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Komunistų Teismai 
Lietuvoje

Lietuvos teismai, kaip ir 
galima buvo laukti, faktiš
kai perduodami komunis
tų partijos žiniai. Paskelb
tas pranešimas, kad komi
sarų taryba perdavusi visų 
teismų prokuratūras (Vyr. 
Tribunolo, Apeliacinių Rū
mų, Vilniaus, Kauno, Šiau
lių, Panevėžio ir Marijam
polės apygardos teismų) ir 
taip pat teismo tardytojų 
įstaigas “Lietuvos TSR 
prokurorui”. Sovietų Lie
tuvos prokuroru paskir
tas VI. Niunka, kuris lig- 
šiol buvo komunistinio o- 
ficiozo “Tiesa” redakto
rius. Niunka nėra baigęs 
jokių teisės mokslų. Tenka 
dar prisiminti, kad tas 
pats Niunka buvo liūdnos 
atminties “liaudies seimo” 
rinkimų vyr. komisijos 
pirmininkas. O toji komi
sija kaip sykis falsifikavo 
lietuvių tautos valią ir pa
skelbė davinius, kad j 
“seimą” balsavę 97%...
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Lietuviškai kalbantieji 
stalincai, kurie džiaugiasi 
Lietuvos pavergimu, Lie
tuvos gyventojų apiplėši
mu, mūsų tautos didvyrių 
išniekinimu, rusifikacija, 
lietuviškų knygų degini
mu, Lietuvos vėliavos iš
niekinimu ir panaikinimu, 
uždraudimu giedoti Lietu
vos himną ir liaudies dai
nų, labai dažnai įvairiose 
kolonijose rengia koncer
tus, prakalbas ir kitokius 
parengimus. • • — '

Lietuviai, išeiviai, kurie 
esate tautiečiais, neremki- 
te Lietuvos išgamų, neda
lyvaukite stalincų paren
gimuose, nesiprenume- 
ruokite jų laikraščių. Visų 
lietuvių pareiga remti pa
vergta Lietuvą, kad ji ga
lėtų išsilaisvinti iš Sovietų 
Rusijos vergijos.

Kiek laiko atgal atvyko 
iš Argentinos tūlas pianis
tas Bacevičius, kurį sta
lincai . nusavino ir rengia 
jam koncertus. Tas pianis
tas, būdamas Argentinoje, 
pasiuntė sovietų valdžiai 
sveikinimą Lietuvos už
grobimo proga.

Būkime apsisprendę, kad 
su komunistais nieko ben
dra nenorime turėti ir ne
turėsime, kol komunistai 
džiaugsis Lietuvos nelai
me — pavergimu.

Prancūzai ■ Naciai Užbaigė 
Taikos Derybas

Katalikas, kur* neremia 
katalikltko* spaudo*, neturi 
teist* vadinti* peru Bažny
čios valku.

Vyskupą* Ketteleria
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Lapkričio 17 d. Eostone turėsime dvejopą 
pramoga: artistinį p-lės Katkauskaitės koncertą ir 
progą mūsų labdarybei pasireikšti, t. y. sušelpti pa
vergtą ir vargstančią Lietuvą ir jos visur išblaškytus, 
nuo bolševikų ištrūkusius pabėgėlius. Kiekvienas lie
tuvis privalo jaustis įpareiguotas toj pramogoj daly
vauti. Pareigos paprastai yra sunkokos, kartais net 
labai sunkios, bet šiuo atveju pareiga bus kaip tiktai 
maloni. Kas gi sakys, kad šelpti Lietuvą nemalonu? 
Gi antra vertus, išgirsti p-lės Katkauskaitės koncertą, 
juk tai tikra meno puota.
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ANNA KASKAS
(Ona Katkauskaitė)

Metropolitan Operos Artistė — Kontralto

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

Vichy, Prancūzija, lapkr. 
11 
premieras Lavai, sugrįžęs 
iš konferencijos su Vokie
tijos maršalu Goering, pa
reiškė, kad taikos derybos 
užsibaigė ir jau daugiau 
nebus iki karo užbaigos. 
Prancūzai kaltina Britani
ją, kad ji savo politika 
trukdanti tęsti taikos de
rybas su Vokietija.

Prancūzijos vice-

Nuskendo 26 Žmonės

Kun. Prane škus Juškai-.kun. Jeronimui Vaičiūnui 
tis praneša, kad sunkiai ' sveikatą, 
susirgo jo gii įinaitis, kun. 
Jeronimas X aičiūnas, Šv. 
Antano lietuvių par., Cice
ro, m., klebonas.

Pereitą trečiadienį, lap
kričio 6 d. nuvežtas į Lor- 
retto ligoninį Seserų Ka- 
zimieriečių globoje.

Kun. Jeronimas Vaičiū
nas serga plaučių uždegi
mu, plaučių piėvės uždegi
mu, ir širdies liga.

Serga pavojingai. Mels
kimės, kad dievulis grą-

Laisvieji Prancūzai Užėmė 
Gabon

Tūkstančiai Žuvo Rumunijos 
Žemės Drebėjime

• _______________________

Kaimeliai Sulyginti Su Žeme

i

New York, lapkr. 11 — 
Britų Radio korporacija 
praneša, kad prancūzų 
gen. Charles de Gaulle va
dovaujamos jėgos Libre- 
ville, Prancūzų Afrikoj, 
užėmė Prancūzų Gabon. 
Visi Gabon gyventojai esą 
vieningi su laisvaisiais 
prancūzais, kurie nepasi-

Didžiuliai Aliejaus Šuliniai Dega

žinių mūsų i 
liam vadui -

šeivijos u< 
darbininku

>- duoda Hitlerio protekto- 
i, ratui.

Graikai
Mussolih

Privertė Italus Trauktis
Pasiuntė Naują Karo Vadą

Athens, Graikija, lapkr. iš oro. Padarė daug nuos- 
11 — Graikijos žiniomis, tolių, padegė ir suardė 
Italijos karo jėgos pieti- daug namų. Daug žmonių 
niame fronte tapo sutriuš- užmušta, 
kintos. Trys italų divizijos Anglijos 
visiškai sunaikintos. Itali-I kvdami na

• *

jos diktatorius Mussolini 
pasiuntė naują karo vadą 
prieš graikus.

Pindus kalnuose
smarkūs mūšiai, Italai ne
gali atlaikyti Graikijos 
kariuomenės spaudimo. 
Šimtai italų žuvo mūšiuo
se, šimtai paimta nelais
vėn.

Šiauriniame fronte Grai
kijos kariuomenė taip pat 
sumušė italus.

Graikams į pagalbą atė
jo Britanijos lakūnai.

i lakūnai, atsa
kydami naciams, bombar
davo Vokietijos submari- 
nų bazes Loriente, Bou- 
logne ir Calais. Kitos An
glijos karo oro jėgos bom- 

į bardavo aerodromus ki- 
' toj^ pusėje kanalo.

Bucharest, Rumunija, — 
Lapkr. 11 — Šiandien įvy
ko smarkiausias žemės 
drebėjimas Rumunijoje. 
Tūkstančiai žmonių už
mušta ir sužeista. Kaiku- 
rie kaimeliai visiškai su
naikinti. Dėl drebėjimo 
žemės užsidegė aliejaus 
šuliniai. Milijonai žmonių 
turėjo bėgti palikę namus 
į saugesnes vietas.

Spėjama, kad tarp tūks
tančio ir dviejų tūkstančių 
žmonių užmušta, tūkstan
čiai sužeista ir liko be na
mų. Penkių tūkstančių 
ketvirtainių mylių aplin
kumoje beveik visi namai 
apgriauti. Daug žmonių li
ko be pastogės. Padaryta

milijoniniai nuostoliai. 
Rumunijos sostinė paver
sta į griuvėsius.

Tikras vargas Rumuni
jos gyventojams. Karas 
nuteriojo, o dabar žemės 
drebėjimas visiškai per
bloškė.

Mirė Chamberlain

Odiham, Anglija, lapkr. 
11 — Pereitą šeštadienį, 
lapkr. 9 d. mirė Neville 
Chamberlain, buvęs Angli
jos premieras, kuris be ka
ro bandė susitaikyti su 
Europos'diktatoriais. Bet 
nepavyko. Gal būti karas 
oaveikė į jį. Mirė būdamas 
71 metų amžiaus.

Molotovas Išvyko Į Berlyną
Šampanas Liejosi Maskvos LMa’J7,a' Rusda;. lapkr-
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Japonu-Junq. Valstybių 
Mintsteriai Taikos Derybose

Daug jau apie tą garsią mūsų artistę esame gir
dėję. Tačiau ne vienam bus įdomu sužinoti nors trum
pai atpasakotą jos gyvenimo eigą. P-lė Ona Katkaus
kaitė yra gimusi Bridgeporte, Conn. Dar maža būda
ma, persikraustė su tėveliais į Hartfordą, kur išėjo 
pradžios ir aukštesnį mokslą ir, paūgėjusi, įstojo į Šv. 
Trejybės lietuvių parapijos chorą. Ten giedodama, ji 
atkreipė visų dėmesį savo pajėgingu, švelniai skam
bančiu kontraltu. Jos balsas buvo tokios žymios, nuo 
kitų skirtingos rūšies, kad vienas muzikas mėgėjas iš
siuntė ją į Lietuvą, į Kauno konservatoriją, kur studi
javo muziką vienerius metus. Iš ten jau Lietuvos vals
tybės lėšomis buvo išsiųsta į Italiją. Milane lavino sa
vo balsą per du metu. Pilnai koncertuoti prisiruošusi, 
sugrįžo į Ameriką ir giedojo Hartfordo katedroj. Savo 
balsui dar geriau ištobulinti, ji mokėsi muzikos ir dai
navimo pas garsų koncertavimo mokytoją Enrico Ro-

Londonas Vėl Bombar
duojamas

Londonas, lapkr. 11 — 
Vokietijos naciai vėl smar
kiai bombardavo Londoną1 kių.I

Tokio, Japonija, lapkr. 
11 — Pranešama, kad Ja
ponijos užsienių reikalų 
ministro Yosuke Matsuo- 
ka rezidencijoj įvyko pasi
kalbėjimas tarp Jung. Val
stybių ambasadoriaus Jo
seph C. Grew ir Japonijos 
užsienių reikalų ministerio 
Yosuke Matsuoka apie su
darymą geresnių santy-

PREZIDENTO ŽMONA AUKO
JO $25 “POLITINIAMS 

KALINIAMS”

Okiahoma City, lapkri
čio 11 — Mrs. Alan Shaw,

Wood, komunistų partijos 
sekretorius, buvo areštuo
tas ir kaltinamas už prieš
valstybini ar priešįstaty- 
minį veikimą. Jis vėliau 
buvo nuteistas 10 metų ka
lėjimo pagal karo įstaty
mus, kurie neveikė Okla- 
homoj prieš kara.

St. John’s, Newfound- 
land, lapkričio 11 — Vakar 
ties Bell sala susimušė du 
motoriniai laiveliai. Nu
skendo 26 žmonės. Tik du 
lavonu ištraukė.

sati. Taip pasiruošusi, p-lė Katkauskaitė jau su pilnu Oklahomos politinių kali- 
savim pasitikėjimu davė koncertus New Yorke ir apy- nių gynimo komiteto se- 
linkėse su tokiu pasisekimu, kad išdrįso stoti į Metro- kretorė, praneša, kad p. 
politan Operos kontestą. Išdrįso ir — laimėjo pirmąjį Eleonora Roosevelt, pre- 
pripažinimą. Tai įvyko 1936 m. Nuo to laiko ji skaitė- zidento Franklin Delano 
si Metropolitan Operos narė ir dalyvavo visuose žy-, Roosevelt žmona, aukojo 
miausiuose koncertuose New Yorke, Bostone, Chica- $25.00 gynimui 12 asmenų, 
goj, Clevelande, Montrealy, Toronto ir kitur. Visur pa- kurie yra nuteisti už kri-I Kas tie kiti politiniai ka- 
brėždavo, kad yra lietuvaitė ir yra papratusi sakyti, minalį sindikalizmą. liniai Mrs. Alan Shaw ne-
jog lietuviška kilmė nėkiek jos karjerai nekenkia. Tai j Politinių kalinių gynimo paduoda. Spėjama, kad' 
gražus sektinas pilietinės drąsos ir kilnaus, rimto su- komitetas buvo sudarytas komunistai arba komunis-į 
sipratimo pavyzdys. tuoj po to, kada Robert I tų suvilioti asmenys.

P-lės Katkauskaitės asmenybė kaipo pirmaeili-------- —--------------- ------------------------------------------- |
nės artistės yra gerai žinoma visoj Amerikoj ir Kana- keturiose kalbose”. New York Journal and American: i 
doj. Su jos vardu sugretinama nuoširdūs ir labai pa- “Ona Kaskas turi žavingą asmenybę ir žavėtinai vir- 
lankūs kritikų atsiliepimai. Paduodam čia keletą iš- pantį balsą. Ji dainavo jausmingai ir pilnu supratimu 
traukų. Chicago Herald and Examiner štai ką sako:— bei atjautimu tą saldžią ir kilnią melodiją, kuri skiria
mi turi fenomenalinį (nepaprastai gerą, nesiduodantį ma Orfėjui”.
žodžiais apibūdinti) balsą. Žemesniose oktavose tai Kaip matome, svetimtaučiai pilnai įvertina gar- 
beveik baritonas, aukštesniose — stebėtinas deiman- bingą mūsų artistę ir nesigaili jai nuoširdžiai palan-

• čiukas”. Chicago Daily News: “Jos balsas puikus ko- kių atsiliepimų. Ar gi mes lietuviai būtume atsilikė- 
kybe, pajėgumu ir plačiai matuojamu turiningumu, liais? Nieku būdu. Mes taip pat entuziastingai įvertin- 

. Saldus kaip smetona, tyras ir stebėtinai aiškus ištar- kime tautiete - menininke, jos asmenybę, žavingą bal- 
i me”. Montreal Daily Star: “Puikus balsas, gryna tar- są ir atvirą lietuvybę ir ko skaitlingiausiai jos kon- 

sena, kas ypatingai pabrėžtina, nes artistė dainuoja certe dalyvaukime. K.

4 j kiniu iš Maskvos išvyko į 
Berlyną sovietų Rusijos 
premieras- komisaras Via- 
česlov Molotov, lydimas 
užsienių reikalų, industri
jos ir prekybos ekspertų. 
Molotovą palydėjo į stotį 
sovietų komisarai, Vokie
tijos ambasados ir konsu
lato nariai.

Molotovas išvyko į Ber
lyną tartis su Vokietijos 
aukštaisiais valdininkais 
vykstančio karo reikalais.

Spėjama, kad pasitari
muose dalyvaus ir Italijos 
užsienių ministras Cianą

Vokietijos spaudoje pa
čiai rašo apie Molotovo Iš
vykimą ir jo misijos tiks
lą. Sakoma, kad sovietų 

i Rusijos komisarams bus 
pavesta pritraukti Turkiją 
prie Romos - Berlyno -Ma
skvos ašies. Vokietija nori 
užsitikrinti Rytuose. Vo
kietijos spaudoje kalbama 
apie “šiltus santykius” su 
Rusija.

Anglijos Lakūnai Bombar
davo Munichg

Londonas, lapkr. 11 —

Washington, D. C., lap
kričio 11 — Lapkričio 7 d. 
Maskvos ambasadorius A- 
merikai, Omansky suruo
šė puotą 23 metų sovietų 
režimo sukakties proga. 
Dalyvavo . visų valstybių 
atstovai, išskyrus Lietu
vos, Latvijos ir Estijos,, 
kurias sovietų Rusijos 
raudonoji armija užgrobė 
pereitais metais. i

Puota buvusi labai iškil
minga. Ištuštinta labai 
daug šampano bonkų. Di
džiųjų kapitalistinių vals-, 
tybių atstovai kėlė taures 
už Staliną, kurio režimo 
laiku žuvo milijonai ne
kaltų žmonių. Per tuos 23 
metus sovietų Rusija pa
vergė nemažai mažesnių 
tautų ir jas tebelaiko ko
munizmo vergijoje. Tik 
metai atgal sovietų Rusi
ja užgrobė tris Pabaltijo 
valstybes: Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, kurios per 22 
metus gyvavo laisvai ir ne
priklausomai. Pabaltijo 
valstybės buvo neitralios, 
ekonominiai daug stipres
nės ir už sovietų Rusiją.

Šiandien Pabaltijo vals- Pereitą penktadieni, kada 
tybės sulygintos su sovie-, galiūno svetainėje Hitleris 
'tų Rusija. Gyventojai ne-)kalbėdamas pareiškė, kad 
, beturi pertekliaus, ir ne jis nepasitrauksiąs iš karo 
tik neturi pertekliaus, bet lauko be pergalės, Angli- 
visko trūksta. jos lakūnai iš lėktuvų

Sovietų Rusijos komu- metė bombas, kurios 
nistinis režimas yra daug degė svetainę ir kitus 
žiauresnis už nacių ir fa- mus Muniche. 
šistų režimus. j-------------

Išrodo, kad pasaulio vai- — Laikraščiuose skelbia- 
stybių atstovams neapeina mos tu žydu prekybininkų

■ mažųjų tautų likimas. Ma- pavardės, kurie per žydu
■ žosioms valstybėms yra naujų metų šventę laike
■ lemta laisvai ir nepriklau- uždaras krautuves. Dabar

somai gyventi tol, kol di- Lietuvoje vedama propa- 
džiųjų valstybių interesai ganda. kad tikybinės šven
to reikalauja. • tės nebūtų švenčiamos.

nu- 
pa- 
na-
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Koncertas
Sekmadienį,

Lapkričio (November) 17 d., 1940 
3:30 vai. po pietų 
JORDAN HALL 

Gainsborough St. (kampas Huntington Avė.}, Boston.
Programą išpildys Metropolitan Operos Artistė 

Ona Kaskas (Katkauskaitė) ir Šv. Petro parapijos 
choras, muzikui Rapolui Juškai vadovaujant. Vargo
nais gros ir pritars p. F. Mahler; pianu pritars p. T. 
Marier.

Kol kas negalima paduoti pilnos programos, bet 
yra numatyta šioki programa:

1. a) O Bone Jesu..................................McDonogh
b) Panis Angelicus .............................. Titcomb
c) Transeamus......................................Schnabel
d) Credo iš Missa Pontificalis............. McGrath
Šv. Petro parapijos mišrus choras, p. F. Mahler 
pritaria vargonais, diriguoja muzikas R. Juška.

2. Iš operos Don Carlo..................................Verdi
Solo — Artistė Ona Kaskas

3. Lietuviškos liaudies dainos. v
Dainuoja Šv. Petro par. mišrus choras.

4. Lietuviškos liaudies dainos.
Dainuoja Solo — Artistė Ona Kaskas.

PERTRAUKA
5. a) How Lovely is thy Dwelling Place .... Brahms

b) As Torrents from Heaven.................  Elgar
c. Thanks be to God...................... Mendelssohn

Šv. Petro par. mišrus choras.
6. Solo — Artistė Ona Kaskas.

Te Deum Laudamus ..?......  Yon
Tai naujas kūrinys, parašytas Pietro Yon, New 

Yorko Šv. Petriko Katedros vargonininko, buvusio 
Vatikano vargonininko, pagarsėjusio pasaulyj kaipo 
geriausio bažnytinės muzikos kūrėjo. Šio kūrinio solo 
dalis giedos art. Ona Kaskas, o kitą dalį šv. Petro par. 
mišrus choras, pritariant vargonais p. F. Mahler, pia
nu — p. T. Marier, diriguojant p. Rapolui Juškai.

Šv. Petro par. choristai bus apsirengę nepaprastai 
puikiais choriniais rūbais, kuriuos paskolino kun. 
Ryan, Holy Name par. (West Roxbury) klebonas.

n, F, Mahler. kuris gros vargonais, yra Naujos 
Anglijos Konservatorijos graduantas ir įžymus var
gonininkas. p. T. Marier, kuris akompanuš pianu, yra 
Bostono Kolegijos muzikos skyriaus direktorius, p. 
Rapolas Juška, Šv. Petro parapijos vargonininkas, 
buvęs Philadelphia operas artistas, pasižymėjęs muzi-

i

DARBININKAS '

Vokiečių kareiviai po užėmimo Paryžiaus, vieną gražų povakarį lais- - 
vai apžiūri Paryžiaus įdomybes.

koje, yra gerai žinomas veik visoje mūsų išeivijoje, 
kaipo įžymus choro vedėjas — dirigentas. Jis yra šio 
koncerto programos vyriausias tvarkytojas ir vedėjas.

Muzikas Rapolas Juška ne tik aukoja Lietuvai 
savo darbą, bet jis sukvietė įžymiuosius muzikus ir ar
tistus svetimtaučius, kurie visą savo darbą tame kon
certe aukoja Lietuvos pabėgėlių šelpimui.

Kada tokios stambios artistinės pajėgos įtrauk
tos, tai mes, Naujos Anglijos lietuviai privalome ati
dėti visus kitus darbus į šalį ir sekmadienį, lapkričio 
17 d., 3:30 vai. po pietų dalyvauti koncerte, Jordan 
Hali, Bostone .
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MALDAKNYGES
. . '. ,t.__ — . „

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for
mato, 127 pusi............................................................... .

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.................................  ....

GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 
384 pusi.......................     ....

itlKU. PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams 
maldaknygė, tinkama prie Pirmos šv. Komuni
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos i- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi............................................. ..........................................

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos 
Ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ..................

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pi. 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apda

rai ......... ......... ................. ....................... :............................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti 

apdarai ..........................    .......
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
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Sovietų Lietuvoje pa
skelbtas naujas geležinke
lių tvarkraštis. Pritaikius 
Lietuvos geležinkelių plotį 
Sovietų Rusijos geležinke
lių pločiui, tiesioginis ke
leivių susisiekimas be per
sėdimo su Vakarų Europa 
jau neįmanomas. Todėl 
tiesioginis be persėdimo 
susisiekimas tarp Berlyno 
ir Rygos per Lietuvą yra 
panaikintas. Kadangi ir j 
Latvijos geležinkeliai yra ■ 
pritaikinti rusų pločiui, tai 
visas Lietuvos “tarptauti
nis” susisiekimas eina tik
rai nuo Kapno iki Rygos.

Su Vokietija susisieki
mas eis per Tauragę ir 
Lauksargius. Be abejoji
mo, pasienyje teks persės
ti. Naujasis tvarkraštis į- 
sigaliojo spalių 6 dieną. J- 
domu pastebėti, kad dfi- 
cialiniame pranešime apie 
naująjį tvarkaraštį pažy
mėta, jog jo atspausdinti 
knygutės forma keleivių 

į patogumui šiuo metu dar 
negalima, nes tvarkraš- 

: čiai turi būti spausdinami 
i lietuvių ir rusų kalbomis, 
■ o Lietuvoje spaustuvėse 
; nėra... rusiško šrifto^

v •

nebus įmanomas. Nevel
tui sakoma, kad gyventi 
yra per maža, o mirti — 
per daug.

j

— Nepriklausomos Lie
tuvos laikais žinomas poli
cijos orkestras, kurį vasa
rotojai pažįsta iš jo kon
certų Palangoje ir Biršto
ne, paverstas milicijos or
kestru. Milicijos vyrų cho
ras verčiamas viešai atli
kinėti dainuškas, kurias 
pagal švietimo komisaria
to užsakymų parašė keli 
išverstaskūriai poetai. 
Dainuškose garbinamas 
“naujasis laimingasis” gy
venimas.

kaip bolševikų okupuotoje 
Lietuvoje iš turgų nyksta 
prekės ir kaip visi pirmo 
reikalingumo produktai 
be paliovos brangsta. Pa
galiau pakėlę atlyginimus 
ir tai daug mažesniu nuo
šimčiu, nekaip pabrango 
visi reikmėnys ir produk
tai, Maskvos pastatytieji 
Lietuvos Valdovai dar iš to 
nori pasipelnyti, reikalau
dami, kad Lietuvos žmo
nės būtų jiems dėkingi už 
įvestą pušbadžio gyveni
mą. Matyti, Lietuvos oku
pantai labai nesaugiai Lie
tuvoje jaučiasi, jeigu net 
atlyginimo pakelinio pro
ga užsimena apie “krašto 
gynybos sustiprinimą!**• >. * • ■ ’■■

/■ Bolševikai Jaučiasi 
Nesaugiai

Sovietų Lietuvos ko
misarų tarybos pirminin
kas ir Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius 
do nutarimą apie 
ninku ir tarnautojų 
ginimo padidinimą.

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Pąya-
Sė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50 

VALGIŲ GAMINIMAS.
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........

TARPTAUTIŠKŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS, 1064 pusi
gerais apdarais................................................................. .

ŠVENTAS RASTAS
MENTAS

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga Įsigyti. Kaina tik .................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. Jušfcaitis. Kaina ;................
SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Parašė 

kun. V. Kulikauskas. Šioje knygutėje yra išdės
tyta vertingumas šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Kaina ......................................... .......

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina 
GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po ...............................

JONO KM1TO EILĖS, buvo kaina $1.00. dabar ... 
SPARNUOTI LIETUVIAI — DARIUR IR GIRĖ

NAS. Knyga labai gražiai iliustruota 81 pa
veikslų. Kaina .................................... .

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina 

VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagcrnoskls. Kaina .........

DARBININKAS
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.

ši knyga labai tinkama 
■»

... >1.00 
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$3.75

$1.00
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25c. 
50c.

25c.

20c. 
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25c. 
50c.

$1.50

$1.10
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Žemės "Reforma" 
Neisidziaųgia

k. -

Per visą vasarą nuo jūsų ri laikai, tie negrįš. Aš 
laiško negavome, nežinom * daug prirašyčiau, bet bi- 
ar dar gyvas tebesi. Kelius jau, aš manau, kad ir jūs 
laiškus rašėme, o atsaky- viską gerai žinote. Rusų 
mo negavome, tur būt, ke- kariuomenės pas mus yra 
lyj žuvo. Dabar pas mus labai daug, ir kas diena žy- 
pasikeitė ir viskas pasun- giuoja rubežiaus link, o 
kėjo; naujoji valdžia, kuri Seredžiui tai rusai stato 
iš žydų susidarė iš ūkinin- naują orlaivių stotį lėktu- 
kų žemes atėmė ir girias vams ir tenai labai daug 
nusavino, garlaivius, bai-1 kariuomenės su tenkais ir 
dokus ir malūnus atėmė—' visokia kitokia kariška a- 
viskas valdžios, o ne tavo.! municija ir visokiais kariš- 
Mūsų klebono viską atė- kais pabūklais, tik visa be
rne: žemę, drabužius, gy- da, kad su kareiviais mes 
vulius ir viską, ką jisai tu- į nemokame susikalbėti, jie 
rėjo. Žemę tai išdalino žy-J visgi žmonės ir sveikinas 
dams ir jam nieko nepali- ■ su mumis tokie vargšai 
ko. Jeigu ūkininkai nori; kaip ir visi komisarų pri- 
parduoti ką iš gyvulių, tai versti, nieko nekalti ir jie 

: negali, nes ne tavo, tai vai- nežino, ar grįš namo, ar ne 
■ džios, reiškia žydų, o jeigu ir jie vis norėtų sugrįsti 

pas savuosius. Pas mus 
tai viskas sumaišyta, ir 
vienas Dievas žino, ar ilgai 
taip pat mus tie prakeikti 
žydai kankys žmonelius su 
savo tėvu Stalinu. Daug, 
daug dalykų norėčiau pa
rašyti, bet negaliu, nes bi
jau papulti į žydišką malo
nę, nes ir žydai cenzūruo
ja visus laiškus. Jie dabar 
ponai, jie dabar visagaliai. 
Jeigu kas nepatiko kirto 
lietuviui į ausį ir tylėk, jie 
viską turi, jie viską gali. 
Aš negaliu suprasti, kad 
jie valdytų visą pasaulį, 
kas tada būtų ir vėl kaltų 
žmones prie kryžiaus, kai 
pirmiaus darė.

Mama dar vis sveika ir 
laukia jūsų parvažiuojant, 
nes čia žydai sako, kad iš 
Amerikos į Lietuvą tai 
lengvai galima parvažiuo
ti. Būtų gerai, kad taip bū
tų, bet jeigu žydelis pama
tytų, kad amerikonas pasi
rėdęs gražiai, tai į pusę va
landos ir jo kelnes numau
tų, sakydamas, kad tai 
buržujus, negalima pas 
mus taip nešioti. Viso ge
ro! Jūsų sesuo D.

Lauksime greito atsaky
mo.

Buv. Nepriklausomosios 
Lietuvos Seimo rūmai va
dinsis dabar Lietuvos TSR 
aūKscičiuSios tarybos na- 
mais.

i ii>.

Gaunama žinių,. kad so
vietų automobilių fabri
kas Gorki mieste pasiun
tęs į Pabaltijo valstybes, 
jų tarpe ir Lietuvą, savo 
konstrukcijos sunkiųjų ir 
lengvųjų automobilių. Šia 
proga pažymėtina, 
“Paramos”

— Apie žemės nusavini
mus susovietintoje Lietu
voje gaunama šių žinių: 
žemės fondą sudaro 582, 
745 hektarai. Ta žemė pa
imta iš 26,784 ūkinių vie
netų, jų tarpe 31 vienuoly
no, 674 parapijų, 821 dva
sininko, 22,367 ūkininkų, 
turėjusių daugiau kaip 30 
ha žemės, ir 4,402 kitokių 
žmonių. Iš viso esą aprū
pinamos 70,929 šeimos, 
kurioms numatoma duoti 
376,780 ha. Taigi išeina, 
kad vienai šeimai viduti
niškai tenka kiek daugiau, 
kaip 5 hektarai. Dar nese
niai sovietų Lietuvoje bu
vo reiškiama susirūpini
mo, kad žemės gavusieji 
neturėtų vesti badmirių 
gyvenimo. Iš 5 hektarų, 
aišku, kitoks gyvenimas ir

kad 
bendrovė jau 

kuris laikas skelbiasi, no
rinti pirkti vartotą sunk
vežimį. Okupantams rekvi- 

i žavus visus Lietuvoje bu
vusius automobilius, net 
tokia bendrovė, kaip “Pa
rama”, liko be sunkveži
mių.išlei- 

darbi- 
atly- 
Atly- 

ginimas padidinamas tarp
10 ir 30%. Tiktai viduri
niam ir žemesniajam me
dicinos personalui, pra
džios mokyklų mokyto
jams, popieriaus ir karto
no pramonės ir maisto 
pramonės darbininkams 
atlyginimas pakeltas 35 i- 
ki50%.

Nutarimas • baigiamas 
tokiu, komunistams įpra
stiniu, agitaciniu posakiu: 
“Lietuvos TSR liaudies 
komisarų taryba ir Lietu
vos komunistų partijos 
centro komitetas yra tikri, 
kad darbininkai, tarnau
tojai ir darbo inteligentija, 
atsiliepdami į partijos ir 
vyriausybės rūpinimąsį, 
pakels darbo našumą, pri
sidės prie mūsų krašto 
gynybos sustiprinimo ir 
dar tvirčiau susitelks apie 
Lenino - Stalino partiją”.

Aukščiau mes pateikėme 
Lietuvos Centralinio sta
tistikos biuro oficialinius, 
per komunistų partijos 
propagandines rankas per
koštus davinius apie tai,

kad— Mes jau rašėme, 
raudonieji okupantai rek
vizavo visus tinkamus au
tomobilius ir sunkveži
mius. Dabar dieną iš die
nos didžiosios ekonominės 
bendrovės kaip “Maistas”, 
“Sodyba”, “Parama” ir ki
tos skelbiasi, jog jos ieško 
pirkti nors ir vartotus 
sunkvežimius.

Nyksta Turgai

nori ką nusipirkti, tai bei 
paso negausi ir ant paso 
daugiau negausi kaip tik 
vieną suknelę ir baigtas 
dalykas. Dabar pas mus 
žydai tokią turi valią, kad 
kaip jie nori taip jie daro 
prieš lietuvius, spiauna į 
akis ir turi žmogelis tylėti, 
o jeigu nė tai kulką į kak-; 
tą. Mūsų visų valsčiaus 
valdininkai tai yra visi žy
dai. Dabar tikras lietuvis 
neturi balsų, žydai šaukia 
mitingus, žydai paskaitas

- jiems dabar siūlėlaiko — 
užtekėjo, bet jeigu žydai 
ilgai turės valią, tai bus 
blogai Lietuvoje. Jau da
bar visi nepasitenkinę tą
ja nauja tvarka. Kai kurie 
gerai gyvena bet kaip ilgai 
tai Dievas žino. Praėjo ge-

kaina “50 kg. pakilo net 
dviem litais. Padarinių do
bilų mažai tepristatyta. 
Linų pluošto tik poroje 
vietų buvo pristatyta. Ra
guočių pasiūlos nedidelės. 
Lašinių kiaulių pristatyta 
nedaug. Kaina visur kyla, 
Alytuje ir Tauragėje net 5 
litais už 50 kg. Veršiukų 
mažai pristatoma. Jų kai
na irgi pakilo. Avių “vie
tomis pusėtinai buvo pris
tatyta”, bet čia pat sako
ma, kad daugumoje vietų 
mažai, o Vilniuje visai ne
buvo. Jų kaina Alytuje ir 
Telšiuose 10 ct. už 1 kg.! 
pakilo. Žąsų pristatyta tik Į 
kai kuriuos turguos ir tai; 
“šiek tiek”. Pranešime Į 
konstatuojama, kad “ne
žiūrint vidutinio pristaty
mo”, ūkiško sviesto kaina 
pakilo Kaune ir kt. po 20 
ct. už kg. Kiaušinių pasiū
los buvusios vidutinės, vie
tomis net “gana” didelės. 
Bet ir jų kainos pakilo. 
Vištų pristatymas visur 
buvęs “pakankamas”. Jų 
kaina Alytuje ir Telšiuose 
50 ct. pakilo, o Ukmergėje 
1 lt. krito.

v •

— Kaip dabar atrodo bol
ševikų okupuotos Lietuvos 
turguose, matyti iš Cen- 
tralinio statistikos biuro 
pranešimo apie turgus š. 
m. rugsėjo 16—18 dieno
mis. Pranešime sakoma, 
kad didesniųjų miestų tur
gai buvo nedideli: dažniau
sia maži, vietomis viduti
niai. Iš grūdų tik rugių 
vienoj kitoj vietoj buvo 
kiek didesnės pasiūlos, ki
tų gi grūdų pristatymas 
mažas. Kainos, kaip sako
ma pranešime, “dar kiek 
pakilo”. Bulvių pasiūlos 
buvusios vidutinės. Kaina 
visur pakilo, “tik kai kur 
pastoviai laikėsi”. Alytuje

Štai vaizdas apie “lai
mingąjį ir sotųjį” gyveni
mą sovietų Lietuvoje! Ten
ka dar atkreipti dėmesį į 
dvi aplinkybes. Centrali- 

į nis statistikos biuras, kaip 
ir visos įstaigos, yra ko
munistų rankose, tad ir jo 
paduodami daviniai tenka 
priimti su didžiausiu re
zervu. Antra vertus, pa
tiektos žinios apie turgus 
rugsėjo 16 — 18 dienomis, 
Lietuvos ūkio gyvenimą 
komunistams griaunant 
stachanoviškais tempais, 
iki šios dienos padėtis yra 
dar pablogėjusi.—

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

Juozas Kasinskas
Ine.'............

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmtninai d<l visokių reikalų.
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Skaičiusiems senovės graikų istoriją yra gerai 
žinoma legenda bei pasaka apie Trojos arklį. Dalykas 
štai koks. Graikai apgulė Trojos miestą, kurs labai 
atkakliai gynėsi. Negalėdami atviru puolimu jo pa
imti, graikai sugalvojo klastą. Padirbo iš medžio mil
žinišką arklį, įsodino į jo vidų keletą desėtkų savo ka
rių, atgabeno arklį prie Trojos sienų ir pasiūlė jį tro
jiečiams dovanų už narsų kovojimą. Trojiečiai, neįtar
dami klastos, įsileido arklį į miestą ir negalėjo juo at
sidžiaugti. Bet nakties metu graikų kareiviai išlindo 
iš arklio vidurių, atidarė tvirtovės vartus ir įsileido 
graikų kariuomenę. Troja buvo paimta ir sunaikinta.

Tą legendą prisiminta dabar, kada “penktoji ko- 
liumna” siekia suardyti socialinę Amerikos tvarką ir 
nuversti esamąją vyriausybę. Penktąją koliumną su
daro bolševikai, naciai ir fašistai, bet Trojos arklį vie
ni komunistai tenaudoja. Naciai ir fašistai lapės poli
tikos nevartoja. Jie tiesiog pareiškia, kad demokratija 
savo dienas jau atgyveno, turi pasitraukt ir savo vietą 
užleist naciams ar fašistams. Jų agitacija brutališkai 
atvira, ir dėlto nesunku juos atidengti ir prisiruošti 
prie jų likvidavimo.

Bolševikų kitoniška taktika. Pirmiau jie buvo 
mėginę atviru puolimu Ameriką pavergti, organizuo
jant generalinius streikus, visur įvedant netvarką ir 
suirutę ir vienu didingu smūgiu sudarant politinį per
versmą. Tai metodas, vartotas Rusijoj, Meksikoj ir Is
panijoj. Amerikoj jis buvo nesėkmingas. Užtai dabar 
bolševikai nori panaudoti Trojos arklį. Demokratijos 
jau nebeneigia, kaip kad darė keletą metų atgal. Ven
gia net sovietų vardo, kad neatgrasintų žmones. Jau 
patys save vadina 20-tojo amžiaus demokratija. Taip 
pasivadinę, sovietų agentai braunasi į amerikiečių pa
sitikėjimą ir gudriai, neapčiuopiamai dirba savo dar
bą, visame^kame klausydami Maskvos įsakymų ir tuo 
pačiu laiku teigdami, kad nieko bendra su Maskva ne
turi. Tuo būdu Trojos arklys gudriai įvesdinamas į A- 
merikos gyvenimą, kad tinkamai valandai išmušus, 
galėtų atidaryti vartus komunistų legijonams. Gi 
Maskvos agentų uždavinys — ko rūpestingiausiai už
migdyti amerikiečių sąvoką, kad nė juste nepajustu, 
jog čia daroma kokia komunistų propaganda. K.

Gera naujiena, — Bronx, N. Y. zoologijos daržo tarnautojai nuima 
pasargas, kad gyvuliams nemestų turistai bei praeiviai maisto. Dabar 
bus specialiai pagamintu maistu penimi zoologijos daržo rezidentai.

______ _ 3 
bet padėti Fondb vadovy
bei įvykdyti rinkliavą pas 
visus lietuvius.

Kiekvienas, kas tik norės 
pasidarbuoti dėl Lietuvos 

j labo, galės gauti per vie
ptos A. L. R. Katalikų Fe
deracijos skyrius aukų 
rinkimo knygutės, kurias 
šiomis dienomis L. G. Fon
das išsiuntinės visiems. A. 
L. R. Katalikų Federacijos 
skyriams, o kur jų nėra, 
parapijos klebonams. Ka
talikų veikėjai, tiek daug 
dirbę praeityje dėl Lietu
vos, parodykite savo dide
lę meilę šiandieną ypatin
gai skaudžiai kenčiančiai 

'tėvynei. Imkite į rankas 
aukų knygelę, apeikite vi
sus savo apylinkės lietu
vius ir paprašykite jų pa-

ma, kelis komunistinius 
garbinan-

Broliai lietuviai! Mūsų kant veikti tik vieną ko- 
senoji tėvynė Lietuva, jau munistų partiją, uždrausti 
greit pusmetis, kaip velka visi iki vienam lietuviški 
sunkų bolševikų okupaci- laikraščiai išskyrus, žino- 
jos jungą.

Artimiausi mūsų kraujo laikraštukus, 
broliai ir seserys, daugelio čius Staliną ir ginančius 
tėvai bei giminaičiai ken- bolševikų tvarką, 
čia žiauriausius persekio
jimus nuo bolševikiškų če- darbas dirbtuvėse ir jie 
kištų rankos. į kaip baudžiauninkai pri-

Tūkstančiai mūsų ge- rišti prie fabrikų, neturi 
riaušių tautiečių sugrūsti laisvės pasitraukti iš dirb- 
į kalėjimus arba ištremti į : tuvės arba pasiieškoti ge- 
Rusijos gilumą sunkiems resnio darbo, 
darbams. Daugelis suim-| Darbininkų atlyginimai 
tųjų sėdi kalėjimuose be fabrikuose daugelyje vie- 
Teismo jau nuo 11 dienos tų palikti tie patys, o kai- 
liepos (pirmi masiniai su- kur tik nežymiai padidinti, 
ėmimai prieš bolševikiško Žmonės savo uždarbiu ne- 
“Seimo” rinkimus) ne-'begali išgyventi, nes dėl 
žmoniškai žiauriųjų bolše- maisto ir prekių trūkumo 
vikų agentų kankinami ir , viskas beveik dvigubai pa- 
badu marinami. Mums jau brango. Į darbininkų nusi- 
žinomos pavardės kelioli- skundimus atsakoma a- « «• . • « < • I V A • • • “ •

Pailgintas darbininkų

Suvalstybinus pramonę 
ir prekybą ir negaunant iš 
niekur žaliavų, pradėjo 
trūkti visokių gyvenimo 
reikmenų, kaip drabužių, 
avalynės ir net baltinių. 
Jau šiandien prie krautu
vių stovi ilgiausios eilės 
pirkėjų, bet mažai ką be- 
gauna nusipirkti, nes daug 
prekių išpirko skaitlinga 
sovietų armija, kurios ka
riai gausiai perkasi ir 
siunčia savo giminėms į 
Rusiją, kur tų prekių yra 
dar didesnis trūkumas. 
Pirmoje eilėje nukenčia 
biednuomenė, kuri neturė
dama drabužių ir avalynės 
atsargų, greit neturės kuo 
apsiauti bei apsivilkti. 
Naujieji Lietuvos viešpa
čiai bandė pravesti žemės 
reformą atimant žemę iš 
tų, kurie turi daugiau 60 
akerių (30 ha) ir atiduoti 
bežemiams. Bet ši “refor
ma” įnešė tik maišatį į ū- 
kininkų tarpą, nes dėl tos 
reformos vos neliko neap
sėti laukai. Tik 1/3 pada
vusiųjų prašymus žemei 
gauti buvo aprūpinti žeme, 
bet ir tie “laimingieji” 
šiandien jaučiasi nelaimin
gais, nes jiems įsikurti jo
kios pagelbos nieks nema
no duoti. Ūkininkai bijo
dami, kad neatimtų iš jų 
ūkio inventorių, pradėjo 
naikinti net veislinius gy
vulius, dėl ko, žinoma, nu
kentės ūkio produkcija ir 
sustos visoks Lietuvos 
krašto progresas.

Katalikų Bažnyčia su
varžyta, uždraustos viso
kios religinės procesijos, 
atimtos visos bažnytinės 
nuosavybės ir jau vedama 
didelė propaganda komu
nistų spaudoje, kad už
drausti kunigams net pa
mokslus sakyti.

Visi geresni namai mies
tuose ir kaimuose sekves
truoti sovietų kariuome
nės reikalams. Geresnieji 
butai atiduoti sovietų ka
riuomenės reikalams. Ge
resnieji butai atiduoti so
vietų kariuomenės kari-j 
ninku ir čekistų šeimoms,; 
o lietuviai tūkstančiai iš Į 
tų butų iškraustomi ir tu- dengti savo piktus tikslus 
ri lįsti į palėpes gyventi. ’ lietuvių tautos atžvilgiu ir 

Buvo skelbiama bolševi-’ sušvelninti pasaulio akyse 
kų spaudoje, kad lietuvių Lietuvos okupacijos faktą, 
buržuazija - valdininkai pavartojo dar vieną gud- 
turės savo butus užleisti rybę. Vos tik paėmė Lietu-

AMERIKOS LEGIJONAS
Ketvirtis šimtmečio praslinko, 
Kai Jūs kariuomenė narsi
Jau Prancūzijoj susirinko 
Ir stot į kovą rengėsi.

Pirkliai, biznieriai, darbininkai,
Ir sportininkai, farmeriai, 
Mėgėjai meno, dainininkai 
Ir pasišventėlių būriai —

Visi kovot už laisvę ėjo
Ir mirti ar laimėt skubėjo. 
Daug jų negrįžo. Ten laukuos
Jie ilsis svetimuos kapuos...

Kurie sugrįžo, Prancūzijoj 
Sau didvyrių vardus įgijo, 
Dabar sudaro Legijoną, 
Skaičium daugiau kaip milijoną.

Ir šiandien tas karių būrys, 
Tiek daug narsių narių turįs, 
Kovoja už Tėvynę savą
Ir už žvaigždėtąją vėliavą.

Nemažas lietuvių skaičius, 
Po Dariaus Stepono vardu, 
Turėdamas siekius tuos pačius, 
Darbuojasi su jais kartu.

Nariai garbingo Dariaus Posto, 
Jūs jaučiatės lyg iškelti
Ant patrijotiškojo sosto
Ir esat to pilnai verti,

Kad dėl darbų jūs nuveiktų, 
Dėl laisvės priešų nugalėtų, 
Tauta jus nuoširdžiai mylėtų 
Ir dirbtų su jumis kartu.

Linkėtina, kad jūsų pulkas 
Nesumažėtų niekados,
Kad jūs neliestų priešų kulkos, 
Ir — nepamirškit Lietuvos!*

• v

J. Kmitas.

valdžią, bet nieko negali ba jiems prielankūs asme- 
padaryti. Pagal sovietinę nys. Nors žmonės mažai 
sistemą aukščiausia vai- teėjo balsuoti, bet buvo 
džia krašte priklauso ko- paskelbta, kad Seimas iš- 
munistų partijai. Kadangi rinktas.
Lietuvos komunistų parti-- 
joje 75% narių yra žydai, 
o tik 25% lietuviai, tai vi
są galią partijoje turi žy
dai. Kaip žydai - komunis
tai tą savo galią naudoja^ 
prieš lietuvius, ypač inteli 
gentiją 
buržuaziją, matysime iš 
šio atsitikimo.* Žydų tur
tuolių - tikrų buržujų Lie
tuvoje keliolika kartų dau
giau kaip lietuvių, bet iš 
žydų buržuazijos areštuo- 

|tas tik vienas kitas, o lie
tuvių areštuotų priskaito- 
ma iki 10,000 asmenų.

Bolševikai, norėdami pri-

jų vadinamą

kos lietuvių aukštų kari- reštais ir jų ištrėmimu tuo'biednuomenei - darbinin- vos valdymą į savo rankas, 
_ i i-------- - kams> o atsitiko nelauktas paskelbė neva laisvus Sei-

dalykas. Darbininkai liko mo rinkimus. Dalyvauti 
gyventi savo senuose bu- rinkimuose žmonės buvo 
tuose, į lietuviškos buržu- varu varomi ir grasinami, 
azijos vietas atėjo sovie- Nominuoti kandidatus į 
tiški buržujai. Tokių Seimo narius turėjo teisę 
“svieto lygintojų” nelaukė tik viena komunistų parti- 
net lietuviai komunistai, ja. Todėl per rinkimus į 
kurie šiandien jau patylo- Seimą atstovais tegalėjo 
mis niurna prieš okupantų patekti tik komunistai ar-

ninku mirtinai nukankin-, tarpu į vietines koncentra
tų bolševikų kalėjimuose. * ei jos stovyklas priversti-

apie ku- 
sužinosi-

O kiek jų žuvo 
riuos tik vėliau 
me.

Panaikintos
žmonių politinės ir kultu- ' greit suvalgys visas mūsų 
rinės laisvės, uždarytos vi- ■ tėvynės maisto atsargas ir 
sos be jokios išimties lie-'privers mūsų brolius kęsti 
tuviškos draugijos, palie-badą.

I

visokios

niems darbams.
Miestuose ir kaimuose 

sukimšta daugiau 500,000 
sovietų kariuomenės, kuri 

į A ^A V » AMVMJ MKMMtg

Susirinkęs Seimas vienų 
komunistų atstovų ir, aiš- 

iku, vienbalsiai dargi su 
įdžiaugsmu išnešė tą gar
sųjį nutarimą prijungt 
Lietuvą prie sovietų sąjun
gos, kaip to norėjo Mas
kvos valdovai. Pasaulio is
torija turbūt nežino antro 
tokio tautos valios klasto
jimo. Apgaulė ir klasta į- 
vykdytas prijungimas ne
įpareigoja lietuvių tautos, 
todėl ir jokių politinių pa
sekmių mūsų tauta negali 
turėti. Taip atrodo dabar
tinis lietuvių gyvenimas 
bolševikams valdant Lie
tuvą. Bolševikų pažadais 
apgauta visuomenė blaš
kosi ir neranda išsigelbėji
mo. Joks teisingas lietuvių 
skundas nebebus išgirstas 
pasaulyje, nes susisieki
mas su Europa ir pasauliu 
visai nutrauktas, išvykti 
nieko neišleidžia, laisva 
spauda ir susirinkimai už
drausti, visuomenės vadai 
sugrūsti į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. 
Visos pavergtos tautos 
viltys nukreiptos į brolius 
išeivius Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Tik mes

------ ---------------------------- -------------- 
vieni Amerikos lietuviai 
tegalime padėti tai nelai
mingai brolių tautai ir 
sėkmingai kovoti dėl Lie
tuvos išlaisvinimo iš bol
ševikų jungo.

Mūsų pareiga nuolat pri
minti pasauliui apie mūsų 
tautiečių nelaisvę ir bolše
vikų jiems daromas 
skriaudas. Nuolatinis bel
dimasis į pasaulio valdovų 
ir geros valios tautų sąži
nę privers bolševikus at
sargiau elgtis su mūsų 
tautiečiais okupuotoje Lie
tuvoje ir, karui baigiantis, 
pertvarkant Europos že
mėlapį, pasaulio galiūnai 
greičiau atsimins paverg
tą tautą ir sugrąžins 
mums Nepriklausomybę.

Lietuvių tautos gyvybė 
turi reikštis šiandieną mū-' gal išgalės paaukoti Te
su išeivių intensyvioje 
veikloje. Gausinga lietu
vių išeivija daugiau mili
jonas žmonių turi pakelti 
ant savo pečių Lietuvos 
Valstybės atstatymo naš
tą ir išlaisvinti savo bro
lius iš žiaurios okupacijos 
jungo. Todėl visi, kuo kas 
gali, padėkime Lietuvos 
Gelbėjimo darbą dirban
tiems žmonėms. Tuo tarpu 
iš mūsų Amerikos lietuvių 
niekas nereikalauja krau
jo aukos, tai mes nors ma
terialinėmis aukomis pri
sidėkime prie Lietuvos iš
vadavimo.

Lietuvių katalikų visuo
menė Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse prie savo 
centralinės organizacijos 
A. L. R. Katalikų Federa
cijos turi suorganizavusi 
Lietuvai gelbėti Fondą, į 
kurį geros valios tautie
čiai jau pradėjo siųsti savo 
aukas. To fondo lėšomis 
jau sušelpia gerokas skai
čius pabėgėlių iš Lietuvos 
atbėgusių be pinigų, o kar
tais ir be drabužių. Arti
miausiu laiku bus reika
lingos lėšos lietuvių vals
tybės reprezentantams į- 
vairių Europos Valstybių 
sostinėse išlaikyti, kurie 
nuolat budėtų Lietuvos 
laisvės sargyboje, ir pro- 

fpagandos biurams įkurti, 
kurie informuotų pasaulio 
tautas apie bolševikų pa
darytą Lietuvai skriaudą 
ir apie lietuvių tautos ne
palaužiamą norą gyventi 
nepriklausomu gyvenimu.

Visam tam dideliam dar
bui reikalingos milžiniš- i 
kos pinigų sumos, kurias 
galime sukelti tik visi au
kodami. Todėl Lietuvai 
Gelbėti Fondas per pasku
tinius šių metų lapkričio 
ir gruodžio mėnesius skel
bia didžiąją lietuvių mo- 

• bilizaciją Lietuvai gelbėti 
ir prašo visus lietuvius bė
gyje tų dviejų mėnesių įsi
rašyti Lietuvai Gelbėti 
Fondo nariais. L. G. Fon
do nario mokesnis tik vie
nas doleris metams. No
rintieji tapti L. G. Fondo 

i nariais užpildo tam tikrą 
pasižadėjimą, kurį galima 

i bus gauti visų katalikų 
bažnyčių ir <

1 vynės gelbėjimo reika
lams.

Mūsų tautos didinga pra
eitis, garbingų tautos sū
nų Lietuvos kariuomenės 
savanorių pralietas krau
jas Nepriklausomybės ko
vose įpareigoję mus tęsti 
Lietuvos Valstybės atsta
tymo darbą.

Lietuviai, būkime verti 
garbingų savo bočių pas
tangų ir narsių savanorių 
kraujo aukos, kuriant Ne
priklausomą Lietuvą. Kil
nios, teisingos ir garbin
gos lietuvių tautos pastan
gas palaimins Visagalis 
Dievas ir įvyks tai, ko taip 
visi trokštame. Iš karo 
griūvėsiu kelsis Nepri
klausoma Lietuva. Išlais
vintieji broliai su dėkingu
mu amžiais minės savo 
brolius išeivius Amerikoje 
ir siųs į dangų padėkos 
himnus už jų išgelbėjimą.

Amerikos lietuviai, iš
mušė Jūsų valanda paro
dyti pasauliui lietuvių tau
tos vertybingumą.

Kova už Nepriklausomą 
Lietuvą — mūsų garbės 
reikalas.

ALRK Federacijos 
Centro Valdyba, 

2334 S. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Vajaus Šūkiai

nario

Fondo 
tik du 

lapkritį ir

Lietuvi! Atmink savo se
nos tėvynės didžiąją ne
laimę.

Gelbėk brolius iš bolševi
kų okupacijos.

Užsirašyk Lietuvai Gel
bėti Fondo nariu— tik vie
nas doleris metams 
mokesčio.

Lietuvai Gelbėti 
narių vajus tęsis 
mėnesius
gruodį 1940 metų. Skubėk 
užsirašyti.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
nariai — garbingoji Lietu
vos kovotojų armija.

Vieningas visų lietuvių 
frontas prieš Maskvos ap
mokamus agentus — tėvy
nės laisvės duobkasius.

Judošiaus grašis nesuvi
lios tikrų lietuvių.

Atsiliepk į didžiąją visų 
organizacijų tautiečių mobilizaciją Lie- 

raštinėse arba iškirpti iš tuvai gelbėti, 
laikraščių ir kartu su na
rio mokesčiu prisiunčia raščio lapelį — pasižadėji- 
Lietuvai Gelbėti Fondui, mus ir pridėjęs piniginę 
Jeigu visi lietuviai duotų 
bent po vieną dolerį, tai 
Lietuvos Gelbėjimo dar
bas būtų žymiai pastūmė
tas pirmyn ir išgelbėta iš 
skurdo ir nelaisvės geriau
sieji mūsų tautos vaikai.

Lietuvai Ge’bėti Fondo 
Valdyba kviečia lietuvių 
visuomenės veikėjus ne tik 
užsirašyti Fondo nariais,

Užpildyk iškirptą iš laik-

auką siųsk L. G. Fondui. 
Kas tuoj duoda — dvigu

bai duoda.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.
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Iš pasakų krašto.Kį BAJERCIUS,

Motina
kus buvo.

Kai prašvito ryta ir už-
(Tąsa)

Numovė motina nuo sa- ,................... ...
vo piršto žiedą ir atidavė tekeJ° J viešą___ Į rinką, pardaviau ką iš mo- 

_ _ itinos buvau gavęs pirma-
junAuvių jam kuri sutikau ir įsi

vedąs, kurį išsaugojau brangius rūbus,
daug metų, kaip savo akį.; !^,k‘u3 . rubus Įsitaisiau, 

Šilkais išsiuvinėtus, sidab
ru ir auksu apvedžiotus, 

kuriais 
žmonės aplinkui stebėjosi, 
ir išėjau į pasaulį. Išėjau į 
platųjį pasaulį, kad galė
čiau rasti savo jaunoms 
dienoms džiaugsmo. Kad 
laimės rasčiau.

Tris kartus žemę apėjau 
išilgai. Tris kartus apke
liavau ją skersai. Buvojau 
garsių karalių rūmuose. 
Didžiose puotose viešėjau. 
Kol mano rūbai auksu 
žvilgėjo, buvau visur su 
džiaugsmu sutinkamas ir 
su liūdesiu išleidžiamas. 
Kur ėjau, visi lenkėsi ir iš 
tolo savo baltas rankas 
tiesė sveikindami. Mano 
vardą minėjo dideli ir ma
ži, seni ir jauni. Visos tau
tos mano garbei giesmes 
giedojo.

Bet kai nubiro nuo mano 
rūbų auksas ir sidabras; 
kai sutruko ir nukrito nuo 
mano rūbų šilkai; kai 
brangūs mano rūbai sudi
lo ir nuplyšo, tuomet svie
tas ėmė iš manęs tyčiotis 
ir elgeta vadinti. Tuomet 
ėmė iš manęs juoktis visas 
pasaulis.

Miestų viršininkai var
tus uždarė, kad nepalytė
čiau kojomis jų miestų 
žemės. Karaliai stiprias 
sargybas prie savo šalies 
sienų pastatė, kad negalė
čiau peržengti jų karalys
čių ribų. Žmonės kratėsi 
manęs, kaip maro baisaus.

Tuomet nuleidau galvą 
ant pečių, kaip nusidėjė
lis, kuris žmogų užmušęs 

' atgailą daro, ir grįžau 
skausmo lydimas į šalį, iš 
kurios atėjęs buvau. Tuo
met grįžau į savo gimtąją 
šalį.

Ėjau devynias dienas ir 
devynias naktis nevalgęs 
ir negėręs, ir niekas nepa
siūlė nei duonos trupinio, 
nei vandens lašo. Ėjau 
pėsčias devynias dienas ir

man.
— Te, sūnau, — tarė ji: 

tai yra mano w 
žiedas, kurį išsaugojau

* 1 • _ ___ _ 1_» ‘

Paimk jį, jei tau reikalin
gas. Paimk ir sunaudok. , .. . .

Ir tariau vėl savo moti- Isltaisiau rubus, 
nai:
— Tu turi, močia, dar 

juodą šilkų skarą, kuri 
skrynioje guli be vertės. į 
Atiduok man ir tą šilkų 
skarą, kad galėčiau nau
dos iš jos turėti.

Nė pusės žodžio nepasa
kė motina. Nuėjo kreten- 
dama ir atnešė juodą ska
rą. Atnešė juodą šilkų ska
rą ir padėjo man ant kelių.
— Te, sūnau, — tarė jį:— 

tai yra skara, kurią mano 
tėvas man paskutinį kartą 
dovanojo, kai ėjau iš jo 
namų tekėdama. Tai pas
kutinė mano tėvo dovana, 
kurią ilgus metus išsau
gojau, kaip savo širdį. Pa
imk ją, jei tau reikalinga.

Ir tuomet aš dar tariau:
— Tu dar turi, senoji mo

čia, ant kaklo mažą sidab
ro kryželį. Attiduok man 
ir jį.

Nukabino motina sau 
nuo kaklo mažą sidabro 
kryželį ir atidavė man į 
ranką.
— Te, sūnau, — tarė ji:— 

tai yra kryželis, kurį moti
na mano mirdama ant ka
klo man užkabino ir kurį 
ilgus metus saugojau die
ną ir naktį, kaip savo gy
vybę. Aš su juo visuomet 
buvau laiminga. Paimk jį, 
sūnau, jei tau reikalingas,: 
ir būk taip pat laimingas. I

Dabar jau viską atida-’ 
viau, ką dar turėjau ir ati-Į 
duoti galėjau.

Ir daugiau netarė moti
na nė vieno žodžio. Tik nu
biro jai dvi didelės sidabro 
ašaros per skruostus rauk
šlėtus ir vėl nudžiūvo. O 
gal nenudžiūvo, gal tik įsi
siurbė į išsekusią odą. Gal 
iki širdies jai nusruveno.

Tik einant jai per aslą 
senos ir sunkios kojos dar 
daugiau žeme šliaužė ir 
dar labiau ji į žemę palin-

v •

KONCERTAS!
KONCERTAS!

devynias naktis, nors 
jos krauju buvo patekėju
sios. O kai pasibaigė de- 
vintoij diena ir nusileido 
saulė; kai naktis apsupo 
žemę juoda skraiste ir iš 
vakarų krašto pakilo au
dra su perkūno trenks
mais, priėjau tuomet savo 
tėviškės sienas. Priėjau 
tuomet sienas savo gimto
sios šalies.

Audra vis šėlo visu smar
kumu. Žaibai liepsnotais 
pirštais glostė žemę. Že
mės veidą laižė liespnoda- 
mi žaibai. Perkūno trenks
mai iš visų pusių tratėjo. 
O lytus pilte pylė, kaip iš 
prakiurusio ežero.

Priėjau prie pirmojo na
mo, pro kurio langus mir
gėjo auksinės šviesos, ir 
pasibeldžiau į aukštas du
ris. O kai už durų prašne
ko balsas, supratau, jog 
tai balsas mano brolio. Ti
kro mano brolio. Vieno 
tėvo ir vienos motinos au
ginto, kaip ir aš. Ir tariau 
savo broliui:
— Mielas brolau! Supran

tu iš balso, jog esi mano 
tikras brolis. Lauke šėlsta 
baisi audra. Atidaryk man 
savo namo duris ir leisk 
nors tuščiame kampe pra
būti, kol nurims perkūno 
griausmai ir kol užges 
liepsnojantieji žaibai.

Bet brolis neatrakino 
man durų savo namo ir 
rūsčiu balsu tarė:
— Nepažįstu tavęs ir pa

žinti nenoriu. Nenoriu tu
rėti tokio brolio, kuris i 
vaikšto audrai siaučiant į 
be savo pastogės. Atsi
trauk nuo mano namo du
rų ir eik, iš kur atėjęs esi!

( Bus daugiau)

v •

• v

GAIDYS ŠEIMININKAS

Šią savaitę ypatinga te
ma tarpe jaunimo ir augu- 
siųjų, tai koncertas. Kurgi 
ištikrųjų koncertas įvyks
ta? Atsakymas irgi čia 
pat — Jordan Hali, Hun- 
tington Avė. ir kampas 
Gainšborough, Bostone. 
Laikas — 3:30 vai. po pie
tų ir baigsis apie 5 vai. 
Važiuojant Elevatorių rei
kia iš So. Bostono paimti 
North Station karą ir va
žiuoti ligi Boylston arba 
Park St. ir iš tų stočių pa
imti Huntington karą, ku
ris eina pro Jordan Hali. 
Reikia išlipti, kuomet 
skersai perkerta Mass. 
avė. ir ten jau matosi Jor
dan Hali.

Po koncerto, kurie tik 
norės ir turės įsigyję bilie
tus, galės dalyvauti pane
lės Katkauskaitės susipa
žinimo arbatėlėje ar kaip 
kitaip pavadinsime. Vieta 
ir laikas bus paskelbta vė
liau.

Patirta, kad mūsų inteli
gentija yra pasiruošus da
lyvauti ir koncerte ir susi
pažinimo vakarėlyje. Tik
rai atrodys lietuviškai sve
tinga. Manoma, kad ir ar
tistė jausis, kaip namie.

Reiktų ’ tik vieną nepa
miršti, kad visi skubėtų į- 
sigyti bilietus iš anksto, 
kad vėliau nereiktų gailė
tis, nes tokių progų retai 
kada nors pasitaiko ir jo- 

į mis reiktų pasinaudoti.

Klemensas Dulkė 
Ka-kari-ku. Iš pat ryto 
Grūdužėlių man prikrito. 
Ka-ka-ri-kū. Visą dieną 
Aš giedoti moku vienas. 
Turiu daug margų vištelių 
Ir pentinus ligi kelių. 
Ka-ka-ri-kū. Man pritinka — 
Esu vištų šeimininkas. 
Nebijau nei žvirblių, varnų, 
Nei erelio kieto sparno. 
Ka-ka-ri-kū. Prie aruodo 
Žąsinas man kelią duoda. 
Kut-kut-kut. Aš taip ir seno 
Prie grūdelių — gardaus peno. 
Jumis vaišint man pritinka — 
Esu vištų šeimininkas.

Anglijoje, kur nacių bombnešiai dažnai lankosi ir bombarduoja gy
venamąsias rezidencijas, ir kuomet tie orlaiviai palikę skeveldrų ir griu
vėsių bei duobių ‘pėdas’ apleidžia tas vietas, tuomet britų vaikai išlindę 
iš po žemių, žaidžia, kaip kad mato me vaizde.

Detroit Blitzers — Jie rungėsi World Series Cincinnati, dėl aukš
čiausio laimėjimo garbės vainiko.

Daugiau Klausimų Ir Atsakymų 
Apie Ateivių Registravimų

(Tąsa)

Klausimas — Jeigu atei-į 
vis jau turi “pirmas popie- 
ras”, ar patartina jam neš
tis su savim kai eina regis
truotis?

Atsakymas — Ne. Jam 
nereikia atsinešti jeigu na-

Britų benamių šeimos, 
neturi anų patogumų, kad 
ir vaikučių maudyme. Čia 

i parodo vaizdas, kad moti- 
ina naudojasi primityviš- 
i komis priemonėmis mau- 
■ dymui vaikučių.

Lietuva!
Juokinga" Poema

Rašo: LIETUVIS

"lietuviški" Žydeliai

vieną adreso pakeitimą?
Atsakymas — Ne. Atei

vių Registravimo Įstaty
mas reikalauja, kad atei
vis praneštų tik gyvenimo 
vietos adreso pakeitimą. 
Pakeitimas rezidencijos 
reiškia pakeitimą pasto
vios gyvenimo vietos. A-viua gyveniniu vietos, -ta-

mie išpildė registracijos reikalauja naują gy-
blanką ir joje tas informa
cijas įrašė tam tikroj vie
toj.

Klausimas — Ar ateivis' 
privalo turėti gimimo me
trikus, kai eina registruo
tis?

Atsakymas — Ne. Jam 
patartina tik patikrinti 
dieną ir vietą nuo savo gi
mimo metrikų ir užrašyti 
tas informacijas ant blan- 
kos.

Klausimas — Ar ateivis 
privalo nusinešti savo fo
tografiją, kai eina regis
truotis?

Atsakymas — Ne. Regis
travimas nereikalauja jo
kių fotografijų.

Klausimas — Ar čekai, 
lietuviai ir kiti, pilie
čiai ir veiksnūs tautų, ne
seniai užgrobtų, atsakyda
mi registravimo blankos 
klausimą 4, privalo užra
šyti vardą pagrobtos šalies 
ar vardą užpuoliko?

Atsakymas — Taip. Lie
tuviai ir čekai gali atsakyk 
ti klausimą 4 su “Lietuva” 
ar “Čekoslovakija”.

Klausimas — Ar atei
viai, kurie užsiregistravo' 
sulig valstybės ar vietiniu 
ateivių registravimo įsta
tymu privalo registruotis 
po Federal Registration 
Act of 1940?

Atsakymas — Taip.
Klausimas — Ar keliau

jantieji ateiviai - darbinin
kai privalo pranešti kiek-

Juk visi iš mūsų žydelius pažįsta, 
Visgi žydas yra toks kaip aš žmogys

ta;
*

i į pasvietį kokį tik žmogus nuvyksi, 

Vis leki ar šmulkį netyčia sutiksi.

; Taip ir Lietuvoje būrys jų nemenkas 

Prie biznio jie šypsos ir trina tik ran- 

[kas 

Už juoką, peikimą mažai užsigauna 

Nevalgo kiaulienos—vištas, riezniks

[piauna. 

Visokių žydelių man teko sutikti, 

j Jie moka sukeikti, jie moka supykti. 

Prie valdžios viršūnių lengvai jie pri- 

[eina.

Ir valdiškos galvos be jų neapseina. 

Kai Lietuva laisvę dar tebeturėjo, 

Toj laisvėj žydelis gyventi mokėjo. 

Nors visad jiem pūtė tik rusiškas vė

lia*.

Nors garbino rusų raudonas idėjas.

venimo vietos adresą, kai 
jis persikelia j naują gyve
nimo vietą ten pastoviai 

i apsigyventi. Žmogus, prie 
pastovaus darbo, toli iš sa
vo namų, neprivalo pra
nešti jo laikiną adresą.

Klausimas— Jeigu žmo
gus atvyksta į Jung. Vals
tybes pastoviam apsigyve
nimui po rugpiūčio 27 d., 
1940 m., ar jis privalo pra- ( 
nešti jo gyvenimo vietos 
adresą?

Atsakymas— Taip. Jei
gu tokis asmuo nepadavė] 
jo Jung. Valstybėse adre
są kai užsiregistravo A-į 
merikos konsulate užsie-j 
nyje, arba jeigu jis turi ki- j 
tą adresą, ne tą paduotą,; 

j jis privalo pranešti jo gy- i 
venimo vietos adresą Alien1 
Registration Division, Im- 
įmigration and Naturaliza- 
tion Service, į penkias die
nas po įsteigimu tokio a- 
dreso Jung. Valstybėse.

I 
i |

I

! Po tam, jis turi pranešti 
i kiekvieną gyveninio vietos 
1 adreso pakeitimą į pen- 
1 kias dienas po pakeitimu.

Klausimas — Jeigu as
muo atvyksta į Jung. Vals
tybes su laikina viza po 
rugpiūčio 27 d., 1940 m., 
ar jis privalo pranešti jo 
gyvenimo vietos adresą?

Atsakymas. — Taip. Jei
gu tokis asmuo nepadavė 
jo Jung. Valstybėse adre
są, kai jis užsiregistravo 
Amerikos konsulate užsie
nyje, arba jeigu turi kitą 
adresą, jis privalo praneš
ti gyvenimo vietos adresą 
Alien Registration Divi
sion, Immigration and Na- 
turalization Service į pen
kias dienas po įsteigimu to 
adreso Jung. Valstybėse. 
Po tam, jis privalo praneš- 

i ti jo gyvenimo vietos adre
są kas tris mėnesius ar 
jis pakeičia tą adresą ar 
nepakeičia.

Klausimas'— Ar Jung. 
Valstybių pilietis apkal
tintas kokiu prasižengimu 
pameta savo pilietybę ir ar 
jis privalo registruotis?

Atsakymas — Ne. Kad 
nors Jung. Valstybių pilie
tis gali netekti kaikurių 
pilietybės teisių ir privile
gijų, bet apkaltinti kokiu 
prasižengimu asmenys ne
pameta pilietybę ir todėl 
jiems nereikia registruo
tis.

(Bus daugiau)

Aišku kai •'tavčričius” mū» valdžią'
• Į

[sugavo

Kai kurie iš jųjų smarkiai atgailavo, 

Bet j tuščią vietą tuojau kitas stojo 

Ir Stalino giesmę mintyse giedojo, 

čionai visus žydus nereikia suprasti 

Iš būrio ir gerą nesunku surasti, 

Bet čia lai jau niekas užginčyt ne

drįsta: 

Lengviausiai tarp žydų surast komu- 
[nistą!' 

Taip žydų būrelis ‘valdžioje’ jau sėdi. 

Jie būt išdavikais taip pat nesigėdi, 

Kai kurie net spiaudo lietuvį kaimietį 

| tai tau "tavorščiau” smagu pažiū- 

[rėtU.

Kaip gali tą šalį laisva pavadinti, 

Kada laisvės žiedai visi jau nuskinti, 

Kame tu tą laisvę "tavorščiau’ išvy

dai, 

Kai Lietuvą valdo burliokai ir žydai?

(Bus daugiau)

Rekomenduojama naujoviškos mados pietų suk
nia, merginoms ir ponioms. f ..ir
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m., 7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio 
draugijos svetainėje įvyko pra
kalbos. Prakalbų tikslas priim
ti protesto rezoliucijas prieš 
Lietuvos okupantą, Sovietų Ru
siją.

Prakalbos buvo rengiamos 
Grand Rapids lietuvių organi
zacijų. Publikos atsilankė daug, 
pilna didžiulė svetainė.

Kalbėtojai buvo iš Chicagos, 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
Konsulas, ir daktaras Petras 
Vileišis neseniai atvykęs iš Lie
tuvos.

Prieš atidarant vakarą, dvi 11 
metų mergaitės, D. Gedvilaitė ir 
E. Savickaitė, įnešė Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas. Publika 
sustojo ir delnų plojimu atidavė 
pagarbą. Tuomet vakaro vedė
jas Š. Edkins (Eidukynas) a- 
tidarė vakarą trumpai paaiškin
damas vakaro tikslą ir persta
tė Dr. P. Vileišį kalbėti.

Kadangi Dr. P. Vileišis buvo 
Lietuvoje, kada Lietuvą okupa
vo Sovietų Rusija, tai savo gra
žioje iškalboje papasakojo 
daug įdomių dalykų. Jo kalba 
publikai labai patiko, išskyrus 
Rusijos garbintojus.

Po jo kalbos buvo renkama 
aukos padengimui išlaidų.

Po to kalbėjo Lietuvos Kon
sulas Petras Daužvardis. Ger
biamas Konsulas savo gražioje 
ir turiningoje iškalboje nurodė 
dabartinę Lietuvos padėtį, jos 
okupantų Rusų žvėrišką elgesį 
Lietuvoje ir ragino lietuvius 
užsienyje dėti visas pastangas, 
kad išvadavus Lietuvą iš oku
pantų ir atsteigti Lietuvą lais
vą nepriklausomą ir demokra
tišką.

Išklausius kalbėtojų, buvo 
perskaityta anglų ir lietuvių 
kalbomis rezoliucijos. Rezoliuci
jos priimtos vienbalsiai, išsky
rus vieną balsą prieš.

Šis prakalbų rengimo organi
zacijų komitetas pasiliks dar
buotis dėl Lietuvos ir ateityje.

Stambesnes aukas suteikė se
kantieji: po $1.00 — S. Nau
džius, N. N., J. Kurant, M. 
Grubliauskas, P. - Greičaitis, 
Juozas Gerulis ir J. Jankaus
kas. Po 50c. — A. J. Bernotas, 
A. Galevičius. A. A. Bernotas. 
J. Gedvilą, P. Medelinskas, M.

Bernotienė, A. Bernotas, F. Ed- 
kins, J. Puzaras, A. Daukša, J. 
Madeson ir J. Karsok. Smul
kiais — $7:30. Viso aukų su
rinkta — $20.30.
REZOLIUCIJOS —

VVHEREAS, The Honorable 
John D. Dingell, Congressman 
of Detroit, in his address to the 
House of Representatives in 
Washington, D. C. on July 25, 
1940, denounced the imperialis- 
tic aggression of European 
dictators, and

VVHEREAS, he, in said ad
dress, ably and honestly pres- 
ented and interpreted the 
shameful act of Russian aggres
sion against and the occupation 
of Lithuania with the conse- 
quent introduction of cunning 
methods for justifying their 
treacherous acts by insulting 
and defaming the Lithuanian 
nation, and

WHEREAS, he expressed the 
opinion and the determination 
of the Lithuanian nation by 
stating that “Lithuania will 
never give up her freedom — 
she will never forsake or 
renounce her independence and 
will, for a certainty, rise again 
when the world returns to ra- 
tionalism and fairness”,

THEREFORE BE IT RE- 
SOLVED to express our grati- 
tude to The Honorable John J. 
Dingell for his just and truly 
American and Lithuanian standi 
in the outrageous act perpe-Į 
trated by Soviet Rusia against, 
innocent and peaceful Lithua-j 
nia.

BE IT FURTHER RE-' 
SOLVED that copie of this re
solution be forwarded to The 
Honorable John D. Dingell, to1 
the office of the House of Re-j 
presentatives, and to the En- 
glish and Lithuanian press.

Above resolution was adopted 
by the Lithuanians of Grand 
Rapids at a mass meeting held 
October 27, 1940, at St. 
George’s Society Auditorium, 
1513 Quarry Avenue NW., 
Grand Rapids, Michigan.

Walter J. Morris, 
Chairman 

Frank J. Greičaitis, 
Sec.

Grand Rapids Lietuviai, susi
rinkę į masinį mitingą šv. Jur
gio Draugijos salėje, 1513 Quar- 
ry Avenue NW., Grand Rapids, 
Michigan, spalių mėn. 27 d., 
1940 m., ir išklausę kalbų apie 
Lietuvos okupaciją ir jos žmo
nių vargus, priėmė sekančio tu
rinio rezoliuciją:

KADANGI Sovietinė Rusija 
turėjo su Lietuva Taikos, Ne
puolimo ir Savitarpio Pagalbos 
sutartis, kurios pripažino Lietu
vą suverenine Valstybe, garan
tavo jos neliečiamybę ir užtik
rino jai savistovią santvarką, 
tačiau Sovietinė Rusia j tas su
tartis sumindžiojo ir visus savo 
pažadus sulaužė — į Lietuvos: 
vidaus reikalus įsimaišė, Lietu
vą okupavo, jos suverenines tei
ses pažeidė, santvarką suardė ir 
tautai laisvę atėmė;

KADANGI Rusija laiko Lie
tuvą globėjo “teisėmis” ir valdo 
Lietuvius teroru, ir kadangi 
toks Rusijos elgimasis nesude
rinamas su tarptautine teise ir 
žmoniškumu,

TODĖL NUTARTA pasmerk
ti Lietuvos okupantą ir Lietu
vių Tautos niekintoją bei tero- 
rizuotoją Sovietinę Rusiją ir jos 
agentus.

TAIP PAT NUTARTA pas- 
smerkti Lietuvius komunistus, 
kurie pritaria neteisėtiems ir 
žvėriškiems Rusijos žygiams, 
kurie stoja su Sovietinės Rusi
jos komisarais ir smaugia Lie
tuvos nepriklausomybę ir Lie
tuvių Tautos laisvę.

TAIPGI NUTARTA laikyti 
komunistus Lietuvos ir Lietu
vių Tautos priešais, ir, kaip su 
tokiais, neturėti jokių reikalų 
arba santykių.

TAIPGI NUTARTA užgirti ir 
visais būdais remti Lietuvos ir 
Lietuvių Tautos patrijotingųjų 
sūnų daromus žygius Nepri
klausomą Lietuvą Atstatyti ir 
Lietuvių Tautą iš Rusų ir žydų 
komunistų vergijos išlaisvinti.

Walter J. Morris, Pirm. 
Frank J. Greičaitis, rašt.

The Lithuanians of Grand Ra
pids, assembled at a mass meet
ing on October 27, 1940, at the 
St. George’s Society Audito
rium. 1513 Quarry Avenue 
NW„ Grand Rapids. Michigan, 
adopt the following resolution: 

VVHEREAS the Lithuanian 
nation is one of the oldest living 
nations in Europe, with its rich

i

I

Atsargiai! — New Yorko miesto policija su visu 
atsargumu ir nervų įtempimu išima rankinį ir alieji
nės bačkos, kuris rastas express ofise. Kas žino, kas 
ten gali būti užfiksuota ir policija turi imtis žygių iš-i 
aiškinti.

by checking the westward ad-! 

vance of the Tartars under Ta-j 
merlane and the Grand Khan,| 
at the Blue VVaters (1362) and1 
the River the Vorksla (1399) ,j 

and
VVHEREAS Lithuania under I 

the leadership of the Grand 
Dūke Vytautas stopped the ad- 
vance of the Teutonic Knights 
toward the East in 1410 and

long before the 
Lithuanians al- 
on the Baltic 
they live now.

history, high culture, and the 
oldest living language in the 
world, and

VVHEREAS
Christian era 
ready lived 
shores, where
and in the dawn of history at- 
tained a level of civilization 
equal to that of the most highly 
civilized nations at that time,
and

VVHEREAS the Lithuanians 
are a survival of a separate and
distinet branch of the Aryan 
family, and do not belong to 
either the Slavonic or Germanic 
races, and have a language 
entirely diffferent from the 
languages of the Slavs and Ger- 
mans, and

VVHEREAS at the end of the 
XIVth and at the begining of 
the XVth centries Lithuania 
was the most formidable and 
demoeratie power in the North, 
with its territories extending 
from the Baltic to the Black 
Sea, embracing white Russia, 
Ukraine, and a goodly part of 
Russia, and

VVHEREAS Lithuania has 
rendered great service to Eu
rope and European civilization

]by both Germany and Russia, 

’ and
VVHEREAS Russia, under the 

name of the Soviet Union, viol- 
ated her pledges to ant trea- 
ties with Lithuania by acts of 
imperialism and agression, and 

VVHEREAS vithout provoca- 
tion or cause Russia occupied 

, Lithuania on June, 15. 1940,
1 and continues to occupy and 

rule Lithuania by force. terror, 
and intimidation. and

, VVHEREAS this occupation 
with subsequent acts of and by 
the Soviet Union are unlawful 
and against intemational law. 
as well as contrary to all exist- 
ing treaties betvveen the Re- 
public of Lithuania and the So
viet Union. and

VVHEREAS the Soviet Union 
has forced upon the Republic of 
Lithuania communistic doetri- 
nes and policies which are re- 
pugnant to Lithuanian and its 
people, and

VVHEREAS said Soviet Union, 
through armed forces (consis- 
ting of about 500,000 men) and 
political agents sent into Lith
uania, compelled the resigna- 
tion of the Iawful government 
and appointed a puppet regime, 
which, acting under the direc- 
tion of the Soviet Union, has 
passed a resolution whereby 
Lithuania presumably disclaims 
its independence and “bėgs” to 
be absorbed into the Soviet U- 
nion, and

VVHEREAS all the foregoing 
acts are not the expression of 
the vvill of the Lithuanian na-

THEREFORE RE- 
to condemn all the 

acts of the Soviet U-

of Lithuania to 
independence: 
FURTHER RE- 
condemn commu-

has committend a crimmal act 
against Lithuania and the Lith-j 

uanian people, and is štili edi- 
fying that crime by arresting 
and imprisoning people, by 
spreading various lies and pro
paganda about Lithuania and 
the Lithuanian nation in order 
to whitewash the shameful 
crime perpetrated against the 
small, peaceful and inoffensive 
nation.

BE IT 
SOLVED 
dastardly
nion; and to express our heart- 
felt gratitude to the Govem- 
ment of the United Statės of 
America for not recognizing the 
Soviet occupation of Lithuania 
and for its significant support 
of the right 
maintain its

BE IT 
SOLVED to
nistic propaganda and subver- 
sive activities of communists in 
this country. and pledge our 
assistance to the Government 
of the United Statės of Ameri
ca in safeguarding the princi- 
ples of democracy and the In
dependence of this Great Coun
try.

BE IT FURTHER RE- 
SOLVED to forward copies of 
this resolution to the President 
of these United Statės, to the 
Department of Statė, to the 
Committee on Foreign Affairs, 
to the Senators and Congress- 
men of the Statė of Michigan, 
and to the English and Lithu- 
nian press.

yValtcr J. Morris. chairman
thereby helped to preserve
Eastern civilizations. and

VVHEREAS Lithuania. situ-

tion or its people, būt is that of 
the Soviet Union, and

VVHEREAS the Soviet Union
ated at the cross-red of two ci
vilizations, always was andl 
štili is inhabited by Lithuanian! 
people who are peaceful. strong, 
persevering. well - balanced and į 

unconąuerable. and
VVHEREAS the Lithuanianj 

nation always vvas and is a 
striet and orthodox respector 
of the tenets of peace and inter- 
national law, and as such has I 
ahvays fulfilled its pledgesį 
made in treaties, and

VVHEREAS Lithuania did not 
take part in the present Euro-,' 
pean eonfliet and had no inten- 
tions of puarticipating in any į 
war or agression whatsoever,' 
and proclaimed a striet neutra- 
lity v/hich was acknowledged

839 Arianna St., 
Grand Rapids, Mich. 

Frank J. Greičaitis, sec.

I SEARS ROEBUCK I CO. į
i I

“Didžiausia pasauly Departmentinė krautuve”

g 50 Main St., Telef. 3590 Northampton, Mass.
5 ✓

HOHOTUCK SAVINGS BANK

Nuošimčiai nuo indėlių auga nuo kiekvieno 1-mo 
Dyvidendai išmokami pirmą trečiadienį Birželio 

ir Gruodžio

80 Main St., Northampton, Mass.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisve
Parašė FULTON J. SHEEN

Right Reverend Fulton J. Sheen of the 
Catholic University of America

Išvertė Petras Aikšnoras, J r.

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas 
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv, Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

I. Dievo Tinkamumas ....................................................... 1
H. Klaidinga Laisvė ........................................................ 10
III Tikra Laisvė ................................--...............  18
TV Žmonių Laisvės Ekonominė Garantija 26
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė .........34
VI Darbuotė ir Nuosavybė ............................-........... 42
VII Laisvė ir Respublika.............................................. 51

DIEVO TINKAMUMAS

(Kalba pasakyta Sausio 1, 1939)

“Temyli Jus Dievas!”
Šiais žodžiais ateinantį Velykų sekmadie

nį aš baigsiu savo kalbas, ir šiais žodžiais aš 
šiandien noriu pradėti. Aš noriu, kad pirmas 
Žodis siunčiamas šiais naujais metais radio 
bangomis būtų “Dievas”. Dievas padaro mus 
laimingus. Meilė atnaujina viską, kas pasenę. 
Jūs skaičiuojate metus pagal Dievo meilės 

pulsą. Viską sujungę į vieną išsireiškimą sa
kytum: “Temyli Jus Dievas”, kuris yra tik 
kitas būdas išsireiškimui “Laimingų Naujų 
Metų”.

Šioje pirmoje kalboje aš pasiūlyčiau šią 
pagrindinę idėją, Dievo tinkamumą, žmo
gaus gyvenimui. Pažvelgę į paskutinių kelių 
šimtmečių pasaulio istoriją, rasime mažėjan
tį jausmą, kad Dievas viešpatautų žmonių 
reikaluose. Dievas vis daugiau ir daugiau y- 
ra prašalinamas iš šeimų, iš įstaigų.

Mes galime skirti du laikotarpiu, kuriais 
vystėsi bei vystosi išstūmimas Dievo idėjos 
iš pasaulio, kurį Jis sutvėrė, ir iš sielų, ku
rias Jis atpirko. Pirmame laikotarpy religija 
buvo laikoma nepriklausiančia visuomenės 
reikalams; antrame laikotarpy religija buvo 
laikoma nedraugiška.

Pirmiausia, buvo tie amžiai, kurie laikė 
Dievą ir religiją kaipo nepriklausančius ir 
svetimus. Amžiai, kurie manė, kad galima 
tarnauti Dievui ir mamonui. Religija buvo 
suprantama tik kaip koks sentimentas, prie 
kurios žmogus galėtų prisirišti, jeigu tai pa
geidavo; bet buvo nujausta, kad ji būtų lai
koma atskirta nuo ekonominių ir politinių 
veiksmų tvarkos. Žmogui buvo duotos šešios 
dienos savaitėje užsidirbti pragyvenimui; 
viena diena buvo paskirta poilsiui. Jeigu, vie
toj poilsio, žmogus norėjo eiti į “bažnyčią”, 
tai jo reikalas; bet jam visiškai buvo uždrau
sta atsinešti savo “bažnyčią” į darbą sekantį 
pirmadienio rytą. Religija buvo “privatus” 
dalykas; darbas buvo “viešas”. Religija bu
vo toks dalykas, kurią žmogus užsidėjo, kaip 
naują rūbą, bet ji nebuvo svarbi gyvenimo 
dalis, kaip regėjimas bei girdėjimas.

Taip ir prieita prie praktiško įsitikinimo, 

kad Kalvarijos kalno Atpirkimas yra visai 
bereikšmis socialiniam gyvenimui. Sielai te
liko mažiausias kampas “biznio” mieste. Jei 
politika ir ekonomija netrukdo religijai, tai 
kam, biznieriai klausia, religija kišasi į po
litinius ir ekonominius reikalus? Religinė 
laisvė tat buvo nupirkta su supratimu, kad 
religija bus prašalinta iš pasaulinės tvarkos. 
Tokiu būdu religija buvo išstumta iš pasau
lio į nuošalią vietą, į katakombas, kur žmo
nės galėjo pailsėti, bet tik tada, kada visi dar
bai ir kiti reikalai buvo pamiršti. Tuo tarpu 
kai kas pamanytų, kad tas, kuris lankė baž
nyčią skyrėsi nuo to, kuris ėjo dirbti; arba, 
kad žmogus, kaipo politinis ir ekonominis 
sutvėrimas, stebuklingu būdu buvo nepalies
tas pirmųjų tėvų nusik^timo. Pasekmė šio 
atsiskyrimo visuomenės reikalų nuo religi
jos buvo ta, kad religija buvo nustumta į to
kią poziciją, kad jos nepriklausomumas vi
suomenės reikaluose kasdien didėjo. “Aš ne
varginu Bažnyčios, kodėl gi Bažnyčia turi 
varginti mane” — buvo klaidinga nuomonė 
pateisinti atskyrimą dviejų dalykų, kurie 
privalėjo būti neatskiriami kaip galva nuo 
kūno.

Tokia padėtis religijos nepriklausomu
mo visuomenės reikaluose, tuojaus privedė 
prie antro laikotarpio — mūsų laikotarpio — 
kada religija yra laikoma priešinga visuome
nės reikalams. Šis pasikeitimas natūralūs, 
nes sakant, kad religija yra svetima sociali
nei tvarkai, tuo pačiu būdu religijos nepripa
žinimas yra leidimas pasisavinti socialinę 
tvarką. Apleisti religiją visuomenės reikaluo
se, ne taip lengva kaip mėlynos spalvos aplei
dimas apklodės siuvime; tas apleidimas pa
našus į akių išplėšimą. Neregėjimas yra pa

sekmė to mokslo, kuris sako, kad akys nerei
kalingos gyvenimui; taip pat, užspaudimas 
religijos socialinėj tvarkoj, tai nėra neigimas 
kažko abejingo, bet yra netekimas kažko rei
kalingo. Paneigimas teisingumo, meilės, lab
darybės, ir žmonių teisių bei pareigų pasau
linėj tvarkoj yra panašus į sielos išleidimą 
iš kūno. Išleisti sielą iš kūno, nereiškia turė
ti kūną be sielos, bet turėti persiskyrimą; pa
neigti religiją bendruomenėje, nereiškia tu
rėti pasaulinę civilizaciją, bet chaosą. Faktai 
rodo, kad organizacija, kuri gyvena nuošaliai 
nuo religijos, niekad netampa organizacija 
be religijos, bet ji tampa anti-religiška. Gy
venimas yra tik suma jėgų, kurios priešinas 
mirčiai, ir kartą pasipriešinimas toms prie
šingoms jėgoms pasibaigia, pasirodo supuvi
mo pradžia. Panašiu būdu pačiai antrai reli
gijai yra uždrausta tinkamumas politinei bei 
ekonominei tvarkai. Anti-religija jas pasisa
vina. Pasaulinė tvarka niekuomet negyvena 
tuštumoje; ji net niekuomet nėra neutrali. 
Jeigu kurios nors valstybės piliečiai visiškai 
apleis religiją ir pamirš savo pareigą atiduo
ti kas Dievo Dievui, Ciesorius tuojaus palai
kys, kad net ir Dievas Savo autoritetą semia 
iš Ciesoriaus. Kiekvienas paprastas propa
gandistas nuo Maskvos iki Berlyno yra lei
džiamas skleisti savo ateizmą ir racizmą, bet 
Dievo tarnas, kuris skleidžia teisingumą bet 
labdarybę, yra laikomas kaipo nepraktiškas 
įsikišėlis. Klasių neapykanta yra Mirties Jū
ros vaisiai labdarystės svetimumui; nedoru
mas politikoje yra liūdnas paveldėjimas Tei
sybės nuošalumo; Komunizmas nacionalinia
me gyvenime yra pasekmė Atpirkimo ir Bro
liškos Meilės svetimumo.

(Bus Daugiau)



tis stengiasi kuogeriausiai įgy- Joseph Goldberg. Atty s Mrs.

Išdirbėjai įvairių geros rūšies vielų

53 Wiser Avė.

Worcester, Massachusetts.

i

WORCESTER BUICK CO
BUICK

cut Apskričio Kuopoms

I

N. YORK & VVORCESTER DESPATCH, Ine.

Dr. H. G. MACKERROVV

$1.50 ir Patronų Bilietai. Visos 
komisijos savo darbus ir užduo-

J. Moynikan; Mr. & Mrs. John 
W. Thompson, Mr. & Mrs. John 
Kiela; Mr. & Mrs. J. J. Gižaus- 
kas, Mr. & Mrs. Joseph Žemai
tis, Atty & Mrs. Anhtony Mil-

l

Nunziato Fuzaro, Mr. Andrew 
P. Carroll; Atty Harry Meleski;

John Ambrose, Hon. &

jOHNSON STEEL S WIRE CO., Ine.

368 Main St., Telef. 3-3504 Worcester
£3WXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
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P-Lfi ONA KATKAU SKAITĖ 
ATSILANKYS Į VVORCES- 

TER. MASS.

Mananapolio kolegijos nau
dai rengiamas koncertas gruo
džio 1, 1940 eina pirmyn. Perei
tame komisijos ir draugijų ats
tovų susirinkime išduota rapor
tai. kurie priimti ir kaikurie pa
taisyti. Bilietų kainos skirtin
gos pagal vietų: 75c., $1.00 ir

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

konis; f. &
Mrs. Joseph Dodge; Atty & 
Mrs. Charles Tamolonis; Mr. &■ ••
Mrs. Julius Baronsky, Mr. & 
Mrs.
Mrs. John C. Mahoney, Atty

CESTER, MASS.

CLAFLIN-SUMNER
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vendyti.
Sekantis susirinkimas įvyks

lapkr. (Nov.) 13, 1940, Aušros i James Marshall, Atty & Mrs. J. 
Vartų parapijos svetainėje 8!
vai. vakare. Malonėkite visi su
sirinkt. nes gal bus paskutinis 
svarbus susirinkimas.

i Sekantieji yra Patronų eilėse:
Mr. & Mrs. William C. Bowen, ler; Mr. & Mrs. Stephan Biekša, 
Mr. & Mrs. John Maker, Atty Kun. Jonas Vaitekūnas; Mr. & 
J. McDonald, Atty Benj. Men-jMrs. Edward Ciočys; Mr. & 

’delson; Mr. & Mrs. Timothy Mrs. Emond Boland. Atty Ha- 
Shea, Josephina Steponkaitė.| rold Donahue, Mr. & Mrs. Alex. 
Mr. & Mrs. Joseph Dirsa, Dr. & Savickas; Mr. & Mrs. Adam Ku- 
Mrs. Anthony J. Karpowich;

; Dr. & Mrs. Francis Weiksner;
Dr. & Mrs. Peter Lankenner;
Atty & Mrs. Joseph Ginkus; 

lMr. & Mrs. Konstantas Paulu-

Anglis — Alyva kurui — Koksai 
General Motors - Delco

Iron Fireman

13 Franklin Street Worcester, Mass.
>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

VVEBSTER AND TRUMBULL SQ. MARKETS

Pirmaujanti Marketai Worcestery 
Mėsa, Groseris, ir kiti reikmenys 

Kainos prieinamos
Telefonai 2-9309—3-9521 Worcester, Mass.

derauskas; Kun. K. A. Vasys; 
Kun. J. Jutkevičius; Mr. & Mrs. 
Buynickl, Dr. Charles Zekus ir 
98 kp. ALRK Susivienijimo.

Daugiau seks po kito susirin- 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXy k*mO- 

\ MAGAY &. BARRON

Akinių Pritaikinto  jai
Naujausi pavyzdžiai akinių su rėmeliais ir be jų.

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTER GRINDING MACHINE CO. j

Išdirbėjai mašinerijos
15 Sagamore Road Worcester, Mass.

3CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXX*XXXXX<
VXXXXXXXX9BSXXXXXXXXXXXXXXX9SXXXXXXX3asXX%3i9fat*XXXMS*

ELVVOOD ADAMS, Ine.
Geležiniai ir mechaniniai reikmenys 

Reikmenys šildymo dalykams
154 Main St., Tel. 2-7534 Worcester, Mass

»CKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXX?

Kasdieninis patarnavimas į Bostoną, New Yorką, 
ir į New Jersey valstybę

12 Ward St., Tel. 4-4179 Worcester, Mass.
»SSXS6XXXSCXX!SKXXX

96 Eastern Avė., Telef. 2-3188 

Worcester, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXX? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' 

KALASHIAN BROS., Ine.

Išdirbėjai grietininės šalta-košės
115 Green St., Tel. 4-4189 Worcester, Mass.

GEORGE BEOPPLE CO., Ine.

Išdirbėjai dešrų ir pristatytojai valgymų 
“Ne žemiausios kainos, bet geriausia kokybė” 

600 Millbury St. Tel. 5-6187 Worcester, Mass. | 

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXX<
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

HEDLUND COALCO. |

Anglis — Koksai — Alyva kurui
Greitas pristatymas

10 Mechanic St., Tel. 4-3231 Worcester, Mass. i

XXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3SXXSXX9tXXXXXXSXXXXXX9tfęXX!a

Ona Žemaitaičiūtė apsivedė 
su Stasiu Dainiu lapkričio 9 d., 
9 valandą Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje. Pamergės buvo 
jos sesutės Elena ir Adelė ir jo 
jaunesnė sesutė Marė; pabro
liai buvo jo jaunas brolis ir jo 
du draugai. Vestuvių pokylis į- 
vyko Town Ciub, Millbury, 
Mass. Po baliaus jaunieji išva
žiavo į New Yorką.

Vaizde matosi Respublikonų partijos kandidatas 
į Jung. Valstybių prezidentus, kuomet jis atvyko į 
Kansas City, atidaryti rinkiminę kampaniją.

: • ■ ■ -

Atsakomingas iškirtimas dantuotų ratų

18 Grafton St. Tel. 4-9016 Worcester, Mass.

VVORCESTER GEAR WORKS

GEORGE VVIEGERT CO.

Mėsos sankrova

*^^^X^XXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXVtWXXXXXXXXXX^

TOWH TALK BREAD CO.

45 Mason St. Telef. 6-2403 Worcester, Mass.

“TOWN TALK” duona

Skanūs kepykloj gaminti įvairūs gaminiai”

275 Greenwood St., Tel. 6-2734 Worcester, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vyčių Aušros Vartų parapijos 
116 kuopa rengia muzikališkąį 
vakarą ir šokius, “Knightmares 
of 1941”, penktadienio vakare, 
November 15, 8:00 P. M., baž
nyčios salėje, Pranas J. Rainis 
yra vyriausias pirmininkas, pir
mininkas — Antanas D. Trum
paitis. Kun. Jonas C. Jutkevi- 

| čius yra dvasios vedėjas ir gar-
■ bes pirmininkas. James Coyle 
i yra reikalų vedėjas.

Sekanti yra vyriausiam komi
tete: Eva Montvilaitė, Leonora 
Kvetkauskaitė, Vincas Gvaz- 
dauskas, Adelė Cepkauskienė. 
Eva Skliutaitė, Anatnas Rainis, 
Moniea Tamošiūnas, Juozas Pu-J 
tis, Antanas Golembeskis, Char
les Thompson. Vincas Montvila, 
Petras Pūtis, Louise Totulaitė, 
Veronika Jurgelioniūtė, Juozas 
Matačinskas. Scenos komiteto 
pirmininkas yra Ant. Trumpai
tis, Lillian Rakeskas yra puo- 
šos žinovė; Anne Leketa yra 
pirmininkė tikietų komiteto; I- 
rena Keršiūtė yra pirmininkė 
pagarsinimų komiteto.

Sekantieji vaidintojai turi pa
grindines roles: Antanas Go
lembeskis, Albina Akstiniūtė, 
Henry Burda. Moniea Tamošiū
nas, Vincas Gvazdauskas. Ade-

■ lė Cepkauskienė, Antanas Grin- 
ke, Lillian Nevalskiūtė, Ruth 
Rupkiūtė, Helen Katinaitė, Juo
zas Matačinskas, Charles

j Thompson, Antanas Lekėta, Le
onora Kvetkauskaitė, Antanas 
Rainis, Eleanor Keršiūtė, Albi- 

į na Matačinskaitė.
Sekanti bus chore: Vytautas 

Chiras, Mary Gudiukaitė, Jonas 
Pūtis, Marcelė Meškiniūtė, Pra- 
nas Cepkauskas, Eva Skliutai
tė, Petras Pūtis, Helen Pūtis, 

’ Edvardas Vaškas. Viktorija 
Kunigonis, Paul Yankauskas, 
Nellie Mikalauskas. Albert No- 
vik, Stanley Korsakas. Rita Ku- 
bertavičiūtė. Petras Jonitis, 
Lillian Bendoraitytė, Albert Ra
kauskas. Ruth Sinkus. Antanas 
Gudikas, Anne Shilale. Jonas 
Andriuška, Beatriče Latakis. 
Juozas Pūtis, Mary Badgis, I- 
rene Rakauskas.

Vyčiai iš Norwood, Lowell, 
Lawrence, South Boston. Hart- 
ford, Westfield, ir Brockton at
silankys.

“Dress rehearsal” dėl para
pijos vaikučių bus surengta sek
madienį. lapkr.-Nov. 10. bažny
čios salėje, 1:30 P. M.

Jau yra išdalyta 950 bilietų 
ir penktadienį dėl šokių bus O- 
mer Gauthier’s orkestras.

Pakvietimas LDS Connecti- > pietų. Apskričio užprašytos šv. 
•' mišios už gyvus ir mirusius na
rius įvyks 15 d. gruodžio, 9 vai.
30 m. ryte, Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Visi LDS nariai kvie
čiami dalyvauti šv. mišių auko
je. Taip pat kviečiame prisiųsti 
skaitlingai atstovus ir paruošti 
gerų nutarimų organizacijos ge
rovei.

Apskričio Valdyba:
Dr. M. Colney, pirm. 

B. Mičiūnienė, raš-kė

Laikome sau už garbę bei 
1 prievolę kviesti LDS Connecti- 
eut apskričio kuopas į metinį 
LDS Connecticut apskričio su- 

. važiavimą, kuris įvyks gruo
džio 15 d., 1940 m., Šv. Andrie
jaus parapijas salėje, kampas 
Stanley ir Church gatvių, New 
Britain, Conn. Pradžia 1 vai. po

Parsiduoda ir Patarnau jam 
“GERIAUSIAS BUICK LIG ŠIOL”

72 Shrewsbury, St., Telef. 4-5354, Worcester, 
Massachusetts

<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

F. E. POVVERS CO.
Anglis — Koksai — Alyva kurui 

Kainos prieinamos
13 Federal St. Tel. 3-7281 Worcester, Mass.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

SHREVVSBURY RUG & CARPET CO., Ine.

Garsūs Divonai ir karpetai. Prašomi atsilankyti— 
(Priešais Howard Johnson’s)

226 Turnpike Road Tel. 2-3551, Shrewsbury, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BREVVER ACOMPANY, Ine.

“Seniausia Vaistinė Worcestery” 
Specialistai parengime vaistinių receptų

Telef. 4-1701 56 Front Street, Worcester, Mass. a
,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

BARRE SAVINOS BANK

Telefonas 96 Barre, Massachusetts

3PCX3SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXX»

OLIVER M. DEAN & SONS 5

Visuomeniškasis Taupomasis Bankas”

Pienininkystei Reikmenys
37 Myrtle St. Tel. 4-6894 Worcester, Mass.
XXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

A. E. JEVVELL &CO.

154 Front St. Tel. 6-1916 Worcester, Mass.

Išdirbėjai “Wearwell” Uniformų Telefonas 3-5469 Worcester, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SCHOOL STREET STORAGE SALESROOM 
FRANK J. STONE 

Nauji ir naudoti baldai

398 Main St., Tel. 5-6141 Worcester, Mass.

WARE PRATT CO.

“Madų sodas” — “Hickey Freeman” drabužiai 
Dobbs skrybėlės, Manhattan baltiniai

132 Southbridge St., Tel. 5-8694, Worcester, Mass.

“Grietininė šalta košė įvairioms progoms”i

MAYFLOVVER ICE CREAM CO., Ine

JOHN RUELL, Prez. ir Vedėjas

THE HEALD MACHINE CO.

Apdirbimams mašinos

10 New Bond Street

Worcester, Massachusetts

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

VERNON MARKET į
Mėsa — Groseris — Daržovės

/II

17 Commercial St., Tel. 2-0360 Worcester, Mass. j
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXMXXXXXXX3EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*J

Išdirbėjai Overal’ių, drabužių ir uniformų

25 Hermon St. Telef. 5-6020 Worcester, Mass.

A. 6. HILDRETH COMPAMY

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT

GEO. F. BLAKE, Ine
9 *

198 Mechanic St. Tel. 4-2611 Worcester, Mass.

v

Geležiniai Reikmenys
Skardos, Žalvariniai ir variniai vamzdžiai ir tt. 

Darbai atliekami su ugnimi ir šaltai.

SS3t3SWXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXX
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

GLENVVOOD FURNITURE CO

Pilnas pasirinkimas įvairių naminių baldų
'!' > • w

J 110 Franklin St., Tel. 5-1257 Worcester, Mass. J
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«
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Rengiama Su Artiste Susipažinimo Pramogėlė
Sekmadienį, lapkričio 10 

d., š. m., 4:00 vai. po pietų, 
“Darbininko” salėje įvyko 
nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvoje šelpti koncerto 
rengėjų susirinkimas. Su
sirinkime išklausius ra
portų paaiškėjo, kad tikie
tų platinimo darbas eina 
gan sparčiai. Ir prieita iš
vados, kad tie bilietų pla
tintojai, kurie jau turi iš
pardavę saVo paimtus kie
kius' bilietų, kad malonėtų 
atsiskaityti prie' pirmos 
progos su tais asmenimis 
iš kur bilietus gavo. Kurie 
gi turi dar neišparduotų 
bilietų lai rūpinasi šią sa
vaitę juos išparduoti ir 
visiems būtinai atsiskaity
ti sekmadienį, lapkričio 17 
d., 12 valandą, Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salė
je, W. 5th St., So. Bostone. 
Kitų kolonijų bilietų pla
tintojus prašome nevėliau 
lapkričio 14 d., grąžinti bi
lietus ir pinigus pasta, a- 
dresu: 50 W. 5th St. So. 
Ęošton, Mass. Tai yra į Šv. 
Petro par. kleboniją klebo
no kun. P. Virmauskio var-! » . - Ą
du. Pinigus už bilietus

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2060
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Beredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subartomis nuo 9 iki 6 vaL vakaro 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbrldge 6330.

John RepsHs, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
279 HARVARD STREET, 

Kampan Inman arti Centrai Sq, 
Camorldge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

SKELBIMAI

WOODSTGCK
T v P E W P I T E R S

i* —_w. .i » .• . . .

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston, Mass. 

LIBerty 6907-08 ‘

gautus geriausia siųsti 
išpirkus money orderį ir 
įdėjus į laišką likusius ne- 
išparduotUs bilietus ir mo
ney orderj pasiųsti regis
truotu laišku virš paduotu 
adresu. Tiegi, kurie turi iš
parduotus bilietus ir at
vyks į koncertą, galėtų at
siskaityti ir prie bilietų 
pardavimo būdelės, Jordan 
Hali, tą pačią dieną kai at
vyks į koncertą, bet jokių 
būdu negalima laukti tos 
valandos tiems bilietų par
davėjams, kurie turi neiš
parduotų bilietų. Bilietus 
turi grąžinti vėliausiai 
sekmadienį, lapkričio 17, 
12 vai. dieną, bažnytinėje 
svetainėje W. 5th St. So. 
Boston, Mass.

Išklausyta raportas pa
nelių, kad jos rūpinasi su
sirasti lietuviškų kostiu
mų, kad galėtų koncerte 
pasirodyti kaip tikros lie
tuvaitės ir išduoti daly
viams koncerto progra
mas.

Iškeltas klausimas, kad 
yra būtinas reikalas su
rengti panelei Onai Kat- 
kauskaitei vaišės arba ki- .... - X »

taip tariant turėti 'susipa
žinimo valandėlė. Susirin
kimas užgyrė ir tuo darbu 
rūpintis išrinkta speciali 
komisija: adv. J. Grigalus, 
adv. K. Kalinauskas, Dr. 
Kapočius, J. Romanas, Ju
lija Jakavonytė, Agnės 
Mašidlauskaitė, Dr. Luzec- 
kaitė. Vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau.

Laike p-lės Katkauskai- 
tės pagerbimo Amerikos 
Legiono Dariaus postas į- 
tėlkš 'garbės "medalijoną 
p-lei artistei už jos kėlimą 
lietuvių vardo šioje šalyje.

Reikia pastebėti, kad 
koncerto rengėjai smar
kiai darbuojasi ir turi 
mintyj, kad čia yra kele
riopas tikslas: sušelpti a- 
nuos benamius lietuvius, 
kurie neturi nei savo kam
pelio, nei drabužio žiemai, 
nei gali pavalgyti taip, 
kaip laisvi piliečiai. Jie gy- 

■ vęna iš Dievo malonės. 
? Antras dalykas, tai mums 
j lietuviams reikalinga pro- 
i paganda, kad mes lietuviai 
esame susirūpinę Lietu
vos likimu ir darome vis
ką, kad Lietuva ir jos pi
liečiai vėl būtų laisvi. Tre
čias dalykas, tai pats me
nas. Tai yra dainos, gies
mės, kurios išsilies tokio
je puošnioje salėje, kur

virš tūkstančio klausytojų 
seks ir širdyje džiūgaus, 
kad štai skamba mūsų dai
nos net ir šioje šalyje, kur 
klausysis ne vien lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai...

Sujungęs tas ir kitas 
mintis, kaip kariai žygiuo
sime, dvasioje šarvoti Lie
tuvos kėlimo iš vergijos 
dvasia ir salėje jausimės 
milžinais, kurie Lietuvą iš
gelbės iš vergijos pančių.

Tad atlikime kiekvienas 
savo patriotinę pareigą ir 
padėkime atkovoti Lietuvą 
iš žiauriojo komunizmo te
roro, kuris siaučia po Lie
tuvą plačią!

Į darbą! O kovą laimėsi
me! Rap.

Kun. K. Urbonavičius ....................
Lietuvos Vyčių, So. Bostone Kuopa
Dr. Pranas Galinis ........................
So. Bostono Blaivininkų kuopa......

$10.00
$10.00
$10.00
$10.00

“Darbininko’" Metinio Parengimo 
Rėmėjai

Koncerto Nukertėjusiems 
Nuo Karo Lietuvoje Bilietai

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940, 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už
sisakyti pas paneles Evą Macai- 
tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston, Mass.; Lietuvių Pilie
čių klube, E ir Silver Sts., So. 
Bostone, (pas p. Apšiegą).

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.-50; $1.00 ir 75c.

Cambridge, Koncerto Nuken- 
tėjusiems nuo karo Lietuvoje, 
kuris įvyks lapkr. 17, š. m. Jor
dan Hali, Bostone, 3:30 vai. p. 
p., tikietus galima gauti ponų 
Bačinskų krautuvėj, 403 Wind- 
sor St. Kviečiami visi skubiai į- 
sigyti.

PADĖKA

Mergaitės susirinks kas trečia
dieni. 4 vai. p. p., parapijos sa- 
lėn 492 E. 7th St. Bernaičiai 
laikys savo susirinkimus kiek
vieną ketvirtadienį, 4 vai. p. p.♦ . ■r**'

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda ivležius produktus Ir ma> 
ttnlal patarnauja. Nuiję 1 bllę kurią krautuvu pasakykite, kad jų skelbimą 
mattte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL A VENUE,
DORCHESTER, MASS.

F

Petkas Markei
P. Baltrušlūnas ir p. Klinga, Sav. 
7M Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

rz!

Užsisakykite Tanko Pas Mus |
Pristatom geriausi toniką Pikui-; 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i 

visokiems Parengimams. ;
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co. 
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304 * : 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Palaidoję savo mylimą dukre
lę, Adelę Gedminskaitę, nuošir
džiai tariame ačiū visiems gera
dariams, kurie tik kokiu nors 
būdu prisidėjo prie jos slaugy
mo laike ligos ir jos palaidoji
mo. Ypač dėkojame kun. Jen- 
kui už šv. mišias ir gražų patar
navimą laike laidotuvių, kleb. 
kun. Virmauskiui, visiems gi
minėms ir draugams už užpirk
tas mišias, laidotuvių direkto
riui Kasparui už jo nuoširdų pa
tarnavimą, velionės draugėms 
mergaitėms sodalietėms už jos 
slaugymą ir paskutinį patarna
vimą. visiems kitiems gerada
riams, suteikusiems mums pa
galbą dukrelei sergant ir laike 
jos palaidojimo, o ypatingai 
geraširdžiai p-niai Jakimavičie
nei, kuri laidotuvių metu daug 
prisidėjo darbu ir materialine 
pagalba, pagaliau nuoširdžiai 
ačiū lankytojams ir dalyviams 
laidotuvėse. Lai jūsų gerų šir- 

Idžių neužmiršta Dievas.
Gedminskų šeima.

i

I 
i

1

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiikų Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien tšsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
džliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Erpellerio su inkaru ant dėžutės.

Metinis “Darbininko” paregimas — balius spa
lių 25 d., Eikš Ballroom, Cambridge, Mass. pavyko 
pasekmingai. Dalyvavo jaunimo ir suaugusiųjų ne- 
vien iš Bostono apylinkes, bet ir iš tolimųjų miestų. 
Daugelis “Darbininko” prieteliij įstojo į Rėmėjų eiles, 
kurie Nesuspėjo tą padaryti prieš parengimą, įstojo po 
parengimo. Štai, sekantieji “Darbininko” prieteliai į- 
stojo į rėmėjų eiles po baliaus: 
O. Ambražaitienė, Somerville, Mass. 
T. Kazlauskaitė, Lowell, Mass...........
Marcelė Galinienė, So. Boston, Mass. 
Elena Jezukevičienė, Brockton, Mass. 
A. Kairis, So. Boston, Mass...............
Kun. J. Daunis, Haverhill, Mass........
S. Zakauskas, Clinton, Mass...............
A. Pratapas, So. Boston, Mass...........
M. Liaudinskas, Haverhill, Mass........
James Strigūnas, So. Boston, Mass. 
J. Jeskelevičius, Brockton, Mass........
B. Tamulevičius, Brockton, Mass. ... 
Kun. J. J. Kripas, Hartford, Conn. ...

Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir
dumą ir aukas.

Lapkr. 9 d.7 staiga mirė Anta
nas Meižis, savo namuose. 50 
Florida St., 46 metų. Paėjo iš 
Akmenės. Amerikoje pragyve-■
no 28 metus. Paliko moterį Ro- 
žali ją (Staniulionytę), du sū
nus, dukterį, dvi seseri. Laido
jamas lapkr. 12 d., 9 vai. ryte, 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
Naujos Kalvarijos kapuose.

Melskimės už mirusius.

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$2.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00. 
$1.00

ŽINUTES
Lapkr. 9 d., iškilmingai su šv. 

mišiomis apsivedė Jonas Balti- 
šius su Stanislava Andrukony- 
te, gyv. 15 Julien St., Roxbury. 
Liudijo Antanas Šimkus ir Ale
na Saulėnaitė.

4:30 vai. p. p. apsivedė Juo
zapas Savickas su Kliara Aš- 
menskaite, gyv. 63 G St. Liudi
jo Alfonsas Savickas ir Alena 
Davis.

. H

Tą dieną buvo pakrikštyta 
Ona Benjamino įr Petronėlės 
(Šimoniūtės) Česnulių. Kūmai 
buvo Karolina Brudytė ir Al- 
Bertas Pignatto,

Tą dieną įvyko Federacijos 
koncerto Lietuvai gelbėti ren
gėjų generalinis susirinkimas. 
Aukos ir tikietų išpardavimas 
eina normaliai. Manoma, kad 
pagreitėsią paskutinę savaitę. 
Nutarta surengti pagerbimo 
vakarienę panelei artistei tuoj 
po koncertui.

Tą dieną bažnyčioje kunigai 
prašė žmonių melstis prašant 
sveikatos sunkiai sergančiam 
kunigui Vaičiūnui.

Taip pat tą dieną muz. Rapo
lo Juškos abu vaikučiai turėjo, 
operaciją. Daktaras Gasson 
dukrelei ir sūneliui sėkmingai 
išėmė tonsilus. Linkime vaiku
čiams geros sveikatos. I

Lapkr. 6 d. sodalietės po savo 
pamaldų turėjo krutamu pa
veikslų programą. Paveikslus 
rodė kun. S. Kneižis. Paveiks
lai didžiumoje buvo nauji iš pa
čių sodaliečių veikimo, ekskur
sijų ir tt.

Lapkr. 8 d., Tėvas K. Jenkus 
pradėjo mokyti sodaliečių dra
mos ratelį teatrą, kurs įvyks 
gruodžio 8 d.

Lapkr. 10 d., iškilmingai ap
sivedė gėlininkas Alfonsas D. 
Žardeckas su Pranciška Dra- 
vinskaite, gyv. 2 Mercer St. Liu
dijo Antanas Žardeckas ir Ag
nietė Nevežalskaitė.

Koncerto reikalais kun. Vir
mauskis lankė šiuos mėnesinius 
draugijų susirinkimus: Moterų 
Sąjungos ir sodaliečių. Advoka
tas Jankauskas lankėsi susirin
kimuose — Šv. Kazimiero drau
gijos, Vyčių kuopos, L. R. K. 
Saldž. Širdies ir Lietuvos Duk
terų. Kalbėta apie koncertą 
Blaivininkų susirinkime ir Pa
liaubos dieną Januškevičiaus 
paveiksluose apie Lietuvą.

____________________ 7
navičiui, LDS Centras rengia 
pagerbimo bankietą, gruodžio 
29 d., Municipal Building salė
je, So. Bostone. Šiam bankietui 
rengti yra susidariusi komisija 
iš įvairių veikėjų ir profesijo- 
nalų. Vėliausiu laiku į komisiją 
Stepono Dariaus postas delega
vo komanderį Joną J. Romaną,

4

James Smigią ir nuo Moterų 
Auxiliary pirm. Marijoną Wen- 
chus.

(
Redakcijos Atsakymai

Lapkričio 12 d., antradienio 
vakare, 7:30 vai. įvyks Studen
tų kuopos susirinkimas. Susi
rinkimas bus svarbus. Prašomi 
visi nariai ir svečiai atsilankyti. 
Jis įvyks 7-tos gatvės parapijos 
svetainėje.
.. s t .. •. :»•

RADIO VALANDA APIE 
ŠVENTĄJĮ

Sakalėliui, Chicago. — Tams
tos straipsnį gavome, ačiū. Ka
dangi jis nagrinėja daugiau jū
sų vietinius reikalus ir kadangi 
jame keliama įvykusieji nesu
sipratimai laike bankieto, įvy
kusio spalių mėn. 16 d., todėl 
šiuos nesusipratimus geriausia 
ir likviduoti savo kolonijos tar
pe.

Lapkričio 17 d., sekmadienį, 
per radio iš stoties WMCA, New 
York. ir Philadelphia radio 
stotis WIP, per “Avė Maria” 
valandą, bus transliuojama dra
ma iš šventojo Antano Neyrot 
gyvenimo.

LEGIJONIERIAI įEINA 
\ Į KOMISIJĄ

Didžiai nusipelniusiam Ame
rikos lietuvių išeivijos vetera
nui, vyriausiam “Darbininko” 
redaktoriui kun. dr. K. Urbo- II 

i 
iPiety Amerikoje Kelionės 

Įspūdžiai

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove 4 Furnace Repairs
t
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

f—

I
Parašė Kun. J. Paškauskas. 

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

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk- 
slnius ir eidabrinlua daiktus.

MEDUS U

PeterP.PIevack 
‘(PLEVOKASU 

Septyniais būdais stogų dengėjau. 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis ra 
3—6—9—12 mėnesių išsimokijimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Iratato kaminus. - 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E SL, So. Boston.
- • TEL ŠOU 1462 

ApskaitllavlinM ir patarimai dykai

T----------------------------- - .. —a---------------------------

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogęs nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton. Mass.

Dėl koncerto kruta ir kitos 
kolonijos. Tėvas Juškaitis užti- 

. krino Cambridge parapijoje iš
parduoti 100 tikietų. Panelių 
Jakavonytės ir Oksaitės dideliu 
triusu Brocktonas daro dide
lius koncertui žygius. Lawrence 
platina tikietus. Nepasiduoda 
niekam nė Norwoodas, Lowel- 
lis, Nashua ir Haverhill.

Lapkr. 5 d., mirė, penkerius 
metus sirgęs, Rutland Heights 
Pasaulinio Karo veteranų ligo
ninėje, ex-kareivis . Petras Ma
tulaitis. Paliko tėvelius, brolį ir 
seserį. Lapkr. 10 d. palaidotas 
iš Šv. Petro par. bažnyčios.

Melskimės už mirusius.
t v J.'* •. ■

I

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsi) žarnos, , 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram- i 
tomą guma švelniai bet tikrai Iiuo- ‘ 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry- , 
te jausite tikrą palengvinimą ir at-1 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili- ’ 
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!-

GRABORIAI

Tą dieną kunigai garsino, Į 
bažnyčioje, Federacijos koncer-; 
tą Lietuvai gelbėti. Pabrėžė' 
koncerto didelę vertę ir šventu-j 
mą tikslo, kuriam jis yra ren
giamas. Ragino visus kuogrei- 
čiausiai įsigyti tikietus, aukoti’ 
ir kitus kviesti. Už $5.00 auką 
duodami dipiomėliai - pažymė
jimai. ______ ’

Tą dieną įvyko metinis Blaivi-' 
ninku Seimas. Buvo Šv. mišios, 1 
pamokslas, pietūs, sesijos, va-i 
karienė ir krutami paveikslai. ’ 
Išnešta naudingų rezoliucijų. 
Valdyba išrinkta toji pati: Kun. 
J. Padvaiskas, p. Monkus, 
Blavackas. ponia Sidabrienė 
kiti.

Atsidaro vėl vaikų darželis.

j

S. Barase vičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORlUS Ir
1 BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tol. 800 Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava.
TeL COLumbia 2537,Vl. :

P- 
ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS B V C.
Pirmininkė — Eva Markslenė.

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

Vice-Pirm. — F. ZaletskienS,
564 E. Broadway, So. Eoston, Mass. 

Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

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

Tel. Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolą raMintnkį

•V. JONO EV. 8L. PA9ALPINS*
DRAUGIJOS VALDYBA

CASPER
FUNERAL ' • ’ 1 HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotdvfų Dirfefctorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Bdston 3960Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St.. So. Boston, Mass.

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

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

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Slxth St.. So. Boston, Mama 

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

Maršalka. Jonas Zaikia,
7 Winfleld SL, So. Boston, Maaa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. 7th 8L, So. Boston, Maaa.
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DARBININKAS 812, 1940Antradienis,

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

PARAPIJOS BAZARAS

Aną vakarą buvo susirinki
mas lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos įvairių draugijų narių 
tartis dėl metinio bazaro. Ba
zaras šįmet bus šio mėnesio 
lapkr.-Nov. 23, 27 ir 30 vaka
rais mokyklos salėje. Kaip vi
suomet bus bazare visi pasilink
sminimai kaip tai šokiai, užkan
džiai, dovanos, žaidimai ir tt. 
Taigi, vietinis klebonas prela
tas Ambotas ir veikiančioji ko-

misija nuoširdžiai kviečia Hart
fordo ir apylinkės lietuvių lie
tuves ir jaunimą atsilankytu 
Komisija yra sekanti: pirmi- 

įninkąs Simonas Gaučius, pagel- 
i bminkas pirmininkui Mykolas 
įBaluKynas; kasininkė Mrs. Pet- 
! raitienė, moterų pirmininkė 
. Mrs. Barolienė. Tai smarki ko- 
! misija ir galima tikėtis, kad 
viską atliks kuopuikiausiai ir 
kad lietuviai skaitlingai atsi
lankys, nes bus Bingo ir, kaip 
anksčiaus minėjome, bus įvairių 
žaidimų, 
bazai e.

Taigi pasimatysime

M. J. Colney, N.D.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių i 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų i 

odos ligų.

ir 
ir

ŽINUTĖS 
atgal buvo “surpriseNesenai 

party” mokyklos salėje ponams 
Poviloniams, kurie apsivedė 
prieš 25 metus. Atsilankė daug 
žmonių ne tik iš Hartford, bet 
ir iš Bostono, Somersville ir ki
tur. Įteikta solemnizantams si
dabrinis gražus setas. Gerb. A. 
Poviloniai yra plačiai žinomi ir

visų mylimi. Vakaro vedėjas 
buvo jaunas advokatas Pranas 
Mončiūnas. Tarp kalbėtojų bu
vo prelatas kunigas Ambotas 
ir k.migas Kripas, vikaras; Jo
nas Mončiūnas, Rozalija Mon-į 
čiūnienė, graborius Zaletskas iš: 
South Moston, Gižai, dr. Krikš-I 
čiūnas, naujas lietuvis dantis-‘ 
tas, būsimas dantistas Albertas' 
bertas Povilonis, kuris šįmet' 
baigs dantisterijos mokslus ir 
dabar baigia Tuft’s Dental 
School, Bostone. Barolienė, kuri 
daug darbavosi šiai vakarienei, 
ir visa eilė kitų, o paskiausia 
patys solemnizantai. Po tam 
buvo šokiai.

Taipgi susilaukė 25 metų sa
vo vedybinio gyvenimo gerb. 
Balčiūnai nuo York Street, ir 
gerb. Gedučiai nuo Broad St. 
Sveikiname “naujavedžius” ir 
linkime jiems ilgesnio gražaus 
sugyvenimo.

ras. Tikrai buvo malonu klau
sytojams klausyti šių gražių ne 
visur girdėtų lietuviškų dainų. 
Sudainavo Starkos “Močiutė 
Mano”, “Mergužėlė lelijėlė”, 
“Kur buvai”, Bendoriaus, “Tu 
esi šviesi kaip saulė”, N. N. ir 
“Trijų Seselių”, Bendoriaus. 
Užbaigė hymnu, “Lietuva Tėvy
nė Mūsų”. Vėliau tęsės šokiai.

Padėka tenka mūsų mylin
čiam, energingam muzikui, Bro
niui Voveriui, kuris tiek

■ rūpinosi priruošimui šio 
žaus dainų vakaro.

N. J. Nuliūdime paliko žmoną, 
sūnų, ir du brolius. Velionis bu
vo uolus parapijos rėmėjas ir 
darbuotojas ir bažnyčios kolek
torius. Laidotuvės įvyko lapkri
čio 5 d. su iškilmingomis mišio- 
mis, kurias atlaikė vietinis kle
bonas, kun. Kinta, prie šoninių; 
altorių atlaikė kun. M. Kemėšis | 
ir kun. J. Stašaitis. Palaidotas I 
Kalvarijos kapinėse.

I
GREETINGS FROM

HOTEL ELTON

Waterbury, Conn.

t

148 Grand St,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

t 
i

I

PATERSON, N. J

daug 
gra-

NAUJI VARGONAI
Girdėt, kad mūsų vadas 

Kinta pranešė džiaugsmingai, 
kad už trijų savaičių bus mūsų 
gražioje bažnytėlėje įrengti 
nauji electriniai vargonai, 
plačiau aprašyta vėliaus.

kun.

Bus į

l

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i 
i! 
i!
i!

CHORO KONCERTAS IR 
BALIUS

Lapkričio 3 d., įvyko Šv. Ce
cilijos choro ir Marijos vaikelių 
choro koncertas. Publikos buvo 
gan skaitlingai susirinkę, sve
čių buvo matyt iš Harrisono, 
Elizabetho ir iš kitų apylinkių. 
Pirmiausia vakarą atidarė mū
sų vietinis klebonas kun. Kinta, 
pabrėždamas mūsų jaunimui, 
kokį svarbumą sudaro šiais lai
kais užlaikyt tą gražią lietuviš
ką dainą, kuri tik mūsų tarpe 
Amerikoje galima išlaikyt. Gra
žus jo posakis buvo. “Tegu Eu
ropoje dunda bombos, o mūsų 
tarpe skamba dainos”. Pirm 
sudainavo visų laukiamas pasi
žymėjęs mažasis choras kolosa
liai šias gražias daineles: ‘Bi
rutė’, ‘Saulutė Tekėjo’, ‘Pasakė
lė apie didį milžiną’, ir ‘Dainų 
grožybė’.

Antrą dalį programos išpildė 
tą tik naujai suorganizuotas 
merginų choras ir puikiai sudai
navo: “Ar Vėjai Pūtė”, “Lakš
tutė Paukštutė” ir “Valia Va
lužė”, kurios taip patiko publi
kai, kad po didelių aplodismen
tų turėjo “bisuoti”. Paskiausia 
pasirodė mūsų pasižymėjęs,- pa
didintas mišrus parapijos cho-

MIRĖ KONSTANTAS 
SPRANAITIS

Lapkričio 2 d. staiga mirė 
Konstantas Spranaitis, gyvenęs 
113 Montgomery St., Paterson,

PARAPIJONŲ VAKARAS
Sekmadienį, lapkričio 10 d., 

įvyks parapijos svetainėje vadi
namas “Showeris”. Jau moterė-į 
lės smarkiai darbuojasi, rinkda-j 
mos aukas nupirkti reikalingus: 
daiktus parapijos reikalams.| 
Moterėlės parūpins valgius, o! 
vyrai aprūpins ištroškusius. Vi-' 
si kviečiami dalyvauti. Įžangos 
nebus, pinigai nebus priimami, i 
tik kiekvienas asmuo turės at
nešti reikalingus daiktus.

Bemolis.

Bridgeport, Conn.

THE LENDOUIST HARDWARE CO.

Hardware Supplies and Tools

------ -  -

CROKER INSTITUTION FOR SAVINGS 
BANKAS SU VARPAIS

Nuošimčiai nuo indėlių pradeda augti 1 d. mėn. 
Dividendai išmokami Sausio ir Liepos mėn.

Avė. A ir Second St. Telef. 565 
Tu r ners FaUs, Mass.

I
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HEW EN6LAND COAL t COKE COMPANY
Old Company’s Lehigh Antracytiniai Anglys 

Kopper’s Koksai
CITY ICE & COAL COMPANY, DIV.
1225 Seaview Avė. Telef. 5-5193 

Beacon Bituminous Anglys — Sun Alyva kurui 
Bridgeport, Conn.

THE LOMAS & METTLETOH CO.
Įkurta 1894 — Investuojanti Brokeriai 

Mortgečiai, Apdrauda, Vedimas ūkinių reikalų 
Narys AĮortgičių Bankerių Association Amerikoj .

Narys American Bankers’ Association

175 Orange St., ir Court St. New Haven, Conn.

TOS»CW«XMXX3W3«WSSXXX»SSWXXXXX»«3^^

THE A. H. NILSON MACHINE CO.

Išdirbėjai įvairių automatų mašinų

1525 Railroad Avė. Telef. 3-6109
Bridgeport,^bnnecticut

Remkite tuos profesijonalų* ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką".

Visi skelbkitžs “Darbininke".

I

ASMENIŠKOS PASKOLOS

i 
C

THE CONNECTICUT ADAMANT PLASTER CO.
Pristatytojai — Cemento, Kalkių, Vamzdžių ir tt.

2—14 River St., New Haven, Conn.

PARAMOUNT THEĄTRE

Sveikina savo klijentus ir prietelius

New Haven, Conn.

Kaip paskolų planas lengvai gali jums padėti 
Mokestims, Gydymuisi, Mokslui, Apdraudos mo
kėjimui, Namų dažymui, pirkimui naujų baldų, 
pirkimui aliejinio pečiaus, naujo automobilio, 

arba bėgančių reikalų apmokėjimui.

PASKOLOS nuo $100 ligi $1000
Departamentas Asmeniškų Paskolų

THE NEW HAVEN BANK N.B.A.
Chapel prie Orange St., New Haven, Conn.

Narys The Federal Reserve System 
Federal Di|osit Insurance Corporation


