkų 
Radio programoje.

WESTFIELD. MASS.
Klebonas kun. V. Puidokas 

i praeitą sekmadienį paskelbė, 
kad mūsų parap. bažnyčios vi- 

7s dus ir altoriai bus atnaujinami 
- i ir įvairiomis dekoracijomis 

! puošiami.I
Pa*

lietu- 
Nor- 
CSN.

IAWRENCE, MASS.
Kun. J. Skalandis pereitą 

vaitę atliko rekolekcijas, 
savaitę, rugsėjo 8 d., visai 
vaitei rekolekcijų 
mūsų klebonas kun. 
ras.

sa-
Šią
sa-

išvažiavo
P. M. Ju-

LawrenceSavaitę atostogų
pas savo tėvelius praleido at
važiavęs iš Chicago. kun. Mi
kas Jodka. MIC. Išvyko penk
tadienį, rugsėjo 5 d., į Mariana- 
polį. Thompson. Conn.

mu.
RAPORTAI

■ Pranešta valdybos, jog buvusi 
gegužinė davė gražaus pelno. 
Buvusio M. S-gos seimo delega
tės, pirm. M. Vaitekūnienė, ir 
M. Urmonienė, plačiai ir aiš
kiai atpasakojo seimo nutari
mus ir įspūdžius. Narės buvo; 
patenkintos raportų išdavimu ir 
išreiškė padėką gausiais aplo
dismentais. Po susirinkimo, at- 
sidėkojom delegatėms už gražų 
pasidarbavimą atstovaujant 

. kuopą seime, surengė šaunų 
baliuką ir apdovanojo rožių bu
kietais, kuriuos padovanojo 
kuopos uolios darbuotojos, p. 
M. Ulevičienė ir p. O. Bruožienė. 
Taipgi suteikta bukietas ir

Darbas jau pradėtas.
Parapijiečiai džiaugiasi 

kiomis klebono pastangomis ir 
tikisi greitu laiku susilaukti 
gražaus ir puošnaus darbo už
baigimo.

to-

LAWN PARTY
Neperseniai Šv. Kazimiero pa

rapija turėjo Lawn Party, kuri 
labai gerai pasisekė, geriausiai 
už visus kitus buvusius Lawn 
parengimus.

Šv. Pranciškaus parapijos me
tinės rekolekcijos prasidės rug-

Choras vėl pradėjo giedojimo 
praktikas antradieniais ir sek
madieniais. sumą 9:30 vai.

553 Main St. Tel. 317 Laconia, N. H.

Nemažai mes rasime Phila- 
delphijos mieste tokių lietuvių, I 
kurie priklauso ir prie parapijų, 
su katalikais susiėję pasirodo 
gerais katalikais - lietuviais, 
bet ištikrųjų jie apsilenkę su 
lietuvybe ir lietuvių kartais ne
apkenčia,
net tuos, kurie Lietuvoje kovo- žino kaltu, nužudyme 
jo už išlaisvinimą iš bolševizmo, moterų. Kaltininkas pasisakęs, 
Tokie lietuviai nesijaučia, kad kad New Yorke ir Washingto- 
jie pajuokia ne tokius, I 
neapkenčia bolševizmo, bet pa
tys save. Jeigu tuos peiki, ku
rie neapkenčia bolševizmo, tai 
pats esi bolševizmo pasekėjas, 
parsidavėlis. Nemanydamas 
nieko blogo, norėčiau vis dėlto 
subolševikėjusio lietuvio atsi
kratyti, nes toks bolševizmo 
pasekėjas lietuvis daro daug 
nemalonumo netik lietuviams 
Amerikoje, bet ir visam pasau
liui. Bolševikas toks pat žmo
gus kaip ir visi, bet mažai rasi, 
kas mylėtų bolševiką. Tik tas 
myli bolševizmą, kuris neraga
vęs ruso - komisaro vergijos — 
baudžiavos. Tada bolševikas 
pasitaisys, kai Stalino “saulės” 
konstitucija bus pakeista ir į- 
vesta demokratija. Visi žinom, 
kad komunizmas nekenčia A- 
merikos kaipo kapitalistinės ša
lies. Bet kai Dėdė Šamas ištie
sė pagalbos ranką Rusijai prieš 
Vokietiją, tada Dėdė Šamas ge
ras, ir kapitalistinė Amerika. 
Kas nebūtum visi didžiuokimės 
šios laisvos šalies Amerikos' 
Konstitucija. Patyręs, patalpose._ _ _ _ _ _ I 

žmogžudyste Piety Amerikoje Keliones 
Rugpiūčio 30 d. Philadelphijoj j įspūdžiai

anglų spauda rytiniam “Inqui-j Parašė Kun. J. Paškauskas. 
rer”, patalpino šiurpulingą Knygutė labai įdomi ir verta 
žmogžudžio elgesį, žmogžudys, tik
Jarvis R. Catos, 36 metų, turėjo bininkas» 366 W Broadway, 
darbą garadžiųje. Kada jo mei-įso. Boston. Mass.

VESTUVES
Apsivedė Nelė Delnickaitė ir 

P. Lisowski, Marijona Orintai- 
tė ir J. Roos, Monika Gedmi
naitė ir J. Gudomskas.

Visiems jaunavedžiams 
me gražaus ir laimingo 
nimo.

i ___________________

linki- 
gyve-

B.

ir biz-Remkite tuos profesijonalus 
nierius. kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkite “Darbininke**.

Smith’s, Ine.
Moteriški parėdai

3WBBMM£XXSCS«XM^

Philadelphia Visų šv. Vardo 
Draugijos Narių Bendroji 

Šv. Komunija
Daugiau kaip džiugu daryti 

visų Šv. Vardo Draugijos narių 
kvietimą, dalyvauti bendrose 
pamaldose kitą sekmadienį, 
rugsėjo 14 d., Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje. Bendroji Šv. 
Komunija, kaip ir visada, 7:30 
vai. iš ryto. Visi nariai kvieči: 
mi dalyvauti bendrai prie Die
vo stalo, ir išklausyti Šv. mišių, 
kurios visų vardu draugijos na
rių yra užprašytos. Liūdnas 
reiškinys, kad ne visi pasinau
doja nariai. Kas mėnuo, antram 
sekmadienį, Šv. Vardo Draugi
jos vardu būna Šv. Mišios su 
išstatymu Šv. Sakramento; mal- 

i dininkų prisipildo apypilnė baž- 
’ nyčia. Nariai prašomi į susirin
kimą, rugsėjo 20 d. parapijos 

K.D.

LAPAIS POPIERIS

Brown & Saltmarsh, Ine.

61 No. Main St. Tel. 88 Concord, N. H.

Flander’s Dairy
PIENAS — GRIETINĖ

iv®

6 Darthmouth St. Tel. 1460 Concord, N. H.

P»S3««S63S%X3SX3SX365«XXXXSSSSXXM3SXXXXSSXSXXXXXXXXX^^

J.W. Jacgues 8č Son
Įvairių rūšių užlaidos

14 Summer St. Tel. 269 Laconia, N. H.

W3SK*M9C4CX!«6S6X36SacS0asxxxxxxsS96XS£3OCK36«SaSXSO0S^^

Hampshire Oil Co.,Inc.
NU-BLUE SUNOCO

Gazolinas ir Motorinis Aliejus

Concord Public Market

23 Bayside Ct. TeJ, Laconia 827 Lakeport, N. H.

Ofisas: 360 Court St. Tel. 1335 Laconia, N. H.

Statybinė Medžiaga

Mėsos — Daržovės — Vaisiai — Groseris

7-9 North Main St. Tel. 2330 Concord, N. H.

ulia-Gorrell Lumber Co
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DARBININKO METINIAI ŠOKIAI-B ALIUS)
Šįmet Įvyks Šeštadienį, Spalių-Oct. 25 d.

Eikš Ballroom, 8 MagEizine Street, Cambridge, Mass.

V ■'

Avietinės žinios
Entuziastingas Veikėjų 
Susirinkimas

IN GS
r 1 M J94

——
PILIETYBĖS PAMOKOS 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Cambridge, Mass.

Puodelienė, A. Peldžius, B. Gai- 
liūnienė, A. Siaurienė, J. Kum
pa ir St. Griganavičius.

Sekančiame “Darbininke” bus

Pili Defense Bonds ir 
Stanps—

mirė
Rugsėjo 5 d. mirė Adomas 

Mačulaitis. Velionis paliko nu
liūdime dvi dukteris, Emiliją ir 
Jievą, du sūnus, Walter ir Ado
mą. Sekmadienį, rugsėjo 7 d. iš 
N. P. parap. bažnyčios palaido
tas Mt. Benedict kapuose, Rox- 
buryje. Palikusiai nuliūdime ve
lionio šeimai, reiškiame 
užuojautą.

Pirmadienį, rugsėjo 8 d., atsi
darė Cambridge lietuvių para-j 
pijinė mokykla. Rytmetyje vai
kučiai išklausė Šv. Mišias pra- 

nei, N. N., Daugirdienei, Stanu- dėjo moksią

I
I

gilią’
Trečiadienį, rugsėjo 10 d., 8 

vai. vakare., “Darbininko” sa
lėje įvyko entuziastingas “Dar
bininko” prietelių susirinki
mas, kuriame dalyvavo neina- paskelbta visos taisyklės rinki- 
žas būrys veikėjų. Susirinki
mas buvo šauktas tikslu, pasi
tarti “Darbininko” metinių šo-

mų ir kandidatų reikalais.
Reikia pažymėti tą, kad kan

didatais į karalaičius galės kan-
kių reikale ir sudaryti rengimo didatuoti nu0 mažiausi0 hgi ve. 
rezidiumą ir įvairias komisi- - • -............................

jas.
Susirinkimą atidarė red. A. F. 

Kneižys ir pasveikino susirin
kusius, paaiškindamas šio susi
rinkimo tikslą. Susirinkimo ve-

v i 
dejas pranešė, kad laikraščio 
“Darbininko” metiniai šokiai- 
balius įvyks spalių 25 d., Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. 
Šiame susirinkime sudaryta 
rengimo komisija iš sekančių:

Dr. J. Antanėlis — pirm., A. 
Zaveckas — vice-pirm., P. Ku- 
praitis ir Regina Glineckiūtė— 
raštininkai, F. Tuleikis — iždi
ninkas, A. Daukantas — šeimi
ninkas. Jis yra įgaliotas pa
kviesti vyriausią šeimininkę.

Publikacijos komisija: A. F. 
Kneižys, Dr. A. L. Kapochy, J. 
Kumpa ir Al. Ivaška. Kitas ko
misijas sudarys ir pakvies val
dyba.

Nutarta tą vakarą rinkti ka
ralių ir karalienę, taipgi kara
laitį ir karalaitę. Rinkimų kom
paniją vesti: A. F. Kneižys, J.

dusio. Taipgi ir į karalaites. O 
į karalius ir karalienes galės 
kandidatuoti vedusieji. Kandi
datų skaičius bus nerybotas. 
Bet juos turės užgirti rinkimi
nė komisija. Balsuoti galės kas 
už ką nori.

Plačiau ir nuodugniai visos 
taisyklės bus skelbiamos pra
dedant su sekančiu “Darbinin
ko” leidiniu. Rap.

LANKĖSI

iš
Kanados, lankėsi 

redakcijoj pp. 
ir D. Klinga iš

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A.L.Ka,
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

i

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

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Kasdien taupyk dešimtu- Krikšto tėvai buvo: p. K. Sama- 
ką ir savo gimimo dienoj |įs įr pųg Plekavičiūtė. Ponas 
dolerį. Pabaigoje metų SU Karbauskas yra mūsų para- 
sutaupytais $37.50 galėsi pįjog vargonininkas. Linkime 
pirkti vieną $50 (prinoku- iaimingai augti jaunam Fridri- 
sio vertės) Defense Sav- kui 
ings Bond.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps— ■

Defense Savings Bonds 
gali būti užregistruoti vai
kų, kaip ir suaugusių var
du.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

Šio tautinio pavojaus me
tu jūsų šalis reikalauja jū 
sų pagalbos. Pirk Defense Cape Cod. Sugrįžus iš atostogų, 
Savings Bonds ir Stamps 
reguliariai.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—

KRIKŠTAI
Ketvirtadienį, rugsėjo 

pakrikštytas ponų M. S. 
i bauskų sūnus, vardu Fridrikas 
Krikšto tėvai buvo: p. K. Sama-

4 d., 
Kar-

Šiomis dienomis, grįždami 
Montreal, 
“Darbininko” 
Jonas Valaitis
Brooklyn, N. Y. Papasakojo į- 
špūdžius iš įvykusio Lietuvių 
Seimo Montrealyj.

I

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D<
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(Lietuvė gydytoja)
400 Broadvay,

Cambridge, Mase.
Valandos: Nuo 2 iU 4 

” Nuo6fltt&

PADĖKA

Už surengtą mums Shower 
party”, kuri įvyko šeštadienį, 
Sept. 6 d., ant 456 Fourth St., 
So. Bostone, nuoširdžiausiai dė
kojame už brangias dovanas 
mūsų tėveliams, giminėms ir vi
siems draugams. Šios brangios 
ir gražios dovanos ilgiausiai 
mums paliks brangų jūsų prisi
minimą. Dar kartą nuoširdžiau
siai

levičienei, Nemeikstienei, Šnei
derienei. E. šeškauskienei. E. 
Survilienei, Dubroskienei, 
Bačinskienei, P. Brazdžiūninei, 
Mankiūtei, Zekevičiūtei. Tocio- 
niui, V. Kandrotai. V. Raškevi- 
čiui, F. Jankauskui ir J. Survi
lai. Tariame visiems rėmėjams 
širdingiausią ačiū už jūsų au
kas ir darbą. Tegul Aukščiausis 
jums šimteriopai atmoka.

šeštadienį, rugsėjo 6 d., apsi- 
A. vedė p-lė E. Kazlauskaitė su p. 

Simanavičium. Jauniesiems per 
Sv. mišias jų rankas surišo kun. 

D.Aukštikalnis, J. S. A.

REKOLEKCIJOSE

Šią savaitę Šv. Petro lietuvių 
parapijos So. Bostone, klebonas 
kun. Pranciškus Virmauskis iš- 

Nukryžiuoto Jėzaus
Seselės.

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. 
prasidėjo pilietybės pamokos 
Lietuvių svetainėje, E Street, 

; So. Bostone. Jau yra užsirašę 
; virš 100 lietuvių. Pamokoms va
dovauja Mrs. Siebert, WPA 
projekto atstovė, kurio ofisas 
yra 739 Boylston St., Bostone.

Pilietybės pamokos įvyks ket
virtadieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų. Visas išlaidas apmoka 
valdžia. Lietuviai nepiliečiai 
turėtų pasinaudoti proga; lan
kyli pamokas, kad įsigyjus pi
lietybės popieras.

Jeigu kuriems lietuviams pa
mokų laikas nepatogus, tai pra
šykite pakeisti laiką. Valdžios 
skiriami instruktoriai prisitai
kys taip, kad visi galėtų pasi
naudoti tomis pamokomis.

IVAIftGS SKELBIMAI

SVEČIUOJAS

vykęs Kunigų Rekolekcijose, 
Šv. Jono Seminarijoj, Brighton, 
Mass.
13 d.

Grįžta šeštadienį, rūgs.

Šią savaitę pas parapijos kleb. 
kun. P. J. Juškaitį svečiuojasi 
kun. J. Bobinas. Montrealo lie
tuvių Šv. Kazimiero par. klebo
nas. Taipgi svečiuojasi ir kun. i 

„ , .... - , Aukštikalnis, jėzuitas.Sekmadieni, rūgs. 7 d., pa- J
krikštytas ponų Karalių sūnus, 
vardu Vincas. Krikšto tėvai bu
vo p. J. Tebėra ir ponia A. Ar
lauskienė. Ponai Karaliai gyve
na Brightone.

Panelė M. Grybaitė praleido 
savaitę atostogų, aplankydama

išvyko į Oresville, N. Y. aplan
kyti Jėzuitų kankinių vietą.

Sekmadienį, rugsėjo 7 d. Gra- 
semere parke, Bedford, Mass. 
įvyko Cambridge parapijos N. 
J. Seselių mokytojų naudai ge-

po 5 ir 6 kambarius, gužinė. Gegužinė pavyko gerai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI I
I !
j PARSIDUODA 2-jų šeimynų 
namas
maudynės ir visi patogumai. Dalyvavo labai daug puikios 
Parduosiu pigiai. Telefonuokite puikios publikos, nes tai buvo 
Trowbridge 1799. (5-9-12) paskutinė gegužinė šiems me-

tams, tai nė vienas nenorėjo 
PARSIDUODA šešių šeimynų palikti neatsisveikinęs su žaliai- 

namas, trijų aukštų, su visais į- siais miškais. Dalyvavo svečių 
taisymais. Atsišaukite į 
bininką”.

50-ta Sukaktis Pirmo 
Tautiško Miško Sistemos

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

ačiū!
Anelė Genevičiūtč ir 

Antanas Gaputis.

VYČIŲ PIKNIKAS

(Worcester),

būt not . 
out of toųch

Apie keturi šimtai lai
vų, plaukiojančių Naujo
sios Anglijos vandenyse 
turi reguliarius telefono 
aptarnavimus... taip, kaip 
sausžemyje. Žinoma, tele
fono vielos nesidriekia 
ant stiebo. The New Eng- 
land Telephone Co. Coast- 
al Harbor Radio Stotis 
WOU perduoda viską ant 
žemės ištiestoms 
linijoms. 
Šie plaukiojanti 
klijantai netiktai

Amerikos National Forest sis
tema, kuri pradėta su 1,250,000 
akrų žemės Wyoming valstybėj, 

; šiandien sudaro beveik dešimtą 
dalį visos Jung. Valstybių že
mės, jau mini savo 50-tą su
kaktį.

Prezidentas Harrison kovo 301 
d., 1891 m. paskyrė pirmą re-i 
zervaciją dabar ta vieta yra: 
Shoshone ir Teton National Fo-, 
rests. Vėliau 1891 m. preziden
tas paskyrė antrą rezervaciją

I

Į

I

Parduodu įvairiausios rūiies 
auksinius ir sidabrinius daiktu*.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

“Dar- įr jį tolimesnių kolonijų, matė- 
(12-16-19).,sį jr Worcesteriečių, jų tarpe 

į sukinėjosi ir p. D. Varašilaus- 
IŠSIRENDA\ OJA septyni ge- su šeima. Dalyvavo vietiniai 
--------- ei su visais ltaisy" kunigai, kun. P. J. Juškaitis ir 

------------- ._.o aukšto. Atsi-j kun a.. Baltrušiūnas. Taip-gi 
ntelis, 15 Bellflo- <įaiyvavo įr kun. A. Baltrušiūno'

ri kambariai i 
mais ant trečio 
šaukite: A. Zintelis, 15 Bellflo- 
wer Street, Dorchester, Mass.

(12)

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumiture C*.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local 4. Long 

Oktano* 
Movi n g

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

ruošiasi. Bus 
taipgi valgių

Naujos Anglijos Vyčių Aps
kričio metinis išvažiavimas į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo - Sep- 
tember 14, 1941, Maironio Par
ke, Shrewsbury 
Mass.

Visos kolonijos 
įvairi programa;
ir gėrimų. Jaunimas kviečiamas 
atvykt į šį didelį PIKNIKĄ. 
Pažiūrėsim, kuri kuopa bus 
gausiausiai reprezentuojama.

Bušai išeis nuo Šv. Petro liet, 
parapijos bažnyčios, 5-tos gat
vės, tuoj po 10:00 vai. šv. mi
šių (jaunuolių mišių).

Tėveliai, ir jums yra proga 
atvykti į pikniką ir pasigerėti 
Vyčiais — jaunimu. Kviečiame. 

A.E.L.

Sekmadienį, rugsėjo 14 d.. 
Avė Maria valandos metu bus 
transliuojama apie Šv. Melania, 
kuri pasižymėjo vargšų ir ver
gų gelbėjimui. Šv. Melania buvo 
garsios šeimos narys, gimusi 
Romoje apie 383 metais. Po 
jauno vedybinio gyvenimo ir po 
jų dVti^ų vaikų mfrtfės. ji pasi
šventė Dievui ir auklėjo bei 
gelbėjo vergus.

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate A. Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

TeL SOUtii Boston 2483
COAL-COKE-OIL

AVĘ MARIA VALANDA Telephone
SO. BOSTON

1058

Bay ¥iew MotorServke
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo ir demonutravi 

mo vieta:

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

Jo*. Kapočiūna* ir Peter Trečioką*

tėveliai. Kun. A. Baltrušiūnas 
ir šiuo kartu pasirodė su savo 
gražiomis dainomis, šeiminin
kės mylėjo ir vaišino visus gar
džiausiais užkandžiais, o ponia 
M. Sundukienė su savo gar
džiais kopūstais irgi puikiausiai 
pasirodė. Pradėjus temti, links
mi svečiai nenoresnis skirstėsi 
namo, o autobusų svečiai atsi
sveikino miškus, išvažiuodami 
su dainomis iki kitų metų.

telefono 
gali te

pa-

telefono

iš suvirs milijono akrų viešos 
žemės Koloradoj, šiandien žino
ma kaip White River National 
Forest. 1892 m. jis paskyrė dar 
aštuonias kitas rezervacijas — 
iš viso apie 3,300,000 akrų — 
Koloradoj, Naujoj Meksikoj, O- 
regon ir Californijoj.

1907 m. vardas “National 
Forests” buvo duotas toms že
mėms. Pirmiau valdžia savino- 
si viešas žemes, bet 1911. su 
pravedimu Weeks įstatymu, 
valdžia jau priversta pirkti miš
kų žemes. Ir nuo to laiko, dau
guma Tautiškų Miškų, iš kurių 
yra apie 160, išvystytos federa- 
liais nupirkimais. FLIS.

I

i PADĖKA

MEDUS

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėja* 
Sodevvall 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

A. M. Dambrauskas
KARPENTERIS, PENTORIU8 
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.

f

lefonuoti į namus, 
šaukti draugus ar biznio 
įstaigas, esančias ant že
mės, bet jie gali gauti ir 
oro pranešimus. Du sykiu 
į dieną Telephone Stotis 
WOU broadcastina oro 
informacijas, kurias pa
duoda Jungtinių Valsty
bių Coast Guard.
Taigi nežiūrint, ar jūs 
plaukiate vandeniu ar gy
venate ant sausžemio, vi
suomet ir visur Naujoje 
Anglijoje galite telefonu 
susisiekti.
»EW E«CLMD TELEPMME * TELECUM CO.

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 

; ar kava vietoje cukraus. 
, Kas vartoja medų — to 
! slogos nevargina. Kvorta 
! kainuoja tik 75c. Jo galite 
įgauti “Darbininko” adm. 
j 366 W. Broadway, So. Bos- 
[ton, Mass.

l

Soatti Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karu* Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
Reiškiame širdingiausią padė

ką visiems ir visoms, kurie pri
sidėjo darbu ir aukomis prie 
surengimo mūsų naudai geguži- Vice-Pirmininkč — B. Gailiūnienė, 

į nės, rugsėjo 7 d., Grasemere 
j parke, Bedford, Mass. Dėkoja
me sekančiai: graboriui p. F. 
Vaitkui už auką ir didelį pasi- 

j darbavimą, A. Daukantui, Man- 
I kienei, M. Sundukienei, A. Za- 
veckui, J. Busevičienei, Jankau
skas Store, Vitkauskienei, Pet- 
ruškienei, Poznanskienei, Mika
lauskienei, Bingelienei, Tocie- 
nei, Adomaitienei, Janiūnams, 
Geležiniui, Plekavičiui, Būdrai,! 
Duobai, M. Zaniui, A. Vaitikai- 
tienei, Lukošiūnams, M. Jan
kauskienei. Prešpoliui. Stulpi
nui, M. Klevui, J. Trainavičiui, 
Radaičiams, J. Tebėrai, M. Jas- 
kutienei; Tovydienei, Arlauskie
nei, .-Pj^ljelienei, Ši<y>y«ki£Dei. 
Dobravalskienei, Ambrozaitie-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Ma**, 

Tel. So. Boston 1298

SV. JONO EV. BL. PASALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

S. Barasevkitts 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

8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 
ProL Rašt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Roslindale, 
Tel. Parkway 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Kasos GI.—Marijona AukštikalnienO,
111 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nes protokolu raštininke

Pirmininkas, Juozas Svagždy*, 
601 6th St., So. Boston, Mas*.

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

ProL Rašt. Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk., So. Boston, Maaa 

į Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maas

Iždininkas Vincas Zaleskas, 
613 E. oth St., So. Boston, Masa

Maršalka, Jonas Zaikis, 
7 VVinfield St., So. Boston, M***

Draugija laiko susirinkimus ka* tra 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 494 
E. 7th SL. So. BoMon. Maaa

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke'* apsimoka, ne* Jie parduoda šviežiu* produktu* Ir ma-Į 
taniai patarnauja. Nuėję 1 bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

■

CASPER
FUNERAL ’ HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Ma**. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tai. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

Perims Markei.
P. Baltrušiūnas Ir p. Kllnga, Sav. 
7SS Broadvvay, Tel. ŠOU 9120 

SO. BOSTON, MASS.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermeninę dykai 

NOTARY Pt'BLl’c
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Rytinių Valstybių Žinios . i

VATERBURY, CONN
Turėtume Nepamiršti ir

LDS Organizacijos

Nepamirškite, kad Labdary
bės D-jos piknikas įvyksta rug
sėjo 14 d., Krugerių patalpose 
ant Highland Avė. Šis piknikas

įįžj
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Mūsų kuopa yra gana skait- Yra paskutinis, todėl atsilanky- 
linga nariais ir galėtų pasidar- kitę visi. Koresp.
buoti daugiau dėl katalikiškos' 
spaudos gerovės ir LDS organi-, 
zacijos, jei tarpe narių būtų 
daugiau vieningumo, noro ir pa-[ 
siaukavimo tame dalyke. Mums 
veikėjų 
trūksta, 
jasi per 
lietuvių 
buose, pamiršdami savos orga- šventę suvažiuoja mūsų išeivi- 
nizacijos gyvus reikalus: neturi jos žiedai, su įvaįriais prižiren- 
laiko net į susirinkimus atsilan- gimais sporte, dainose, šokiuo- 
kyti.

LDS organizacija yra labai 
naudinga ir garbinga įstaiga: 
būdami jos nariais-rėmis netu
rėtume ir neprivalėtume jos ap- lyvaus ir švilpukų benas, 
leisti. Juozapo liet, parapijos iš Wa-

Dabar jau artinantis rudens terbury. Kviečiama visos šios 
sezonui, pamąstykime ką ture- apylinkės jaunimą ir senesniuo- 
sime daryti atėjus ilgiems žie- sius atsilankyti į šią linksmą 
mos vakarams. Turėsime dau- jaunimo žaislų dieną, pare- 
giau laiko pasiskaitymui gerų miant jų gražią darbuotę, 
knygų ir laikraščių. Mes nariai- --------------
narės turime labai gerą laikraš- IŠ DRAUGIJŲ SUSIRINKIMO 
tį “Darbininką”, pasirūpinkime 
ateityje daugiau jo išplatinimu 
ir palaikymu. Organizacijos a- 
teitis ir laikraščio gerovė pri
klauso nuo mūsų rūpestingumo.

Ponios, M. Digimienė ir S. Sa- 
pranienė, ateinantį sekmadienį 
vyksta į Hartford, Conn. atsto
vauti mūsų kuopą LDS Seime. ,

J. Totilas, kp. rašt. šautos rugsėjo 10 dol.j Rugsėjo 8 d. įvyko mėnesinis 
susirinkimas LRKMS 38 kp., 
kuriame apsvarsčius kuopos 
reikalus, išklausytas raportas iš 
pereito seimo, kurį pranešė at
stovė, panelė J. Janušonytė. 
Raportas buvo ilgas ir įdomus, 
bet kaikuriais seimo nutari
mais narės pareiškė nepasiten
kinimo.

Julytė visas nares lauktuvių l 
proga pavaišino saldainiais, Į 
narės pareiškė gilią padėką jai.!

I

NEW BRITAIN, CONN
JAUNIMO ŽAISLŲ DIENA
Šį sekmadienį, rugsėjo 14 d., 

ir dabar ne- Hanover Park, Meriden, Conn., 
LDS nariai-rės darbuo- įvyksta Connecticut apskričio
ištisus metus įvairiose CLC katalikų lietuvių jaunimo 
organizacijose bei klū- metinė dešimta žaislų diena. J

netrūko

se bei įvairiose lenktynėse.
Parkas atidaromas 12:30 vai. 

Bus įvairių užkandžių, gėrimų 
ir garsus orkestras. Taipgi da- 

Šv.

Rugsėjo 5 d., penktadienio va
kare įvyko mėnesinis Šv. Ro
žančiaus draugijos susirinki
mas. Atkalbėta bendra malda 
už vėlę a. a. kunigo J. Navicko,; 
Tėvų Marijonų buvusio provin-i 
cijolo. Iš iždo draugijos paskir-; 
ta 10 dol. šv. mišių aukai už ve-Į 
lionio vėlę. Mišios buvo atna-
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Paimti į nelaisvę vokiečių kariai kasa apkasus dėl britų. Vaizdas pa
rodomas iš Afrikos kovų. >

Į

; nuo ja, nes paskutiniais laikais 
yra pakeltas į 5000 watt. jėga.

. Dėl palaikymo paramos yra 
rengiamas piknikas, kuris įvyks 
rugsėjo 21 d. sekmadienį, 
Schuetzen parke. Patartina vi
siems galintiems atsilankyti į 

(šį pikniką, prisidedant prie lie
tuvybės palaikymo ir paremiant 
sunkiai besidarbuojančius as
menis dėl visuomenės gerovės. 
Tad pasimatykim visi 21 d. rug
sėjo, Schuetzen parke, Bams- 
dale, New Britain, Conn. Ten
pamatysim daug įvairumo ir tu- mėn. 
rėsim progos išbandyti savo lai- ninkas pareiškė, kad jam 
mę, nes yra leidžiama 10 dova- esant Federacijos prieša- 
nų po $10. laimėjimui.

Federacijos Kongreso
Protokolas

Rugsėjo 7 d. įvyko Federaci
jos 22 skyriaus piknikas. Kal
bas pasakė Lietuvos atstovas 
Simutis, kun. Kripas, kun. Bo- 
gužas ir panelė Jakubauskaitė. 

, Padainavo keletą dainelių ponų 
Kripų šeima. Visi sykiu sugie
dojo Lietuvos ir Amerikos him
nus. Programos pirmininkas 
komp. Aleksis paaiškino, kaip 
veikia Federacija ir kaip uždir
busi kelis centus siunčia į Fede
racijos Fondą Lietuvos reika
lams. Publikos buvo atsilankę 
apie 300.

Šv. Jurgio d-ja iš Union City,
Conn. Lietuvos reikalams paau- šio laiko buvo transliuojamas iš 
kavo $5.00, ponas Šapis $2.00. WNBC stoties sekmadieniais 10

RADIO KLAUSYTOJŲ
DĖMESIUI

Lietuviškas pusvalandis iki

NAUJAS VEIKIMO 
KALENDORIUS

Teko man kalbėti su kun. dr. 
Mendeliu, kurs praneša, kad 
naujas parapijos veikimo kalen
dorius jau yra priruoštas ir 
spausdinamas. Parapijiečiai jį 
gaus šio mėn. pabaigoje.

Kalendorius bus nepaprastas 
tuo, kad bus dviejose kalbose, 
lietuviškai ir angliškai, nes 
mūsų jaunoji karta arba visai 
nemoka lietuviškai arba skaito 
gan sunkiai.

Kun. dr. Mendelis praneša, 
kad 40 Valandų Adoracijos pa
mokslus sakyti yra pakviestas 
kun. Justinas Vaškys, tėvas 
Pranciškonas iš Lietuvos, ku
riam teko bėgti iš savo tėvynės 
Sovietų okupacijos metu. Tad 
Baltimorės lietuviai turės pro
gą išgirsti vieną iš paskučiau
sių pabėgėlių iš Lietuvos.

Kalendorius bus nepaprasta 
knyga ,nes jame rasis nustatyta 
visa parapijos veikimo tvarka 
nuo spalių mėn. 1 d. 1941 m. iki 
spalių 1 d. 1942 m.

NUOTRUPOS
Kad prisiminti sėkmingai į- 

vykusį seimą, vietinė Moterų 
Sąjungos kuopa turėjo šeimy
nišką išvažiavimą Mikalajūno 
“šore” pereitą sekmadienį. Kleb. 
kun. Lietuvnikas dalyvavo. Ki
ti kunigai dėl įvairių priežaščių 
negalėjo dalyvauti.

Visiems gerai žinomas biznie
rius krautuvininkas Petras Ro- 
kuiža randasi Statė Sanatorium. 
Jau kelintas mėnuo kaip Petras 
serga. Visi Petro “kostumeriai” 
ir prieteliai linki jam kuovei- 
kiausiai pasveikti ir grįžti į mū
sų tarpą.

Bažnyčioje žieminė tvarka 
prasidės pirmą spalių mėn. sek
madienį, kuomet Suma bus gie
dama ir Stebuklingo Medalikė- 
lio Novenos pamaldos lietuviš
kai bus laikomos sekmadieniais 
po pietų.

Trečiadienį, rugsėjo 10 d. Jo
nas Maskevičius, Edvardas Bu
delis. Juozas Antoszewskis ir 
Kazimieras Pugevičius išvyko į 
Šv. Karolio Kolegiją tęsti mok
slus vedančius kunigystės luo
mam Geriausio pasisekimo mū
sų jaunuoliams!

NET TRYS NAUJI KAPAI

Ne dažnai pasitaiko, kad į 
vieną savaitę būtų supilti net 
trys nauji kapai. Tas atsitiko 
mūsų kolonijoj pereitą savaitę, i 
A. a. Viktoras Aidukas, sirgęs 
džiovos liga Statė Sanatorium,; 
užbaigė savo vargus ir buvo pa-; 
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis ketvirtadieni, rugsėjo 4 d.

Pirmadienį, rugsėjo 8 d. įvy
ko net dvejos laidotuvės. 9 vai. 
buvo atlydėtas a. a. Stasys Ste
ponas, o 10 vai. a. a. Juozas 
Pautenis.

Ištikrųjų senoji karta smar-į 
kiai nyksta. Dar 10 arba 15 me
tų ilgiau ir lietuvių “grinorių” 
skaitlius žymiai pamažės, jei; 
visai neišsibaigs. Kuomet apsi- 
žvalgai ir pamatai ,kad sekma-; 
dieniais jaunųjų nematyti taip j 
daug savo bažnyčioje, klausi-i 
mas tuoj kyla, kas bus su lietu-į 
viską parapija. Ar turės taip' 
išnykti, kaip vokiečių?

Iš vienos pusės reiškiame gi
lią užuojautą mirusiųjų šei-. 
moms ir giminėms, tačiau iš ki
tos pusės turime džiaugtis, kad 
Dievas juos visus priglaudė, 
nes visi sirgo ligomis, kurioms 
gydytojai neturi gyduolių.

Už atsiskyrusius iš mūsų tar-1 
po parapijiečius, a. a. Viktorą 
Aiduką, Stanislovą Stepaną ir 
Juoz, Pautenių patys tariame ir 
visų Baltimorės lietuvių prašo
me sukalbėti dievobaimingą 
Amžinąjį atilsį duok jiems, 
Viešpatie.

MŪSŲ PARAPIJINĖ 
MOKYKLA

I
Pirmadienį prasidėjo visos 

Baltimorės mokyklos, kaip pa
rapijinės, taip viešosios. Džiu
gu begalo, kad dėka mūsų Sesu
čių Kazimieriečių rūpesčiui ir: 

i 
pastangoms mūsų mokykla nei 
kiek nesumažėjo, nors pereitą 
birželio mėn. 11 mokinių užbai
gė 8-tą skyrių. Kiek ma nteko 
sužinoti registracijos dienoje a- 
tėjo arti 100 mokinių

Kuomet atsimenu, kad 10 me
tų atgal mes teturėjom savo 
mokykloje tik 150, tai galime 
džiaugtis mūsų mokyklos skait- 
liumi. Mokykla yra visai dykai, 
tai yra mokslas yra duodamas 
dykai, o už knygas yra mažas 
nuomas.

Dėka kunigų rūpesčiui, vaiku
čiai mažyčiai gauna dykai pie
ną kasdieną, o didesni du kart į 
savaitę. Mokykla iš visų atžvil
gių yra moderniškai įrengta ir 
moderniškai vedama.

Tie lietuviai tėvai, kurie ne
leidžia savo vaikelių vienintelėn 
lietuviškon mokyklon Baltimo- 
rėje ,daro neatitaisomą skriau
dą savo sūnams ir dukterim;. 
Dieve duok mūsų mokyklai il
giausius metus!

tus nudirbta tikrai daug, 
daugiau nei esamose ap
linkybėse buvo galima. 
Glaudus visų valdybos na
rių kooperavimas darbą iš 
esmės palengvino. Ir todėl 
pakeitus gyvenimo kryptį 

. kita linkme su širdies 
P11™’, skausmu turėjęs iš Fede- 

j racijos vadovavimo darbo 
. <4. - . - (pasitraukti, užleidžiantT.M. kyie per aštuonerius me- - . • . . ,J r > vieta vice - pirmininkui.

Iriden, Conn. Tai įvyks rugsėjo-’; Galiausiai pažymėjo, jog 
Sept. 14, sekmadienį. Komisija' Federacijos darbai ir idė- 

jos jam visuomet bus arti 
širdies ir kiek sąlygos leis, 
mielai prie visko prisidė- 
siąs.

Dar sekė išsamus Fede
racijos sekretoriaus L. Ši
mučio papildymai prie lei
dinyje atspausdinto rapor
to; aritmetinis iždininko 

j kun. Pr. Juro, J. Laučkos, 
j A. Kneižio, Aleksio ir M. 
jZuiaus pridedamieji pra
nešimai.

Iš visų minėtų raportų 
bei pranešimų paaiškėjo, 
iog Federacijos darbuotė 
tikrai buvo sėkminga, da
vusi gražių vaisių.

Programoj sekė redak
toriaus J. B. Laučkos re
feratas temoj 
Lietuvių Katalikų Veikla”. 
Joje tapo paliestas opiau
sios mūsų kasdieninio gy
venimo žaizdos, k. t. jau
nimo organizavimo prob
lema, Susivienijimo narių 
vajaus nesklandumas ir 
tautinės veiklos stoka. Pa
tiekta nemaža priimtinų 
atsilikimui bei sustingi
mui gydyti receptų.

Dėl referate kilusių min
čių išsireiškė sekretorius 
L. Šimutis ir adv. St. Ga- 
baliauskas. Ypatingai 
svarbių minčių patiekė 
adv. St. Gabaliauskas, 
kaip buvo žiūrima į Ame
rikos lietuvius. Esą Lietu
voje gyventojai buvo klai
dingai informuojami apie 
Amerikos lietuvius, būk 
ten lietuviai baigia išnykti 
ir todėl jokio didesnio dė
mesio Amerikos lietuvių 
reikalai Lietuvos viešpa
čiuose nerasdavo pritari
mo. Lietuvos iždas įvai
riems Pietų Amerikos ‘bū
tiniems’ reikalams skirda
vo ligi 400,000 litų, kaip 
tuo tarpu Amerikos lietu
viams pasitenkindavo su 
kuklia 50,000 litų sumele.

A. Tamulis,

(Tąsa)
Vienok ne visų valdybos 

narių raportai tilpo leidi
nyje ir todėl jie buvo iš
duoti žodžiu. Žymėtini šie:

Dr. A. Rakauskas, buvęs 
iki 1940 metų rugpjūčio 

Federacijos

HARTFORD, CONN.

atsidarė 
apie 150 
daugiau,

nuoširdžiai kviečia visos Vals
tybės lietuvius atsilankyti ir 
linksmai praleisti laiką. Prasi
dės apie pirmą valandą po piet 
ir kaip kasmet bus imtynės, 
bėgtynės, šokiai, užkandžiai ir 
tt. Vienu žodžiu pilnas progra
mas ir nieks nesigailės atvykęs.

Federacijos skyriaus valdyba Val. ryte. Dabar pakeistas neap-i
dėkoja aukotojams ir darbinin- ribotam laikui į 11 vai. ryte 
kams. taip pat sekmadienį. Taigi šį

Uždarbis, tiesa, nedidelis, bet sekmadienį, rugsėjo 14 d. klau- 
jeigu būtų daugiau buvę tėvynę Sykite lietuviškų dainų bei įvai- 
mylinčių lietuvių, 
bis būtų didesnis.

Pereitą savaitę mirė Sesuo progos primenu, kad lietuviškos 
Monika. 35 metus
ltučius Šv. Juozapo liet, parapi
joje.

tai ir uždar- rįų pranešimų oro bangomis iš 
į WNBC stoties 11 vai. ryte. Prie

mokiusi vai- programos pusvalandžio išlai
kymas yra pusėtinai daug kai-

3

ŽINUTĖS
Parapijinė mokykla 

rugsėjo 3. Viso yra 
mokinių. Galėtų būti
nes lietuvių katalikų yra vaikų 
daug daugiau. Lietuviai tėvai 
yra raginami ir kviečiami siųsti 
savo vaikučius į katalikų lietu
vių savąją mokyklą. Ypatingai šįmet mūsų parapijos Moky- 
šįmet į pirmuosius skyrius nori- klos High School (pirmu du 
me, kad įsirašytų daugiau vai- metu) gražiai prasidėjo. Iš viso 
kūčių. Taipgi į vaikų darželį 56 mokinių. Kambariai kaip ir 
Kindergarten. Priimami vaiku- pilni. Naujoji Seselių viršinin- 
čiai, kurie turi 5 metus. Taigi, kė 
lietuviai tėvai pasirūpinkite 
tuomi. Dar nėra pervėlu. Dėl ži
nučių platesnių galite pasikal
bėti su gerb. kunigais arba Se
selėmis.

Sesuo Leoną.

BRIDGEPORT, CONN.
Pereitą sekmadienį kleb. kun. 

J. V. Kazlauskas pranešė apie 
mirtį kun. dr. J. Navicko, ir 
prašė pasimelsti už jo sielą, o

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję j 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

*7

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE 
So. Boston 

2271

Matyti ir tenka girdėti, kad 
hartfordiečiai liūdi dėlei mir- pirmadienį pats klebonas daly
tes Tėvų Marijonų Provincijo- vavo laidotuvėse Marianapoly, 
lo Kunigo Dr. Navicko. Ir jie Conn. 
užjaučia Tėvams Marijonams 
netekusiems savo brangaus va
do. Lai Dievas lietuviams būna 
geras ir teikia vadą, kuris ga
lėtų Kunigo Dr. Navicko pėdo
mis kuoarčiausiai eiti ir vesti, 
kaip jisai vedė lietuvius ir lie- 
tuvų jaunimą į kilniausią ateitį. 
Lietuvių akys ypatingai at
kreiptos šiomis dienomis į Ma- 
rianapolį ir jų širdys greičiau 
plaka kai prisimena Marianapo- 
lis. Lai Jūsų garbingasis vadas 
ilsisi amžinoje ramybėje!

Prasidėjo rudens metas, va
sara kaip užsibaigusi. Jaunimas 
ir kiti rengiasi prie savo darbo 
per šiuos metus. Vyčiai turėjo 
pereitą antradienį savo susirin
kimą. Turės neužilgo Semi-for- 
mal šokius ir statys linksmą te
atrą .kuriam vadovaus su komi
sija Pranas Mončiūnas.

Ši mirtis bridgeportie- 
čius labai nuliūdino, nes kun. J. 
Navickas šiai kolonijai buvo ge
rai žinomas. Tik dar kelios sa
vaitės atgal kaip kvietė chorą 
dalyvauti į Kryžiaus kelių šven
tinimo apeigas ir skyrė, kad 
choras galėtų sugietdoti Vysku
pui sutikimą “Ecce Saėerdos 
magnus”. Rodos, kad paskutinį 
kartą davė tokią progą, kad at
vežtų didį jaunimo būrį į jo va
dovaujamą įstaigą ir paskutinį j 
kartą pagiedoti tokią garbingą 
giesmę. Tikrai jaunimas išgir
dęs tokią liūdną žinią gailiai nu
siminė. Iš choro tarpo yra jo 
mokinių, kurie lankė Mariana- 
polio kolegiją. Bridgeportiečiai 
nepamirš Jo savo maldose, kad 
jam būtų ramus tas Marianapo- 
lio kalnelis, kur jis per ilgus 
metus jį pasirengė.
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Manoma šįmet dėl parapijos 
naudos turėti nepaprastą Baza- 
rą. Pasiseks jeigu mes visi kaip 
vienas darbuosimės.

CLC arba Connecticut Lith- 
uanian Cątholics turės savo 10 
metinį Olimpiadą arba Field 
Uay. Tai ’Eūs”Ranover Park, Me-

Mūsų bažnyčioj bus 40 vai. 
atlaidai rugsėjo 21, 22 ir 23 d.d. 
Gražus pamokslus sakys jėzui
tas kun. Meslis. Choras jau pa
sirengė prie iškilmingų giedoji
mų.

Vasariniai parengimai baigės, 
ir jau prasidės vaidinimų sezo
nas, pirmas vaidinimas ir kon
certas bus lapkričio 23 d., pa
rapiją "galėję. Z E -'

I Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

į Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.
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Taisyklingo šaudymo čampionai. Grant Ilsing 
(kairėj) iš Chicagos^uris gavę 98 iš šimtc^jr Alex

JE- Samienėj-Kerr iš Bęverly Hills^ųris pataikė 99 iš šimto. Jie da-_ 
lyvavo Indianapolio čampioniškose rungtynėse.(Bus daugiau)




