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Art. Kaskas Išvyko Į Athol

Pirmadienj, lapkričio 18 
d. art. Ona Kaskas, kuri 
koncertavo sekmadienį, 
lapkričio 17 d. ALRK Fe
deracijos apskričio su
rengtame koncerte, išvyko 
į Athol, Mass. Ten tos pa
čios dienos vakare kon
certavo. Iš Athol, Mass. 
vyksta į New London kon
certuoti antradienio vaka
re. Iš New London grįžta 
į New Yorką ruoštis Ope
ros darbui.

p. Ona Kaskas į Bostoną 
atvyko iš Lewiston, Me.. 
kur turėjo koncertą. Prieš 
tai buvo Toronto, Canada 
ir turėjo koncertą. Art. 
Kaskas, sužinojusi, kad 
lietuviai nori dalyvauti 
koncerte ir negali gauti 
tikietų, tai ji jai skirtus 
komplimentarinius tikie- 
tus padovanojo kaiku- 
riems lietuviams.

Koncertavusiai art. Onai 
Kaskas linkime poilsio ir 
sėkmingo pasiruošimo 
žiemos darbui Metropoli
tan operoj.

Brooklyno lietuvių komu- 
nistų laikraštis rašo:

“Laiškai iš Lietuvos yra 
puikiausia, teisingiausia 
medžiaga apie naująją 
Lietuvą”.

Kas gi ta komunistų va
dinama “naujoji Lietu
va?” Lietuva ta pati, tik 
nebeturi laisvės ir nepri
klausomybės. Jos gyven
tojai yra svetimųjų vergi
joje. Laiškai, taip, būtų 
puikiausia ir teisingiausia 
medžiaga, jeigu jie būtų 
rašomi laisvų piliečių. Bet 
dabar kiekvienas rašyto
jas bijosi ką nors prasitar
ti prieš pavergėjus, ir to
dėl veik dauguma rašo a- 
pie tai ko visai nėra; giria 
sovietų vergišką tvarką, 
kuri nepakenčiama ir 
smerkiama.

Dauguma Lietuvos žmo
nių šiais laikais visai ne
rašo laiškų, nes veidmai
niauti nenori, o teisybės 
pasakyti bijosi, kad GPU 
agentai nesugautų. Vienas 
kitas drąsesnis parašo tei
sybės žodį, bet tokių drą
suolių labai mažai.

Toliau tas pats komunis
tų laikraštis panaudoja 
posakį: “Monkey sees, 
monkey does”. Tai esąs 
pašiepimas tų, kurie patys 
negalvoja, bet bando pa
mėgdžioti kitus. Kaip tik 
tas pašiepimas tinka lietu
viškiems komunistams. 
Jie visiškai negalvoja apie 
tai ką jie daro, ką jie ra
šo. Jie aklai seka Sovietų 
Rusijos komisarų darbus 
ir įsakymus. Sovietai pa
grobė Lietuvą ir pavergė 
jos gyventojus, tai komu
nistai siunčia Stalinui ir 
kitiems Rusijos komisa
rams džiaugsmo sveikini
mus. Sovietai bruka lietu
viams rusų kalbą, griauna 
ir naikina visą kas prime
na lietuvių tautybę, degina 
lietuviškas knygas, tai 
lietuviški komunistai tą 
barbarų darbą pilnai užgi
na ir šoka iš džiaugsmo 
pagal Stalino, Molotovo 
muziką, įšdavinėja patrio- 
tinguosius mūsų tautos

C”Hy?\PUStIC library 
vF BC0X SELECTIO 

R E r E R E N C £ D IV IS IQ 
C c P L Ę Y § Q B m g

ALIEJINIAI METAI 1940

DARBININKAS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS «■

DARBININKAS 
Lithuanian Semi-Weekly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDAY 
366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

ANTRADIENIS (Tuesday) LAPKRITIS (November) 19 D., 1940 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTSVOL. XXV — No. 88. TEL SOUth Boston 2680

Jungtinių Valstybių Laivyno laivas, kuris pristato į įvairias kariuomenės bazes, produktus, ir kitus 
reikmenis. Vaizde matome atsisveikinančias jūreivius merginas, draugus ir laivas ‘Vestai’ vyksiąs į Hawaii.

Koncerto Įspūdžiai

Vėl Ekspliozija Chemikalų 
Įstaigoje **/ r

Pittsburgh, Pa., lapkr. 18 kurias paskelbia preziden- 
— Dėl neišaiškintos prie
žasties pereitą savaitę A- 
merican Cyanamid and 
Chemical korporacijos į- 
staigoje įvyko net trys 
ekspliozijos. Paskutinioji 
ekspliozija sunaikino dide- 28 d., tai Pennsylvania tū
lį korporacijos namą arti ri švęsti dvi dienas. Mayo- 
Bridgeville Works ir su- ras Scully paskelbė lapkri- 
žeidė du darbininkus, čio 21 “pilnai .švęsti” ir 
Nuostolių padarė $250,000. lapkr. 28 “dalinai”.

ĮŠAUKIA AŠIES 
KONFERENCIJĄ

tas ir valstybės guberna
torius.

Kadangi prez. Roosevelt 
yra paskelbęs švęsti Padė
kos dieną lapkričio 21 d., i liavimu šešios 
o gubernatorius lapkričio

ŠEŠIOS VALSTYBES PRALEIDO 
L 50 BILIJONŲ .--•rt. > ____ ■ »

Vien Anglijai Per Metus Karas Kai
navo 20 Bilijonų Dolerių

Žavėjantis koncertas lapkričio 17 d. š. m. pasibai
gė. Publika išsiskyrstė, kupina neišdildomų įspūdžių, 

j kurie patenkino mintis ir graudino širdis. Kada artis
tė sudainavo “Bakūžę samanotą” ir solo vedė “Karve
lėlį”, tai daugelio akys pasalvojo ašaromis, atsiminus 

. Lietuvos vaizdus ir liūdną Karvelėlio dejavimą. Man il
gu... Taip, ilgu ir graudu, prisiminus pavergtą Lietu
vą, vaitojančią po kietu maskoliaus batu... Ir tą jaus
mų virtinę sukėlė sidabrinis Katkauskaitės balsas.

P-lės Katkauskaitės balsas iš tiesų skamba sidab
ru. Jos skalė labai plati, neša gal daugiau kaip tris ok
tavas. Lakštingalos trelėmis kyla į padangęs ir štai 
dramatingam momente leidžiasi žemyn, — dar že
miau ir pagaliau suaidi beveik vyrišku drūtbalsiu, bet 
tokiu minkštu, švelniu, raminančiu. Sergantieji ner
vų liga per tą porą valandų gerokai pasigydė. Dar 
viens, kits toks koncertas, ir jie visai pasveiktų.

Artisto Rapolo Juškos choras pajėgingas. Kai pa
leidžia fortissimo, tai populiarusis griausmų dievaitis 
stebisi, kas čia su juo mėgina lenktyniauti. Bet gar
susis choras moka ir pianissimo. Kai gražios lūpukės 
susičiaupia ir praleidžia pro dantukus vos girdimą 
arfos šnabždesį, tai net patį Orfėjų supurto pavydas 
dėl tokio aksominio, ausį glostančio melodingumo. 
Tarp tų dviejų kraštutinumų yra dar keliolika įvai
renybių bei ninansų, kurių vardai žinomi tik įgudu- 
siems muzikos kritikams.žodžiu, muzikalinis choro re
pertuaras bei lobynas labai platus ir turiningas. Visą 
jo turinį choras atskleidė koncerto metu, nes rūpes
tingai prirengta programa suteikė tam galimybės. 
Susidariusią iš to jaukią harmoniją dar apvainikavo 
pati žvaigždė

Dvi Padėkos Šventės 
Pittsburghe

Pitsburgh, Pa., lapkr. 18,' ---------
— Miesto mayoras Corne-; Bern, Šveicarija, lapkr. 
liūs D. Scully pareiškė, 18 — Iš Vokietijos ir Itali- 
kad City Solicitor Stewart jos gauta žinių, kad tų 
suradęs seną įstatymą, ku- valstybių diktatoriai šau- 
ris įpareigojęs valstybę kia konferenciją Viennoj, 
švęsti Padėkos šventes, kur esą bus padaryta pla-

Rusija Būsianti Nacių "Kanada"

pati žvaigždė — p-lė Ona Katkauskaitė. Ji ne tik pir
mos rūšies solistė, bet ir išsitobulinusi choristė. Tuo
jau pajunti, kad jos sidąbrinis balselis dominuoja bei 

į'vyrauja sutartiniam dainavimo bei giedojimo skam
besy," o bet gi nė mažiausiu tono krisleliu neišsiskiria 
iš bendros harmonijos. Priešingai, ją išlygina, sušvel
nina, paglosto.

O artistės asmenybė... Užtenka tik į ją pažiūrėti, 
... , . _ _ „ . . , , . , v . iir niūriausias žiūrovo veidas nušvinta pasitenkinimoWashington, D. C, lapkr. dolerių. Kiek žuvo jaunuo- š Mates jr ^„uies.

18 — Statistikų apskait- lių karo laukuose ir civilių
> pasaulio žmonių nėra žinių, bet jų 

valstybės, būtent, Jung. žuvo labai daug. Jeigu pa-j 
Valstybės, Rusija, Japoni- šaulio didžiųjų valstybių 
ja, Italija, Vokietija ir An- vadai paklaustų savęs ko- 
glija per pastaruosius ka- kia naudą duoda karas, tai 
ro metus praleido karo rei- rimtai atsakytų, kad ne 
kalams apie 50 bilijonų tik neduoda naudos, bet j 

daro milžiniškus nuosto
lius ir nusineša milijonus 
žmonių gyvybių.

i 
I

nai puolimui Gibraltaro ir 
Turkijos. Kol kas nėra ži
nių kada toji konferencija 
įvyks.

Išvijo Italus Iš Graikijos

Analai Sunaikinę Adis 
Ababa Geležinkelį

Italai Suardę Graikijos 
Susisiekimų

Roma, Italija, lapkr. 18,

Vokiečiai Skubiai Išvežami 
Iš Bukovinos

Budapestas, VengTija.—
Londonas, lapkričio 18—Lapkričio 18 — Vokiečiai 

Sunday Times diplomati-' skubiai išvežami trauki-
vadus į Stalino budelių 
rankas.

. . . . Į^u..uu,j ^fivHiau- sjtuuiai įsve&iuu uauni-
Lietuviai, kurie iškovojo nis korespondentas prane- niais iš sovietų Rusijos o-

Londonas, lapkričio 18—

Gynėjai Pasiekė Koritza Vartus
—-------------  0.----------------------------------------

Athens, Graikija, lapkri-j 
čio 18 — Pranešama, kad( 
Graikijos karo jėgos vi-' 
siškai sutriuškino Italijos; 
karo jėgas ir juos išvijo iš
Graikijos žemės. Graiki- — Italijos žinių agentūros 
jos kariuomenė 120 mylių žiniomis, italai lakūnai iš 
fronte žygiuoja pirmyn į lėktuvų smarkiai bombar- 
Albaniją. į

' Graikijos karo jėgos su- liūs, 
naikino 130 ginkluotų ir kariuomenę. Sakoma, 
sunkvežimių ir tankų, ku- padarė 
rie, matomai, norėjo pa- Daug Graikijos barakų 
bėgti į Jugoslaviją. Grai- padegė.
kai atsiėmė Koritzą mies- Kaip matome, Graikijos 
tą, kuris yra prie pat Alba- ir Italijos žinios apie lai- 
nijos rubežiaus. mėjimus labai skiriasi.

______________________ . Todėl skaitykime su at- 
NACIAI VĖL BOMBARDAVO sargumu. Tikrų žinių iš 

Europos karo dabar labai 
sunku gauti, nes kariau- 

_____ Įjančių valstybių valdžios 
miestą. Suardė daug na- Paduoda tik propagandi
nių pačiame miesto cen- (nes zinias- 
tre. Miestas tiesiog paver-į
stas į griuvėsius. Sakoma, 1 Gaisras Sunaikino Bombų

Londonas, lakpr. 18 — 
Reuters, Britų žinių agen
tūra praneša, kad karališ
kos oro jėgos pereitą 
penktadienį sunaikino A- 
dis Ababa, Ethiopijoj ge
ležinkelį, kuris jungia Ita
lijos Ethiopijos kolonija 
su Džibuti.

I jdavo Graikijos geležinke- 
, kelius, aerodromus

daug nuostolių.

Lietuvai nepriklausomybę ša, kad Vokietijos naciai kupuotos Bukovinos pro- 
kune tą susitarė su sovietų Rusi- ‘vinci jos. Sakoma, kad už-lir laisvę 1918 m _ _ ____

nepriklausomybę gynė per jos komisarais, ir jie išsi- ims 20 dienu išvežti 45,000 
22 metus ir kurie dabar derėjo iš sovietų statyti vokiečiu iš šiaurės Buko- 
stoja J kovą dėl nepriklau- Rusijoj karo industrijos vinos. Veža trečios klasės 

centrus, kur bus statomi traukiniais, kur kiekvie- 
Vokietijai karo lėktuvai, name traukinyj yra gydv- 
dirbami ginklai ir gamina- toių štabas aptarnauti iš- 
ma amunicija. Rusija bū- vežamus vokiečius su šei- 
sianti Vokietijos nacių 
“Kanada”. Tai būsiąs na
cių “karo medžiagos šalti
nis”.

iš sovietų statyti vokiečiu iš šiaurės Buko-
somybės ir laisvės, su ko
munistais nieko bendra 
neturi ir nenori turėti. Lie
tuviai ragina biznierius 
nesiskelbti komunistų lai
kraščiuose, programose; 
ragina lietuvius nedaly
vauti komunistų parengi
muose; neleisti komunis-' 
tams lietuvių pastatytose 
svetainėse daryti parengi- Britai Sunaikino Hamburgu 
mus; vienu žodžiu ragina 
visus lietuvius su Lietuvos ________ __r____
išgamomis neturėti jokių Britanijos karališkos oro 
santykių. jėgos smarkiai bombarda-

Londonas, lapkr. 18

momis.

vo Hamburgo miestą, Vo
kietijoj, kur sunaikino in
dustrijos centrą. Vokieti
ja patvirtina žinias apie 
Hamburgo bombardavi
mą. Sakoma, kad Breme
no ir Kiel laivyno bazėse 
užmušta 14 civilių žmonių 
ir daug sužeista.

LONDONĄ
Londonas, lapkr. 18 — 

Vakar naktį Vokietijos ka
ro lakūnai iš lėktuvų vėl 

I bombardavo Londoną. 
Bombomis sunaikino ligo
ninę ir kelius kitus na
mus. Viename Londono 
distrikte užmušė 5 žmo
nes. Sunaikino vandens 
vamždžius. Kilo didelė 
ekspliozija ir gaisras, ku
ris buvo greit užgesintas.

Užmušta 250 Žmonių
Coventry, Anglija, lapkr. 

18

kad tame mieste užmušta 
apie 250 žmonių.

Žemės Drebėjimas 
Kalifornijoj

Johnstown, Pa., lapkri
čio 18 — Vakar gaisras 
sunaikino mažą Pennsyl- 

1 vania Chemical kompani
jos dirbtuvę, kurioj dirbo 
valdžios užsakytas bom
bas. Dirbtuvės savininkas 
sako, kad dirbtuvė buvo 
padegta sabotažo tikslu. 
Nuostolių padarė apie $13, 
000, sako savininkas.

I

Los Angeles, Cal., lapkr. 
18 — Čia įvyko du trum
pus žemės drebėjimai. 
Nieko nesugriovė ir neuž
mušė, o tik lėkštes ir kai 

nu-Naciai smarkiai kuriuos kitus daiktus 
bombardavo Coventry Įmetė nuo lentynų.



Antradienis,- Lapkričio 1&, 1940

Art. Kaskas Koncertas Pavyko
ALRK Federacijos N. A. Ap

skričio koncertas Lietuvai Gel
bėti, įvykęs, sekmadienį, lapkr. 
17 d., Jordan Salėje, puikiai pa
vyko.

Panelės Onos Katkauskaitės 
dalyvavimas savaimi pakėlė 
koncertą aukšton klasėn. Kiek
vienas jos scenoje pasirodymas 
buvo publikos labai įvertinamas 
gausiais plojimais. Ji artistiš
kai sudainavo Aria: “O Don 
Fatale” iš “Don Carlos”, Lulla- 
by, Kur Bakūžė Samanota, Ma
no Rožė, Nuliūdimo Valanda, 
Maldą, Autum, Slumber Song 
of the Madona, The Journey, At 
the Well, ir su chorų solo Kar
velėli Mėlynasis ir Te Deum. 
Artistės jautrus sudainavimas 
Kur Bakūžė Samanota ir Malda 
ištraukė ne vienam ašarą.

Šv. Petro parapijos choras, 
vadovybėje muz. Rapolo Juš
kos, ypatingo įkvėpimo pagau
tas, dainavo anot kelių muzikų-

I

I

įvairių pažiūrų ir luomų. Buvo 
kunigų, buvo Seserų, Brolių, 
daktarų, advokatų, slaugių, 
mokytojų, muzikų, dainininkų, 
pianistų, chorvedžių, choristų, 
jaunimo, senesniųjų, biznierių, 
veikėjų ir kitokių. Ir jie visi bu
vo ramioje ir pasitenkinimo 
nuotaikoje.

Salė nepaprasta koncertinė, 
aukšta, su pritaikinta scena, 
vargonais ir pianais, ir turi 
prieš save nepaprastai išdidų ir 
pakilų reginį.

Patarnavimas salėje buvo 
pilnas ir mandagus. Salė sutei
kė visą aptarnavimą.

Artistiškas programas dalino 
panelės, puikiais lietuviškais 
tautiniais rūbais pasipuošusios: 
Oksaitė, Jakavonytė, Martino- 
nytė, Dr. Luzeckaitė ir k.

Daug pagražino prieangyj ir 
Lietuvos gelbėjimui aukų rin
kėjos, pasipuošusios gražiais 
lietuviškais tautiniais rūbais,

Britų numestos bombos subyrėjusi apylinkė, vokiečių laikomoj Prancūzijoj, Calais uoste, kur kitą syk 
ėjo smarkūs žūtbūtiniai mūšiai vokiečių su britais-prancūzais. Karas, tai ardymo ir griovimo darbas.

Si > j I
p i »’ ! • f
r

2 .
direktorium paskirtas ka- 
žikoks L. Sausas. Ligšioli
nis “Eltos” direktorius K. 
Korsakas paskirtas vals
tybinės knygų leidyklos 
direktorium.

Matomai, artėja momen
tas, kada bus likviduota ir 
“Elta”, kuri visiems lietu
viams išeiviams buvo ge
rai žinoma kaipo žinių apie 

! Lietuvą teikėja. Jau ankš
čiau buvo pranešta, kad K. 
Korsakas, būdamas Mas
kvoje, kalbėjęs dėl “El
tos” įliejimo į sovietų tele
gramų agentūrą “Tass”. 
Dabar “Eltos”
rium paskyrus kažkokį 
žydelį Sausą, ši įstaiga bus 
jau galutinai likviduota ir 
paversta “Tass” agentū
ros skyrium Kaune.

direkto-

vargonininkų, labai, labai gerai. I būtent: panelės — Kilmoniūtė, 

Šiam chorui tenka ypatingas 
atsižymėjimas už taip tinkamai 
sudainavimą tiek daug ir taip 
sunkių kūrinių. Tai nepamiršti
nas reginys ir įvykis.

Spėjama, kad koncerte daly
vavo apie 800 žmonių. Jų buvo 
iš Nashua, N. H.. Haverhill, 
Lowell, Lawrence, Lynn, Cam
bridge, Boston, Brockton, Nor- 
wood. Providence, R. I., Hart
ford, Conn., Thompson, Conn., 
ir k. Tie suvažiavę žmonės buvo

Kučaitė ir ponios Svilienė, Na- 
nartavičienė, ir Čaplikienė.

Federacijos apskritys, kon
certo komitetas, muz. R. Juška 
ir choras tikrai gražų kultūrinį 
darbą nuveikė, surengdami taip 
sėkmingą panelės artistės Kat- 
kauskaitės koncertą, nuo kurio 
liks nemažai pelno ir Lietuvos 
Gelbėjimo Fondui. Visiems prie 
to milžiniško darbo prisidėju- 
siems pridera ne vienas 
Valio!

didelis, 
Rap.

VAIŠĖS ART. KASKAS 
PAGERBTI

vais ir palydovėmis į Ka-Tuoj po didingo koncer
to, įvykusio lapkričio 17 ralaitės vieškambarį, da- 
d. š. m., Jordan Hali, Bos- lyviai nuoširdžiai ją svei- 
tone, įvyko labai kuklios ir 
jaukios vaišės Somerset 
viešbutyj artistę p. Oną 
Kaskas (Katkauskaitę) 
pagerbti.

Pagerbimo vaišėse daly
vavo apie 150 rinktiniau- 
sių žmonių iš įvairių kolo
nijų. Garbės viešniai, p. 
Kaskas įėjus su palydo-

kino gausiais aplodismen
tais ir komplimentavo.

Reikia pažymėti, kad 
koncerto programa džiau
gėsi ir gėrėjosi visi, ku
riuos tik teko sutikti ta
me pagerbimo priėmime.

Vaišės buvo tikrai pui
kios. Bet jeigu kas norėjo 
arba tikėjosi sočiai paval-

Madų Parodoje ir Šokiuose
Bus Išdalyta $225.00 vertes 

dovanų,
Kuriuos rengia Bostono Apylinkės Lietuvaičių 

Plaukų Garbenuotojų Susivienijimas,

Penktadienį, Lapkr .-Nov. 22,1940 
Municipal Building Salėje, 

E.Broadway, So. Beston, Mass.
1-mas Prizas — $100. vertės Jacketas, I. J. Fox 

dovana, pasidarbavimu B. Koraičio.

Bus išstatyta $50.000 vertės I. J. Fox Kailinių Pa
roda. kurioje bus parodyta vėliausios mados mo

teriški kailiniai.

Taipgi bus PLAUKŲ GARBENIAVIMO PARODA 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 40c.

Visus nuoširdžiai kviečia RENGĖJOS.

gyti, tai apsivylė, nes ne 
tam buvo rengtos. Susipa
žinimui su artiste, tai bu
vo puikiausia proga vi
siems, ir atėję džiaugėsi 
turį progą su artiste p. O- 
na Kaskas pasikalbėti, pa
sisveikinti Jaunimas, y- 
pač choristai ir choristės 
nuvargino art. p. Kaskas 
su autographijomis. Ji pa
rašė gal būt apie šimtą j- 
vairių posakių ant 
ramų. Nedavė ram; 
kitiems įžymesniems as- 
menims. Pastebėjau, kad 
buvo labai “busy” p. Ar- 
thur W. Reilly, Bostono 
ugniagesių komišijonie- 
rius.

Art. p. Ona Kaskas labai 
kukli, be jokios puikybės. 
Ji su visais ir visomis ma
loniai su visais sveikinosi 
ir kalbėjosi.

Vaišių rengimo .pirmi- 
ninkas adv. Jonas Griga
lius, jo pagelbininkai ir 
pagelbininkės buvo labai 
“busy”. Jie prižiūrėjo, kad 
visi ir visos gautų skanė
sių, kad nenubodautų.

Dr. Pranas Galinis ne tik 
koncerto programa buvo 
sužavėtas, bet ir vaišėmis, 
o ypač, kad turėjo progą 
pasikalbėti čekiškai ir vo
kiškai su art. Onos Kas
kas akompanistu p. H. G. 
Schick, (čeku).

Reikia atiduoti kreditą 
ir Stepono Dąriaus Ameri
kos Legiono 317 postui, 
kuris apdovanojo art. Oną 
Kaskas garbės ženklu — 
medalionų. Posto v&rcfti 
komandierius p. Jonas Ro
manas prabilo | artistę 
šiais žodžiais:

priglausiu ir gerbsiu. Prašau 
perduoti mano širdingiausius 
padėkos žodžius Amerikos Le
gijono nariams už jų taip malo
nią dovaną”.

Po įteikimo garbės žen
klo, artistė Ona Kaskas 
atsisveikino su visais ir 
nuėjo pas savo mamytę, 
kuri buvo atvykusi pasi
matyti su savo mylima

dukrele. Artistei išėjus ir 
kiti skirstėsi į namus gra
žiausiai nusiteikia.

Kaip koncertas, taip ir 
vaišės artistę Oną Kaskas 
pagerbti praėjo didingai. 
Garbė koncerto ir vaišių 
sumanytojams, rengėjams 
ir bendrai visiems, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo.

Rap.

Žinios Iš
Pavergtos 

Lietuvos

Sovietai Uždarė kivaMų 
Sąjunga

1.

LAPKRIČIO 17 KONCERTO 
PROGRAMA

— Okupuotosios Lietu
vos socialinio aprūpinimo 
komisariatas praneša, kad 
Nepriklausomybės kovų 
Karo Invalidų Sąjunga su 
visais padaliniais yra lik
viduota. Jos turtą perėmė 
socialinio aprūpinimo ko
misariatas. Todėl visi lik
viduotosios Karo Invalidų 
[Sąjungos nariai prašomi 
; pašalpų ir pensijų ir ki
ltais reikalais kreipkitės į 

po kurio savo miestų ar apskričių

a)
b)
c)
d)

a'
L-'
3.

• ) i

te)

e)

INTRODUCTORY ADDRESS ........................
O BONE JESU ------ -------------- ------------------
PANIS ANGELICUS .................. .....................
TRANSEAMUS ____________ ___________
CREDO FROM “MISSA PONTTFICALIS

The Choir
ARIA: O DON F AT ALE FROM “DON CARLOS” 

Arma Kaskas
LITHUANIAN FOLK SONGS:
ANT TĖVELIO DVARO ....... ..............................................
On The Old Homestead
ČIA KRAŠTAS LIŪDNAS ............................ __........ ........
Here Sotrdbr Abounds
TAS NE BROLIS .......... ....... ................................................
He is no Brother

Antbony J. Yeung, Esą. 
........... ............ McDonough 
..................  Titcomb 
.............. Schnabel-Tonner 
............................  McGrath

Verdi

AIMKUS

____ Žilevičius

Vanagaitis

4- a)

b)

c)

d)

«)

5. ai
b)
c)

6.

7.

ai
b)
c)
d)

a)

The Choir
KUR BAKŪŽE SAMANOTA ...............
The Moss-covered Cabin
MANO ROŽE ............................... .............
My Rose
NULIŪDIMO VALANDA ...................
Hour of Sottow
MALDA ...... ........ ..................... ..................
Prayer

Anna Kaskas
KARVELŽLI MĖLYNASIS ..................................
The Blue Dcrve

Anba Kaskas and The Choir

INTERMISSION
HOW LOVELY IS THY DWELLING PLACE 
AS TORRENTS FROM HEAVEN ....................
THANKS BE TO GOD ............... ... ..... ...................

, The Choir
AUTUMN ________________________ ___________
SLUMBER SONG OF THE MADONNA ......
THE JOURNET __ ____ ___________ ___ _____
AT THE WELL .......................................................

Arina Kaskas
TE DEUM

Šimkus

Kačanauskas

Žilevičius

Banaitis

Užsisakykite Tonfto Pas Mus
Pristatom geriausj toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
i Grafton Are., klington, Mass. Tel Dedham 1304-W
I PRANAS GERULSKIS, Namų Tel Dedham 1304-R

I
t 
r

Šį vakarą man tenka nepa
prasta garbė, — atstovauti vięi 
milijoną veteranų, susibūrusių 
Amerikos Legijone.

‘‘Mes, kuriems teko garbė 
tarnauti mūsų kraštui karo lai
kais gerai suprantame reikšmę 
drąsos ir pasiryžimo, kuri mi- 
gali visas kliūtis. Tamsta, savo 
drąsa, pasiryžimu ir sunkiu 
darbu nugalėjai visas kliūtis ir 
esi pasiekusi aukščiausiu vietą 
muzikoje. Tamsta esi pavyzdys 
mūsų jaunimui, kad šioje gar
bingoje šalyje kiekvienas, ku
ris turi drąsos, pasiryžimo ir 
nesigaili darbo, gali pasiekti 
savo aukščiausią tikslą.

“Stepono Dariaus Postas, į- 
vertindamas Tamstos drąsą ir 
pasiryžimą. įgaliojo mane į- 
teikti Tamstai šį Amerikos Le
gijono garbės ženklą. Jis iš
reiškia pagarbą, kurioje mes 
visi Tamstą laikome”.

Art Ona (Katkauskai- 
tė), priimdama Stepono 
Dariaus posto garbės žen
klą, atsakė šiais žodžiais:

“Esu labai dėkinga už man 
suteiktą garbę. Aš šį ženklą

Accompanist 
Organist for 
Accompanist 
Conductor ...

t

— šašuolių valsčiaus ū-
kininkų seniūnijų atsto
vai savo susirinkime kons
tatavo, kad įsivyravę “pa
silinksminimai”, kurie už
sitęsia per visą naktį. Ne
retas vakaras, ]_ * ___ _____ _ _______
reikia šauktis gydytojo ir socialinio aprūpinimo sky- 
policijos pagalbos. rių viršininkus, bet neva-

--------- i žinėti dėl tų reikalų į Kau-
— Iš Vilniaus Pedagogi- ną, nes jįe čia nebus svars

čio Instituto, o taip pat iš tomi, o taip pat atvyku-
, Šiaulių, siems nebus grąžinamos 

ir Ukmergės kelionės bei pragyvenimo 
išlaidos.

!

Sasnauskas

_........... Brahma
................. Elgar
... Mendelsaohn

Arenskyi
...... Headj
.... Glinks 
Hageman

Ton

Marijampolės, 
Tauragės f 
mokytojų seminarijų at
leisti visi direktoriai. 8 
šias mokslo įstaigas, tarp 
kitų, paskirti šie nauji mo
kytojai: J. Sokolovas, Mal
ka Chaimsonaitė - Bar- 
tomskienė, Ovsiejus Tutš- 
teinąs, Mina Mutnikaitė ir malus. Vilniuje jų yra a- 
Faivišas Šifronas. pie 600, Kaune — apie 500,

t

— Kokie “specialistai” 400. Būsią imamasi žygių, 
vykdo žemės nusavinimus kad daugiau gydytojų ap- 
Lietuvoje, rodo toks atsi
tikimas Užpalių valsčiuje, 
Utenos apskr. Ten agro
nomas, matuodamas vieno 
dvaro žemę, vietoje 33 
hektarų “rado” tik 24. Ma-| 
tuojant liniją, kuri fakti-! 
nai buvo 198 metrų ilgu- 

fmo, “specialistas” išmata- 
Į vo tik 148 met.

Anga Kaskas — Dr. J. Antanėlis and the Choir

for Misa Kaskas ...........................    M r. H. G. Schick
the Choir .........    Mr. Francis Mabler
for the Choir ..................................................... Mr. Theodore Marier
.......-—.................. .............................—.............. Mr. ftalph Jusko

PATRONS — RĖMĖJAI
AMERICAN LEGION DARIUS POST
DR. M. V. CASPER
COMFERENCE OF THE SOGIETY 

of rr. vincEnV a« paul
JOSEPH CUNYS, EM.
"DARBININKAS” 
OAMlNINKU RADIO 
HGM. BOLIC A. DEGASIS 
MdN. PAUL A. D E VE R 
HOft. VVILLIAM j. P0LEY 
FRANK galinis, pu. d.
DR. A. W. GASSON
JGHN j. g r įgalu*, esq.
MR. A MRS. At.EXANVER IVAŠKA 
EVA JANKAUSKAS 
NtfV. F. J. JUSKAITlS
DR. ANTHONY L. KAPOCMY

JOSEPH KAVOLYNAS 
KNIGHTS OF LITHUANIA

BRANCH 17
MR. & MRS. FRANK MARTINKU8 
HON. JOHN W. MeCGRMACK
L. R. C. FEDERATION,BRANCH 3 
MATHEW NORBUT
DR. JOSEPH I— PASAKARNIS 
HON. ARTHUR W. REILLY 
R0SARY SODA LITY
SACREO HEART LEAGUE 
GOV. LEVERETT SALTONSTALL 
St. FRANCIS TERTIARIES
TEMPERANCE LEAGUE 
RĖV. CASIMlR URBAN 
REV. F. A VIRMAUSKIS
SSNATOR DAVID I. WALSH

Koncerto Rėmėjai

Koncerto programoje 
tilpo rėmėjų sąrašas, ku
riame praleistas p. Liudo- 
vikos Mašidlauskienės iš 
Brockton, Mass. pavardė, 
p. Mašidlauskienė buvo 
viena iš pirmųjų, prisiun
tusi savo auką Lietuvai. 
Nuoširdžiai jai dėkojame.

Koncerto Rengimo 
Komitetas.

Likviduoja Lietuvos Litą

Argentina Neremia Jung. 
Valstybių Piane

Buenos Aires, Argenti
na, lapkričio 18 — Aukš
tieji Argentinos viršinin
kai sako, kad Argentina 
nenori remti Jung. Valsty
bių karo plano, “kol jos val
džios manymu nebus tik
ro pavojaus valstybei.

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

— Sveikatos 
Girdzijauskas 
kad gydytojų 
mas Lietuvoje

komisaras 
pranešė, 

paskirsty- 
nesąs nor

o provincijoje — tik apie

sigyventų provincijoje.

— Nepriklausomosios Lie
tuvos valstybės įstaigų 
likvidacija eina nepaliau
jamai toliau. Sovietų Lie
tuvos komisarų tarybos, 
nutarimu, Lietuvos Ban-i 
kas, spalių 10 d. likviduo
tas ir paskelbtas Sovietų 
Sąjungos valstybinio ban
ko kontora. Taip pat likvi
duoti visi Lietuvos Banko 

'skyriai provincijoje, kurie 
taip pat paversti sovietų 
banko kontoromis.

Kaip žinoma, Lietuvos. 
Bankas turėjo Nepriklau
somojoje Lietuvoje pinigų 
leidimo teisę. Likvidavus 
Banką, netrukus turės bū
ti likviduoti ir Lietuvos 
pinigai — litai. Tokiu bū
du šimtai tūkstančių Lie
tuvos gyventojų taupusiųi 
centą prie cento ir litą prie 
lito, neteks ir savo kruvi
nai uždirbtų su taupų, nes 
sovietų pinigai — červon
cai ir rubliai neturi jokios 
tarptautinės vertės.

Nuo spalių 10 d. Lietu
vos telegramų agentūros

Juozas Kasinskas
Inc.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoiinai 041 visokių reikalų.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesaay aiia Fnaay except Holidays such u 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independėnce Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
—------ by----------

SAINT JOSEPH’* LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered m second-claaa matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Maaa under the Act of March 3. 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ____________ *4.00
Domeetic once per week yearly *2.00 
Foreign yearly _________ ____  *5.00
Voreign once per week yearly *2.50

______ DARBININKAS
| Čleveiand, Akron, Dayton ir Youngstown, Ohio 450 n.į

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams__________ *4.0t

Vieną kart savaitėje metams *2.0C
Užsieny metams ............... *5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams *2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Kunigas Jeronimas Vaičiūnas
Labai skaudu rašyt nekrologą (mirties paminėji

mą) geram nuoširdžiam draugui, kurį dar neseniai 
matėme gyvą, pilną sveikatos, linksmumo ir energi
jos. Toks visų geriausias draugas, mylimas tėvas, ge
ras tautietis, visiems prieinamas bičiulis, nuoširdus 
darbininkų globotojas, patarėjas ir šelpėjas, pavyz
dingas ir uolus klebonas — tai a. a. Kun. Jeronimas 
Vaičiūnas, buvusis Šv. Antano parapijos klebonas, Ci
cero, UI. Jis taip pat buvo Labdarybės ir “Draugo” 
Bendrovės pirmininkas. Toks, rodos, sveikas ir žaliu
kas, o, žiūrėk, mirties pakirstas pačiam gyvenimo sti
prume, amžinai nuo mūs atsiskyrė. Kas gi taip pakir
to kun. Vaičiūno sveikatą ir ne laiku iš šio pasaulio jį 
išvarė? Tai nežmoniško darbo našta, kurią nepapras
tas uolumas ant pečių jam užkrovė.

Kažkas gerai įsigilinęs į kun. Vaičiūno darbuotę 
yra išsitaręs, kad visoj Amerikoj vargu beatsirastų 
kitas lietuvių kunigas, kurs būtų tiek dirbęs, kiek kun. 
Vaičiūnas. Tai nereiškia, kad jis dirbo, o kiti mažai. 
Ne. Yra labai darbščių ir uolių kunigų, bet kun. Jero
nimas dirbo — perdaug, nesiskaitydamas su savo 
sveikata ir su pajėgomis. Sveikatą jis turėjo stiprią ir 
pajėgų daug, bet žmogaus pajėgumas turi gi ribas. 
Jis tas ribas peržengė ir tapo pasišventimo auka. Uo
lumas nedavė jam poilsio. Anot Šv. Pauliaus: “Kris
taus meilė verčia mane”.

Sakoma, kad kunigas, pastatęs bažnyčią, jei iš 
viso išlieka dar gyvas, tai virsta mažai kam tinkamu 
invalidu. Gi kun. Vaičiūnas, ne tik bažnyčią pastatė 
(ir dar kokią bažnyčią — tikrą katedrą), bet ir mo
kyklą ir kleboniją. Tokiam didingam užsimojimui į- 
vykdyti prireikė labai stambių lėšų, gi iš darbininkų, 
kad ir labiausiai pasišventusių, greitu laiku didelio 
kapitalo nesukelsi. Reikėjo tad užtraukti stambią sko
lą. Kiek rūpesčių, kol ją sumažinsi! Kun. Vaičiūnas ir 
skolą atmokėjo. Reiškia, ir būsimam klebonui nuėmė 
nuo pečių naštą. Tokie darbai suėda kad ir geležinę 
sveikatą.

Šv. Antano parapijos istorija taip tampriai susi
jusi su kun. Vaičiūno asmenybe, kad būsimos parapi
jiečiu kartos minės ir kun. Vaičiūno nuveiktus darbus 
ir didingą parapijos progresą drauge. Jis ją sutvarkė 
ir išugdė ne tik medžiagiškai, bet ir dvasiškai. Jo gra
ži atmintis liks neišdildoma ciceriečių mintyse ir šir
dyse. Ne tik ciceriečių, bet ir visos lietuviškos Ameri
kos išeivijos. K.

Detroit ir Grand Rapids, Mich...................... 400 n.
Pittsburgho vyskupijos par. ir kolonijos taip put

Du Bois, Pa............................... ............. . 720 n.
Visos Scrantono diecezijos par. ir kolonijos 850 n. 
Visos Schulkil Valley parap. Mt. Carmel, Pa. ir

Shamokin, Pa............................. .......... ...........900
Visos Pniladelphia parap. Chester, Pa. ir Port

Amboy, N. J.................................'....... .......... 425
Baltimore, Md.......................................................  125
Visos New Yorko ir New Jersey valstybių parapi

jos ir kolonijos............................................. 1500
Visos Hartfordo vyskupijos parapijos ........... ... 600 
Visos Bostono, Springfieldo, Providence, R. I. ir

Nashua, N. H. kolonijos
Šiomis dienomis į visas kolonijas bus išsiųstos 

aukoms rinkti kvitų knygelės. Kiekvienoje knygelėje 
bus po 25 kvitus ir aukų knygelės viršelyje įgalioji
mas aukų rinkėjui, su ALR Kat. Federacijos Centro 
sekretoriaus parašu ir antspauda. Kad išvengti nesu
sipratimų, aukotojai prašomi reikalauti iš aukų rin
kėjų kvitų ir savo ranka įrašyti paaukotą sumą i kvitų 
šaknelę.

Kolonijų Vadai, kurie gaus iš Federacijos Centro 
aukų knygeles, prašomi pasirūpinti tuojaus išdalinti 
tas knygeles veikliems ir įtakingiems kolonijų veikė
jams ir įpareigoti juos, kad jie nedelsdami pradėtų 
Lietuvai Gelbėti Fondo narių Vajų, apeidami visus 
kolonijos lieutvius ir net Lietuvai prielankius svetim
taučius.

Kad narių užrašymas vyktų planingai, kiekvie
nam rinkėjui reikia numatyti rajoną, kuriame jis tik 
vienas rinktų aukas ir užrašinėtų L. G. Fondo narius.

Tie lietuviai, kurių greit nepasieks aukų rinkėjas, 
prašomi savo auką Lietuvai Gelbėti Fondui prisiųsti 
paštu “Money Order” arba čekiu kartu su pasižadėji
mu. Pasižadėjimo blankai bus nuolat spausdinami vi
suose katalikų leidžiamuose , laikraščiuose iš kurių 
reikia tą blanką išsikirpti, įrašyti į jį savo pavardę, 
vardą ir adresą ir siųsti kartu su auka L. G. Fondui, 
kad to Fondo Valdyba galėtų tą aukotoją įtraukti j 
Fondo narių sąrašą.

ALR Kat. Federacijos Centras tikisi, kad katali
kų visuomenė, kuri visad buvo jautri visuose lietuvių 
reikaluose, padarys viską kas tik jos galioj yra, kad 
šis VAJUS pasisektų.

Nuo mūsų visų pastangų, broliai lietuviai, parei
na Lietuvos likimas. Dirbkime ir aukokimės, kad su
mažinti savo tautiečių kančias ir priartinti Lietuvos 
išsivadavimo ir laisvės valandą.

Mūsų tėvynės Nepriklausomybė yra mūsų šven
čiausias reikalas ir kiekvieno lietuvio garbės reikalas, 
todėl visi atlikime savo pareigą tėvynei įsirašydami 
Lietuvai Gelbėti Fondo NARIAIS.

A. L. R. Kat. Federacijos Centras, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III. i

1200
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Vckiečių kariai ginasi priešlėktuvinėmis kanuo- 
lėmis nuo britų karo orlaivių, kurie dažnai lanko vo
kiečių strateginius punktus, amunicijos dirbtuves ir 
kitus svarbius miestus bei dirbtuves.

Darbininkas Paverstas Automatu 
Pavergtoje Lietuvoje

Lietuvai Gelbėti Fondo
(Veikiančio Prie A.L.R. Kat. Federacijos)

Marių VAJUS lapkričio ir gruodžio mėnesiais 1940 m.

Lietuvai Gelbėti iš bolševikų okupacijos, pabėgė
liams iš Lietuvos sušelpti ir Lietuvos Valstybės repre
zentantams bei propogandos biurams Europos Valsty
bių sostinėse išlaikyti, reikalingos milžiniškos pinigų 
sumos.

Kadangi aukščiau minėtiems reikalams jokių ki
tų lėšų nėra, kaip tik aukos, kurias savo tėvynės rei
kalams aukoja Jungtinių Amerikos Valstybių lietu
viai, tai 1/3-dals reikalingų lėšų turės būti paimta 
iš ALR Kat. Federacijos žinioje esančio Lietuvai Gel
bėti Fondo, o kitus 2/3-dalius ruošiasi padengti kitos 
srovės.

Kad ištesėti savo pažadus ir pagelbėti tėvynei jos 
sunkią valandą, katalikų organizacijos, uoliai remia
mos savo Dvasios Vadų, jau pradėjo organizuoti aukų 
rinkimo kompaniją ir tikisi per paskutinius du šių me
tų mėnesius — lapkritį ir gruodi, gauti Lietuvai Gelbė
ti Fondui 10,000 narių, kurie užsimokėtų į tą Fondą 
nemažiau, kaip po vieną doleri metinio nario mokesčio.

Per DU MENESIUS 10,000 LIETUVAI GELBĖTI 
FONDO NARIŲ ir 10,000 dol. aukų tėvynės reikalams, 
tai katalikų visuomenės šių metų pabaigai vyriausias

Draugijų vadai pasirūpinkite, kad šis katalikų vi
suomenės nusistatymas būtų įvykdytas ir kiekviena 
kolonija išpildytų jai paskirtą kvotą. Pagal Federa
cijos Centro išdirbtą planą visoms Amer. lietuvių ko
lonijoms numatytos tokios minimalės L. G. Fondo na
rių kvotok: į ,
Illinois, Wisconsin ir Indiana kolonijoms 2,200 narių

KARO PANIKA LIETUVOJE
‘ z i

— Iš Lietuvos gaunama j mės, kad netrukus kilsiąs 
žinių, kad ten viešpatauja 1------ ---------i*1“'
karo panika. Sovietams 
prigrūdus šimtus tūks
tančių savo kariuomenės, 
kurios pilna ne tik mies
tuose ir miesteliuose, bet 
ir kaimuose bei miškuose, 
žmonės ne be pagrindo 
klausinėja vienas kito, ką 
visa tai reiškia. Juk lietu
vių tautai 
išlaikyti užtektų žymiai 
mažiau kariuomenės! So
vietų kariuomenė nestovi 
dyka. Iš Kauno apardytos į mis didelėmis pastango- 
tvirtovės maskoliai vėl ■ mis Tauragė Nepriklauso- 
stengiasi padaryti pirma- mos Lietuvos laikais buvo 
eilę tvirtovę. Pasienyje su iš griuvėsių atstatyta. Da- 
Vokietija tiesiamos kelios bar vėl randasi baimė, kad 
eilės spygliuotų vielų. Tai miestelis, kaip esąs pačia- 
daroma ne tik tam, 
lietuviai negalėtų pabėgti; 
iš sovietiškojo “rojaus”.
Taip pat gaunama ir žinių, J 
kad sienos zonoje, į kurią' raudonarmiečiai, matyda- 
gyventojams draudžiama mi besiartinančią katas-

— Oficiozinė sovietų Lie
tuvos vyriausybės “Tary
bų Lietuva” vedamajame 
straipsnyje kelia proble
mą, kuri geriausiai, negu 
bet kokia propaganda, pa
rodo, kokia visuotinė de
zorganizacija viešpatauja 
bolševikų valdomoje Lie- j 
tuvoje. Nepriklausomoji 
Lietuvos valstybė išbuvo 
daugiau kaip 20 metų. Per 
tuos metus spaudoje ir ki
tur buvo keliamos įvairios

karas. Tad nenuostabu, 
kad Lietuvoje pastebima, 
kaip jau sakyta, net tam 
tikra karo panika. Ypač 
iš pasienio su Vokietija 
sričių gyventojai aštriai 
tą paniką jaučia. Pav., 
Tauragės gyventojai pri
simena,

; saulinio 
kapinių tyloje miestelis

I 
I t kad pereito pa

karo metu jų 
nuo rusų ir vo-

skandalingai rusų kariuo
menė, skelbiama “nenuga
lima didžiosios Sovietų 
Sąjungos saugotoja”, pra
laimėjo pereitą žiemą 
prieš suomius. Nežiūrint 
milžiniško skaičiaus, ru
sai nieko nepajėgė padary
ti mažutei suomių tautai. 
Ir tik per ilgus mėnesius, 
kada suomius apgulė šim- 

į tai tūkstančių rusų, kar-! 
žygiška šiaurės tauta bu
vo priversta rusams už-

kiečių kariuomenių labai leisti nedidelę teritoriją, 
skaudžiai nukentėjo. Gy
ventojai pamena, kokio-

Šis rusų silpnumas atvėrė 
akis ne tik visam pasau
liui, bet ir patiems rusams, 
kurie bijosi susidūrimo su 
vokiečiais. Jei jau suomiai 
juos negailestingai pliekė, 
tai kas būtų, jeigu tektų 
susidurti su vokiečiais? 
Taip klausia savęs ne tik 
Lietuvos gyventojas, bet; 
ir sąmoningesnieji rusų o-Į 
kupantai, kartkartėmis į- 
siteisdami į kalbas su lie
tuviais.

Nors oficiališkai tarp 
Vokietijos ir Sovietų Są
jungos tebėra “draugingi” 
santykiai, bet Lietuvos gy
ventojai jaučia, kad kaž
kas bręsta. Žmonės, pri
slėgti GPU teroro ir viso
kių barbariškų okupantui 
įsakymų bei “reformų”,! 
nemažiau laukia karo įvy- 
kių. Karo atmosfera vieš-j 
patauja visame pavergto
sios Lietuvos gyvenime, 
numušdama ir taip pris
lėgtą nuotaiką dirbti ir 

’ kurti. Artėjančio karo 
siaubas pastebimas ir jau- 

pasiruošimai gyvento juo-į Taip p^at Lietuvos gy-čiamas, kaip kažkas gaiva- 
se sukelia pamatuotos bai-’ventojau prisimena, kaip liško, neišvengiamo.

kad, me pasienyje, pirmoje ei
lėje nukentėtų.

Iš Okupuotosios Lietu
vos gaunama žinių, kad

_  „ , mi besiartinančią katas- 
ateiti, kasama apkasai ir i trofą reiškia didelio susi
daromi kitoki sutvirtini- rūpinimo dėl savo likimo, 
mai. Gyventojai, matyda-. Tenka pastebėti, kad oku- 
mi tokius okupantų pasi- pantaii turi nežmonišką 
ruošimus, savaime spėlio- baimę prieš vokiečius. Ne- 
ja, prieš ką visa tai gali žiūrint visos propagandos, 
būti nukreipta. Tuo metu, ' raudonarmiečiai kažkaip 
kai Maskvos agentų reda- gaivališkai bijosi vokie- 
guojami ir diriguojami lie- čių. Be to, yra nemaža 
tuvių laikraščiai skambio- žmonių, kuriems teko su
miš frazėmis deklamuoja, sitikti su vokiečiais, kai 
kad raudonoji armija “iš- buvo okupuojama Lenki- 
laisvinusi” lietuvių tautą1 ja. Jau tuomet raudonar- 
nuo plutokratų diktatūros miečiai savo akimis matė, 
ir apsaugojusi taiką Rytų koks yra milžiniškas skir- 
Europoje, intensingai va- tumas tarp rusų ir vokie- 
romi kariniai okupantų čio kareivio.

“pagal- 
maitin- 
“pagel- 
“Drau-

problemos, liečiančios že
mės ūkį. Ūkininkas buvo 
mokamas ūkininkauti, 
jam buvo patariama 
kreipti daugiau dėmesio į 
vieną ar kitą ūkio šaką. 
Bet per visą Lietuvos Ne
priklausomybės laiką nie
kuomet nebuvo vedama 
akcijos už tai, kad ūkinin
kas — nuimtų jo paties 
pasodintus šakniavaisius!

Tuo tarpu “Tarybų Lie
tuva” tam klausimui pa
vedė net vedamąjį straip
snį. Autorius išdrožia visą 
pamokslą apie tai, kad 
“bet koks apsileidimas 
dirbant, nerūpestingumas 
nuimant derlių, yra ken-' 
kimas ne tik sau, bet ir vi
sai socialistinei visuome
nei, nes jei kuris valstie
tis paliks laukuose pūti ja
vą ar bulvę, vadinasi, to 
javo ar bulvės trūks ne 
tik jam, bet ir visai visuo
menei. Dėl to ir visa darbo 
visuomenė turi susirūpin
ti, kad likusiojo derliaus 
nuėmimas būtų kuo tobu-

I liausiąs”. Į derliaus nuė
mimo darba turinti įsikin
kyti visa visuomenė, ypač 
vietinės profesinės organi
zacijos provincijoje, vals
tiečių komitetai, partijos 
aktyvas ir komjaunuoliai. 
Kas gi tokio atsitiko, kad 
Lietuvos ūkininkas, taip 
prisirišęs prie tėvų žeme
lės, tiek daug prakaito įdė
jęs į tos žemelės tinkamą 
išdirbimą, staiga net nebe
sirūpina nuimti jo paties 
pasodintų šakniavaisių? 
Atsakymas labai papras
tas: bolševikai savo ekspe
rimentais pasiekė to, kad 
ūkininkas nebemato jokio 
tikslo dirbti, nes vis vien 
iš to nieko gero neišeis. Ū- 
kininkas yra paverstas že
mės ūkyje tarnaujančiu 
valdininku, tad ir šioje ga
mybos srityje įsigali ta 
baisioji biurokratija, ku
ria pasižymi visa sovietų 
santvarka.

Derliaus nuėmimo reika
lu profesinių sąjungų or
ganizacinio centro biuro

pirmininkas “draugas” 
Stimburys paskelbė net 
specialų atsišaukimą, ku
riame jis nusiskundžia, 
kad “jeigu matome šiuo 
metu dar nenuvalytų lau
ku, nenuimto derliaus, vi
si turime tuo susirūpinti— 
netik valstiečiai, bet ir 
darbininkai”. Pasak jo, 
“dar yra nekastų bulvių 
laukų, nenuimtų runkelių 
ir kitų gėrybių”. Todėl, 
girdi, reikia mobilizuoti 

! visas jėgas: čia ir profesi
nių sąjungų bedarbiai, čia 

. ir komunistų partija, čia 
j ir komunistiniai jaunuo
liai. Bet, kaip žinome, ko
munistų partijos ir kom- 

j jaunuolių dauguma yra 
žydai, tai kokia nauda ū- 

j kininkui, jeigu jam tokią 
j gaują atvežtų į 
bą”? Reiktų tiktai 
ti, o naudos ir šių 
bininkų” jokios.

į gas” Stimburys reikalau
ja, net, kad fabrikų darbi
ninkai nuo šeštadienio po
piet iki sekmadienio va
karo eitų į laukus dirbti. 
Štai dar vienas pavyzdys, 
kaip komunistai “rūpina- 

• si” darbininkų reikalais.
Darbininkas paverstas au
tomatu, kuris net šešta
dienio pavakarės ir sek
madienio poilsio negauda
mas turi dirbti, nes “ge
nialieji” Kremlio valdovai 
per kelis mėnesius suardė 
visą Lietuvos gyvenimą!

Tad netenka stebėtis, 
kad paskutiniuoju laiku į 
Vokietiją vis daugiau at
bėga lietuvių darbininkų, 
kurie nebegalėdami pa
kęsti bolševikiškos eks
ploatacijos, 
sieną, 
iš Stalino 
jaus”.

Dieną prieš tai, kaip pa
skelbtas atsišaukimas 
“derliaus nuėmimo”, 
mės ūkio komisaras 
kartą išleido įsakymą, 
ris tik patvirtina žinias a- 
pie visišką dezorganizaci
ją Lietuvos žemės ūkyje. 
Pagal šį įsakymą, tie as
menys, iš kurių atimta že
mė, bet kuriems palikta 
numatytoji norma, turi 
savo arkliais, inventoriu
mi ir darbininkais suarti 
laukus ne tik jiems palik
toje 30 ha normoje, bet ir 
toje žemėje, kuri iš jų a- 
timta.

Specialiai paraginami 
visiškai nusavintų ūkių 
administratoriai, ūkve
džiai ir komisarai, kad jų 
priežiūrai pavesti ūkiai 
būtų laiku suarti. Šis nu
tarimas turįs būti “neati
dėliojant pilnai įvykdy
tas”. Aišku, jeigu bolševi
kų eksperimentais suardy
to ūkio negalima bus tin
kamai įvesti, tai tokio ū- 
kio administratorius bus 
paskaitytas “sabotažnin- 
ku”, o koks likimas jo lau
kia, visi gerai žino.

sprunka per 
kad tiktai išbėgus 

sukurto “ro-

dėl 
že- 
dar 
ku-

Paskaitos Rusų Kalba

— Komunistų partijos 
Kauno komitetas nuo spa
lių 16 iki spalių 18 d. su
rengė tris paskaiats. Tik 
viena jų buvo skaitoma 
lietuvių kalba. Dvi liku
sios buvo skaitomos rusų 
ir, suprantama, rusų kal
ba. “Draugo” Sokolovo 
paskaita buvo apie “Krik
ščionybės atsiradimą ir 
jos klasinę esmę”. Kitą 
paskaitą skaitė “draugas” 
Stepanovas apie “Lenino 
Stalino partiją”.
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Garstyčios grūdas yra 
vienas iš stebėtinų Dievo 
kūrinių. Iš mažyčio, vos 
pastebimo grūdo pasodin
to derlingoje dirvoje, gar
styčios grūdas išauga į di
delį iššakotą medį. Pana
šiai yra atsitikę ir su A. L. 
K. studentų bei profesio
nalų sąjunga. Susiburta, 
dar naujai įsteigtoje kole
gijoj, pamažu išsiplėtojo 
iš mažo būrelio į dabartinę 
pilną organizaciją. Matai 
po metų sąjunga didėjo, 
augo, ir plėtojosi. Kaip ir 
tada 1931 metais visos A- 
merikos lietuvių akys bu
vo atkreiptos į tą mažą en
tuziazmo kupiną būrelį, 
juo labiau šiandien, lietu
viai žiūri į mus, kaipo vie
nintelę likusios vilties 
tvirtovę. Mums vieniems 
liko pareiga ir garbė išlai
kyti savyje ir kituose lie
tuviškumo bruožus ir sa
vąją brangią kalbą. Tiesa 
yra daugiau gyvuojančių 
organizacijų, tačiau jos 
skiriasi nuo mūsų savo es
me. Vienok A. L. K. stu
dentų jaunimo sąjunga y- 
ra vienintelė Amerikoje, 
kuri išsilaikė tvirtai lietu
viškumą tikroje žodžio 
prasmėje. Mūsų organas, 
žurnalas “Studentų Žodis” 
visuomet buvo spausdina
mas grynai lietuviškai ir 
tokiu visuomet pasiliks. 
Kiek naudos spauda atne
ša visuomenei mes visi ge
rai žinome. Be asmenų, 
knygos, žurnalai, spaus
dintas žodis, pagal jų tin
kamumus, pritraukimus, 
autoritetą ir domę, sutei
kia didžiausią pavienę au
ką tautos intelektualiniam 
gyvenimui. Mūsų A. L. K. 
sąjungos valdyba šią tiesą į 
anksti suprato ir neatidė-, 
liojamai žengė prie žurna
lo įkūrimo. Spausdintas 
žodis mus įgalioja tikriau 
įgyvendinti mūsų obalsius: 
“Gyvenk tikėjimui, Dirbk 
tautai, Siek mokslo”.

Dabartinio jaunimo mo
ralinė būklė tikrai peikti
na. Nepadorios “best-sel- 
ler” knygos, ir “popula- 
rūs” žurnalai, įtartini ki
nematografai, ilgi visnak- 
tiniai šokiai, moderniški 
susisiekimo patogumai, 
kaip tai, automobiliai, visi 
be išimties, prisideda prie 
jaunuolių moralinės kri
zės. Jaunuomenės obalsis 
“Good Times”, ir “Dau
giau Pasilinksminimų” 
lengvina to viso blogio 
šaltiniui — Piktui.

Prašyčiau skaitytojo ne
užkabinti įsitikinto pesi
misto titulą, nes tokiu ne
sijaučiu esąs, nebent pats 
nepastebėčiau. Pasilinks
minimai yra nedraudžiami 
ir net reikalingi jaunuo
liams jų gyvenime. Vie
nok tik dorus pasilinksmi
nimai yra patartini. Baž
nyčia irgi jų nedraudžia, 
net ragina.

Daugelio jaunuolių tikė
jimas baigiasi sekmadie
nio Šv. Mišių išklausymu. 
Jų namuose arba rankose 
nerasi nei vieno katalikiš
ko žurnalo. Jiems visokie 
“funny papers” ir sporto 
laikraščio dalys daug 
svarbesnės ir įdomesnės, 
negu katalikiškas žodis. 
Tad nenuostabu kodėl 
dažnai jaunuolių moralė 
šiais laikais pasiekė nau
ją, gilią bedugnę.

Mūsų sąjungos šūkis — 
“Gyvenk Tikėjimu”, tikrai 
įgyvendintas jos žurnale. 
Neišeis iš spaustuvės nei 
vienas leidinys, neturėda
mas kelius religinio turi
nio straipsnių, pabrėžian
čių tikėjimo svarbą ir rei
kalingumą. Mums lietu
viams tik reikia jį paimti 
į rankas ir perskaityti, 
tai įstikinsime. Turiu vil
ties, kad jis randasi pas 
daugelį lietuvių su kitais 
katalikiškais laikraščiais.

Mes visi jaučiamės, kad
esame lietuviais, lietuvių tos laisvą apsisprendimą.

tėvų vaikai. Ypač dabarti
niu laiku kai visą mūsų 
tautą pavergė neteisėta 
komunizmo jėga. Mums 
šiandien labiau negu kada 
kitados turi rūpėti Lietu
vos ir lietuvybės klausi
mas, jei norime toliau lie
tuviais pasilikti. Mūsų so
lidarumas turi šiandien y- 
patingai pasireikšti. Nors 
mes visi esame Amerikos 
pil'ečiai, mūsų tėvų šalis, 
garbinga Lietuva, taip gi 
yra mūsų šalis. Mes šio 
fakto negalime užsiginti. 
Mums, lietuvių jaunuome
nei, Jos vardas tiek svar
bus ir tiek džiaugsmo at
neša, kiek Ji mūsų tėvams 
suteikia. Šiuo laiku Lietu
va yra rusų, komunistinio 
kūjo bei piautuvo prislėg
ta. Mūsų broliai, seserys, 
lietuviai, yra žudomi, kan
kinami, ir naikinami bai
sios gaujos komisarų į- 
skais. Tai nepirmą kartą 
mes esame pajutę ruso 
priespaudos ranką. Atsi- į 
gavome kitados ir šį kar-Į 
tą atsigausim. Visi mums j 
užtikrina, kad Lietuva 1 
prisikels, tuomi pripažin
dami, kad mūsų brangi tė
vynė nežuvus. Mūsų tėvų 
šalis niekuomet nebuvo j 
mirusi. Jos dvasia, vardas,’ 
papročiai ir kalba šiandien | 
daugiau žydi, negu nepri-1 
klausomojo gyvenimo me-' 
tais. NE! Lietuva yra per 
garbinga, per didi, kad lik
tų panaikinta.

Mūsų sąjunga aktyviai 
įgyvendino šūkio dalį — 
“Dirbk tautai”, Studentai 
per pastarąjį seimą prašė 
Lietuvos atstovą Vašing
tone, kad pareikštų Lietu
vos Vyriausybei ir visuo
menei, kad lietuvių katali
kų jaunimas griežtai stovi 
už Lietuvos suverenumą 
ir pasipiktnięs protestuo
ja prieš kaimyninės vals
tybės smurto aktus, pa
vergiančius lietuvių tau-

Taip pat prašė pranešti,* 
kad lietuvių katalikiškas' 
jaunimas prižada savo vi
sišką paramą ir solidaru-: 
mą visose lietuvių tautos 
pastangose atstatyti visiš
ką Lietuvos nepriklauso
mybę. (S. Ž. Nr. 7, Vol. 8,i 
1940). I

Ne tik šių metų seime, 
buvo jiems Lietuvos rei-; 
kalai svarbūs, bet nuo pat! 
sąjungos įsteigimo. Mums 
tik reikia greit perbėgti jų 
protokolus ir įsitikrinti, 
kad A. L. K. studentų są
jungai Lietuvos nepriklau
somybė vis buvo priešaky
je-

Taip trumpai, vienok tai
syklingai apibrėžiama A. 
L. K. studentų sąjungos 
darbuotė praeityje. Todėl 
sąjungos dešimtmečio be
laukiant mes tikrai galim 
pasididžiuoti mūsų praei
ties darbuote. Jokiu būdu 
negalime sakytis, kad mū
sų darbas atliktas kolei 
lietuviai gyvens žemės ru
tulyje. Mes visuomet bū
sime įpareigojami dirbti 
tautai, gyventi tikėjimui, 
ir siekti mokslo. Atsižiūrė
dami į ateinančią mūsų A.

Rinktiniai baseball žaidikai, kurie siekė aukščiausio laimėjimo base- 
ball, kada buvo World Series Cineinnati.

L. K. studentų bei profe
sionalų šventę, linkėkime 
jai geriausio pasisekimo a- 
teityje, kad jos kūrėjų 
dvasia būtų visai įgyven
dinta, kad kuo daugiau su
burtų aplink save garbin
go lietuviško jaunimo ir jį 
vestų tikėjimo ir tautos 
keliais.

K. BAJERCIUS,

Motina Iš pasakų krašto.

Gėlių parodoje Pasadena, Cal., ši panelė Jetsy Po- 
sthuma, laimėjo parodoje “A” laipsniu su savo gražio
mis chrysanthemomis.
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"Juokinga" Poema
Rašo: LIETUVIS

(Tąsa)

Oki« "Reforma”
Ar neklestėjo 
Lietuvoj ūkis. 
Tvarte stovėjo

Viafiame iš žaidimų. kądąDodgers laimėjo nuo Steelers 21—0, parodoma uŽblokavimo 
vartai prieš 27, ir 26-jo gavimas keturių yardų laimėjimą. i <

Paršas nutukęs!
žvengė kumelė.
Lankoj paleista, 
Oabar dalelė 
Kitokia. Keista.

Raudoni ponai
“Reformą” veda:
Ant žemės sprindžio 
Jie “rojų” žada!

Brolau turėki 
Vaizduotę plačią 
Ir išmaitinsi vaikus 
Ir paėią!

Prakaitą kartų
Ant žemės berti
Ir dykaduonius
Raudonus šerti.

“Klausyk, Smetona 
Tave kankino;
Nieks mūsų "rojuj' 
Vargo nežino!” 

“Tavoršėius” taria 
Prastam artojui: 
“įsivaizduoki!
Gyveni rojuj!”

Dirbki žemelę. 
Prakaitą brauki. 
Rojuj gyvendama. 
Laimės nelauki!

Būk komunistas. 
Noriai aukokis, 
O jau su maistu 
Patsai žinokis.

Kada numirsi —
Nieks neis ii proto:
Raudonas bosas

■ zOi. .

f»,vsn'

Duos žemės imot^! 
Dabar lyg jautis
Dirbki per dienas,

(Tąsa)
— Paklausyk, broli! — 

tariau dar kartą, didžio 
liūdesio prislėgtas. — Pa
klausyk, mielas brolau. Aš 
esu tikras tavo brolis, vie
no tėvo ir vienos motinos 
augintas, kuris vaikščio
jau po platųjį pasaulį. A- 
pėjau žemę tris kartus 
skersai ir išilgai. Su kara
liais už vieno skobnies sė
dėjau ir su kunigaikščiais 
kas dieną pietus valgiau. 
Bet dabar visi paniekino, 
ir parėjau pėsčias į gim
tąją savo šalį. Parėjau į 
savo kraštą, kuriame gi
miau ir užaugau. Pėsčias 
ėjau devynias dienas ir 
devynias naktis, duonos 
kąsnio nekandęs ir van
dens lašo negėręs. Kojos 
krauju patekėjo, o galva 
iš nuovargio svaigsta.

Išnešk man, brolau, iš 
po savo skobnies nors juo
dos duonos plutą, kurią 
tavo šunes graužė, ir duok

Bus rankos tvirtos
Tarytum plienas.

Matys pasaulis 
Tuoj tavo jėgą. 
Pažins milinę 
Tavo sermėgą!

“Ar tai ne laisvė?
Ar tai ne rojus?”
Mulkin’ “tavorsčiai”
Vargšus artojus.

Artojaus rankos 
Jau surakintos, 
Derlingos lankos 
“Draugų” numintos.

Jo menkas ūkis,
Jau apkapotas.
Gal išsikraustyt 
jsakyms duotas.

Tad štai “tavoršėiai” 
šauk lyg padūkęs: 
Valio reforma!, 
Sovietų ūkis!
(Bus daugiau)

išgerti vandens lašą nors 
iš šukės, kad atsigautų 
mano širdis.

O brolis tuomet grasan
čiu balsu man tarė:
— Nenoriu, valkata, pa

žinti tavęs ir klausyti tavo 
žodžių, kurie mane erzina.

Nueik, tau sakau, nuo 
mano durų kogreičiausiai, 
nes liepsiu paleisti nuo 
grandinių visus dvylika 
šunų, kurie nulos tave per 
plynus laukus, kaip vagį 
atėjūną, vien tik negandas 
žmonėms nešiojantį.

Tuomet palikau savo 
Į brolio namus ir nuėjau 
. juodo skausmo smaugia- 
; mas be kelio ir be tako,I ’griausmų lydimas ir žaibų 
šviečiamas.

O kaį priėjau rūmus, ku- 
į riuose ūžė puota ir muzi- 
> kos garsai skambėdami 
I bangavo, pasibeldžiau į 
i auksu apkaustytas duris. 
! Kai viduje pasigirdo švel
nus žmogaus balsas, pil
nas džiaugsmo pažinau, 

i jog tai balsas mano sesers. 
Tikros sesers, su kuria 
kartu pas tėvus augau. Ir 
tariau tuomet:
— Miela sese • Pažinau 

tave iš balso švelnaus, jog 
esi mano sesuo. Aš varg
šas tavo brolis. Lauke dūk
sta audra didžiausia. Ati
daryk man brangias savo 
rūmų duris ir leisk nors 
po laiptais pastovėti, kol 
nurims tekėjusios vandens 
srovės iš dangaus.

Bet sesers balsas man 
atsakė:

(Bus daugiau)

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

Šuo palaikomas žuvininkų ratuko sistema leidžia 
šuniui laisvai bėgioti ir būk tai nevargina jo palydovų.
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Melagingos Pašnabždos Šmei
žia Mūs Gerus Veikėjus

Dalyvaujant Philadel- 
phijos Seime ir iš kjtur 
teko girdėti, kad ne vis
kas buvo švaru buvusiame 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fonde Pasaulinio karo 
metais. Panašūs nepama
tuoti šnabždėjimai šiuomi 
brangiu mūsų tėvynei lai
ku tur būt atsirado, kad 
kenkti mūsų tautos gelbė
jimui, ypatingai mūsų 
naujai susitvėrusiam Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Fondui Philadelphijoje, 
kurį, matomai, norėta, pa
sitikti su mėginimu jam 
kenkti.

Nuo pat pradžios Lietu
vos Nepriklausomybės 
Fondo ir New Yorko Tau
tinės Tarybos susitvėrimo 
buvau jų vice - pirmininku 
ir dalyvavau jų tur būt

Pietų Amerikoje Kelionės 
įspūdžiai

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

PATAPK AMERI- 
KOS PILIEČIU

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

vyzdį, kaip vienas po pra-! 
leidimui kelių dešimčių I 
dolerių pakalbęjimui ilgą ■ 
laiką telephonu iš New 
Yorko į Washingtoną ko- 
svarbiausiais reikalais 
mūsų tautos, tik mostelė
jimu rankos atsisakė pri
imti iš Tarybos atlygini
mą. Jis jautė garbę, kad 
jis buvo gavęs taip didelę 
privilegiją patarnauti savo 
tautai. Vėliaus, jis mirė 
badu ir jo kūnas teko chi
rurgijos mokyklai. Kitas 
kasmet praleisdavo kelio- 
liką šimtų dolerių ir po 
kelias valandas kasdien i 
tautos reikalams, nešda-! 
mas tautai kelių dešimčių' 
tūkstančių naudą, o apleis- ■ 
damas savo prekybą, liko : 
be cento. Jo kūną palaido
jo valdžia. Kas vieno išlai-į 
dos siekė daugiaus, ne i 
kaip jis galėjo lengvai jas 
panešti iš savo nuolatinio 
užsiėmimo. Trečias rizika
vo kasdien savo gerą vie
tą paskui jį sekiojo ir a- 
pie jį tyrinėjo slapta kari
nė policija. Po kelių metų 
ir jis turėjo pasitraukti iš 
savo vietos, iš priežasties 
jo rūpinimosi ne savo už
siėmimo reikalais. Jie vi
si, pašventė savo gyveni
mo kogeriausius metus, 
senatvei nesukrovę jokių 
turtų, dabar turi likti be j 
darbo ar vieta nuo vietos' 
po šiek tiek uždarbiauti 
sau pragyvenimui. Tiesa, 
tai buvo jų pačių kaltė; jie 
buvo perdideli idealistai; 
nuo savęs metė, kitiems 
davė.

Ir dabar, mieli broliai ir 
sesers, po 26 metų atsira-; 
do jų šmeižikai pašnabž-, 
domis, neaiškiais žodžiais 
juos vagimis vadinu, jų 
veiklą melagyste diskredi
tuoja. Tik niekšai gali elg
tis tokiu būdu, o ne patri- 
jotai ar geri žmonės.

Nežiūrint tokiems me
tams, mes vėl stojame į

kiekviename susirinkime, 
jei tik galėjau. Visi Fondo 
pinigai ėjo per Tarybos 
rankas. Abi organizacijos 
turėdavo nutarti kokiems 
tikslams jie buvo skirti. 
Lik šiam laikui iš niekeno 
lūpų nesigirdėjo jokios 
kritikos, kaip tie pinigai 
buvo sunaudoti. Katalikų 
Federacija duodavo mums 
nurodantiems mieriams 
kelias dešimtis tūkstančių 
dolerių. Nei vieno žodžio 
kritikos mes nuo jų negir
dėjome. Tarybos protoko
lai randasi pas Vytautą 
Sirvydą, Rouses Point, N. 
Y., o Fondo sąskaitų kny
ga Dr. M. J. Viniko,' 307 
West 30th Street, New 
Yorko Mieste, globoje. Kas 
nori, gali apie viską pasi
teirauti, ar parašyti man 
ir aš mėginsiu surasti pats 
apie ką yra kritikuojama.

Kad visuomenė galėtų 
nors truputį suprasti apie 
žmones, kurie atsakomin- 
gai vedė tuos reikalus, aš 
painformuosiu apie juos 
nors čia trumpai. Visi vei
kėjai, kurie turėjo reika
lus su bendrovėmis, kurio
se uždirbo ar turėjo nuos
tolius, nebuvo daleisti tu
rėti sprendžiamąjį balsą 
šiose dviejose organizaci
jose jų veikėjais, kurie ne
turėjo nieko bendro su ak- 
cijinėmis bendrovėmis. 
Dalyvaujant šiose organi
zacijose — Fonde ir Tary
boje — jie visai elgėsi tei
singai visi. Nedalyvau
jantieji bendrovėse lankė 
kiekvieną susirinkimą 
Fonde ir Taryboje. Kada 
būdavo reikalas, jie pa
dengdavo visas išlaidas, 

i patys neturėdami jokių 
I turtų. Duosiu čia vieną pa-

- DARBININKAS

Kada vokiečiai nugalėję prancūzus grįžo trumpoms atostogoms į sa
vo tėviškę, Vokietiją, tuomet juos patiko vokietaitės - mergaitės ir kaip 
paveiksle matome, apibėrė gėlėmis.

Montrealo Žinios
Neseniai mūsų parapiją ap

lankė svečias, kun. Andriuška, 
kuris specializuoja Quebec’s. 
Jis labai simpatiškas kunigas ir J 
geras pamokslininkas.

Lapkričio 3 d. montrealiečius 
aplankė garbingas svečias, kon
sulas Daužvardis iš Chicago ir 
atstovaująs Canados lietuvių 
reikalus konsulas iš Toronto. 
Vytauto klube, 2161 St. Cata- 
rine St., buvo surengtas vaka-i 
ras. Žmonių atsilankė labai 
daug. Prakalbas pasakė Toron- 

tautos darbą raštais, kal
bomis ir visaip kitaip, kiek 
tik mes galime, kad tik 
Lietuva vėl liktų nepri
klausoma ir mūsų broliai 
ir sesers galėtų vėl links
mai ir laisvai gyventi savo 
šventoje žemėje.

Vincas F. Jankauskas

to ir Chicagos konsulai. Meninę 
dalį išpildė parapijos choras; 
eiles pasakė jaunuolis Mazurai- 
tis. Svečius supažindino su va
karo dalyviais klubo pirminin
kas F. Šarkis.

Po prakalbų buv’o surengtai 
vakarienė svečiams ir daly
viams. F. D.

vieno iš mūs bus gyvenimas. 
Tiesa, atkeliavę į aukso šalį, 
Kanadą, ir į puošnų Montrealo 
miestą radome jį gražų ir tur
tingą. Jis žiba pasipuošęs bliz
gančiais bažnyčių bokštais, mo- 

į derniškais įrengimais, viešbu
čiais, teatrais ir gražiausiom į- 
staigoms. Bet turiu pasakyti, 
kad mūsų Lietuvos vaikų gyve
nimas visai netoks gražus, kai 
Montrealo miestas. Apsivylėm. 
Vietoj tų aukso krūvų radom 
tik surūdyjusią geležį. Ir nevie- 

: nam iš mūsų Montrealo gyve
nimas parodė padus. Na. bet vis 
dėlto Lietuvis palieka pilnoj to 
žodžio prasmėj. Lietuvis kant
rus ir darbštus. Kur mes nei-• 
sim. visur sutiksim savo tautie
tį. geležinėj, bravare, stiklinėj, 
siuvykloj ir kitur. Ir nevienas 
Montrealietis savo darbštumo 
dėka turi nuosavybes, ir važinė
ja moderniškais karais. Keletas 
draugų turi restoranus, kiti mė
sos krautuves, kiti kepyklą, 
drapanų valyklą ir kitokių 
smulkesnių biznelių. žodžiu pa-

Kaip Gyvena Montrealo 
Lietuviai

Mes brangios tėvynės Lietu
vos vaikai. Vieni pusamžiai, ki
ti tik pražydę savo gyvenime; 
vieni žiaurių aplinkybių verčia
mi, kiti gražiausių vilčių išsi- 
audę didžiausius audeklus, at
keliavome per bedugnės jūros 
šėlstančias bangas į svetimą ša
lį laimės pasisemti. Važiavome 
paskendę savo saldžiųjų svajo
nių vaizduose, kai dausų sapne, 
bet nesupratom, kad. kaip šėls
ta tos jūros bangos, toks ne 

8
Į sakius, montrealiečius peikti 
' būtų neteisinga. Jie visi ener
gingi ir darbštūs. Nors čia pro
fesionalų, bei inteligentų lietu
vių nėra daug, pradines moky
klas baigę, keletas yra ir gim
naziją lankę, bet jie visi dideli 

i šviesos mylėtojai. Čia puošia 
montrealiečius įvairios visokių

, įsitikinimo draugystės, kurias 
'sutvėrė tie patys asmenys.

i Montrealietis per dieną išdir- 
' bęs sunkų darbą, o vakare šyp- 
i sančiu veidu bėga knygomis ne
šinas draugysčių reikalais. Taip 

i pat Montrealo lietuvis nesuka 
galvos su užpuolančia liga, nes 
jis turi, net penkias pašai pi ne s 
draugijas, ir kokia jam pat In- 

' ka, tos jis yra narys. Iš šitų 
penkių pašalpinių draugysčių 
pati didžiausioji yra Montrealo 

Į Sūnų ir Dukterų Draugija. Ji 
: turi 600 geram stovy narių, ir 
turi $6000. O kitos palaipinės 
draugijos turi narių po 300 ar

i po 200, apie jų turtą kalbėt ne-
1 galiu, nes gerai nežinau. Be to 
nemanykit broliai Amerikiečiai 
ir kiti, kad Montrealo lietuvis 
gyvenimo apviltas ir liūdi, kai 
paukštelis narve. Tos pačios 
draugystės rengia visokias puo
tas, ir pasilinksminimus. Iš tų 
pačių draugų mes turim gerus 
menininkus, muzikantus, šoke- 

ė

jus ir įvairius sportininkus.
Montrealo lietuviai nepaiso 

vieni, kitų pažiūrų, bei įsitikini
mo. Jie yra vieningi ir gyvena 
kuo geriausioj taikoj. Tai taip 
gyvena lietuviai laimės šalyje, 
Kanadoj, ir turtingam Montre
alo mieste! Kuriems laimė kiek 
šypso tas gyvena ir nesiskun
džia, o kuriems laimės kibirkš
tėlė nepatekėjo ar užgeso, tas 
gyvena ir dejuoja, kai sužeistas 
paukštelis. Kadangi aš dar vieš
nia šito laikraščio skiltelėj ir 
nenorėdama, kad šitie žodžiai 
gerbiamiems skaitytojams nu
sibostų apie daugeliui nežino
mus žmones ir miestą, tad 
trumpai pabrėžusi, baigsiu. O 
kūmutė kai apsipranta ką, tai ji 
pakalbės plačiau ir daugiau.

Palangos Birutė.

LAISV E
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DIEVO TINKAMUMAS
(Kalba pasakyta Sausio 1, 1939)

Taip buvo pradžioje, taip yra dabar, ir 
taip bus iki pabaigos. Milijonai Europoje bu
vo mokomi kumštį suspausti ir spiauti į Jį, 
kada Jo vardas buvo minimas; jie negali ir 
dabar palikti Jį ramybėje. Jie ne vien žmonės 
be religijos, bet jie žmonės prieš religiją; jie 
ne tik šalti Dievui, bet jie dega bedieviškumu.

Iš kur toks ateizmo entuziazmas? Iš kur 
jie gauna sau energijos tokiai neapykantai ? 
Iš kur toks apostolatas prieš Kristų? Iš kur 
tokia gausybė ginklų Dievo daiktų pagrobi
mui ir Dievo moterų žudymui? Iš kur gavo 
Hitleris drąsos Jehovo vardą ištrinti iš sina
gogų ir katalikus išvaryti iš jų mokyklų, pro
testantų ministęrius iš jų sakyklų? Jie tą ga
vo nuo Dievo tikrenybės. Žmonės vėlėmis ne- 

sikarščiuoja. Jie nekovojo su fantazija išsi
reiškimais. širdys mirusiųjų neteisia. Jos tik 
gyvuosius neapkenčia. Atmesdami Dievą, jie 
liudija, kad Jis yra. Niekas šiandien neap
kenčia Ciesoriaus, • arba Napoleono, arba 
Gengis Khan. Kodėl ne? Todėl, kad neapy
kanta miršta su neapkęstančio daikto žuvi
mu. Žmonės daugiau kumščių nerodo Bis- 
marck’ui, nesaugoja Nelson’o kapo. Bet Kris
tui jie vis kumščius gniaužia. Jie sako, kad 
Jis miręs, bet jie saugoja Jo “kapą”. Sako, 
kad Jis esąs kaip kūdikis silpnas, bet Erodai 
vis siuntinėja savo kareivius nužudyti silp
nąjį Kūdikį.

Yra tiesa, kad jie neapkenčia užtai, kad 
jie tiki — ne su Atpirkėjo gyvuoju tikėjimu, 
bet su prakeiktųjų tikėjimu. Niekuomet ne
būtų skiepijimo, jei nebūtų gemalėlių; nie
kados nebūtų buvę prohibicijos, jei nebūtų 
buvę ko uždrausti; ir niekados nebūtų ateiz
mo, jei nebūtų Dievo, kuriam galima netikė
ti. Jų neapykanta yra tik jų bergždžias mėgi
nimas paniekinti. Jie neapkenčia tik dėlto, 
kad jie privalo mylėti.

Reikšmingiausias dalykas tas, kad tik 
tose valstybėse, kuriose Jis buvo smarkiau
siai atstumtas, žmogus buvo daugiausia nu
galėtas. Taip kaip Jis buvo persekiojamas, 
žmogus buvo persekiojamas. Kaip tik pasau
lis atstumia Jį, kuris sakė, kad žmogus turi 
vertės, žmogus tuojaus praranda savo ver
tingumą; tuo įvykiu, kuriuo pasaulis neteko 
To, kuris taip mylėjo žmogų, kad už jį mirė, 
žmogus pats nustojo viso vertingumo; tą va
landą, kada yra pamiršta kaina, kuri kartą 
buvo užmokėta už sielą, — siela tuojaus 
pradeda būti valstybės įrankis. Šis žmogaus 
nugalėjimas Rusijoje, Vokietijoje, Meksiko
je, Ispanijoje, ir šiek tiek Italijoje, tampa 
daugiau stebėtinas užtai, kad ateina tuo lai
ku, kada žmogus turi viską savo gyvenimo 
pagerinimui. Žmogus dar niekados neturėjo 
tiek daug galios, ir dar niekados nebuvo ta 
galia taip sukoncentruota gyvybių distruk- 
cijai; dar niekados nebuvo tiek daug turto, 
ir niekados tiek daug neturtingumo; nieka
dos tiek daug mokslo, ir niekados toks mažas 

teisybės žinojimas; niekados neturėjome 
tiek daug maisto, ir niekados tokios alkstan- 
čios minios. Žmogus yra apsuptas prabangų 
ir patogumų, apie kuriuos pirmesnės kartos 
nė nesapnavo, tačiau jis niekados nebuvo 
taip apviltas, niekados taip gailėtinas, nieka
dos taip abejotinas apie ateitį. Jis viską tu
rėdamas, nieko neturėjo, nes pamiršo vieną 
daiktą: savo vertingumą, savo vidujinę kai
ną, savo aukštą pašaukimą. Tik tas, kuris 
užmokėjo kainą, gali jam pasakyti kiek jis 
vertas. Pametę Atpirkimo kainą, kuri buvo 
“neįvertinama” ir nupirkta Nekalto Avinė
lio Krauju, diktatoriams yra lengva pamany
ti, kad žmogus visai neturi vertės, ir tikėti, 
kad jis yra tik kraujo lašelis rasės gyslose, 
tik kitas kareivis kariuomenėje, ir tik ma
žas dantuoto rato dantelis Didžiajame Trak
toriuje.

Kodėl Hitleris persekioja Bažnyčią ir žy
dus? Kodėl Stalinas persekioja visas religi
jas? Lengviau paklausti, kodėl Erodas neap
kentė Kristaus? Kaip juokinga viskas atro
do. Ričardas Crashaw puikiai viską sukon
centravo savo žodžiais: “Tu esi kareivis, E- 
rodai, siuntinėk savo žvalgus. Pastebėk kaip 
Jis yra aprūpintas tokiam baisiam karui. 
Kokie Jo šarvai? — tik ploni drabužiai. Jo 
trimitai? — švelnūs šauksmai. Jo vyrai, kad 
tiek daug drįsta? — nemokinti piemenys. 
Koki Jo žirgai? Ak, sulysę gyvuliai! Lėtas 
jautis ir paprastas asilas”. Tat-gi, jūs kiti 
Erodai Meksikos, Vokietijos, Rusijos, ir Is
panijos: Kodėl jūs bijotės Bažnyčios, kuri 
yra ginkluota, kai jos Kūdikis Karalių? Iš- 
siuntinėkite savo žvalgus. Kas yra jos stip
rybė? Tik Maldos jėga ir Gyvybės Duona ir 
Vynas, kurie leidžia Skaistybės atžalas. Kur 
jos kariuomenė? Tik taikos kareiviai, neieš- 
ką malonumo, nes turi skaistybės priesaiką; 
ne turto, nes turi neturtingumo priesaiką; 
ne jėgos, nes turi paklusnumo priesaiką. Ko 
Ji siekia ir koks Jos tikslas? Atnešti išgany
mą valstybėms ir gydyti jūsų palaužtus 
sparnus. Kodėl, tat, jūs siuntinėjate kariuo
menes panaikinti Ją, kuri yra be ginklo; taip 
kaip Erodas išsiuntė kardus panaikinti tuos, 

kurie negalėjo pakelti kardo? Bažnyčia nėra 
pretendentė jūsų sostų. Kristus atėjo nenu
plėšti vystančias karūnas nuo jūsų diktato
riškų kaktų, bet padėti ten amžinas. “Kodėl 
Jam ieškoti tavo vainiko, Kuris Savo atida
vė?” Non erioit mortalia, Qui regna dat ce- 
lestia. Ar tu negali matyt, kad Bažnyčios no
ras gelbėti žmogaus sielą nėra joks neigimas 
žmogaus pareigų tarnauti savo tėvynei? A- 
budu yra formos maldingumo, — kuris yra 
Dievo meilės ir artimo meilės teisė. Aš jus 
perspėju, Bažnyčios priešai, — jūs galite ją 
persekioti, jūs galite sudeginti bažnyčias, 
pagrobti jos neliečiamus turtus, išžudjdl jos 
dvasiškius, bet aš jums sakau, jūs žudote ne
kaltuosius. Jūs dar kartą primenate mums, 
katalikams, kad ne pamirštume, kad mes e- 
same aukos vaikai, kad nekaltųjų aukojimas 
turi tęstis aplink Nekaltojo lopšelį, ir kad 
mes turime būti pasirengę mirti ne dėl kitų 
prasikaltimų, bet užtai, kad tikime Dievui.

Ir koks gerumas išeis iš jūsų persekiojimų 
Vokietijoje, Rusijoje, Meksikoje, ir Ispanijo
je? Jūs negalite panaikinti Bažnyčios, taip 
kaip jūsų protėvis Erodas negalėjo panai
kinti Kristaus. Erodas išžudė kūdikius, bet 
ne Kūdikį. Jūs žudote katalikus, bet jūs ne
galite išžudyti katalikybės. Kūdikis Atpirkė
jas bėgo nuo Erodo kardo į Egiptą. Ir šian
dien jūsų kardai Kristų ir Jo Bažnyčią išva
rė iš šių dienų Betliejaus— iš Ispanijos, Mek
sikos, Vokietijos, Rusijos, — į šių dienų E- 
giptus, kurie duoda apsaugą. Mūsų šalis 
šiandien yra Egiptas, kur ištremti meksikie
čiai pasistatė savo seminariją, taip kaip 
Prancūzija yra Egiptas tiems ištremtiems 
rusams lavinti savo kunigus, pasirengusius 
mirčiai, jei taip reikėtų, kaip kiti nekaltieji 
miršta po Nekaltojo vėliava. Ateis diena, ka
da jūs žemės diktatoriai, kurie žudote tą, ku
ris yra silpnas ir nekaltas kaip kūdikystė, 
mirsite. Erodas mirė. O po to? Po to Bažny
čia grįš į šių dienų Egiptus, grįš atgal į jūsų 
pačių žemes; pamirš, kad jūs kartą įsakėte 
ją žudyti, ir jūsų tarpe Ji augs metuose, ma
lonėje ir išmintyje prieš Dievą ir žmones. — 
ir tik ta viena bus jūsų didybė! B. d.
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HAVERHILL, MASS.
LDS 112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Pranas Česumas — New Hamp- 
shire University; Sofija Utkiū- 

' tė — Becker College; Česnulevi- 
I čiūtė, Helen — Regis College;

'■■jj

Sįįj

Trečiadienį, lapkričio-Nov. 27 Treinavičiūtė, Virginia — New
d., š. m., 7:00 vai. vakare, Ka- Hampshire University; Augu- 1
talikų Centro salėj. įvyks LDS 
112 kuopos svarbus susirinki
mas. Kviečiami visi nariai atsi
lankyti. Valdyba.

VORCESIER, MASS.
Šv. Kazimiero parapijos cho

ras, vadovaujant muzikui J. Že
maičiui, rengia didelį minstre- 
lį, kuris įvyks lapkričio 20 die
ną, 7 vai. vakare, Mechanic sa
lėje, Main St. Girdėti, kad mu
zikas Žemaitis su savo choru 
puikiai pasiruošė. Po minstrelio 
bus šokiai. Todėl visus vietinius 
ir apylinkės lietuvius kviečiame 
dalyvauti.

Visas pelnas parapijai.
Įžanga tik 5S centų Kvieslys.

HASHUA, H. H.
Šv. Kazimiero parapija gerai 

veikia. Šią vasarą turėjom tris 
išvažiavimus, iš kurių gavome 
pelno apie §700. Dabar prasidė
jo kortavimo vakarėliai. Vaka
rėliai įvyksta ketvirtadienių va
karais; prie jų daug prisideda 
draugijos. Pelnas skiriamas pa
rapijos naudai.

naitė, Sofija — Baltimore Nur- 
sing School; Rasimavičius. An-1 
tanas — Michigan University;' 
Baranauskaitė, Veronika — St. į 

Elizabeth’s Hospital; Andrus- 
kevičius, Juozas — St. Anselm’s 
College; Latvis, Jonas — Syra- 
cuse University; Andruskevi- 
čius, Alfonsas — New Hamp
shire University; Navickas, Jo
nas — Crandall College; Rau
donis, Alfonsas — Boston Uni
versity.

Reikia tik džiaugtis, kad mū
sų lietuviai siekia aukštesnio 
mokslo, reikia tik palinkėti, 
kad jie pamiltų lietuvišką vei
kimą ir lietuviškas organizaci
jas. Turime ir profesijonalų, 
kurie gerai žino savo profesijas 
ir daug lietuviams pagelbsti,! 
pav. adv. B. Degasis, adv. L. 
Velička ir A. Bakanauškas, Dr. 
C. Umpa ir dantistas J. Kvara- 
ciejus. Reikia dar mums vais
tininko, kuris čia galėtų pada
ryti sau neblogą pragyvenimą.

Nesenai Jonui Nadzeikai bu
vo padaryta apendicito operaci
ja. Operacija gerai pavyko. Lin
kime jam greitai pasveikti.

A J
::v:::»a£3i8SM

Brooklyn, N. Y„ kuris taip pili-] 
kiai ir tikrai artistiškai pasiro-: 
dė scenoje, vaidindami penkių! 
aktų veikalą “Rytų Pilis”. Vai-; 
dinimas buvo tikrai artistiškas! 
ir patenkino pilnutėlę parapiji- j 
nę dalyvių svetainę. Nors jau 
praslinko daug laiko, bet brook- 
liniečiai paliko neužmirštamą 
philadelphiečiams lietuviams į- 
spūdį.

i Sodalietės yra labai dėkingos 
Katalikų Jaunimo Draugijai už 
atsilankymą ir palinksminimą, 
kurie nemažai mus prijuokino.

K. D.
I

I

BURLINGTON, VERMONT

Kada nacių karo orlaiviai bombarduoja Londoną/ 
tuomet, kaip čia vaizde matosi, britų gyventojai pra
leidžia laiką požemiuose.

Pennsylvanijos Žinios
Seserys Pranciskietės 

Dėkoja

Lakewood Parke Lietuvių 
Dienos Rengėjams Bei 

Dalyviams

Dienos

PHILADELPHIA, PA.

Paremkime Misijonierius

Štai vieno lietuvio kunigo rųj- 
sijonieriaus laiškas, kuriuo pra
šo mūsų paramos. Kunigas-mi- 
sijonierius laiške tarp kitko ra
šo: “Varkstu čionai misijose 

i dėl Dievo. Jūsų auka bus didelė 
• pagelba Dievo žodžius toliau 
platinti tarp netikinčių. Širdin
gai tariu ačiū”. Rev. A. A. Pu- 

■ lokas.
i Atjaučią,^ypatingai šiame mė- 
Inesyje, pasiųskite pagal išgalės 
Sauką, kur bus nuoširdžiai pri- 

ir už tai bus atlaikytos

Tire Service, Ine.
Henry A. Kunzie, Sav. 

Pristatytojai U. S. padangų ir Exide Baterijų 
Specializuojasi Alaus Ištaisymo Ratų. 

Peržiūri, Taiso, Aliejuoja Automobilius
! 71 South Union St. Tel. 1080 Burlington, Vermont

i į

i. Burlington Cadillac Co., Ine.
Cadillac — LaSalle — Oldsmobile 

Parduoda ir patarnauja
FIRESTONE PADANGOS — VVillard Baterijos
141 North Avė. Tel. 1631 Burlington, Vermont r

I

I

F. H. TAPLIN, Incorporated
PACKARD |

s ‘Klauskite žmogaus, kuris yra Packard savininkas’ |
11 North Avė. Tel. 2160 Burlington, Vermont

Iš mūsų kolonijos daug lietu
vių studentų eina aukštesnį 
mokslą. Kuriuos teko sužinoti, 
paminėsiu. Štai: Tamulionis, 
Leonardas — St. Anselm’s Col
lege; Sabaliauskaitė, Ona — 
Boston Conservatory of Music:

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Lapkričio 9 d. mirė J. Vaške
vičius. Palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis iš Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčios parapijos ka
puose. Nuliūdime paliko žmoną 
Petronėlę.

'Lapkričio 9 d. apsivedė Julija 
Česnulevičiūtė su Jonu Akula- 
vičium. Vestuvėse dalyvavo 
daug svečių iš kitų kolonijų. 
Linkime jaunavedžiams geriau
sio laimės.

Darbai mūsų kolonioje eina 
lar gana gerai, ypač gerai dir
ba audimo fabrikai, nes daug 
gamina dčl kariuomenės, todėl 
dirba ir viršvalandžius.

Dzūkelis

Jūsų 26-tos Lietuvių 
pelną — $275.30 (ketvirtą da
lį) gavome iš tos dienos iždinin
ko kun. K. J. Rakausko. Džiau
giamės, matant tokį gražų su
pratimą katalikiškos akcijos 
Jūsų tarpe. Vienuolynų rėmimo 
idėja yra aukščiausios katali
kiško veikimo laipsnis, nes sa
vo aukomis Jūs padedat toliau) 
tęsti apaštališką bei kultūrinį 
vienuolyną uždavinį, ir tuomi 
pasidarote tų vienuolynų gerų 
darbų ir maldų bendradalyviai.

Melsimės, kad ant kiekvieno 
iš Jūsų nužengtų Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio palaiminimas: 
“Kad Viešpats palaimintų tave 
ir užlaikytų tave! Kad Jis at
kreiptų Savo Veidą į tave ir 
pasigailėtų tavęs! Kad Jis pa
stiprintų tave ir teiktų ramybę! 
tau!”

LOS ANGELES, CAL

Sodalietės Reiškia Viešą
Padėkac• ■ . »

Šv. Kazimiero parapijos soda
lietės, ypač valdyba ir dvasios Į imta,
vadas, kun. dr. Vitas Martuse-Įšv. Mišios. Adresas: Rev. A. A. 
vičius reiškia širdingiausią pa-į Pulokas, St. Johns Church, 
dėką atvykusiam jaunimui iš Minden, Nebraska. K. D.

VERMONT HARDVARE CO., INC.

į Flynn Avė. Telef. 4780 Burlington, Vermont

Pristatytojai — Stiklo automobiliams, R.C.A. Ra
dijų ir Lempų, Sportiškų reikmenų, Dažų, Plum- 

bierinių reikmenų ir apšildymui.
Hot Point pečiai, Led-dėžės, Skalbiamos mašinos.

Centrai Terminai I
VERMONT TRANSIT CO., INC. 

Burlington Rapid Transit Co., Ine.

S 137 St. Paul St. Tel. 3610 Burlington, Vermont

Dėkingos,
Šv. Pranciškaus Seserys

Dievo Apvaizdos Kalnas 
1940 m. lapkričio mėn. 10 d.

40 George St. Tel. 202 ir 203, Burlington, Vermont

FAMOUS MAKE

OIL BURNER
by V'nderwriten' Laboratories

ONLYReguliarė Retail Kaina $89.
Čia yra gerai žinomas ir iš

tirtas Oil Bumer Minneapo- 
lis - Honeyvvell Controls 
(vardo neskelbiame). Jei no
ri atsikratyti šildymo visų 
neparankumų, įsigyk šį ne
brangų ir praktišką burnerį. 
Jis apšildys 8 kambarius. 
(750 radiation).
Carloads ®f Btrilding Materials 

Coming in Daily!

s69
F«y Oitly 

$€.14 Monthly
Mo p>ymenti !n Suminer 

(3nly and Aocvst) 
3 year bndget pina

GROKMANT
.• • p S t Q u n c y P r p $ d *>n • i i C )V T V j

Pirmiausia gal niekur nėra 
tokio gražaus oro šiuo laiku, 
kaip čionai. Nesinori ir kamba
ryj būti, rašyti, nes virš 80 i 
laipsnių šilumos.

Mūsų broliai lietuviai prade
da krutėti, nors menkai, bet ge
riau ką nors, negu nieko. Spa
lių 27. vakare, buvo sukviesta 
būrelis lietuvių pas p. p. M. K. 
Miškius aprėdalų siuvėją ir va
lytoją. Jo namuose, prisirinko 
virš 30 asmenų. Nebuvo jokios 
programos, tik pasišnekučiavi
mas ir pavalgymas geros vaka
rienės, už kurią reikėjo sumo
kėti po 50c. Pelnas, rodos, pa
skirtas Gerb. Prelato išlaidoms. 

! Lapkričio 3, vakare, taip pat 
' kokis ten moterų būrelis rengia 
! panašų vakarėlį pas p. p. M. 

Arbach. Kam skiriamas pelnas 
neteko sužinoti. Čia šiomis die
nomis apsilankė Seselės Pran- 
ciškietės iš Pitsburgh, Pa. Ap
lankė keletą lietuvių, ir įžymes
nes vietas. Sekmadienį po pietų, 
lapkr. 3, aplankė p. p. Arbach, 
jų sergančią dukrelę, ir ta pro
ga, pravažiuodamos, užsuko į 
Hollywood observatoriją. Teko 
nugirsti, kad Seserys žada ap
leisti ir vykti į namus.

Buvo nugirsta, kad jos atvyks 
ir čia pasiliks visam laikui, kad 
prisidėti prie Gerb. Prelato lie
tuvių naujos parapijos organi
zavimo ir tikrai 
šioje apylinkėje, 
taip išsiskubino 
nes man nebuvo 
žinoti.

lietuvių centro 
Bet kodėl jos 
tai nežinau, 

tos laimės su- 
J. K. Mikas

f BURLINGTON CO-OPERATIVE MILK PRODUCTS | 

į COMPANY, Ine. į
5 Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė

I
Guernsey Pienas ‘A’ laipsnio—Sviestas—Sūriai ? 

Kiaušiniai — Groseriniai dalykai.

187 South Winooski Avė. Telefonas 1115 
Burlington, Vermont «GIRARD BAKING COMPANY, Ine.

JUMBO BREAD
k Girard’s Garsūs Keiksai

50-56 Cherry St. Tel. 1840 Burlington, Vermont r

I

š

John McKenrie Packing Company
Išdirbėjai namų darbo rūkytos mėsos

i

Montgomeiy Ward S Company
Pirkdami pas Montgomery’s Sutaupysite

53 Church St. Tel. 3808 Kredito Departmentas J 
Burlington, Vermont Telefonas 1822

Borden's

r
 Vermont Fruit and GroceryCo.

Incorporated

r Montpelier — Rutland — Barre — Burlington
« Pristatytojai

RHEINGOLD Alaus

i

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Church St. Burlington, Vermont

Merchanfs National Bank

i

Burlington, Vermont

Skyriai — Winooski ir Richmond, Vermont
*

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Burlington Trust Company

Įkurtas 1857 — Gera grietininė šalta-košė / 
Dėl pasilinksminimų visokių skanumynų
Telefonas 476 Burlington - Woodstock
18 LaFountain St. Burlington, Vermont

General ke Cream Corporation
Išdirbėjai FRO-JOY — Grietininės šalta-košės

82-90 South Winoski Avė. Telefonas 211 
Burlington, Vermont

Burlington Savings Bank
Visuomeniškas Bankas

Burlington, Vermont |
Narys Federal Deposit Insurance Corporation 

Mokyklų Sutaupos — Kalėdiniai klubai — 
Atostogų klubai — Turistiniai Čekiai

Levi P. Smith, Prez.; M. C. Grandy, pagelb.-Ižd. į
Guy M. Page, vice-prez. L. M. Brown, pagelb-Ižd. į 

B. E. Bristol, Ižd. F. W. Thayer, pagelb. Ižd.

I

IŠTIKIMUMAS-DIDELIS STATYTOJAS
Ištikimumas šaly, išugdo didelius žmones.
Ištikimumas namuose, neša laimę.

Ištikimumas jūsų bankui, stato finansinį sti 
prumą ir saugumą.

Ištikimumas šio banko valdininkų ir indėli
ninkų parodė, kad šis bankas pirmauja finansiniai 
iš panašių įstaigų šioje šalyje.

Ištikimumas kiekviena kryptimi, turi savo 
dovaną.

Statytojai, nėra veidmainiai.
Šis Bankas apmoka visus valstybinius ir vietinius 
mokesčius nuo indėlių. Atdaras pirmadienių va

karais nuo 7 iki 8 vai.

Chittenden County Trust Co.
BANKAS GEROS VALIOS

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

123 Church St. 173 College St.

Burlington, Vermont
03, : ' ' #

T
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ŽINUTES
i

Lapkr. 11 d., ištekėjo, Balti- 
morės katedroje, southbostonie- 

ftė Ona Marijona Baltušytė už 
Jurgio Jono Stankaus.

I* Toje pat vietoje ir tą pačią 
.dieną, apsivedė kitas southbos-

I 
tonietis Edvardas Aleksandras

I Bašinskas.

y
If
1
f \

I

(tortas apsivedė su Alena Kėšy- 
te, gyv. 59 Gatės St. Liudijo A- 
dėlė Tyškienė ir Petras Tyškus.

Sekmadienį, kun. Abračins- 
kas padėjo darbuotis kun. Bal- 
trusiūnui, Cambridge. Kun. P. 
Juškaitis grįšta iš a. a. Tėvo 
Vaičiūno laidotuvių, trečiadie
nį.

I

*

v

Lapkr. 17 d., Edvardas Dau-

DAKTARAI

' Lietuvis Dantistas
I A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Booton 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
- 30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 ▼

imis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
įbatomis nuo 9 iki 6 vaL vakaro 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
(pagal sutarti)

1:30 Ui
Seredoi 
Buba to

Kitą sekmadienį “Darbinin
ko” salėje 2 vai. po pietų, įvyks 
paskutinis susirinkimas Fede
racijos koncerto Lietuvai Gel
bėti. Iki to susirinkimo visi pri
valo atsiskaityti.

Lapkr. 19 d., 8 vai. vakare, 
Municipal salėje, įvyks nau
jiems kareiviams pagerbimas. 
Šv. Petro parapijos choras, va
dovybėje muz. R. Juškos, yra 
kviestas padainuoti.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Įvyks antradienį, lapkričio 26, 
š. m., 7:30 vai. vakare, “Darbi
ninko” salėje, 330 E St., So. 
Boston, Mass. Kviečiami visi 
nariai dalyvauti susirinkime.

Valdyba.

IŠVAŽIAVO j KARIUO
MENĘ

Kazimieras Sulas neseniai sa
vanoriai išvažiavo į kariuome
nę. Išleistuvės įvyko Strand 
Cafe salėje, 376 Broadway. Bu
vo susirinkę apie 200 žmonių, 
kurių tarpe daug giminių 
draugų.

SIGNALAS

SI1L' K*

Tai. TROwbridfle 6330.

JohnRep$hi$,M.D. 
(REPSYS1

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tą patį antradienio vakarą 
studentų kuopa laikys savo mė
nesinį susirinkimą, parapijos 
salėje, 492 E. 7th St.

Trečiadieniais, 4 vai. p. p., 
| susirenka parapijos mergaitės į 
Įšalę, 492 E. 7th St., pažaisti ir 
pasimokyti. Ketvirtadieniais 
bernaičiai susirenka tam 
čiam tikslui.

pa-

ĮVAIRŪS SKELBIMAI IŠLEISTUVES
PARSIDUODA pilnas miegamo
jo kambario setas su dviem lo
vomis, matresais ir spyruoklė
mis. Setas kainuoja tiktai — 
320.00. Pašaukite telefonu: — 
COLumbią 6332.

FARMA N. Y. VALSTIJOJ
F* SV

Tarpe Richfields Springs ir 
Cooperstown, randasi vakarinėj 
pusėj gražiausio Canadarago 
ežero.

225 AKERAI derlingiausios 
žemės, daug va’sinių medžių, 
didelės ganyklos, daug miško, 
beveik nauja barnė dėl 42 kar
vių, svirnas grūdams.

9 KAMBARIŲ stuba ir kiti 
budinkai. Tinkamiausia vieta 
išvystimui turėstinio biznio ša
lę ūkininkystės. Savininkas pri
verstas tuo jaus parduoti, arba 
mainyti ant namo netoliau 15 
mylių nuo Bostono. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 West Broadway 

South Moston, Mass. 
(12-3)

7
ve - moteris prieš rugsėjo 
22 d., 1922 m. ištekėjo už 
Amerikos piliečio, ji tuomi 
tapo pilietė, ir jai nereikia 
registruotis, bet jeigu pa
metė pilietybę turi regis
truotis. Ateivė - moteris 
ištekėjusi už piliečio po 
rugsėjo 22 d., 1922 m. vis 
ateivė ir privalo registruo
tis, jeigu pati netapo na- 
turalizuota.

(Pabaiga)

Daugiau Klausimų Ir Atsakymų 
Apie Ateivių Registravimą— Iš Stockholmo gauta 

žinių, kad spalių 13 d. bu
vo metinis švedų - baltų 
studentų draugijos susi
rinkimas. Šiame susirin
kime švedų studentai, y- 
pač tie, kurie yra studija
vę arba lankęsi Nepriklau
somojoj Lietuvoj, pareiš
kė daug nuoširdžios sim
patijos lietuvių tautai, pa
tekusiai į rusų bolševikų 
okupaciją. Lietuvis etnolo
gas J. Lingis, skaitęs pa
skaitas apie lietuvių etno
logiją Stockholmo univer
sitete, plačiai apibudino 
paskutiniųjų laikų skau
džius įvykius Lietuvoje. 
Jo pranešimas buvo iš
klausytas su dideliu susi
domėjimu ir susilaukė au
dringo pritarimo.

Kitą dieną, spalių 14 d., 
buvo sušauktas švedų et
nologijos 
draugijos

i pašvęstas Pabaltijo tau
toms. Apie lietuvių tautos!

I

ir

( (Tęsinys)
Klausimas — Ar pilietė 

pameta savo pilietybę iš
tekėdama už ateivio?

Atsakymas — Pilietė iš
tekėjusi už ateivio po rug
sėjo 22 d., 1922 m. ir prieš 
kovo 2 d., 1907 m. nepame
tė pilietybę ištekėjimu. 
Bet jeigu pilietė ištekėjo 
už ateivio nuo kovo 2 d., 
1907 m., iki rugsėjo 22 d.,

Vasario 23 d., 1941, šį veika
lą suvaidins L. R. K. Susivieni
jimo Amerikoje 94 jaunimo 
kuopa So. Bostone. “Signalas”, 
— tai veikalas vaizduojąs Lie
tuvos tragediją, lietuvių tautos 
netekimą laisvės — rusų oku
paciją ir, jos vadų areštavimą, 
kalinimą ir žudymą!

Šis veikalas puikiai atvaiz
duos paskutinius Lietuvoje įvy
kius ir visus rusų komisarų 
žiaurumus.

Todėl visų draugijų prašau padėtį, ypač apie moksli- 
tą dieną jokių parengimų ne-j 
rengti, bet ateiti pamatyti Lie
tuvos istorinį veikalą!

Pr. Razvadauskas, 
kuopos pirm. Į

Antradienio vakare, lapkričio 
19, įvyks pagerbimas tų vyrų, 
kurie pirmutiniai bus pašaukti 
į kariuomenę, kad pasiruošti 
ginti mūsų kraštą nuo užpuoli
mo. Iškilmės įvyks Municipal 
svetainėje.

‘•Prieš iškilmes bus veteranų 
organizacijų paradas, kuris 
prasidės nuo Dorchester Street 
ir Old Colony Boulevard 8-tą 
valandą vakare.

Municipal svetainėje bus kal
bų. Daniuos šv. Petro lietuvių 
parapijos choras. Parade ir iš
kilmėse dalyvaus lietuvių Ste
pono Dariaus Postas. Parado 
maršalas bus Daktaras C. J. 
Landžius - Seymour.

Šį kartą dėka Gubernatoriui 
Saltonstall, mes turime du lie
tuviu Naujokų Ėmimo Komisi
joje — Dr. Kapočių ir p. Julių 
Mikalonį.

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

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuiję 1 bilf kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matMo "Darbininke”.

Povilas Bushnanas
48 CRESCENT AVENUE,

Pėdins Martet
P. Baltruiiūnas Ir p. Klinga, Sav.

29 SAVIN HIL.L. AVENUE,
DORCHESTER, MASS.

Tel. 80U 3120783 Broadway,
80. BOSTON. MASS.

Povilas Bushnanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbla 6702 

29 SAVIN HIL.L, AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Pėdins Madet
P. Baltruiiūnas Ir p. Klinga, Sav. 
788 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Telephone COLumbla 6702

mokslininkų 
susirinkimas,

BENAS PERORGANI
ZUOJAMAS

Stepono Dariaus Posto benas 
perorganizuojamas. Komande- 
ris Jonas Romanas yra pasiry
žęs, kad Benas privalo būti, 
kaip ir Postas, sudarytas iš lie
tuvių.

Beno dirigentu pakviestas p. 
Clifford Bain. baigęs Massa-

* i
chusetts konservatoriją. Benoj 
repeticijos įvyksta kiekvieną ‘ 
ketvirtadienio vakarą Posto na-i 
me. 265 C Street. South Boston.

Lietuviai muzikos mėgėjai y- 
ra kviečiami prie beno prisidė
ti. Jokio mokesčio už pamokas 
nėra. Į beną yra priimami nuo 
14 metų amžiaus.

Komanderis Romanas norėtų 
sudaryti geriausį beną visoje 
Massachusetts valstybėje. Jis 
norėtų ateinantį rugsėjo mėne
sį visą beną nusivežti į Mill- 
waukee dalyvauti Amerikos Le- 
gijono seime. Pakeliui benas 
sustotų ddiesniose lietuvių ko
lonijose ir duotų koncertus.

Tą galima pasiekti tiktai — 
jei visi lietuviai paragins savo 
vaikus dalyvauti Stepono Da
riaus Posto Bene. Rap.

CAMBRB6E, MASS.

1922 m. ji pametė piliety
bę. jeigu per tą laiką jos 
vyras netapo piliečiu.

Kongresas sugrąžino pi
lietybę čion - gimusioms 
amerikietėms, kurios pa
metė savo amerikonišką 
pilietybę vientik ištekėji
mu už ateivio prieš rugsė
jo 22 d., 1922 m., jeigu (a) 
tos jungtuvės jau per
trauktos ar užbaigtos, ar 
(b) jeigu tokios 
nepertraukiamai 
Jung. Valstybėse 
kėjimo. Tokios
musios amerikietės mote
rys neprivalo registruotis 
sulig Ateivių Registravi
mo Įstatymu. Šitas “pilie
tybės sugrąžinimas” nelie
čia moteris, kurios buvo 
pilietės per naturalizavi- 
mą ištekėjimo laiku.

Klausimas — Ar ateivė- 
moteris, ištekėjus už A- 
merikos piliečio, privalo 
registruotis?

Atsakymas — Jeigu atei-

i I
(VAIRUS SKELBIMAI

— Iš Prancūzijos prane
šama, kad prancūzų paš
tai ligšiol dar nepriima 
laiškų ir telegramų, adre
suotų j Lietuvą su pažy
mėjimu “URSS” (Sovie
tų Socialistinių Respubli
kų Sąjunga). Prancūzijos 
paštams ligšio 1 tebeegzis
tuoja tik Lietuva, be jokių 
sovietinių priedų.

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

nio darbo sąlygas ir lietu
vių mokslininkų likimą 
sovietų okupacijoje, pra
nešimą padarė p. J. Lingis, 
kuris yra minėtos moksli-’ 
ninku draugijos narys.1_ ®. ... * Pirmininkė — Eva Marksienė,Buvo padaryti pranešimai 625 E. 8th St., So. Boston, Mase, 
taip pat apie latvius ir es- viceS ’̂^^tene, 
tus. Šios draugijos pirmi- E- Broadway, So. Boston, Mass.

. , ~ ° v j Prot. Rašt. — Ona Ivaškienč,, ninkas yra žymus švedų 440 e. sixth st, so. Boston, Mase, 
mokslininkas ir lietuviu Fin- Rašt- — MariJ°na Markoniuti, UlOKSllIllIlKKS 11 lietuvių 4115 Washington St.. Roslindale, 
bičiulis prof. Erykser. Tet Parkway 2352-vv.

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

kad jau ieško sidabrinės lazdos. Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
....... ~ i 1512 Columbia Rd., So. Boston.

, dėl jublliejato P...... į Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlen*.
Į 111 H St., So. Boston, Mass.

Norėdami žinoti, kas jie, pa- Draugija savo susirinkimus laiko kas
J £ , utaminka mJnaain 7-50 vai

klauskite pp. Zaveckų. Gal pa- vakare, pobažnytinėj svetainėj.
u j n I Visais draugijos reikalais kreipkitės

• a. u. rotokolu raštininke.
1 u .

t

I

i

Sekmadienį, lapkr. 10-tą d., 
p.p. Povilas ir Petronėlė Kavo
liai. minėjo savo 30 metų vedy-i 
binio gyvenimo sukaktį. Šia 
proga pagerbti p.p. Kavoliams 
buvo surengtas šaunus bankie- 
tas. Bankietas įvyko Columbus! 
svetainėje. Publikos buvo virš' 
dviejų šimtų, ir kiekvienas lin
kėjo p.p. Kavoliams ilgiausių i 
metų, ir palinkėjo sulaukti j 
auksinių vestuvių. Apie jubilie-Į 
jatų gyvenimą kalbėjo kun. A. 
Baltrušiūnas ir Dr. J. Repšis. 
P-nia Repšienė, padainavo ju- 
biliejatams pritaikintą dainelę. 
Bankieto vedėju ir toastmaste- 
riu buvo p. Antanas Zavetsaks.! 
pp. Kavoliai visų Cambridžie- 
čių yra mylimi už jų malonų ir 
simpatišką būdą. Ponai Kavo- ■ 
liai yra ilgamečiai Cambridge 
gyventojai, ir turi užauginę vie
ną dukrelę, p-lę Antosę. A.D.

Neužilgo Cambridžiuje pasi
rodys kita jubiliejatų porelė, 
švenčianti 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Girdėjau.

moterys 
gyveno 

nuo ište- 
čion - gi-

Draugijų Valdybų Adresai
South Boston Garage

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

*V. JONO EV. B L. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Į Kasos GI.—Marijona AukštikalnlenS, 
Į 111 H St., So. Boston, Mass.

rVeoiizrUa ootta ciiairinlzimna lo *“

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

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield St., So. Boston, Mase. 

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

Fir.. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mana 

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

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

antrąutaminką mėnesio, 7:30 vai. Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedčldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų, Parapijos saHj, 495 
E. 7tb St.. So. Boston. Mana.

I em nbpažinti kaip s IMllUJl atrodo tikras Ale!
Vienatinis kelias pažinti — 
šiandien pabandyk stiklą 
PICKWICK ... jo skonis 
įtikrins jus, kad tikras Ale 
yra skirtingas!
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

PICKWICK
. Mfwis »r HArrcNatrm t co. im.. *•>«•». »•«.. Mtwtvs tinci i»zo

1
c

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

841 Broadway So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu {vairiausios rūšies auk
sinius tr sidabrinius daiktais.

Taipgi ir pataisau
8M WttT BROADWAY

So. Boston, Mass.

Peter P. Plevadr 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengftjaa. 
8odewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 8—6—9—12 mėnesių išeimokijima 
TURI 25 METŲ PATYRIMU 

Taiso Ir stato kaminus.
Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1462 

ApskaltnaTlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8108 VALSTYBES 

LIETUVIU GRABORIU8 Ir 
BAL8AMUOTOJA8

Turi Notaro Teises 

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

Gyvata, vieta: 838 Dorchester Ava. 
Tti. COLumbla 2837.

CASPER
FUNBRAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Mrmsnims Dykai 
Tet. ŠOU Boston 1437 

8OU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Msp®.

D. A. ZalMsk^s P. g. Zalstskas
Graborial ir Balsamuotojal 

Patynavimas dieną ir naktj
Koplyčia iermsnims dykai ,

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
TsL ŠOU Boston. 2BDS J



Antradienis, Lapkričio 19, 1910

HARTFORD, CONN.

I

ir apibrėžęs 
namo vertę, 

chorus už-

rinkusius svečius 
klubo tikslą ir šio 
pakvietė visus tris 
imti savo vietas ir sudainuoti 
Lietuvos ir Amerikos himnus.

HS^MONI
8

‘ į
r

• a g?- X Įr -^Hb įį.

Iškilmingas Naujos Klubo 
Svetainės Atidarymas

Spalių 26, 1940 m., Hartfordo
Lietuvių Amerikos Piliečių klū- Tuojau visi Šventos Cecilijos
bo nariams ir visiems lietuviams choristai suėjo ant scenos, New 
ši diena pasiliks visiems istoriš- Britain, Conn. radio choras dar 
ka ir neužmirštama. Po didelio nebuvo atvažiavęs, o “Laisvės” 
ir sunkaus darbo pagaliau mū- choras visiškai nėjo himno dai-l 
sų klubo namas buvo užbaigtas nuoti, nors choristai visi buvo_ I ir atidarytas iškilminga progra
ma spalių 26 d., šeštadienio va
kare. Turiu pažymėti, kad gal 
dar niekada nebuvo tiek daug 
žmonių susirinkę jokiame pa
rengime kaip šį kartą.

Kadangi klubo pirm. J. Pil
kauskui pasitaikė nelaimė prieš 
atidarymą mūsų namo, kuris 
buvo ligoninėje tuo kartu, tai 
jo vietą užėmė klubo ižd. J. Gi
raites. Programa prasidėjo 7 
vai. vakare. Vakaro vedėjas J. 
Giraitės pasveikinęs visus susi-! ro įgaliotas atstovas (pats ma-

1 yoras negalėjo dalyvauti 
sveikatos), . adv. 

: kontraktorius J. 
Į pirmutinis klubo 
, žili aus kas ir kiti
I

i mininkai. Po to vėl sekė danos 
• ir muzikos programa. Dainavo
■ Šv. Cecilijos Choras, Radio cho-
■ ras iš New Britain, Conn., ‘Lais- 
i vės’ choras ir ‘Laisvės’ stygų 
I orkestras, vadovaujant Visoc-

visi buvo I 
susirinkę, bet ar tai vedėjo ar 
tai komunistiškų rėmėjų buvoi 
uždrausta nedalyvauti dainavi-! 
me himno. Himnus sugiedojo 
Šv. Ceciliojs choras, vadovau
jant muz. J. Balsiui. Pirmiausia 
atėjo prelatas J. Ambotas, pa
sveikino klūbiečius ir linkėjo 
jiems geriausių pasekmių atei
tyje dirbti gerus kilnius darbus j 
patiems dėl savęs ir dėl lietuvių! 
tautos.

Kalbas pasakė miesto mayo-

W. C. Landai 4 Co., Ine.

TOSSI'NG FUNERAL HOME 
Patarnavimas Mandagus” 

Kainos prieinamos
39 Washington St. Tel. 986 Rutland, Vermont j

Dažai — Dengimui plytos — Ūkio reikmenys 
Sportiški Reikmenys ir tt.

Evelyn St. Tel. 865 Rutland, Vermont

PATCH-WEGNER CO., Ine.

56 Howe St. Telefonas 51

MARBLE SAVINGS BANK

G.E. Hunt Florist Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Deimantų — Radijų

RayBean,lnc.

Lincoln Iron Works

vieną iš geriausių muzikų or-

A.B.C0N6D0N

TELEFONAS 1694

7

i 
i

ir 
ir

WOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

77 Wales St. Tel. 656 Rutland, Vermont

dėl
J. B. Griffin, 
Wennergren, 

pirm. p. Ma- 
draugijų pir-

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

F. B. Howard Co.

RUTLAND TRUST CO.

į 47 Merchants Row Tel. 653 Rutland, Vermont į

Rutland, Vermont

cut Apskričio Kuopoms

į H. W. FISH MOTOR SALES

THENEVVSSHOP

Visuomeniškas Taupomasis Bankas

te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir f ių mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu
sipirkt FEEN-A-MINT šiandien!

yri7

Šokiams-tai jie nusipirko kitą vietą dėl. Pakvietimas LDS Comecti-

The Outlet Store

77 MERCHANTS ROW TELEFONAS 440

I I 
i

ŠeŠi brauningai dėl Anglijos civilių gynimosi nuo galimo vokiečių 
užpuolimo. Juos įteikė “Cowboys from New York Rodeo” Civilinio komi
teto dėl britų namų saugumo vedėjui, New Yorke.

Reynolds Flofcts
“Gėlės įvairioms progoms”

Bukietai vestuvėms, ir laidotuvėms, tai mūsų 
specialybė.

J 70 Strongs Avė. Tel. 1653 Rutland, Vermont

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 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

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

Gėlės Įvairioms Progoms”
Vainikai Laidotuvėms — Bukietai Vestuvėms
129ChurchSt. Telefonas 430 Rutland, Vt.

kiui. Solistės dainavo šios: B. 
Risamavičiūtė solo ir smuiku 
pagrojo Z. Griškiūtė, M. Kri
pas, ir V. Kaunietytė soprano, 
taip gi jauna šokikė pašoko 
“tap dance”, kurios vardo nega
lėjau sužinoti. Vėliau po prog
ramos buvo šokiai. ! 
griežė Prano Pakeno orkestras.

Labai malonu buvo matyti 
atsilankiusį prelatą J. Ambotą, 
kuris savo atsilankymu ir pa
sveikinimu parodė Hartfordo 
lietuviams, kad visi mūsų apy-| 
linkės lietuviai burtųsi į vieną 
vienetą ir vienas kitam padėtų munistū- 
kur tik reikia, taip gi, kad kiek- į Augumą juokiną, nes nė vienas 
viena organizacija remtų kitas'klūbietis dar neverkia, o jie jau 
(jarl)e lieja ašaras dėl naujo naro. Aš

ryti sau, kaip kad jie pasidarė kestrą. Už tat gerbiami Hart- 
tą vakarą išeidami prieš Lietu- fordo ir apylinkės lietuviai, ma- 
vos ir Amerikos himną. Dabar lonėkite atsilankyti į šį gražų 
vėl kaip girdėti, kad jau komu- parengimą praleisti linksmai 
nistai pradėjo boikotuoti šį nau- (laiką, klūbiečiai visus stengsis 
ją namą, kadangi jiems nepa-' priimti ko geriausia. Dalyvis. 
tinka šio naujo namo tvarka? ------------------

savęs. Mes linkime geriausios 
laimės užlaikyti tą namą. Tik 
tai dar vienas keistas dalykas, 
kad kai kurie vaikščioja ir ver
kia, kad jie nusipirko savo na
mą, tai klubas yra pražuvęs, 
negalės gyvuoti toliau be ko- 

‘ . Tas dalykas tikrai

RUTLAND CLEANERS & DYERS
3-jų Valandinis Patarnavimas 

Kailinius, Divonus valome ir nuvežame.
5 77 Woodstock Avė. Tel. 898 Rutland, Vermont t

Puikus Pasirinkimas Įvairių
Laikrodžių

7 CENTER ST. TEL. 919 RUTLAND, VT. į

lieja ašaras dėl naujo naro. Aš 
tikiu, kad kiekvienas susipratęs 

Šio vakaro yra nedovanotinas lietuvis, nežiūrint, kokių pažiū- 
.i Laisvės Choro pasielgi- ^us, supras šio namo vertę ir 

stengsis, kaip galima jį ugdyti, 
kelti aukštyn, bet ne taip, kaip 
kad kiti ieško nežinodami ko.

tai “Laisvės” Choro pasielgi
mas, kadangi iš anksto buvo' 
garsinta, kad visi chorai dai
nuos bendrai Amerikos Lietu
vos himnus, tai “Laisvės” cho
ras kaip tik šia proga parodė

Plumbieriniai Reikmenys ir Apšildymui

Telefonai 1622—1632 Rutland, Vermont

“GENERALE KRAUTUVE”
Avalinės ir Groseriniai taipgi Mėsos dalykai 

Pasižiūrėkite mūsų žemų kainų prekių,
116WestSt. Tel. 1600 Rutland, Vermont

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 El!sworth St60 El?sworth St 
Worcester, Mass.Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbią Rd

South Boston
•»

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

Teko girdėti, kad Lietuvių Pi- 
savo raudoną kailį." Gai kiti lie4h> klObas dabar vS1 re"?ia 
jaunuoliai ir nesupranta prie ko:šokius- kurie iv5*s šio mSnesio 
jie priklauso, bet turėtų pama-i23 d- padienyje jų naujoje 
tyli ir suprasti, kad komunis-'svetainaje' 227 Lawrence St. 
tiški gizeliai juos vartoja kaip; Girdėjau. kad stengiasi gauti 
Įrankius dėl savo kromelio pa
laikymo. Visi žino, kad dides
nės gėdos niekas negali pasida-

Laikome sau už garbę bei 
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 parapijos salėje, kampas 
Stanley ir Church gatvių, New 
Britain, Conn. Pradžia 1 vai. po 
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

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Ezpellerio. Reikalaukite Pain- 
Eipellerio su inkaru ant dėžutes.
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AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry

Knygos — Laiškams Popieris s
{ 53 Merchants Row Tel. 2565 Rutland, Vermont 2 
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Marble Filling Staliai
MeCORMACK & McCORMACK, Sav. 

Alyva Šildymui—Taisymai 
West Rutland, Vt.

Gazolinas — Alyva
Rutland Rd. Telefonas 39-3

Statybiniai Reikmenys — Paruošta Statybai 
medžiaga ir kiti dalykai.

Taupomieji Indėliai — Mortgičiams Paskolos 
Čekių Departmentas 5

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
102 MERCHANTS R0W TELEFONAS 745 {
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Camey - Hue, Ine.

SANKROVA — Plumbierinių reikmenų ir apšil
dymui. — Skardininkystė — Plytos dengimui.

74 River St. Tel. 509 Rutland, Vermont

Pardavimui — DODGE — PLYMOUTH
South Main St. Tel. 1829 Rutland, Vermont

Prekės

DAHLGREN -CARRIGAN
Anglis — Koksai — Olyva šildymui 

Patarnavimas
1 Baxter St. Tel. 1349 Rutland, Vermont

Bankas, Kuris Aptarnauja Visuomenę

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

RUtLAND. VERMONT


