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Kitą savaitę iš priežas
ties Padėkos Dienos šven
tės “Darbininkas” išeis tik 
antradienį, lapkričio 26 d. 
Penktadienio “Darbinin
ko” numerio nebus. Prašo
me visų bendradarbių, ku
rie nori, kad jų raštai tilp
tų kitos savaitės numeryj 
siųsti raštus taip, kad gau
tume vėliausia šeštadienio 
rytą, lapkričio 23 d.

Padėkoms Šventė

Ketvirtadienį, lapkričio 
21 d. 32 valstybės šventė 
Padėkos Dieną. Tose vals
tybėse gyvena apie 92,000, 
000 žmonių, šešiolika vals
tybių švęs Padėkos Dieną 
kitą ketviratdienį, lapkri
čio 28 d. Tose 16 valstybė
se gyvena apie 35,000,000 
žmonių.

Lietuvių katalikų savait
raštis “Amerika” rašo, 
kad Brooklyno “tautinin
kai ruošia maršrutą vie
nai įžymiai vieš n i a i. 
Brooklyne kalbama, kad 
jos maršruto tikslas su
kelti lėšų tautininkų į- 
steigtam tautos fondui”.

Toliau “Amerika” rašo:
“Nors labai nemalonu, 

bet tenka pasakyti ši atvi
ra ir nuoširdi nuomonė:

“Ruošdami tokį maršru
tą, tautininkai vargu ar 
patarnaus tautai, nes pa
sirinktos kalbėtojos asme
nybė labai ir labai, artimai 
sujungta su daugeliu ne
laimių, kurių Lietuva tu
rėjo per paskutinius tryli
ka metų. Skaudi praeitis 
yra per artima, kad visuo
menė galėtų ją užmiršti”.

Chicagos lietuvių komu
nistų organas rašo:

“Jei paklausyti kunigų, 
tai Meksika neturi sielos, 
neturi žmoniškumo ir pa- 
grimzdus žiauriam mate
rializme”.

Jeigu nenorite būti klai
doje, tai paklausykite, nes 
Meksika tikrai neturi sie
los, kaip neturi ir kitos ša
lys.

Italai Paėmė Į Nelaisvę 
Britanijos Maršalą

Roma, Italija, lapkr. 21, 
— Britanijos bombinis 
lėktuvas, kuriuo važiavo 
Britų Oro maršalas O. T. 
Boyd ir šeši nariai, buvo 
priverstas nusileisti Sicili
joj, kur juos italai paėmė 
į nelaisvę.

Tarnautojams Grasinama
— Kauno miesto ir aps

krities mokesčių inspekci
jų profesinės sąjungos 
sekcija leidžia sieninį laik
raštėlį “Darbo Veidrodis”. 
Laikraštėlyje pasisakoma 
dėl kai kurių tarnautojų 
abejingumo bol š e v i k ų 
“kūrybai”, dėl jų neveik
lumo ir t.t. - 
nautojams atvirai grasi
nama: “Sekcijos komite
tas randa reikalingu to
kius tarnautojus įspėti, 
jei jie patys to nesupran
ta, kad jie nebus toleruo
jami ir bus pranešta ins
pektoriams, kad padarytų 
atitinkamas išvadas”.

Tokiems tar-
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Jung. Valstybės Jau Naudojasi 
F’a jjomis Jūrų Bazėmis

Washington, D. C., lap
kričio 21 
bių karo sekretorius Knox 
praneša, kad Jung. Vals
tybės jau naudojasi nau
jomis bazėmis Atlantiko 
vandenyne, kurias gavo iš 
Anglijos.

Jung. Valstybių karo

Jung. Valsty-
lėktuvai nusileidžia Ber- 
mudoj, St. Lucia ir Trini
dade, ir kaikurie Jung. 
Valstybių karo laivai plau
kioja SL John’s, New 
foundland. St. John’s uos
te jūreiviai dirba pradi
nius pasiruošimo darbus. j

£215,000 GAISRAS NORWOODE
Norwood, Mass. — Ket

virtadienio rytą prieš 2 
vai. Norwood Lumber 
kompanijos kieme, kur 
buvo sukrauta lentos ir ki
tokia namų statybai me
džiaga, kilo gaisras. Gais
rininkai iš Dedham, Wal- 
pole ir Westwood atvyko 
į talką Norwoodo gaisri
ninkams ir dirbo kelias va
landas kol apgesino gais
rą. Kieme stovėjo trys di
deli sunkvežimiai su alie
jumi. Kada liepsnos pasie
kė aliejų, tai tankai eks-

pliodavo ir padidino gais
rą, kurio liepsnos buvo 
matomos net Providence. • 

t
Gaisrininkų viršininkas 

sako, kad nuostoliai gal 
bus didesni, negu $125, 
000. Kompanijos viršinin
kai sako, kad nuostoliai 
gal bus kelių šimtų tūks
tančių dolerių.

Tai jau antras gaisras 
tos kompanijos įstaigoje 
laike dviejų metų. Pirmas 
gaisras padarė apie $100, 
000 nuostolių.

VOKIETIJOS NACIAI SMAR
KIAI BOMBARDAVO 

BIRMINGHAM Vokietys karys po karo mūšių Prancūzijoje grįž-

TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

joj keršija. Tas parodo, 
kad Rusijai labai apeina 
Pabaltijo valstybių turtas.

lapkr. 21 — 
vokiečių o- 
žinią, kuri

Popiežius Paskyrė 
Vyskupį-Pagalbininkį
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Raudonieji Atsisako Mokėti 
Skolą Anglijai

New York, 
: NBC nugirdo 
ficialę radio 
praneša, kad sovietų Rusi
jos komisarai atsisako 
mokėti nuošimčius už 
$720,000,000 skolą Angli
jai. Toji skola buvo už
traukta caristinės Rusijos 
valdžios, kurią sovietų Ru
sijos valdžia buvo pasiža
dėjusi mokėti.

Sovietų Rusija atsisa
kanti mokėti skolą todėl, 
kad Anglija įšaldė Pabalti
jo valstybių kreditus, ka
da Rusija jas užgrobė.

Vadinasi, sovietų Rusija 
dėl Pabaltijo (Lietuvos, 
ir Estijos) kredito Angli- I

Vatikanas, lapkr. 21 — 
Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII paskyrė prelatą 
Francis Mclntyre, New 
Yorko arkidiecezijos Kuri
jos sekretorių, vyskupu- 
pagalbininku toje arkidie- 
cezijoje. J. E. Arkivysku
pas Spellman dabar turės 
du Vyskupu - pagalbinin
ku, būtent: Vyskupą Ste- 
phen J. Donahue ir Vysku
pą Francis Mclntyre.

H
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Užmušta 20 Žmonių
Londonas, lapkr. 21 — 

Vokietijos karo lakūnai iš 
lėktuvų smarkiai bombar
davo Birmingham miestą. 
Bet miesto sunaikinti ne
pavyko. Užmušė tik 20 
žmonių. Anglijos priešlėk
tuvinės karo jėgos nuvijo 
nacių lakūnus. Nuostoliai 
maži. Vokiečiai buvo pasi
ruošę sunaikinti Birming
ham miestą, kaip jie su
naikino Coventry.

fabriko

uždarbiai 
30%, bet

Streikas Kame

— Iš Kauno gauta žinių, 
kad buvo sustreikavę

ties suimtuosius 
vedėjus. Streiko priežastis 
buvo taip pat krynai eko
nominė. Nors 
pakelti 20 —
maisto ir kitokių produk
tų kainos tiek pakilo, jog 
darosi neįmanoma pragy
venti. Pav., pora batų, 
ankščiau kainavusi 25—30 
litų, dabar laisvoje rinko
je pakilo iki 200 litų, o už 
kostiumą reikia mokėti i- 
ki 1500 litų. Bet ir to nega
lima gauti.

“Drobės” fabriko strei
kuojančių darbininkų mal
šinti buvo iššaukta net ru-

“Drobės” tekstilės fabriko, sų kariuomenė, kuri su 
darbininkai, reikalaudami nagaikomis “tramdė” dar- 
paleisti be jokios priežas- bininkus.

Amerikos Vyskupai Susidomėjo

Washington, D. C. —Pe
reitą savaitę įvyko Ameri
kos vyskupų suvažiavimas 
Katalikų Universitete. Su
važiavimui vadovavo J. E. 
Kardinolas Dougherty ir 
Arkivysk ūpas Stritch. 
Svarstyta svarbieji Baž
nyčios ir visuomenės rei
kalai.

šiame vyskupų suvažia
vime buvo iškelta ir svars
tyta Lietuvos katalikų ir 
bendrai sunki Lietuvos 
žmonių būklė.

kad bežaidžiantieji vaikai 
prie Kleboniškių miško 
užtiko duobę su neseniai 
nušautų Įmonių lavonais. 
Subėgę suaugusieji žmo
nės ištyrė, kad lavonai y- 
ra žmonių, nušautų iš už
pakalio.

Kiniečiu Kunigas Apkrikšti
jo 300 Atsivertėlių

Barbariški Žygiai

— Iš Kauno gauta žinių,

Hankow, Kinija, — Kun. 
John Tsow, Hanchuan 
sekcijos klebonas, per pa
staruosius 12 mėnesių ap
krikštijo 300 suaugusių 
atsivertėlių.

•

tąs į namus trumpoms vakacijoms sutiktas jo myli
mosios žmonos ir apdovanotas mažyte dukrele. Karys 
su pasididžiavimu neša vienoje rankoje šautuvą, o an
troje — dukrelę. Ten tikrai reiškėsi tikras tėviškas 
džiaugsmas.

Šiomis dienomis po Vo- grija prisidėjo prie Ro- 
kietijos diplomatų pasi- mos - Berlyno - Tokio a- 
kalbėjimo su Rusijos už- šies. Iš Budapešto prane- 
sienių reikalų komisaru šama, kad Vengriją pa- 
Molotovu Vengrija tapo į- 
traukta į Italijos - Vokieti
jos - Japonijos ašį. Vokie
tijos ir Italijos diktatoriai 
yra pilnai patenkinti, kad 
jiem pavyko įtraukti Ven
griją. Dabar Vokietijai yra

Tūkstančiai Dalyvavo Kun 
Vaičiūno Laidotuvėse

Arkivyskupas S. Stritch Pasakė 
Turiningą Pamokslą

i-------------’ --------- —° *
seks Rumunija, Ispanija ir 

į Bulgarija ir prisidės prie 
(“ašies”. Sakoma, kad da
bar Hitleris su savo karo 
mašina trauks į Graikiją, 
Turkiją ir Jugoslaviją ar- 

gnją. va Dar voKieujai yra ba į Suez ir Bagdadą, 
atdaras kelias per Vengri- Rumunijos premjeras 
ją, Rumuniją ir Bulgariją gen. Ion Antonescu jau iš- 
į Graikiją. Spėjama, kad vyko į Vienną pasimatyti 
dabar vokiečiai pagelbės i su Hitlerio ministeriais. 
italams sumušti graikus. 1

Vengrija yra narys ori-: 
ginalio Vokietijos - Itali
jos - Japonijos anti - ko-1 
munistinio pakto, kuris 
buvo pasirašytas prieš Ru
siją, pirm negu Hitleris ir 
Stalinas pasibučiavo.

500 Mėty Spaudas 
Išradimą Sukakite

i

Laike šv. mišių giedojo 
arkidiecezijos kunigų cho-; 
ras, kun. dr. Hoover va
dovaujant. Egzekvijas gie
dojo vargonininkų choras.

I

Cicero, III. — Pereitą 
šeštadienį iškilmingai pa
laidotas visoje išeivijoje 
gerai žinomas vadas — 
kun. Jeronimas Vaičiūnas, 
Šv. Antano lietuvių para
pijos klebonas.

Iškilmingas gedulo šv. 
mišias 10 vai. rytą atnaša
vo kun. Pranciškus Juš- pamokslą pasakė J. E. Ar- 
kaitis, Cambridge lietuvių kivyskupas Stritch. Primi- 
parapijos klebonas, velio- ng velionio didelius nuo- 
nio pusbrolis. Jam asista- pelnus Bažnyčiai ir visuo- 
vo diakonu kun. I. Albavi-1 meneį# 
čius, subdiakonu kun. J. Lietuvių kalba pamokslą; 
Statkus. Ceremonijų ve- pasakė kun. A. Baltutis, 
dėju kun. P. Gasiūnas. velionio mokslo draugas. 
Prie šoninių altorių šv. mi- į 
šias atnašavo kun. J. Klo- Paskutiniąsias laidotu- 
ris (laikinai paskirtas šv. ceremonijas atliko ka- 
Antano par. administrato- P110^ prelatas M. Krušas, 
rium) ir kun. Abromavi- Tūkstančiai žmonių da- 
gįug lyvavo laidotuvėse.

Dalyvavo ir J. E. Arki-j Taip tai palydėtas amži- 
vyskupas S. Stritch, ku- nybėn kun. Jeronimas Vai
riam asistavo kun. M. čiūnas, visų mylimas va- 
Švarlys ir kun. St. Petrau- das. 
skas. Tarpe kitų Bažny
čios vadų buvo ir šie kuni
gai: prel. M. Krušas, prel. 
J. Ambotas, kun. Ig. Va- 
lančiūnas, kun. J. Čepu
kaitis, kun. K. Skripka, 
kun. dr. J. Navickas, MIC., Minsko futbolininkai pa- 
kun. dr. Rėklaitis ir kt. f būgo.

Dar Trys Valstybės Prisėdė
siančios Prie "Ašies"

Vienna, Austrija, lapkr. 
21 — Vokietijos diktato
rius džiaugiasi, kad Ven-

Šiais metais minima 500 
metų nuo spaudos išradi
mo sukaktis. Ketvirtadie
nį, lapkričio 21 d. įvyko 
šaunus bankietas, kuria
me dalyvavo 500 spaudos 
darbininkų - atstovų. Da
lyvavo gub. Saltonstall ir 
Bostono miesto mayoras 
Tobin. Bankietas įvyko 
Statler viešbutyj, Boston,

Paskutinę absoliuciją -------------z---- L
suteikė J. E. Arkivysku- d J IT d 1 
pas Stritch. UKZilA/fl

Po pamaldų turiningą CnclroMSuskaldė Italijos Kariuomenę

Athens, Graikija, lapkr. 
21 — Graikai apsupo Itali
jos kariuomenę ir ją su- 
mušo penkiose vietose. 
Koritco miestas dabar e- 
sąs visiškoj graikų kon
trolėj. Italijos kariuomenė 
suskaldyta. Graikai paėmė

Italai Atimišę Graikus

Roma, Italija, lapkr. 21 
— Italai sulaikė graikus 
prie Graikijos - Albanijos 
rubežiaus. Sakoma, kad 
italai atmušė graikus, pa- 

daug italų į nelaisvę, tarp darydami jiems milžiniš- 
kurių daug karininkų. Ita- kus nuostolius, 
lai visame 120 mylių fron- šovė 8 graikų karo lėktu- 
te traukiasi atgal. I

Italai nu-

r .

vus.

Lietuvos futbolininkai 
pasisiūlė sužaisti Minske 
su sovietų Gudijos sporti
ninkais, bet gautas neigia-, 
mas atsakymas. Matyt,

būgo.

Darbininkų Radio Programa
, »

šeštadienį, lapkričio 23 d., 2 vai. po pietų įvyk3 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Norwoo- 
do lietuvių parapijos radio grupė, vadovaujant muzi
kui Anicetui Šlapeliui. Prašome pasiklausyti gražių 
lietuvišku.,dainų, muzikos ir pranešimų iš VVCOP sto
ties, Boston, Mass. Pasukite savo radio rodyklę ant 
1120 kilocycies.

it
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ĮVAIRIOSZINIOS
Rooseveltas Ragina linijas Taikai

trofa. Vienas traukinys 
trūkęs per pusę ir kitus 
pasivijęs traukinys įva-1 
Žiavęs į pirmąjį traukinį. 
To pasėkoje 5 vagonai su
gadinti ir keliom valan
dom buvo sustabdytas su-:

i sisiekimas.gi John L. Lewis, CIO va-1 _______
das, kaltina Federacijos' g ul vadovybę l*UH. IK WBVO r ■livrmJjvb

Tačiau nieko nėra taip Darbi Vokietijoje * 
geistina, kaip sudaryti tai- ----
ką darbininkų unijose. Nė- — Iš Berlyno gauta ži-. 
ra abejonės, kad unijų na- nių, kad kun. St- Ylą, bū
riai norėtų turėti taiką sa- vęs Vytauto Didžiojo Uni- 
vo tarpe, bet unijų vadų versiteto Teologijos -^Filo- 
asmeniniai reikalai sudaro Sofijos fakulteto docentas, 
tam kliūtis. dabar gyvenąs Vokietijos

Taip pat, pirmą negu bus Į sostinėje, gavo iš vokiečių 
galima sudaryti unijose j bažnytinės įr civilinės val- 
taiką, reikia, kad abi uni- “ ~ 1 J J 
jos pašalintų iš savo tarpo 
trukšmadarius - raketie- 
rius ir komunistus, kurie 
unijoms daro neapsako- 

i mai didelius nuostolius.
Amerikos Darbo Federa- ’ Darbininkų nesutikimas 

ei jos vadas, William-šiuo metu sudaro šalies 
Green, kaltina CIO vadą,1 apsaugai pavojų.

New Orleans, lapkr. 21— 
Prezidentas Rooseveltas 
pasiuntė laišką Amerikos j 
Darbo Federacijos kongre-j 
sui, kuris įvyksta New Or
leans mieste, ragindamas, 
kad unijos sudarytų tai
ką.

Dvi didžiosios darbinin
kų unijos, būtent, Ameri-' 
kos Darbo Federacija ir 
CIO nesuranda kelio su
daryti darbininkų vieny
bę. Daug sykių buvo mė
ginta tas dvi organizacijas 
sutaikinti, kad darbininkų 
reikalai nenukentėtų dėl 
unijų nesutikimo, bet iki 
šiol nieko neatsiekta.

CIO VADAS LEWIS 
PASITRAUKIA

Atlantic City, N. J., lap
kričio 21 —Čia vyksta CIO 
seimas, kuriame John L. 
Lewis, prezidentas, pasa
kė ugningą kalbą darbi
ninkų atstovams. Jis pa
reiškė, kad CIO kaip da
bar yra negali eiti į vieny
bę su ADF., kurios prezi
dentu yra William Green.

John L. Lewis, CIO va-

tą ir pasisakė už Willkie. 
Jis savo kalboje pareiškė, 
kad jeigu Rooseveltas bus 
vėl išrinktas prezidentu, 
tai jis rezignuosiąs. Taigi 
dabar seime jis tai ir pa
darė.

Kaikurie seimo atstovai 
nenori paleisti John L. Le- 
wis’o, jie jį nori draftuoti. 

das, prieš pat rinkimus iš- Kiti siūlo Murray išrinkti 
ėjo viešai prieš Roosevel- CIO vadu.

i

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

~ DXRBINIHKXS-

KIBIRKŠTYS
organizacijų valdybas ren
ka tokius asmenis, kurie 
nežymūs komunistiniame 
veikime. Tikrieji komu
nistai slapstosi už neaiš
kių, nežymių asmenų pe
čių. Tai tikri bailiai tie 
mūsų komunistai. Jeigu 
Jung. Valstybių valdžia 
pradėtų spausti komunis
tus, tai aišku, kad pir
miausia nukentėtų komu
nistų ir komunistuojančių 
organizacijų valdybų na
riai, ir komunistai liktų, 
kaip “nekalti berneliai”.

Komunistai sakosi, kad 
jie nepripažįsta jokių sek
tų, bet štai į savo organi
zacijos vadovybę pasikvie
čia sektos pryčerį.

Lietuviai komunistai, at
skilę nuo SLA., suorgani
zavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienymą, inicialais va
dinamą LDS. LDS inicia
lus turi Lietuvių Darbi
ninkų Sąjunga nuo pat į- 
sikūrimo, būtent, nuo 1915 
m. LDS., lietuvių katalikų 
darbininkų organizacija y- 
ra idėjinė. Ji neturi nė po
mirtinio, nė pašalpos sky
rių. Lietuviai turi tai įsi- 
tėmyti, kad nepakliuvus į 
komunistinę LDS.

LDS (Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga) šiais metais 
mini savo 25 metų gyvavi
mo sukaktį. Lietuviai dar
bininkai dėkitės į vienin
telę darbininkų organiza
ciją, kuri išleidžia laikraš
tį “Darbininką” du kart į 
savaitę 8 puslapių. LDS 
nariai moka 25 centus į 
mėnesį ir už tai gauna 
laikraštį “Darbininką”. 
Jokių kitų mokesnių nėra. 
Įstojantieji nariai nemo
ka jokio įstojimo mokes
nio. Sidabrinio Jubiliejaus 
metais lietuviai katalikai 
įsirašykite į LDS. LDS or
ganizacijoje nariais gali 
būti vyrai ,moterys, vaiki
nai ir merginos. Gali pri
klausyti visa šeima: tėvas, 
motina ir vaikai. Tik vie
nas iš šeimos moka 25 cen
tus į mėnesį. Jeigu kas no
rėtų gauti daugiau infor
macijų, tai prašome rašy
ti: LDS Centras, 366 West 
Broadway, So. Boston, 
Mass., ir gausite ne tik in
formacijas, bet ir įrašymo 
aplikacijas.

Jung. Valstybių komu- 
inistų partija turėjo spe- 
cialę konferenciją pereitą 
šeštadienį ir sekmadienį, 
lapkričio 18 — 19 dd.

Komunistų partijos va
dovybė, matyt gavus leidi
mą iš Maskvos, “atsisako” 
nuo internationalo. Pasi
liks tik Jung. Valstybių 
komunistų partija.

Kodėl taip komunistai 
turėjo padaryti? Na gi to
dėl, kad Jung. Valstybių 
Kongresas priėmė taip va
dinamą Voorhiso bilių, 
kuris įsako visoms orga
nizacijoms ir partijoms, 
kurios veikia svetimos 
valstybės naudai užsire
gistruoti ir paduoti valsty
bės teisingumo depart- 
mentui visų narių vardus 

[ir pavardes.
Komunistai nusigando ir 

pradėjo slapstytis, persi
organizuoti, kad tik ne
patektų Maskvos agentų 
vardai valstybės depart- 

i mentui.
Suprantama, komunis- 

i tai kaip veikė, taip ir veiks 
pagal Maskvos įsakymų, 
bet įstatymo akyse jie 
skaitysis Amerikos orga
nizacija, neturinti ryšių 

, su Maskva. Komunistai 
neišsižadės veikimo Mas
kvai. Tačiau, jeigu jie pa
tektų į valdžios rankas, 
tai jie aiškinsis, kad jie y- 
ra Amerikos komunistų 
organizacijos nariai ir nie
ko bendra neturį su Mas
kva.

Reikia prisiminti, kad 
Amerikos komunistų par
tija išbraukė visus nepilie- 
čius narius, kad nebūtų 
deportuojami, kaipo sve
timos valstybės agentai.

Komunistų išsitrauki
mas iš internacionalo yra 
antras žingsnis į “krū
mus”.

Komunistai visose kolo
nijose persiorganizuoja. 
Štai So. Bostone komunis
tai turėjo konferenciją ir 
persiorganizavo į “Pažan
giųjų Lietuvių Tarybą”, 
kurios vadu išsirinko me
todistų pryčerį p. B. F. 
Kubilių, kuris yra buvęs 
tautininkas, socialistas, o 
dabar stojo vadovauti ko
munistams.

Pažymėtina, kad šiais 
laikais komunistai į savo

džios leidimą dirbti pasto
racijos darbą lietuvių at
bėgėlių tarpe. Lietuviai 
atbėgėliai kas, sekmadienį 

i rengiąsi išklausyti kun. Y- 
įos laikomų mišių naujai 
pastatytoje bažnyčioje 
Potsdamerstrasse. Kun. Y 
ra sako, taip pat lietuviš
kus pamokslus. Šioje baž
nyčioje skamba lietuviš
kos bažnytinės giesmės, 
giedamos lietuvių maldi
ninkų. Tarp jų yra tokių 
gražių balsų, jog giedoji
mų ateina pasiklausyti net 
vokiečiai. •

Speciąlinė malda sukal
bama už Lietuvos valsty
bės prisikėlimą.

Lietuviškas pamaldas 
taip pat laiko keli dvasiš
kiai, apsigyvenę Berlyne, 
Christkoenighaus. Čia ap
sigyveno nemaža lietuvių, 
pabėgėlių, nes už nakvy
nę labai nedaug tereikia 
mokėti.

Po pamaldų kun. Bt, Y, 
la rengia lietuvių vaikus 
pirmajai komunijai. PaR’ 
pi jos salėje jaunieji pabė
gėliai taip pat žaidžia lie
tuviškus žaidimus, prižiū
rimi kelių pabėgusių iš pa
vergtosios Lietuvos lietu
vaičių mokytojų.

Lietuviai pabėgėliai vie
ną kartą per savaitę vaka
rais susirenka pasidalinti 
mintimis ir pabendrauti 
savo tarpe.

Kai kurie pabėgėliai yra 
gavę darbus. Jų dauguma 
dirba paprastą fizinį dar
bą. Vienoje leidykloje prie 
įvairių pakavimo ir kito
kių darbų dirbą lietuviai 
pabėgėliai, dar neseniai 
buvę laisvojoje Lietuvoje 
advokatai, žurnalistai, ka
rininkai ir tt. Bet nors ir 
nedaug uždirbdami, jie 
džiaugiasi, pasprukę iš 
GPU nagų.

Bet dar daugiau yrą 
žmonių, kurie jokio darbo 

■ nėra gavę. Ypač sunkioje 
padėtyje yrą vyresnio am
žiaus žmonės, o taip pat 
tie, kurie turi šeimas su 
mažais vaikais. Vienas rū- 

! pestis slegia visus, tai dra
bužių ir avalynės stoka.

- ■■■ -

Oficiazinis laikraštis 
“Tarybų Lietuva”, šiomis 
dienomis atsispausdinęs 
rusų abėcėlę, pradėjo 
spausdinti savo rūšies lie
tuviškai rusišką žodyną, 
kuris esąs taikomas rusų 
kalbos besimokantiems. 
Taip pat laikraščiuose 
skelbiasi. įvairūs mokyto
jai, kurie duoda privatines 
rusų kalbos pamokas.—
— Geležinkelių valdyba 

praneša, kad dėl išsiplati
nusios gyvulių snukio ir 
nagų ligos kai kuriose rie

I

i

“Geležinkelietis” dar
kad

— Vilniaus miesto savi
valdybė perėmė savo kon- j kartą nusiskundžia, 
trolėn viešbučius ir nak-; nukritusi tarnautojų dis- 
vynės namus. ! ciplina ir pasitaiką daug

------------- j nelaimingų atsitikimų.
— Buv. Benediktinų vie-! Niekur kitur nebuvo skel-l

nuolyno Kaune pirmajame biama, bet “Geležinkelie- 
aukšte įrengtas Kauno - tis” praneša, kad neseniai 
meno mokyklos mokiniu i Jonavos stotyje įvykusi 
bendrabutis. I didelė geležinkelio katas
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šventės
Lietuvoje jau oficialiai 

panaikintos visos Nepri- 
Lietuvos 

ir religinės

Geresniuosius Butus Užėmė 
Maskoliai

klausomosios 
valstybinės 
Šventės. Įvestos šios šven
tes: Naujieji Metai sausio 
1 d-, Lenino ir 1905 metų 
revoliucijoj minėjimo die
na sausio 22 d., “tarptau
tinio proletariato solida
rumo diena” — gegužės 1 
ir 2 d., Lietuvos paskelbi
mas sovietų respublika 
liepos 21 d., komunistų re
voliucijos Rusijoje sukak
tuvės lapkričio 7 ir 8 d., ir 
Stalino konstitucijos die
na gruodžio 5 d.

Sovietų Lietuvos Vėliava
— Paskelbta, kaip turi 

atrodyti sovietų Lietuvos 
vėliava. Ją sudaro raudo
nas audeklas, kurio kairia
jame viršutiniame kampe 
prie koto atvaizduotas 
auksinis piautuvas su kū
ju, o viršum jų — užrašas 
aukso raidėmis: “Lietuvos 
TSR”. Valstybinės vėlia
vos ilgis 2 mtr., plotis — 
1 mtr.

"Esi Beprotis, Jeigu Mmi 
GrjžH"

— Būtų klausimas, apsi
gyvenus visuose kampuo
se maskolių okupantams, 
darosi sovietų Lietuvoje 
stačiai katastrofingas. Iš 
Kauno gavome žinių, kad 
pradžioje nustatytas 9 
kvadr. metrų grindų plo
tas vienam asmeniui yra 
sumažintas iki 6 kv. met
rų. Faktiškai beveik nie
kas neturi ir 6 kv. metrų. 
Taip yra ne tik Kaune, bet 
ir provincijoje. Pati “Ta
rybų Lietuva” vedamaja
me pripažįsta tik Kaune, 
bet ir provincijoje. Pati 
“Tarybų Lietuva” veda
majame pripažįsta, kad 
Kaune reikalinga apie 10, 
000 kambarių. Dėl butų 
stokos laikraštis, be abe
jojimo, kaltina “buvusią 
Lietuvos buržuazinę san
tvarką”. “Tik dėlto, o ne 
dėl kito toks nepaprastas 
butų ir kambarių trūku
mas”. Tačiau visi Lietuvos 
gyventojai puikiausiai ži
no, kodėl staiga Lietuvoje 
retai, kuris žmogus beturi 
savo kampą: visus geres
niuosius butus užėmė ma
skoliai. Juk ne juokas su
talpinti Lietuvoje virš 300. 
000 maskolių okupantų, 
kurių buvo pirmaisiais 
Lietuvos okupacijos mė
nesiais. Dabar jų skaičius 
yra dar padidėjęs.

Žmonių padėtis yra to
kia katastrofinga, kad 
daugelis priversti gyventi 
net palapinėse arba malkų 
sandėliuose: be langų, be 
šviesos, šaltyje! Net “Ta
rybų Lietuva” pripažįsta, 
kad “problemą vistiek rei
kia kaip nors išspręsti, nes 
žiema artėja ir žmonės tu
ri susirasti bent kokią pa
stogę”. Šiuose žodžiuose 
aiškiai matosi, kad esama 
žmonių visiškai be pasto
gės. Tarp receptų, kuriuos 
laikraštis siūlo, yra tokie:

— Atsiranda ir tarp Lie
tuvoje gyvenančių žydų 
žmonių, kurie pradeda 
biaurėtis sovietiškuoju re
žimu. Šiomis dienomis 
vienas Šveicarijoje gyve
nąs žydas, kuris rengėsi 
važiuoti į Lietuvą ir tuo 
reikalu parašė savo sese
riai Kaune laišką, gavo iš 
jos atsakymą, kuriame 
žodis žodin sakoma: “Kai
mynai sako, kad tu esi be
protis, jeigu manai grįžti. 
Visi norėtų į ten patekti, 
kur tu dabar esi. Tu nega
li arba nenori suprasti tik
ros padėties. Jeigu tu man 
tuo reikalu dar rašysi — 
aš neatsakysiu ir daugiau 
nerašysiu. Esi idiotas ir 

tose panaikinamos gele- tai mano paskutinis žo [-panaikinti dalį restoranų 
žinkelių sustojimo vįeto%.*dis”. , . ti 'Ir L j ir juose apgyvendinti, pę-

turinčius buto. Taip pat 
galima esą pasielgti su 
barais, kai kuriais viešbu
čiais ir net krautuvėmis, 
kurias galima sujungti. 
Pasak laikraščio, butų 
klausimas yra aktualus ne 
tik Kaunui, bet ir visiems 
Tarybų Lietuvos mies
tams ir miesteliams”, to
dėl “visur reiktų imtis to
kių pat priemonių, kaip ir 
Kaune”. Taip pat siūloma 
iš Kauno iškraustyti tuos Į 
gyventojus, kurie nedirbą! 
nei fabrikuose, nei įmonė-1 
se nei įstaigose.

Tas pats laikraštis kelia 
klausimą, kad daugelis 
Kauno ir Vilniaus gyven
tojų turėtų susirasti bu
tus aplinkiniuose kaimuo
se ir miesteliuose.

Jau iš šių paties oficiozo 
“Tarybų Lietuvos” prisi
pažinimų galima susidary
ti vaizdą, kokian vargan 
atsidūrė Lietuvos gyven
tojai, iš kurių okupantai 
atėmė net butą išmetė į 
gatvę ir privertė gyventi 
palapinėse! '■
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Naujos Zelandijos kariai saugodami savo šalies krantus yra pasi
ruošę atremti užpuoliką, kuris drįstų paliesti jų salos krantus.

1. Buvęs Lietuvos Įgaliotas Ministras Prancūzi
joje, žinomas istorikas p. Klimas, per ilgus metus, at
liekamu nuo tiesioginių pareigų metu, tyrė ir rankiojo 
medžiagą surištą su Lietuvos istorija Paryžiaus na
cionalinėje ir kitose bibliotekose bei archyvuose. P. 
Klimas užsibrėžė parašyti 10 tomų Lietuvos istoriją. 
Šiam darbui kruopščiai, nesigarsindamas ruošėsi. Da
bartiniu metu vienas Lietuvos istorijos tomas jau pa
rengtas spaudai, antras baigiamas.

Šitokį mokslo veikalą ankščiau Vytauto Didžiojo 
Universitetas ar Švietimo Ministerija būtų noriai iš
leidusios. Dabartiniu metu nėra vilties. Amerikos lie- 

i tuvių išeivija ir knygų leidimu suinteresuotos draugi
jos prašomos per spaudą ar tiesioginiai pranešti Pa
siuntinybei Vašingtone savo pasiūlymus ar nuomonę 
dėl minimo veikalo leidimo.

2. Jurkūnas - Šeinius buv. “Lietuvos Aido” redak
torius, pastaruoju metu dirbęs Raudonajame Kryžiu
je Vilniuje, išbėgęs iš Lietuvos parašė Stockholme kny
gą apie Sovietus ir savo įspūdžius Lietuvoje pavadin
tą: “Raudonasis Potvinis Toliaus Kyla”. Daroma žy-

dauja.<Bet"jer žmoni taikos” pageida"uj“a7"tai 'kSdėl>i»- kad « aktuali Salimai išvystų P»*
šiandien vprdo tnlrc niiannis karos kurs žu- j

3. Sovietai, užimdami nuosavus Lietuvos Pasiun
tinybės Paryžiuje namus, užgrobė ir tos Pasiuntinybės 
tarnautojų Paryžiuje privačius daiktus ir jų ligi šiol 
dar nesugrąžino.

4. Lietuvos garbės konsulatai Zuriche, Lisabonoje 
ir kitur gavę savo laiku Paleckio valdžios įsakymą už
daryti konsulatus ir perduoti jos archyvus ir turtą ar
timiausiai Sovietų įstaigai, atsisakė tai padaryti.

5. Meksikos Vyriausybė, išeidama iš pagrindinio 
tarptautinės teisės principo ir 1938 m. geg. mėn. 31 d. 
pasirašytos su Lietuva draugiškumo sutarties, ir to
liau pripažįsta tenykštį Lietuvos Garbės Konsulatą 
veikiančiu.

6. Paskutinis Šveicarijos konsulas Kaune Kaestli 
vakarykščiui prieš civilinės metrikacijos įvedimą ap
sivedė Kaune su lietuvaite p-le Augevičiūte, Pulk. Dr. 
Augevičiaus dukterimi ir atvyko į Šveicariją.

7. Buvęs germanistikos lektorius Vyt. Did. Uni
versitete, šveicaras p. Studerus, gerai išmokęs lietu- 

jvių kalbą ir Lietuvą pamėgęs, ruošiasi laikyti Šveica
rijoje eilę paskaitų apie Lietuvą. Taip pat numato pa-; 
skelbti “Neue Zuricher Zeitung” seriją straipsnių apie i 
Lietuvą.

8. Prof. Rogelis, Vyt. Did. Universiteto profeso
rius, Botanikos sodne Fredoje įsteigėjas ir vedėjas, 
šveicaras, arti 20 metų išgyvenęs Lietuvoje, pabėgo iš 
Sovietų Lietuvos ir apsigyveno Ženevoje. Prof. Rege
lis gerai kalba lietuviškai. Pareiškė mielu noru prisi- 
dėsiąs prie Lietuvos atstatymo darbo. Prof. Regelis 
tiek susigyveno su Lietuva, kad jaučiasi emigrantu 
savoje šalyje, Šveicarijoje.

9. Pasirodė kai-kuriuose Amerikos lietuvių laik
raščiuose žinių apie numatomos išeivijoje drabužių 
rinkliavos tikslu siųsti jas lietuviams pabėgėliams Vo
kietijoje. Teko patirti, kad Amerikos Raudonasis Kry
žius neturįs jokios galimybės siųsti drabužių ar mais
to pabėgėliams į Vokietiją ir jos užimtus kraštus, nes 
veikia Britų blokada. Jų pirkti kurioje kitoje Europos 
šalyje ir siųsti Vokietijon irgi nesą galima, nes iš kai
myninių Vokietijai šalių tų daktų ir produktų išveži
mas draudžiamas. Siųsti į Vokietiją galima tik pinigus.

10. A. Daugirda, “XX Amžiaus” laikraščio Kaune 
administratorius, atvyksta Amerikon. Vizos formalu
mo reikalais užtruko Lisabonoje.

11. Lietuvos ir Prancūzijos įvykių užklupti, žydai, 
Lietuvos piliečiai, deda pastangų įvažiuoti j Ameriką, 
bet negrįžti Lietuvon. Keletas tokių žydų Lisabonoje 
Jaukia eilės įvažiuoti į Ameriką.

12. Rašytojas Vaičiulaitis, attache prie Lietuvos Pa
siuntinybės prie Šv. Sosto Vatikane, ruošiasi atvykti 
į Ameriką.

13. Žinomas Lietuvos poetas - rašytojas J. Kossu- 
Aleksandravičius dabartiniu metu gyvena neokupuo
toje Prancūzijos dalyje — Grenoblyje.

14. Žinomas teisininkas Kaune, žydas, Dr. Robinzo
nas. Klaipėdos konvencijos komentarų autorius, nepa
tikrintomis žiniomis esąs pakelyje į Ameriką.

15. Buvęs Estijos Užsienių Reikalų Ministras Pus
ta iš Prancūzijos atvyko į Ameriką ir apsistojo Va
šingtone.

16. Buvęs Estijos Užsienių Reikalų Ministras Selte
ris, vedęs derybas Maskvoje dėl pirmųjų Sovietų gar
nizonų į Estiją įvedimo, vėliau akredituotas prie Tau
tų Sąjungos, rašo Ženevoje knygą apie Pabaltės vals
tybes. Didelė dalis knygos būsianti pašvęsta Lietuvai.

17. J. Rajeckas, Lietuvos Pasiuntinybės Berlyne 
patarėjas, gimęs ir augęs Amerikoje, Shenandoah, Pa., 
grįžo į Ameriką ir pradėjo dirbti Lietuvos Pasiuntiny
bėje Vašingtone. J. Rajeckas ėjo pradžios mokslą A- 
merikoje, vidurinį mokslą Lietuvoje ir baigė aukštuo
sius mokslus Prancūzijoje. Suvirš penketą metų buvo 
sekretorium Lietuvos Pasiuntinybėje Londone ir ket
vertą metų vedė Vakarų Skyrių, Politiniame Departa
mente, Užsienių Reikalų Ministerijoje.

18. Prancūzijoje Le Gure stovykloje tarp kitų inter
nuotų yra eilė lietuvių dalyvavusių Ispanijos pilieti
niame kare respublikonų pusėje, ši stovykla yra neo
kupuotoje Prancūzijos dalyje.
Washington, D. C. 1940 m. lapkričio mėn. 6 d.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metame_________ $4.OC
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams ___________ $5.00
Užsieny] 1 Kart savaitėj metams $2.50
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Paklausykime Sv. Tėvo
Ne visi žmonės noromis klauso Katalikų Bažny-

- čios, kuri kalba Popiežiaus lūpomis. Bet šiuo kartu 
paklausyti lengva, nes Šv. Tėvas prašo tik maldos — 
už taiką. Melstis nesunku, ypač kada meldžiamasi už' 
tokį dalyką, kurio nukamuota žmonija karštai pagei-l -irti 4-r* 4 ly lrzv/4r*l i

šiandien verda toks negirdėtai žiaurus karas, kurs žu- j 
do ne vien kariuomenes, bet dar daugiau nekariaujan
čius žmones, net moteris ir vaikus? Kodėl moderninis 
karas barbarišku žiaurumu naikina pačius stambiau
sius civilizacijos padarus, kuriuos žmonija per ilgus 
šimtmečius taip rūpestingai kūrė?

Į tą klausimą taip pat nelengva atsakyti, kaip ir 
sunku suprasti žmogaus prigimtį: čia glosto, čia mu
ša, čia myli ir čia pat užsidega žvėrišku kerštu ir nea
pykanta. Bet vien žmogaus prigimties keistumu ir ne
pastovumu negalima dar išaiškinti karų priežasties. 
Juk nūnai kariaujančiosios tautos gal ir nenorėtų vie
na kitą žudyti. Pavyzdžiui, visų tautų katalikai norė
tų visados sutikime gyventi. Taip pat visų šalių darbi
ninkai negi nori kits kitam gyvastį atimtį, nes jie vi
si to paties luomo žmonės, tą patį vargelį vargsta, tu
ri šeimas, namus... O bet gi kariauja, nes yra privers
ti. Reiškia, milžiniška žmonijos dalis karų nepagei
dauja ir skaito juos dideliausia nelaime. Karus iššau
kia taip vadinami valstybių interesai. Gi tuos intere
sus sudaro gal ne tiek tikrieji valstybių reikalai, kiek 
juos išpučia ir sukursto nesąžiningi ir garbės trokš- 
tantieji valdovai. Seniau radikališkieji agitatoriai la
bai mėgdavo skelbti, kad karus sukelia karaliai. Nu- 
verskime juos, ir bus amžina taika. Bet dabar karalių 
kaip ir nėra. Valstybes valdo tie, kurie karalius nu
vertė ar padarė juos bejėgius, o taikos kaip nėr, taip 
nėr. Priešingai, karalių naikintojai sukėlė dar baises
nius karus, žodžiu, visur neteisybė, apgaulė, veidmai
nystė, kraugeriškumas.

Šv. Tėvas mato pasaulio valdovų neteisingą ir veid
mainingą elgesį, jų klastas ir intrygas. Su širdies 
skausmu stebi žiaurias žudynes ir barbarišką civiliza
cijos naikinimą. Jis giliai atjaučia vargdienių kančias, 
gresiamąjį jiems skurdą ir badą, bet neturi priemonių 
toms nelaimėms sustabdyti. Tad jis ragina visus mel
stis, nes tvirtai tiki į maldos galybę. Paklausykim jo 
balso. K.
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Dabartinė Lietuvos spauda grynai bolševikiška. 
Kaipo tokia, ji kelia padangėsna komunistų tvarką. 
Tai suprantama: bernas turi girt savo pono tvarką, 
kad ir ponas būtų nuo koto nusigyvenęs. Jei bernas 
pasakys, ką jis mano apie pono šeimininkavimą, tai 
gaus bizūnų. Bernas tai žino ir meluoja. Tai sena, se
na pasaka, atsiradusi dar faraonų laikais, nusitęsusi 
iki baudžiavos laikų ir dabar bolševikų atnaujinta. 
Laisvės metu buvom ją pamiršę. Dabar ta sena šmėk
la vėl bado mums akis.

Kad bernas, botagu pliekiamas meluoja, tai su
prantama. Jam, vargšeliui, ne pyragai. Turi šokti, bi
zūno šokinamas, kad ir akys iš kaktos verčiasi. Bet 
štai kas nesuprantama: kam tie Stalino ar Molotovo 
baudžiauninkai primygtinai teigia, kad dar yra kokia 
ten Lietuvos valstybė, “keturioliktoji Sovietų respub
lika”? Kam vengia žodžio “sovietai”, kuomet kalba a- 
pie pavergtą lietuvių tautą ir mūsų tėvų žemę vadina 
“Tarybų Lietuva?” Kokia čia Lietuva, kad ji paverg
ta, neturi savo kariuomenės, savo valdžios, savo vė
liavos? Ją valdo rusai, o mūsų “išlaisvintoji liaudies 
valdžia” tai tik rusų sovietijos kumečiai - dvariokai. 
Kam ta kvaila gramozdiška veidmainystė? Juk būda
mi lietuviais, tie neva liaudies valdovai senovišku įpro
čiu norėtų sudainuoti “Lietuva, Tėvynė mūsų”, bet 
jiems tai griežtai uždrausta. Kvailai žiopčiodami, turi 
dainuoti Internacijonalą, bolševikišką Maskvos him
ną. Atsisaką “nuo senojo svieto”, turės srėbti raudo
nojo rojaus “pochliobką” — skystą silkėtą putrą. Ar 
ne būtų vyriškiau tiems nelaimingiems lietuvių “to- 
variščiams” prisipažinti, kad raudonos jų svajonės 
virto klaikia realybe; kad skaudžiai nudegė nuo bolše
vikiško gaisro ir pilnai nusivylė savo troškimuose — 
valdyti Lietuvą. Ją valdo svetimšaliai, kurie neužilgio 
pavadins mūsų Tėvynę — Sovietskij Sieverozapadnyj 
KYai. Tas pat kaip prie daro — tik blogiau. K.

i

i
I K. Žvainys.

Beždžioniška Komunizmo Logika Ir Evoliucija
Tarp daugelio šių dienų (grindiniai 

komunizmo kuriozų, kurie mo pradai, 
į su ypatingu atsidėjimu vi
suomenei peršami,

Tie patys primityvieji 
sutin- žmonės, vadovaudamiesi 

kame ir tą, kad žmogus e- savo žmogiškojo proto pa
šąs išsivystęs iš bezdžio- žinimo galia, priėjo prie 
nes. Dėl to, rodos, niekam Dievo, kaipo viršgamtinės 
nereikėtų stebėtis. Savai- Esybės supratimo. Juose 
me suprantame, kad ko- sutinkama darbo ir pasi- 
munizmas atmetęs Dievy- šventimo pareiga, kuri re- 
bės supratimą, turėjo ieš- miasi į socialinę žmogaus 
koti pirmutinio žmogaus 

bei atsi
koti pirmutinio 
buities pėdsakų 
radimo.

Čia kažkodėl norėtųsi Į

doros suprati- matuotos ir tuo pačiu ne
menka savo mokslinės ver
tės. Mokslas iki šiol nieko 
apie beždžionę nepasakė. 
Beždžionė tiek tolimoj am
žių praeityje, tiek dabar 
tebelaikoma gyvulių rūši
mi Nerandama jokių žy
mių, kad galėtų būti koks 
nors pereinamasis laipsnis 
tarp beždžionės ir žmo
gaus.

(komunistėlių paklaustij;“--— 
| kodėl žmogus, pagal jų b„nr]rl ,ėdįakai. 
mokslą, turėjo įssivystyti , « ....T. - -- • oais žmogus, įeslis beždžiones, o ne is a si-?

gyvenimo tvarką.
Netenka abejoti, kad pri- 

raitvvusis žmogus sutiko r . ■■ .. ...daug gamtos ir gyvenimo SoVICtŲ UlllfOTfllOS LlCtlIVOS
Randama Milicijai

, kad tas 
pats žmogus, ieško būdų ir 
juos randa toms sunkeny
bėms nugalėti ir jas nuga
li. Šie primityviojo žmo
gaus gyvenimo reiškiniai,1

I
I — Sovietų Lietuvos poli
cijai, dabar vadinamai mi
licija, įvedama naujos u- 
^iformos. Jos savo sukir- 

1 u y ruiiAiliv x v įur, ._ • v IT* •. . . . - j pimu ir ženklais vra visis-jgimtosios žmogaus dova-
: nos nėra jokios evoliucijos 
padarai, nėra, taip sa- 

ikant, ilgos amžių i____
“kultu- Pradai; Juos užtinkame se-

■” ir “laisvės” laimė ji- ’ niausios žmogaus^ gyveni-
komunizmas neša. mo ist°rij°s pradžioj.

: iš beždžionės, o ne iš asi
lo?

Sutinkant su komunistų 
logika, nebetenka stebėtis 
ir jų šių dienų beždžioniš
kais samprotavimais.

Pavyzdžiui, šiandien jau 
visam civilizuotam pasau
liui aišku kokius 
ros 
mus 
Tai aksioma, tai tiesa be į-J 
rodymų, kad pastaraisiais

neša : mo istorijos pradžioj.
■ i Todėl tos nuomonės, ku-

- ■ -’j r^os skelbia evoliuciją, ne- 
metais proletariato dikta- išlaiko kritikos, yra nepa- 
torius Stalinas imperialis
tiniais rusiškojo komuniz-j 
mo siekiais prarijo ne vie
ną ramiai gyvenusią tau
tą. O vienok komunistai 
aklai, tiesiog beždžioniš
kai tebetvirtina, jog tik 
dabar toms tautoms sugrį
žo laisvė ir rojus ant že
mės. Žinoma, su tuo kiek
vienas sutiks, kad taip te
gali samprotauti tik tie, 
kurie paveldėjo beždžio
nišką prigimtį, kurie skel
bia, kad žmogus iš bež
džionės.

Na, kaip ištikrųjų su tuo 
evoliucijos mokslu? ■ , , .. . ,

Iki šių dienų mokslas dar ? ?U
tiek tepasakė, kad seniau
siose, primityviausiose, 
neturinčiose jokios kultū
ros pradų tautose, žmo
gus, kaipo toks, visuomet 
buvo žmogumi. Ypač žmo
gaus siela ilgoj amžių rai
doj buvo ir pasilieka tik 
žmogaus siela ir jokio ar
timesnio santykio su gy
vulio gyvybės apsireiški- • 
mu nerandama.

Žymus etnografas Wil- 
helm Schmidt vienos 
paskaitos proga yra aiš
kiai pabrėžęs, kad tarp 
žmogaus ir gyvulio jokio 
pereinamojo laipsnio nė
ra. Pavyzdžiui, pigmėjų, 
hotentotų ar tam panašių 
primityvių tautų žmones 
yra atžymėti protingumu. 
Juose randame žmonišku
mo, meilės jausmai ir pa

kai panašios į okupacinės 
sovietų kariuomenės ka- 

raidos r*ų uniformas. Tokia pat 
uniforma yra visose kito- 

;se sovietų valdomose res
publikose.

Reiškia, Maskva nustato 
net “laisvos” Lietuvos po
licininkų uniformas!

Antras Paraginimas Lietuvos Laisves 
Paskolos Bonų Turėtojams

1. Dėl Lietuvos Laisvės Paskolos bonų registra
cijos. Lietuvos Pasiuntinybė savo laiku buvo pranešu
si, kad L. L. Paskolos bonų ir kuponų išpirkimas nu
trūko dėl nebegavimo tam tikslui kreditų iš rusais o- 
kupuotos Lietuvos. Lietuvos Pasiuntinybė tam reika
lui pinigų ir dabar nesitiki, tačiau norėtų žinoti kokio
je sumoje, kokių numerių bonai ir kiek kuponų tebė
ra pas žmones Amerikoje dar neapmokėtų. Todėl šiuo- 
mi L. L. P. bonų ir kuponų savininkai yra prašomi pa
prastais laiškais ar atvirutėmis pranešti:
1) kiek iš viso turi bonų:
2) bonų numeriai ir raidės (pavyz.: A12045, B17349);

savo

4) kurie bonai pratęsti ir iki kokių metų;
5) ar bonas turi paženklinimą, kad 1935 m. nuošimtis

i apmokėtas?
6) kiek prie kiekvieno bono turite senų (nuo 1921 iki

I 1934 m.) kuponų?
7) ar turite naujų (nuo 1936 metų) kuponų ir nuo ku-

i rio meto;
8) kokia visų naujų kuponų suma imant iki 1945 metų.

I Tiems, kurie atsiliepė į Pirmąjį Paraginimą, da
bar, žinoma, atsiliepti dėl šių bonų nebereikia.

2. Be to Lietuvos Pasiuntinybė pataria pranešti 
jai paprastais laiškais (atskirai nuo pranešimo apie 
L. L. P. bonus) kiek (suma) kas turi šių valstybinių 
(neprivatinių bendrovių) vertybės popierų:

a) 1939 Vilniaus paskolos lakštų;
b) Lietuvos Vidaus Paskolos lakštų.

Prašomas žinias reikia pasistengti suteikti bent 
iki Naujų Metų (1941). Visos žinios apie bonus ir ku
ponus siųstinos adresu:

Lithuanian Legation
2622 — 16th Street, Northwest, 

VVashington, D. C.

Į

Washington, D. C. 
1940 m. lapkričio mėn. 1 d.

i
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VEIKALAI

“Kur Mano Ma-

gausiu ir triukšmingu rankų 
plojimo.

1940 METŲ MOKYKLOS 
DIDYSIS TEATRAS

Mūsų parapijinės mokyklos 
vaikučiai, dėka Sesučių Kazi- 
mieriečių pastangoms, įrašė dar 
vieną linksmą vakarą į mūsų 
kolonijos lietuvių istoriją. Šv. 
Alfonso svetainė buvo prikimš
ta svečiais. Ar ne bus tik pir
mas toks vakaras, kad tiek 
žmonių atsilankė į vaikučių su
rengtą pramogą? Ir visi, kurie 
tik buvo atėję negalėjo atsi
džiaugti vakaro gražumu ir jo 
turiningumu. Programą pradė
jo Jokūbas Geisey, pasakyda
mas įžanginę kalbą. Jis ir pers
tatė įvairius programos nume
rius. Visu pirmiausia Mokyklos 
Choras meniškai sudainavo 
“Drumsčia - Siaučia”; liūdną 
dainutę “Motina” ir patrijotiš- 

’ką — “Eina Garsas iš Tėvy
nės”. Sekė keturių aukštesnių- ma?” Septynių metų Dumšiūte 
jų skyrių bernaičių “Naujieny- stebino visus kaipo grupės so- 
bių Drilius”. Tai tikrai buvoilistė. Be galo jausmingai ir 
kas nepaprasto, dar mūsų salėj j graudžiai ji klausė savo ma

mos ir prašė jos grįžt. Karei
viškas drilius 3-čio ir 4-to sky
riaus mergaičių ir prisiminimas 
pavergtos Lietuvos užbaigė va
karo programą. Pastarame nu
mery Šilanskų Albertas ir Bū
dų sūnus ypač parodė nepapra
stus gabumus. Prieš Lietuvos 
himno sugiedojimą kun. dr. 
Mendelis tarė padėkos žodį kaip 
Sesutėms už jų darbą taip tė
veliams už jų pasišventimą,! 
tiems, kurie leidžia savo vaiku- J™ dide,is Pliusas ““M

t

niekad nematyto. Bernaičiai bu
vo gerai išlavinti, kas liūdijo 
valandas pasišventimo ir darbo.

MAŽYČIAI
Sekantieji du numeriai tai tik

rai sužavėjo visus, nes juos iš
pildė mokyklos Mažyčiai. Ką 
tik įkurto Vaikučių Darželio 
keturmečių studentų buvo pir
mas pasirodymas. Nors dar nė
ra dviejų mėnesių kaip jie lan
ko parapijinę mokyklą, tačiau 
visi gražiai sudainavo ir pade
klamavo. Tų jaunų “aktdFi^r'IM 
“aktorkų” drąsa visus stebino. 
Juos pasekė 1-o ir 2-o skyriaus 
muzikantai. Tai ir buvo naujie- 
nybė. Tikras orchestras. Jie tu
rėjo savo vadą, savo bubnorius 
ir kitus instrumentus griežian
čius narius. Iš tikrų gaidų jie 
sugrojo pora rinkinių ir jų pa
stangos buvo žmonių įvertintos:

I

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washrngton Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limosinai dil visokių reikalų.

Religiška drama, “Liurdas” 
buvo gabiai suvaidinta Alvertos 
Jovaišaitės, Marijonos Kavase- 
lytės ir Pranciškos Paulionytės. 
Juokinga komedija “Ponas Tū
zas ir Arbūzas” visiems šonus 
prikuteno Kazimiero Pugevi- 
čiaus, Arnoldo Pečiulio ir Mari
jonos Stalionytės meningu nu- 
peišimu, kas atsitinka kaip kar
tais su elektrikinio sweeperio 
pardavėjais. Kaip Elfų šokis 
3-čio ir 4-to skyriaus bernaičių 
taip ypatingas šokis 5-to, 6-to, 
7-tc ir 8-to skyriaus mergaičių 
visiems patiko. Grįžę 1-mo ir 
2-ro skyriaus mokiniai puikiai 
sudainavo

parapijinėn mokyklon. Jis 
pasakė, kad be tų dviejų dalykų 
vakaras negalėjęs įvykti, ir kad 
vakaras ne vieną turėjo džiu
ginti ir graudinti; džiuginti, 
kad mes čia laisvoje Amerikoje 
galime tokiu būdu gražiai pri
siminti savo jaunystės dienas, 
graudinti, žinant dabartinį Lie
tuvos pavergimą. Dėkojo vi- 

, siems taipgi atsilankusiems, 
i kad jie taip gražiai atjautė Se
sučių ir vaikučių darbą. Nega- 

■ na. kad Teatras visus palinks- 
Smino, bet ir pinigiškai suteikė 
j parapijai apie $150.00. Gerar- 
; dui Kaprišiūnui, mūsų darbš- 
i čiam vargonininkui, pridera pa- 
• dėkos žodis pž jo pagelbą kaip 
Į prisiruošime taip vakaro išpil- 
į dyme. Valio visiems lietuvybės 
i palaikytojams čia Amerikoje!

Šv. Alfonso parapijinės mokyklos Baltimore, Md., MAŽYČIŲ DARŽELIS, kurio {rengimas kainavo arti 
tūkstančio dolerių. Pradėtas rudenį 1940 metais.

MŪSŲ MOKYKLA 3-ČIOJ
VIETOJ

Arki- 
“The

Prenumeratų Konteste 
vyskupijos savaitraščiui 
Catholic Review”, kuriame da
lyvavo visos Baltimorės ir Wa- 
shingtono katalikiškos mokyk
los, šv. Alfonso mokykla laimė
jo 3-čią vietą. Pažvelgus į tai, 
kad mūsų mokykla ir tautinė ir 
kad teturi tik 95 mokinius tai 

klai. čia vėl įrodo mūsų gerų 
Seselių sumanumą ir darbštu
mą, nes tik jų raginimas ir ska
tinimas padėjo mūsų vaiku
čiams pasiekti taip aukštą vie
tą. Tikrai galima sakyti, kad 
mūsų mokykla gal neturi kie
kybės, bet niekas neužginčys, 
kad ji gali didžiuotis kokybe.

I
I

PADĖKOS DIENA

Ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 
Marylando valstybė apvaikš
čiojo Padėkos Dieną. Mūsų baž
nyčioje buvo ypatingos mišios 
su asista 10 vai. ryte, o vakare 
padėkos mišparai prie išstatyto 
Švč. Sakramento. Gan gausus 
būrys buvo atėję kaip ant mi
šių taip ant mišparų, padėkoti 
Dievui už Jo suteiktas šio kraš
to žmonėms malones.

MALDOS DIENA, 
PRAŠANT TAIKOS

Kad Šv. Tėvo Pijaus XII at
sišaukimas prie maldos už pa
saulinę taiką išduotų gausius 
vaisius, pereitą sekmadienį ku
nigai per visas mišias ragino 
visus *žmones dėti pastangas, 
kad priėmus šv. Komuniją. Mi
šios 11 vai. ryte bus su išstaty
mu Švenčiausio, ir Švč. Sakra
mentas bus garbinamas per vi
są dieną. Vakare 8 vai. buvo 
laikoma atlyginimo Šv. Valan
da. Tokiu būdu stengsimės 
maldauti Dievo, kad tautų val
dovai suprastų savo beprotybę, 
kad Kristaus Vietininko balsas, 
kviečiant visus prie taikos būtų 
klausomas ir girdimas virš gin
klų žvangėjimo.

phhjklphia, p a.
LABAI SVARBUS 

PRANEŠIMAS
Liūdname reikale visados 

kreipiamės vienas pas kitą. Ir 
šiuo momentu, norėdami pagel
bėti išbėgusiems iš Lietuvos 
broliams lietuviams nuo rusų 
vergijos, kreipiamės į visus ge
ros valios lietuvius, prašydami 
paramos. Šį sekmadienį bus 
renkama aukos šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje dėl pabėgė- 

’ lių lietuvių. Kurie aukos $100 
1 bus skaitomi rėmėjai savo tau- i 
įtiečių lietuvių. Aukavusių var-į 
j dai bus įtraukti į istorijos la- 
| pus - knygą. Nors ir Tamsta bū
si miręs, bet tamstos vardas

NUOTRUPOS
Sodaliečių vakarienė sekma

dienį, lapkričio 24 d.
5 vai. vakare. Bilietas $1.00. 
Rengiamos priimti 500 svečių.

Visi džiaugiasi šiltesne baž
nyčia. Naujai įdėti šildytuvai 
rodo skirtumą. Bažnyčios prie
angy nebėra šildytuvo, bet jis 
jaukus ir malonus, įėjus iš šalto 
oro.

Artinasi adventas. Netoli lau
kiamos misijos. Visi vėl nori iš-

Prasidės Hksis geradario ilgai atminčiai.

—
V

turtą, tad ar tamstai nebus rei
kalinga pagelba, ar nekantriai 
lauksi pagelbos iš geradarių. 
Tas pats ir su lietuviais pabė
gėliais, gal jie ir buvo kiek pa
siturį, bet šiandien jau visi var
ge ir šaukiasi į mus paramos. 
Dar nežinom, kas tokie pabėgė
liai, bet ateis laikas bus sužino
ta, gal mano ar tamstos arti
mas gentis, draugas; argi atsi
sakysi savo giminaičiui pagel
tos? Nemanykit, kad tik pas 
mus vienus bus tokia kolekta, 
tam tikslui rinkliava bus daro
ma po visą Ameriką parapijo
se. Tad, visi pripildykim savo 
gautąjį konvertuką. ir sekma-

i dienį, lapkričio 24 d. Šv. Kazi
miero parap. bažnyčioje savo 
auką atiduokim. Prašome aiš
kiai pažymėti savo aukavusio 
vardą, pavardę. “Subytikim” 

i kitus! K. D.

Kaikurie kalba, kad tik turčiai 
pabėga, bet pagalvok, jei nelai
mei kiltų ugnis, ar tamsta pasi
imtum su savim turtą, jeigu 
namas jau dega? Laimingas bū
si tik gyvybę išnešęs, palikęs

girsti tėvo Kidyko pamokslų.
Misijos įvyks nuo gruodžio 8 
d. iki 22 d.

Lapkričio 3 d. ponai Brie
džiai minėjo 39 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, o p. Juozas 
Briedis 77 gimtadienį. Paminė
jimui šių dviejų sukakčių, po
nai Briedžiai suruošė iškilmin- i

g^jpokilį, į kurį, sukvietė savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
praleido linksmai laiką. Ponai 
Briedžiai yra geri parapijos rė
mėjai ir priklauso prie daugelio 
katalikiškų draugijų. Linkime 
jiems laimingai sulaukti auksi
nių vestuvių. K. D.

PhiladtHphfjos Lietuviai 
Rūpinasi Gelbėti Lietuvį

Lapkričio mėn. 10 dieną susi
rinko visų katalikiškų organi
zacijų atstovai ir aptarė būdus 
gelbėti Lietuvą. Pirmiausia vi
sų parapijų klebonai nutarė pa
daryti rinkliavą bažnyčioje ir 
išsiuntinėti paaiškinimo laiške
lius į namus, kad gautų dau
giau ir iš tų, kurie gyvena to-; 
liau nuo parapijos bažnyčios^ 
Kadangi gelbėjimo darbas bus 
ir toliau varomas, todėl nutarė 
padaryti prakalbas, pakviesti 
kalbėtojus, kad sukeltų didesnį 
susirūpinimą Lietuvos likimu ir 
gautų daugiau paramos.

Verkiantį reikalą gelbėti lie
tuvius parodė savo pranešimuo
se neseniai iš Lietuvos atvykęs 
kun. Slavinas. Visa Federacijos 
Taryba pasiryžusi visą laiką 
remti per savo organizacijas 
Lietuvai gelbėti varomą darbą.

Lietuvių Parapijos Philafel-

rTOgranlOS
Girdėti, kad visos Philadel- 

phijos parapijos žada gauti sa
vo grynai religiniams reika
lams 15 min. programą per ra
diją. Tai būtų labai gražu ir ge
ra, kad galėtų per radiją pa
skleisti daugiau religinių ir tau
tinių minčių.

Jau kelintas sekmadienis kai 
mūsų Vyčiai veda jauniems šo
kius parapijos salėje. Kol kas 
maža jaunimo atsilanko, bet ti
kimasi jog ateityje jaunimas 
lankysis į Vyčių šokius ir jiems 
padės vesti lietuvių jaunimui 
pramogas.

MEDUS

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

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisve
Parašė FULTON J. SHEEN 

Right Reverend Fulton J. Sheen of the 
Catholic University of America 
Išvertė Petras Aikšnoras, Jr.

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv. Tėvą 
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KLAIDINGA LAISVĖ
(Kalba pasakyta sausio 8,1939)

Kiekvienas trokšta laisvės. Bet, kas tai 
yra laisvė, ir kada žmogus esąs laisvas? Yra 
trys atsakymai šiam J^ausimuŲ jį kurių du 

yra neteisingi. Vienas neteisingas atsaky
mas yra, kad laisvė yra ta teisė daryti, saky
ti, ar protauti bet ką tik nori; kitas neteisin
gas atsakymas yra, kad laisvė yra teisė da
ryti bet ką privalai. Teisingas ir katalikiškas 
atsakymas yra: Laisvė yra teisė daryti bet 
ką turi daryti.

Sena klaidinga laisvės idėja., kuri priklau
so pūvančiai socialinei tvarkai, apibrėžia ją, 
kaipo teisę sakyti, daryti, galvoti ką tik nori. 
Ji gali būti pavadinta “Laisvės Nesirūpini
mas”, nes ji nesirūpina teisybe, teisingumu, 
padorumu ir moralumu. Priteisdama, kad ne
buvo jokios absoliutinės ribos tarp tiesos ir 
klaidos, teisingumo ir neteisingumo, ji pa
statė individą kaipo aukščiausią autoritetą 
ir laikė visą tos laisvės reguliavimą, kaip ne
leistiną ir nedovanotiną apibrėžimą asmenų 
teisių.

Tokia teisės nuomonė yra neteisinga, nes 
ji stovi esanti laisva nuo kurio nors dalyko, 
bet pamiršta, kad laisvė kuriam nors daly
kui. Laisvė nuo reumatizmo yra supranta
ma tik todėl, kad aš noriu būti laisvas vaikš
čiojimui. Pamiršk laisvės tikslą, ir laisvė liks 
paika, kaip iliustruoja ši pasaka: Vieną kar
tą žmogus prisiartino prie samdyto automo
bilio vairuotojo ir paklausė: “Ar tu laisvas?” 
“Taip”, atsakė vairuotojas. Žmogus tuo tar
pu nuėjo šūkaudamas: “Valio laisvei.” ši tik
rai yra laisvės rūšis, apie kurią šių dienų pa

saulis yra kalbėjęs; laisvė, kuri pamiršta, 
kodėl ji norėjo būti laisva. Ji padarė norė
jimą svarbesniu, negu norėtą daiktą. Čia y- 
ra neteisinga, nes nei vienas nenori būti lais
vas tik dėl laisvės, bet būti laisvas, kad galė
tų atsiekti tikslą. Mes, pavyzdžiui, norime, 
kad mūsų mašinos langai būtų švarūs, kad 
galėtume patikrintai vairuoti. Nelaimingai, 
per daug žmonių savo prašymuose norėjo 
turtingesnią, pelningesnią, ir gausesnę lais
vę be jokio nusistatymo, ką jie su ja norėjo 
daryti. Už tai, kad jie pamiršo gyvenimo tik
slą, jie išrado progreso idėją, kuri yra pasi
keitimas be tikslo. Jie sumaišė žingsnį pir
myn su žingsniu ženktų tiesiu keliu. Vietoj 
dirbdami idealui, jie pakeitė idealą ir vadi
no jį progresu, pamiršdami, kad jie niekad 
negali žinoti ar progresuoja ar ne, jei neturi 
nustatytos vedamosios minties. Šiuo atžvil
giu Chesterton’as teisingai kalbėjo: “Yra vie
nas daiktas, kuris niekad neprogresuoja, tai 
yra progreso idėja”.

Tokia klaidinga laisvė sutvėrė mintis, ku
rios buvo suinteresuotos tiesos ieškojime, 
negu pačioje tiesoje; jie ieškojo ne todėl, kad 
rastų, bet todėl, kad turėtų ieškojime džiaug
smo; jie beldė, ne kad tiesos durys atsidary
tų, bet, kad girdėtų savo rankų bildesį; jie 
klausėsi, ne kad įsigytų gyvenimo tikslą, bet 
kad girdėtų savo balsų garsus. Jie mėgdavo 
kalbėti apie garbingą tiesos ieškojimą, bet 

jie buvo labai atsargūs, vengdami jos atra
dimo. Tiesos ieškojimas turi tik keletą atsa
komybių ir dažnai gali būti patiekiama veid
mainišku neatvirumu, bet jos suradimas yra 
našta ir kvietimas, kurios mažuma tenori 
ieškoti. Kaip Pilotas senovėje, jis prašė tie
sos, paskui atkreipia pečius, kad negirdėtų 
atsakymo. Čia buvo pirmas mūsų laisvės 
pralaimėjimas — mes pamiršome, kodėl mes 
norėjome būti laisvi.

Pasaulis reagavo prieš šią klaidingą indi
ferentizmo laisvę, arba teisę daryti, sakyti, 
ar laisvai protauti. Jos pasekmė atsirado 
draugijoje, kurioje kiekvienas asmuo buvo 
susirūpinęs tik savimi, o ne bendra gerove. 
Čia turėjo būti pasireikšta neutralizavimas 
atskiros savimeilės ir ekonominių nelygy
bių; vienu ar kitu būdu žmonės turėjo būti 
iškelti iš jų inaividinių norų ir priversti žiū
rėti visų gerovei. Bet kaip priversti žmogų 
realizuoti tai, kad jis esąs jo brolio prižiūrė
tojas? Kaip išmokyti žmogų protauti, kad 
laisvė nereiškia indiferentizmą visų piliečių 
gerovei? Religija būtų galėjus tai padaryti, 
nes tik religija turi galios įtikinti labdarin- 
gumą bei teisingumą, be kurių nei viena 
draugija negali egzistuoti. Vieningumas, so
cialinėje ir ekonominėje srytyje, tuo būdu 
būtų buvęs sugrąžintas bendruomenei laisvai 
iš vidaus.

(Bus Daugiau)
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3. Katalikų Veikla
Visus pasauliečių veikimus, kurie yra vykdomi į- 

vairiose vietose pagal dienos reikalus, tvarko ir ben
drina Tautinė Katalikų Gerovės Konferencija; tai yra 
organizacija, kuri įvairiomis priemonėmis teikia dva
sininkams reikalaujamą pagalbą.

Mes patys matėme tos organizacijos. įstaigas ir 
veiklą, kada spalių mėnesį, 1936 metais, aplankėme 
jūsų kraštą, asmeniškai jus sutikome ir gėrėjomės 
jūsų veikimu. Ką Mes tuo kart matėme savo akimis 
visuomet pasiliks Mūsų atmintyje ir bus Mūsų širdies 
džiaugsmas.

Kunigai Ir Vienuoliai
Gėrėdamiesi jūsų gražiais darbais, Mes drauge su 

jumis dėkojame Dievui ir sakome: “Duokite garbę 
Dangaus Viešpačiui, nes Jo gailestingumas yra amži
nas”. Viešpats Dievas, kurio gerumas nežino ribų, ap
dovanojo jūsų šalį gausiomis dovanomis ir gerybėmis; 
jūsų bažnytinį darbą Jis palaimino, nes jūsų nenuils- 
tantįeji darbai rodo gražius vaisius.

Išreiškę savo dėkingumą Dievui, kuris yra viso 
gero šaltinis ir pradžia, Mes pripažįstame, Garbingie
ji Broliai, kad darbų vaisiai, kuriais Mes šiandien 
drauge su jumis matome ir didžiuojamės, yra nuopel
nas uolaus ir nenuilstančio veikimo kunigų ir tikin
čiųjų: Mes pripažįstame, kad tai yra jūsų kunigų nuo
pelnas, kurie taip uoliai darbuojasi ir stropiai pildo 
jūsų nurodymus; kad tai yra vienuolių nuopelnas, ku
rie, gyvenime pasižymėję didžiomis dorybėmis, lenk- 
tiniuoja Viešpaties vynuogyną išplatinti ir ištobulinti; 
Mes pripažįstame vienuolių moterų nuopelnus, kurios 
tankiai pasilieka nežinomos, bet kurios pavyzdingu 
pamaldumu platina Evangeliją ir yra tikros Kristaus 
darže lelijos ir dangaus šventųjų džiaugsmas.

Bet Mes norime, kad šitas pagyrimas būtų vi
siems naudingas. Pasigerėjimas nuveiktas darbais 
neturi vesti į apsnūdimą, neturi tai būti tuščia garbė 
ir pasitenkinimas, bet turi atnaujinti jėgas, kad blo
gybės būtų išvengtos, o tie darbai, kurie verti pagyri
mo, labiau išsiplatintų ir tvirtai įsigalėtų.

Krikščionis Yra Apaštalas
Krikščionis, jei jis tam vardui teikia garbę, visa- 

yra apaštalas; neleistina yra Kristaus kareiviui 
palikti kovos lauką, nes tik mirtis teužbaigia jo tar
nybą. Jūs gerai žinote kur reikalinga yra priežiūra ir 
kokią tvarką reikia nustatyti kunigams ir tikintie
siems, kad Kristaus religija nugalėtų jai statomas 
kliūtis ir būtų šviesus vadas žmonių protams, tvarky
tų jų dorovę ir išganymo tikslui perimtų jų visą gyve
nimą.

Išorinė pažanga ir medžiaginės gerybės, nors jos 
ir nemažai reikalingos ir būtinos gyvenimui, nėra pa
kankamos žmogui, kuris yra gimęs aukštesniam ir 
šviesesniam tikslui, kuris su nesiliaujančiu troškimu 
ieško Dievo ir visada dejuoja ir verkia, jei jis nukrei
pia savo žvilgsnį į tai, kur negalima rasti aukščiausios 
Tiesos ir didžiausios Gerybės — Dievo.

Tikroji Laisvė
Ne medžiagine pergale žmogus prisiartina prie 

Dievo, nuo kurio atsiskirti yra mirtis, į kurį atsigrįžti 
yra gyvenimas, kuriam atsiduoti ir gyventi yra gyve
nimas, kuriam atsiduoti ir gyventi yra garbė. Žmogus 
prisiartina prie Dievo nuoširdžiu tikėjimu, tyra sąži
ne, šventais darbais, ta tikrąja laisve, kurios šventos 
teisės yra paskelbtos Kristaus Evangelijoje.

Tačiau, jei Dievo įsakymai yra paneigti, tai ne 
tik negalima yra atsiekti tos laimės, kuri yra žmogui 
prirengta po šio trumpo žemiškojo gyvenimo, bet pats 
pagrindas kuriuo remiasi tikroji civilizacija yra su
judintas ir nieko negalima kito tikėtis, kaip tik su
griuvimo, dėl kurio vėliau tiek ašarų bus liejama. 
Kaip, iš tikrųjų, visuomenės gerovė ir civilizuoto gy
venimo garbė gali turėti pastovumo užtikrinimą, jei 
teisės yra laužomos ir dorybės niekinamos ir išjuokia-j 
mos?

Ar ne Dievas yra Įstatymo Pradžia ir Davėjas? Ar 
he Jis yra įkvėpimas ir dorybės atlygintojas ir nėra ne 
vieno Jam lygaus tarp įstatymdavių ?

Blogybių Priežastis
Visi protingi žmonės pripažįsta, kad tai yra gi

liausia visų ir visur blogybių priežastis; būtent, panei
gimas Visagalio Dievo, atmetimas dorovės dėsnių, 
kurių Davėjas yra Dievas, arba tas apgailėtinas ne
nuoseklumas, kad žmogus svyruoja tarp tai, kas leis
tina ir uždrausta, kas teisinga ir neteisinga.

Iš to kyla savymyla ir pasididžiavimas, neleistinų į 
linksmybių troškimas, girtuokliavimo nedorybė, ne
kuklūs ir brangūs drabužiai, daugybė nusikaltimų 
jaunųjų .tarpe, troškimas galybės, apleidimas betur
čių, noras neteisingai praturtėti, nenoras gyventi ū- 
kėse, pagoniškas žiūrėjimas į Moterystę, divorsai, iš-

DARBININKAS

ONA KATKAUSKAITĖ (ANNA KASKAS), 
Metropolitan Operos Artistė

Metropolitan Operos artistė, panelė Ona Katkauskaitė 
(Anna Kaskas), dainuos Worcester, Mass., gruodžio 
1 dieną Mechanics svetainėje. Pelną ji skiria Mariana
polio Kolegijai. Šiuo reikalu, įvyko visų Worcesterio 
lietuvių draugijų atstovų ir profesionalų bei veikėjų 
susirinkimai jau kelis kartus: spalių 8, spalių 23 ir lap
kričio 13.

Sekantis susirinkimas, svarbiausias iš visų iki 
šiol buvusių, įvyks pirmadienį, lapkričio 25-tą, 8-tą va
landą vakare, Šv. Kazimiero par. bažnytinėje svetainė
je. Visi valdybos nariai ir draugijų atstovai atlikite 
savo pareigas ir kiekvienas dalyvaukite susirinkime.

Komitetas.

Art. Kaskas Koncertas
Worcestery

da
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s

Montrealo Žinios 4 5 ii
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Minister of Canada. Honorabie 
Mr. MacKenzie King, our deep 
loyalty and devotion to the 
great Dominion of Canada 
where we have found a new 
happy home and Motherland. 
We wholeheartedly are co- 
operating with our new adopted 
country in her heavy task of 
defending the Christian 
zation. We believe that

Lapkričio 16-tą, Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, įvyko meti
nė Kanados Lietuvių Sąjungos 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
gražus svečių būrelis. Tarp jų, 
kiebonas kun. J. Bobinas, Šv. 
Kazimiero dr-jos pirmininkas, 
p. Masnickas, mokytojos p-lės 
Bandžiūtės. parapijos komite
to narys Lubis su gausia šeima 
ir daugelis kitų. Vakarienę pa
ruošė mūsų nenuilstamos šeimi- < victory by England will 
ninkės: Paznokienė, Sąkalienė, 
Nomeikienė ir Žinaitytė. Šeimi
ninkais buvo Paznokas ir A. 
Sakalas. Kalbas pasakė: klebo
nas kun. J. Bobinas, KLS iždi
ninkas J. Paznokas, KLS pir
mininkas A. Sakalas ir p. Mas
nickas. Jauna p-lė Rūta Kilmo
nytė pašoko du šokius (peteliš
kės ir mažo berniuko) ir pasa
kė komišką deklamaciją. Para
pijos choro vyrai - dainininkai, 
V. Kajackas ir V. Bubelis, pasi- 
krikštinę Skudučiu ir Kukučiu 
parodė kaip pasaulyje einasi ir 
savo juokeliais bei dainomis ge
rokai susirinkusius palinksmi
no. Po vakarienės ir programo 
buvo pašokta.

Kanados Lietuvių Sąjungos ir 
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos vardu ta proga buvo pasiųs- yalty conveyed in your commu- 
ta šis pasveikinimas Kanados nication on behalf of the Lith- 
Ministrų Pirmininkui, p. W. L. Į uanian residents 
MacKenzie King: j (Pasirašo: H. R.

“Gathered at our annuai ban-j Private Secretary). 
quet in Montreal. we. the Asso-I 
ciation of Canadian Lithuanians! 
and members of the Lithuanian 
Parish of St. Casimir. wish to 
express through you. the Prime

civili- 
only a 
restore 
all Eu-freedom and liberty to 

ropean nations. among whom is 
the land of our fathers, the 
Lithuanian Republic, now ille- 
gally occupied by Communist 
Russia. Long live Canada!” 
(Pasirašė: klebonas kun. J. 
Bobinas ir KLS pirm. A. Saka
las!.
Į tai susilaukta sekamas at

sakymas : “Father Jonas 
nas. 3426 Parthenais St. 
treal. Quebec. Dear Sir:
Prime Minister has asked me to 
acknowledge the receipt of 
your letter. signed by yourself 
and the President of the Asso- 
ciation of Canadian Lithua- 
nians. Mr. King wishes me to 

’ thank you for bringing to his 
: attention the expression of lo-

gili Chevorlet. Iš -Worcester se
kantieji: Mr. & Mrs. J. Kairis. 
Labdarybės Draugija, Lietuvių 
Moterų Sočiai Club, ir Šv. Mari-

Pereitą savaitę įvyko art. O- 
knos Katkauskaitės koncerto 
komisijos susirinkimas, kuria
me paskirta komisija spaudos
ir bendrai skelbimo. Komisijai! jos Draugija, R. I. Toomey & 
vadovauja Motiejus Čirvinskas1 Co., Dr. John McQueeney. Rei- 
ir Jonas Bačinskas. Nutarta dy. Col &>Co. 
šaukti sekantį susirinkimą lap
kričio 25, 8 vai. vakare. Šv. lietuvių atsilankant pasiklausy-
Kazimiero parapijos svetainėje, j ti p-lės Onos Katkauskaitės 

koncerte. M.

Lauksim visų Worcesterio

K

Kur Įsigyti Onos Katkau
skaitės Koncerto Tikietus

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai dar neįsigiję tikietų Met
ropolitan Operos art. Onos Kat- 
kauskaitės - Kaskas koncerto, 
malonėkite ilgai nelaukti. Bilie
tų kainos prieinamos: — 75 
centai >$1.00 ir $1.50, pagal vie- 

I tas, Mechanics svetainėje. Liko

Būtinai turi visų komisijų na
riai dalyvauti ir pranešti ko 
trūksta prisirengimui. Taipgi 
tikietų platintojai iš įvairių 
draugiųj turi duoti atskaitą iki 
susirinkimo, nes yra rezervuotų 
sėdynių, kurias reikia atžymėti.

Programos atspausdinimo ko
misiją sudaro: Adv. Milleris, 
Jonas Čižauskas. Juozas Žemai
tis.

Rėmėjų komisija paskelbė
šiuos rėmėjus: Waterbury. , tiktai savaitė iki koncerto, ku- 
Conn. — kun. J. J. Valantiejus; j 
kun. A. Čebatorius, Kun. B.' 
Gauronskas, Petrosky Sisters, 
Braesco Bott. Co., Colonial Bot. 
Co., Deliniko & Son, Mr. & Mrs. 
Adolph Stoškevičius, Mr. James 
Valaitis, Dr. & Mrs. John Ste- 
ponkaitis, Mr. & Mrs. Balanda, 
Mr. & Mrs. E. Mažeika. Mr. 
John Stokes, Riverside Dairy, 
Mr. & Mrs. C. Besasparis, Mr. 
&Mrs. Maruskas, Mr. & Mrs. B. 
Gelbogis, Dr. & Mrs. M. Colney, 

i Dr. & Mrs. Stanislaw, Mr. & 
I Mrs. M. Balanda, Mr. & Mrs. J.
Janučaitis. Iš Thompson ir Put- 
nam, Conn., sekantieji: Carroll 
Druggists, Lucier Jewellers, 
Gillman Bros., Mr. Bliss. Car- timą lietuviams.

praleisti 
pirmuti- 
tapo di-

17 Vytauto klubo šė- 
rininkų susirinkime nominuota 
kandidatai direktoriams ir val
dybai. Rinkimai įvyks po Nau
jų Metų. Kaip tarp kviečių yra 
kūkalių, taip tarp nominuotų y- 
ra tokių tariamų lietuvių, kurie 
save ir savo tautą pačiam kip
šui parduotų, jei tik šis raudo
nas būtų. Tikimės, klubo šėri- 
ninkai, rinkimų metu, netik vi
si į susirinkim, ateis, bet ir 
balsuos tik už tuos, kuriems 
lietuvių darbininkų reikalai ti
kriausiai rūpi.

Bobi-
Mon-
The

Čia lankėsi Lietuvos garbės 
konsulas Kanadai, pulk. Grant 
Suttie ir Lietuvos konsulas p. 
Daužvardis. Juos kvietė vietinių 
draugijų komitetas. Jų kalbų 
pasiklausyti suėjo apie "00 lie
tuvių. Draugijos dabar bando 
sukurti Montrealo Lietuvių Ta
rybą kovai už Lietuvos nepri
klausomybę.

Bilietus galima įsigyti, kur 
tam arčiau: M. Steinart and 
Sons, 308 Main gatvės: pas adv. 
Antaną J. Milerį, Slater Bldg.; 
Šv. Kazimiero parapijos Klebo
nijoje; Aušros Vartų Parapijos 
Klebonijoje: pas vargonininką 
J. K. Žemaitį. 42 Providence 
Street; pas varg. Joną ir Mari
joną Čižauskus, 14 Windham 
Street: “A. L.” 
Vernon gatvės;
344 Millbury gatvės; taipgi pas 
visus Koncerto rengimo valdy
bos narius ir draugijų atstovus.

Kviečiam visus lietuvius daly
vauti Metropolitan Operos 
žvaigždės koncerte. Mokėkime; 
įvertinti ir gerbti savo pasižy
mėjusius artistus ir tuomi pa-1 
gerbsime savo tautą.

Komitetas.

raštinėje, 14 
J. Bačinską.

ris įvyks gruodžio 1 dieną. Me
chanics svetainėje.

Nė vienas neturėtų 
tokios progos išgirsti 
nės lietuvaitės, kuri
džiausios operos dainininkė.

. Ona Katkauskaiėt - Kaskas 
I dainuoja Marianapolio Kolegi- 
j jos naudai, kas parodo jos at- 
; jautimą lietuviškų reikalų. Visi 
lietuviai atjaučia, kad Mariana
polio Kolegija reikia remti, nes 
ji yra išeiviams kaipo antras 
Lietuvos Centras, ir šiąja įstai
ga lietuviai gali tikrai pasidi
džiuoti. Visi lietuviai yra tikrai 
dėkingi panelei Onai Katkaus- 
kaitei - Kaskas už jos pasišven-

$». Kazimiero Parapija
SVARBUS PRANEŠIMAS

Visi LDS 7 kuopos nariai ma
lonėsite susirinkti į Šv. Kazi
miero salę sekmadienį, lapkri
čio 24 dieną. 2 vai. po pietų.

Kadangi mūsų organizacija 
šį metą apvaikščioja 25 metų 
Sodabrinį jubiliejų. Todėl reika
linga nusifotografuoti. Kviečia
me visus narius atsilankyti.

Komitetas.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main St., Wet»ter, Man.

f

ritetui, arba net sukilimas prieš jį, apleidimas pareigų 
savo tėvynei ir žmonijai.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kam priklauso garbė už Bažnyčios išsiplatinimą A-

merikoje?
2. Koks yra žmogaus tikrasis tikslas? Kaip jis galės jį

pasiekti?

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

ardymas šeimos, nesantaika tarp tėvų ir vaikų, gim- 3. Kokia yra šių dienų blogybių priežastis? Kokias 
dymo kontrolė, nusilpninimas tautos, nepagarba auto- blogybes Popiežius išvardija?blogybes Popiežius išvardija?

208 Millbury St.,
VVorcester, Mass.

Vytauto klube lapkr. 24, į- 
vyksta koncertas ir vakarienė 
paminėti penkis metus kaip 
naujoji salė įrengta.

Lapkr. 18. apsivedė parapijos 
choro narė, Ona Mikalauskaitė 
su svetimtaučiu ir protestonu. 
Jos draugės apgailestauja jos 
pasirinkimą. V.

. „ , į Remkite tuos profesio-
of Canada.; naiug -r biznierius kurie 
L. Henry, j gavo skelbimais remia 

1 “Darbininką”.

FIRST NATIONAL STORES

BESĖKLĖS ROZ1NKOS g~»* 3 v* 19*
SEEDED ROZINKOS gražios 2 15 <>z- Pk 15*

OCEAN SPRAY spanguolių sosas 

BELL’S PAUKŠTIENOS PRIESKONIS

MOXIE Tik už skystį

ONE P1E SQUASH
DO-NUTS Be ar »■ (akru m

DROMEDARY pitted dates 2
DOLE’S pin'Eapple juice 2 ,,z w«š. 19c

17 oz. blėš. 11*
Pakelis yc

2 Didelės Bonkos 25* 
2 1 41'z oz- biėš

2 tuzinai

7'i oz. pk.

16 oz. blėš.

15*
23*
25*
22*

FINAST BRAND—GATAVAS PAJUI

MINCE MEAT 9oz.pk. 9c

EDUCATOR CRAX 
PAPRASTOS KREKĖS
M1LLBROOK KOLA Tik skystas

FINAST SQUASH
GRAPEFRUIT FINAST Gražys šmot. 

TOMEIČIŲ SUNKA finast

PAKELIS 13c
Didelis pakelis 19*

g po 12 oz. bonk. 23*
29 oz. blėšinė

2 po 20 oz. biėš.

3 po 21 oz. blėš.

10*
19*
25*

SALDAUS PIENO—GERAI PASENDITAS

ŠVELNUS SURIS sv. 23c
FINAST PITTED DATES 
TAMSIS VAlStV KEIKAS 
DELIXE VAISIŲ KEIKAS 
DELUXE VAISIŲ K EIK AI 
KE1KO MILTAI 
MARVO
VAISIŲ COC'KTAIL 
RICHMOND 
U'HIPPLE’S
BORDEN’S

”'1

Cellophane apsuktas 
Cellophane apsuktas 

WH1TE SPRAY
Pure Vegetable SHOKTENING

FINAST 30 oz. blėš. 21c
FRUIT COCKTAIL
.MINCE M E AT
NONE SUCH MINCE MEAT

oz. pakelis

1 SV. 2 02.

1 v. 14 oz.
1 sv. 14 oz.

2% sv. pakelis 
svaro blėš.

2 16 oz. blėš.
16 oz. blėš. 

Kvortinis ja ras
9 oz. pakelis

10c 
25c 

19c 
49c
15c
11c
23c
10c
25c
11c

Turėkite Pilnai Duonas Kalakutui Prikimšti
JkFA Senos stailos O
/zvl/il/i arba liga « po 1 sv. 4 oz. 15c

ŠVIEŽIOS KAVOS
Richmond 2 1 sv. beg. 25c
John AMen 2 1 sv. beg. 29c

TIK .JUS NORIT 1 
SUMALTOS KAIP

Kybo •» j sv. beg. 33c
Copley i sv. blėš. 21c

Vacuum supakuota

I



'.i

progra-

NASHUA. H. H.

10

HORWOOD, MASS

v •
ir judami

125

L Street Liguor Store, Ine

MONTELLO, MASS

Gruodžio 19 d. sueina 25 me-

PADĖKOS DIENOS BAKENAI

misijos

Mešlis. S. J.

Dykai Pristatymas

Alena No- 
sudainavo

Lapkričio 9 d. vakare, Runne- 
burg svetainėje p. Jono Perekš-

Vyčių 27 kuopos 
Jubiliejaus proga 
Phillips Ballroom, 
Route 1-A, Wren- 
Visi kviečiami da-

Telephone
80. BOSTON 

1058

Antanas 
CSN.

linkėjimus ir 
dovanas. Toastmasteriu buvo p. 
Julė Vilkišiūtė, muzikos moky-

Tautos ir Bažnyčios gerovei.

I 7 vai. vakare.
Į Vakarienė buvo tikrai kara- 
I liška. šaunių šeimininkių paga- 
i minta.

d., Po vakarienės visi ir visos su-

SARATOGA DEGTINE 90 Proof l’/2 m. senumo kv. $1.40
RUGINE STRAIGHT 2 metų senumo 90 proof kvorta $1.60
OLD MEDAL DEGTINE kvorta

Pusė galiono ....................
Galionas ..........................

6ARDNER, MASS.

džiai, bet ir šokiai. Katalikės

POLAR BEAR GIN kvorta .......................
GRYNAS CALIFORNIA VYNAS kvorta

Pusė galiono ....................... ............
Galionas .........................................

ALAUS CASE (tik alus) ...........................

JUDGE WINSL0W DEGTINĖ, Bottled in Bond 4 metų senumo 100 proof

CORONA BRANDY — 4 m. senumo $1.49 — 5th

YACHT CLUB DEGTINĖ 4 m. senumo $1.60 kv.

TURKIŲ VAKARIENE IR 
ŠOKIAI

Lapkričio 23 d. 7:30 vai. vak. 
prasidės labai šauni kalakutų 
vakarienė. Šv. Petro ir Povilo

$1.79 kv.

ARISTOCRAT SALDUS VYNAS ..................... $1.19 galionas

CASABEL Importuotas Portugališkas Vynas— $1.00 butelis

$2.75, 5th

r“
ir akompanuojant L p. 

‘ 1, gerai ir
dvi dai-

visas ir visus Akordionu solo grojo p. Sofija nutarimų, kuriuos įvykdyti pa
likta komisijai.

i

pašelpinė draugija tą vakarienę
rengia G.A.R. svetainėje, Chest- moterys, šios draugijos vardu 
nut St. Draugijos nariai kvie- yra labai daug pasidarbavusios 
čia vietinius ir kaimynus visus
lietuvius. Nariai prisižada va-' šia proga kviečiame visas pane- 
kariene ir šokiais visus užganė-1 les ir moteris prie šios garbin- 
dinti. Kvieslys. ■ gos draugijos prisirašyti.

BayVIewMotor$ervice
STUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių iidirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkal.

: 331 Smith St.,
Į PROVIDENCE, R. L

Telephone:

Į Ofiso: Oexter 1952
Namų: PI. 6286

A

Penktadienis. Lapkričio 22. ’40
i.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

SĄJUNGIEČIŲ 
SUV’AŽIAVIMAS

Sekmadienį, lapkričio „ _________ ___ _ ________
Šv. Kazimiero lietuvių parapi- ėjo į bažnytinę parapijos svetai- ( 
jos svetainėje įvyko Moterų Są- nę išklausyti ir pamatyti prog- j 
jungos Mass., Maine ir N. H. ramą.

iš SDkuo‘ SĄJUNGIEČIŲ 

GRAŽI PROGRAMA

1:30 vai.
dr. Pijus

Stauskui i
Rožei Atkinaitei, labai 
harmoningai sudainavo 
nas.

o

Pasibaigus muzikalei 
mai, Antanas P. Kneižys, Jr. iš 
Norv/ood parodė gražius juda
mus paveikslus. Sąjungietėms 
geriausiai patiko spalvuoti pa
veikslai iš Sąjungiečių apskri
čio suvažiavimo, įvykusio Nor- 
woode. Pertraukose ir paveiks
lus rodant grojo įrekorduota 
muzika lietuviškas meliodijas.

Visi dalyviai buvo labai pa
tenkinti programa. S-tč

ELEGANTIŠKI!
iKAILINIAI

Už Žemą Kainą

Programos vedėjas kleb. kun. 
dr. P. Liutkus pasakė įžanginę 
kalbą ir pakvietė svečią, p. A. 
F. Kneižį, “Darbininko” redak
torių, pasakyti kalbelę apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Po to 
sekė dainos, muzika

apskričio suvažiavimas, 
vavo apie 40 atstovių 
py-

Sesijos prasidėjo 
po pietų. Kleb. kun.
Liutkus atkalbėjo maldą ir pa
sveikino suvažiavusias Sąjun- 
gietes ir linkėjo svarstyti nau
dingus savo organizacijos rei
kalus.

Kiek vėliau atvyko kun. Pr. paveikslai. 
Strakauskas, Lowellio lietuvių *>tai programa: p. 
parapijos klebonas. Sveikino, vikienė iš Norwood 
Sąjungietės ir skaitė turiningą dvi liaudies daineles. Jai akom- 
referatą apie komunizmo pavo- panavo p. Julė \ ilkišiūtė iš 
jingumą ir žiaurumą. j Nonvood. Grupė merginų iš

Suvažiavimas plačiai svarstė Lowell dainavo ir grojo, pp. Ju- 
Moterų Sąjungos vajų ir nuta- zė Narinkaitė. 1 
rė plėsti Sąjungos veiklą kolo- kaitė, Alena Saulėnaitė dainavo mą 
nijose. solo, duetą ir trio. Joms akom-. Vyčiai svarstė

Sekmadienį, lapkričio 17 d. 
tuoj po sumos įvyko Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos parapijiečių 
susirinkimas vakarienės rengi- 

: mo reikalu. Išrinkta šeiminin- 
, kės ir šeimininkai. Vakarienė į- 
i vyks gruodžio 15 d., 6 vai. va
kare šv’. Jurgio parapijos sve
tainėje, St. James Avė.

Tuo pačiu laiku įvyko parapi
jos choro ir L. Vyčių 27 kuopos 
ekstra susirinkimai. Choras 

Marė Ališaus- svarstė apie žiemos metu veiki- 
į ir geresnį susitvarkymą. 

1 rengiamus šo- 
Pasibaigus sesijoms p. Teklė panavo p. Sofija Blazevičiūtė. kius ir padarė keletą svarbių 

Mitchell kvietė 1______ _____ _ _ _
dalyvius vakarienei, o po vaka- Blazevičiūtė. 
rienės dalyvauti kuopos paren- Vieno veiksmo komediją “Re
gime, kurio programa prasidės honės Galas” suvaidino Šv. Ka

zimiero parapijos (Nashua. N. 
H.) choro nariai: pp. Vincas 
Malavičius, Leonas Tamulionis. 

į Antanas Andriuškevičius, Ona
Sabaliauskaitė. Malvina Lapins- 

i kaitė, Marytė Baublytė. Vaidi
no gerai ir gyvai. Šį veikaliuką 
sulietuvino kun. dr. P. Liutkus. ----------------

Po to Šv. Kazimiero lietuvių Pereitą sekmadienį, lapkričio 
par. (Nashua) choras, vado- 17 d. nemažai lietuvių dalyvavo 

Ivaujant muzikui p. Stepui Vir- Federacijos Naujos Anglijos

tfilliam J. Chisholm
Į GRABORIUS

i “Asmeniškas Patarnavimas“

ŠOKIAI
Šiandien, lapkričio 22 d. įvyk

sta Lietuvos 
Sidabrinio 
šokiai, King 
Lake Pearl, 
tham. Mass. 
lyvauti.

Šv. Kazimiero lietuvių par. (Philadelphia, Pa.) il
gametės veikėjos Sodaliečių vadovybėje. Iš kairės į 
dešinę sėdi: pp. Stasė Kernagytė ir Teklė Balčiūnaitė. 
Stovi iš kairės į dešinę: p.p. Agnės Stankiūtė, rašt., ir 
Ona Barauskaitė, vice-pirm. p. Matildos Šimkūnaitės, 
iždininkės, nėra paveiksle.
apskričio koncerte, Jordan Ivo pp. Sykes ir pp. Raudeliūnų 
Hali, Bostpne. Dr. Antanas W. 
Gasson dėl svarbių priežaščių 
koncerte negalėjo dalyvauti, 
bet jis įsirašė to koncerto rėmė
ju.

Trečiadienio vakare, lapkričio 
20 d., įvyko Sodaliečių pamal
dos ir susirinkimas. Kun. Jonas 
Skalandis iš Lawrence ], 
judamus paveikslus ir apie juos 
aiškino.

šeimos iš Brighton, Watertown, 
Norwood. Sveikino p. Raude
liūnienę ir apdovanojo brangio
mis dovanomis, pp. Raudeliūnai 
yra LDS nariai ir “Darbinin
ko” skaitytojai.

Lapkričio 10 d. pp. adv. B. ir 
E. Sykes savo namuose, 
Bond St., suruošė šaunias vai
šes ponios Estelos Sykes ma
mytę p. Raudeliūnienę pagerbti, 
jos gimtadienio proga. Dalyva-

Europoje siaučiant 
karui, viskas brang
sta — brangsta ir 
kailiniai, bet I. J. 
Fox kompanijai pa
sisekė nupirkti dide
lį kailinių kiekį žemomis kainomis, už tai iki šiol 
ši kompanija kainų nepakėlė.

I. J. Fox krautuvėje dabar yra vienas iš di
džiausių moteriškų kailinių pasirinkimų. Čia gali
te gauti nuo mažiausio iki didžiauso saizo. Pasi
rinkimas ne vien platus, bet ir įvairus, šioje krau
tuvėje galite nusipirkti kailinius nebrangiai ir pri
einamai. Su mažu įmokėjimu galite įsigyti elegan
tiškus kailinius ir paskui mokėti pagal išgalės kas 
mėnuo. Kam laukti iki kainos pakils? Ateik į krau
tuvę šiandien ir įsigyk vėliausios mados kailinius, 
kuriais džiaugsitės per ilgus metus.

Atėjusios j krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eksper
tas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 nuošim
čių nuolaidos.

ii 
ii
K y

Jei turite senus kailinius, mes išmainysime į 
naujus, duodami didelę nuolaidą. Pasinaudokite 
siūloma proga.

_ j lio draugai, draugės, jo sesutė 
p ! Pranciška ir mamytė Perekš- 

lienė suruošė šaunią pramogą 
p. Joną pagerbti jo gimtadienio 
proga.

Visi dalyviai praleido links- 
~ mai laiką. Sveikino p. Joną Pe- 

! rekšlį ir linkėjo jam geriausių 
sėkmių. Apdovanojo jį brangio
mis dovanomis, p. Jonas minė
jo 25-tą gimtadienį. Dalyvių 
buvo iš New Yorko, Bostono, 
Hyde Park, Cambridge, Nor- 
wood ir kt.

Rengimo komisijoje buvo pp. 
Paleliūnienė, Vasiliunienė, Vir
ginija Vasiliūnaitė. Ona Kami- 
laitė, Ieva Jurgevičiūtė, M. Ma- 
činskaitė, Jono mamytė Perekš- 
lienė ir sesutė Pranciška Pe- 
rekšlytė.

Toastmasteriu buvo muzikas 
Anicetas Šlapelis.

.a. .o. .a. .a. .o. .o. —A— .o. .o. .o. .o. .o. .A. .A. .o. .o^.A. .A. .o. —v. .a. .v. .*.a. —.A. .A. .A. .A. ..A. .a. .a. .a. .a. .a. —A.-.A.^O—.A. ^A. .o.
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A i Sveikino Jubiliejatus,
•|a blonskius ir juos apdovanojo 
♦j* gražiomis dovanomis, 
j i PP- Jablonskiai dėkojo visiems 

*$* už sveikinimus, ----- :-
Y 
X

L STREET LIQUOR STORE, INC. ir šios įstaigos vedėjas Kazimieras Stravinskas nuoširdžiai kvie
čia Jus atsilankyti į lietuvių likerių krautuvę ir įsigyti jų ateinančiai šventei — PADEKAVONES 
DIENAI.

Keletas savaičių atgal, ši krautuvė buvo pertaisyta iš vidaus ir lauko ir dvigubai padidinta. Turi
me pastebėti, kad ši likerių krautuvė yra viena gražiausių visame Bostone. Mūsų padidintoje krautu
vėje yra didelis pasirinkimas įvairių - įvairiausių degtinių, vynų, saldžių gėrimų ir alaus. Turime vi
sokios importuotos degtinės. Atsilankyk į lietuvių įstaigą ir panaujink su ja pažintį — nusipirk šven
tėms priėmimui svečių bei viešnių, degtinės, vyno, alaus ir saldžių likerių. Švenčių proga likerių kai
nos sumažintos.

L STREET LIQUOR STORE, INC. 
THANKSGIVING BARGENAI

ROBERTIN Importuota FRENCH COGNAC BRANDY 20 m. senumo

(James Strigimo Name) 

195 L Street. So. Boston Telefonas ŠOU 4147

*1J WASHINGTON STREET. 
Boston, Mass.

Lapkričio 7 d. pp. Mykolas ir 
JL Petronėlė Jablonskiai, gyv. 26 

Savin Avė., minėjo savo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukak
tį. pp. Vilkišienė, Mačienė, Ne- 
vierienė ir kt. surengė pp. Ja
blonskių namuose šaunų ban- 
kietą Jubiliejatus pagerbti. Da
lyvavo apie 60 pp. Jablonskių 
giminės, draugai ir draugės iš 
Cambridge, Norwood ir kt. 

, pp. Ja-

aJa toja.

Gruodžio 19 d. sueina 25 me- 
X tai kaip Šv. Jurgio lietuvių 
♦|a par. bažnyčioje buvo atnašau- 
a*a tos pirmos šv. mišios. Jubiliejų 

rengia 
gruo-

f♦j* paminėti parapijiečiai 
*|* vakarienę sekmadienį,
*f* džio 15 d.

------------
*a* i Parapijos metinės
$ prasidės gruodžio 1 d. ir baigsis 
X gruodžio 8 d. (Nekalto Prasi- 
X dėjimo P. Švč. šventėje) Šv. 
A Jurgio lietuvių par. bažnyčioje. 
a*a Misijas skelbs kun.

XXTtt 
T t 
t 
X

Suaugusiems įžanga tik 35c., 
I o vaikams tik 10c. 
j J. Jeskelevičius.

Lapkričio 28 d., 7 vai. vakare,! 
Nuolatinės Pagalbos Panos' 
Švenčiausios Katalikių Moterų 
Draugija rengia 30 metų drau-. 
gijos sukaktuvių paminėjimą.' 
Paminėjimas įvyks Šv. Roko pa
rapijos salėje. Kadangi draugi
ja neturėjo jokių parengimų 
per 7 metus, todėl dabar turė
site progos gražiausiai pasilink
sminti su šios draugijos narė
mis. Kviečiame visus montellie- 
čius mūsų baliun, kuriame pui
kiausia atgaivinsite savo sielą 
ir kūną, nes bus netik užkan-

Sullivans Liquor Store
295 W. Bradiny, So. Boston, Tel. ŠOU 9772

$1.50
$3.00
$5.75

$1.35
.50
.90

$1.75
$2.25

Taipgi turime ir Lietuviškos degtinės labai 
nebrangia kaina.

Už pristatymą j namus nieko neskaitome. 
Galite užsakymą paduoti telefonu.
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VIETINĖS ŽINIOS
4  -------- £ .■■■■  ............—,

Ii Nukentėjusiems Nuo Karo Lietuvoje ŽilIlOS iŠ PaVergfOS LlūtUVOS

ŽINUTES
Šio mėnesio pradžioje buvo 

išvykusios į Pennsylvaniją val
stybę aplankyti gimines pp. D. 
Zaletskienė ir B. Cunienė. Grį- 

■ žo patenkintos kelione ir vaišė- 
Į mis.

Pereitą sekmadienį, lapkričio 
| 17 d. vakare pp. Januškevičių 
‘ namuose, 330 E. St., įvyko va- 
I karienė pp. Julijoną ir Oną 

Siaurius, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, pa
gerbti. Dalyvavo 25 asmenys iš 
įvairių kolonijų. Dalyviai svei
kino pp. Siaurius, linkėjo jiem 
Pievulio palaimos ir padovano
jo juos gražiomis dovanėlėmis. 
F- Siauriai dėkojo visiems už 
fveikinimus ir dovanėles.
\ p. Ona Siaurienė yra LDS 

tro Valdybos iždininkė. Ju- 
iliejaus proga sveikiname ir 
inkime pp. Siauriam ilgiausių 
etų.

I •*
Lapkr. 24 d. vakare, 7:30 vai.,! 

bažnytinėje salėje W. 5th St.,1 
įvyks blaivininkiškos paskaitos. 
Prašome kuodaugiausiai Blai
vybės prietelių susirinkti.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

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

Valdyba.

i
I

SIDABRINIAI ŠOKIAI

Katkauskaitės Koncerto Rengėjų 
SUSIRINKIMAS

—— !■■■■ « —

i Laivininkystės Tarnautojai
I1 -

Sekmadienį, lapkričio-Nov. 24 d., š. m., 2 valandą — Savo laiku buvo rašo- 
po pietų, Šv. Petro parapijos bažnytinėje salėje, West ma, kad vidaus laivynin- 
5th St., So. Boston, Mass. įvyks nukentėjusiems nuo kystės susisiekimo prie- 
karo Lietuvoje, Katkauskaitės - Kaskas koncerto ren- monės, kaip antai Nemuno 
gėjų susirinkimas. Susirinkimas bus svarbus, nes tai ir kitų upių laivus, laivy- 
bus išduotas raportas iš įvykusio Jordan Hali, koncer- ninkystės susisiekimo 
to pasisekimo. Taipgi prašome visų ligi to susirinki- priemones, nacionalizavo 
mo atsiskaityti su tikietų komisija, kad raportas bū- [ Sovietų Rusijos Komisarų 
tų pilnas.

i t 
I

Mes Bostoniečiai rengiamės 
švęst Sidabrinį- Jubiliejų su 
Norwood’o Vyčių kuopa. Šokiai 
įvyks penktadienį, lapkričio 22, 
1940, Lake Pearl, Wrentham, 
Mass. Gros geras orkestras. Jau 
seniai Norwoodas rengė šokius, 
todėl važiuosim ir patirsime, ar 
Norwoodiečiai atbudę ar ne.

Tad visi į Norwood’o Jubilie
jinius šokius. Vietinis.

Lapkr. 19 d., southbostonie- 
tis Albinas Degutis apsivedė su 
Ruth Scott Davis, Šv. Vincento 

■ Pauliečio parapijos klebonijoje, 
New Port News, Virginia. Liu
dijo kun. W. A. Gili ir Carnie 
Davis.

CAMBRIDGE, MASS

Lapkr. 24 d., yra paskutinis 
sekmadienis po Sekminių. Reiš
kia baliavojimai, pasilinksmi
nimai, vestuvių kėlimai ir tt. 
katalikams baigsis lapkr. 30 d. 
Pirmoje gruodžio išauš Adven
tas.

Trečiadienį, lapkr. 13 d. Cam
bridge parapijos klebonas kun. 
Pr. Juškaitis lėktuvų buvo iš
vykęs į Cicero, III. Ten mirė jo 
pusbrolis, a. a. Kun. Jeronimas 
Vaičiūnas, Šv. Antano lietuvių 
parapijos klebonas. Nuliūdimo 
valandoje, klebonui kun. Pr. 
Juškaičiui reiškiu gyliausią už
uojautą. A. D.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
8*. Bsston, Masa.

TKL. ŠOU Boston 2860
Offco nuo I Ud 12, m
1:30 Ud 6 tr nuo 6:30 Ud 9 v. ▼ 
tsrsdnmln nuo 9 iki 13 vaL dieną 
Buhalnsnit nuo 9 iki • vaL vakare 
DMiltamts auo 9 iki 13 vaL

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis, M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampa* Inman arti Centrai Są^ 
CamorMge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

mo reikmenų parduotuvė, 
dabar atidarė specialų ru
sų knygų skyrių, kuris 
persikėlė i buv. Šv. Kazi
miero draugijos knygyno 
patalpas.

j žuazinių studentų. Kaipo 
pavyzdį laikraštį pamini 
“garsiojo britų Etone uni
versiteto studentą su ci- 
linderiu ir keistu apsiren
gimu”. Be abejojimo, su- 
sovietintos “Tarybų Lie
tuvos” redaktoriai savo 
ignorantiškume nežino, 
kad nėra ne tik “garsaus”, 
bet ir iš viso jokio Etono 
universiteto!

i
v •

Tarptautinis Bankas 
persikėlė į Ūkio Banko pa
talpas Kaune, buv. Laisvės 
alėjoj, o dabar Stalino 
prospekte.

vidaus laivinin k y s t ė s 
Kviečiame visus komisijų narius-rengėjus atvyk- komisariatas, įsisteigęs 

ti į virš minėtą susirinkimą ir patirti kokie vaisiai to Lietuvoj savo skyrių. Da- 
įvykusio koncerto paliko. Į bar patiriame, kokie yra

Adv. Antanas J. Young, pirmininkas šios rusiškos įstaigos tar- 
Adv. Jonas J. Grigalus, sekretorius nautojai. “Tarybų Lietu- 

------------------------------------------------------------------  va” praneša, kad Nemuno 
Kačkauskas $5.00. Visiems rė- tingumą svetainės ir klūbo; jie laivininkystės tarnautojai 

valdyba taria gerai žino, kaip sunku yra be ir darbininkai nusiskun- 
Valdyba. savo pastogės. Cambridge drau- džia, kad į Nemuno eks

ploatacijos ruožo tarnybi
nes vietas esą sulindę bu
vę baidokų ir laivų savi
ninkai. Savaime supranta
ma, kad į tas vietas nėra 
patekęs nei vienas lietu
vis. Darbininkai konkre
čiai nusiskundžia buvu
siais laivų savininkais 
Buršteinu ir Idelsu, kurie 
“dar prieš tris mėnesius 
biaurėjosi paduoti upei
viui ar žemesniam tarnau
tojui ranką”. Darbininkai 
reikalauja, kad tokie žmo
nės būtų tuojau pašalinti 
iš vietų.

Stalino "Saulė" Ir Lietuvos 
Bulvė

mojams klūbo 
širdingą ačiū. -

gijos turėtų prisidėti prie šio 
darbo; ir aš manau, kad jos ne
atsiliks, bet dės visas pastan
gas, kad greičiau atsirastų gra
ži Lietuvių katalikų svetainė 
Cambridge’iuje. A.D.

Rytinių Valstybių Žinios

Teko nugirsti, kad Alinimai, 
vadovybėje kun. A. Baltrušiū- 
no, rengiasi paremti svetainės 
ir klūbo statybą. Labai malonu, 
kad jaunuoliai permato reika-

KLŪBO FONDAS AUGA
Svetainės ir klūbo statybai, 

skolino ir aukavo šie asmenys: 
Juozas Lukošiūnas, $25.00; 
Margaret Zanis, $20.00; Snap- 
kauskas University Hardware 
Co. savininkas aukavo $10.00; 
Mills Hardware Co. $5.00; Suf- 
folk Furniture Co. $2.00; Kazys 
Pazeretskys $5.00; Zidorius

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MCHESTHIN.Y.

Dr. L C. Landžius 
(Seymour)

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

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

I534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nu* 9 ryto Iki 7 vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vaL diena.

Pauline L
(Lietuvė gydytoja) 

. 400 Broadway, 
į Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
Į ” Nuo 6 iki 8. >
' S*kmadi*niai* pagal sutartį.
«<* n

FARMA N. Y. VALSTIJOJ
Tarpe Richfields Springs ir 

Cooperstown, randasi vakarinėj 
pusėj gražiausio Canadarago 
ežero.

225 AKERAI derlingiausios 
žemės, daug vaisinių medžių, 
didelės ganyklos, daug miško, 
beveik nauja baraė dėl 42 kar
vių, svirnas grūdams.

9 KAMBARIŲ stuba ir kiti 
budinkai. Tinkamiausia vieta 
išvystimui turėstinio biznio ša
lę ūkininkystės. Savininkas pri
verstas tuojaus 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)

Joseph

“vištų 
vakaro

Rss. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanc* 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

TeL Kirkland 7119

Į tiems kolonos nariams net pil
vus suskaudėjo. Kalbėjo taip-gi 
vietinis vikaras kun. P. Valiu
kas ir Utica, N. Y., lietuvių par. 
klebonas. Dr. P. V. Montvilas, 
žymus gydytojas Veteranų Li
goninėje Canadaigua, N. Y., 
savo kalboje priminė, kad tas 
vakaras yra taipgi švenčiamas 
kaipo paminėjimas padėjimo 
pamato ir atminimo akmens 
vėliavos stulpui ir priminė, kad 
būtų geistina, kad ant to stul
po plevėsuotų netiktai Ameri
kos vėliava, bet ir Lietuvos 
trispalvė, kaipo simboliai demo
kratiškos idėjos, laisvės ir ly
gybės tarpe tų dviejų respubli
kų. Nors pastaros^ 
ra laikinai ati____

1 " - r - ■■■■ -

Sovietams Užkliuvo 
Studentai

— Po visą “galingąją” 
Sovietų Sąjungą buvo pa
skleista “šensacinga” ži
nia, kad kažkur viename 
iš kolchozų, po inspektais, 
nepaprastoje priežiūroje, 
išaugusi bulvė, sverianti 
1.020 gramų, reiškia, virš 
kilogramo. Tą “nepapras
tą” žinią atspausdino ir 
“Tarybų Lietuva”.
— Bet štai paprastas Lie

tuvos ūkininkas, Vladas 
Patalauskas, gyv. Pabais
ko valsčiuje, Urniežių, kai
me, nunešė apskrities a- 
gronomo įstaigon bulvę, 
kuri prie liudytojų buvo 
pasverta ir nustatyta, kad 
ji sveria — 1.045 gramus. 
Taigi, paprastas Lietuvos 
ūkininkas, be jokių ins- 

i pektų ir stachanoviškų 
i metodų, padaro daugiau, 
! negu Sovietuose kolcho- 
' zai, apšviečiami Stalino 
i konstitucijos saulės!

r

— “Tarybų Lietuvai” už
kliuvo Lietuvos studentai, 
kurie, esą vis vaikščioja 
su kapitalistinių šalių pa
vyzdžio kepuraitėmis. Tai “Spaudos Fondas”,
esą pamėgdžiojimas bur- ma knygų leidykla ir rašy-

DiFrances-

vakarienę”, 
programa.

i laisvė y- 
svetimo ir 

neprietelingo priešo, bet su lai
ku ji vėl atsistos kaipo laisva 
tauta šalyje savo didžiosios se
sers Amerikos, ir tos dvi vėlia
vos vėl plevėsuos kartu nuo 
vieno bokšto.

arosws 
imtai :

- - t -

— Esanti prie Vilniaus 
universiteto humanitari
nio fakulteto kūno kultū
ros katedra, ruošianti mo
kykloms kūno kultūros 
mokytojus, tuo tarpu pa
liekama veikti ir toliau. 
Tačiau programa būsianti 
peržiūrėta. Tad ir sportas 
bus subolševikintas.

{VAIRŪS skelbimai

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

— Nacional izuotasis 
žino-

r

Juozas M. Diiis

LIETUVIŲ LEGIONIERIŲ 
BANKIETAS

Seniai laukiamoji vakarienė, 
prie kurios rengėsi lietuviai ka
ro veteranai, susibūrę į Ameri
kos Legiono Jono Gudyno pos
tą Nr. 459, tikslu paminėti ka
ro paliaubų dieną ir sudaryti 
fondą įtaisymui vėliavai stulpo 
ir Amerikos vėliavos Šv. Jurgio 
par. mokykloj, įvyko lapkričio 
10 d. Kadangi tas parengimas 
turėjo du tikslus, todėl ir pra
dėtas pritaikinta programa. 
Pirmiausiai posto komandie- 
rius p. Silvestras Butrimas pa
prašė kun. Praną Valiuką su
kalbėti maldą. Vėliau įvyko 2-jų 
minučių tyla pagerbimui žuvu
siųjų ir tuo laiku “taps" grojo 
legionierius 
co.

Pavalgius 
prasidėjo
Pirmiausia p-lės Isabelė ir Ka
rolina Rovaitės sudainavo due
tų ir porą dainelių, taipgi porą 
dainelių solo dainavo p-lė M. 
Pikūnaitė. Kalbą pirmiausia 
pasakė apskričio komandierius 
Anthony Cotroneo, pasveikinęs 
lietuvius legionierius, pranešė, 
kad per daugelį parengimų, ko
kių yra matęs, šitas lietuvių pa
rengimas yra šauniausias, o 
tikslas įtaisyti mokslainei vė
liavos stulpą ir Amerikos vė
liavą yra gražiausias ir postui 
tinkamiausias, nes tai bus am
žinas pagerbimas žuvusio lietu
vio Jono Gudyno pirmajame 
pasaulio kare. Kitas kalbėtojas 
buvęs departmento komandie
rius George Clancy, kuris kal
bėjo plačiai apie Amerikos le
giono veikimą ir kovas prieš 
komunizmą, fašizmą ir naciz
mą. Tame bankiete dalyvavo ir 
kaikurie penktos kolonos na
riai, lietuviški išgamos, ir kal
bėtojui paminėjus, kad Brow- 
deris atsidūrė teismo rankose 
per veiklą Amerikos legiono, tai

Dainavo solo Juoias Lupke- 
vich, akompanuojant pianu pa- 
nelei Anna Yurknaę* Tos solo I 
dainos buvo labai gražiai sudai
nuotos, ir artistas buvo gausiu 
delnų plojimu iššauktas sudai
nuoti trečią dainą. Tai tikra 
artistinė žvaigždė, kuri dainoje 
sukelia gilų jausmą. Programas 
baigėsi p-lei Vilmai Bertmanai- 
tei laikant Amerikos vėliavą ir 
berniukams Jonui Dubickui ir 
Donaldui Berens uniformose 
stovint sargyboje, publikai gie
dant Star Spangled Banner. 
Prie svečių stalo matėsi taipgi 
p. Stasys Klimsitis, karo vete
ranas ir buvęs Rochesterietis, 
bet dabar gyvenąs Utica, N. Y.

Žmonių buvo perpildyta sve
tainė, o po vakarienės ir prog
ramos visi dalyviai 
leido laiką šokdami 
dviem orchestram iki 
nakties. Parengimas 
tikslas atsiektas, ir,
šiuos žodžius, yra statomas ve 
liavos stulpas prie Šv. Jurgio 
par. mokyklos. Garbė lietu
viams legionieriams, kurie sun
kiai dirbdami pagerbė savo 
draugą, kuris buvo vienas iš 
pirmutinių šio miesto lietuvių 
padėjusių savo gyvybę už tautų 
laisvę. Ta atmintis pasiliks per 
visus laikus, kol Šv. Jurgio par. 
mokykla gyvuos, nes prie pa
mato yra padėtas akmuo su 
parašu atminčiai Jono Gudyno. 

Vyturys.

linksmai 
grojant 
gilumai 
pavyko, i 

rašant

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R g

BRANDY Kvorta

23M«

J. Doyle Ine.
303 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Padėkos Dienos Specialūs 
Bargenai

DEGTINĖ Kvorta
31/2 Metų Senumo Degtinė Kvorta
GIN Kvorta..................................

$1.40
$1.70
$1.40
$1.90

PILNAS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ 

ĮVAIRIAUSIŲ DEGTINIŲ, VYNŲ IR ALAUS 

Pristatome j namus dykai

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausio* rūšies auk-' 

elnius ir sidabrinius daiktu*.

Taipgi ir pataisau

3M WE8T BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogu dengfija*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių Ižsimokfijlmu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemo* 

324 E St., So. Boston.
TEU 8OU 1452

Apskaltliavimal Ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ftIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 2537.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 

Isavo skelbimais remia 
“Darbininką”.

YVONNĖ NIAURA, ;
! Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-eksperte ų 
’ 9 EASTERN AVĖ. " DEDHAM, MASS. B 
Į ' Tel. Ded 1636 |

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mrrs.

O. A. Zalet«k?_3 F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia fermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2809

f
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Penktadienis, Lapkričio 22, ’40 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, CONN.

LDS 6-tos kuopos 25 metų 
jubiliejus labai gerai pavyko. 
Jubiliejinis bankietas prasidė
jo 5:30 vai. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė, jų tarpe prela
tas Ambotas. kunigas Kripas, 
dr. Aukštikalnis, ir kiti žymes-’ 
nieji veikėjai. Salė buvo gra
žiai išdekoruota, nuotaika pa
kili, maloni. Bankietą pradėjo 
kuopos pirmininkas p. Tamošiū
nas, o jo vedėja buvo p-nia Ta
mošiūnienė. Pavalgius buvo pa
sakyta daug gražių kalbų ir 
linkėjimų. Daugelis draugijų 
I.DS 6-tai kuopai paaukojo po 
dovanėlę. Po kalbų linkėjimų ir 
kitokių pamarginimų prasidėjo 
šokiai, j kuriuos susirinko ir 
daug Hartfordo jaunimo. Iš tik
rųjų jubiliejaus minėjimas pa
darė gražų ir malonų įspūdį. Iš j 
hartfordiečių ir kitos LDS kuo
pos turėtų pasimokyti.

B. P. Šilkauskas.

triotės katalikiškame veikime 
ne tik New Havene, bet ir vi
soje Connecticut valstybėej.

Kibirkštis.

NEW HAVEN, CONN.
Šv. Kazimiero Parapijos Baza- 

ras Gražiai Pavyko
Lapkr. 2 d. užsibaigė parapi

jos bazaras, kuris buvo sėkmin
gas visais atžvilgiais. Ir neste
bėtina, nes buvo gražiai sutvar
kytas ir gausus eksponatais. Y- 
patingai pasižymėjo Šv. Rožan
čiaus dr-ja, kuri turėjo maž-ne 
visus suaukotus eksponatus, ži
noma. neatsiliko Moterų Są-ga, 
Šv. Onos dr-ja, jaunimo sky
rius ir kiti. Lapkr. 10 d. para
pijos klebonas kun. E. Gradec- 
kis bažnyčioje nuoširdžiai pa
dėkojo už gausų lankymą, darb
štumą ir pritarimą parapijiečių 
ir svečių.

SUNKIAI SERGA
Lapkr. 5 d. pavojingai susi

žeidė p. Izabelė Jokubaitienė 
175 Fillmore St. ir patalpinta 
Šv. Rafaelio ligoninėje.

Nelaimė atsitiko, kuomet ji 
kabino blanketus per langą; 
kaž-kaip netekus lygsvaros iš
puolė ir nukrito žemėn iš trečio 
aukšto. Išgirdę kaimynai riks
mą ir išbėgę rado gulinčią be 
žado. Kuogreičiausia įnešė į vi
dų ligi atvažiavo ambulatorijos 
automobilis. Ligoninėje rasta 
gyvybė rimtai pavojingoj pa
dėty. nes turėjusi keletą lūžu
sių šonkaulių, vidurių sukrėti
mą ir galvos sužeidimą. Reiškiu 
gilią užuojautą dukterims, iš 
kurių Marytė ir Onutė yra pla
čiai žinomos kaipo lietuvės pa

Artinasi Metinė Parapijos 
Vakarienė

Visu smarkumu rengėjai bei 
šeimininkės ir pats klebonas 
kun. E. Gradeckis ruošiasi prie 
metinės Šv. Kazimiero parapi
jos vakarienės, kuri įvyks lap
kričio 24 d., parapijos svetainė
je, 339 Greene St., prasidės 6:00 
vai. vakare. Įžanga $1.00 asme
niui.

Visi parapijiečiai ir aplinki
nių kolonijų lietuviai širdinga: 
kviečiami atsilankyti į šią va
karonę, nes mūsų kolonijos ge
ros virėjos prisižadėjo visus 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais. Be to bus orchestra, 
kuri gros šokius. Kadangi jau 
artinasi advento metas, tai ši 
vakarienė bus paskutinė pramo
ga prieš adventus. Taigi visi 
skaitlingai susirinkit ir sma
giai pasilinksminkim su savo 
pažįstamais draugais bei kai
mynais.

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Gruodžio 1 d., prasidės mūsų 
parapijoj 40 valandų adoraci
jos Šv. Sakramento. Kaip malo
nu, kad tą sekmadienį taipgi 
prasidės adventas ir su pradžia 
advento kiekvienas šios koloni
jos lietuvis turės progos atiduo
ti pagarbą savo Sutvėrėjui, ku
ris bus pasislėpęs šv. Sakra
mente, ir išprašyti malonių dėl 
savęs. Taipgi neužmirškim pa
aukoti savo maldas dėl išpra
šymo mūsų tėvynei Lietuvai 
laisvės. Kadangi maldoje kiek
vienas gali surasti didžiausią 
suraminimą, taigi patartina vi
siems skaitlingai lankyti pa
maldas, kurios prasidės atei
nantį sekmadienį.

LIGONIAI MŪSŲ KOLONIJOJ

Šiuo tarpu sunkiai serga Mo
nika Pranckevičienė, ir Izabelė 
Jokubaitienė, abi yra Šv. Rapo
lo ligoninėje. Zofija Markūnie- 
nė, kuri buvo skaudžiai užgau
ta sunkvežimio jau sugrįžo iš 
ligoninės į savo namus ir sveik
sta. Sąjungietės sveikina p. Zo
fiją Markūnienę ir linki greitu 
laiku pasveikti ir sugrįžti į mū
sų tarpą.

Pasimelskime už visus ligo
nius, kad gerasis Dievas susti
printų skausmuose ir sugrąžin

tų sveikatą. M.
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BROCKERT’S

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.

/ 9

. 60 Ellsworth St 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

fe BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

g South Boston 2271
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METINIAI SUSIVAŽIAVIMAI
Mūsų kolonijoj įvyksta šį sek

madienį, lapkričio 24 d., LRK 
SA Connecticut apskričio, ir 
Lietuvių Katalikiško jaunimo 
Connecticut apskričio suvažia
vimai.

Už gyvus ir mirusius Susivie
nijimo narius šv. mišios bus at
našaujamos šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioj 9:30 vai. 
Kviečiami visi nariai-ės daly
vauti šv. mišių aukoje. Būtų 
gera ir malonu, kad šiuose su
važiavimuose būtų aptarta, 
kad jaunimas stotų į Susivieni
jimo eiles, apdrausdami savo 
gyvybę ir nuo ligos. Connecti
cut L. K. jaunimas jau apie po
ra metų, kaip svarsto tai, ir 
vis reikalas lieka nebaigtas. 
Patartina užbaigti ir užimti sa
vo tėvelių vietas ir darbus.

Savanoriai stoja į kariuome
nės eiles. Šią savaitę iš mūsų 
miesto išvažiavo devyniolika 
jaunuolių savanorių į kariškas 
pratybas, tarp kurių buvo ir du! 
lietuviai, būtent, Juozas J. Ma
tulevičius ir Edvardas Jakubi- 
nas, tai pirmieji mūsų miesto 
savanoriai, vėliau šią savaitę 
išvažiavo apie du šimtai. Reiš
kia pirmoji kvota pripildoma 
savanorių.

Mirtis, nemaloni viešnia daž
nai atsilanko į mūsų tarpą. Pe
reitą savaitę ji pakirto gyvybę 
Simonui Karosui, sulaukus 58 
metų amžiaus, ir paliko nuliū
dime žmoną, du sūnų, ir dvi 
dukteris. Šią savaitę pakirto 
gyvybę Juozui Zaveckui, su
laukus 63 metų amžiaus, liko 
nuliūdime žmona, sūnus ir duk
relė. Abu buvo Šv. Andriejaus 
parapijos nariai, tad ir palaido
ti su bažnytinėmis ceremonijo
mis šv. Marijos kapuose. Tebū
na amžina ramybė jų vėlėms, o 
paguoda ir suraminimas tebū
na liūdinčioms šeimoms, nete
kus savo šeimos mylimų asme
nų.

RUOŠIA OPERETĘ — 
“KANKLES”

Šv. Cecilijos choras, vadovy
bėje muziko K. Žalnieraičio, 
stropiai ruošiasi išpildyti ope
retę — “Kanklės”. Vakaras į- 
vyks lapkričio 27 d., 8 vai. va
kare, lietuvių sąryšio salėje, 
354 Park Str., reiškia Padėko- 
nės Dienos išvakarėse. Patarti
na visiems atsilankyt į šį vaka
rėlį ir smagiai, linksmai pra
leisti laiką. Vakaro programa 
bus įdomi ir graži, nes pats pa
vadinimas “Kanklės” gražiai 
skamba. Taip pat tą vakarą 
bus leidžiama laimėjimui “Vil
ties Skrynia”, kuri yra pri
krauta pilna su įvairių rank
darbių. Visas pelnas eis nau
jų vargonų fondan. Tad visi, 
ypatingai jaunimas, užpildykit 
šią erdviąją salę.

Tiesą Mylįs.

VATHBURY, CONN.
Lapkričio 16 d. Šv. Juozapo 

parap. bažnyčioje priėmė Mote
rystės Sakramentą A. Ulinskas 
su p-le Žemaityte. Kadangi p. 
Ulinskas buvo choristas, tai 
jungtuvių metu gražiai giedojo 
visas parapijos choras.

Lapkričio 23 d. Moterystės 
Sakramentą priims J. Vitkaus
kas su p. Valančiūte. P-lės Va
lančiūtės tėveliai yra LDS na
riai; J. Vitkauskas yra kolekto
rius bažnyčioje.

Lapkričio 24 d. įvyksta Šv. 
Juozapo parap. choro vakaras- 
koncertas, kuriame dalyvąns 
150 dainininkų ir aktorių.

Lapkričio 2 d. mirė Antanasldelė Grebliįųiaitę, Edvarc 
Lrtfo&tis, LDŠW|Sizacijotf Kirkus, Dorma Gudiškaitl*;■f

Jei ji būtų jūsų
mergaitė...

4r jūs neapdraustumėte jos akių su 
GERESME SV1ESA GERESNIAM REGĖJIMUI?

Daugelis iž mūs gerą šviesą įvertiname. Iš tikrųjų, ji 
atneša namams jaukumą ir malonumą, rudens metu vaka
ruojant. Bet reikia atsiminti, kad gera šviesa iš geros lem
pos duoda daugiau negu tą: Gera šviesa apdraudžia bran
gias akis.

Kreipk dėmesį į savo vaikučių akis. Duok jiems užtek
tinai šviesos — tinkamos ir pritaikintos šviesos, kuri pa
reina ‘nuo I. E. S. lempos, kurios pavyzdis parodytas pa
veiksle. šiandien čia yra didelis lempų nupiginimas. Ateik 
į krautuvę šiandieni

Pamatyk EOISON SHOP langus — SPECIALŪS SURPRIZAI

Edison Shops
ANO ILKCntlCAI. MAUKS

H O S F O N 

f O M P A N *

Lapkričio 16 d. mirė a. a. 
Meškauskienė ir Matukaitienė.

Lapkričio 27 d. prasideda Šv. 
Juozapo parap. bazaras. Kolek
toriai: J. Rakauskas, A. šama- 
rys, ponia Barkauskienė, p-lė 
Kašėtaitė, p. J ur k sartis, ponia 
Stankevičienė, V. Urbonas ir p. 
Jakubauskas, praneša, kad

narys. A. a. Antanas priklausė 
taip pat prie Šv. Vardo draugi
jos, kurios nariai gražiai pa
tarnavo ir pasimeldė už jo sie
lą. Mes LDS nariai taip- pat 
melskimės už jo sielą. Jo žmo
nai poniai Laurinaitienei, duk
teriai ir žentui ponams Dubau
skams ir kitiems jo giminėms 
reiškiame giliausią užuojautą.

Lapkričio 30 d. įvyksta Stu
dentų ir Profesionalų kuopos 

; balius. Visi studentai ir profe
sionalai kviečiami baliuje gau
siai dalyvauti. Kviečiame ir a- 
pylinkės studentus bei profesio
nalus.

103 klubas užsirašė “Darbi
ninką”. Sveikiname klūbiečius!

Korespondentė.

Lapkričio 24 d., 1 vai. p. p., 
įvyks LDS 5-tos kuopos susi- 

’ rinkimas Šv. Juozapo parap. 
senos mokyklos kambaryje. Vi
si nariai ir svečiai prašomi da
lyvauti. Susirinkime bus ren
kami atstovai į apskričio suva
žiavimą ir svarstomi kiti svar
būs reikalai.

Tegu visos kompanijos ir biz
nieriai garsinasi “Darbininke”, 
nes kurios pasigarsino, jau ra
do tinkamą atgarsį.

“AŠ NAMŲ GALVA”

Š-s.

Edvardas 
T'Al

fonsas Jerusevičius ir Marcelė 
Andrikytė.

Nuoširdžiai kviečiame visų 
skaitlingai į šį choro parengi
mą atsilankyti, komp. A. Alek
sio vadovaujamo jaunimo gra
žia lietuviška darbuote pasige
rėti, ir linksmai savųjų tarpe 
sekmadienio vakarą praleisti. 
Ačiū. Blakstiena.
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PRANEŠIMAS

Lapkričio 24 d., pirmą vai. po 
pietų, Šv. Juozapo par. senos 
mokyklos kambaryje įvyks LDS 
5 kuopos mėnesinis susirinki- 
nas.

Nariai-rės kviečiami atsilan
kyti ir atsivesti draugus-ges 
bei pažįstamus į susirinkimą, 
šiame susirinkime turėsime 
apkalbėti plačiau, kaip jau ži
nome, svarbius liečiančius mū
sų organizaciją dalykus. Taipgi 
turėsime išrinkti delegatus į 
Conn. LDS apskričio suvažiavi
mą. Kurie esate skolingi už 
“Darbininką” malonėkite atsi
teisti šį mėnesį. Organizacija 
siuntinėja mums laikraštį ma
nydama, 
ginsime.

kad mes vėliau atsily-

J. Totilas, kp. rašt.

suma pinigų. Pametę,

Šeimoje tai vyras, tai mote
ris pasako, “aš namų galva”, ir 
ištikrųjų sunku spręsti. Bet, 
kurie šį sekmadienį, lapkričio 
24 d. atsilankys į Šv. Juozapo 
parapijos choro metinį teatrą, 
koncertą ir šokių vakarą, tie 
aiškiai supras ir pamatys kas 
tikrenybėje namų galva.

Šio vakaro programa bus ne
paprastai įvairi, įdomi. Dainuos 
du chorai, solistai-tės, ir atsi
žymėjęs Kržpų trio iš Hartford, 
Conn. Apart gražaus koncerto 
bus klasiški šokiai, kuriuos iš
pildys gabūs jauni lietuviai ar
tistai šokėjai iš New Haven, 
Conn. p-lė Lorraine Medley ir 
Jimmie Navasks. Gros ir mūsų 
valstybės čempijonai Šv. Juoza
po parap. File and Drum Corps 
vad. John W. Stokes.

Scenoje bus suvaidinta toji 
linksma dviejų veiksmų kome
dija: “Aš Namų Galva”. Vai
dins Antanas Dambrauskas, A-

Rasta 
atsišaukite šiuo antrašu:

Stanley Padaigis,
437 Washington Avė. 

Waterbury, Conn.

M.J.Cohey,NJ).
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

W00DST0CK
T Y P E W R I T E R S

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. salėje, St. George St., Norwood, Mass. į- 
vyks LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti. 

Kun. P. J. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirmininkas, 
Tomas Versiackas, raštininkas.

į
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žmonės bazarui gausiai aukoja. 
Todėl prašome publikos bazare 
skaitlingai dalyvauti. Bazaras 
tęsis 17, 28, 29 ir 30 dd. Bazare 
galėsite smagiai ir pašokti, nes 
grieš p. Digimo orkestras.

Darbai mūsų mieste šiuo me
tu eina gerai, nės į darbą prii
mami netik jaunesni, bet ir se
nesnio amžiaus vyrai.

Thanksgiving Pasisvečiuokite
PAS

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame specialiai pasiruošę Thanks
giving Day pasitikti svetelius bei viešnias ir 
juos nuoširdžiai pavaišinti skaniais valgiais 
ar gardžiais gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

D Street Ir Broadway, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti 

Telefonu ŠOU 4535


