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Kun. Dr. J. Navickas 
mums paliko netik kilnaus 
visuomenės darbininko 
pavyzdį, bet ir savo darbo 
praktinį vaisių — Maria
napolio kolegiją. Jis toli 
siekė: viename straipsnyje 
kun. Navickas sakė sie
kiąs Marianapolį padaryti 
garsų, kaip Viduramžiuose 
Bolognos universitetas, 
arba kaip mūsų laikais 
Anglijos Oksfordas.

Svajonė? Visai ne — Tė
vų Jėzuitų užlaikomas 
Fordham universitetas, 
kuris šįmet garbingai mi
ni savo šimto metų sukak
tuves, birželio 24 d. 1841 
metais buvo, kaip jo įkū
rėjas, pirmasis New Yorko 
arkivyskupas Hughes sa
kė: “nepabaigtas namas 
tuščiame lauke”. Šiandien 
Fordham yra didžiausias 
katalikų universitetas A- 
merikoje. Tai didžiausia 
Tėvų Jėzuitų palaikoma 
mokslo įstaiga pasaulyje.

Ką Tėvai Jėzuitai pada
rė per šimtą metų, tą gali 
ir Tėvai Marijonai padary
ti, nes lietuviai turi savy-< 
je nemažiau gabumų negu1 
amerikonų katalikiškos 
visuomenės skersmuo. Tik 
reikia noro idėjai sąmo
ningai pasišvęsti.

Marianapolio įkūrėjas, 
kun. J. Navickas pasišven
tė idėjai — pasišvęskime 
ir mes darbui, kuriam jis 
gyvybę paaukojo! Jis ne
daug iš mūsų tenorėjo: iš 
kiekvienos lietuvių parapi
jos Amerikoje po du savo 
lėšas apmokančius stu
dentus, arba po $800 aukų. 
Ar negalima būtų tokią 
sumą sukelti parapijose?
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Gedulingos Pamaldos Už 
Tėvy Marijonų A. A. Pro- 

vincijolę Vokiečiai Perėjo Dnieprą
j

Mt. Carmel, Penna.
Rugsėjo 8 d., 7:30 vai. ryto 
buvo Egzekvijos, kurias 
atgiedojo kun. Lunskis ir 
kun. Antanas Sandys, 
MIC., už mirusį kun. dr. 
Joną Navicką, MIC. Giedo
tas šv. mišias de Reąuie, 
už mirusį provincijolą at
laikė kun. Antanas San
dys, MIC.

Parapijos klebonas, kun. 
Dr. J. B. Končius, S. T. D., j 
dalyvavo Tėvų Marijonų 
Provincijolo laidotuvėse, 
Marianapolio Kolegijoje, 
Thompson, Conn.

tybės jos negynė. Šiandien 
Anglija jau ją puola gink
lu. Kaip staiga toji pavyz- 

------■: x------ > ga-dingo ji valstybė tapo 
lingųjų priešų užpulta.

Karų Ilgumas
Italų “burna” Gayda pa

skelbė, šis karas nusitę- 
siąs dar dešimtį metų. To
kiu būdu, pasidarytų il
giausias karas nuo 1648 
metų, kada pasibaigė taip 
vadinamas Trysdešimties 
metų karas.

Senovėje garsus Trojos 
karas tęsėsi devynis me
tus. Kiti karai dar ilgesni 
buvo. Kryžiaus karai, pa
vyzdžiui, vyko per 175 me
tus; barbarų antplūdis Eu
ropon vyko per 425 metus. 
Vokiečių karas prieš mūsų 
protėvius, galima sakyti 
ėjo nuo ordino įsikūrimo i- 
ki kunigaikščio Vytaute 
pergalės — kokius du šim
tu metų.

Amerikoje pirmas karas 
tęsėsi aštuonerius metus. 
Tai buvo taip vadinamas 
Karaliaus Williamo karas, 
1689 - 1697. Antras karas 
pramintas Karalienės O- 
nos karu, 1702 - 1713 me
tais. Amerikos revoliuci
nis (už nepriklausomybę) 
karas vyko aštuonerius 
metus, Civilis karas ketu- 
rius.

Lietuvy, 
Apsisvarstyk!

Vokietija puldama 
vietiją, mūsų bolševikams 
davė neblogą progą vėl į- 
šliaužti į visokius “ben
drus frontus”, kuriuos 
Stalino susitarimas su 
Hitleriu buvo, kaip audra 
šiukšles, išbarstęs. Žiūrė
kite, jie sako, Sovietija da
bar kariauja su Vokietija, 
dabar ji karo centras, An
glijos ir Amerikos talki
ninkė!

Tas tiesa, bet šalto proto! 
lietuviui tenka tik vieną 
mintį prote pasverti ir vi
sos bolševikų pastangos 
vėl prie gerų žmonių pri- 
lysti nuritės kaip vanduo 
nuo anties. Taip, Anglijai 
ir Amerikai dabar pakeliui 
su Sovietija Vokietiją nu
galėti, bet ar pakeliui ko
munizmą savyje įgyven
dinti? Ar norėtų anglai ir 
amerikonai, kad juos ko
munizmo sistema užvaldy
tų?

Atsakas aiškus: ne! Šim
tą sykių ne!

Tokiu pat būdu ir lietu
vis nenori, kad komuniz
mas grįžtų į jo nuteriota 
tėvynę. Lietuviui su bolše
vikais buvo nepakeliui nei 
pirmiau, nei dabar!

Po pereito pasaulinio ka
ro iš visų Europos valsty
bių buvo pavyzdingiausia 
Suomiia tuo atžvilgiu, kad 
j; mokėjo savo skolas A- 
merikai. Amerikos valdžia 
Šuorui jai .teikė įvairias len- 
gvatąę. ir kreditus. Ląikai 
pasikeitė. Rusiją užpuolė 
Suomiją. Didžiosios vals

i

Rytinėje Syrijoje, kada britų kariuomenė privertė prancūzus trauk
tis, tuomet jie užimdinėjo miestą po miesto. Vaizde matosi Palmyra 
mieste įžygiuojančius britų karius, kurie praeina pro senovės Ramaniš- 
kas kolonadas.
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Išnešta Rezoliucijos Lietuvos Reikalu
j ... __________ ^<3*’

Pasveikintas J. M. Prelatas Jonas Ambotas

Hartford, Conn., rugsėjo ti darbo prezidiumą.
15, — Telefonu iš Hartfor- Seimo prezidiumą išrink
to “Darbininko” redakci- ta pirmininku 
ja gavo žinių apie LDS or- Paulauskas, i 
ganizacijos Centro Seimą. į

Seimas prasidėjo, kaip Į 
buvo paskelbta, sekmadie
nį, rugsėjo 14, Šv. Trejy
bės parapijos bažnyčioje, 
Hartford, Conn., iškilmin
gomis šv. mišiomis, kurias 
atnašavo J. M. Prelatas J.1 
Ambotas, tos parapijos 
klebonas. Pamokslą paša-’ 
kė tos parapijos vikaras 
kun. J. Kripas. Tuojaus po

š.

Smolensko Fronte Rusai Atmuša 
Vokiečius, Bet Ukrainoj Pripažįsta 

Pralaimėjimus, Gi Leningrado 
Pozicijos Žūt-Butines.
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Londonas Rimtai Žjūri Į Ukrainos 
Frontą

Maskva, rugsėjo 15, — govo trikampiu — Kievas- 
Praneša ,kad raudonoji ar- Konotop - Kharkov, kuris 
mija centraliniame fronte, turi tikslą sudaryti didelį 
netoli Bryansko, apie 220 apsupimą turtingosios an- 
mylių į pietvakarius nuo tros dalies Ukrainos ligi 
Maskvos, sėkmingai atmu- Dono baseino. Jeigu šis 
šė vokiečių didelį spaudi- frontas vokiečiams būtų 
mą ir tuomi sulaikė nuo sėkmingas, kaip jie kad 
naujo veržimosi Maskvos tvirtina, tai reiškia, kristų 
link. jų rankose visa Ukraina.

Taipgi, rusų žinios skel- Vėliausios žinios prane- 
bia, kad jie smarkiai pasi- ša, kurias ir sovietų karo 
varė kontr-atakoje ir ko- vadovybė patvirtina, kad 
vos eina apie 12 mylių nuo vokiečių armija perėjo per 
Smolensko. Dniepro upę žemiau Kievo,

Rusų karo vadovybė pra- pietryčiuose, ir užėmė ’in- 
neša, kad apie dvi savai- dustrijinį miestą Kremen- 
tės, kaip jie sugrupavę sa- chug. Ir Kievas atsidūrė 
vo artileriją, tankus, or- pavojuje.
laivius ir pėstininkų pul-( Tos žinios parodo, kad 

į kus atmušdinėja vokiečių vokiečiai tą frontą -varys 
i puolimus centraliniame pirmyn.

nimus J. M. Prelatui Jonui fronte ir net vietomis vo-j 
Ambotui, tos parapijos kiečius atstūmę atgal, 
klebonui, kuris šiomis die
nomis mini _ ________ _____________
kunigavimo ir 29 metų čiuose nuo Smolensko, ir ibeveik pasįekė Konotop. 
klebonavimo sukaktį. Lin- apie pusiaukelyj tarp Mas- §is mjestas yra 139 mylių 
keta ilgiausių metų, svei- kvos ir Kievo, vokiečiai į pietryčius nuo Gomelio ir

v •

Gerai painformuoti vo
kiečių sluoksniai iš karo 

Rusų žinios praneša, kad jauko praneša, kad pietry- 
i savo 40 metų Bryansko kovose, pietry- šiuose nuo Gomelio naciai 

nuo Smolensko, ir beveik pasiekė Konotop.

u — viaaasi ***«- prarado apie 10,000 karių, ^įek pa^ į šiaurryčius ligi
pagelbininku mis darbuotis lietuviškoje daugiau kaip 260 tankų ir |Kievo kelyje į Kharkovą, 
Iverka, rašti-|ir katalikiškoje dirvoje. _ ,600 kitokių, motorinių vie- kuris 175 mylios j pįetva-

— Vladas katelės ir dar ilgai su mu-

— Danielius Averka, rašti-j^r katalikiškoje dirvoje, 
ninkės ponios Teklė Mit-! Vakarais įvyko Šeiminės netų. 
chelienė ir p. Šapranienė., PramoSos- Seimas buvo ( Berlynas, rūgs. 15, Vo-

karius.
Vokiečių žinios skelbia,

Rezoliucijų komisija — sėkmingas ir pavyzdingas, kiečiai praneša, kad jų or-kad pereita savaitę karo
Kun. Pranciškus Juras, 
kun. J. Kripas, A. F. Knei- 
žys.

Mandatų komisija — K. 
Tamošiūnas, p. Glavickas, 
p. Lukša, p. Mončiūnas.

Pirmoji sesija buvo la
bai skaitlinga ir gyva.

Suomija Baigs Karę
laiviai - bomberiai ir kito-'lauke paėmė į nelaisvę 
ki Leningrado sovietų ap- 35,000 rusų karių. 500 tan- 
sigynimą paliko audringo- ku, ir buvo sunaikinta ke- 
je ugnyje ir kaskart su di- lėtas šimtų orlaivių, 
dėsniu spaudimu rusų lini-į Londonas, rugsėjo 15, — 
jos triuškinamos. Bombe- pavojįnga rusams vokie- 

___ > žygių kryptis 
bombarduoja Kharkovo link, kuri grę

šis. Dono upės baseino di
džiulei industrijai ir tuo 
pačiu paliuosavimu iš 

‘Dniepro upės fronto stip- 
Lenin- rių nacių karo linijų, ku-

Suomiai, kurie jau atsi
ėmė visas savo žemes ir 
miestus iš T 
Rusijos, pranešė, kad jie po bangos, 1 
greitai išeis iš karo, palik- Leningradą.

IR SOVIETAI 
SPROGDINA 
LENINGRADĄ

Spaudimas ant
grado yra toks didelis, kad rias naciai galėtų permesti 
sovietai pasirengė žūt-bū- naujame fronte, britų mi
tinei kovai. Patys sovietai litariai žinovai priduoda 
išsprogdino ištisus kvarta- didelės svarbos.
lūs miesto, sugriovė aukš- Britai daro šiuos išve- 
tuosius namus, kad ne- džiojimus: jeigu šis fron- 
kliūtų jų apsigynimo pozi- tas užtruktų žiemai, tai 
cijoms. Sovietai be kariuo- britai turinčią armiją iš 
menės divizijų pastatė a- 750,000 vyrų artimuose ry- 
pie 3,000,000 civilių ir-gi tuose nukreiptų Libijos 
ginti miestą. Bet vokiečiai fronte prieš ten esančius 
su didžiausiu optimizmu “ašies” būrius, gi jeigu šis 
tvirtina, kad stambiosios frontas vokiečiams bus 
Leningrado apsigynimo Ii-'sėkmingas, tai vokiečiai 
nijos sulaužytos ir, verži-j greit per Turkiją ir Kau- 
masis eina pirmyn. jkazą sieks Irano aliejaus

Žymus įsiveržimas vo-į laukų, tuomet šioji britų 
kiečių pasirodė nuo Černi- <---- Ų“ v*"*” —*

bolševistinės riai neperstojamai, banga karo
aoS Irorl iia t _ _ ____1_____ J____•_ *

. r .. . . . .. . greitai įseis iš Karo, paiiK-pamaldų ir pietų parapijos Sveikinimai priimta gyvu dama tik ž ią apsaugą_ 
patalpose buvo atidarytas.žodžiu ir telegramomis bei. spaudįmąpatalpose puvo atidarytas zotižiu ir telegramomis oeu spaudimą prie Rusijos 
LDS Centro Seimas. Sei-laiškais. Seime virš šimtofronto Suomių ministeris 
mą atidarė Centro pirmi- atstovų ir svečių. Visa sei-! pareįškęs kad “taika bū- 

?.VaŠ‘ “°_®‘fLbuV0 rimta irpa‘sianti artimiausioje atei- 
- . -. tyje” ir taip pat pareiškęs,
Pirmadienį, rūgs. 15, sei- kacj Suomija buvo Vokieti- 

mas tęsė savo darbus. Iš-jjos aiįjanta.s “tik atsitikti- 
nesta daug rezoliucijų nai” įr neįęS daugiau karo, T T T~\ C? i _
cijos reikalais.

Išrinkta nauja sekanti 
LDS Centro Valdyba: Pir
mininkas — Kun. Jonas 
Švagždys, Vice - Pirminin
ku — Kun. Pranciškus Ju
ras, Raštininku — Anta
nas F. Kneižys, finansų 
raštininku — Antanas Pel- 
džius, Iždininku — Ona 

I Siaurienė. Kontrolės ko- 
Pranciš-

dys. Tarės įžangos sveiki- vyzdinga. 
nimo žodį pakvietė išrink-

Britų Karo Jėgos | Rusiją
Orlaivių Eskadriles Jau Raudonųjų 

Fronte
London, rugsėjo 15, — 

Britų Karališkojo Oro lai
vyno jėgos, įimant keletą 
vėliausio tipo Amerikoje 
gamintų karo orlaivių, jau 
pasiekė Rusijos frontą ir 
pasiruošę kautis prieš vo
kiečius. Sakoma, kad į Ru
sijos frontą yra nusiųsta 
mažiausia apie keturios 
kautynių eskadrilės. Ru
sams orlaivių trūkumas 
labai apsunkina apsigyni
mu -uuį

MtaiPrarado 8 Laivus
Londonas, rugsėjo 15, — 

Britų Laivyno Vadovybė

• v

h
Lietuvos ir LDS organiza- įneš Suomijos interesai to 

nereikalauja.

POPIEŽIUS KVIE
ČIA PRIE MALDOS

praneša, kad iš daugumos 
britų laivų, kurie plaukė 
per Atlantiką, lydimi karo 
laivų palydovų, buvo su
tikti vokiečių submarinų 
ir laike trijų dienų kavos, v: 
vidury Atlanto, nuskan-l ~ ?fun-

•z v LriiC! IiiclFaifia

dinti aštuoni laivai.
Vokiečiai praneša, kad skas. 

jų submarinai vartoja 
naują būdą puolimo-skan- 
dinimo laivų ir kad laike 
septynių ant vandens ko
vos dienų jie nuskandino 
Šiaurės Atlantike dvide
šimts aštuonis prekybi
nius laivus ir tris palydo
vus. "••• ’iuŲ

i kus Juškaitis, Danielius 
Averka, ir Vladas Paulau-

Propagandos Komisijon 
— Kun. S. Kneižis, kun. J. 
Kripas, Antanas F. Knei- 
žys, kompozitorius A. A- 
leksis ir B. Mičiūnienė.

Seimo atstovai ir svečiai, 
pasinaudodami šeimine 
proga, asmeniškai sudėjo 
J. M. Prelatui savo sveiki-

Vatikanas, rūgs. 15, — 
Popiežius Pius XII atsišau
kė per vyskupus į visą ti
kintįjį pasaulį, kad per vi
sa spalių mėnesį būtų mel
džiamasi už sutrumpinimą 
karo.

VOKIEČIŲ KARO LAIVAS 
AMERIKOS PAKRAŠČIUOSE
Washington, rūgs. 15 — sako pranešimas.

Vokiečių karo laivas, ku-į Šis nacių laivas slankio- 
ris patruliavo ir užpuldi- jo apie Galapagos salą ir 
nėjo prekinius laivus Pa- jos apylinkėse, kuri yra a- 
cifiko vandenyne, prisiar- pie 1000 mylių nuo Ameri- 
tino prie Panamos kanalo,'kps pakraščio Pacifike,.

*1 ’ ’ * ’ / i»u |

armija čia būtų ant rankos 
sutikti nacius.

Taip, kad ateinančios 
kelios savaitės parodys, 
kaip dalykai vystysis .

Leningrado apylinkėse 
pasirodė ankstyvas snie
gas. Britai sako, kad tai 
vokiečiams pastaba, kad 
beliko mažai laiko kariau
ti prieš besiartinančią šal
tą Rusijos žiemą.
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Prez. Roosevelto Pareiškimas Japonai Unkšta Prie J. Valstybių
Japonai - Fašistai Priešinasi

• v

• v

kyt laisvu.

Paleckio Valdžia Pabėgo Rusijon
Bėgančius Saugojo GPU Agentai

Šoferiai Stengėsi Pabėgti

Maskvon Paleckio Valdžios Nenorėjo Įsileisti

f

i tų esą daug areštų, įkali-• v

v •
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Stockholm, Švedija, rug
sėjo 15, — Per paskutines

Gyvendamas Romoje, ne 
tik ėjo atsakomingas Ma
rijonų vienuolijos proku
ratoriaus pareigas, bet rū- Areštuojami Vokiečiai Irai.

Jane Russell, seka taiki
nį. Tai jos mylimas spor
tas.

15,
nacių areštuotų išsiųsta į

Lotinų Amerika Užgniaužia 
Vokiečių Įtaką

—Pirk Defense Bonds ir 
Stamps—

nų - Kinų taikos derybų kar0 laiko lštrėmlm _ 
reikalus ir net privesti prie Siberiją k indiją iš

Naujai pastatytas milžinas - bomberis Vega Ventura typo, ilsisi naujame orlaivininkystės 
kieme Vega Burbank, Cal. Iš čia bus greit pasiųstas į Angliją, kur kaipo karališkas oro laivyno 
narys, atlikinės jam pavestas pareigas. Sakoma, nešios mirties “ryšulius”.

Šios žinios pirštu rodo ir 
Leningrado gynėjams, kad 
reikia tik gintis, o vokie
čiai jų neįveiks. Šis karas

kad 1429 metais Joana Are kiek skiriasi nuo istorinių, i patvarkymus prieš tokius 
atsparu- Moderniški pabūklai daug reiškinius ir daugelyje vie-

Tokyo, rūgs. 15, — Japo- Valstybių Prezidento Roo- 
nų Imperatorius Hirohito, sevelto pareiškimą, kuriuo 

įsakoma apvalyt vandeny

Mrs. William Fiske, naš
lė. Jos vyras lakūnas žuvo 
^ųglijos karo žygiuose. Ji 
atvyX° Londone, kur ji an- 

[kščiau gyveno.

_______________

Teheran, Iranas, rugsėjo 
Aštuonios dešimtys

Pranešama, kad Irane 
pridarę daug

• v
1S-

SUKILIMAI PRIEŠ NACIUS
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Naujasai Marijonų Viršininkas
Mirus a. a. Kun. Dr. Jo

nui Navickui, TT. Marijo
nų Kongregacijos Provin
cijolui Amerikoje, į jo vie
tą, vienuolijos generolas 
Vyskupas Petras Bučys ir 
vyriausioji taryba, pasky
rė gerb. kun. dr. Kazimie
rą Rėklaitį, MIC., Ameri
kos Tėvų Marijonų Pro
vincijolu.

Tuo paskyrimu džiaugia
si ne tik šios garbingos 
kongregacijos nariai, bet 
ir jų artimiausieji bendra
darbiai, rėmėjai ir bičiu
liai. Džiaugiasi visa mūsų 
visuomenė, nes Marijonų 
Kongregacija joje vaidina 
svarbų vaidmenį. Dėl to 
mes esame tikri, kad kun. 
dr. K. Rėklaitis, vadovau
damas gausingai kongre
gacijai, sėkmingai tęs vi
sus tuos didžiuosius ir kil
niuosius darbus, kuriuos 
pradėjo ir dirbo a. a. kun. 
dr. Jonas Navickas.

Sėkmingai vesti katali
kišką ir tautišką akciją, 
reikia, kad mūsų organi
zacijos būtų gausingesnės 
ir gyviau veiktų. Kun. dr. 
K. Rėklaitis yra lietuvis 
patriotas, kuriam gyvai 
rūpi Lietuvos reikalai ir, 
apskritai visos mūsų tau
tos gerovė. Marijonų vir
šininko pareigos, nors gar
bingos, tačiau sunkios ir 
atsakomingos. Bet naujai 
paskirtas žmogus, būda
mas mokslo vyru , šviesia 
asmenybe yra pasiruošęs 
šiam darbui, gerai pažįs
tąs vienuolijos ir visos mū
sų visuomenės reikalus, 
visur turįs pasitikėjimą ir 
pagarbą ir šį naują dirvo
ną sėkmingai ars ir jojo 
darbuotė duos sėkmingų 
vaisių.

Kun. dr. Kazimieras yra 
kilęs iš šviesios, inteligen
tiškos Rėklaičių šeimos 
Suvalkijoje. Augo ir gim-

nazijos mokslus ėjo Ma- 
riampolėj. Baigus Petro
grado kunigų seminariją, 
dvasiškoji vyriausybė jį 
išsiuntė į Romą siekti auk
štųjų mokslų. Per šešerius 
metus gyveno Germani- 
eum kolegijoj, lankė uni
versitetą, ji baigė su pasi
žymėjimais ir filosofijos 
ir teologijos daktaratais J 
Grįžęs iš Romos, profeso
riavo Petrogrado dvasinėj 
seminarijoj ir tuo metu į-j 
stojo į Marijonų kongre- pinosi visų lietuvių reika- 
gaciją. Netrukus po Pa- lais. Daug padėjo studen- 
saulinio Karo atvyko A-‘tams, ekskursantams Ro- 
merikon ir darbavosi prie 
Tėvų Marijonų leidžiamų 
laikraščių. Rodos, 1925 m. 
grįžo Romon ir ten išgyve
no iki vėl atvykstant į Dė
dės Šamo žemę.

mon. Kadangi kun. dr. Rė
klaitis turėjo labai plačias 
pažintis ir Romoj ir Vati
kane, dėl to buvo lyg ir 
neoficialus ten mūsų tau-i 
tos atstovas.

Linkime naujose parei-' 
gose gerb. kun. dr. Kazi
mierui Rėklaičiui •sveika
tėlės ir sėkmingiausios 
darbuotės.

Išvežtas buvęs prezidentas Stulginskis. — Venclovas 
laisvas. — Salomėja Neris Nušauta?

Pereito sausio mėnesio, būt įgyvendinta, neatsi- 
vokiečių .fuehreris Hitleris žvelgiant kokia kaina tas 
pareiškė, kad kas tiki, kad atsieitų.
galės Anglams pagelbą su-’ Italų komentatorius į 
teikti, težino, kad kiekvie-' Prez Roosevelto kalbą at- 
nas laivas su karo laivų sakė> kad ui paskelbi.
palydovais ar be jų, bus mas <<de facto» karo Bet 
sutiktas su torpedomis. — vėliausios italų žinios pra- 

Į tą pagrasinimą atatin- neša> kad “^jes” kariau- 
^>rez- Roosevelto pa- jančios valstybės pirmo- 

reiškimas, pasakytas pe- aįos neaaus į jung. Valsty- 
reito ketvirtadienio vaka- bių laivus. Tik jų subma. 
re, kuris pažymi, kad joks rinai ir toliau patniiiuos 
prievartos ir grasinimų karo zonose įeinančius 
žygis nesulaikys mus nuo.yandenis ir seks priešo lai. 
palaikymo dviejų apsigy-; judėjimą. 
nimo sąlygų — pirmoji,!
tai mūsų teikimas reika-j Norman Thomas 
lingos pagalbos visiems Greenfield, Mass., 
Hitlerio priešams ir, ant-j 
roji, — laivyno laisvė pla-;
čiuose vandenynuose.

Prez. Rooseveltas pareiš
kė, kad jūrų laisvė turės

Buenos Aires, Argenti
na, rugsėjo 15, — Keturios 
Pietinės Amerikos valsty
bės: Argentina, Uruguay, 
Chile ir Costa Rica, pasi
ryžo sudrausti vokiečių 
per didelį įsidrąsinimą ir 
prasižengimus prieš šalies 
įstatymus.

Chilėje areštuota 32 as
menys, kurie įtariami, 
kaipo pro-naciai.

Costa Rica atšaukė visus 
savo konsulus iš Vokieti
jos ir jos okupuotų kraštų. 

Kitos valstybės ir-gi ima
si įvairių priemonių prieš 
nacius.

asmeniškai daro įtaką į_ ‘_____ ________ -_ .
remdamas Premiero Prin-' ną nuo užpuolikų ir paF 
ce Fumimaro Konoye’s ka- i-;-— 
binetą, kuris linkęs suda
ryti nepuolimo sutartį su 
Jung. Valstybėmis. Yra 
žinių, kad Japonų - Jungti
nių Valstybių geri santy
kiai gali sušvelninti Japo-

• v1S 
kalbė

damas “Keep America out 
of War” kongrese, pareiš
kė, kad mus nuo visuotino 
karo gali apsaugoti tik 
stebuklas.

RUSAI STIPRINA LENINGRA
DO GYNĖJŲ MORALĘ

sudarymo taikos.
Tuo pačiu laiku “ašies” 

valstybės spiria Japonus; vokiečiai 
kariauti, kad palaikius'triukšmo ir vokiečius 
Jung. Valstybes “busy” į kraustyti pareikalavusios 
Pacifike ir jo pakrašeiuo-; Sovietų ir Anglų karinės, 

Į ten esančios, vadovybės, 
fašistų vadas kurios išreikalavusios ir 

a- Irano valdžios paklusnybę.
: Pramatoma dar apie 800

se.
Japonų 1

griežtai pasisakė už “i 
šies” valstybes. '

Tuo tarpu Japonai stebi,1 vokiečių asmenų išdepor- 
ką darys vokiečiai į Jung. tarimui.“Draugas” rašo: —

Berlynas, rūgs. 15, — Iš 
Vokietijos radiograma. — 
Karui prasidėjus, birželio 
22 dieną, vakare Kaune 20 
valandą buvo sukviesti 
Sniečkaus reziduoją Kau
ne komisarai ir vicekomi- 
sarai su Paleckiu prieša
kyje. Finansų vicekomisa- 
ras Paknys, kuriam pavy
ko likti neišvežtam, pasa
koja, kad jiems susirin
kus, buvo pranešta, kad 
niekur nesiskirstytų ir 
tuoj sėstų į ten pat gatvėj 
esančias mašinas. Paknio 
pasakojimu kiekvienon 
mašinon sėdo taip pat po 
GPU komisarą. Priekyje 
ir užpakalyje vyko visa ei
lė mašinų vien su GPU 
ginkluotais pareigūnais. 
Pakeliui į Ukmergę Žalia
kalnyje Paknys gavo leidi
mą užeiti krautuvėn papi
rosų ir, pasinaudojęs prie
tema, pabėgo ir pasislėpė. 
GPU neturėjo laiko jo ieš- 

' koti, nes jau buvo karšta 
| dėl vokiečių lėktuvų ir lie
tuvių partizanų.
NUŠAUTA NERIS

I Vienos tuos ponus vežu
sios mašinos šoferis, ku
riam nuo Pskovo pavyko 
vėliau grįžti Lietuvon, pa- 

1 sako ja, kad, pakeliui sus- 
! tojus atsikvėpti, pabėgo 
' pora šoferių. Tada Pozd
niakovo įsakymu šofe
riams buvo uždrausta pa
likti mašiną ir prie kiek- 

i vieno pristatytas GPU če- 
I kistas. Ties Zarasais, ma- 
| tyt, norėjo mašinai susto
jus pabėgti planavimo ko- 

Belgijos armijos genero-’misaras Glovackis, bet če- 
las de la Chevalerie, pa-, kišto buvo nušautas. Dar 
kliuvęs Olandijoje nacių.’.ųepątikrintomis žiniomis, 
i^elaųsy^įe, pasprijįpo. Jis įfį^ge su Glovackiu bu- 

" ntyrtįs kelionę^ atvyko^vus nušauta ir žinomoji 
aoną. 1 Salomėja Neris, poemos a-

pie Staliną autorė.
LIKIMAS NEŽINOMAS

Pagaliau, per Latviją ka
ravanas atvykęs į Estijos 
sovietų pasienį, kur pasie
nio sargyba tik su dideliu 
vargu ir Pozdniakovo tar
pininkavimu juos pralei
dusi. Kas vėliau komisa
rus ištiko, nežinoma. Žino
ma tik tiek, kad Maskva 
bent pradžioje jų įsileisti 
nenorėjo. Mašinos buvo 
rekvizuotos ,o šoferiai pa
leisti į kolchozus, iš kurių, 
atėjus vokiečiams, kai 
kam jau pavyko grįžti. A- 
pie dabartinį Paleckio ir 
jo sėbrų likimą turėtų pą- 
siteirauti Maskvoje lietu
viški USA stalininkai.

Buvęs prezidentas Alek
sandras Stulginskis išvež
tas Rusijon. Buvęs prezi
dentas Grinius yra Kaune 
ir rašo atsiminimus. Flei- 
cija Bortkevičienė vėl 
tvarko “Varpo” spaustuvę 
ir stengiasi atgaivinti ‘Lie
tuvos Žinias’.

Lietuvoje šiuo metu yra 
apie 150 advokatų. Prieš 
karą advokatų Lietuvoje 
buvo apie 280.

Rezignavusiems švieti
mo komisarui A. Venclo- 
vui ir komunalinio ūkio 
komisarui Knyvai pavyko 
likti neišgabentiems. Jie 
tebegyvena Vilniuje, keik
dami bolševikų okupaciją 
ir Stalino rėžimą.

Prieš pat karą į Kauną iš 
Solovkų atvežtas ir karui 
kilus laimingai išsigelbė- 
jęs buvęs ministeris Lso- 
nas (Ar tik nebus tauti
ninkų kabineto ministeris 
Leonas? R.) pasakoja, kad 
Solovkuose su juo buvo 
Voldemaras, Merkys^Urb- 
šys, generolas .Škicas ir 
Povilaitis.

Pereitą savaitę vokiečiai apgulimo priėjo prie savo 
išmetė ant Leningrado ga- tikslo, pasiimdama jį į sa- 
lybę lapelių - atsišaukimų, vo rankas, kuris per vie- 
kad rusai apsispręstų ir nuoliką šimtmečių buvo 
pasiduotų-tuojaus, nes ki- Romos Imperijos sostinė porą savaičių pasireiškė
taip bus sunaikintas mies- rytuose; per Pasaulinį Ka-Prieš vokiečius žymesnių 
tas ir jie žus nuo karo ug- rą rusai užėmę Przemyslį ne tai sukilimų, ne tai pa
mes. i po 185 dienų kovos; arba sipriešinimų — Norvegi-

Tas matomai paveikė į Verdunas buvo apgultas J°j» Vengrijoj, Jugoslavi- 
Leningrado gynėjus, nes per 298 dienas, kur buvo J°j» Olandijoj ir Rumuni- 
rusų aukštoji karo vado- 2,000,000 vyrų karių iš ku-! j°j- Pasireiškė sabotažai 
vybė tuoiaus išleido eile riu Duse žuvo ir vis tiek vo- dirbtuvėse, kur voKie- 

čiams gaminamos įvairios' 
prekės ir karo reikmenys.! 
Naciai įtaria komunistus 
sabotažų rengime. Taigi 
vokiečiai išleido griežtus

vybė tuojaus išleido eilę rių pusė žuvo ir vis tiek vo- 
plačiai aprašomų istorinių kiečiai negalėjo paimti, 
pasakojimų iš praeities 
karų. Pavyzdžiui, sakoma, 
kad Graikai buvo apgulę 
Troją per dešimtį metų;

iškėlė prancūzų ;
mą prieš Britus, kurie no
rėjo užimti Orleanną ir 
prancūzai laikėsi net per 
septynis mėnesius ir tuo- 
mi išgelbėjo Prancūziją; 
Turkija, tik po vienuolikos 
mėnesių Konstantinopolio

reiškia ir puolime ir gyni
me. Laikas parodys ar 
Leningrado gynėjai suge
bės atsilaikyti.

Pereitą savaitę vokiečiai 
pranešė, kad Leningradas 
apsuptas plieniniais ka
riuomenės veiksmų lan
kais. Rusų vadas Voroši- 
lov atsišaukė, kad Lenin
gradas pavojuj. Jis kvietė 
visus miesto gyventojus 
stoti petys į petį gintis 
nuo užpuolikų. Po to, pra
nešė, kad fašistai Lenin
grado nepamatys. Kaipo 
pavyzdį sėkmingo gynimo
si iškelia Odesos gynėjus.

Maskvos gynėjai giriasi, 
kad vokiečiai Maskvos ne
matys, nebent tik ant atvi
rutės.

Vokiečiai pasirengė žie
mos karui. Stalinas pasi
sakė Britų ambasadoriui, 
kad rusų pozicijos pavo
jui ir pažymėjo, kad anglai 
ir.-amerikonai turėtų sku- 
bįpt savo pagelbą. Rusai 
jtiįdsi, kad jie gaus pagel- 
bos per Iraną - Kaukazą iš 
Amerikos ir Anglijos.

nimų ir net sušaudymų.
Londono žinios praneša, 

kad panašių reiškinių yra 
ir Lenkijoj, Graikijoj, Da
nijoj ir Luxembourge.

Vėliausios žinios prane
ša, kad naciai areštavo 
Norvegijoj apie 300 strei- 
kierių ir daug yra po areš
to priežiūra.

Apsisauojimui ir apsau
gojimui Amerikos ateities, 
pirk apsigynimo taupymo 
bonus ir ženklus.

—Pirk Defense Bonus ir Ženklus—

Dėl asmeninio užtikrini
mo ir finansinio nepriklau
somumo, pirk apsigyni
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—

Kasdien taupyk dešimtu
ką ir savo gimimo dienoj 
dolerį. Pabaigoje metų su 
sutaupytais $37.50 galėsi 
pirkti vieną $50 (prinoku
sio vertės) Defense Sav- 
ings Bortd.

—Pirk Defense Bonds ir Stamps—
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Sistemačiai, pažingsniui Amerika vis artėjo prie 
karo ir štai netikėtai pasijuto jo išvakarėse, nes pa
staroji Prezidento kalba atidarė tam vartus. Forma
laus karo paskelbimo, tiesa, nebuvo, bet šiais laikais 
tarptautinė etika tiek nusmuko, kad žudynėms pra
dėti jokių formalumų nedaroma. Pasiunčiama tik ul
timatumas ar paskelbiama, kad tam tikras poelgis ar 
kokių reikalavimų neišpildymas bus skaitoma neprie
telingu aktu — ir karas bet kuriuo momentu gali pra
sidėti. Tai kiek panašu į laukinių žmonių peštynes, bet 
šiandien tokia atogrąža skaitoma tobuliausiu moder
nizmu. Kalbamuoju atveju karas tarsi buvo išprovo- m7t7ngnrĮe stengiasi j kai 11 
knotas Vokiečiai sntornodavn keletą Amerikos laivu amerikiečiui klaidin- Pro£a ragina 

Prezidentas įsakė supratimą apie šį karą. '
Bolševikai ir jų simpatiza-: .Lų musiją, * 
toriai šaukia iš visų kam- tėvynę . 
pų, kad tie žmonės kurie' . Jeigu Amerikos darbi- 
neremia bolševikų, jų ko- “inkai tlkra.‘ ”notV ko?'ą 
voje su naciais, yra fašiz- kaisl;* vergiJ3 usijos dar- 
mo draugai ir demokrati
jos priešai. Tai perdėm 
klaidingas aiškinimas.

“Tokios kalbos yra vai
sius mums visai svetimos 
bolševikų propagandos,! 
siekiančios pagauti ant1^,,^^ ~___
bolševikų meškerės nesu-'ko padėties, todėl taip len- 
sipratusius žmones ir juos gvai duodasi bolševikų su- 
paversti aklais bolševizmo 
įrankiais.

“Tikram amerikiečiui 
bolševizmo pavojus nepri
valo visai rūpėti, nes bol
ševizmas yra svetimas a- 
merikiečio dvasiai ir bol
ševizmo sistema visai ne- 

f 

tinka šioje laisvės šalyje.
“Todėl kiekvienas ame- ninkui materialę gerovę, 

rikietis geriau bevelija,! Amerika padarė, kad dar- 
kad ta biauri bolševizmo bo žmogus yra šalies šei- 
sistema, kaip nepakenčia- mininkas ir visų gerbia
mas laisvo žmogaus prie-Jmas žmogus, 
šas, kuogreičiausiai gautų* “Pasityčiojimas yra iš

ko nepagelbės. Pastarosioms 
reikalingas sąjūdis jųjų pačių 
tarpe, nes vietiniai žino savo 
aplinkumos reikalus geriau kaip 

I bet koks organizatorius iš pa- 
šalies, tik čia reikėtų budinti 
tam, kas turi įtaką. Reikėtų at
minti, jog palaipinės draugijos 
buvo pagrindas viso, ką šian
dien turime, jos tirpsta dėl sto-

I kos naujų narių. Visai kitu pa
grindu veikia Vyčiai. Vyčiai, 
kaipo centralinė ir idėjinė or- 

; ganizacija, emigracijai susto
jus, kaip tik ir pasilieka tuo a- 
gentu, kuris papildo visas kitas 
organizacijas kandidatais. Vy
čiams paskirtas organizatorius, 
kuris apie Vyčius siaurai arba 
ir visai mažai patyręs, padary
tų daugiau žalos, kaip naudos. 

' Vyčiai negali egzistuoti nei ko
kioj parapijoj bei leidimo dva
sios vado, tai vienatinė organi
zacija, kuri po pilna dvasine 

■ priežiūra. Naudojant nuogą tik
rą faktą nevisose parapijose y- 
ra įsileidžiami Vyčiai. Yra to
kių, kur buvo rašoma daug laiš
kų iš apskričių ir veikėjų, į ku
riuos atsakyta tylėjimu. Ke
liaujantis organizatorius tokio
se vietose gal suras karališkas 
priimtuves ir ugnišką pritari
mą, bet apleidus ribas viskas 
pasiliks kaip bebuvę. Patyrimai 
rodo, jog vieno miesto žmonės 
turi skirtingus savitarpius į- 
pročius ir nelabai myli svetimų 
patarimą, tai jau liūdija nelan- 
kymas prakalbų. Taipgi toki or
ganizatoriai sudarytų stambias 
išlaidas.

Vyčių Centras, apskričiai, 
bet pilie-! kuopos ir daug atskirų narių la- 

organizacijos 
> turi 

. Nes 100$; daugiau patyrimų ne kaip 
Ar ateina į galvą Rusija, jeigu ten įvyktų koks keliaujantis organizato- 

’ ■ * _ _*___ kzd&zv«nU«>> Ku, rįUSj nesudarant Federacijai nei
kad jie tų nuversti ir įsigalėtų de- mažiausių išlaidų, tik lai jos įsi- 

Svarbiausias dalykas, 
parapijoj, tik 

arba, geriau 
kokiose apystovose jis be- sakant, atgaivinti mirusią kuo- 

bus palaidotos būtų, visuomet liks Ame- pą patiems vadams.

šia proga noriu paminėti a- 
pie Philadelphijos Šv. Kazimie
ro parapijos atgaivintą kuopą. 
A. a. kun. Kaulakiui susilpnė
jus, o jam mirus Vyčių kuopa 
visai sustojo veikus. Pribuvus 
naujam klebonui, apleisti dar
bai netaip greit galima sutvar
kyti. Vienok atlikus sunkesnius 
darbus suorganizuota vyčiai. 
Atgaivinta kuopa ir trumpu lai
ku ši kuopa pradeda konkuruo-

Kada karščiai užėjo Kansas City, tai tesėjai nagrinėdavo bylas teisėjo (toliausiai kairėj sė
dinčio) Hopkins žaliumynais apaugusiame kieme. Šis vaizdas parodo, kaip buvo nagrinėta tūla 
aliejaus išnuomavimo teisme atsidūrusi byla.

Amerikiečio Nusistatymas Bolševizmo Klausimu
“Lietuvių Žinios” i—.
“Visa bolševikų spauda 

Amerikoje ir jų kalbėtojai

rašo: galą ir nebedrum.-tų Ame
rikos darbininko 
mo.

“Bolševikai
kuotas. Vokiečiai sutorpedavo keletą Amerikos laivų 
ir amerikiečių kantrybė išsisėmė. F
Amerikos laivynui šaudyti į kiekvieną vokiečių ar ita-l 
lų laivą, kurs pasirodys “vakarų srities vandenyse”.

Ta “vakarų sritis” tai Amerikos apsigynimo sri
tis. Tai skelbiama einant kažkokiu naujai sugalvotu 
tarptautiniu “įstatymu”. Ta “apsigynimo” sritis taip 
toli nutiesta, kad aprėpia bemaž visą Atlantiką. Su
prantama, kad vokiečių ir italų akimis žiūrint, visas 
tarp Europos ir Amerikos susisiekimas yra Anglijos ir 
Amerikos žinioje. Su Anglija tiek to. Ji kariauja, tad 
gi vokiečiai gali skandyti jos laivus kur tik prigriebia. 
Taip pat ir anglai gali elgtis su vokiečių laivais. Bet 
Amerika juk neva tai neutrali. Jos apsigynimo ruožas 
bei neutrali juosta, pagal senąsias tarptautines teises, 
turėtų eiti tik pakraščiais, apie tris mylias atstu nuo 
marių kranto. Gi dabar savo apsigynimo sritį ji jau 
tūkstančiais mylių matuoja. Vokiečiai tai skaito neu
traliteto laužymu ir ieškojimu priekabių susipešti. Tai 
jie ir skelbia, kad į amerikiečių šūvius jie taip pat šū
viais atsakys. Ir tarsi nejučiomis, kits kitą apkaltin
dami ir atsakingais laikydami, priešininkai ir susipeš.

Energingas Prezidento nusistatymas lyg kiek 
atšaldė japonų įkarštį. Anglijos ir Amerikos ekonomi
nio boikoto smaugiami, japonai pradėjo šūkauti jau 
nebeiškęsią ir šoksią muštis. Be to jie norėtų pasinau
doti ir sunkia sovietų padėtimi ir pasigriebti Paamūrio 
sritį, bet staiga apsisvarstė. Reikės gi ne vien su ru
sais ant žemės kovoti, bet ir vandenyse turės prieš sa
ve sujungta Anglijos ir Amerikos laivyną. Gi po šonu 
stovi įtūžę kiniečiai, su kuriais reikalas toli gražu dar 
neužbaigtas. Tad vienam momentui lyg perdaug klau
simų būtų rišti. Japonai praktiški žmonės: kur mato 
neįkąsia, ten rankų nekiša — su Kinija pakankamai 
nusivylė. Tačiau, kad ir nuo tolimu rytų pavojus lyg ir 
mažta, Atlantiko vandenyne atrodo karas tikrai užsi
liepsnosiąs. K.

kiekviena 
Amerikos 

darbininkus gelbėti sovie- 
jtų Rusiją, kaip “darbinin-

Lietuvos Aukštosios Dvasiškijos

gų nuo vienos sunkios li
gos niekad neįsistengs, 
kad tuo pačiu laiku kita 
sunki liga išsiplėstų. Taip 
ir mes gindamiesi nuo na
cizmo, negalime leisti, kad 
pas mus išsiplėstų bolše
vizmas.

“Nacius ir bolševikus 
skaitykime vienodo didu
mo Amerikos priešais ir 
nenustokime su jais kovo
ję. Jeigu tuo tarpu Ameri
kos karo interesuose yra 
remti kariškąją rusų jėgą 
prieš nacius tegul tą daro 
mūsų valdžia,
čiams tuo pat laiku bičių- bai darbuojasi

I r... r.: r. **x.**> ____• •» •_ ,

amerikiečio darbininko 
gyveni- piršti jam azijatišką bol

ševikų sistemą, kuri žmo
gų sovietų Rusijoje ma
žiau vertina, kaip gerą kol
chozo — sovietų valdžios 
dvaro arklį. Tik paskutinis 
neišmanėlis gali šiandie 
galvoti apie pakeitimą a- 
merikoniškos santvarkos į 
bolševistinę.

“O tuo tarpu tūkstančiai 
bolševikų propagandos su
klaidintų Amerikos darbi
ninkų, gal nesuprasdami 
savo darbo pragaištingu
mo, su pasišventimu dar
buojasi skaitlingose bol-

I

bininkams yra sukūręs 
Stalino diktatūros rėži
mas, tai apie ‘savo tėvynę’, 
bolševikams amerikiečiai 
neduotų nė prasižioti. Vi
sa bėda, kad Amerikos 
darbininkas nežino tikros
sovietų Rusijos darbinin- ševi"kų organizacijose, re-'liuotis su bolševikais nėra plėtimui, iš jų kiekvienas 

’įmia jų spaudą ir parengi-1 mažiausio pagrindo. - - ----- - --------

klaidinamas.
“Amerikos darbininkas

turėtų daugiau suprasti
i savo šalies — Amerikos,
I gerovę, bet ne rūpintis ko-
i kios ten azijatų šalies dik
tatoriaus bėdoms.

“Amerika suteikė darbi-

I
mus. . _
mintis bent vienam Ame- perversmas, bolševikai bū- 
rikos bolševikui, 1 
dirba Amerikos ir savo; mokratija gali būti tikrai. leidžia, 
pražūčiai. Ar žino bolševi-1 nuoširdžiu Amerikos drau-'ui kiekvienoj 
kai darbininkai, kad jie SU3UO tarpu bolševizmas/ leisti organizuoti 
kasa duobę, kurioje, prieš ’ ~
jų valią, T 
taip sunkiai iškovotos lai
svės, jų pilnas visokių pa
togumų ir žemiškos* lai
mės, gyvenimas.

“Šiuo tarpu sovietų Ru
sija tik vokiečių užpulta 
glaudžiasi arčiau demo-, 
kratinių šalių Anglijos ir 

mas. Daugiau niekas mūsų nebetrems iš tėvynės, nie- Amerikos, ji tai daro an-

rikos priešu ir su juo kaip 
į su priešu nepaliaukime ko- 
I voję”.

v • • v

PASTABA
dėl ALRK Federacijos 
Kongreso Rezoliucijos.

Po skaityto referato J. Lauč-
kas už susipratusio lietuvio vardą mūsų nežudys, mū- linkybių priversta. Kodėl kos apie centralinių ir lokalinių 
sų ūkinio gyvenimo niekas negriaus, tikėjimo Lietu-anksčiau sovietų Rusija organizacijų ryšius, dėl kurių

kongresas energingai šaukėsi į
dvasios vadus ir visuomenės ti su stambiausiomis kuopomis. 

, kad Federacijos val-jjej Philadelphijos pavyzdį ims 
, tai Vyčiai ne-

— “Ūkininko Patarėjas” liepos 11 d. No. 3 skelbia 
Aukštosios dvasiškijos žodį Lietuvos visuomenei.

Brangūs Tautiečiai!
Užplūdus sovietų bolševikams mūsų mylimą kraš

tą, jų slegiama mūsų tauta, nors pati buvo bejėgė pa
sipriešinti, bet vilties Viešpatyje nenustojo. Ji visa 
šaukėsi dangaus pagalbos. Tiesa, ta turėtoji viltis dau
geliui labai susilpnėjo, ypatingai po birželio 14-18 die
nų baisių įvykių, kuomet tūkstančiai tauriausių Lie
tuvos žmonių buvo netikėtai suimami ir žiauriai tre
miami iš savo tėvynės. Žmonės kalbėjo, kad būtų daug 
geriau sulaukti kad ir baisiausio karo ir po karo aud
ros pasilikti ant pliko lauko, bet kultūringoje santvar
koje. Ir iš tikrųjų, išsivadavimo viltis Lietuvai įvyko. 
Griuvo bolševikų santvarka, kurioje nebuvo nei proto, 
nei širdies, kuri buvo pilna visokio melo, visokios ap
gaulės ir negirdėto žiaurumo.

. Tiesa, kad pas mus vos tik kelias dienas trukusio 
karo veiksmų pasėkoje kraštui teko skaudžiai nuken
tėti. Bėgdami bolševikai išžudė daug nekaltų žmonių, 
ne tik vyrų, bet vaikų, moterų, senelių, net gydytojų ir 
ligonius beslaugančių seselių. Jie sugriovė ir sudegino 
daug miestų ir kaimų. Buvo pasirengę mus dar bai
siau sunaikinti, bet ačiū mūsų Datriotinio jaunimo 
pasišventimui, jie nespėjo savo žiaurius planus pilnai 
įvykdyti. Tačiau šis nekaltas kraujas ir šie medžiagi
niai nuostoliai nublanksta prieš tai, ko mes būtume 
sulaukę, jeigu bolševikų niekas iš mūsų krašto nebūtų 
išvaręs.

Dabar mūsų tautai atsiveria vėl naujas gyveni-

voje daugiau niekas nepersekios. Visi bendromis jėgo- nesidėjo su demokratijo
mis atkursime sugriautus miestus ir ūkius, žinodami,;mis, o ėjo ranka rankon su 
kad iš mūsų jų niekas neatims. fašizmu ir vertė savo pase- veikėjus, I “

Jei seniau kai kas ir būtų laukęs gerovės iš bolše- kėjus — Amerikos bolše- dyba rastų galimumų, priimtų kitos parapijos, 
vikų santvarkos, tai visi tie liko skaudžiai apvilti ir vikus tiesiog griaut šio referento pasiūlymų, statyti vi-tik paseks buvusį aukštumą,
apgauti. Visiems reikia laukti ir laukiame gerovės iš krašto santvarką. Bolše- suomeniam darbui tris asme- bet toli gražu, pasieks akščiau.
Dievo palaimos ir savo darbo. Lietuvos žmoniiį gyve- vizmas ir jo tėvynė sovie- 
nimas turi būti taip tvarkomas, ir to sieksime, kad tų Rusija nebuvo nėra ir 
kiekvienas asmuo, kiekviena šeima iš savo teisaus nebus Amerikos demokra- 
darbo galėtų padoriai gyventi. ti jos draugu, todėl ir visi rimu į galingas lietuvių jauni- krityje So. Bostonas ir Worces-

Tinkinčiajai Lietuvos visuomenei rūpi, kokias tei- bolševizmo akli vergai nė- m° organizacijas, 
sės pas mus turės religija. Visi stengsimės įgyvendin- ra amerikiečio tikri drau- 
ti seniai pageidaujamą kultūringai suprastą sąžinės gai, nes jie dirba bolševiz- 
laisvės dėsnį. Tikintieji vėl turės laisvę savo religiją mo diktatūros apgynimui 
laisvai praktikuoti ir jos mokytis, turėti viešas ir ne- ir Amerikos demokratijos 
persekiojamas religines bendruomenes. Už savo tikė- sugriovimui, 
jimo išpažinimą daugiau nebus baudžiamas nei karys, I “Amerikietis 
nei tarnautojas, nei darbininkas, nei studentas, 
moksleivis.

Kodėl visus šiuos dalykus paminime? Bolševikų 
žiaurumas, karo audra ne vieną yra taip skaudžiai pa- 

■ liete, kad kai kurie dar ir dabar gyvena baime, nepa
jėgdami sugrįžti į normalaus gyvenimo kelią. Šiais 
prisiminimais norima visiems pasakyti, kad mūsų 
tauta slėgęs juodas debesys jau praslinko. Pas mus 
prasideda naujas gyvenimas, kuriame mes visi galė
sime kurti ir niekas mūsų darbo negriaus.

Todėl, brangūs tautiečiai, visi rinkimės kruopš
taus ir vieningo darbo atstatyti bolševiku apiplėštą ir 
apgriautą mūsų kraštą. Būkime tvirtai įsitikinę, kad 
mūsų gerovė daugiausia pareina nuo kruopštaus, są
žiningo darbo. Dievo palaima, visų lietuvių meilė vi
siems lietuviams, visų kruopštus ir drausmingas dar
bas teves mus i gražia mūsų tėvynės ateitį.

JUOZAPAS SKVIRECKAS, arkivyskupas ir metropolitas 
Dr. VINCENTAS BRIZGYS, Kauno vyskupas pagalbininkas 

Prelatas KAZIMIERAS ŠAULYS, Kauno arkivyskupo 
; z • generalvikaras.

------------  ------ i tris asme- bet toli gražu, pasieks akščiau. 
nis, kurių vienas būtų nuolat!-1 Kur Vyčių kuopos gyvuoja, 
nis keliaujantis organizatorius, ^en jaunįmo organizavimu nesi- 
antras rūpintųsi jaunimo subū- skun(jįia Naujos Anglijos aps-

o trečias 
dirbtų dėl Lietuvos nepriklau-' j 
somybės gerovės.

Tai ugniški, patriotiški išsi- ranai, o kuopa pateikia jaunų 
tarimai, tik vykdymui pagei-' sveikų kandidatų, 
daujama platesnių patyrimų. I Vyčių kuopų jau daug atgai- 

zino savo Statyti visuomeniniam darbui vintą, keletas susidarė naujų, 
nei pareigas tėvynei ir jam ^rįs asmenis, tai gražu teorijoj, jeigu atgytų nors visos buvę, 

nėra reikalo, kovojant SU . bet praktikoj kliūtys pasilieka tai lietuvių veikla pasikeistų. 
Hitlerio diktatūra, remti.pačios. (Vyčių veikimas milžiniškas, tai
kitą diktatūra - bolševiz- Keliaujantis organizatorius liūdija kuopų prisiųsta medžia- 
mą, kuris jei išliktų iŠ šio gaj- būti naudingas tik SLRKA ga Vyčių istorijai, 
karo sveikas, kirstų demo-jrgai Moterų Sąjungai. Lokali-( 
kratiioms tokį pat smūgį, 
kokį šiandien ruošiasi kir
sti vokiškas nacizmas.

“Bolševizmo Ir nacizmo 
diktatūros amerikiečiui v- 
ra vienodos vertės, nes ir 
viena ir kita nori sunai
kinti mūsų gražų gyveni
mą ir mus paversti, žiau
rios bolševikų ir nacių par
tijos vergais.

“Žmogui sergant kartu 
dviem sunkiai pagydomom 
ligom, joks protingas gy
dytojas gydydamas žmo-

v •

v •

nėms pašelpinėms draugijoms 
keliaujantis organizatorius nie-

ter, kur Vyčiai stipriausi, ten 
ir visos organizacijos sveikos, 
kadangi jas tvarko Vyčių vete-

M. A. Norkūnas,
Box 371

Lawrence, Mass.

Blaivininkų Seimas
Pilnųjų Blaivininkų 30-tas Seimas įvyks Spalių 

5 dieną, Šv. Juozapo parapijoje, Waterbury, Conn.
Visos Blaivininkų gyvuojančios kuonos 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.
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Kį Rašo Užsienių Spauda Apie Lietuvą
Švedai ir Pabaltijis

Dabartiniu momentu pažangiomis tautomis, 
švedai turį būtinai padėti — Lietuvoje paskelbtas 
Pabaltijo tautoms jų atsi- pranešimas, kad keleivių 
statymo darbe: švedai yra susisiekimas tarp Kauno 
artimiausi kaimynai ir ne- ir Šiaulių sustabdytas. Da- 
privalą turėti jokių abejo- bar keliauti leidžiama tik 
jimų. Atstatytoje ir suvie- kariams ir uniformuo- 
nytoje Europoje visas Pa- tiems policininkams, 
baltijis sudarysiąs vienin
telį Rusijos ir Rytų kelią 
eksportui į Vakarus. Pa
tys Pabaltijo kraštai ga
mina vertingus Švedijai 
produktus ir reikalauja 
pramonės gaminių ir spe
cialistų, kurių turi Švedi
ja. Bendradarbiavimas su 
Pabaltiju yra bendras rei- 
kalas visoms Baltijos įdarytas’'~ 
krantų tautoms ir visai
Europai. j — Per Kauno radiją laikė.

Dabar švedai galį su- paskaitą poetas ir žurna- 
teikti humanitarinę pagal- listas Petras Babickas. Jo 
bą, kuri yra reikalinga la- paskaita buvo specialiai 
bai skubiai, švedai turi taikoma lietuvių jauni-' 
žiūrėti į ateitį, kada jie vėl mui. Jaunimas buvo ragi- 
galės bendradarbiauti su namas nenusiminti ir pasi- 
laisvomis ir ekonomiškai tikėti geresne ateitimi.

Lietuvos Likimas Sovietų Rėžimo 
Metu

— Žymiausias Šveicari- sovietizaciją, nei tuo 
jos katalikų laikraštis ‘La biau apie Lietuvos inkor-l

— Raudonasis Kryžius 
perspėjo gyventojus, kad1 
iš provincijos vietų niekas' 
nevyktų į Kauną pašalpų.! 
Pašalpos reikalu reikalin-' 
ga kreiptis į Raudonojo! 
Kryžiaus komitetus, esan-j 
čius provincijoje, arba į 
vietos valsčiaus savivaldy-' 
bę, jeigu komitetas dar ne-

drįso į juos įeiti ar tai pa
siimti paskubomis paliktų 
daiktų, ar tai praleisti 
naktį, nesant kitos pasto
gės.

Kai dėl kunigų, tai po 
“rinkimų” buvo paskelbti 
šie žygiai:

1) visų kariuomenės, ka
lėjimų ir mokyklų kape
lionų paleidimas, t. y. ti
kybos išmetimas iš moky
klų,

2) katalikiško teologijos 
ir filosofijos fakulteto pa
naikinimas Vytauto Di
džiojo Universitete;

Arkivyskupo Rūmai Buvo Paversti 
Bolševikų Biuru

3) kunigų pašalinimas 
iš metrikacijos vedimo pa
reigų;

4) valstybės subsidijų iš
braukimas kunigams, tu
rintiems parapijas,

5) konkordato atšauki
mas su Šventuoju Sostu;

6) uždarymas trijų ku
nigų seminarijų iš bendro 
keturių seminarijų skai
čiaus, motyvuojant šį žy
gį tuo, kad skubiai esan
čios reikalingos patalpos 
raudonosios armijos rei
kalams;

7) vyskupų išvarymas iš 
jų būstinių ir jose ar tai 
kariškių apgyvendinimas, 
ar biurų įrengimas.

la-

Arkivyskupo rūmai Kau
ne buvo naujas ir talpus 
pastatas, baigtas tik prieš 
keleris metus. Raudonieji 
pašalino iš jo kanceliari
jos biurus ir įkurdino ja
me miesto butų rekvizici
jos įstaigą. Kelioms savai
tėms praėjus priėmimo 
salionuose buvo įsteigta 
civilinės metrikacijos biu
rai. Spaudoje su tikru ci
nizmu buvo pasišaipyta iš
aiškinimui, kaip patalpo
mis pasinaudota:

“Mažasis salionas, links
mas ir šviesus, nukreiptas 
į pietus ir į sodą, tarnaus 
gimimams užregistruoti; 

savo di-

Oficialiai buvo paskelbta 
tikybos laisvė. Praktiškai 
buvo organizuota biauri 
priešreliginė propaganda, 
tuo tarpu tikintieji ir jų 
dvasiniai vadai neturėjo 
nei mažiausio galimumo 
prieš ją gintis. Visiškai ob
jektyviai galima pasakyti, 
kad tokią padėtį tektų api
būdinti kaipo “visiška an
tireliginė laisvė”.

Parapijų žemės buvo na
cionalizuotos. Teoretiškai 
buvo palikti trys hekta
rai, įskaitant sklypą, už
imtą bažnyčios, klebonijos 
ir parapijos namų.

Palikti be savo svarbiau
sių pajamų šaltinių, kuni
gai buvo skirti didžiau-

nos. Toks maistas būdavo 
kiekvieną dieną — vis tas 
pats, be jokių pakeitimų. 
Maisto gauti iš giminių 
arba nusipirkti buvo nelei
džiama.

Kitos gyvenimo kalėji
me sąlygos taip pat buvo 
nepakenčiamiausios. Gy
dytojas buvo prisišaukia
mas nepaprastai sunkiai. 
Į susirgusius niekas ne
kreipė dėmesio. Medicinos 
pagalba būdavo teikiama 
tik esantiems jau visai ar
ti mirties, švaros reikalai 
taip pat buvo liūdni. Balti
niai būdavo keičiami tik 
kartą per 4—6 savaites. 
Barzdas galima būdavo 
kirpti tik plaukams kirpti 
mašinėle, bet ir tai tik kar
tą per mėnesį.

Kaliniai

Mažasis Frederick Harrison, 6 metų amžiaus, spė
jęs pasižymėti Anglijos kare, išgelbėdamas po bom
bardavimo savo dvi sesutes, ir jam suteiktą dovaną — 
plieninį helmetą, pritaiso mažesnioji už jį sesutė.

jos katalikų laikraštis La biau apie Lietuvos mkor 
Liberte’ įsidėjo ilgą straip- poraciją į Sovietų Sąjun- 
snį, pavadintą ‘Lietuvos gą. Nors spauda buvo stro- 
likimas sovietų viešpatavi- piai kontroliuojama, ta
rno metu’. Šį straipsnį per- čiau ji buvo ušgniaužta ir . 
sispausdino Paryžiaus ka- visi laikraščiai tebeišeidi- didysis salionas 
talikų dienraštis ‘La nėjo kaip ir ankščiau. Bet- degumu ir vertingumu ----- ------  ---------
Croix’ ir kiti laikraščiai. gi nuo pirmos okupacijos . s vedyboms registruo- sįam vargui, nes jie nebe-

Straipsnyje sakoma: — dienos prasidėjo puolimas ? trečias salionas, nu- gaiėjo tikėtis nei pagalbos 
“1940 metų birželio 15 d. prieš dvi tautinio veikimo kreiptas i šiaurę ir tamso- 
raudonoji armija — tarp sritis: politinio pobūdžio ^as’ ^us naudojamas mir- 
15 ir 20 divizijų, kurių ke- organizacijas r tikybines ^es atsitikimams uzregis-

_ :__ _________________ ___________ truoti .

Užmūrijo Kalėjimų Langus

— už- įstaigas. Tiek vienos, tiek truoti .
■ ", Pirmaisiais mėnesiais

Išminėjęs svarbiausias vienintelė kunigų semina-

iš savo parapijonų, 
turtingesnieji 
patys buvo
Jiems buvo palikta teore
tinė teisė naudotis maksi
maliai 30 hektarų, o jie pa
tys buvo apkrauti didžiau
siais mokesčiais, kurių

nes 
ūkininkai 
apiplėšti.

lios motorizuotos,
plūdo Lietuvą. “Draugas” antros buvo uždarytos”.
Dekanozov, užsienių rei-! 1
kalų vicekomisaras, buvęs tikybines organizacijas rUa dar šiaip taip galėjo
GPU viršininkas Gruzijo- bei jų darbą, laikraštis to- egzistuoti, kol pagaliau
je, o vėliau ambasadorius liau sako: “]
Berlyne, tą pačią dieną at- to valdovai, lyg prietarin- ti iš savo rūmų, kuriuos ji, chozų’ steigimą.
siskubino iš Maskvos į gos baimės apimti, pir- užėmė beveik visą šimt- Tačiau tai tebuvo viena 
Kauną ir paėmė į savo miausia puolė tuos “liau- mėtį, ir ieškoti prieglobs- žiaurių persekiojimų pusė, 
rankas valdžią. Jis sudarė dies priešus”, nekaltas ir čio vienoje bažnyčioje. Se- įr tai menkiausia, nes ša-

Naujieji kraš- buvo priversta išsidangin--tikslas buvo skatinti ‘kol-

Daugelį stebina nepapra- laipioti per žmones, sausai 
stas buvusių kalinių jš-’ 
blyškintas. Pasirodo, kad; 
kalėjimo kamerose jie bu
vo sukimšti net sausai — 
kartais penkeriopai dau
giau, negu galėjo jose nor
maliai tilpti. O tyro oro 
nebuvo net vienam atsi
kvėpimui. Bolševikai ras
tuosius Lietuvoje kalėji
mus pavadino poilsio na
mais. Kad šitie kalėjimai

marijonetinę (lėlių) vy-taikingas įstaigas. Mas- minaristai, tenka pastebė- ija to ėjo baisūs ir skait-

prikimštose kamerose.
i — Ir taip mes turėdavom 
sėdėti arba stovėti ištisas 
dienas, — su kartumu kal
ba tas pats Daugėla, — o 
darbo jokio neduodavo. 
Bolševikai žinojo, kad dar
bas kalėjime yra gera 
priemonė sutrumpinti lai
kui, išsiblaivyti. Todėl vi
sus, net pačius lengviau- 

darbus pavesdavo 
i nu-

riausybę, kuri buvo reika-įkvos įsakymu visos jos ti, buvo priglausti darbi- 
linga pereinamajam mo- buvo uždarytos, jų turtai ninku šeimų.
mentui, kol GPU pagriebė konfiskuoti ir jų nariai Kai dėl pamaldų parapi- 
visas valdžios vadeles ir priversti atsižadėti tikybi- jinėse bažnyčiose, tai elg- 
visą administracijos apa-( nio rūbo. Per kelias savai- tąsi atsargiai. Matomai, 
ratą. i tęs naujieji valdovai net painformuoti apie lietuvių buvo visomis priemonėmis

Tarp birželio 15 d. ir lie- nežinojo, ką veikti su to- tautos prisirišimą prie sa- verčiami pasidaryti provo- 
pos 12 d. (kai įvyko “rin- kiu būdu “įsigytais” pa- vo bažnyčios, Maskvos katoriais ir išdavinėti ar 
kimai” į liaudies seimą) statais: daugelis jų liko bolševikai nedrįso masi-tai dvasiški ją, ar tai tikin- 
nebuvo kalbama nei apie tušti, tačiau jų nariai ne- niai jų pulti bei persekioti, čiuosius. Jiems atsisakius,

lingi kunigų ir tikinčiųjų 
areštai. Iš pat pradžių 
GPU suėmė kelis jaunus e- 
nergingus kunigus. Taria
mojo tardymo metu jie

Polarinė meška, kuri randasi Londono zoologijos sode leidžiasi pas
kui medinę bolę į vandenį. Šią mešką rusai padovanojo anglams. Sako
ma, kad “mišką” geriausia myli praleisti liuoslaikį žaisdama bole vande
nyje.

atvirai buvo pareikšta, 
kad jie “nebematys dienos 
šviesos”. Tad šie kankiniai 
buvo kalinami bolševiki
niuose kalėjimuose. Tas 
pats likimas ištiko jaunus 
svietiškius katalikus, pa
sižymėjusius apaštalavi
mo darbe”.

Toliau laikraštis sumini 
Tėvo jėzuito misionieriaus 
nužudymą ir GPU agentų 
siautėjimą Kauno Kapinė
se Vasario 16 d., kai tūks
tantinė minia buvo užpul
ta ir gimnazistės raudon
armiečių išniekintos. Be 
to, paminėta tikybinių 
švenčių panaikinimas, 
maldaknygių bei kitų ti
kybinio turinio knygų su
naikinimas, bibliotekų iš
sklaidymas ir tt. Straips
nis baigiamas pastaba, 
kad kruvini Kremliaus 
valdovai turės atsakyti už 
savo biaurius darbus.
— Patirta, kad bolševikai, 
prieš bėgdami iš Lietuvos, 
yra tarp kitų išvežę Mas- 
kolijon buv. Lietuvos Ban
ko direktorių S. Statkų ir , z ' ; • -1U_ _

į VI. Nasevičių.

• i i-- • - sius darbus pavesdavobutų tikrais kalėjimais jie dirbti kriminaliniams nu. 
lZm.“n^?^n.gUS:Z ^a: sikaltėl.ams, nes bolševikų 

i nuomone, jie buvo kur 
kas geresni už mus. Tiesa, 
mes būtume galėję laiką 
sunaudoti skaitymui. Ta
čiau per vis, bolševikų val
dymo laiką negavo nė vie
nas politinis kalinys nė 
menkiausio spausdinto po
piergalio. Knyga ir laikra- j 
štiš buvo patys draudžia- 
miausi kalėjime dalykai.

Neturėjimas ką veikti

Subadytomis 
$ 1Panagėmis 

Visa tai tačiau buvo tik 
niekai, sulyginus su t”~ 
ką kaliniams tekdavo 
kęsti tardymų metu, 
kaliniai pastebi, kad 
visko laukė iš bolše^ 
tik nesitikėjo tų kanl 
mų, kurie buvo praktikuo
jami tardymų metu. Dau
gelis kalinių iš tardymo 
grįždavo išsukiotais sąna
riais, subadytomis pana
gėmis, surėžytomis galvo
mis, šutinti garais ir vi
saip kitaip kankinti, kad 
tik prisiimtų pačių tardy
tojų padiktuotus apkalti
nimus.

Nors bolševikai ir tvirti
no, kad jų valdžia bus — 
žiną, bet ji subyrėjo 
pirmųjų lietuvių suki 
smūgių. Kartu atėjo į 
ir tam terorui. Prač 
pakrikusiai bėgti raučL 
jai armijai, paspruko ir 
kalėjimo sargai. Politi
niams kaliniams niekas 
nebepastojo kelio į laisvę.

Išsilaisvinusius iš kalė
jimo politinius kalinius 
globojo Raudonasis Kry- 

Tęsinys 5-tame pusi.

• v

mi tik mažytes angas. Tų 
angų stiklai buvo įdėti ne
permatomi, kad kaliniai 
negalėtų matyti net dan
gaus sklypelio. Be to, lan
gai buvo kietai užkalti ir 
juose nebuvo palikta nė 
mažiausio plyšio įeiti orui.
— Tiesa, mes galėdavo

me kiekvieną dieną eiti 
pasivaikščioti, — pasako
ja buv. kalinys Antanas 
Jucevičius, raseiniškis. — 
Turėjom teisę pasivaikš- suimtuosius nepaprastai 
čioti kasdien po 20 minu- slėgė. Kiekvienas laukda- 
čių. Tik visa nelaimė, kad vo nakties, kad galėtų ūž
ta teise pasinaudoti mums migti. Tačiau ir nakties 
neleisdavo. 'poilsis mažai kuo tebuvo į

Pasirodo, kad kaliniai poilsį panašus. Daugeliui 
negaudavo ne tik pasi- miegoti tekdavo ant grin- 
vaikščioti, bet negalėdavo dų, nes ant narų ne visi te- 
net kojos iš kameros iškel- sutilpdavo. Pasikloti buvo 
ti. Jie turėjo būti kamero- duodamas čiužinys, iš se
se ir nieko neveikdami sė- numo menkai bepanašus į 
dėti, stovėti, vaikščioti iš čiužinį, o užsikloti — su

plyšusi antklodė. Apie pa
galves ir paklodes negalė
jo būti net kalbos. Prižiū
rėtojai dažnai atimdavo 
net čiužinį, kad tuo dar la
biau parodytų savo neapy
kantą.

Kalinių Maistas

kampo į kampą. Sėdėti ir 
stovėti buvo galima tik vi
siškai tiesiai. Už atsirėmi- 
mą į sieną buvo baudžia
ma karceriu. O vaikščioji
mas kamerose nebuvo į- 
manomas, nes negi galima1

Pagaliau — maistas. Po
litiniai kaliniai buvo mai
tinami blogiau, negu gy
vuliai.

— Štai, buvę mūsų patie
kalai, — skaudžiai dėste 
Vaclovas Jurkšaitis. — 
Mes gaudavome: pusry-

čiams — šilto vandens su 
žiupsneliu cukraus, pie
tums — pašarinių runke
lių sriubos, pagardintos 
keliais alyvos lašais, vaka
rienei — sėlenų sriubos. 
Visai dienai gaudavome 
400 gramų apyžalės duo-

Barbara VVilson iš May- 
wood, Cal., siekia “Panelės 
Amerikos” titulo.
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Bažnyčios Kertinio Akmens Pašventinimo Iškilmės Argentinoj
Lietuvos Ministeris Piety Amerikai Pasakė Kalbą. — P<
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Vietos lietuviai pirmą kart plačiai susidomėjo Bažnyčios varoma veikla.

Ispaniškai ir Lietuviškai.

____________________________________________ __________________

Kad ne Amerikos lietuvių pagelba būtų niekad neturėję savos bažnyčios. — Statybos mūrai baigiami. — Ameri-j 
kiečių paramai sustojus, iškilo užbaigimui keblumai. — Aukštai vertina amerikiečių paramą.

Rugp. 17 d., Argentinos 
sostinės Buenos Aires 
priemiesty Vilią Porvenir, 
įvyko iškilmingas pašven
timas kampinio akmens ir 
pamatų pirmutinės toje 
šalyje lietuvių bažnyčios, 
kuriai vardas yra duoda
ma “Gailestingumo Moti
na Aušros Vartų Vilniuje”, 
ispaniškai — “Madre de 
Misericordis de Vilnius”.

Šios istorinės iškilmės 
pirmą kart plačiai išjudino 
apylinkėj pakrikusias lie
tuvių minias, kurias per 
daugelį metų išnaudojo 
žydiško komunizmo agen
tai. Apskaitliuojama, kad

ŠV. CECILIJOS CHORAS jDičiūtė, Antanas ir Emilija če-'torė Apolonija Sereikytė,

Pamaldos prasidėjo ties 
vieta skirta didžiajam al
toriui, kame buvo pastaty
tas lietuviško stiliaus kry
žiaus. Lietuvių Šv. Cecili
jos choras sugiedojo Ar
gentinos ir Lietuvos him
nus, gi užsibaigus pamok-, 
slams sugraudino giesmei Pačioje iškilmių dienoje šu'g^au^Li^'-vaTta , 6. 
.DiavaS a"“8*1 pPf,e8I?u<la aakM Prllmta 700 P«sos: atgimstanti Lietuvos Rei 

publika pasveikinta visos 
minios atgiedotu 
himnu.

Nors rugpiūčio
i tik

M. Linija

kanauskas, Apolonia Semeška, Panevėžio gimnazijos mo- 
Veronika Stasaitienė, Bronė ir kytoja Felicija Ragalsky- 
Petras Raudonikai, Karolis ir.tė. Tėvų marijonų vardu 
Domicėlė Šeškai, Kazimiera Vi- kalbėjo kun. J. J. Jakaitis, 
leikytė, Petras ir Petronėlė Ku- įvertindamas Šiaurės A- 
raičiai, Jonas ir Salomėja Ko- merikos ir vietos lietuvių 
jus, Petronėlė Mačiulienė, Kon- nuopelnus.
stancija Povilonytė. j Kovotojai už išlaisvini

mą Tėvynės buvo pagerbti 
•” gi

Žmogaus darbas, stebina žmogų. Štai lekiantis tiltas rastą pakeltų 
su žmonėmis lipdymui elevatoriui bokšto, kuris tarnaus 8 ir pusės mylių 
tuneliui.

ir stiprybė”. Pašventinus tai buvo didžiausia rink- 
kertinį akmenį ir bažny- iiava, kurią bile kuomet 
čios pamatus, sugiedota vieną dieną sudėjo vietos 
psalmė “Laudate Domi- lietuviai. Dėl vietos lietu- 
num omnes gentes” (‘Gar- vių tai labai didelis pini- vo"'iškilmės 
binkite Viešpatį visos tau- gas, bet kadangi statyba akmens ir 
tos ) , procesija grįžo prie su žeme ir įrengimu kai- matų šventimo tačiau tik

renybėje jau statyba išva
ryta aukštai. Šoninių na
vų sienos jau yra užbaig
tos ir sparai uždėti. Zokri- 
stijos jau uždengtos. Vi
durinės navos sienos jau 
išmūrytos ligi antrųjų lan
gų. Gyvenamojo kunigų 

msteris, dvasisluja,?veeiai gumo jausmo, kurį jaučia ^ sienos iš lauko užbaig_: 
iš e uifos ir aznycios savo Širdyse Amerikoje. tos įr jau dedamas stogas,' 
kampinio akmens pasven- gyvenantiems lietuviams viduriniai darbai *nei| 
tinimo tėvai (kūmai), ku- kurie ’
rie pašventinimo metu lai- galimybės užvesti, 
kė nuo akmens ištiestus 
kaspinus.

statoj kryžiaus, ka™ L1“ nuos apie tris šimtus tūks- 
paminklą atlankė dau-”lnlsterls’ įr- ■ ^ncių pesų ta! vietos lie-
iu tūkstančio lietuvių, Graužinis pasakė .spudm- tuvtai gerai žino, kad be 
d “Ar §4 kalbą, ir tapo pasirasy- siaurės Amerikos lietuviųd įsitikinus “Ar ištiesų 
talikai pradėjo veikti?” 
Iškilmių dalyviu buvo 

Lietuvos Respublikos mi
nisteris Pietų Amerikai, 
dr. Kazimieras Graužinis, 
ir pasakė reikšmingą kal
bą, pabrėždamas įvykusio 
fakto reikšmę, aukštai į- 
vertindamas Šiaurės Ame
rikos lietuvių finansinę 
paramą bei Tėvų Marijonų 
pasišventimą, ir priminda
mas religijos svarbą žmo
gaus gyvenime, šviežiais 
T ;etuvoj įvykusiais pavyz- 

aais nušviesdamas, kaip 
tmonės netekę tikėjimo, 
impa daug žiauresni ir 
avojingesni už plėšriuo- 
us žvėris”.
Pamaldoms vadovavo ar

kivyskupijos vikar. gene- 
ralis monsegnoras dr. Ger- 
miano Esorto, dalyvau
jant apylinkės dvasiškijai. 
Iš lietuvių buvo kun. Jo
nas J. Jakaitis, kun. Ka
zys Vengras, ir kun. Anta
nas Andriušis. (Kun. J. 
Kamandulis, gyvena Mon- 
tevideo ir dėl tolimos ke
lionės negalėjo atvykti). 
Lietuviškai pamokslą pa
sakė kun. Kazys Vengras, 
ispaniškai 
kun. Liudvikas Pedemon- 
te, nuoširdus lietuvių prie- 
telis.

salezietis

tautiniu
I

17 d. bu-
kertinio

tas kertinio akmens pa- paramos jie nebūtų galėję 
šventinimo aktas. Pir- nei svajoti apie savos baž- 
miausia pasirašė pamal- nyčios statybą. Dėlto, jie 
doms vadovavęs monseg- niekad negalės užmiršti to 
noras, paskui Lietuvos mi- didelio pagarbos ir dėkin-

davė šiai statybai ne dėti
ii i *•

KAMPINIO AKMENS 
PAŠVENTIMO TĖVAI

PIRK DEFENSE BO
NUS IR ŽENKLUS

jos sostinė — Talinas, ži- sutrukdę bolševikams į- 
nių neturime. Tokiu būdu vykdyti kriminalinius tur- 
iš Pabalti jos sostinių iš-i 
gelbėti Vilnius ir Kaunas. 
Šiuos didžiuosius Lietuvos 
miestus išgelbėjo savo pa
siaukojimu lietuviai suki
lėliai, išviję raudonuosius 

bos išlaidų padengti. Ta. Pa«°K ka™ Pradžioje ir
Paštas Veikė Stachanovietiškai

Bažnyčios ir mokyklos 
statybai užbaigimui kyla 
keblumai, kadangi Ameri
kos lietuvių pagalba, ne-1 

Pamaldoms užsibaigus, paisant visų priminimų 
spaudoje, jau kaip ir sus
tojo, o vietos vargšų pezo- 
mis nėra galįjpybės staty- 
i. . “
čiau kunigai misijonieriai 
nenusimena; jie sako: “Pa
ti Dievo Apvaizda tą didelį — Lietuvos laikraščiai

Lietuvos ministeris dr.
Graužinis ir ponia Laimutė,
nas ir Marta Miliauskai, Barbo- Lietuvos vėliavomis pa
ra Mažauskienė, Bronė Žutaitė, puošto Gailestingumo Mo- 
Ona Sereikytė, Lietuvaičių Mer- tinos Vilniuje paveikslo, 
m mi iv* VT m i n m "i o ____ _______ Z 1—— —- Z L. X

PRIE AUŠROS VARTŲ 
PAVEIKSLO

dalyviai susirinko į stato-
K- mos mokyklos patalpas, 
J°- prie sienoje Argentinos ir j i n virt _

to naikinimo planus.
— Iš Lietuvos laikraščių 

matyti, kad Kaune esanti 
Amerikos Lietuvių Akci
nė Bendrovė vėl veikia. Ji 
ieško šaltkalvių ir autome- 
chanikų.

ginų ir Moterų draugija, Gyvo- pasveikindami savo globė-’ 
jo Rožančiaus draugija. Rožė ją, jaį pasivesdami gies- 
Kaziliūnienė, Juozas n Maria me “Marija, Marija”. Čia 
Ališauskai, Pranas ir Eie?_ Bu- saVo žodį tarė garbės sve- 
zai, Maria Gaigatavičiūtė. Ur- čiai iš Lietuvos, kurie išsi- 
šulė Gaigatavičiūtė, Ona Grigą- laisvino iš komunistų ver- 
liūnaitė, Alfonsas ir Matilda guvės, būtent — Žurnalis- 
Galakosčiai, Juozas Jovaiša, tas Kazys Čibiras, Vil- 
Balys Juodis, Kazys ir Valerija niaus socijalių kursų lėk-’ 
Kaminskas, Ksavera Manalytė.
Telesforas ir Jieva Mikalaus
kas. Stasys ir Juzė Povilonis,' 
Vincas Raikus, Petras ir Maria 
Šantaras, Cecilia Sereikytė, O- 
na Seskytė, Veronika Žėkaitė, 
Maria Žigaitė, Laurita ir Mag
dalena Llavallol, Luisą, Matil
da ir Mercedes Vismara, Elena

i

Atvykusios iš Hawaii Mrs. Lucretia Pat Lewis 
(dešinėj) ir jos duktė June, pasakojo spaudos atsto
vams, kad New Yorke “balsiau kalba apie Amerikos 
karą su Japonais, nei Pacifico salose”.

Mes turime apsiginkiuoti 
prieš pavergėjus ir sunai- 

ikinimą. Jūs galite tai pa
gelbėti, pirkdami apsigy- 

; nimo taupymo bonus ir 
ženklus.I

—Pirk De£en.se Bonus ir Ženklus—

Amerikos valstybės lai
vai niekuomet nebus skan
dinami, jei mes turėsime 
užtektinai karo laivų apsi
gynimui. Jūs galite pagel
bėti juos statyti, padary
dami savo papročiu, pirkti 
apsigynimo taupymo bo
nus ir ženklus (Stamps).

— Pirk Defen.se Bonus ir Ženklus—

Didžiausia gera pagalba, 
kurią pilietis gali duoti 
Dėdei Šamui, tai pirkimas 
apsigynimo taupymo bo- 

1 nų ir ženklų taip dažnai, 
i kaip galima.

Pirk Defense Bonus ir ženklus—

Pirkdami apsigynimo 
taupymo bonus ir ženklus 
reguliariai, jūs galite pa-

vadovau- gelbėti vykdyti apsigyni-

mylimajai laišką, kad tarp 
darbą pradėjo, tad Jis sau deda tokį anekdotą iš bol- jų viskas baigta ir vestu- 
žinomu būdu ir užbaigs. I ševikinio viešpatavimo lai- 
Vienaip, ar kitaip, o Die-ikų: “Stachanoviečių gady- 
vas atsiųs geros širdies nėję ir paštas pasiekė nuo-1 
žmonių tam šventam dar- stabių rekordų. Laiškas ė- 
bui užbaigti. Mes gi dary- jo iš Kauno Vilniun tik 
sime ką galime ir pasivesi- tris dienas, o siuntiniai į i 
me Dievo gailestingumui”.!tą patį Vilnių per Maskvą 

tik po po mėnesio atsidur- 
I davo. O pačioje sovietų 
Rusijoje dar didesnis paš
to tempas. Kartą vienas 
kavalierius iš Maskvos Le- 
ningradan parašė savo

žinomu būdu ir užbaigs.;ševikinio viešpatavimo lai-

viku Darbelius Lietuvoje
Kaip Atrodė Minskas

vės neįmanomos. Tačiau 
ar į trečią dieną apgalvo
jęs suprato, kad per griež
tai pasielgė, kur kitą tokią 
“katiušką” ras. Todėl ryto 
traukiniu ir pats nuvažia-į 
vo. Mylimoji apie laišką; 
nieko nežinojo, ir jie susi-; 
tuokė. Po penkerių metų 
atėjo laiškanešys ir klau
sia jau jų sūnų, kur gyve
nanti adresatė. — Tai ma
no mama— atsakė sūnus...

Kareivėlių Įspūdžiai
— Laikraštis “Į Laisvę”) liais, kurie, nors suvargę,

- - - •„ be£ gerį jįe net šulinio
žmoniško neturėjo — iš 
kažkokios duobės vandenį 
semdavo. Jam 
jant, iškasė padorų šulinį J mo programą ir tuo pačiu 
Paskui dar keletą naudin- pagelbėti sau ir savo šei- 
gų dalykų jiems padaręs, mai.
Kolchozininkai negalėjo —Pirk Defense Bonus ir Ženklus— 
juo atsidžiaugti. Vadinę 
“gospodin inžinier”. Gavęs 
jų pasitikėjimą, 

, papasakojęs t 
'Tie pažadėję jam padėti.!įįai 
Parašė liudijimą, kad toksi 

! ir toks inžinierius, nepa- 
įprastai daug nusipelnęs jų!
kolchozui, keliauja ir visi

I kolchozai [ 
teikti pagalbą. Su tuo raš- 

j tu jis keliavo nuo kolchozo 
prie kolchozo, kol pasiekė 
Rumunijos sieną. Paskui 
per Vokietiją atsibeldė į 
Klaipėdą”.

Piety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

žmonių ir jų butų. Mes dar rašo aPie atskirll žmonių, 
pastebime, kad ant langų išgyvenimus bolševikų o-l 
skersai ir išilgai užklijuo- šupacijoje: Buvę korpu- 
ti popieriniai, bet toliau so (raudonosios armijos 
nieko kito nebegirdėti, Lietuvos tentonalinio; 
kaip tik mūsų motoro ūžė- korpuso) kareivėliai dali- 
svs, nes mes važiuojame nasi įspūdžiais. Yra pabe- 
per griuvėsius. Gatvė po'š^®^ j® pulkų, kuriuos 
gatvės, namas po namo: iš Varėnos rusai varė į Vil- 
juodi dūmai nupaišė ant ™L Kai išsiųsdavo žval- 
pasilikusių fasadų iš apa- ?ybon' tai ir “nuzvalgyda- 
čios į viršų savotiškus or- va ’ kur k°j°s nesą. Vie- 
namentus. Miestą dar už- nas Per dieną atėjęs net 
gulė slegiantis milžiniško 80 kUometrM. kol pasiekęs, 
gaisro debesio kvapas. Iš Kauną. Ūkininkas iš Su- 
ištisų namų kvartalų te- valkijos pasakoja, kaip pa- 
riogso vien tiktai suakme- sprukęs nuo kelionės į 
nėję kaminai, šimtas, du Sibirą”. Pajutęs, kad bus 

■ šimtai, trys šimtai, vienin- gaudymas, sukurstė kai- 
i medinių mYnus slėptis miškuose, 

namų dalys. Toliau pakyla Pakentėkim, sakė, nors 
‘ ‘, keturių Por^ savaičių”. Taip ir išli-

penkių, šešių aukštų mū-|^P nepagriebti. Vienas ku-j 
rai. Bet tai tėra vien buvu- nigas net Minsko kalėjime j

(Pradžia 4 pusi.)
Ligi susidarys kokį 

pragyvenimo šaltinį ar ligi 
susisieks su saviškiais, jie 
gauna pastogę, maistą, 
medicinos pagalbą. Bet 
taip tik silpnesnieji. Stip
resnieji ėmėsi ginklų ir iš
ėjo su partizanais”.

— Lietuvos Žemės Okio 
Kooperatyvų Sąjungos 
(Lietūkis) laikinosios va
dovybės pirmininku pasi
rašinėja kooperatininkas 
V. Rudvalis.
— Vokiečių laikraštis —'

“Deutsche Allgemeine Zei-į 
tung” aprašinėja, kaip at-! 
rodė raudonosios Gudijos, , - ,
sostinė Minskas, kai į jį a-į teles patvarios medinių J^us

............................................... -. i ' "
_* • — —

Buvo jau vakaro prie- taip pat aukštai,

žius.

7 ■

Geriausią investavimą 
jūs rasite pirkdami apsi- 

jis kartą, gynjmo taupymo bonus ir 
savo likimą J ženkJus pirk juos regulia_

tėjo vokiečių kariuomenė: 

blanda, kai privažiavome 
vargingus Minsko 
miesčius. 
užtraukė

— Pirk Defense Bonus t Zenk.us—

Prezidentas Roosevelt’as 
nupirko pirmą apsigynimo 

prašomi jam taupymo boną gegužės 1, 
1941. Jūsų bankas ar jūsų 

j paštas laukia jūsų, kreip
kis šiandien!

- Pirk Defense Bonus ir Zcsklus—

prie-j 
Vakaro rūkas] šių namų 
savo šydą ant griaučiai; jie visi išdegė”

Ryga Skaudžiai Nukentejo
Tenka pastebėti, kad ir mijos padeginėjimų

Latvijos sostinė — Ryga kentvjusi. Ypač skaudžiai pakelėje viename kolcho- ’. 
yra smarkiai nuo rVaro išdegė Rygos senamiestis, ze. Ten pasveikęs ir susibi-i 
veiksmų ir raudonosios ar-į Kokioje padėtyje yra Esti- čiuliavęs su vietos žmone-

fantominiai b^ęs paskui vėl grąžin-l

nu-

" tas į Kauną. Kitas inteli- 
• gentas lietuvis teisininkas 

buvo siunčiamas 
Rusijos gilumą, 
susirgęs. Tada

kažkur į
Pakeliui 
jį palikę

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

De%25c2%25a3en.se
Defen.se


i

- -

Padėkos Žodis
Pro-

THOMPSON, CONN.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ!

r
r>

Teko sužinoti iš patikrintų 
šaltinių, kad mūsų kolonijos ka
talikai remia savo katalikiškus 
laikraščius ir abelnai katalikiš
ką spaudą ir kiekvienam name 
randasi geros knygos bei laik
raščiai. Ši žinelė yra džiuginan
ti, nes geros knygos ir laikraš
čiai yra šviesos skleidėjai. Ne
galima užtylėti nepasakius, kad 
mūsų kolonijoj randasi pasi
šventęs katalikiškos spaudos 
platintojas, tai yra p. Juozas 
Lukša, kuris pats skaito gerus 
katalikiškus laikraščius ir kny
gas ir perskaitęs gražiai sude
da, atneša sekmadienį prie baž
nyčios ir išdalina savo pažįsta
miems bei draugams, kurie ne
gauna “Darbininko” bei ‘Drau
go’. Visi laukia Juozo ateinant. 
Gražus yra darbas, vietoj, kad 

' perskaičius numesti, jis atiduo
da kitiems, kurie taipgi pasi
naudoja geroms žinioms iš ka
talikų veikimo, 
zai

X į. > i

f7**5W**^ I

Rugsėjo 16 d. sueina du i Tokio pat likimo susilaukė 
metai, kai Sovietų Rusi ja j Latvija ir Estija. Suomi- 
ginklu puolė vokiečių per-.jos gi Sovietai negalėjo 
blokštą Lenkiją. Raudono-į užgrobti, nes suomiai gin- 
ji armija, gavus įsakymą klu pasipriešino. Užgrobė 
pulti Lenkiją, per vieną 
dieną užėmė apie 50 mylių 
Lenkijos žemės ruožą pa- 
rubežyj. Raudonieji įsi- 
briovė ir į Vilniaus kraštą 
ir užėmė Vilnių.

Amerikos TT. Marijonų 
vincijos vardu reiškiu giliausią 
ir nuoširdžiausią padėką vi
siems, kurie, netikėtai mirus 
mūsų Provincijos Vadui, a. a. 
Kun. Jonui Navickui, skaudžio
je mums valandoje teikėsi mus 
nuliūdusius paguosti savo gia- 
žios užuojautos žodžiais.

~ L

Taip jau turiu tikrai lietuviš
kąjį ačiū dalyvavusiems mūsų 
Brangaus Velionies laidotuvė
se: J. E. Vyskupui Dr. O’Brien, 
Dvasiškijai, p. Gener. Konsului 
Budriui, Seselėms-Vienuolėms 
ir Pasaulioniams, kurie, nepai
sydami tolimos kelionės ir dar
bo dienos nepatogumų, taip 
skaitlingai suvažiavo į Mariana- 
polį, kad atiduotų paskutinį pa
tarnavimą neužmirštamos at
minties a. a. Kun. Jonui Navic
kui.

Lygiai dėkoju ir Thompsono 
■P. Švč. N. Pr. Seselėms, p. Dir-i 
sai graboriui, gerb. vargoninin- 
kams su p. Juška priešakyje ir 
visiems, kurių pasidarbavimu 
laidotuvių apeigos, rugsėjo S d. 
š. m., tikrai buvo atliktos di
dingai ir iškilmingai.

Galop, padėkos žodžius tariu 
ir spaudai, tiek mūsiškei • lietu
viškajai, tiek anglų kalba einan- 
čiajai, kad teikėsi taip gražiai 
ir plačiai paminėti savo skiltyse 
mūsų buvusio Provincijolo Va
dovo gyvenimą, darbuotę, mir-

• tį ir palaidojimą.
Geriausiasis Viešpats teatly- prietelių ir geradarių 

gina Visiems šimteriopai! j vąržte veržėsi t
Kun. K. Rėklaitis, M10., Aukščiausiojo

Valio tau Juo- 
už atlikimą gražaus darbo.

M.

HEWT0WN, PA.

PADĖKA

Karalius Jurgis su karališka kompanija lydimas apžiūri valgius ka
ro orlaivininkystės mokykloje.

buvo ir jo valstybėje. Bet tik 
noriu dėl geresnės žinios, kuo
met ten buvo paminėta, kad 
vienas ir iš anų kolonijos išvyko 
į Lietuvą anais laikais, vytis. 
Aš, rodos, ir buvau L. Vyčių net 
organizatoriumi, ir daug dėl tos 
organizacijos dirbęs, bet ar mū-j

ATPRASK, SUSIVALDYK

Marianapolis College. 
Thompson, Conn.
Rugsėjo 9 d„ 1941 m.

tik dalį.
Sovietai nei Balkanų ne

paliko ramybėje. Iš Rumu
nijos atėmė Besarabiją.

Birželio 21 d. š. m. Pa- 
! balti jo valstybės virto Vo-

Tai buvo paseka Vokieti- kietijos - Rusijos karo 
jos - Sovietų Rusijos su- lauku. Lietuviai, paragavę 
tarties pasidalinti Lenkiją Sovietų pragaro, sukilo 
ir kitas mažesnes valsty-' prieš okupantus bolševi- 
bes Europoje. ’ ' - • •

Kaip Vokietijos diktato
riui Hitleriui, taip ir So
vietų diktatoriui Stalinui 
sutartys, kurias jie turėjo 
su Europos valstybėmis, 
nebuvo vertos nė to popie- 
rio ant kurio pasirašė.

Sovietų komisarai visuo
met gyrėsi ir skelbė pa
sauliui, kad jie respektuo
ja sutartis, kad jie neno
ri svetimų žemių užgrobti, 
kad jie gina mažųjų vals
tybių nepriklausomybę.

Taip, Sovietų Rusija tu
rėjo sutartį su Lenkija, iri 
kada Lenkija jau buvo vo-1 
kiečių prismaugta, Sovie-; 
tai kardu dūrė į nugarą ir 
paskui su Hitleriu broliš
kai ją pasidalino. Sovietai 
turėjo sutartis su Lietuva, 
Latvija ir Estija, bet ką 
reiškia sutartys... Sovie
tai pasirodė tikri budeliai, 
plėšikai. Vilnių ir visą Vil
niaus kraštą apiplėšę, ap
vogę grąžino Lietuvai, kad 
tą kraštą lietuviai atstaty
tų. Kada jau buvo daug 
kas padaryta, tai Sovietai 
ne tik Vilniaus kraštą oku
pavo, bet ir visą Lietuvą.

kus ir savo jėgomis išlais
vino Kauną, Vilnių ir ki
tus miestus. Vokiečiams 
mažai bereikėjo jėgų ap
valyti Lietuvą nuo raudo
nųjų.

Sukilimai prieš raudo
nuosius įvyko Latvijoje ir 
Estijoje, tik tie sukilimai 
nebuvo taip sėkmingi, 
kaip lietuvių Lietuvoje.

Jeigu Sovietai nebūtų 
pasirodę grobikais, kruvi
nais budeliais, tai jie šian
dien turėtų užuojautą ki
tų tautų. Deja, šiandien 
demokratiškai nusiteikę 
žmonės, demokratinės val
stybės laukia, kad dikta
toriai nusisuktų sprandus. 
Giliai užjaučia pavergtųjų 
kraštų žmonėms, užjaučia 
ir rusams ir vokiečiams, 
kurie yra diktatorių vergi
joje. Anglija ir Amerika 
pažadėjo Rusijai pagalba, 
tačiau griežtai pasisakė 
prieš komunizmą, kaip ir 
prieš nacizmą. Komuniz
mas yra didžiausia Rusi
jos nelaimė. Galimas daly
kas, kad po šio karo Rusi
jos gyventojai išsilaisvins 
iš komunizmo vergijos. 
Jiems pagelbės visu demo
kratinių valstybių žmonės.

Proletaras.

Pirmiausia panorėk stiprią nai dėl šio to imi ir suliepsnoji 
valią turėti. Noras čia lyg auto- (— užsidegi lyg degtukas, prie 

kuriuo įjun-' ugnies pridėtas. Tai žinodamas, 
turi nesiskirti su mintimi:

— Esu karštas, greitai su
sų L. Vyčiai atmena? Neatme- ma^ ryžtingai! Žinok, darbas liepsnoju—daugiau valdytis tu- 

’ * * - - A * L_ 1- > - - ' - - tna ir nereik. j ~
Į Lietuvą iš Lietuvos Liuosy- ^ dauZ teks Padirbėti, pa-1 

bes Sargų organizacijos išvyko j varZtk ^bijok, nenuliūsk, ne- ti tol,

I
1

Pirmąjį rugsėjo sekmadienio 
rytą miestų ir miestelių gatves, 
laukų vieškelius ir takus užtvi
no autobusai ir automobiliai 

i važiuoją vilos link. Tą dieną Vi
la Juozapo Marijos sode buvo 
rudeninis piknikas, kuriame da
lyvavo virš tūkstantinė

Iš tikro, stebint tą 
linksmai nusiteikusią

minia.

gražią 
mūsų 

minią, 
iš širdies prie
dėkingumo ir 

Amerikos Marijonų džiaugsmo malda. Vien tik Die- 
Provincijolas. vas todėl gali suprasti širdies

HEW HAVEN, CONN

I
I
Įmobilio jungiklis,
giamas motoras.

Norėk vyriškai, ucatšaukia-

i valiai stiprinti — ne blynai vai- riu!
—J---- pa_ j gįs budrus žvilgsnis turi truk-

’, kol atprasi pykęs, kol 
pasisekus rankų nenuleisk. Tik vyriškiau imsi valdytis pykčio 
ščiuodamas. Nuolatinis palydo- ‘ aistroje. Jau ir įpratus čia val- 
vas tebūna čia kantrybė. fdytis vistiek tenka būti bud-

Tenka pastebėti: valią besti- riam.
prinant negalima užmiršti ir!
kūno geros savijautos, sveika- būtum, vis dėlto, 
tos. Gera kūno sveikata daug nors turi, nuo 

kia.
Štai tau ir

(pats daugiau 
galėti ir tuo sayo valiai stiprin
ti.

1 Susivaidyk. Norėdamas nuo

pa-

1920 metais viso apie keturi 
šimtai, iš jų 90r< buvo L. Vy
čiai, ir veik visi tarnavo Lietu
vos kariuomenėje savanoriais. 
Aš patsai išvykau su pirmu lai
vu. kaip buvo galima į Europą 
vykti 1920 metų pradžioje ir su 
manim kartu vyko dar šeši, iš 
jų penki L. V. Visi buvome sa
vanoriai į Lietuvos kariuomenę, 
ir atsitarnavę L. kariuomenei, gok, reikiamą iaiką gryname o- 
dauguma pasiliko Lietuvoje ir re praleisk, kiek galėdamas so- 
stojo prie kokio nors ten nau- čiau, geriau valgyk. Nusilpus 
dingo darbo, valdiško ar priva- kūnui, tikslas pasiekti sunkiau. ko atprasti, valdytis turi. Progų 

yra

padeda ir dvasios sveikatai, sti
prybei.

Būk švarus, pakankamai mie-

Kas ir koks bebūtum, kas ne
manau, ką 

ko atprasti rei-

progos progelės 
jų žinai) persi-

kiek susivaldyti, prisiversti 
atsižada, dau?' visur- visokių.

Bute gyveni nevienas, su 
(draugu. Besimokydamas panori 

eidamas su iu0 paplepėti. Tu susivaldai 
- ir laiko nesugaišti nei sau, nei

v •

jausmus. Jo karštai maldauja
me gausiai atlyginti visiems, 
kurie prisidėjote prie šio pikni
ko sėkmių.

Gilų ir nuoširdų dėkui taria
me gerbiamiems kunigams už

Liūdesis užviešpatavo visų triūsą, pagalbą ir paramą.
New Haven’o lietuvių katalikų1 Ačiū darbininkams ir darbi- 
širdyse išgirdus, kad ankstyva ninkėms, daiktų rinkėjoms ir 
mirtis atskyrė iš šio pasaulio 
visų mylimą ir gerbiamą kun. 
Dr. Joną Navicką, MIC., Tėvų 
Marijonų Provincijolą, didį tė
vynės mylėtoją, visuomeninin-

* ką, literatą. Prie šios graudin
gos progos visos šioj kolonijoj 
gyvuojančios katalikiškos drau
gijos ir kuopos reiškia gilią už
uojautą a. a. kun. dr. Jono Na
vicko giminėms ir Tėvų Marijo
nų Kongregacijai. Tegul Aukš
čiausias suteikia amžiną atilsį tuvos Vyčių.- būtų gerai, 
savo gero ir ištikimo tarno vė- pasirodytų 
lei ir priima į dangaus karaliją.; kur minima L. Vyčiai, ir tt.

Sekmadienį, per visas Šv. Mi-j p. Mončiūnas. matomai, pa- 
šias buvo sukalbėtos maldos už miršo tų laikų spaudos praneši- 
a. a. kun. dr. Jono Navicko vė-Jmus. ir Lietuvos Liuosyocs Sar- 

I gų Organizaciją, kurios būriai

aukotojams ir visiems bei vi
soms. kurie atsilankėt. Lai ge
rasis Dievas pripildo jūsų gyve
nimą laime ir džiaugsmu, o jo 
palaima telydi jus visame.

Šv. Kazimiero Seserys. 
Newtown. Pa.

Dar Dėl Lietuvos Vyčių!

Į

i

tiško, ir ėjo savo pareigas tei- Valia pasireiškia tuo, 
singai kaip pridera, nes jau žmogus prisiverčia, 
daugiau turėjo patyrimo viso- susivaldo. Valia stiprinti reikia 
kiuose reikaluose. Daugelis į- pradėti menkais dalykėliais... 
stojo į “Pavasario” organizaci- Atprask. Sakysim, c22____
ją, ir į Šiaulių Sąjungą. velki žeme kulnus. Negražu. į

Vėliau pono A. Smetonos lai- Vaikščiok dėmesingai, kad at- Jam- dau žingsnis į priekį, 
kais iš tų patrijotų savanorių prastum šliurinėjęs. Prisivers- j Draugas prikiša, J“ 
daugelis buvo net persekiojami, damas atprasti, daugiau vidaus daręs, kalbėjęs. Suvaldai kylan- 
Daug būtų galima pasakyti, bet savitvardos, jėgos įsigysi. j^į susierzinimą, santūriai paaiš- 
tiek to jau, tas ponas nebede- Arba vėl: vaikščiodamas taip k*ni kitaip čia buvus. Ir vėl tu 
moralizuos daugiau

I Vzmonių.

Draugas prikiša, ko nesi pa-

buolių sodo veja įsibriovėlius 
“bachūrus”.

Kas savo jaunystėje nesipra- 
tina valdytis, atsižadėti, tene- 
mano ką žymaus neveiksiąs, te- 
nemano valios žmogus būsiąs. 
Tokiam tik dulkėtas užpečkis!

Persiėmusysis idealais, šaute džių yra tikras vaistas, 
šaunąs į darbą, veikimą, be su- ■ Taigi, jsigvk kvortą me- 
sivaldymo galios ankščiau ar daus ir gerk jį su arbata 
vėliau pats palaidos ir savo ide- ■ kava , vietoje ^cukraus, 
alus, ir savo veikimo vaisius.

Energingasis ateities darbi-' 
ninkas, valdytis nesipratinda-( “Darbininko”
mas, gyvenimo katastrofą sau 3^ w. Broadway, So. Bos- 
rengia. Iš “M. J.” ton. Mass.

MEDUS
Grvnas bičių medus, ku 

Į rj bitės sunešė iš žydinčių 
Ijavų, gėlių, pievų ir me-

Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 

j kainuoja tik 75c. Jo galite 
................. adm.jau į priekį!

Sekmadienio pusdienių metas, 
jaunam. Aukštyn galvą ir drąsų Sėdi kambarėlyje ir susikaupęs 
žvilgsnį į gyvenimą! Eidamas dirbi. Tik sutrenkia, sugroja 
visada tai prisimink, kol atpra- gatvėje orkestras eisena! 
si ir imsi vaikščioti, kaip reikia. Nemeti dirbęs, nebėgi prie lan- 

Į Gražiai tau sekasi visokios is- g°> 0 dar labiau susikaupi, į 
torijos pasakoti. Buvo ar nebu-‘kny?^ įgrimsti. Spaudžiu deši- 

mū- vo, o tau vis buvo. Vadinas, esi n£- vyras- dalios vyras!

Lietuvos nuleidi, nuknarpi galvą, kad no-
J.K.M. simi pilvą sieki. Tai nepritinka

MONTELLO, MASS
PADĖKA

Mūsų 25 metų vedybinio 
venimo sukaktuvių proga,Dėl p. Mončiūno. suminėtų _____ ________ , x ,

dalykėlių “Darbininke”, ir Lie-'sų artimieji giminės ir pažįsta- įpratęs po truputį meluoti, ne.... - ...... = ka(j _=---- „ -
anas straipsnelis.

. Pasibeldžia į duris. Paprašai į 
pagražinti. v*dų. Įeina draugas. Pasivaikš- 

Puikiai či°ti kviečia (jam vienam esą 
nuobodu). Bet darbo metas — 
tu dirbi. Dėl to maloniai atsi
prašai negalįs: turį dirbti. Susi- 
valdei. nepasidavei blogai įta
kai. Sveikinu tavo naują laimė
jimą!

Kur dar nepasisekimai, nelai
mės! Vieniems jos kliūtys, ki
tiems progos ateities laimėji
mams. Kada nepasisekimas pro
ga laimėti? Tada, kada nepasi
sekus, ištikus nelaimei, žmogus 
susivaldo, nenusimena, kitą 

Alfonsui Do- Blazevičiams; pp. Cirams; p. kartą laimėti pasiryžta ir dar 
i Šilanskui. Anelei Svirskienei: p. Albertui, tvirtesniu žingsniu žengia į 

Stud. Kas- Jezukevičiui; p. Onai Kašėtai-, priekį. Kas nori būti valios, dar-

mi rūgs. 7 d., Montello, Mass., Ui meluoti, bet... 
surengė Sidabrinių! Jubiliejui perdėti, “pazalatyti”. 
atžymėti bankietą. supranti: perdėjimas ne tik ne-

Mūsų dideliam surprizui šis rimtas, net blogas dalykas. Dėl 
surengtas bankietas paliko mus bepasakodamas, atmink:
skolingus visiems mūsų gerada- pasjryžai atprasti iškraipinėjęs. 
riams. kurie savo didžiu duos- 
numu suteikė net ir vertingų 
dovanų.

Mes nuoširdžiausiai dėkojame 
mūsų prieteliams, rengėjoms — 
Onai Miškiniūtei ir Anelei Svir
skienei. Taipgi nuoširdžiai ačiū 
darbuotojoms — Bronei Treina- 
vičienei. Ievai Bubulienei, Teo- naitei ir Juniai Svirskaitei; pp. 
filiai Akstinienei, Alfonsui Do- Blazevičiams; pp. 
brovolskiui. Vincui 
Kasperui Miškiniui, 
tantui Akstinui iš Worcester, tei ir mūsų vaikučiams — An- bo vyras, susivaldo nepasisekus, 
kuris vadovavo bankieto prog- tanui ir Pranui. Taipgi Adolfui laukan veja iš savęs bet kurį 
ramai. Taipgi mūsų nuoširdus Krušui už sveikinimus per ra-,nusiminimą. Kaip tu? 
ačiū dovanas suteikusiems — dio. Taipgi nuoširdi padėka vi- 
pp. Akstinams iš Worcester; pp. siems dalyviams, kurie savo pri- 
Zautrams, Akstinams. Čapli- sidėjimu suteikė mūsų jubilie- 
kams ir Grigams iš Nashua; iš jui didesnio įspūdžio, kas šutei-, 
Lynno pp. Adliams; iš So. Bos
tono pp. švedams ir p. Meškau
skienei; Onai Miškiniūtei, krikš
to dukterims ■

Pasiryžęs ištverk!
Esi smarkus vyras. Smarku

mas — geras bruožas. Tai dide
lė jėga. Smarkumas turi pasi
reikšti besimokinant, bedirbant, 
kilniems darbams besiaukojant. 
Su tavimi truputį kitaip: daž-

Ki

i

Visoje Anglijoje yra pakilus ūpas šaukti “V” — 
for victory. Ir čia vaizde matome, kaip Alice Taylor, 81 
metų amžiaus senutė, su anglišku ūpu brėžia ant na- 

I mo sienos “V”. Ji nors tiek randa sau pasitenkinimo, 
kad ir ji prisidėjo prie tėvynės gynimo, stipriai pris- 

! pausdama kreidos šmotą prie sienos ir nubraižydama 
I “V”—for victory.-1 (
t t . . ■ • - —

kė mums dideliausio susijaudi
nimo.. Jums visiems 

—...-------- ------- - džiai (lekuojantieji —
— Evelinai . Aksti-| hdta nas ir Malvina. Akstinai.

nuošir-

Kas daryti, kai jaunoje vaiz
duotėje ima suktis puikybės, 
neskaistumo, apgaudinėjimo ir 
kitokios bacilos. Ir čia susival
dyti vaizduotės duris joms už
kišti. Jei per nelaimę jau įsisu
kę. vyk laukan, kaip senas žila
barzdis žydelis iš nuomojamo o-

Panelė Olga Rhodes, iš Nova Scotia, prabuvus po- 
metų Pietinėje Amerikoje, grįžta į nanius. Ji buvo ■ — — a

rą
sustojus New York£

. j**
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DARBININKO METINIAI ŠOKIAI-BALIUS
Šįmet Įvyks Šeštadienį, Spalių-Oct. 25 d.

Eikš Ballroom, 8 Magazine Street, Cambridge, Mass.

f..

dI kavo po daugiau negu po dole- 
Įrio. Šios aukos buvo surinktos

I ’ per Petronėlę Svilienę .

Kun. Mikas Šmigelskis, MIC., 
vadovybėje kun. K. Jenkaus ir trumpai atlankęs savo tėvelius 
Seserų mokytojų iš Cambridge. ir paviešėjęs klebonijoje, pirma-1 

Rūgs. 13 d., apsivedė Stanio- Užsirašė bernaičiai ir mergai- dienio vakare išvažiavo į Lavai 
lovas Ašmenskas (Asmenį su Lankys šeštadieniais, tuo Universitetą, Quebec, Kanadon,

[vietines žinios
ŽINUTES

'mesti. Šioje šalyje namfe 
malamų grūdų vietą uži
ma produktai pagaminti 
grūdų kompanijų. Čia yra 
daug skanių grūdų gatavų 
valgymui. Šeimininkei rei
kia tik atidaryti dėžę ir su- 

1 pylus į lėkštelę duoti val
gyti su pienu arba grieti
ne. Naudokitės grūdiniu 

1 maistu.
Morka yra labai sveika 

daržovė. Daug šeimininkių 
nenaudoja morkų prie 

Kaip jau buvo rašyta, maisto vietoj kitų daržo- 
“Darbininko” metiniai šo- vių Morkos yra maistin-

Rinkimai Į Karališkus Ofisus 
Prasidės Prieš Šokius

* I-II -■ / ( ... . j
Monika Vilkiene (Kasiuliute). laiku, mokysis tikėjimo ir lietu- tęsti aukštus mokslus. Su juom 

Tą dieną buvo pakrikštytas vių kalbos. Po to, dėka poniai sykui iš klebonijos išvažiavo į 
Robertas Jokūbas, sūnus Rober- Karčiauskienei vaikučiai turėjo kun. A. Miciūnas, MIC., ir kun. 
to ir Lelijos (Borisytės) Dauk- puikius krutamus paveikslus ir A. Sandys, MIC. 
šių. Kūmai buvo Julius Boris ir gardžius užkandžius. Šaltą ko-.

W DETENSE 
// SAVINGS i

Į kiai įvyks šeštadienį, spa- gos turi apie dešimtą 
lių 25 d. 1941, Eikš Bali- nuo§įmtį cukraus. Jaunos

šę aukavo Hoods Ice Cream Co. 
Sekmadienį, 1 vai. p. p., kun.

Rūgs. 14 d. Aleksandras Va- A. Abračinsko ir pasauliečių 
lionis apsivedė su Marijona Ma-, mokytojų vadovybėje, bernai- 
tukaite. Liudijo Juozas Šertikas čiai ir mergaitės užsirašė, sek- 
ir Birutė Matukaitė.

Magdalena Bratėnaitė.

Nori padaryti maldos mėne
siu. Kunigai prašė Šv. Petro lie
tuvių parapijos pašvęsti spalių

madieniais, 1:30 vai. p. p., mo
kytis katekizmo.

Tą dieną buvo pakrikštytas' Kunigai ragino tėvus leisti mėnesį* į maldos dienas. Rožan- 
Petras Povilas, sūnus Juozo ir vaikučius mokytis apreikšto. čiug bus kajbamas kas vakarą. 
Marijonos (Jankauskaitės) Jei- Dievo mokslo, šeštadieniais ar- 
mokų. Krikštatėviai buvo Juo-

s Gumbakis ir Marijona Raš-
Kauskaitė.

Taip pat Robertas Gerąldas 
Vytauto ir Alenos (Kazlauskai
tės) Gervių. Kūmais buvo Ka
zimieras Gečas ir Katrė Gečie
nė.

ba sekmadieniais.

Prasidėjo katekizavimo kur
sai. Rūgs. 13 d., 9 vai. ryte, pa
rapijos salėje, 492 E. 7th St.

Dar sykį šv. mišių laiko per
tvarkymas. Šv. Petro par .lietu
vių bažnyčioje, pradedant su a- 
teinančiu sekmadieniu, rūgs. 21 
d., šv. mišios bus laikomos šio
mis valandomis: 7, 8 — dėl pa
rapijos vaikų; 9 — draugijų, 
10
11:30 — nemokantiems lietu
viškai. Ateinantį sekmadienį, 
paskutines šv. mišias skaitys 
Tėvas Pranas Aukštikalnis, S.J.

Salėje šv. mišios yra laikomos 
valandomis: 8 ir 9:30.

suma, ir ekstra vėlybos

/

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrWge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
271 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

IVAIROS SKELBIMAI
PARSIDUODA šešių šeimynų 

namas, trijų aukštų, su visais į- 
taisymais. Atsišaukite į “Dar
bininką”. (12-16-19).

room, 8 Magazine St., morkos yra geriausios prie 
Cambridge, Mass. Tuose virimo. Papratinkite šei- 
šokiuose, kaipo pndečkas, mvna valgyti daugiau 
bus išrinkta keturi asme- morkų negu ji valgo.
nys į karališkus ofisus. Ki-i Džiovintos slyvos yra la- 
tais žodžiais tariant, lai- baį svarbus valgio elemen- 
mės tuos ofisus populia- ^g, nes jose yra lengvai 
nškiausi apylinkės asme-• virškinamas cukrus, kuris 
nys. Kas jie? Štai turime veikia kaipo liuosuotojas. 
pasižvalgyti į visas puses, Virk slyvas iš iengvo iki 
o kas žino gal ir aš ar tam- suminkštės. Patartina 
sta, ar gal jis ar ji. Taigi pįrm sutinimo pamerkti 
visi prie darbo. Rinkimai jas naktį drungname 

- _ yr_a( vandenyje ir paskui virk
tame pačiame vandenyje. 
Vartokite slyvas pusry
čiams. FLIS.

I

STAMPSPrie progos kun. Virmauskis 
užprašė pas kun. Šmigelskį dar 
vienas šv. mišias už kun. J. Na
vicko nemirtintingą vėlę.

I

Nuo 1 d. iki 4 d. bus laikomos 
Pranciškonų Tretininkų metinės i 
rekolekcijos; nuo 6 d. iki 12 d., 
įvyks misijų savaitė moterims 
ir merginoms. Sekama savaitė 
bus vyrams ir vaikynams. Tre
čioje savaitėje misijos bus ve
damos anglų kalboje dėl tų lie
tuvių, kurie nežino lietuvių kal
bos.

. Šią savaitę yra bertainio me
tų pasninkai: trečiadienį, penk
tadienį ir šeštadienį.

Rūgs. 1 4d., parapijos salėje, 
492 E. 7th St., 8 vai. ryte, ir 
9:30 vai. ryte, laikė šv. mišias 
kun. K. Jenkus. Jis padėkojo 
aukotojams dėl salės įtaisymo 
pamaldoms ir išvardino aukoto
jus:

Vladas Brazauskas ir šeima 
aukavo $25.00 dėl altoriaus ak
mens. Langų užlaidoms, divo- 
nui prie altoriaus, klaupukų į- 
taisymui, dėl kryžiaus, fontano 
ir kitų reikiamų dalykų aukavo 
po dolerį: 7

pp. Savilioniai, Niauronienė, 
Šilalienė, Bendzevičienė, Savic-j 
kienė, Masiulienė, Marcinkienė, 
Neverienė, Slaniūnienė, Gedai- 
tienė, Pustienė, Lukienė, Ivaš-j 
kienė, Daunienė, Čiurlionienė, j 
Pigagienė, Sinkevičienė, Intie
nė, Martinkienė, panelės—Niau- 
ronytė, Kilmonytč ir Bakunai- 
tė, Karolis Jankūnas, Saliome' 
Strazdauskienė, Petronėlė Svi- 
lienė. Pastarieji aukotojai au-

Draugijų Valdybų Adresai
Pirmininkas, Juozas Švagždys, 

601 6th SL, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 

16 Wlnfield St., So. Boston, Mass.
Prot RažL Jonas Glineckls,

5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.
Fin. Ratt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, 8o. Boston, Mana 
Iždininkas Vincas Zaleskas,

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

7 Winfield SL, So. Boston, Masa
Draugija Laiko susirinkimus kas tre

614 nedtldienj kiekvieno mėnesio
S vaL po pietų, Parapijos salėj, 491 
m 7th RL. Boston. Maus

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE.
Teiephone COLumbta 6706

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pėdins Martet
F. BatfruilOnas h* b- Alinga, Sav. 
753 Šroadway, Tel. BOU 3120 

60. BOSTON, MASO.

Kiekvienas patriotingas šios šalies pilietis turėtų nu- prasjdės tuojaus
sipirkti Jung. Valstybių Saugumo Savings Bonų ar nuo šiandien. Kaip prade-i 
ženklų. Pirk, šiandien! įį? Prisiųsk, ar atnešk iri

priduok šokių komisijai 
“Darbininke” tiek centų, 
kiek perki balsų ir pada
ryk pareiškimą, kad statai 
kandidatu ta ar kitą asme
nį — panelę ar vaikyną, 
vedusį ar nevedusį, ir štai 
jam ar jai užrašai šiuos; 
balsus, gi pats gausi pa-i 
kvitavimo ženklus, o ko
misija persvarsčius tinka
mumą asmens įrašys į 
rinkimų rekordus ir pa
skelbs laikraštyj. Kandi- 

i datų skaičius neribotas.
Tik kandidatų tinkamu
mą nusprendžia rinkiminė 
komisija. Gali būt kandi
datas ir nepriimtas. Tai 
komisija pasilieka sau tą j

So. Bostono Ir Apylinkės dovauja Mrs
Lietuvių Pakvietimas

. Siebert, WPA 
projekto atstovė, kurio ofisas 
yra 739 Boylston St., Bostone.

Pilietybės pamokos įvyks ket-
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ar nemalonu girdėti, kuomet )IVC
jaunuoliai čia gimę ir augę tei. "nūdieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
kia garbę lietuviams. Pagalba VUas išlaidas aPmoka
advokato J. Grigaliaus Bostono val<ižia- Lietuviai nepiliečiai 
miesto aukštieji signatoriai ir turėtl‘ P^^udoti proga; Ian- 
namų projekto statybos autori- P““*“- kad pi;
tetai suteikė lietuviams didelę popieras.

, ,. j __. . i Jeigu kuriems lietuviams pa-garbę pavadindami vieną gat- & 1
vę naujame projekte “Darius 
Court”. Steponas Darius buvo 
vienas iš garbingiausių lietuvių 
lakūnų, paaukodamas savo gy
vybę Lietuvos garbei. Spalių 5

—

Kun. Virmauskis aiškino žmo
nėms sužinojęs, kad, Federalei d, 1941, Stepono Dariaus gar- 
statybai įvykus mūsų bažnyčios ibus paradas_ dedikacija, 
apylinkėj, visi norintieji galės p - - -------
grįšti šion apylinkėn gyventi. kilmingos ceremonijos 
Jis patarė tuo reikalu pamatyti pamaidomiSi Liet. ir Amerikos

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

Dariaus Court aikštėje įvyks iš-į 
I su Šv.'

I

LANKĖSI

poną Crowley, poną advokatą 
Grigaliūną ir kitus statybos va
dus.

Penktadieniais įvyksta mažo
jo choro pratyba 4 vai. p. p 
džiojo choio, 8 vai. vak.

di-

Sveikiname Stud. St. 
MikaUonį

...—~—...------
himnais ir prakalbomis. Kiek
vienas lietuvis, turėtų pašvęsti 
tą dieną šioms garbingoms iš
kilmėms. Sudarykime didelę 
grupę, pasirodykime, kad mes 
esame lietuviai. Į iškilmes pa
kviesti kalbėti aukštieji Bosto
no miesto valdininkai ir žymie
ji lietuvių visuomenės vadai:— 
Lietuvos konsulas adv. A. O. 
Šalna, kun. Dr. K. Urboną vi -j 
čius, miesto mayoras M. J. To-j 
bin, Housing A. viršininkas J. 
A. Breen ir kiti. Visos organi-

I

Pereitą savaitę “Darbininke” 1 
lankėsi Fabijonas Gudas, sū-j 1S^‘ 
nūs Prano Gudo, buvusio “Dar- Antra, pastaba, tai ta, 
bininko” redaktoriaus, kuris at-; kad jeigu kandidatas ne- 
vyko iš Chicagos ir laikinai a.’surinks ligi šokių 500 bal- 

I pie pora savaičių studijuos sli’ šokių vakare jis ne- 
Harvardo universitete. Svečiuok bus užrašytas ant lentos 
jasi pas ponus Glineckius, gyv. kaiP° kandidatas išnnkl- 
5 Thomas Park. So. Boston. Pradėti galima SU de-i
Mass .

Stud. Stasys J. Mikelionis, Ju
liaus - Marijonos Mikelionių 
sūnus, gyv. 68 Thomas Park.
So. Bostone gavo Tufts kolegi- zacijos ir draugijos dalyvaus su 
joje Charles Hayden Memorial vėliavomis ir draugijos ženk- 
stipendiją (scholarship). Jis lais. Stepono Dariaus postas 
vienas iš 20 Bostono apylinkės i maršuos pilnoj uniformoj ir su 
studentų geriausiai pasižymėjo’ orkestru. Komitetas kviečia
ir L i—
Tufts College Medical 
Tufts College jis baigė birželio 
mėnesį ir gavo diplomą geriau
siai pasižymėdamas.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Iš Lauko ir Viduje.
Turint bile darbą prie Na

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

432 — 4th St.,
SO. BOSTON, MASS.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinu* karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

i

šimts balsų, bet ligi šokių 
keikia surinkti mažiausiai! 
jpenkis šimtus ir tuomet 
laike šokių ant scenos var-į 
dai bus išstatyti galuti
nam užbaigimui baisavi- 

’jmų.
'I Taigi, kas jaučia savo ar

timą ar pats jaučiasi, gali 
išmėginti savo populiariš- 

įkumą. Koresponduoti šiuo 
klausimu reikia “Darbi
ninko” adresu. Kandida
tais gali būti nevien iš Bos-j 
tono Metropolijos, bet iš į 
visos Amerikos.

* Kuomet kankinatės vidurių užkie-i 
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu —' 
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko-j 
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT <

SUSIRGO ANDRIUS 
ZALETSKAS

p. Andrius Zaletskas, išvykęs 
į LDS Centro Seimą, į Hartford, 
Conn., sekmadienio rytą, nuva
žiavęs ten susirgo. Dabar ilsisi 
pas tūlus LDS narius. Kaip jo 
sveikata randasi, pasakys par-J 

Į vykę iš seimo delegatai.
GRABORIAI

gavo stipendiją studijuoti* kiek tik yra lietuvių visus daly-
School. vauti šiose iškilmėse. Spalių 5 

'd., 1941, 1:30 vai. po pietų visi 
į Stepono Dariaus posto salę, 
265 C St., So. Bostone.

Spaudos komisijos narys.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SA'J — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

Maistas Ir Sveikata
IŠVYKO Į LDSSEIMĄ

Sekmadienį, rugsėjo 14 d., ry
te išvyko į LDS Centro Seimą, 
kuris įvyksta rūgs. 14 ir 15 d.d., 
Hartford, Conn., “Darbininko” 
redaktorius Antanas Kneižys, 
“Darbininko” administratorius 
Antanas Peldžius, taipgi centro 
valdybos nariai: p. Ona Siaurie- 
nė ir p. Danielius Averka. Pa
starasis buvo atvykęs iš Biook- 
lyn, N. Y. Taipgi išvažiavo ir 
p. Andrius Zaletskas. Jie visi iš
skyrus Antaną Kneižį iš Mon
tello išvažiavo su LDS Centro 
Pirmininku Kun. Jonu švagž- 
džių. Pirmininkas prisilodavęs 
pilną automobilį nuskrido Hart
fordo link. P-ną Andrių Zalets- 
ką ir Danielių Averką į -Montel- 
lą nuvežė iš So. Bostono ponia 
M. Valatkienė. LDS 1-mos kuo
pos iždininko p. Vinco Valatkos 
žmona.

PILIETYBĖS PAMOKOS 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Ketvirtadienį, rugsėjo 11 d. 
prasidėjo pilietybės pamokos 
Lietuvių svetainėje, E Street, 
So. Bostone. Jau yra užsirašę 
virš 100 lietuvių. Pamokoms va-

Piene randasi mineralai 
reikalingi kaulų ir dantų 

kramtykite FEEN-A-MINT einant' tvirtumui. TaS reiškia pie- 
gulti - sekantį rytą tikrai jausite| , o^riptinP Todėl
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. Ilc guuuuę. iuuci

Visai šeimai pakelis kainuoja tik i
10c

Užsisakykite Toniko Pas Mus \

Pristatom geriausi toniką Pikni- į I 
kams. Vestuvėms, Krikštynoms ir į

- įvisokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

j

protinga yra pratint vai
kus mėgti pieną vietoj tik 
grietinės. Duokit vaikams 
pieno su kožnu valgiu kai
po gėrimą arba su grūdais 
!ar zupėje, pudinguose ar 
kitaip. Gaminkite vaikams 
gėrimus su pienu matysi-1 

; te, kad jie išgers du syk 
tiek pieno kasdien.

Šeimininkei vertėtų pra
leisti daug daugiau pinigų 
grūdiniams valgiams negu 
ji praleidžia. Grūdai yra 
labai maistingi. Senoje tė
vynėje žmones valgo juodą ( 
duoną, ryžius, makaronus, 
čielus grūdus namie su
maltus su pienu. Tai svei
kas maistas. Ir tie papro
čiai yra per brangūs nu-

i

Seniausias žios Valstybės 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mase. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną, ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia iermenime dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeten 0615 / *
Tel. ŠOU Boston 2609
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Karalienė darbininkų parade. Barbara Ann Stromer sėdi karališkam 
soste, laike darbininkų parados Philadelphijoj. Šis milžiniškas pareng
tas tankas, baltai nudažytas, yra vienas tūkstantasis 12-kos tonų tankas 
išėjęs iš Berwick, Pa. Minėta panelė išrinkta, kaipo darbininkų karalaitė.

Federacijos Kongreso
Protokolas

DARBININKAS
tų tautos vardu. įįiįįp pat 
pažymėjo reikalą saukti 
Antrąjį Pasaulio Lietuvių 
kongresą, kuris glaudžiau 
sujungtų tėvynės dar
bams.

Dėl Informacijos Biuro 
pastebėta, kad jis yra gy
vybinis lietuvių reiškinys. 
Jis turi būti amžinas, jis 
bus lygus katedros pasta
tymui. Tokia svarbi infor
macinė įstaiga jau turėjo 
senai veikti bet... lietu-; 
viams yra įgimtas atsiliki
mas. Biuro darbas— gran
dį jozinis ir nepaliaujamas. 
Kaipo to darbo vedėjas 
prof. K. Pakštas yra jau 
gana daug padirbėjęs In
formacijos Biuro pradžiai. 

) Gyvas ir skubotas reika- 
; las yra išleisti plačią Lie- *

gula išimtinai ant Ameri
kos lietuvių pečių.
— Didžiausias šiandienio 

momento tikslas yra su
vienyti lietuvių pastangas 
su kitomis dėl Nepriklau
somybės kovojančiomis 
tautelėmis — kalbėjo visu 
rimtumu Profesorius.

pranešimu. Gaila, kad se
kretoriatas nesuspėjo vi
sus sveikinimus užfiksuo
ti. Be daugelio kitų svei- — Lietuvos likimui svar- 
kino šie: i blausios reikšmės turi A-

1. Svenč. Panos Marijos menkos lietuvių koordi- 
nuotas bei planingas vei
kimas apeliuojąs visos 
tautos vardu.

Dėl naujos vokiečių oku
pacijos Profesorius išsita
rė, jog po dabartinių oku-

(Tąsa)
L. Šimutis neaplenkė 

pirm visko nepažymėjęs, 
jog Federacijos pastango
mis tapo įsteigtas Infor
macijos Biuras, kuriam
vadovauti yra pakviestas Seserys, 
prof. K. Pakštas. Biuras y- 2. Moterų Sąjungos sei- 
ra užsimojęs dideliems mas. 
darbams. į 3. Lietuvos Pasiuntiny-i
Prie referato kilusių min- bė Washingtone. 

čių, taip pat išsireiškė 4. Ant. Žiemys, 
kun. dr. J. Vaškas, MIC./ 5. Antanina Lesčinskie- pantų, žmonių gyvybė ir 
kun. J. Mačiulionis, MIC., nė su $100.00 auka, 
ir kun. dr. K. Matulaitis, C 
MIC., teikdami praktiškų riųs, 
pasiūlymų.

Prieš pat 12 vai. baigėsi 
pirmas posėdis. Nusifoto- mas Krištaponiai, 
grafuota ir papietauta 21T'- 
dviejų valandų laike.
ANTRAS POSĖDIS I

Antras posėdis prasidė
jo gautais seimui sveikini-j 
mais ir Mandatų komisijos

i šioks toks likęs turtas e-
6. Federacijos 28 sky- sąs saugesnioje padėtyje, 

, Nashua, N. H., su tačiau jokiu būdu laisvės
penkių dolerių auka. !dar nelaimėjom. Jau vien

7._Aleksandras ir Zig- dėl to — kalbėjo Profeso- 
___ '..x.. ’ Phila- rius — kad vokiečiai ne- 
delphija, Pa., su auka $10. leidžia grįžti ministeriui

Mandatų komisijos pra- • pirmininkui K. Škirpai į 
Lietuvą ir laiko arešto na
muose, duoda suprasti 
kaip vokiečiai reaguoja į 

t lietuviuose 
laisvės idėją.

Dėl dabartinio karo pre-

*9
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ĮSPŪDŽIAI Iš EKSKURSINES KELIONES j Kapai
T MOTF.RIJ SĄJUNGOS SF.TMA sargybą žuvusiems. kareiviamsĮ MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
■k. X

Rašo Albina A. Poškienė,h
,1

Juozas Karinsiąs 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washingron Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

nešimu seime dalyvavo 58 
delegatai, 33 svečiai; viso 
91 asmuo.

Seimo dienotvarkė savy- pasireiškusią 
je talpino ypatingai svar-...................
bų paragrafą, būtent, prof. Į 
K. Pakšto referatą, tema: legentas pareiškė, kad šia- 

! “Lietuvos Vadavimo Pro- me kare niekas nekariauja 
blemos”, ties kuria seimas už demokratijos princi- 
ilgiau ir apsistojo. J pus. Kariauti už demokra-

Dėl Lietuvos vadavimo tiją, reiškia kovoti už žmo- 
prof. K. Pakštas pareiškė, gaus teises, bet kas už tai 
jog šiandien ta vadavimo kovoja. Visos šiandien ko- 

j akcija turi būti daug di- vojančios valstybės siekia 
namiškesnė negu 1914-18 savo interesų, savų tikslų, 
metais ir visas tas darbas! Dabartinis karo gaisras 

netikėtinai greit užgesiąs. 
Jį papildys sekanti maži 
karai kuriuos iššauks įvai
rios demarkacijos linijos, 
teritoriniai klausimai. 
Tarp viso to — kalbėjo 
Profesorius — Lietuvos

l

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

• 1 r
I

/
r4
i

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

i! 
i! 
i! 
i!

i!
i I padėtis neaiški. Anglijai 
i I tapus laimėtoju, ir Lenki- 
!! i jai atsistatant savo vals- 
!■ tybę jie veršis visomis jė- 
■ , gomis į šiaurę, į Lietuvos 
• ; Vilnių. Ir čia mums teks jį 

i ginti nuo stipraus priešo. 
I; Stipraus todėl, kad Lenki
ja turi skaitlingus pulkus 

! savo karių Anglijos ka
riuomenėje, kurie į bepri- 
sikeliančią Lenkiją skubo
tai sugrįš.
Ir todėl,Profesoriaus nuo

mone, Lietuva nieko nelai
mės ginklu, bet vien tik 
darbu ir gudria politika. 
Nurodė kas lietuviams 
šiuo laiku veiktina ir kaip 
ruoštis pokariniai taikai. 
Tarp kitko, lietuviams bū
tinai reikalinga sudaryti 
Lietuvos valdžia emigraci
joje, kuri visus Lietuvą 
liečiančius klausimus riš-

v •

tuvos istoriją ir Atlasą an
glų kalba. Po to sektų Lie
tuvos Geografija ir Lietu
vos Literatūros Istorija.

Visa tai teisingai infor
muotų apie Lietuvą, jos 
savotišką kultūrą jos kil
mę ir raidą.

Po prof. K. Pakšto refe
rato ir iškeltų minčių, kilo 
įvairiais klausimais disku
sijų, kurios kai kurias 
mintis dar paryškino.

Adv. St. Gabaliauskas 
pabrėžė, jog mums trūks
ta Vykdomojo Komiteto, 
kuris su Informacijos Biu
ru sudarytų politinę tary
bą.

Užsibaigus diskusijoms 
rezoliucijų komisija sei
mui patiekė pluoštą rezo
liucijų, kurios su kai ku
riomis pataisomis buvo 
priimtos.

Taip pat kartu, prieš be
sibaigiant antrajam posė
džiui buvo paruošti sveiki
nimai ir padėkos laiškai į- 
takingiems Amerikos 
žmonėms. T

Čia jie seka:
1. Jo Ekscelencijai,Ameri

kos Prezidentui Roosevel- 
tui.
2. Jo Ekscelencijai, Apaš
tališkajam Delegatui A- 
merikoje Amleto Cicogna- 
ni.
3. Jo Ekscelencijai, Hart- 
ford’o Vyskupui Maurice 
Frencis McCauliffe, D. D.
4. Jo Ekscelencijai,Detroi- 
t’o Arkivyskupui Edward 
Mooney, D. D.

5. Connecticut valstybės 
gubernatoriui Robert A. 
Hurley.

6. Amerikos Raudona
jam Kryžiui per Norman 
Davis.

7. Buvusiam Amerikos 
Prezidentui Herbert Hoo- 
ver.

Baigėsi antroji posėdžio 
sesija. Seimas išsiskirstė 
15 minučių pertraukai.
TREČIAS POSĖDIS

Paskutinioji seimo sesi
ja po penkiolikos minučių 
pertraukos, 5:30 grįžo prie 
galutino posėdžio. Aktua
lus buvo seime klausimas 
Lietuvos gelbėjimo reika
lu. Netrukus tapo išrinkti 
nariai į L. G. Tarybą: kun. 
J. Švagždys, L. šimutis ir 
J. B. Laučka.

Galiausiai 
paskutiniojo 
dienotvarkės
tent centro valdybos rin
kimai. Rinkimams pasi
baigus, paaiškėjo naujo
sios valdybos sąstatas. Se
ka: J. B. Laučka, L. šimu
tis, kun. J. Balkūnas, K. 
Vilniškis, J. Aleksis, kun. 
J. švagždys, kun. P. Juras, 
kun. dr. J. Navickas ir A. 
Kneižyę. Einant kon^titu- 
cija, ‘devyni asmenis dau-

Chicago, III. 
(Tąsa)

Kosciuškos Paminklas
Pavalgę New Colonial viešbu

ty iš kalno paruoštus pietus, po 
pietinėj kelionėj pravažiavome 
pro Kasciuško paminklą, kurį 
mūsų vadui pavadinus lietuvių 
susilaukė katučių nuo keliau
ninkių. Taip pat važiuodamos 
16-ta gatve pro įvairių tautų 
ambasadas bei legacijas, links
mai nuplojome ir kaikurios ap
siašarojome pravažiuodamos 
pro numerį 2622, nes šiose pa
talpose randasi Lietuvių Lega- 
cija, ant kurios namo dar.tebe- 
stovi Lietuvos herbas su žirg- 
vaikiu. Matėme ir tuščias Vo
kiečių legacijos namus bei pa
vergtųjų tautų laisvai gyvuo
jančius konsulatus. Pravažia
vome pro didžius zoologijos 
daržus su jos gyventojais. Ma
tėme Wardman Park viešbutį,; ikį jo mirtfes 
kuris yra didžiausias Washing-| 
tone ir kuriame buvo apsisto
jus Ameriką lankantį Rumuni
jos karalienė Marie. Pravažiuo
damos pro Baltuosius Rūmus, 
kurie stovi ant 18 akerių že
mės, apsistojom ilgiau, kad ge
riau juos pamačius. Jie stovi 
ant kalno, paslėpti medžiuose ir į 
aptverti geležine tvora. Kadan
gi juos remontuoja kas du metu 
ir šiuo laiku kaip tik tas darbas 
pradėtas, tad jokios publikos 
neįleidžiama, kitaip mes būtu
me ir čia matę daug įdomybių. 
Pravažiavome pro Valstybinę 
Spaustuvę, iš kurios išeina į- 
vairių ginčų rekordai, Demo
kratų bei Republikonų prakalbų 
tekstai, slapti dokumentai bei į- 
vairūs raportai apie viską, kas 
dedasi šioje šaly. Čia yra Spe- 
cial Linotype mašina, papuošta 
Amerikos vėliavutėmis, nes ji 
tarnavo Prancūzijoj General 
John J. Pershing’o amerikonų 
pulkui. Ant jos buvo drukuoja- 
mi oficialūs instrukcijos didžio
jo karo kareiviams. Ji po karo 
sugrįžo nei be širdies nei be ko
jų, bet kiek tų kareivėlių kurie 
pildė gavę šias instrukcijas žu-' 
vo, kiti dar dabar daug kovoja 
su ligomis bei mirtimi... Matė
me ir Archyvų, Commerce bei 
Department of Labor namus.

Aukščiausias Paminklas
Iš paminklų matėme George 

Washington ir Abraham Lin- 
coln. Geo. Washington pamink
las yra aukščiausias pasauly, 
nes jis turi 555 pėdas aukščio 
su 55 ketvirtainių pėdų pamatu. 
Jis yra keturkampis, padarytas' 
iš granito ir marmuro, gi pats

1 J y k? .
ir kuris lyg nuduodamas

'9 
kurių atminimas niekados neiš
dils, stovi Arlington Memorial 
Amphiteatras, kuris ir yra pa
statytas atminimui šių žuvusių 
kareivėlių. Jis yra apvalus, jo

bokšto smaigalys iš a’.uminum. 
Šį paminklą pradėta agituoti 
statyti tuoj po Washingtono 
mirties, bet pirm negu tas įvy-;stogas ui mėlynas dangus, iš- 
ko, išėjo daugiau negu 100 me
tų. Viduje paminklo yra eleva
torius, kuris užkelia į viršų ar
ba 898 trepai, kuriais reikia 
užlipti, kad pamačius miesto a- 
pylinkę. Vidus yra išklotas 
marmurinėm plytom, kurios 
buvo paaukotos valstybių, drau
gijų bei įvairių svetimų kraštų.

Lincoln paminklas yra ant 
Potomac upės kranto, baigtas 
statyti 1922 metais, pastatytas 
kongreso ir padovanotas Jung
tinėms Valstybėms. Jis yra di
dis, pailgas, marmurinis, Grai
kiškos bažnyčios pavidale. Kad 
įėjus, reikia lipti, 58 laiptais, 
kurie reprezentuoja jo amžių 

j laike mirties.
| kolumnos, kurios reprezentuo- 
j ja tas 36 valstybes, kurios pri
klausė Jungtinėms Valstybėms

. Pačiame vidury 
i randasi nužudytojo Lincolno 
statula, kurio įdaubtos bei rū
pestingos akys, rodos, žiūrėte 
žiūri tiesiai tau į akis ir net to-Įmerikos kareivis, žinomas vien 
Ii už tavęs, skersai žaliuojan-J Dievui”. Jo kapą saugoja du 
čias pievas, į sostinės bokštą... | kareiviai dieną ir naktį per vi- 
ir net į tolimą, tolimą ateitį, į są laiką.
tą ateitį, kada žmonės bus bro
liais taip, kaip jis kad troško 
bei sapnavo. Vienam šone ran
dasi jo garsioji Gettysburg kal
ba, kitoje gi pusėje — jo istori
nė antrosios inauguracijos pra
kalba. Nakties metu jie yra nu
šviesti su tam tikromis švieso
mis bei aparatais.

Prie nežinomojo Kareivio 
Kapo

Apžiūrėję nurodytas įdomy
bes, susėdus visoms į busą, jis 
visu smarkumu pasileido link 
Virginia miesto pro Scott Key 
tiltu, kuris vienija šią valstybę 
su Washingtonu. Pirmiausia iš
lipę apvaikščiojome Arlington! 
Kareiviškus Kapus, kurių virš 
50,000 miega amžinu miegu. Pa-Į 
prastų kareivių kapą puošia tiki 
baltas medžio kryžius, gi virsi-1 
ninku įvairesni bei brangesni, 
paminklai.

Ant aukšto kalno, kurio pa
kalnėje randasi šie Kareiviški

| . ... vien marmurinis ir su marmu
riniais suolais. Priešaky yra 
marmurine scena su tam tikra 
marmurine kėde, ant kurios 
niekas daugiau nesėda, tik 
Jungtinių-Valstybių Preziden
tas. Šiame teatre susirenkama 
Kapų Puošimo dienoj pagerbi
mui žuvusių kareivių, Motinų 
Dienoj bei kitose patrijotinėse 
apeigose. Vietų yra dėl 4,009 
žmonių.

Priešaky šio teatro randasi 
Nežinomojo Kareivio Kapas. Jis 
yra padarytas iš balto marmu
ro, pargabento iš Colorado ir 
sveria 76 tonus. Šio Nežinomo
jo Kareivio kūnas buvo išrink- 

Užlipus yra 36 tas iš tarpe kitų trijų nežinomų
jų, kurį pargabeno iš Prancū
zijos generolas Pershing ir bu
vo su ceremonijomis iškilmin
gai šioje vietoje palaidotas 

į lapkr. 11 d. 1921 m. Ant vir- 
■šaus šio paminklo yra šie žo
džiai : — “Čia garbėje ilsisi A- 

I merikos kareivis žinomas vien

Arlingtone taipgi matėme Ro
bert E. Leo Mansion — Namus. 
Juos apžiūrėjome nuo skiepo 
iki pat antro aukšto. Šį namą 
pirmutinis įsigijo pirmos prezi
dentienės Marthos VVashington 
sūnus John Parke Custis; tad 
jame augo jos anūkai ir gyveno 
kiti giminės. Jį Jung. Valsty
bėms pardavė Robt. E. Lee sū
nus už $150,000. Vieną kartą 
čia buvo ir karių stovykla, mes 
gi domėjomės tų laikų rakan
dais bei vidujine tvarka, nes 
namas yra įtaisytas taip, kaip 
jis buvo tada, kuomet viršminė- 

I ti žmonės čia gyveno 1830 m. 
Matyt, kad jis buvo idealus, 

i kaip įrengtas puikiais bei bran- 
“tgiais rakandais, taip istorinė

mis tradicijomis.
(Bus daugiau)

i

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

Prof. St. Šalkauskis.

yra

prieita prie 
svarbesnio 

punkto, bū-

giausiai gavę balsų, tarp 
savęs pasiskirstė pareigo
mis, tampa teisėtoji nau
joji centro taryba. Nauja
sis Federacijos pirminin
kas J. B. Laučka, sekreto
rius L. šimutis, iždininkas į 
kun. P. Juras.

Seimas pageidavo, kad 
sekantis Federacijos sei
mas - Kongresas įvyktų, 
jei Centro Valdyba neras' 
reikalo anksčiau jo šaukti, į 
1943 metais, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo 25 metų sukakties pro
ga.

Prieš uždarant seimą ku
nigas Matulaitis buvo įga
liotas pasveikinti Londono 
lietuvius Katalikų Fede
racijos vardu. Taip pat ir 
adv. St. Gabaliauskas su
važiuosiantį Vyčių seimą.

Kongreso sekretoriai: .
A. Tamulis,

• -p, r E. Samienė^
Pabai_tl J

Atvykę iš Prancūzijos Mr. and Mrs. Alexander

I Hįj 1L

te, Behr su palydovu-šunim, laivu S. S. Marųues de ComiĮ- 
- i las. Poriiayra Prančūžų *bridge team’ čampionė.
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