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Adv. GabaHauskas Kalbės 
Šiose Kolonijose:

Sekmadienį, vasario 9 d., 
3:30 vai. po pietų adv. Sta
sys Gabaliauskas kalbės a- 
pie pavergtą Lietuva, ko
vas dėl Lietuvos nepriklau
somybės Šv. Jurgio lietu
vių parapijos svetainėje, 
St. James Avė., Norwood, 
Mass.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. 
vakare kalbės Šv. Kazimie
ro lietuvių par. svetainėje, 
Smith St., Providence, R. I.

Prakalbų rengėjai ta pro
ga paminės ir Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo šventę ir nepriklauso
mą gyvenimą per 22 me
tus.

Adv. Stasys Gabaliaus-: 
kas jau yra kalbėjęs Nor-Į 
woode kiek laiko atgal, bet; 
per tą trumpą laiką nega
lėjo daug ką pasakyti kas 
įvyko Sovietų Rusijos rau
donarmiečiams užgrobiant 
Lietuvą ir kas buvo pada
ryta po užgrobimo. Adv. 
Gabaliauskas išgyveno 3 
mėnesius po Sovietų val
džia. Jis pats pergyveno 
sovietų komisarų režimą, 
jis matė savo akimis sovie
tų teroristinius žygius 
prieš lietuvius Lietuvoje. 
Jis yra vienintelis profesio
nalas, kuris išgyvenęs 3 
mėnesius sovietų “rojuje” 
atvyko legaliai į Ameriką.

Visi lietuviai, kas jūs ne
būtumėte, sueikite pasi
klausyti adv. Gabaliausko 
kalbų, nes jis gal būti jau 
negreit grįš į Naująją An
gliją.

Visi tie, kurie yra su
klaidinti ir tiki komunistų 
melams, kad dabar Lietu
voje rojus, lai ateina pasi
klausyti, kaip apie tą “ro
jų” pasakoja adv. Gaba
liauskas.
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— “Tiesa” rašo, kad Kau
no fabrike “Audimas” 
daug darbininkų slankioja 
be darbo. Taip pat plačių
jų geležinkelių dirbtuvėse 
daug netvarkos. “Maiste” 
administracija bijosi per 
daug reikalauti iš darbinin
kų, nes jie grąsina kerštu.

— Okupuotosios Lietuvos 
rusinimas eina tokiu tem
pu, kad valstybinė leidyk
la išleido rusų kalbos vado
vėlio net 50,000 egz., nors 
lietuviškos knygos telei- 
džiama po 5,000 egz.

Katalikas, kur* neremia 
katalikUkoa spaudos, neturi 
teiste vadintis peru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerla

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

TEL SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) VASARIS (February) 7 D., 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

CIO Reikalavimai Fordui
Detroit, Mich., vas. 6 — 

United Automobile Wor- 
kers (CIO) unija įteikė 
Ford Motor kompanijai 
reikalavimus su grasini
mu, kad jeigu tų reikalavi
mų nepriims, tai unija 
skelbs streiką.

Unija reikalauja, kad 
Fordo kompanija tuojau 
pradėtų derybas su unija, 
kaipo vienintele atstove 
darbininkų, priimtų mini
mumą valandų algų pakė
limą 10 nuoš.

Amerika Bus Įvelta Į Karį

GAMTOS DARBAI — Tarptautinė situacija ir įvairūs valstybės savi
saugos ryžtingi darbai ir planai nei kiek nesutrukdė Karaliui - Žiemai 
įsibrauti į valstybės sostinę ir pridengti baltu uždangalu — pirmu stam
biuoju sniego klodu, kuris apsunkino Washingtono gatvių keleivius.

Rusija Planuoja Sukilimus

Amerika Pripažįsta Pabaliuos 
Nepriklausomybes

MM X
Karį j pripažįsta Pabalti jos vals

tybes, Latviją, Estiją ir 
Lietuvą, kaip nepriklauso
mas. Povilas Žadeikis tebė
ra Amerikos valstybės pri
pažintas teisėtas Lietuvos 
atstovas. Amerika taip pat 
nustato, kad Lietuva yra 
jai dar skolinga $7,980,148 
dolerius. Sovietų Rusija 
užgrobus Lietuvą atsisakė 
sumokėti Amerikai skolą.

i

Berne, Šveicarija, vas. 5, 
Nežiūrint pakartotinų Hit
lerio pažadėjimų generolui 
Franco atiduoti visą Gi-i 
braltarą Ispanijai, jei tik 
jis sutiktų paskelbti karą 
prieš Angliją, generolas 
Franco griežtai atsisakė 
pataikauti Hitleriui, pa
reikšdamas, kad “Ispanija 
nenori jokių teritorijų iri 
prie Europos karo neprisi
dės”.

Prancūzijos Vyriausybė 
Pertvarkoma

Amerika Turi Rūpintis 
Žmonių Gerove

Cleveland, Ohio, vas. 5— 
Vyskupas LeBlond, kalbė
damas pareiškė, kad “A- 
merikos žmonių pirmoji 
pareiga yra rūpintis savo 
krašto žmonių gerove. Jei

I I
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VVashington, vas. 5 —Ge
nerolas Robert E. Wood 
senatoriams pareiškė, kadi 
jei prezidento įteiktas by
lius bus pravestas, “tai ga
limas dalykas, kad Ameri-
ka už trijų mėnesių bus ak-; vjch Prancūaijai vas. 5, 
tyviai įvelta 1 Europos ka- Vokietijos vyriausybė pa-

’ reikalavo, kad buvęs mi-i
u____f t ‘ „ nistrų pirmininkas būtų būtų galima pašalinti ne-
NOTVCęijOjč JUkllifndS rnes grąžintas į vyriausybę. Pe- į darbą, vargą ir skurdą, kad

> Vokiečius tain sušaukė vadus pasita-' žmonės būtų patenkinti
_______ rimui. Prancūzijoje suda- gyvenimo sąlygomis, tai

Stockholm, Švedija, vas. roma palanki naciams vy-Įtada nereikėtų bijoti jokio 
5 —Iš Oslo, ”
praneša, kad gyventojai 
sukilo prieš vokiečių tvar
ką, gatvėse ištiko riaušės 
ir šaudymai; šimtai Norve
gų buvo areštuota.

Vokiečius

Norvegijos riausybė. priešo užpuolimo”.

Bilius Lietuvių Kalbos Halu 
Mass. Valstybes Kongrese

— Sovietų Lietuvos švie
timo komisariatas apsigy
veno Vilniuje buv. kuni- kis, Kongreso atstovas iš, 
gaikščių Radvilų rūmuose, 20-to Worcesterio distrik- 
statytuose 17-tame amžių- to, rašo “Darbininko” re- 
je. Taip pat sveikatos ko- dakcijai, kad pp. Charles 
misariatas jau veikia Vii- McCaffrey ir Joseph H. 
niuje. i Downey įteikė Massachu-

setts valstybės Kongresui 
! peticiją, kad visose aukš- 
! tesnėse mokyklose, kur tik 
atsiranda nors 15 studentų 
norinčių mokytis lietuvių ~yearThousandNine. 

oasoma, KUO sovievų nepaduoda VaTo- Prem'ier^''Gen nod7ntoš'' Sū;ūsuši'emš ‘ir ^lbos, lietuvių kalba būtų Hundred and Forty One.rnja yra susitarusi su Vo- » J* ---- Vas. b Frem eras Gen nod ntos suaugusiems ir destoma toSe mokyklose.

Cairo, Egiptas, vas. 6 — 
Britanijos kariuomenė ne- 

■ • mv ■ - * • •• atlaidžiai stumia italus iš
Italai Uždare Šveicarijos Bengasi. Italijos motori- 

RubeŽilį zuotos karo jėgos skubiai
_______ ^traukiasi iš pozicijų, kad 

Zurich, Šveicarija, vas. 6, nepatektų į priešo rankas. 
— Italijos valdžia panaiki-1 
no visas išduotas vizas ir;

! pasus ir taip pat įsakė ne- 
į beišduoti daugiau vizų va-

Meksika, vas. 5 — Iš pa- 
tikrintų šaltinių sužinota,; 
kad sovietų Rusija stato, 
tvirtoves prie Beringo są
siaurio įeiti į Alaską ir 
kurstyti sukilimus Kana
doje ir Amerikoje, jei tik 
Amerika pradės visokią 
pagalbą duoti Anglijai. |w. . ..

Sakoma, kad sovietų Ru- zlU03antiems is Šveicarijos Bucharest, Rumunija. —jsikaltimą. Bausmės suvie-

Mirties Bausmė Rumunijoje

p. Stasys G. Wondolows- House No. 200
By Messrs. McCaffrey and 

Downey of Brockton, petition of 
Charles McCaffrey and Joseph 
H. Downey that the teaching of 
the Lithuanian language be re- 
puired in high schools in certain 
instances.

Education.
The Commonwealth of Massa- 
chusetts.

kieti ja ir Japonija trukdy-' t°kio draudimo priežasties. jOn Antonescu paskelbė vaikams virš 15 metų am- 
ti Amerikos apsiginklavi
mo darbą. Amerikos vals
tybės po-sekretorius Sum- 
ner Welles pareiškė, kad o- 
ficialiai šios šalies vyriau
sybė nieko nežiną apie So
vietų Rusijos pasikęsinimą 
užpulti Ameriką.

Canton, Mass., vas. 6 — 
Vakar vakare automobi
lius, kurį vairavo tūlas • 
Harvey W. Teed, gyv. Ran- 
dolph, Mass., užmušė ei
nanti vieškeliu Route 128 
arti Route 138 Edwardą J. 
McDonough, gyv. 25 Lin- 
den St., Norwood, Mass.

An Act Reąuiring The Teaching 
Of The Lithuanian Language In 
Public Schools In Certain 
Instances.
Be it enacted by the Senate and 
House of Representatives in Ge
neral Court assembled. and by 
the authority of the šame, as 
follows:
Chapter seventy-one of the Ge
neral Laws is hereby amended 
by inserting after section thir- 

Įteen B. as annearing in the 
. Tercentenary Edition, the fol-

j Šis bilius No. 200 lietuvių 
kalbos reikalu bus viešai 
diskusuojamas Valstybės 
Švietimo Komiteto susi
rinkime, antradienį, vasa
rio 18 d., š. m., Room 480, 
Statė House, 10:30 vai. ry
te.

i Visi lietuviai Massachu- 
setts valstybėje gyvenan
tieji turėtų susiinteresuoti

— Sovietų Lietuvos laik- tuomi biliumi ir savo at- _____ _ ___
raščiai nusiskundžia, kad stovų ir Senatorių prašyti jowing new section 
sovietų filmų kontora — jį priimti. Lai kiekvienas1 Section 13 C. In every public 
“Glavkinoprokat” leidžian- lietuvis rašo laišką arba hi£h sc*1001 having not less 
.......................... | asmeniai pasimato su Kon- ■ th,an ,h™dred and ,nfty P“’5 . 'pils, the Lithuanian languagegreso atstovais ir senato- shall Uught upon the writ- 

• riais. Pageidautina, kad ten request of the parents or 
lietuvių organizacijų ats-' guardians of not less than fif- 

Įtovai dalyvautų tame susi- teen pupils and the enrolment 
Berlynas, vas. 5 — Vokie- ir žydus, o lietuvius gabe- rinkime kada tas bilius of not less than fifteen nroperly 

tijos vyriausybė praneša, na į Rusijos gilumą. Vokie- bus svarstomas. ‘ pupils, provided, said
Čia įvyko studentų demon- kad 45,000 vokiečių, kurie čių apleistos vietos Lietu-, etai koniia to biliaus'requLes.t 18 ma(Je- and enr^l- 
stracijos prieš visus tuos, gyveno įvairiose Lietuvos, voje neteks lietuviams, bet jųo 200- Lr«wiin<r

I

-------------- dekretu priimtą baudžia- žiaus. 
11 Darbininkų Žuvo Gaisre mąjį statutą, pagal kurį!

_______ i baudžiami mirties bausme 
New Haven, Conn., vas. visi, kurie nupaišys prieš- 

5 — New Haven Quilt and vokišką karikatūrą, ir nuo 
Pad fabrike iškilo gaisras 5 iki 15 metų sunkiųjų dąr- 
ir 11 darbininkų neteko bų kalėjime baudžiami vi- 
gyvybės._______________ ’si, kurie dainuos politines
---------------------------------- dainas gatvėse.

ITALAI PRALAIMI ETIJOPIJOJ i Mirti«s bausme baudž;a:J J mi visi tie, kūne neteisėtai
------------------- sunaudos daugiau kaip 

$4,000 visuomeninio fondo

v •

Kalėjimo bausmės už nu
sikaltimus padvigubintos 
žydams, komunistams ir 
ne rumunų kilmės žmo
nėms. Daugiau kaip už 20 
nusikaltimų bus baudžia
mi mirties bausme laike 10 
valandų po nuteisimo.

į Roma, Italija, vas. 5 —I- 
; talijos vyriausybė pripa- 
j žįsta pralaimėjimus pieti- 
i nėję Etijopijoje. Anglija 
pažadėjo Ęti jopi jos buvu
siam karaliui teikti pagal
bą prieš italus. Afrikoje i- 
talai taip pat pralaimėja; 
Anglijos kariuomenė varo-

Darbininkų Radio Programa

si pirmyn, užimdama nau- . . ........
jas Italų tvirtoves ir dau- lr nuo 1 5 metlI kaleJ‘-
gybę kareivių į nelaisvę. mo gaus tėvai, kuriu vai-

! kai padarys kriminalį nu- ti tiktai senus filmus.

Studentu Demons 
Romoje

Roma, Italija, vas. 6 —

Vokiečiai Išsikraustė Iš Lietuvos

šeštadienį, vasario 8 d., 2 vai. po pietų Darbininkų 
Radio programa įvyks iš WCOP stoties.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120,kilocycles ir į 
klausykite gražių lietuviškų dainų, muzikos ir prane-1 
Šimų.

Darbininkui Radio KONCERTAS 
nį, vasario 9 d., 7 vai. vakare, Muničit 
tainėje, So. Bostone. Kviečiame dalyVl

3 ' \ r •

[Vyks sekmadie- 
al Building sve
rti. Įžangine.

kūne platina žinias apie dalyse, buvo visi išvežti į 
karą ir pralaimėjimus. Rytų Prūsija. Šitas ištrau- 
Studentai reikalauja, kad 
valdžia baustų visus tuos, 
kurie platina gandus. Jie 
norėtų, kad visi pritartų 
fašistų užsimojimams, ir 
kalbėtų vien apie- laimėji
mus. *

Studentams ‘pritaria ir 
fašistų spauda.

rusams ir žydams.

Sovietų Rusijos tikslaskimas vokiečių iš Lietuvos
skelbia vargingą gyveni- yra taip nutautinti lietu-Į 
mą Lietuvoje po Stalino j vius, kad jie niekada nebe-;

įgalėtų sudaryti nepriklau-5 —
1_________________= _ T- 4.^

GRAIKAI UŽĖMĖ DORZĄ
Struga, Jugoslavija, vas. 

valdžia. įgalėtų sudaryti nepriklau- 5 — Iš karo fronto prane-
Taip pat pranešama, kad somos valstybės... Ir to-žarna, kad Graikijos ka- 

sovietų Rusija pagelbėjo | kiais kruvinojo Stalino Į riuomenė užėmė Dc'rzo 
vokiečiams išsikraustyti iš į darbais lietuviškieji komu- j miestą ir stumiasi artyn 
Tiatuvnci Tuviam_ b nioloi ir rrian_ ’ a 1 art*

uostas, jo netekę italai 
vargiai begalės pristatyti 
pagalbą savo kareiviams. 
Anglijos ir Graikijos lakū
nai bombarduoja Valoną, 

Lietuvos. Stalinas iš Rusi- į nistai didžiuojasi irdžiau-Įprie Valonos. Valona yra Į ir kariuomenė yra tik 18 
t jos siunčia į Lietuvą rusus giasi. •svarbus Albanijoje italų I mylių nuo jo.

C
I



Penktadienis, Vasario t d., 1941
MM

! tatas tikrai yra, bet ne 
liaudies, o Stalino tarnas!

I

Sausio 29 d. š. m. iš pa-1 Lietuvėlės naudai. Kiek 
vergtos Lietuvos atvyko'leis aplinkybės, bendradar- 
Tėvas Justinas Vaškys, biausiu ir Amerikos lietu- 
pranciškonas, Kretingos i vių laikraščiuose”.
Šv. Antano Kolegijos rėk- į 
torius ir “Pranciškonų Pa
saulio” redaktorius. Gerb. 
Tėvas Vaškys savo laiške 
“Darbininko” redakcijai 
tarp kitko štai ką rašo:

“Laimingai ištrūkęs iš 
komunistų “rojaus” Lietu
voje, š. metais sausio 29 d. 
atvažiavau į New Yorką, 
pasiryžęs dirbti Amerikos

• v

v

I

Sveikiname Tėvą Justiną 
Vaškį atvykusį iš paverg
tos Lietuvos ir linkime 
sveikatos. Nuoširdžiai 
kviečiame bendradarbiauti 
lietuvių katalikų darbinin
kų laikraščiui “Darbinin
kui”.

— Sovietų Lietuvos laik
raščiai deda aprašymus iš 
Molotovo atsila n k y m o 
Berlyne. Įdomu pastebėti, 
kad prie Molotovo pavar
dės pridedama “draugas”, 
o Hitleris, von Ribentro
pas, Gestapo viršininkas 
Himleris ir kiti vadinami 
“ponais”. Antraštė padėta 
tokia: “Pono Hitlerio ir 
draugo Molotovo pasikal
bėjimas”.

-J

Darbininkų Radio Koncertas
r

Sekmadienį, vasario-Feb.* 9 d., 7 vai. vakare, Mu- 
nicipal Building svetainėje, Broadway, So. Bostone į- 
vyks Darbininkų Radio KONCERTAS. Programą iš
pildys įžymūs dainininkai-ės, muzikai, šokėjai. Paį
vairinimui programos bus parodyta, gražūs judami 
paveikslai.

Nuoširdžiai kviečiame visus iš visos Naujos An
glijos lietuvių kolonijų į koncertą atvykti ir pasige
rėti gražiomis lietuviškomis dainomis, muzika ir šo
kiais.

Įžanga tik 50 centų. Koncerto pelnas skiriamas 
Darbininkų Radio programos išlaikymui, plėtimui ir 
turtinimui.

rne tų amžiaus, Jurgį Žiug- Prieš “draugui” Stimburiu 
ždą, 55 metų amžiaus, Ju- išvykstant į Rusiją, buvo 
lių Žostautą, 50 metų am- paskelbta, kad jįs būsiąs 
žiaus, nubausti kiekvieną vedžiojamas po visą SSSR, 
po pusantrų metų sunkių- į bet rusai nelaikė reikalin- 
jų darbų kalėjimo su B. ga duoti šiam “draugui” 
St. 38 ir 30 str. str. padari- progos pasivažinėti. Pabu- 
niais (t. y. atimant civili- vojęs 2 dienas Maskvoje ir 
nes ir garbės teises), bet gavęs instrukcijų, jis buvo 
atskaityti kiekvienam po i išsiųstas atgal į Kauną, 
tris mėnesius, atsėdėtus i-1 ------------------
ki teismo; ir dar juos lai-Į ___
kyti kalėjime po vienerius komisaras "paskelbė, 'kad

— “Tiesa” praneša, kad 
Kauno apskrityje įsteig
tuose sovchozuose per ru
dens darbymetę stigę dar
bininkų, nes jie nėję į sov- 
chozus ,kadangi ten neda
vę pavalgyti. Tuo tarpu ū- 
kininkai darbininkams val
gyti davę. Darbininkai tu- 

Lietuvių ir brangiosios Tė- rėję daug vargo kol susira- 
vynės Lietuvos labui. į <įę maisto, dirbdami sov- 

Didžiai Gerb. Klebonų dė- chozuose. Vilkijos valsčiu- 
mesiuį pranešu, kad esu vi- je sovchozuose dirbę net 
sada pasiruošęs Amerikos čigonai. 
Lietuvių parapijose vesti 
rekolekcijas, misijas, lai
kyti paskaitas ir šiaip, rei
kalui esant, Gerb. Klebo-j 
nams visur padėti.

Esu taip pat pasiruošęs į .
vesti rekolekcijas ir vie-l Nepaprastai aukšto kur- 

įso nustatymas rusų rub
liui (už 1 litą 90 kapeikų) 
sudavė skaudų smūgį vi
siems Lietuvos gyvento
jams. Nors bolševikams a- 
tėjus gyventojai pradėjo 
iš bankų grobstyto grobs
tyti savo santaupas, bet tik 
nedaugelis suskubo pini
gus išsiimti ir paversti ku
ria nors, kad ir nereikalin
ga, preke. Tuojau pat rau
donoji valdžia išleido pini
gų išėmimo suvaržymą. 
Visi Lietuvos gyventojų 
sunkiai uždirbti pinigai da
bar nuėjo niekais, nes litus 
pavertus rubliais, už juos 
nebegalima gauti nei de
šimtosios dalies to, ko jie 
buvo anksčiau verti. Ypač 
skaudžiai šį apiplėšimą pa
jus kaip sykis neturtingie
ji gyventojų sluoksniai. 
Lietuvos darbininkai buvo, 
bendrai paėmus, taupūs ir 
nemaža jų dalis turėjo tau
pomosiose kasose didesnes 
ar mažesnes santaupas. 
Juk visų Lietuvos miestų 

— “Tiesoj” įdėtas straip- pakraščiai, kur pigesni že- 
snis, koks turįs būti tary- mės sklypai, 
bų atstovas. “Tarybų de- ! darbininkams priklausan- 
putatas — nurodo drau- čių namukų. O kiek tūks- 
gas Stalinas — tai liaudies tančių darbininkų dar liko, 
tarnas, ir jis turi vykdyti kurie dėjo litą prie lito ir 
savo rinkėjų reikalavi- vis dairėsi, kur čia pasta- 
mus”. Tarnas tarybų depu- čius namelį. Dabar boiševi-

Žemiau talpiname Tėvo 
J. Vaškio pranešimą.

Gerb. Amerikos Lietuvių Parapijų 
Klebonų Dėmesiui!

Sovietų Rusijai okupa- i 
vus Lietuvą ir komunistų ’ 
partijai ėmus joje šeimi
ninkauti, gyvenimas Lie- i 
tuvoje pasidarė nepaken- ; 
čiamas. Daug Lietuvos vei
kėjų buvo sukišti į kalėji
mus, ar išvežti į Sibirą, ar 
dingo be žinios. Man kaipo 
Kretingos Šv. Antano Ko
legijos rektoriui ir “Pran
ciškonų Pasaulio” redak 
toriui, gręsė panašus liki
mas. Tat verčiamas aplin
kybių, turėjau išvykti iš 
Lietuvos ir apsigyventi už- 
sienyje. Šiais metais sau
sio 29 d. atvažiavau į Ame
riką ir čia apsigyvenęs,! 
dirbsiu Amerikos Brolių*

nuolynuose.
T. Justinas Vaškys, 

pranciškonas.
Mano antrašas:

l 
Franciscan Monastery 
135 West 31st Street, 

New York, N. Y.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Kaip sovietų Lietuvoje, lapdą. Pikta. Nė rezoliuci- 

rengiami mitingai, kuriuo
se siunčiamos valstiečių 
vardu “padėkos telegra- — Rugsėjo mėn. pabaigo- 
mos” Kremliaus valdo-! je prie Panemunės tilto šo- 
vams, sužinome iš oficiozo-ferio Vaclovo Michalausko 
“Tarybų Lietuvos”. Ten vairuojamas autobusas 
aprašomi mitingai, ku- mirtinai suvažinėjo 3 pra
duos buvo įsakyta sureng
ti Dotnuvos žemės ūkio a- 
kademijos studentams.

jos' nebuvo kaip išnešti...”

eivius. Kauno apygardos 
teisme buvo sprendžiama 

________ __________ ' jo byla ir už per greitą va- 
Vienas iš jų prisipažįsta, į minėjimą šoferis nuteistas 
kad jam paskirtame kaime 3 metus sunkiųjų darbų 
mitingas iš viso neįvyko, 
nes nesusirinko nei vienas 
žmogus. Kitoj vietoj, kur 
mitingo rengėjas turėjęs 
joti kelis kilometrus, buvę 
taip: “Atjojęs radau vienui 
vieną valstietį!* Laukiu va
landą, pusantros — pilie
čius ant pirštų skaityk. At
jojus kelis kilometrus, ne
gi grįši tuščiom. Pradėjau 
kalbėti. Kalbėjau apie va

kalėjimo. Katastrofos me
tu buvo smarkiai apgadin
tas tiltas.

Ui

Sveikatos apsaugos

Lietuvos Gyvento
jų Nususinimas

metus ir tris mėnesius. 
Praną Strimą, 62 metų am
žiaus nubausti vieneriais 
metais paprastojo kalėji-

Mickey Rooney, laike inauguracinių ceremonijų P10* bet jam irgi įskaityti 
Presidento Roosevelto trečiam terminui, sutikęs ir pa- i bausmę iki teismo at- 
sveikinęs ponią Prezidentienę, susilaukė nuo jos dide-j kalėtus tris menesius; Pijų 
lio nusišypsojimo, kas suteikė jiem didelio malonumo. ”
Už jų vaizde matosi John Roosevelt ir sesuo Mrs. John 
Boettiger. ; *

buvo nusėti

IUš

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR-------

STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. Juškaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
So. Boston, Mass.
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366 W. Broadway,

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI 
NUBAUSTI KALĖJIMU

“Tarybų Lietuva” Nr. 
įsidėjo tokią teismų
- “ v • •

55
kronikos žinią:

“Lapkričio 30 d. Kauno 
apygardos teismas spren
dė buvusių? “Drobės” akci
nės bendrovės savininkų 
baudžiamąją bylą. Į kalti
namųjų suolą pasodinta 
dešimt žmonių: “Drobės” 
bendrovės pirmininkas 
Jurgis Žiugžda, valdybos 
sekretorius Pijus Norkus,, 
kasininkas Jurgis Garšva, 
reikalų vedėjas Juozas Ši
maitis, valdybos narys Ju
lius Žoštautas, revizijos 
komisijos nariai arba akci
ninkai Antanas Slavickas, 
Povilas Vaitekūnas, Felik
sas Lapinskas, Pranas 
Strimas ir Marija Berno
tienė.

kų valdžia šiuos “kapitalis
tus” apiplėšė ir jų santau
pas pavertė niekais.
— Jonui Levickui, gyv. 

Alionių kaime, Pabaisko 
valsčiuje, Ukmergės apskr. 
ir Feliksui Žalgevičiui, gyv. 
Kaune, iškeltos bylos už 
chuliganiškųmą.

— Ukmergėje gastroliavo 
Vilniaus teatras “Estra
da”. Spektaklis prasidėjo 
dviem valandom vėliau. A- 
tidarius duris, buvo nepa
prasta spūstis, girdėjosi 
vaitojimai, keiksmai. Vai
dinimo metu žmonės kal
bėjosi, triukšmavo, varstė 
duris, truKdė kitiems 
klausyti ir žiūrėti vaidini
mo.
— Kaune buvo sušauktas 

miesto pradžios mokyklų 
vedėjų pasitarimas. Jame 
Kauno miesto pradžios 
mokyklų inspektorius Am- 
braška pasakė kalbą, ku
rioje reikalavo, kad moky
tojai padėtų steigti moky
klose komunistines pionie
rių kuopeles. Mokytojai 
turi aktyviai ‘politiškai or
ganizuoti mokyklinę jau
nuomenę.

Norkų, 57 metų amžiaus, 
Antaną Slavicką, 56 metų, 
amžiaus, Povilą Vaitekū- Į 
ną, 52 metų amžiaus, Ma
riją Bernotienę, 47 metų 
amžiaus, nubausti kiekvie
ną po vienerius metus pa
prastojo kalėjimo, bet juos 
nuo šios bausmės lygtinai 

Veik visi kaltinamieji y- atleisti, jeigu jie per dve- 
ra buvę siuvėjai, Amerikos jug metus nenusikals; Fe- 
lietuviai, Lietuvoje sukūrę jiįkSą Lapinską, 55 metų 
“Drobės" Akcinę bendro-1 amžįaus išteisinti. į
vę, įsigijo namus, 
ir kitokius turtus.

Trumpai bylos turinys Į 
toks: Šiemet nuo birželio 
15 iki liepos 20 d. kaltina
mieji iš įmonės kasos iš
mokėjo neteisėtai sau ir 

i kitiems tos bendrovės ak
cininkams dividendo ir 
tantjemų grynais pinigais 
338,389 litų, o likusiems 
neišimtiems pinigams iš
davė bendrovės netermini- 
nius vekselius 163,000 litų, j

Padarius tardymą ir ek- 
spertyzą konstatuota, kadį 
bendrovės akcininkams 
priklausą dividendas ir 
tantjemos iš karto nebuvo 
išmokama, o užrašomi jų 
vardu sąskaitose paskolų 
knygoje. Tose sąskaitose 
per eilę met ų susidėjo di
delės sumos ir būdavo nau
dojamos nedidelėmis su-1 apiplėštuosius 
momis, o po birželio 15 d. bendrovės savininkus. Jie 
staiga dideles pinigų su- išsiėmė tiktai jiems pri
mas išsiėmė. klausančius dividentus ir

Tardymo metu kaltina- tantjemas, o ne fabriko pi
ntieji apie 60,000 litų grą- nigus, tad čia jokio netei- 
žino. Kaltinami tuo, kad sėto akto nebuvo. Bet so- 
vieni būdami “Drobės” vietiškiems teismams rū- 
bendrovės valdybos na- pėjo ne teisėtumas, o tik 
riais, revizijos komisijos kerštas buvusiems “kapi- 
nariais, tarnautojais, be talistams”. Pagaliau, ko
to, iš anksto susitarę ir kio teisėtumo galima lauk- 
bendrai veikdami, žinomai ti. iš okupantų, kurie kaip 
kenkdami pavestam jiems plėšikai naktį užpuolė Lie- 
rūpintis bendrovės reika- tuvą, atėmė iš jos laisvę ir 
lui, numatydami, kad ben- visą tautą uždarė kalėji- 
drovė gali būti nacionali- man, pastatydami Palec- 
zuota, neturėdami tam tei- kius, Gedvilas ir kampani- 
sės, išėmė iš bendrovės ka-1 ją to kalėjimo sargais, 
sos sau ir kitiems 338,389 
litų, kuo didžiai pakenkė 
bendrovės turto reikalui, I jungų centro biuro pirmi- 
susilpnino jos finansinį pa- ninkas Stimburys grįžo iš 
jėgumą ir padarė jai nuos-1 Maskvos, 
tolių.

Valstybinės tekstilės 
trestas patiekė 338,389 li
tų civilinio ieškinio. Apy
gardos teismas nusprendė:

Juozą Šimaitį, 54 metų 
amžiaus, Jurgį Garšvą, 63

ligi atskiro parėdymo ligo- 
nys bus gydomi sena tvar
ka, t. y. pateikus ligonių 
kasos nario liudijimą. Bet 
už tat ligonims jau nebe
bus duodama, kaip tai bu
vo anksčiau, vaistų nemo
kamai. Už juos ligonys tu
rės patys apsimokėti.

M.J.Cdney,HJ>.
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.

dvarus
Atiteisti iš Juozo Šimai- 

. . Ičio, Jurgio Garšvos, Ju-
v _____ i Žostauto, Jurgio

birželio lžiugždos Pijaus Norkaus, 
Antano Slavicko, Povilo 
Vaitekūno, Prano Strimo 
ir Marijos Bernotienės so
lidariai valstybiniam teks
tilės trestui 259,088 litų.

Teismo išlaidas išieškoti 
iš nuteistųjų Šimaičio, 
Garšvos, Žiugždos, Nor
kaus Slavicko, Vaitekūno, 
Strimo ir Bernotienės ly
giomis ir solidariai. Vekse
lius, išduotus akc. b-vės 
“Drobės” teisiamiesiems, 
priteisti vaidybiniam teks
tilės trestui”.

Bylos aplinkybės aiškiai 
rodo, kad sovietiškasis 
teismas vadovavosi tiktai 
keršto sumetimais prieš 

“Drobės”

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

GERIAUSIUS
; PERMANENT WAVE
! GALITE GAUTI UŽ JCSŲ
I PINIGUS

CASPBTS BEAUTY SALOM
Į«3 L ST, SO. BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4645

Lietuvos profesinių są

Jis papasakojo, 
kad jį priėmė sov. Rusijos 
prof. sąjungų centro sek
retorius “draugas” šventi
kas, kuris jam davė nuro
dymus, kaip jis turi orga
nizuoti profesines sąjun
gas sovietų Lietuvoje.
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Stalinas Ir Kinija
Jau nuo 1917 m. revoliucijos Kinija buvo nužiūrė

ta kaipo derli dirva bolševizmui veistis. Bolševistinio 
perversmo metu kiniečių gaujos buvo stipri komuniz
mui atrama. Įsigiję Rusijoj valdžią, bolševikai veikiai 
pradėjo plėsti komunizmą svetur, ypač Kinijoj, kur 
civilinis karas buvo visiškai suardęs tautos vienybę. 
Nuo to laiko sovietai skaitė Kiniją ko ne savo provin
cija, o Mongolijoj šeimininkavo kaip namie. Dalykai 
ėjo sklandžiai, bet štai generolas Chiang-KaiShek su
gadino visą biznį.

Kuomet kova ėjo prieš monarchiją, Čiang-Kai-Šek 
atrodė kaip tikras komunistas. Sovietai jį rėmė išsi
juosę. Bet kada imperatorius buvo nuverstas ir Kinija 
virto respublika, Čiang-Kai-Šek šoko likviduoti komu
nizmą. Užvirė mirtina kova, kurioje rusų sovietai rė
mė, žinoma, komunistus prieš Čiang-Kai-Šeką, bet jis 
bolševikus vis tiek nugalėjo, kad ir pilnai jų likviduo
ti neįstengė, nes sovietai teikė jiems gausią paramą. 
Bet atėjo japonai. Jie buvo vieningi ir puikiai pasiruo
šę. Kiniečiai neatsilaikė ir buvo nustumti beveik į patį 
šalies vidurį. Rimtas pavojus būti pavergtiems ir 
griežta neapykanta prieš bendrą priešą suvienijo ko
vojančias tarp savęs kiniečių partijas. Net komunis
tai pasisiūlė Čiang-Kai-Šekui stoti į pagalbą prieš ja
ponus. Čiang-Kai-Šekas jų neatstūmė. Tada ir Stali
nas pradėjo remti Čiang-Kai-Šeką, nes jis taip pat bi
josi japonų, kaip ir vokiečių. Kiniečiai pradėjo atsilai
kyti ir japonai pasijuto įsivėlę į ilgą pavojingą karą, 
kuriam nesimato galo ir kurs baigia išsemti Japonijos 
pajėgas. Čiang-Kai-Šek laikosi ir pasižada japonus iš 
Kinijos visai išvaryti.

Tačiau ir Stalinas nesnaudžia. Jis neva tai remia 
Čiang-Kai-Šeką, bet drauge ir organizuoja komunis
tines dalis kiniečių armijoj. Karas kada nors pasibaigs, 
japonai pasitrauks — negali gi jie visados milžinišką 
Kiniją valdyti — ir tada Čiang-Kai-Šek pasijus turįs 
sukomunistintą armiją. Jį likviduoti bus taip pat leng
va, kaip ir nabašniką Rusijos carą. Gudriai sugalvotas 
Stalino planas, bet ir Čiang-Kai-Šek, pasirodo, ne 
mulkis. Jis pajuto pavojų pirmiau negu reikia ir jau 
pradėjo likviduoti komunistines armijos dalis. Likvi
duoja jas ne stalinišku būdu, ne sušaudo (čia Stalinui 
žmoniškumo ir diplomatiškumo pamoka), bet smul
kiai jas išskirsto ir siunčia į tokias vietas, kur nėra 
dirvos politinei agitacijai, bet daugiau progų kovoti 
su japonais. Komunistinis generolas Yeah Ting pasi
priešino ir buvo atiduotas karo teismui.

Sovietai pakėlė didelį riksmą, kad Čiang-Kai-Šek 
daro didelę klaidą, nustatydamas prieš save komunis
tines kiniečių armijos dalis. Tuomi jis skaldąs savo 
pajėgas ir mažinąs šansus laimėti karą. Stalinui, žino
ma, pikta, bet kiniečių vadas žino, ką daro. Jis turėjo 
progų pritirti, kad komunizmas tai socialinė pabaisa, 
kurią reikia sparčiai likviduot. K.

Užtarauja Lietuvą
Iš visų angliškų laikraščių, kurie pasmerkia duotą 

sovietams leidimą pirktis karo reikmenis, katalikų 
spauda pasisakė aiškiausiai ir drąsiausiai. Pavyzdžui, 
Bostono Vyskupijos organas “Pilot” (Vadovas) be a- 
todairos pareiškia, kad smerkti Hitlerį ir glostyti Sta
liną už tokius pat darbus, yra keista ir neloginga. Ka
da sovietai puolė Suomiją (Finlandiją), Amerika už
dėjo ant Rusijos “embargo”, t. y. uždraudė parduoti 
sovietams ginklus ir karo reikmenis. Dabar Rusija y- 
ra nugalėjusi Suomiją, užgrobusi Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, visai nemananti grąžinti laisvės pavergtajai 
Lenkijai, — ir už tuos banditiškus darbus Amerikos 
vyriausybė nuima nuo Rusijos embargo, vadinasi, lei
džia pardavinėti sovietams amuniciją ir, iš viso, laižosi 
prie Stalino. Tuo tarpu už tokius pat grobuoniškus žy
gius (daug vyriškiau atliktus) skelbiama Hitleriui 
mirtinį karą. Kaip gi galima tuos pačius nusižengimus 
smerkti viename asmeny ir užgirti kitame? Sveikai 
galvojančiam amerikiečiui nejauku apie tai prisiminti.

“Kas išdrįstų teigti, sako “Pilot”, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva norėjo pulti Rusiją? Kas gali išeiti aikš
tėn su vaikiškai skystu teigimu, kad nykštukas Suomi
ja gręsė ardyti milžiniškos Rusijos taiką ir saugumą? 
Kai mes planuojam užgirti vieną vagysčių eilę ir pa
smerkti kitą, ar galime sakyti, kad Danija, Norvegija 
ir Švedija daugiau myli laisvę, negu Latvija, Estija, 
Lietuva ir Suomija? Mylį teisybę žmonės šiandien daž
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Įsteigus tokį platų pro-

Vaizdas parodo, kaip atrodo prieš-mininis diržas laive S. S. America, 
apjuostas iš vidaus po pačiais laivo langais.

"Suaktyvinkim Lietuvos Vadavimo Darbą
(Tęsinys)

Lietuviai gali vesti kovą 
dėl atgavimo Lietuvos ne
priklausomybės tinka
miausiai ir sėkmingiausiai 
per spaudą. Todėl Lietuvai 
Gelbėti Taryba turėtų pa
daryti pastangas kuogrei- 
čiausia įsteigti Lietuvių 
Informacijos Biūrą, kuris 
išleistų anglų kalboje mė
nesinį žurnalą, informuo
tų Amerikos lietuvių laik
raščius apie įvykius Lietu
voje ir apie lietuvių kovą 
dėl nepriklausomybės, ir 
atydžiai sektų anglišką A- 
merikoje spaudą sutei
kiant reikalingas pastabas.

Šitas lietuvių angliškoje 
kalboje leidžiamas žurna
las galėtų dabar laisvai 
pasakyti pasauliui apie vo
kiečių intrigas Klaipėdos 
krašte ir Prūsų Lietuvoje, 
ką pirmiaus laisva Lietu
va dėl prekybos santykių 
su Vokietija neišdrįso pa
daryti.

Tokia akcija dėl Klaipė
dos krašto labai reikalin
ga, nes lenkai jau veda 
Anglijoje propagandą pris
kirti Rytų Prūsiją prie bū
siančios Lenkijos, išme
tant kitur apie 1,800,000 
vokiečių, (Skaityk “The 
Story of Poland” by Ber- 
nard Newman, London 
1940, pusi. 282).

Taipgi nereikia užmiršti 
mūsų priešų lenkų, kurie 
Anglijoje jau susitarė su 
čekais, bet su lietuviais dar 
nenori kalbėti, ir visur va
ro propagandą dėl palaiky
mo Vilniaus srities Lenki
joje-

Lenkai Amerikoje jau į- 
steigė savo informacijos 
biurą New York’e vardu 
The Polish Information 
Center, ir leidžia mažą lei
dinį, pavadintą A News; 
BuUetin On Eastern Euro- 
peon Affairs. Paskutinia
me numery rašo, kaip tū
las Zygmunt Zalewski, 
Vilnietis, nušovė italų 
bombnešį, Libijoje, tuomi 
kelia Vilniaus dalyvavimą 
lenkų kovoje prieš ašį.

Mūsų žurnalas taipgi la
bai tinkamai atremtų vi
sas melagingas bolševikų 
žinias, kurias jie paduoda 
savo gausioje angliškoje 
spaudoje. Jie net išleido 
mažą melagingą brošurėlę, 
A New Lithuania by Anna 
Strong.

I

kal
boje, kuri ten labai papli
tus, Ten yra jaunas gabus 
ir darbštus Lietuvos diplo
matas Graužinis.

O viso, dar laisvo pasau-

Aš nesutinku su visais, leisti žurnalą ispanų 
straipsnio, “Suaktyvinkim 
Lietuvos Vadavimo Dar
bą”, autoriaus pasiūly
mais. Būtų visiškai nepa-! 
togu ir nechplomatiška A-'
merikoje veikiančiai Lie- lio lietuvių pastangomis ir 
tuvai Gelbėti Tarybai save finansine parama turėtų 
pasiskelbti vyriausiu Lie- būt įsteigta bendras dau- 
tuvos vadavimo organu giau diplomatinio pobūdžio 
(seimu). informacijos biuras Švei-

Lietuvai Gelbėti Taryba carijoje, kuris taipgi leis
tai pasilieka kaipo tokia tų žurnalą prancūzų ir vo- 
kokia ji dabar yra, pasi- kiečių kalbomis. šiame 
remdama ant geros valios biure dalyvautų mūsų pri- 
Amerikoje gyvenančių lie- tyrę diplomatai: Klimas, 
tuvių. Prie jos galėtų prisi- Lozoraitis, Šaulys, Škirpa, 
dėti ir gi dar nesuorgani- Turauskas, ir jųjų bendra- 
zuota Lietuvos valstybės darbiai. Šitas biuras palai- 
piliečių draugija (?Red.). kytų santykius su pasaulio

Anglijoje gyvenantieji diplomatais ir vestų gabią 
lietuviai turėtų panašią diplomatinę kovą dėl Lie- 
tarybą įsteigti su informa- tuvos laisvės, 
cijos biuru ir žurnalu. An
glijai laimėjus karą, Lon- pagandos tinklą lietuvių 
donas taptų svarbiausiu kova dėl atgavimo laisvės 
Lietuvos reikalų centru, žymiai pagyvėtų ir atneštų 
Ten gyvena darbštus Lie- daug Lietuvai naudos. At- 
tuvos atstovas Balutis ir siminkime, kad negalėda- 
gabus Lietuvos prietelis ir mi kovoti ginklais galime 
rašytojas E. T. Harrison, tinkamai kovoti dėl Lietu- 
kurių pastangoms galėtų vos laisvės per spaudą, 
būt išleistas tinkamas žur
nalas apginti Lietuvos tei
ses ir atremti lenkų, vokie
čių, ir bolševikų propagan
dą.

Pietų Amerikos lietuviai 
irgi galėtų įsteigti savo 
tarybą ir panašų biūrą ir

Mūsų žurnalai anglų, vo
kiečių, prancūzų ir ispanų 
kalbomis pasiektų visą 
kultūringą pasaulį atras
dami vietas atstovybėse, 
knygynuose, svarbių laik
raščių redakcijose ir ki
tose vietose. Fertinax.

KOMUNISTŲ MELAS
— Oficialiai paskelbtas tempu nedirbo, kaip da- 

toks komunikatas: “Be- bar”.
veik kasdien atvežama į Persispausdinę ištisą šį 
Vilnių iš Tarybų Sąjungos pranešimą, pridursime, 
respublikų dideli transpor- kad paskutiniuoju laiku 
tai žaliavos LTSR, o ypač raudonosios Lietuvos ko- 
Vilniaus pramonės įmo- misariukai per kiekvieną 
nėms įvairių kailių ir odų, mitingą kalba apie didelius 
medžių, geležies, kokso, kiekius prekių, kurios e- 
nedegamų plytų, cemento, sančios gaunamos iš Sovie- 

: vilnų, medvilnių ir šilko tų Rusijos. Čia minimi y- 
žaliavos. ! pač batai ir guminiai kalio-

Iki lapkričio 28 d. per Vii- šai, nors minėtame oficia- 
niaus geležinkelio stoties liniame komunikate 
sandėlius 
vagonų įvairių žaliavų.

Dabar
kasdien didėja. Visi Vii- atkreipti dėmesį į tokį da
rnaus sandėliai, skirti ža- lyką. Sovietų okupacija 
liavų iškrovimui, yra per-, Lietuvoje trunka jau dau- 
pildyti.

Pristatomi
pramonės įmonėms įvairių; cialinį pranešimą, gauta 
žaliavų kiekiai yra labai toks “milžiniškas” prekių 
dideli. Vilniaus kailių iš- kiekis, kaip 120 vagonų, tei 

į mėnesį išeina — 20 vago-

I

I

3
aukščiausią tarybą! J ligi vieno mėnesio, tai ku-

Užteks dar paminėti tokį' riam laikui ten žmonės už- 
prekybos komisaro M. Gre- daromi už didesnius nusi- 
gorausko pareiškimą “Val
stiečių Laikraštyje”: “Mai
sto produktų mums niekad 
neteko įsivežti ir jų mums 
negali trūkti. Be to, nors 
mums netrūksta, jau iš 
broliškų sąjunginių respu
blikų gavome 15,000 tonų 
javų ir šiomis dienomis 
gaunama dar 25,000 tonu”. 
Atrodytų, kokie geradariai 
tie okupantai: veža maisto 
produktų, nors jų ir nerei
kia. Bet dalykas labai pa
prastas. Lietuvos grūdų 
sandėliai okupantų jau iš
tuštinti, tad okupacinei 
raudona iai armijai atvežta 
kelios dešimtys tonų iavu. 
Ir už tai reikia dėkoti 
“draugui” Stalinui...

žengimus?

i — Susovietintos Lietuvos 
vyriausybės įsakymu lik
viduoti Žemės Banko ir 

i Kooperacijos Bankas. Vie- 
; ton šių dviejų bankų SSSR 
steigia savo žemės ūkio 
banko kontorą Lietuvoje. 

; Ši kontora perima minėtų 
bankų turtus, o taip pat vi
sas Lietuvos smulkaus 
kredito draugijas. Įdomu 
pastebėti, kad likviduotas 
taip pat raudonosios val
džios rugpiūčio 20 d. įstei
gtas Žemės Ūkio Bankas. 
Tad visų Lietuvos bankų 
ateina SSSR bankai, kurie 
Lietuvoje atidaro tiktai 
kontoras. Kontoros valdy- 

- Kauno miesto vykdo-girtas Br. Bieliu- 
mojo komiteto pirminiu- ° P° Pavaduotoju Alf. 
kas (jis dabar eina bur-j 
mistro pareigas) išleido į-j 
sakymą, kad gatvės turi į — Iš Berlyno gaunama 
būti valomos, o visi nešva- žinių, kad į Vokietiją vis 
rūmai pašalinami. Už šio dar atbėga lietuvių. Nežiū- 
įsakymo nesilaikymą gra- rėdami didžiausio gyvybei 
soma — priverčiamojo pavojaus, kas tik gali bėga 
darbo stovykla ligi vieno nuo bolševikų okupantų 
mėnesio. Jeigu už gatvės teroro. Paskutinėmis die- 
nenuklavimą kišama į pri-.nomis atbėgo keli žurnalis- 
verčiamojo darbo stovyklą tai, karininkai ir kunigai.

Rinkliava Didiesiems Tautos

apie 
perėjo virš 120, tai nieko nesakoma. Tad 

' jau čia matome aiškų 
šie transportai' prieštaravimą. Bet verta

giau kaip pusę metų. Tad 
įvairioms' per visą šį laiką, pagal ofi-

dirbimo fabrikai ir lent-
piūvės dar niekuomet ne- nų. Galėtume tiktai džiau

gtis, jei raudonarmiečių 
apiplėšti Lietuvos gyven
tojai gautų bent paramos 
iš kitų SSSR vietų. Deja, 
iš ano pranešimo matome, 
kad toji parama yra labai 
skysta. Ji daugiau kvepia 
priešrinkimine agitacija, 
turint galvoje, kad sausio 
2 d. “renkami” atstovai į 
“demokratiškiausią” par
lamentą pasaulyje— SSSR

i
turėjo tiek žaliavų ir tokiu

nai susiduria su galvosūkiais. Oras skambėte skamba 
nuo kilnių, sielą jaudinančių pošūkių. Spaudoje pilna 
griežtų Uranijos pasmerkimų. Bet pasmerkimas už 
nuveiktas nedorybes rezervuojama tik vienai šaliai, 
Vokietijai. Už tokią pat juodą kriminališką darbuotę 
Rusija pilnai pateisinama. Tad karingas už demokrati
ją vajus, į kurį mus raginama stoti, yra vienpusiškas... 
rūpestingai apribotas tik vienai demokratijos grupei. 
Pabaltės valstybės turės tenkintis pastovia vergove”...

K.

Lietuvai Gelbėti Fondo vajus nedaug, bet vis dėl
to pasivarė pirmyn. Trečią dalį užsibrėžtos sumos jau 
surinkome. Fonde turime netoli pusketvirto tūkstan
čio dolerių. Dar trūksta suvirš šešių ir pusės tūkstan
čio. Bet neužmirškime, kad dar tik vienas Philadel
phijos rajonas savo kvotą teišpildė. Kai kiti devyni ra
jonai jiems paskirtą dalį atliks, tuomet, tikimės, de
šimtį tūkstančių su viršbm surinksime.

Skaitytojams, be abejonės, bus įdomu žinoti, kaip 
šią savaitę rajonai stovi:
Philadelphia, Pa. kvota $425.00 jau surinko 
Chicago, III.
Massachusetts kvota $1200.00 jau surinko 
New Yorko
Pittsburgh, Pa. kvota 
Schuylkill Klonis kvota $850.00 jau surinko 
VVyoming Klonis kvota $850.00 jau surinko 
Connecticut kvota $600.00 jau surinko 
Detroit kvota $400.00 dar nieko nesurinko. 
Cleveland kvota $450.00 dar nieko negauta.

Reikia manyti, kad kitą savaitę iš visų rajonų a- 
teis žinių apie vajų ir, žinoma, aukų. Ir raginti, berods, 
nėra reikalo 
yra aukos Lietuvos pabėgėlių šelpimui ir kitiems tau
tos reikalams. Dėl to uoliau ir nuoširdžiau pasidarbuo
kime ir duosniau aukokime.

Praėjusią savaitę aukos gauta: iš Athol, Mass., per 
gerb. kun. P. Juraitį, $170.00. Laiške, tarp kitko, rašo
ma: “Šie pinigai sukelti parengimu ir aukomis kai ku
rių draugijų (kaip pavyzdžiui Tretininkų $5.00) ir pa
vienių asmenų. Atholiečiai neatsiliks užpakalyje kitų 
ir ateityje, kaip neatsiliko ir praeityje”. Matot, kokie 
ryžtingi atholiečiai ir kokia graži, patriotiška jų dva-

Matyt, tokio nusistatymo laikosi ir Šv. Jurgio pa
rapijos lietuviai, Philadelphia, Pa., iš kurios gerb. kun. 
Ig. Zimblys prisiuntė Lietuvai Gelbėti Fondui $20.00. 
Šią sumą sudėjusios tos parapijos draugijos: Šv. Ma
rijos Magdalenos $10.00, Šv. Onos $5.00. Kitos penkios 
draugijos aukojusios po vieną dolerį.

Shenandoah, Pa., gerb. kun. J. Karaliui vadovau
jant, “slow būt sure” varosi į priekį. Dr. Marijona Re- 
meikiūtė ir Katrė Sarpalienė aukojo po $5.00. Šia pro
ga atitaisome praėjusią savaitę spaudoje paskelbtą 
klaidą: praleista Tretininkų kuopos $5.00 auka ir LR
KSA 40 kuopos auka — $5.00.

Cicero, III., Šv. Antano par. salėj, Federacijos 12 
skyriaus pasidarbavimu surengtos prakalbos, per ku
rias surinkta Lietuvai Gelbėti Fondui $113.45.

Chicago, DI., Dievo Apvaizdos par. gerb. kun. A. 
Martinkaus ir Federacijos 15 skyriaus surengtose pra
kalbose surinkta $30.00. Abejose vietose kalbėjo gerb. 
kun. J. Prunskis.

Kadangi didelė pinigų suma yra išsiunčiama Lie
tuvos pabėgėliams šelpti, Federacijos ir Lietuvai Gel
bėti Fondo skyriai, taip pat visi įgaliotieji rinkti aukas 
prašomi pinigus siųsti tuoj į centrą (išrašant čekį AL- 
RK Federacijos iždininko gerb. kun. Pr. Juro vardu ir 
siunčiant sekretoriui — 2334 So. Oakley Avė., Chica
go, UI.). Leonardas šimutis,

ALRK Federacijos Sekretorius.

• v

v •

kvota $2200.00 jau surinko

kvota $1500.00 jau surinko
$720.00 jau surinko

$525.17
$694.84 

$1182.39
$120.00
$176.82
$166.00
$14.00

$270.00

visiems gerai žinoma, kaip reikalingos

/
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MCSŲ SODALICIJA sekimo sodalicijos darbe 1941 
Sekmadienį, vasario 2 d., mū- metais, kad šie metai matytų i

sų sodalietės pradėjo naujus sodaliečių skaitlių padvigubin- 
metus. Tą dieną per mišias, 8:30 tą.
vai. ryte, jų dvasios vadas, kun.! ---------------
Antanas Dubinskas,
mišias ir įteikė dovanas 72-tos 
dr-jos narėms už jų ištikimybę 
1940 metais. Kadangi dr-ja te
turi 109 nares iš viso, tai reiš
kia, kad trys ketvirtadaliai mer
gaičių pereitais metais neaplei
do nei vieno mėnesio šv. Komu
nijos. Kun. Dubinskas, pagirda- 
mas Sodalietės, pasakė, kad sa
vo ištikimybe jos viršija visas 
kitas parapijos draugijas.

PUSRYČIAI — RINKIMAI
Tuoj po mišių įvyko bendri 

pusryčiai parapijos salėj. Iš
rinkta valdyba 1941 m. Pirmi
ninkė — Olga Matulionytė, vice
pirmininkė — Emilija Čeplins- 
kaitė, iždininkė — Ona Simonai
tytė, ir raštininkės — Magdale
na Budelytė ir Valerija Maka- 
rauskaitė. Kun. Dubinskas svei
kino ir dėkojo valdybai pereitų 
metų, ir kiekvieną valdybos na
rę apdovanojo gražiu ant rete
žėlio pakabintu Stebuklingosios 
Marijos medalikėliu. Linkime 
naujai valdybai geriausio pasi-

atnašavo! PAŠAUKIMŲ KLAUSIMAS 
Pereitą sekmadienį J. M. Ar

kivyskupo Mykolo Curley įsaky-' 
mu visose arkivyskupijos baž- i 
nyčiose per visas mišias buvo • 
sakomi pamokslai apie dvasinį; 
luomą. Buvo aiškinama pašau
kimo prasmė, ir visi buvo kvie
čiami melstis, kad daugiau jau
nuolių ir mergaičių susidomėtų 
kunigystės ir vienuolyno gyve
nimu. Kun. dr. Mendelis smer
kė ypač tuos lietuvius, kurie 
žiūri į kunigo gyvenimą kaip į 
kokio elgetos, ir vietoj paska
tinti savo vaikučius atsiduoti 
Dievo tarnybai, jie ne kartą pa
juokia, pašiepia dvasinį luomą. 
Taipgi smerkė tuos, kurie pikti
nasi, jeigu jaunuolis arba mer
gaitė neištveria ar tai seminari
joje arba vienuolyne, ir paaiš
kino, kad seminarija ir vienuo
lynas tai yra dvasinio gyvenimo 
išbandymo vietos, ir kad jau
nuolis ir mergaitė privalo būti 
pagirti, jei sužinoję savo netin
kamumą jie vėl grįžta pas na
miškius.

i

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH. PA.

Miss Eve Curie, duktė radiumo išradėjo, (vidury), kuri atvyko S. S 
Excambion laivu į J. V. rengiasi turėti prakalbų maršrutą šioje šalyje.

jos ir pavieniai asmenys sudėjo 
$155.00 ir jau pasiuntė per Fe
deraciją į L. G. Fondą. Aukavo 
sekantieji: Kun. J. A. Karalius 
— $25.00, Šv. Vincento Labda
rybės Draugija — $25.00, Skau
čių trupė — $25.00. Po $10.00 
aukavo Moterų Sąjungos 59 
kuopa; Šv. Vardo Draugija, ir 
Vyčių kuopa; po $5.00 — SLR- 
KA. 40 kuopa; Apaštalystės 
Maldos; Rožančiaus, ir Treti
ninkų draugijos; pavieniai as
mens po $5.00 — Dr. Marijona 
Remeikiūtė, ir Katrė Sarpalienė. 
Po $1.00 — kun. Jurgis Degutis, 
ir kun. K. Batutis. Be to $18.00 
draugijos ir parapija sumokėjo 
duoklėmis į Federaciją.

I Susivienijimo pirmas apskri-

Veteranų ligoninę Perry Point, 
Md., bet Petras būdamas silpnų 
nervų iš valdžios ligoninės slap
tai pabėgo.

Slaptai pabėgusiam Petrui, ki
tos išeities nebuvo, kaip tik dar
buotis ūkyje, kurio darbas buvo

fORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapija

Aušros Varųt parapijos žmo
nės šiais metais visu smarkumu 
rengiasi paminėti Lietuvos Ne-

iš viršaus. Mat su milžiniškomis
■ mašinomis — “steam shovels”, 

DARBAI i paviršius žemės iki šimto ir dau-
Kietųjų anglių kasyklų darbai! giau pėdų gylio nukasamas, kol 

žymiai pagerėjo. Mat žiemos pasiekiama anglis, ir tuomet su 
laikais ir miestų dribtuvės, mažesnėmis mašinomis anglis 
pradėjo geriau dirbti, tai ir ang- i yra kasama. Tas labai subiau- 
lių prekyba padidėjo. Vis dėlto rina žemės paviršių paliekant 
mūsų miestelyje dar daug žmo-; dideles duobes. Reginiai daro 
nių vaikščioja be darbo. Bedar- i biaurų įspūdį, 
bei esant, daug kasyki, užsida-j 2BM7^XnALAS
re. Apleistos kasyalos apiro, da-i ,r , . , ,
, . . .. . .. i Yra planuojama su federalesbar, norint jas atidaryti, uzun-l ,.. . .

, ... ...... .... i valdžios pagalba išvesti pozemi-
tų daug laiko su dideliais įskas-; . , ... ... . . - ....... , ,. :nj kanalą j kuri is visų kietųjųciais, ir kasimas tose kasyklose ,. . , .,

... ■ . a • u . anglių klonio kasyklų subėgtųanglių brangiai atsieitų. Pasta- , . , A. . ° .. ... ... . x. vanduo ir galutinai išbėgtų jtuoju laiku anglis pradėjo kasti „ ___ ________  ___ _ jSchuylkill upę. Tas palengvintų 
“=====_____ ' == • kasykloms, ir kasimą anglių pa-

111A71K Kacincfat (pigintų, nes nereikėtų iš kiek-į 
vienos kasyklos atskirai semti 
vandenį. Sėmimas vandens iš į 

(kasyklų labai brangiai atsieina.
' Kanalas kainuos, kaip sakoma,
! apie $30.000,000.00.

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai <HI visokių reikalų.

LIETUVOS GELBĖJIMO
FONDUI $155.00 AUKA 

Shenanadoah lietuvių draugi-

LAISVE
PIRKIA DALIS

Socialinė Laisvė 
Parašė FULTON J. SHEEN 

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

Išvertė Petras Aikšnoras, J r.
Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas

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

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

LAISVĖ IR RESPUBLIKA 
(Kalba pasakyta vasario 19 d., 1939)

Mes taip pat privalome būti dėkingi už re
liginius palaiminimus ir teisę Dievą garbinti, 
kaip mums sąžinė įsako. Demokratija negali 
gyvuoti be religijos. Kartą ji atsisako Dievui 
tikėti, kaipo teisių šaltiniu, nes nepriklauso

iš buvo Gaisinger Memorial Ii- paduoda tik 18,000. Netolimoje 
gonbūtyje, Danville, Pa. Po to praeityje čia buvo arti 30 tūks- 
ligonbūčio vyriausiojo gydytojo tančių gyventojų. Daug ir lietu- 
Dr. Foss rekomenduojamas nu- vių vyksta į miestus, ypač jau- 
vyko į Rochester, Minnesota į nimas. 
garsiąją Mayo Brothers kliniką, 
kur išbuvo šešis metus. Ten bū
damas pasižymėjo kaipo gabus tys ruošia didelį bankietą, Pott- 
chirurgas “surgeon”. sviiie, Necho Alien Hotel, 17 d.

Iš ten buvo pakviestas užimti vasario, paminėti Lietuvos ne- 
vyriausio gydytojo vietą Wis- priklausomybės šventę. Pelną 
consin valstybėje, kur išbuvo skiria Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
metus. Tėvams nuolat prašant, dui. Vienas iš kalbėtojų bus ne- 
kad grįžtų namo, sugrįžo pas seniai iš Lietuvos atvykęs auvo- 
tevus į Shenandoah. šią savaitę katas Stasys Gabaliauskas. Pro- 
atidarė savo ofisą Shenandoah gramoje dalyvaus Naujalio Vy- 
Trust Building. Vietinė spauda rų chor as ir solistė panelė Žu- 
pažymėjo, kad būk tai geriau- kauskartė, operos dainininkė, 
šiai įrengtas daktaro gydytojo ■ Vasario 19 d. Shenandoryje 
ofisas šiose apylinkėse. Potts- kalbės advokatas S. Gabaliaus- 
vile, Pa. du ligonbūčiai, Good kas apie dabartinę Lietuvos pa- 
Samaritan ir Wame Hospital dėtį. Mainicrys.
pakvietė Dr. šumauskį į savo 

j “staff”. Jis tuose ligonbūčiuose 
1 darys operacijas. Lietuviai

I

PARAPIJOS APYSKAITA
Pereitą sekmadienį klebonas 

išdavė parapijos metinę apys
kaitą. Įeigų pernai turėta su 
viršum 25 tūkstančiai dolerių. 
Pataisymams išmokėta $7,500 džiaugiasi sulaukę žymaus gy- 
su viršum. I 
kad visos didesnės reikalingos sisekimo. 
parapijos trobesių pataisos ir 
pagerinimai užbaigta. Šiais me
tais parapija rengiasi apvaikš
čioti bažnyčios pastatymo auk-

jam gerai žinomas. Jis ąpsistojo priklausomybės dieną, V asario pas vieną ūkininką pasivadini Prausia, 3:00 va-

save “Obe”. Ūkininkui nusibo- iand4 P° bažnyčioje
dęs toks vardas, ir ūkininkas Pri€ i^tymo Švenčiausio Sa- 
pavadino jį “Gus Oberstein”. kramento pamaldos už tėvynę. 
Gus Oberstein užsiaugino stam- Tuo jaus po pamaldų bažnytinė- 
bią barzdą ir ūsus ir slaptai 16 sa^je bus prakalbos, bažny- 
metų sau ramiai gyveno, kurio chorafi išpildys dainų prog- 
negalėjo niekas surasti. Seserys, \ ir Sodaliečių vaidintojų
Mrs. Rozalija Tamošaitytė-Nor- grupė atliks linksmo turinio 
kienė ir Mrs. Monika Tamošai- vadinimus, be to dar žada pri- 
tytė - Varnienė susirūpino bro- sidėti mokyklos vaikučių grupė, 
lio turtu, kuris siekė $6,166 ban- 
koje. Brolis, Petras Tamošaitis 
skaitomas žuvusiu - nėra gyvo.

Kadangi Petras Tamošaitis 
buvo skaitomas žuvusiu, tai se
serys ir našlė Petro brolio, Jo
no Tamošaičio moteris, kreipėsi 
į teismą. Kada advokatas 
P. Celedėnas davė žinią, kad 
jau reiks stoti teisman dėl tur
to pasidalinimui, tai netikėtai 
jis gauna žinią, kad brolis yra 
gyvas. Ištyrus reikalą, pasirodė, 
kad tikrai Petras Tamošaitis 
gyvas tarnauja pas ūkininką.

Advokatui pašaukus Petro Ta
mošaičio seseris, atvažiavo jų 
mylimas brolis Petras, kuris 
buvo skaitomas žuvusiu ir iš 
veidų pasirodo linksmas susiti-J 
kūnas. Dabar vėl visas buvęs 
Petro Tamošaičio turtas pasilie
ka jo nuosavybėj. Po daug mei-^ 
lauš pasikalbėjimo Petras vėli 
grįžo prie savo darbo į ūkį.

Balandėlis.

Nepaisant banditų Lietuvos už- 
grobikų, Nepriklausomybės pa- 

' minėjimas nei kiek nesumažės, 
bet dar padidės.

i

Aušros Vartų parapijos f erai 
arba bazaras jau čia pat, įvyks 
vasario 13, 14 ir 15 dienose. Vi
sos draugijos nutarė dalyvauti 
ir rengia savo stalus. Biznieriai 
rengiasi pasidarbuoti, kad nieko 
fėrams netruktų, o komitetas 
nori visus patenkinti. Čia bus 
kas nors nepaprasto. Visas 
triukšmas įvyks bažnytinėje sa
lėje virš minėtose dienose. Visi 
prašomi į fėrus. R.

Albert R. Barta
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

l

MNERSVUE, PA.
KLAIDOS ATITAISYMAS

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

275 Maia St, IMebater, Maaa.

Tilpusioje “Darbininke” žinu
tėje apie aukas įvyko klaida. 
Vietoje Miners Mills turėjo bū-

Sausio 26 d., įvyko Philadel-jti Minersville, Pa. Taipgi apleis-
I —--- - -—■—    VOL vivucuj aunvvvjao, p.

' susirinkimą šaukia kasmet U-, Albertas Vilinskas, aukojęs $1.
■ nited Charities Campaign. Lie- ■ 

ŠIS TAS , tuvių vieta buvo paskirta Inter-'
Pora savaičių atgal Šv. Jurgio' national Institute. Lietuvaitės

parapijos mokyklos vaikučiai buvo savo tautiškais kostiu-

PHILADELPHIA, PA.
WOODSTOCK
T Y p E W R I Y r R S

~ .... ------ -vi mucrvyiuc, id
Klebonas pareiškė, dytojo lietuvio ir linki jam pa- phjjos miesto susirinkimas. Tą vienas aukotojas,

sinį jubiliejų, t. y. 50 metų su- į surengė vakarą. Programa buvo = mais. Susirinkime dalyvavo apie 
kaktuves. j išimtinai lietuvių kalboje. Ją 12,000 žmonių. Po kalbų buvo

'sudarė teatrėlis, driliai, šokiai 
: ir dainos. Reikia pripažinti, kad 
vakarėlis buvo labai geras ir 
gražus.

NAUJAS ŽYMUS 
GYDYTOJAS

Shenanadoah lietuviai sušilau-j 

kė dar vieno lietuvio gydytojo, 
j asmenyje Dr. Edvardo šumaus- 
kio. Daktaras šjimauskis yra 
gimęs Shenandoah. Krikšto, pir
mos šv. komunijos ir dirmavo- 
nės sakramentus priėmė Šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioje. Pra
dinę ir High School mokyklas 
baigė Shenandoah. Medicinos 
mokėsi Georgetovn Universite- jų skaičius apie 8 tūkstančiais 

'te, Washington, D. C. Du metu

Vietinis laikraštis “Evening 
Herald” pirmame puslapyje įdė
jo ilgoką raštą apie Lietuvos 
dabartinę nelaimingą padėtį. 
Faktus ėmė iš Kunigų Vienybės 
išleistos angių kalba knygelės.

Shenandoah miesto gyvento-

sumažėjo. Paskutinis sąrašas

mybės skelbimas tai užtarė, tuomet valsty
bė save paaukština kaipo laisvės ir teisių šal
tiniu. Bet, jei valstybė duoda teises, ji gali 
jas ir atimti, ir tuo pasibaigia demokratija. 
Tai tiesa, nes Rusija, kuri ištrėmė Dievą, 
taip pat ištrėmė neliečiamas žmonių teises, 
ir Vokietija greta ją seka. Šios valstybės su
pranta, kad joms negalima valdyti žmogų— 
jo kūną ir sielą, pirm jie nepašilins religijos, 
kuri sako, kad siela priklauso ne valdžiai, bet 
žmogui ir Dievui.

Gal būtų nebloga čia paminėti, kad tas 
rimtas pavojus, kuris gręsia civilizacijai yra 
besiartinantis susijungimas tarpe Vokieti
jos ir Rusijos. Jų politinės ideologijos kiek 
skiriasi, bet ne per daugiausia, nes Vokietija 
panaši į pusiškeptą žvėrieną — viršuj ruda, 
o viduryj rausva. Jų bendras jausmas randa
si tame, kad abidvi nekenčia religijos. Tokia 
baisi ir pagrindinė yra ši neapykanta, kad. vi
si likusieji politiniai bei ekonominiai skirtu
mai visiškai sumažinti. Nepamanykite, kad 
čia tuščia baimė. Jau pirmiau atsitiko. Pilo
tas ir Erodas viens kito neapkentė iki kol ne
galėjo kartu nuteisti sukruvintą Kristų; pa
našiai Hitleris ir Stalinas, kurie dabar neesą 
draugai, gali pasibučiuoti ir susitaikinti, kad

Jurgis Klimas.*

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

lietuvių Katalikų Seimelis
gražus paradas. Dalyvis.

Buvo Skaitomas Žuvusiu 
Petras Tamošaitis

Petras Tamošaitis, kuris bu
vo skaitomas negyvu ir ieško
mas neatsiliepė, teismo buvo 
pripažintas žuvusiu. Jis buvo 
ieškomas devynerius metus. P. 
Tamošaičio ilga ir tikrai drama
tiška istorija. Jis grįžo iš Di
džiojo karo, iš Prancūzijos su
gadintais nervais ir kaipo vete
ranas buvo perkeltas į valdžios

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 
j 22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass., 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis saukia Nau
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė
jus ir profesijonalus. Šis Seimelis turėtų būti vienas 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač 
šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvą.

Seimelio tvarką ir eigą paskelbsime vėliau. 
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jekutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.

lengviau atsiektų savo piktą tikslą, išvaryti 
Dievą iš Jo sukurto pasaulio. Jau dabar tarpe 
brolijos Dievuje ir draugystės anti-Dievuje 
pasirodo kovos sėkla dabartinėje pasaulio pa
dėtyje. Tuomet, kai kova ateis bus ištyrinė
ta žmonių ištikimybė; tuomet žmonės pajus 
savo širdyse gilų ir užslėptą džiaugsmą šių 
žodžių: “Dievui ir Tėvynei”. Negalima išsi
sukti nuo šios tiesos ir tat, giliai ją įsidekime 
į širdis: Sielos neigimu prasideda visa Urani
ja bei diktatūra.

Bet religija reikalinga dar ir dėl kitos prie
žasties. Demokratija prileidžia, kad piliečiai 
visuomet užstos teisingumą, padorumą ir do
rybę, ir kad pasinaudodami balsavimo teisė
mis, piliečiai visuomet išsirinks teisingus vy
rus bei teisingą politiką, ir niekuomet blogus 
vyrus bei blogą politiką. Teisingumas, pado
rumas, ir dorybė neatskiriami nuo sąžinės; 
tuo tarpu sąžinė neatskiriama nuo moralinės 
įtakos, o moralinė įtaka neatskiriama nuo 
Įstatų Davėjo, kurio esencija yra Gėrybė. Te
gu tikėjimas išnyksta iš piliečių širdžių ir 
kartu su juo visos dorybės reikalingos demo
kratijai. Kas tuomet? Tuomet demokratija 
duos teisę pasirinkti, kas yra bloga ir nemo
ralu; teisė nebus, kas yra tikrai teisinga, bet

tik kas yra populeru. Visomis mūsų kalbo
mis apie demokratiją, nepamirškime taipogi, 
kad demokratijai labai galima išeiti iš demo
kratiškumo. Pasekmė tokio pasidavimo bei 
pametimo religijos užsienių idealizavimas 
būtų chaosas ir neteisybės pasodinamas į sos
tą. Sugrąžinti šiokią tokią tvarką, valstybė 
turės pareikšti savo tikėjimo idėją, ir taip 
prasidės tironija. Valstybė, neturinti tikėji
mo, pavirs į anti-religišką valstybę; anti-re- 
ligiška valstybė pasikeičia į persekiojančią 
valstybę.

Nepamirškime, kad randasi dvi rūšys ti
ronijos; ne tik tironija mažumos, kaip pav. 
Rusijoj, kur tik 2% priklauso prie komuniz
mo ir valdo kitą 98%, bet taip pat daugumos 
tironija. Demokratija, praradus religiją, ga
li būti panašiai drausminga savo mažumai, 
kaip diktatūra, kuri praranda religiją. Tik 
kol žmonės mylės teisingumą pasiliks \ jie 
teisingi; tegu tik pasišventimas glasei, arba 
partijos ideologijai, arba netikras liberaliz
mas pavaduoja teisingumą, ir tuojau tu ne
turėsi pasitikėjimo aukščiausiose neliečia
mose žmogaus teisėse, kurios sudaro Ameri
kos respublikos pagrindus.

£Bus Daugiau)
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tų amžiaus yra priimami. Pamo-irės Ž*“K b“*°- kurios laimS->°’ 
kos yra kiekvieną antradienį ir gavo gražias dovanas. Dovanas

į

William Esposito, policijos vadinamas “mad dog”, 
galutinai nors ir sužeistas, sučiuptas ir matosi ilsisi 
kalėjimo ligoninėj.

Vardo draugijos. Visi vyrai 
stokite šion draugijon, kuri pa
deda dvasiniuose reikaluose to
bulėti sieloms ir siekti amžiny
bė^. Korespondentas.

Lai visi, kurie tiki į Jėzų Kristų, dvasioje susivie
nija su Mumis ir atnašauja Dieviškąją Auką, kaip at
lyginimą už pasaulio nuodėmes. Lai viso pasaulio ku
nigai atnašauja Amžinajam Tėvui, tą pačią Auką, ku
rią kitados Jo mylimasis Sūnus, Jėzus Kristus aukojo 
kruvinu budu ant Kryžiaus altoriaus, ir kurią dabar 
nekruvinu būdu nuolatiniai aukojasi Save per šv. mi
šias.

sergantį ligoninėj atlankė, ypač 
Šv. Jurgio parapijos chorui, ku
rie prisiuntė man gėlių, kleb. 
kun. J. V. Kazlauskui, kuris at
lankė ligoninėj, p. Strutinckui, 
p. F. Romui, Jr., p. Mockevi
čiui. p. Maėiukaičiui. p. Daugė
lai. Jr., p. EinoriūLei, p. Aid. 
Dulbiūtei, p. Einorienei, ir ki
tiems. Taipgi dėkui parapijos 
vikarui, kun. V. Ražaičiui, kuris 
atvyko į ligoninę ir aplankė. Vi
siems, kurie prisiuntė laiškus ir 
atvirutes į ligoninę labai ačiū. 
Taipgi širdingai dėkui muzikam

; — p. Jankui ir p. Jankienei, ku
rie greitu laiku prisiuntė savo 
sūnų Justą dėl pavadavimo. Dė
kui Justui, kuris atliko tą dar
bą. Labai atsiprašau kleb. kun. 
J. V. Kazlausko, jei ši mano li
ga sudarė jums nepatogumų. 
Labai dėkui p. Žaladonių šeimai, 
kuri man daug patarnavo šioje 
ligoje. Visiems širdingai dėkui.

A. Stanišauskas.

čiam simpatikui: “Matai drau
ge, kaip kita spauda Stalinuką 
šmeižia, pajuodusi spauda dū
mina mums akis, daugiau negali 
tikėti”.Aš patarčiau Veiveriui ir 
kitiems nuvažiuoti patiems į 
Stalino rojų ir sugrįžus Bimbai 
pasakyti, kas yra Sovietų saulė.

Malda už Žmoniją
Taip, o Tėve, Kuris esi Danguje, o Dieve, Mūsų 

stiprybė, pažvelk į Jėzų Kristų, Savo Sūnų; pažvelk į 
Jo žaizdas, kurias iš meilės dėl mūsų ir Tavo paklus
numo Jis iškentėjo, kad būti mūsų Užtarėju ir Sutai
kintoju.

O Jėzau, mūsų Atpirkėjau, kalbėk į Savo Dangiš
kąjį Tėvą už mus, užtaryk už mus, už Savo Bažnyčią, 
už visus žmones, kuriuos Tu Savo brangiausiu Krau
ju atpirkai. O Taiką-Nešąs Karaliau, O Taikos Kuni
gaikšti, Tu, kuris turi gyvybės ir mirties raktus, su
teik amžiną atilsį tikinčiųjų sieloms, kurias šis baisus 
karas atskyrė nuo šio gyvenimo, pasigailėk mirusių
jų, kurie yra žinomi ar nežinomi, apverkti ar neap
verkti, palaidoti miestų griuvėsiuose ar sunaikintuo
se kaimuose, kurie sutiko mirtį karo laukuose ar jū
ros gilumoje.

Lai Tavo nuplaunąs Kraujas pasiekia jų kančias, 
apvalo ir padaro jas vertas Tavo amžinojo džiaugsmo. 
Tu, o gerasis nuliūdusiųjų Suramintojau, Kuris ver
kei matydamas Marijos ir Mortos ašaras, suteik taiką 
ir paguodą, ištvermę ir sveikatą tiems nelaimingiems 
žmonėms, kurie kenčia karo skausmus ir nelaimes, iš
tremtiesiems, pabėgėliams, nežinomiems, nelaisviams 
ir sužeistiesiems, kurie Tavimi pasitiki.

Nušluostyk gausias ašaras žmonoms, motinoms, 
našlaičiams ir visoms šeimoms, visiems apleistiesiems, 
tiems, kuriems karčios ašaros krinta ant sielvartų 
duonos, kurią po ilgo bado jie valgo šaltose lūšnose; 
suramink tuos mažutėlius, kurie taip tankiai ateidavo 
prie Tavo altoriaus melstis už savo tėvelius, ar bro
lius, gal jau mirusius, ar sužeistus, ar paimtus j ne
laisvę.

Paguosk juos Savo Dieviškomis dovanomis ir pa
žadink visus prie artimo meilės darbų, kad savo nelai
minguose broliuose jie matytų Tavo paveikslą ir pana
šumą ir juos mylėtų. Duok kariaujantiems, drauge su 
didvyriškumu atlikti savo pareigą, net ir aukoti savo 
gyvybę teisėtai ginant savo tėvynę nuo priešo, tą kil
nų žmoniškumo jausmą, kad jie, nežiūrint kokios bū
tų aplinkybės, nedarytų kitiems to, ko nenorėtų, kad 
kiti jiems arba jų kraštui darytų.»

Prašymas Taikos
O Viešpatie Dieve, lai Tavo Dieviškoji Dvasia 

viešpatauja ir karaliauja visame pasauly. Lai sutiki
mo ir teisingumo taika tarp tautų būna sugrąžinta. 
Priimk mūsų nuolankios širdies maldas. Lai šv. mišių 
Auka, kurią Tavo Bažnyčia aukoja Tau, Amžinajam 
Kunigui ir Aukai, per Tavo švenčiausios Motinos, Ma
rijos, užtarimą, būna mums naudingos. Tu turi žo
džius, kurie paveikia ir nugali širdis, apšviečia protus, 
numalšina rūstybę, neapykantą ir kerštą. Ištark tą 
žodį, kuris nutildys audrą, išgydys ligonį, tas žodis, 
kuris yra šviesa neregiams, girdėjimas kurčiams ir 
gyvybė įnirusiems.

Taika tarp žmonių, kurios Tu trokšti, yra mirus. 
Sugrąžink ją į gyvybę, o Dieviškasis mirties Nugalėto
jau! Per Tave žemė ir jūros gali būti nuramintos. Lai 
audros, kurios dienos šviesoje, ar ryto aušroje, neša 
baimę, ugnį, sunaikinimą ir mirtį nekaltiems žmo
nėms, nutilsta. Lai vienoje ir kitoje pusėje lygiai pa
sireiškia teisingumas ir artimo meilė, kad visi neteik 
singumai būtų atlyginti ir atitaisyti, sugrąžinta tei
singumo karalystė, o visi nesutikimai ir kerštai būtų 
pašalinti iš žmonių protų. Visiems trokštant naujos 
ir vieningos visuomenės gerovės, lai auga ir stiprėja 
tikroji ir teisingumu pagrįsta taika, kuri amžinai su
vienys visus žmones, kaip brolius Tavo akivaizdoje, 
taip kad jie rūpinsis siekti bendros žmonijos gerovės.

| Vasario 3 d., toj pačioj salėj, 
[įvyko LRK Mot. Sąjungos 38 

Pereitą sekmadienį Amerikos' kP‘ susirinkimas, kuriame val- 
Lietuvių salėje įvyko pirmuti- dyba padarė įy air i us praneši
mai Šv. Kazimiero choro šokiai. mus’ trinkta šios atstovės į 
Parengimas buvo labai pasek- Federacijos skyrių. O. Radzevi- 
mingas. Iš tikro reikia džiaug- čienė * J- Janušonytė. Pirmi- 
tis, turint tokio gražaus jauni
mo. Taipgi reikia pastebėti, kad 
Amsterdamo chore yra tikra 
lietuviška dvasia ir meilė. Cho
ras dabar paskelbęs vajų, nes 
choras pradėjo mažėti, 1____
prašome visų, kurie turite bajJ aprūpins jus ir ligos ir mirties 
są, prisirašyti, nes nuo 16 me-' atsitikime. Po susirinkimo na-

ninkė panelė J. Janušonytė pa
skatino visas nares pasidarbuo
ti vajaus laiku. Įstojimas veltui. 
Lietuvaitės pasinaudokime pro
ga, ir prisirašykime į vienintelę 

todėl lietuvaičių organizaciją, kuri

Sausio 26 d. įvyko Moterų Są
jungos draugiška vakarienė vy
čių klube. Dalyvavo visos są- 
jungietės ir daug svečių, kurie 
gardžiavos sąjungiečių skania 
vakarienę ir pasakė gražias kal
bas. Kalbėjo kun. J. Valantie-
jus ir prof. A. Aleksis. kurie pa-. 
gyrė sąjungieles ir jų darbuotę. 
Taip pat buvo atsilankius graži 
grupelė Studentų kuopos žymių

i narių, kurie tikrai papuošė va- 
karą ir pasakė kalbas. Kalbėjo 

į A. Kateiva, V. Jakštaitė. J. Rau-; 
| gelis. P. Bernotas ir J. Vilčiaus
kas. Po kalbų pirm. M. Digimie- 
nė padėkojo visiems už gražias 
kalbas ir už atsilankymą. Va
karas baigės jaunuolių daino- j 
mis.

Kaikurį laiką Moterų organi
zacijos skyrius buvo visai nu
stojęs veikti, nes pirma pareng
davo šokių vakarus ir būdavo 
blogos pasekmės, todėl buvo vi
sai veikimas suparaližuotas, bet 
dabar sumanė rengti kortavimų 
vakarus, kurie būna pasekmin- 

' gi. Dabar bus rengiamas Rūtos 
Draugijos kortų vakaras, kuris

• įvyks 9 d. vasario, parapijos 
! naujos mokyklos svetainėj, apie
• 2 valandą po pietų.

Šv. Onos Draugija taipgi ren
gia kortų vakarą vasario 21 d., 
toj pačioj vietoj 8 vai. vakare. 
Visos draugės ir visi yra prašo-

j Hartfordo lietuvių kolonija 
gražiai darbuojasi. Savo tarpe ji 
turi daug profesionalų ir biznie
rių, kurie daug pagelbsti visuo
menės reikalams. Tokių biznie
rių ir profesionalų paminėtini 
yra biznierius Kaunietis, kuris 
gerai aptarnauja lietuvius į- 
vairiuose parengimuose, gydy
tojas E. F. Krikščiūnas ir dau
gelis kitų. Dr. E. F. Krikščiūnas 
yra dar nesenas Hartfordo gy
ventojas, bet jau gerai susipa
žino su gyventojais ir visiems

mi atsilankyti ir linksmai pra- maloniai patarnauja. Dr. Krikš- 
leisti vakarą. I čiūnas priklauso prie choro, my-

Rengimo Komisija, jį dainas ir muziką. Jo ofisas y- 
ra 525 Main St., Hartford. Conn. 

Korespondentas K.

NELAIMINGA MIRTIS
Sausio mėn. 31 d., vakare 9:30 

vai. mirė visiems gerai žinomas 
J. Smitkus geras lietuvių veikė
jas ir muzikas, kuris paliko ke
letą savo parašytų dainelių. Ka
dangi J. Smitkus buvo visų my
limas, todėl visi Hartfordo lie
tuviai liūdi netekę jo, savo tar
pe, ir reiškia gilią užuojautą li
kusiam jo broliui A. Smitkui, 
jo tėveliui, kuris gyvena Lietu
voje ir visiems giminėms. Virš 
minėtas velionis buvo pašarvo
tas Farley & Moiloy funeral 
home, 129 Capitol Avė., kurio 
lavoną puošė įvairių spalvų gė
lės, kurios savo puošnumu, ro
dos. kėlė lavoną iš amžino mie
go, bet .jau šio mėn. 3 d. jį lydė
jo gražus būrys lietuvių į Šven
tos Trejybės par. bažnyčią, kur 
buvo atlaikytos šv. mišios. Mi
šių laike vargonais grojo prof. 
Aleksis, Waterburio vargoninin
kas ir buvęs Jono Smitkaus mo
kytojas. Karstą nešė visi jau
nuoliai. Palaidotas Šv. Bene
dikto kapinėse. Rap.

Ieškomųjų Asmeny Syrašas 
Mr. 117

I

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip Krikščionys turi atsinešti į priešus ?
2. Kame nelaimėse žmonės randa tikrą suraminimą ir

paguodą?
3. Ką reikia neužmiršti ginant savo teises, arba savo

tėvynę?
4. Ar Bažnyčia pasmerkia visus karus? K, sako Pi

jus xn?
5. Kuo tikroji ir pastovi taika turi būti pagrįsta?

i
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01 B I’OLICT
“The panose of tbe As*ociati«»n sball 
bo t<> help pnesorro tbr Mesi* and 
tradltlon- oi our roMtij. Jtie I nlted 
Statos of Amortm. to reverr Hs laws 
and inspirr others to respoct and obey 
then. and in ■!! ways to aid Ja mukia? 
this conntrj rreater and brtter*

penktadienį Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

Vasario 9 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos choras rengia vaidini
mą ir koncertą, kuris bus Ame
rikos Lietuvių salėje, 17 Liber
ty St., Amsterdame, N. Y. Vai
dinimas — “Audra Giedroje”, 
T. Rutkausko 3 veiksmų kome
dija. Vaidins A. Boblinskaitė, A. 
Daučiūnaitė, O. Žilinskaitė, G. 
Petrauskaitė, Juozas Sinčius, 
Stasys Slavickis, Edvardas Stri- 
kulis, Jurgis Ragaišis, ir vargo
ninkas Juozas Olšauskas. Veika
lą režisuoja artistas Juozas 01-

aukojo ponia P. O. Poškienė; vi
sos dovanos buvo rankų darbas. 
Nežiūrnit, kad ponia P. O. Poš
kienė auklėja skaitlingą mažą 
šeimynėlę, bet suranda laiko ir 
gabumo gražiems darbams. Už 
tai jai reiškiame nuoširdžią pa
dėką, ir kviečiame ir kitas sekti 
jos gražų pavyzdį. T.

WATERBURY, CONN

M.

I
Šiuom laiku mūsų kolonijoje' 

daug serga žmonių. Taipgi ir ‘ 
parapijos vargonininkui A. Sta- 
nišauskui buvo ligoninėj pada
ryta labai pavojinga operacija. 
A. Stanišauskas grižo iš ligoni
nės ir sveiksta. Jei dar būtų po
ra dienų laukta, būtų sunkiai 
pavykę, nes gyvybė buvo pavo
jui. A. Stanišauską porą sekma
dienių pavadavo Justas Jankus, 
Jr., atvykęs iš Brooklyno, N. Y.

. - / ---------------
Sauscio 31, įvyko Federacijos 

22 skyriaus susirinkimas. Ats
tovų atsilankė daug, bet galėjo 

: būti daugiau. Nepamirškite, kad

Lietuvių Ūkėsų nepriklauso
mas klūbas. žinoma, suklaidin
tas leidžia komunistams rodyti 
propagandines filmas, aiškinda
mi. kad rusų milžiniška raudo
noji armija Suomiją nugalėjo 
su keletą patrankų šūviais. Ko
munistai lietuviai seilę rijo, ma
tydami “rojų”, o pamatę Stalino 
ir Lenino paveikslus kojoms ir 
rankoms trypė kaip senų laikų 

i indijonai. Bet aprimus, geras 
ŠIRDINGA PADĖKA j Stalino patrijotas, Veiveris, gi- 

Dėkoju visiems, kurie mane liai atsidusęs, tarė šalia stovin-

. * *

šauskas. Pelnas skiriamas Šv. sk>’riaus susirinkimas įvyksta j 
paskutinį mėnesio penktadienį. 
Buvo pranešta, kad daugelio 
sergančių tarpe, serga ir sky
riaus raštininkė p-lė Alubaus
kaitė. Vasario 16 d. Lietuvoj 
nepriklausomybės paminėjimas 
nutarta švęsti labai iškilmingai. 
Meninė programa bus turininga. 
Kalbės adv. Stasys Gabaliaus
kas. Po programos bus šokiai. 
Įžanga tik 15c. Prašomi visi 
skaitlingai atsilankyti. Aukų 
rinkimo nebus, išskyrus po pra
kalbų, kurie norės paaukoti sa
vo noru. Gaila, kad atsiranda 
tokių, kurie ragina kitus neau
koti, bet geri patriotai išgamų 
nepaiso. Tat nepamirškite vasa
rio 16, sekmadienio vakare, vi
si rinktis į Šv. Juozapo parapi
jos svetainę.

Kazimiero parapijos naudai. 
Nuoširdžiai kviečiame visus at
silankyti ir pažiūrėti linksmos 
komedijos ir pasiklausyti gra
žių dainų ir drauge paremti pa
rapijos reikalus. Reporteris.

NEW BRITAIN, CONN.
Iš Draugijų Susirinkimų

Vasario 2 d., sekmadienį 
mišparų, įvyko Šv. Rožančiaus 
draugijos mėnesinis susirinki
mas, kuria&e buvo nutarta ren
gti kortų vakaras, vasario 25 d., 
Užgavėnių vakare, Šv. Andrie
jaus parapijos salėje. Atsirado 
daug geraširdžių narių, kurios 
pasižadėjo aukoti dovanų, kitos 
jau įteikė pinigines aukas, kad 
sukėlus didesnį pelną, nes pelnas 
skiriamas naujų vargonų įrengi
mui. Į Federacijos skyriaus su
sirinkimus išrinkta O. Jankaus
kienė ir M. Balinskienė. Atkal
bėta malda ir pareikšta užuo
jauta mirus šios draugijos na
rei a. a. Rožei Lukoševičienei, 
kuri išsiskyrė amžinai iš mūsų 
tarpo sausio 29 d. Palaidota iš
kilmingai vasario 1 d. Draugija 
užprašė šv. mišias. Narės skait
lingai dalyvavo laidotuvėse. Ve
lionė buvo narė ir šv. Onos 
draugijos, kurios narės taip pat 
prisidėjo prie palaidojimo. Ve
lionė paliko nuliūdime keletą to
limesnių giminių. Lai Gerasis 
Dievas pasigaili jos sielos.

)
po

įvyko LDS 5 kp. 
Atsilankė daug 
užsimokėjo už 

Dabar yra pato-

Sausio 26 d. 
susirinkimas, 
narių ir daug 
“Darbininką”,
gus laikas prisirašyti prie orga
nizacijos, bet jei kurie nenorite 
prisirašyti atneškite tik $3.00. 
ir mūsų kuopa visuomet jums 
patarpininkaus ir persiųs pini
gus “Darbininko” administraci
jai. Prie kuopos priklausyda
mas moki tik 25c į mėnesį ir 
gauni laikraštį “Darbininką” 
ištisus metus du kartus savaitė
je. Kuopa užprašo šv. mišias už 
mirusius narius.

Dabar taip pat yra vajus Šv.

‘Aš SAKAU apsimoka TURĖTI

TELEFONAS!’
“Mes vaikinai turime daug įvairių reikalų atlikti po 
mokyklos ir turėjimas telefono ištikrųjų daug pa
lengvina. Tėvas sako, kaip puiku, kad a* turiu tiek 
daug gražaus laiko pamokas paruošti kaip tik tele
fonas buvo įrengtas.
“Motina, dabar daug linksmesnė, negu, kad ji bū
davo triūsė namų ruoėos darbus, ir tai tik dėlto, kad 
ji turi čia pat po ranka telefoną pasikalbėti su sa
vo draugėmis, kada tik ji nori.
“Netgi mano mažoji sesutė mėgsta telefonuoti, kaip 
tik jai yra duodama proga.
“Karta vakare Tėvelis šaukė savo sergantį brolį a- 
pie penkiosdeiimts mylių tolumo. Jis sako, kad tas 
nekainuoja taip labai daug, kaip jis kad manė”.

» « «

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
gavo prašymus iš įvairių asme
nų Lietuvoje ir iš Lietuvos pabė
gėlių gyvenančių užsienyje su
rasti jų sekančius gimines arba 
pažįstamus Amerikoje:

1. Adomonis, Kostantas. ieško 
pusbrolis Antanas gyvenantis 
Argentnoje.

2. Babilius. JuoŽas, kilęs iš 
Stirbaičių km., Gaurės vaisė. 
Ieško Antanas Gajauskas.

3. Bagdonas, Antanas, gyve
nąs 6400 S. Sacramento Avė., 
Chicago, III. Jam yra laiškas iš 
Lietuvos.

4. Balkus, Andrius Jonas, kilęs 
iš Genionių km., Trakų apskr. 
Paskutiniu laiku gyveno Chica
goje-

5. Bingelienė - Čiuodrytė, gy
veno New Yorko apylinkėj. Ieš
ko brolis Albinas Čiuoderis.

6. Jankauskas, Jonas seniau 
mokęsis Quincy College, Quin- 
cy, Illinois. Gyveno Sterling, III. 
Jam yra laiškas iš Lietuvos.

7. Kubekaitė, vardas nežino
mas. Kilusi iš Jurgienių km., 
Trakų apskr.

8. Kulikauskas, Jonas kilęs iš 
Mažučių km., Žeimeliu (ankš
čiau Načiūnų) vaisė. Vienturtis 
sūnus. Nukirsti dešinės rankos 
du pirštai.

9. Mikalauskas, Dr. Antanas, 
gyvenęs Klaipėdoje, Berlyne. 
Kaune. Nesenai atvykęs Ameri
kon.

10. Pagaitč (Page), Mirta, či- 
kagietė, kuri 1930-33 metų lai
kotarpy buvo Lietuvoje, Klaipė
doj.

11. Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers •. Gyvena Chicagoje. 
Jam yra laiškas iš Vokietijos.

12. Šilkauskas. Juozas. Gyve
no ir neva miręs Cleveland, 0- 
hio.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 

■ atsiliepti. Reikalas labai svar
bus.

LIETUVOS KONSULATAS 
30 North La Šalie St. 

Chicago, Ulinois.
Nuo telefono išradimo, apie šešesdešimts metų at
gal, inžinieriai darbuojasi, kad davus geresni ir ge
resnį patarnavima. šiandien labai lengva naudotis 
ir aptoikymo išlaidos labai numažintos, taip, kad 
kiekvienas gali išlaikyti. Piety Amerikoje Kelionės 

Įspūdžiai
Parašė Kun. J. Raškauskas. 

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

»t

Jei turite senus kailinius, mes išmainysi 
me į naujus ir duosime didelę už juos nuo
laidą. Prašome pasinaudoti siūloma proga.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

tapsidairo, kur kokios pažiūros 
| žmonės sėdi, pamatę savo rau
donus “tavorščius” ten ir jie 
lenda. Taip atrodo, kad mūsų 
raudoni kacapai bijo atsisėsti 
prie gero lietuvio. Prakalbos bu- 

j vo labai įdomios. Gerbiamas 
svečias adv. Stasys Gabaliaus-

Lietuvai gelbėti surinkta aukų
$76.85

Sekmadienį, vasario 2-rą, vie
tos Federacijos skyrius surengė______ ___ _______ _____________
prakalbas. Kalbėjo advokatas kalbėjo apie dabartinę Lie- 
Stasys Gabaliauskas, kuris vaiz-1 tuvos padėtį ir Rusijos komu- 
džiai ir jausmingai kalbėjo į suknistų šeimininkavimą ir žmonių 
surinkusius. Muzikalinę progra-; skriaudimą. Prakalbas pabaigus 
mos dalį išpildė parapijos maža-, buvo renkamos aukos. Davė 

kiek katrie galėjo ir kuriems rū-sis choras, vadovaujant vietos 
vargonininkei p-lei Veronikai pj Lietuvos laisvė. Viena mote- 
Dzedulionytei.

Sekantieji aukavo: Moterų 
Siuvimo Ratelis — $25.00. Po 
$2.00 — kun. P. M. Juras, kun. 
P. Strakauskas. Po $1.00 — Ta
rnas Versiackas/ Stasys Saulė- 
nas, Vincas Peslikas, Agota 
Strakauskienė, Cecilija 'Bujienė, 
Marijona Andriuškevičienė, Ci
ną Adomavičienė, Ona Masiliū- 
nienė, Teklė Narinkevičienė, Te
ofilija Mužikauskienė, Vincas 
Kulikauskas, Juozas Saladka 
Elzbieta Saladkienė, Juozas 
Bielkus, Juozafina Narinkaitė, 
Jonas Šaukimas, Vladas Pau
lauskas, Paulina Žapnickienė, 
Jonas Belevičius, Apolonija Žu
kauskienė, Adolfas Peredna, 
Kastantas Banevičius, Elena Se- 
nutienė, Ona Jaruševičienė, O- 
na Grigienė, Jieva Veličkienė, 
Agota Kučinskienė, Jonas Slai- 
čiūnas, Antanas Švenčionis, My
kolas Andriuškevičius, Stasys 
Versiackas, Vladas Mikša, An
tanas Blažonis, Jurgis Kazlaus
kas, Vincas Gulbickas, Alek
sandras Jerusevičius. Smulkių 
aukų surinkta $11.85.

1

DARBININKAS 0

6ARDNER, MASS.
Kaip jau girdėjote per “Dar

bininko” radio programą šešta
dieniais ir taipgi jau matėte 
laikraščiuose, kad yra atvykęs 
iš pavergtos Lietuvos “komu
nistų” rojaus advokatas Stasys 
Gabaliauskas važinėja po visas 
lietuviškas kolonijas ir visiems 
nušviečia Lietuvos komunistiš
ką dabartinį “rojų”. Jis ir mū
sų kolonijos neapleido neaplan
kęs tai galima padėkoti “Darbi
ninko” redakcijai už jos pasi
darbavimą. Sausio 22 dieną įvy
ko prakalbos. 7 vai. vakare. Mi- 
llers Opera House. Nors ir bu
vo gerai garsinta, bet publikos 
atsilankė neperdaugiausiai dėl 
to, kad buvo prieš darbo dieną. 
Publikos buvo apie 200 su vir
šum. Atsilankė nemažas skai
čius ir mūsų lietuviškų kacapų, 
bet jie atėję į svetainę pirma

riškė pasakė man, kad dabar 
susirinkai pinigų, tai pirk šau
tuvą ir važiuok į Lietuvą bolše
vikų šaudyti. Aš jai atsakiau: 
jei man Dievas duotų tiek svei
katos, tai tikrai tą padaryčiau. 
Dar neužbaigus visai prakalbas, 
buvo duodami klausimai. Tuo
jau subruzdo iš vieno kampo 
svetainės visi lietuviški kacapai 
ir pradėjo klausti. Vienas klau
sė kokio visai nežmoniško klau
simo, kad ir jis patsai nežinojo 
ką jis kalba, kiti penki ištiesę 
rankas kaip grėblius taip pat 
prašo balso, bet kaip atsistoja, 
tai neklausia, bet pradeda dis
kusijas. Gerai, kad geras kalbė
tojas, labai nepiktas ir jie turė
jo progos pasidisk usuoti; kitas 
būtų visus pasodinęs j savo vie
tas. Aukojo Lietuvos Gelbėjimo 
Fondui po $1.00 — Juozas Rai
žys, Alekas Juška, Petras Auk
štikalnis, Adomas Padelaučius, 
Juozas Petrauskas, Simanas 
Mačionis, Pranas Teuteris, Jo
nas Vaičiulis, Alekas Nekutis, 
Selomija Deveikienė, Jonukas 
Glebaučius ir Juozas Deveikis. 
Po vieną dolerį aukų surinkome 
$ž.00. Smulkių aukų surinkome 
$7.80. Viso aukojo — $9.80. Iš
laidų buvo $8.60. Likusias aukas 
$11.20 nusiuntėm į Lietuvai 
Gelbėti Fondą. Švento Petro ir 
Povilo Draugija dėkoja visiems 
aukotojams už aukas ir tiems 
kurie dar manote aukoti. Jei 
katrie norite paaukoti kelis cen
tus, dolerį ar daugiau, tai gali
te aukas priduoti viršminėtai 
draugijai, kuri jūsų aukas per
siųs L. Gelbėjimo Fondui.

Išpardavimas Likusių

CLEARANCE 
SALE

Šį mėnesį I. J. Fox didžiausia mote
riškų kailinių firma Amerikoje, skelbia 
CLEARANCE SALE, kuriame kailinių 
kainos žymiai sumažintos. I. J. Fox kom
panija nori išparduoti likusius šių metų 
kailinius ir į jų vietą įdėti pavasarinius. 
Taigi. Naujosios Anglijos ponios ir pane
lės esate kviečiamos ateiti į mūsų krau
tuvę ir pasinaudoti Clearance Išpardavi
mu. Tamstos pamačiusios kailinius tikrai 
nustebsite jų pigumu.

Kailinius galite įsigyti lengvais išsimokėjimais. Nėra reikalo už juos užmokėti ant 
sykio — galite mokėti taip, kaip Jūsų kišenius leis.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų Bernardas Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas. Jis jums 
nuoširdžiausiai patarnaus ir pririnks kaili

nius pagal Jūsų figūrą ir skonį. Per ji pirk
damos dar gausite 10'< nuolaidos.

NORVOOD.MASS. statymo, taip ir dabar veltui
- »

‘Naujoji GadynF, koksai Nor- 
vvoodietis verkė liūdnomis aša
romis, kad katalikai sudėjo 
daug pinigų bažnyčios pastaty
mui ir jos papuošimui. Norwoo- 
dietis išsigando, pamatęs apra
šymą “Darbininke” Šv. Jurgio 
parapijos trumpą istoriją. Su
prantama, kad Norwoodietis 
nesigaili parapijiečių pinigų, 
bet jo kerštas prieš Bažnyčią jo 
sąžinei neduoda ramybės. Nor- 
wooaietis, sako, kad eilinis pa
rapijietis pagalvotų... Katalikai 
parapijiečiai gerai apgalvoja ir 
supranta, kad Bažnyčia yra 

i

o jeigu 
ar dalyvauja, 

tik per nesusipratimą.

BOSTON, MASS

dėkoti Athol, Mass. vargoninin
kui Jurgiui Stačiokui, kuris ap
siėmė mūsų chorą mokinti ne
mokamai. Po metų laiko jau į- 
sigijome truputį lėšų ir aplan
kėme daug kolonijų. Kelis kar
tus choras dainavo per radio ir 
New York pasaulinėje parodoj, 
1939 metais. Choras greit įsigi
jo sau gerą vardą. Šiandien tu
rime kelis šimtelius dolerių, ir 
galėtume daugiau ką nuveikti, 
bet jaunimas pradėjo atšalti. 
Todėl noriu atkreipti tėvų ir 
motinų dėmesį, kad jie ragintų 
savo vaikus ir dukteris prisira
šyti prie lietuviško šio choro. 
Jūs patys žinote, kad tas cho
ras neišves iš gero kelio, bet 
priešingai, visi linksmai dai
nuos ir kels Lietuvos vardą. —

WASNN6T0N, D. C

norwoodietis eikvoja savo lai
ką, rašydamas nesąmones. Čia 
priminsiu, ką turi ir veikia lais
vamaniai - socialistai. Jie turi 
svetainę, prie tos svetainės pri
klauso tautininkai, socialistai ir 
komunistai. Katalikai prie tos 
svetainės nepriklauso, 
koks priklauso, 
tai
Toje svetainėje buvo daug su-B 
rengtų prakalbų, kuriose buvo B 
išniekinimas Bažnyčios ir tikė-B 
jimo. Kada buvę pardavinėja-B 
ma Lietuvos Laisvės Paskolos ■ 
Bonai ,toje svetainėje buvo su-B 
rengta prakalbos, kad bonų ne-B 

žmonijos išganymas, ji mokina P^ktų. Kada Lietuvą komunis-B 
žmones doros, artimo meilės, ji užgrobė, tai toje svetainėje B 
Tautos ir darbininkų reikalų re- buvo surengta komunistų džiau- B 
mėja. Štai faktai, kuriuos pažy--8smo prakalbos. Toje sve-B 

tainėje yra įsteigta smuklė, ku-B 
rioje platinama girtuoklybė. B 
Svetainės savininkai visuomet B 
drįsdavo girtis, kad jie yra pa- B 
žangūs žmonės, kad jie rūpinasi B 
tautos ir apšvietos reikalais. B 
Dabar aiškiai pasirodo, kiek to-B 
je svetainėje rūpinasi tautos B 
reikalais, kultūros nėra nė tru-B 
pūčio, nes girtybė užėmus pirmą B 
vietą. Kai kada vienas kitam ir B 
į pakaušį uždrožia, tai kokia ap- B 
svietą, kuria laisvamaniai myli B 
girtis. Toliau norwoodietis sako, I 
laimė, kad kardinolas surado I 
tam darbui specialistą kunigą! 
Krasnicką, kitaip Vinco Kudir- I 
kos “dūšia” ir šiandien būtų B 
“griešna” ir skrajotų dausose I 
kai kometa. Mat ir norwoodietis I 
pripažįsta ,kad Katalikų Bažny-I 
čia yra žmonių sielų išganymas I 
ir suteikia ramybę. Vincas Ku- I 
dirka ir kiti katalikai ieškojo I 
specialisto ir jį surado, o dabar I 
pats norwoodietis pripažįsta, I 
kad Vinco Kudirkos “dūšia” ne- I 
skrajoja dausose kai kometa.

Norwoodietis ir jo “dūšia grie- I 
šna” ir šiandien skrajoja dau- I 
sose ir neturi ramybės. Tad pa- I 
tarsiu, kad norvoodietis greitai I 
ieškotų specialisto, kad jo “dū- I 
šia” nebūtų griešna ir nereikė- I 
tų skrajoti dausose po tamsy- I 
bes ilgiau, kad jis pažintų tikrą I 
šviesą ir tikėjimą. Žvalgas. I

mesiu nors trumpai kiek Šv. 
Jurgio parapija per virš 25 me
tus paaukavo bažnyčiai, tautos, 
labdarybės ir darbininkų reika
lams.

Bažnyčia turi vertės $75,000, 
klebonija — $15,000 . Paaukavo 
Lietuvos ir Amerikos tautos 

■labdarybės ir darbininkų reika
lams — $5,000; pirkta Lietuvos I
Laisvės Paskolos Bonų už 

i $9,150.00. Lietuvos aukso ir si- 
’ dabro fondan surinkta $2,200.-yra I
' 00. Dvasinė nauda — Šv. Jurgio 
parapijos klebonas kun. S. Knei- 
žis ir Seserys mokina vaikučius 
netik katekizmo, bet ir lietuviš
kai skaityti ir rašyti. Parapijie
čiai ir klebonas rengia prakal
bas, paskaitas ir kitus gražius 
dorus parengimus.

Tas aiškiai parodo, kad Kata
likų Bažnyčia tikrai yra žmoni
jos užtarėja, tautos ir darbinin
kų rėmėja. Norwoodietis sako, 
kad žmonės turi prašyti kardi
nolo, kad leistų pamaldas laiky
ti. Žinoma taip yra. Katalikai 
turi tvarką ir supranta, kad 
kardinolas duos gerą tikrą ka
talikų kunigą, o ne taip, kaip 
daro laisvamaniai. Atvažiuoja, 
koks pasivadinęs kunigu neza- 
ležninįjas ir mulkina savo “tikin
čiuosius”. Nėra ko stebėtis, kad 
norwoodietis taip rašė, nes lais
vamaniai socialistai ir komu
nistai visuomet buvo ir yra Baž
nyčios priešai. Štai, kaip tik Šv. 
Jurgio parapija susiorganizavo, 
kovo 31 dieną, 1912 metais, tai 
mūs lietuviai socialistai pradėjo 
iš kailio nertis ir nežinojo, ką 
daryti, štai gruodžio mėnesį, 
1912 metais, lietuvių socialistų 
kuopa surengė diskusijas, ar y- 
ra Dievas. Jie nubalsavo, kad 
nėra Dievo, mat jie manė, kad 
atbaidys katalikus nuo bažny
čios statymo. Kaip tada neat
baidė katalikus nuo bažnyčios

keturios. Cleo Stankūnas, 
pirmoj vietoj, Aruškevičius 
antroj, Ben Sienuta — trečioj ir 
Al.

“Ne taip dainuosime kaip lig 
šiolei, bet kitas mastysime dū
mas”. Komitetas.

LIŪDESY — PASKENDUS

Šupienis — ketvirtoj.
Korespondentas.

PROVIDENCE, R. I.
I

kuris yra draugijos 
vadas. Pirmininkas Al- 
Šupienis ir Leonore S. 
patarnavo draugijai ir

“DAINUOK — NEPASENSI”
Sekmadienio vakare, vasario 

2 d., bažnyčios svetainėje, pir
mu kart buvo vaidinama Antano 
Giedraičio, trijų veiksmų opere
tė — “Dainuok — Nepasensi”. 
Vaidinime pats autorius užėmė 
svarbiausią rolę — Antano, ku
ris linksmą kaimietį gražiai at
vaizdavo, ir linksmas dainas, y- 
pač “Juozo Bėdos” gražiai pa
dainavo. Ponas Tarnas, pasenęs 
operos dainininkas (Juozas Tu
ronis), pagirtinai savo rolę at
liko. Kaimo mergaitė (Marcelė 
Virbickaitė), jauna bet, matyt, 
busimoji lietuviška artistė, ža
vinančiai savo dalį atliko, pui
kiai dainuodama linksmas ari
jas ir dainas. Trečiame akte, pa
sirodžius kaipo vakaro karalie
nė, ne vieną jauną širdį sužavė
jo.

Daug tenka garbės pono tar
nams : Aldonai Cibulskaitei, Ka
ziui Gedemauskui ir Petrui Va- 
laskai, kurie pešimais, verks
mais ir daina juokino visus be 
paliovos. O jaunieji: Marijona 
(Ona Lukšytė), Juozas (Ado
mas Aliukonis) ir Emilija (Ju
zė Vaitkūnaitė) taip pat pui
kiai savo roles atliko. Taipgi 
tenka pagyrimas Onai ir Geno
vaitei (Biruta ir Bertha Savic
kaitės), Antaninai (Elena Gu- 
mauskaitė), Anelei Pamotei, po
niai Tarškienei (Ąntanina ir 
Marijona Avižiniūtės) ir Jonui • 
(Antanas Baderis), kurie savo 
roles gražiai atliko.

Atsilankiusiems, kurių tarpe 
buvo matyt ir iš toliau atvažia
vusių, vaidinimas labai patiko. 
Choras ketina važiuoti ir staty
ti šią linksmą operetę kitose pa
rapijose.

Amerikos Lietuvių draugijos 
metiniame susirinkime išrinkta 
valdyba 1941 metams. Naują 
valdybą sudaro šie asmenys: — 
Albert W. Šupienis, pirminin
kas; Joseph Gabralavičius —iž
dininkas; Miss Nellie Kizevičiū- 
tė — raštininkė; Albert P. Ross 
(Aruskevičius iš Pittston, Pa.), 
vice - pirmininkas.

Buvo pranešta, kad su pagal
ba visų narių buvo galima su
rinkti $100 ir dovanoti dėl Ca- 
tholic Radio Hour, šitame mies
te. Catholic Radio Hour, vado
vaujant kun. Cartwright ir jo 
pageibininkui kun. Joseph E. 
Giedra, 
Dvasios 
bert W. 
Sienuta
nunešė dovaną kunigui Cart- 
wright, kuris yra prie Immacu- 
late Conception parap. bažny
čios, 8th & Sts., N. W. Washing- 
ton, D. C.

I mūsų tarpą atėjo jaunas lie
tuvis kunigas, Domas Mozeris 
iš Cicero, III. Linksmas ir visų 
priimtas vienbalsiai į draugiją. 
Per metinį susirinkimą nariai 
buvo pavaišinti lietuviškomis 
dešromis ir “ausukėmis”, ku
rias išvirė ponia Vaičikauskie
nė. p. Vaičikauskienė svečiuoja
si pas sūnų.

Susirinkimas įvyko Knights 
of Columbus salėje, lOth & K 
Streets, N. S. vakare, sausio 19, 
1941.

Yra rengiamas vakaras, kurio 
pelnas skiriamas pagelbėti lie
tuviams, kurie turėjo bėgti iš 
Lietuvos į Prūsus. Visi parem
kime.

Vasario 16 d. ryte Immaculate 
Ccn. parap. bažnyčioje bus lai

doma už Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimą pamaldos. Po 

; mišių visi eis į Williard Hotel 
valgyti pusryčių ir gal girdės 
kelis žodžius nuo kviesto svečio, 
nuo kurio dar laukiam atsaky
mo. Yra rengiama ir programas, 
bet dai nežinome, kas ją suda
rys.

Girdėjome, kad lietuviai šoki
kai iš Chicagos atkeliaus čia ir 
šoks National Folk Festivalyje, 
kuris įvyks Constitution Hali, 
apie pradžią gegužės mėnesio. 
Šokikams vadovauja Vytautas 
F. Betiajus. Manoma, kad drau
gija surengs programą apie ge
gužės 5 d. pagelbėti lietuviams 
Prūsuose.

Bovling ratelis kas sekmadie
nis eina bovlyti. Rungtynės yra

I
Remkite tuo* profesijonalus Ir biz

nierius, kuris savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skeibkitfs "Darbininke”.
"■ -...................................

IMI J. UNSMBR
GRABORIUS

“ Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St

PROVIDENCE, R- L 
Telephone:

Ofiso: Dezter 1962 
Namų: PI. 62S6

Liūdesy paskendus 
Mano siela

Dejuoja, kad viskas 
Nebemiela.

Jau laisvės nebėra 
Mūs Tėvynėj,

Šalis paskendo 
Lyg skerdynėj.

Kacapai, kacapai 
Tik maršuoja.

Pavergę Tėvynę 
Vai kamuoja...

i

<

A. Juška.

LAWRENCE, MASS.

I

Draugijų Valdybų Adresai

(tiki

l

•V. JONO EV. BL. PA4ALRIN66 
DRAUGIJOS VALDYBA

Povilas Bushmanas
VI CRESCFNT AVENTTK 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVTN HIU AVENUE.
DORGHESTER. MASS

Tos pačios Sodalietės, vado
vaujant kun. J. Skalandžiui, 
rengia dramą, “Šventoji Teresė
lė”, kurią suvaidins gavėnios 
metu.

i"* • »'

Sekmadienį, vasario 2 d., 3:30 
valandą po piet, Sodalietės tu
rėjo “bakery sale” parapijos 
svetainėje. Pelno padarė apie 
$12.00.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Ri-ktl pas biznierius misa, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję Į bilę kuria krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
matėte "Darbininke".

Pėdins Mariet
R. BaltrušlOnas Ir p. Klinga, Sav.
W Bro*dway, Tai. 8OU 8120 

<O. BOSTON. MAM

f

_________

Pastaba Dėl “Aušros” Choro
i

Trys metai atgal, mes čia su
organizavome lietuvišką - kata
likišką chorą ir jį pavadinome 
“Aušros” choras. Tas choras 
pirmais metais augo ir bujojo, 
jau turėjome apie penkiasde
šimt narių. Pirmais metais mū
sų choristai buvo pilni energi
jos, dirbome visi ir stipriai su
siorganizavome. Tai galime pa BROCKERTS

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 
RO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė. 
•2S E- 8th St.. So. Boston. Maaa.

Tel. So Boston 1298 
Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė.

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

440 E. 8ixth SL, So. Boston. Maaa 
Fin. RašL — Marijona MarkonlutA.

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

Itdininkė — Ona Staniuliūtė.
105 Wewt 6th SL. So. Boston. Masa. 

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

Kaaoa GL—Marijona AukStikalnlenA,
111 H SL, So. Boaton. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antra utaminka mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytlnėj svetainėj. 

Vtaala draugijos reikalais kreipkite 
protokolų

Pirmininkas, Juozas Svagidya,
601 6th SL, So. Boston, Maaa. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Maaa 

ProL RašL Jonas Glinsckla,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masą 

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, 80. Boston, Maaa

Iždininkas Vincas Zaleskas.
613 E. 5th SL. So. Boston, Masa 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfield SL, So. Boston. Maaa

Draugija laiko suairlnkimua kas tre 
d# nedėldienj kiekvieno mėneaic 
2 vai. po pistų. Parapijos aaMj. 49: 
E. 7th SL. 80. Boston, ~

Mūsų klebonas kun. P. M. Ju
ras, vasario 2 dieną, išvažiavo į 
Loveli ir Nashua su advokatu 
S. Gabaliausku, kuris kalbėjo a- 
pie Lietuvos pavergimą ir jos 
dabartinę padėtį.

vasario 9 d.. 6:00 vai. vakare, 
šv. Pranciškaus parapijos sve
tainėje, J. Januškevičius rodys 
judamus paveikslus. Tarp daug 
įdomių dalykų, bus specialiai 
rodoma Lietuvos kariuomenės 
filmą ir ūkininkų gyvenimas.

Aušrelė.

Sekmadienio ryte, per sumą, 
įvyko ypatingos, ir retai mato
mos vestuvės, pono ir ponios Mi
liukų 50 metų jungtuvių pami
nėjimas. Šv. Mišias celebravo 
klebonas kun. Jonas A. Vaite
kūnas, kuriems jis po mišių su
teikė palaiminimą. Mišiose per 
ofertorių solo ‘Panis Angelicus’ 
jausmingai giedojo dain. Anta
nas Giedraitis.

“Jaunieji”, virš 80 metų am
žiaus, ketina vėl minėti savo ve
dybų sukaktuves — po 25 metų. 
Mes to pat jiems linkim. Rap.

60 Ellsworth St Telefonas
Worcester, Mass. Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

South Boston 2271 ;



DARBININKAS

KETURIŲ VEIKSMŲ DRAMA'

ŽINUTES

I

7:30 vai. vakare Įžanga 35c. Kviečia Rengėjai

i

Pereitą šeštadieni, vasario

| vasario - Feb. 9, 1941, 2 vai. po 
pietų, Vyčių kambariuose. Kvie
čiame visus narius atsilankyti į 
svarbų susirinkimą.

Pr. Razvadauskas, pirm.

Tėvas A. Mešlis, S. J., kurs 
elbėjo vietiniams kunigams 
kmadienį ir pasakė turiningus 

amokslus apie Blaivybę, grįžo
Pomfret, Conn., vas. 5 d.

VIETINES ŽINIOS
> •

Daugelis lanko kun. K. Urbo- 
avičių, vas. 4 d. ligonį atlankė 
un. K. Jenkus ir seserys Kazi- 
ierietės, iš Worcesterio. Vas. 
d. lankė kun. Pr. Aukštikalnis, 

. J. ir kun. Pr. Virmauskis. 
o Seselės iš Cambridge ir 

ugelis kitų.
Tikimės, kad Tėvas Urbonavi- 

ius grįš klebonijon šią savaitę.

pp. Vilniškiai Grįžta Iš 
Floridos

-0*

7
Pavergtos Lietuvos Kooperatininkų Suvažiavimas

nes jis vėl su- 
Darbininkai, kaip 

“prievar-

LANKĖSI DIDELIS 
LABDARYS

1 
. lankėsi Matas Norbutas iš 

bridge, Mass. P-nas M. Nor- 
._~v.tas yra vienas iš stambiausių 
lglabdarių Amerikos lietuvių tar- 

. Jis yra įvairiems labdarin- 
iems darbams iš aukojęs virš 

tūkstančių dolerių.
P-nas M. Norbutas atsilanky- 
o proga atnaujino šešiems ne- 

urtingi^ms, “Darbininko” pre- 
umeratą ir spaustuvės ir re- 

cijos darbininkus apdovano
jo skaniomis kriaušėmis ir o- 

liais. Dėkojame p. Norbutui 
ž nuoširdumą ir paramąį Taip- 
i jis nupirko Darbininkų Ra- 
io koncerto 6 tikietus.

Vyčių 17 Alg. kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį,

Kaip jau buvo rašyta, p. Ka
zys Vilniškis iš New Yorko ap
sivedė su p. Alena Puodelyte, 
So. Bostoniete, sausio 25 d. 
Jungtuvės įvyko Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje, o ves-i 
tuvių bankietas viešbutyj.

pp. Vilniškiai taip vadinamo 
“medaus mėnesio” praleisti iš
vyko į Floridą, kur saulutė kai
tina. Sausio 30 d. jau jie buvo 
Floridoje. Ten gerokai, saulei 
kaitinant, “pasikepinę” vasario 
1 d. išvyko iš Key Weet, Flori
dos. Iš Floridos pp. Vilniškiai 
rašo:

“Keletą dienų praleidę ir gero
kai salutės nudegti, apleidžia
me šį “pasaulio pakraščio” įdo
mų kampelį ir vykstame į kitus 
Floridos kurortus pabuvoti po 
porą dienų. Besigėrėdami puikia 
pietų gamta, prisimename ir 
sveikiname visus savo draugus 
ir pažįstamus, pasilikusius prie 
kasdieninių darbų.

Kazys ir Elena Vilniškiai.” 
Dėkojame pp. Vilniškiam už 

sveikinimus. Mes jus taip pat 
sveikiname ir linkime po malo
nių atostogų sugrįžus sukurti 
tikrą lietuvišką gyvenimą ir juo 
džiaugtis ilgus, ilgus metus.

Veikalas vaizduojąs Lietuvos tragediją — rusų okupacija
Vaidins L.R.K.S. Amerikoje 94 Kuopa 

SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 23 d., 1941
50 W. Fifth St., So. Boston, Mass.

DAKTARAI LANKĖSI

Cambridge, Mass.
1940 metai, pasitraukdami iš 

mūsų tarpo, nusinešė su savim 
ir 28 cambridžiečius, t. y. 1940 
metais Cambridžiuje mirė 28 
lietuviai. Tie patys metai davė

apleiskite nei vienas auksinės 
progos nepamatę šio veikalo. Į- 
ėjimas tik 35c. Rengėjai.

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius 

517 E. Broadway, 
So. Boston, Ma**.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 11d 12, na 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

ri. TROwbrldge 6330.

JohnRep$hi$,M.D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
27B HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Camoridge, Maso.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

* Adv. Stasys Gabaliauskas, ku
ris dabar lanko Naujos Anglijos 
lietuvių kolonijas su prakalbo
mis, antradienį, vasario 4 d., ly
dimas kun. P. Juro, lankėsi 
“Darbininko” redakcijoje. Tuo 
pačiu laiku buvo atvykęs ir LDS 
Centro pirmininkas, kun. Jonas 
Švagždys LDS organizacijos 
reikalais.

Adv. Gabaliauskas labai pa
tenkintas Naujos Anglijos lietu
viais, jų vadais. Visur sutikęs 
tikrą lietuvišką vaišingumą ir 
patriotiškumą.

Sekmadienį, vasario 9 d. adv. 
Gabaliauskas užbaigia Naujos 
Anglijos Federacijos apskričio 
suruoštą prakalbų maršrutą. Iš 
Providence vyksta į Connecti
cut valstybę, kur jam rengia 
prakalbų maršrutą.

Vasario 16 d., 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėj, 492 7th St., 
LRK Saldžiausios Širdies V. J. 
D-ja rengia lietuviškas vestuves. 
Parengimas bus labai įdomus. 
Prie įėjimo bus galima gauti už
kandžių. Kviečiami visi nuošir
džiai dalyvauti. Įžanga tik 35c.

IVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA mergina arba 

moteris prie namų ruošos dar
bo. Gaus kambarį ir valgį, geras 
atlyginimas. Vieta 1419 Han- 
cock St., Quincy. Prieš 6 vai te- 
lefonuokite GRAnite 0939, o 
šeštadienį galima susisiekti iki 
10 vai. vakare. (7)

TeL Kirkland 7119

Pauline LuackasrMn 
(Lietuve gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4

* Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniai* pagal sutarti.

T

į. • MDr.lt t 
(Seymour)

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

X-Ray ir Peršvietimo aparatai. 
Vai. 2-4-79. Tel. Šou 2712

534 Broadway, 
t Ši. BostoiL Mass.

Darbininkų Radio koncertas 
įvyksta sekmadienį, vasario 9 
d., 7 vai. vakare, Municipal Buil- 
ding svetainėje, So. Bostone. 
Daug įžymių dainininkų atvyks
ta iš kitų kolonijų, o su daini
ninkais atvyksta nemažai sve
čių ir viešnių pasiklausyti kon
certo programos. Mes So. Bos
toniečiai turėtume gausiai atei
ti į koncertą, kad svečiai galėtų 
pasidžiaugti So. Bostoniečių 
kultūringumu. Taigi visi į kon
certą.

“SIGNALAS” — PAVERG
TA LIETUVA

Vasario 23 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėje, West 5th 
St., So. Bostone, LRKSA Jau
nųjų So. Bostono kuopa ruošia 
vaidinti labai didelį veikalą — 
“Signalas” arba Pavergta Lie
tuva. Veikalas jaudinantis ir gy
vai atvaizduojąs kovas, kurias 
lietuviai vedė ir ves už Lietuvos 
laisvę, už naują nepriklausomą 
gyvenimą. Veikalo artistai pasi
rengę plačia? publikai atvaiz
duoti žiauritęraBų okupspiją ir 
vedamą kovą už savo tautą. Ne-

Bronės Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay WewMotor Servlce
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Jo*. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618
I ***- - * r---- **-----PaunMMiiin rurniiure vo.

MOVERS—
Insurod and

Bonded
Local A Long

DManoo 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

— Kaune buvo sušauktas i šieji neveikia. Tik ką atre- 
raudonosios Lietuvos koo- montuotas garvežis tuo- 
peratininkų suvažiavimas, jau pat vėl grąžinamas į 
Jame tarp kitų, kalbėjo dirbtuves, 
SSSR valstybinio banko genda.
Lietuvos kontoros preky- sako “Pravda”, 
bos kreditavimo sekreto- tau ja mašinas”. Tūlos ge
naus viršininkas “drau- ležinkelio stotyse gęstan- 
gas” Epšteinas. Šis bolše- čios iešmų šviesos, tad 
vikiškos Lietuvos finansi-, traukiniai važiuoja, neži- 
ninkas pareiškė, kad pre- nodami, ar kelias laisvas, 
kių esą pakankamai, bet ar ne.
šlubuojąs jų pristatymas, --------------
iškrovimas ir paskirsty- Darbininkas išleido “GYVO- 
mas vartotojams. Ankš- JO rožančiaus PASLAP- 
čiau prekės buvusios į Lie- TYS” knygutės formoje. Kiek- 
tuvą vežamos ne tik gele- Vjena paslaptis iliustruota pa- 
žinkeliais, o ir laiva,is. Da-į velkgjais Šioje knygutėje taip- 
bar gi viską turį atlikti ge- yra įr narygtės mokesčių U- 
ležinkeliais. Į peliai. Knygutės kaina 20c. Už-

Žinodami sovietų Rusi-j sakymus siųskite: “Darbinin- 
■ . ..................... ‘ lkas”, 366 W. Broadway, So.

Boston, Mass.

Darbininkas išleido “GYVO-

mums 18 naujagimių, bet mirtis 
viršijo naujagimius, ir mūsų 
būrelis pamažėjo 8-niais asme
nimis. Tais pačiais metais Cam- 
bridžiuj įvyko 26-sios vestuvės. 
Bet, panagrinėjus vedusiųjų 
skaičių, pasirodo, kad beveik 
pusė to skaičiaus, irgi visiškai 
pasitraukė iš lietuvių tarpo, ap- 
sivesdami su svetimtaučiais. 
Gaila, kad mirtis ir sykiu vedy
bos negailestingai mažina mūsų 
skaičių. Žinoma, nuo mirties ap
sisaugoti negalime, ir tam išei
ties nėra, bet nuo vedybų su 
svetimtaučiais galime apsisau
goti, nes čia mūsų pačių kaltė 
ir apsileidimas. Mūsų jaunuoliai 
vedasi su svetimtautėmis ir 
tampa gyvais numirėliais. Šian
dien nevienoj lietuviškoj šei
moj prie pečiaus sėdi svetimtau
tis žentas ar marti,su kuriais lie
tuviai tėvai negali net ir susi
kalbėti. Pačios vedybos su sve
timtaučiais nėra sėkmingos? 
Ankščiau ar vėliau vyksta per
siskyrimai, o jų vaikučiai lieka 
išmėtyti po svetimas rankas ir 
toks vaikutis užaugęs nežino, 
kas jis yra, lietuvis, italas, grai
kas ar koks portugalas. Mes sa
vo jaunimo negalime kaltinti, 
nes mes juos taip išauklėjame. 
Dar nėra vėlu gelbėti mums sa
vo tautos žiedus — jaunimą 
nuo ištautėjimo. Įrenkime mes 
jiems čia, Cambridžiuje, lietu
višką svetainę, klūbrūmį, žaidi
mui vietą, ir lietuviškus knygy
nus, o pamatysime, kad mūsų 
darbas duos gerų vaisių. Lietu
viškas jaunimas, žaizdamas tarp 
savęs, nesimaišys su svetimtau
čiais, išmoks įvertinti lietuvišką 
darbą vertinti, ir nejaučiant iš
nyks vedybos su svetimtaučiais. 
Jei nesigriebsime darbo, tai 
praslinkus kiek laiko, toj vietoj, 
kur šiandien Cambridžiuje gy
vena virš keturių šimtų lietuviš
kų šeimų, gyvens svetimtaučiai, 
kurie mokėjo apsiginti save nuo 
ištautėjimo. Nors ši tema ir 
skaudi nagrinėti, bet tai faktas, 
kuris slopinamas kyla viršun. 
Tas vyksta netik Cambridžiuje, 
bet po visą plačiąją Lietuvos iš
eiviją Amerikoj. Šiandien mūsų 
Tėvynė pavergta, ir per ilgą lai
ką nebegausime iš jos sūnų ir 
dukrų išlaikyti lietuvybę čia A- 
merikoj, todėl stokime į kovą 
prieš ištautčjimą mes patys, ir 
kovokime tol kol laimėsime.

MIRĖ

jos geležinkelių dezorgani- 
azciją, nepavydime “lais
vosios” Lietuvos gyvento
jams: bepigu “draugui” 
Epšteinui kalbėti apie tai, 
kad “prekių yra pakanka
mai”, bet Lietuvos gyven
tojai jų nemato...

O štai dar vienas įrody
mas, paimtas iš Maskvos 
“Pravdos” apie “tvarką”, 
viešpataujančią sovietų 
geležinkeliuose. Šis laik
raštis aprašo, kaip dirba 
Tūlos geležinkelių dirbtu
vės. Kalvės skyriuje sto
gas esąs prakiuręs, o pro 
plyšius nuolat bėga į dirb- 

j tuvę lietaus vanduo. Sienos 
i purvinos, o ventiliacija 
nors ir įrengta, bet ji ne
veikia. Pereitą žiemą naf
tos rezervuarai užšaldavo, 
tad teko kirviu prakirsti 

j skylė. To paties tenka 
i laukti šią žiemą, nes pa- 
Įsak “Pravdos”, nieko ne- 
i padaryta tai betvarkiai pa
šalinti. Iš 24 kaminų tik- 

: tai trys esą išvalyti, o liku-

I

šias dienas, mirė Kastancija 
Gudliauskienė, gyvenusi 12 Me- 
rrill St., Cambridge, Mass. Va
sario 3 d. velionė iškilmingai 
palaidota iš Nekalto Prasidėji
mo par. bažnyčios Šv. Mykolo 
kapuose. Velionė paliko didžia
me nuliūdime vyrą Joną, tris 
dukteris: Adelę, Kastanciją, 
Bronę ir šešis anūkus. Taipgi 
paliko Lietuvoj tris seseris, ir 
daug giminaičių čia Amerikoj. 
Velionė kilusi
Pasvalio miesto, Biržų apskr. 
Išgyveno Amerikoj apie 40 me
tų. Sulaukusi 58 metų, buvo Die
vo pašaukta. Tegul ši svetimo 
krašto žemelė būna jai lengva 
ilsėtis. Palikusiai didžiame nu
liūdime velionės šeimai, reiškia
me gilią užuojautą.

iš Lietuvos iš

I

I vasario 22 d., Montello, Mass. 
Atstovėmis išrinkta sekančios:

. M. Zavetskienė, A. Bačinskienė, 
šv. Teresėlės draugijos metinis |p stankūnienė, ir p. Plekavičie- 
susirinkimas. Valdyba palikta Reikia pažymėti, kad Šv. 
senoji, tik išrinkta nauja vice- draugija šiais metais
pirmininkė, būtent, ponia Stan-1 narjų yajQ reiškįa jaunos 
kuniene. , merginos ir moterys gali prisi-

Taip pat išrinkta atstovės da- • rašyti be įstojimo. Draugijėlė 
lyvauti L. R. K. Naujosios An-! gyvuoja gerai, ir jau kasoj turi 
glijos seimelyje, kuris įvyksta SI,200.00. A. D.

> Sausio 29 d. trečiadienio vaka
ri re, parapijos svetainėje, įvyko

“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui
LDS. Centro Valdyba 

nuo sausio 15 d. iki kovo 
15 d., skelbia “Darbininko” 
vajų. Paprastai, “Darbi

ninko” kaina metams yra 
$4.00, pusei metų S2.00; bet 
vajaus metu laikraščio kai 
na sumažinama iki $3.00 
metams, pusei metu — $1. 
50.

Kas atnaujins arba užsi 
prenumeruos “Darbinin
ką” metams iki kovo 15 d., 
prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 

aktualėms lėšoms padengti 
, tas gaus gražų, spalvuo
tą sieninį religinio turinio 
kalendorių. Taigi, prašome 
pasinaudoti vajaus proga.

i

IVAIROS SKELBIMAI

Peter P. Plevad 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSjao 
Bodew*U, Btut Motai Work 

Mumija Modernizuoją. Mokestia se 3 S » 12 mteosių UMmokSjino 
TURI 25 METŲ PATY1UM4 

Taiao Ir stato kaminus
Oocas Darbas — Kainos Somos 

324 E St„ So. Boston 
TEL. ŠOU 14tt

ApakaltUavlmai ir patarimai dykai

South Boston Garoge
BROLIAI 8TRAKAU8KAI, 8av. 

lutomobilistai! Jei jūs norite. 
<ad 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, Maso-

Juozas M. DHh
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies an* 
stilius Ir sidabrinius daiktus

t.

GRABORIAI

Sausio 31 d., Bostone, N. E. 
moterų ligoninėj, pasirgus še

r——
S. BarasevičiusIrSūnus

HKN1AUSIA8 6IOB VALSTYBES 
LIETUVIŲ GRASORIU* •• 

BALBAMUOTOJA6
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
80. BOSTON, MASS. 
Tol. ŠOU Boston 25K

Gyven. vieta: 833 Dorchester Av»
ToL COLumbia 2637

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 
9 EASTERN AVĖ. : DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636MltA L* >

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Mass.
ta w.c

(KASPERA8)r
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamutojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nikų 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mbf«

O. A. ZaletsVz: F. E. Zalctokas
Graboral Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Kur Tiesa Ir Lygybė?

bininkų Radio koncerto 
programoje vasario 9 d. 
Ričardo tėvelis 
trumpėtu, o mamytė pia
nu. Taigi gal turėsime ir 

i trio.I

II

Penktadienis, Vasario 7 d., 1941 DARBININKAS

Koncerto Programos Dalyviai

SO. BOSTONO JAUNAMEČIŲ RADIO MĖGĖJŲ GRUPE, vadovaujama p. Onos Ivaškienės, dalyvaus 
Darbininkų Radio koncerto programoje, sekmadienį, vasario 9 d., 7 vai. vakare, Municipal Building svetai
nėje, E. Broadway (tarp G. ir H. gatvių), So. Bostone. Toji grupė išpildys tikrai gražią ir patriotinę progra
mą: gros, šoks, žais, dainuos ir pasakys eiles.

Muzikas J. Balsis,
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos (Hartford, Conn.) 
; vargonininkas, atvyksta su 
savo Radio grupe ir solis
tais dalyvauti Darbininkų 
Radio koncerte sekmadie
nį, vasario 9 d. Grupę su
daro šie dainininkai: pp. A. 
Vailonienė, B. Aleksiūtė, J. 
Mališauskaitė, V. Kaunie
tytė, D. Jankauskaitė, A. 
Tareila, J. Labeskas, E. 
Mončiūnas, M. Kripas. Toji 
grupė dainuos, o taipgi tos 
grupės solistai dainuos so
lo ir duetus.

*
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i Dain. Antanas Giedraitis, 
Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos, Providence, R. I., 
vargonininkas, atvyksta 
su savo solistais dalyvauti 
Darbininkų Radio koncer
to programoje. Dain. A. 
Giedraitis sudainuos solo. 
Jis turi gražų tenoro balsą.
Dain. Adomas Barauskas, 
So. Bostonietis, pasižymė-

p. Albina Antanavičiūtė, 
smuikininkė iš Waltham, 
Mass., pakviesta dalyvauti 
Darbininkų Radio koncer
te. Ji yra jauna, bet labai 
gabi smuikininkė.

i

jęs solo dainavimu. Jis tu
ri gražų tenoro balsą. Dai
nuos grupėje ir solo Darbi
ninkų Radio koncerte.________  

Vladas Valasinavičius 
(Wallace),

; armonistas iš Needham, 
Mass., įžymus muzikas ir 

grojęs 
keletą kartų radio progra- 

! mose, koncertuose ir kituo- 
•se parengimuose. Jis pasi- 
• žadėjo ne tik pats dalyvau
ji Darbininkų Radio kon
certo programoje, bet ir 
kitą įžymų armonistą atsi
vesti ir sugroti duetą. Su
gros linksmas polkutes ir 
kitokius muzikos kūrinius.

p. A. Savickienė, 
(Dravinskaite)

iš Stoughtono, atvyks da
lyvauti Darbininkų Radio orkestros vedėjas, 
koncerto programoje, p.
Savickienė yra muzikos 
mokytoja mokyklose. Ji y- 
ra dainavus mūsų koncer
tuose. Turi gražų balsą. 
Sekmadienį, vasario 9 d. 
turėsime progą pasiklau
syti p. Savickienės daina
vimo Darbininkų Radio 
koncerte.

Hartfordiečių Radio Kvartetas — iš kairės į deši
nę: A. Tareila, J. Mališauskaitė, V. Kaunietytė ir E. 
Mončiūnas. šis kvartetas yra pasižymėjęs savo daina
vimu Connecticut valstybėje, ypač Hartforde. Sekma
dienį, vasario 9 d., 7 vai. vakare, Municipal Building 
svetainėje, So. Bostone, turėsime progą ir mes išgirsti 
ir pasidžiaugti jų dainavimu.

Kaikurių Hartfordiečių dainininkų, kurie atvyks
ta dalyvauti koncerto programoje, neturime klišių ir 
todėl negalime parodyti jų veidų laikraštyj, bet atėję 
į koncertą pamatysime. Iš tų dainininkų yra ypač daug 
pasižymėjęs savo dainavimu, tai p. M. Kripas, kun. J. 
Kripo brolis.

....) z
... .

Ričardas Reklevičius,
12 metų amžiaus kornetis- 
tas iš Brocktono, pasižy
mėjęs artistišku grojimu 

• ir koncertuose, 
pasižadėjo dalyvauti Dar-

Darbininkų Radio Kon
certo programoje dalyvau
ti yra pakviesta ir daugiau 
dainininkų4ų ir muzikų.

Be to, jeigu tik laikas 
leis, parodysime gražių ju-

|i

p. Ona Antaneiienė, 
pasižymėjusi dainininkė, 
ilgametė choristė, Darbi
ninkų Radio koncerte savo 
balseliu palinksmins visus 
dalyvius.

p. T. Gįrabijolytė, 
So. Bostonietė Radio gru
pės dalyvė ir solistė, Darbi
ninkų Radio koncerte dai
lius grupėje ir solo. Ji turi 
gražų soprano balselį.

I
i

I

Dr. Juozas Antanėlis, 
labai populiarus daininin
kas, dalyvavęs koncertuo
se ir operetėse ir išpildęs 
sunkesnes dalis, dalyvaus 
Darbininkų Radio KON
CERTE. Dainuos solo ir 
radio grupėje.

damų garsinių paveikslų.
Yra pakviestas dalyvauti 

Stepono Dariaus Amerikos 
Legiono 317 posto benas.

Darbininkų Radio kon
certas, vasario - February 
9 d., 7 vai. vakare, Munici- 
pal Building svetainėje, E. 
Broadway, So. Bostone, 
bus tikrai įdomus, gražus 
ir turiningas.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus iš visos Naujos Angli
jos dalyvauti. Įžanga tik 50 
centų; vaikams 25 centai. 
Koncerto pelnas skiriamas 
Darbininkų Radio progra
mos išlaikymui ir tobulini
mui. Tamstos, Gerb. Skai
tytojai, kurie ateisite į

Muzikas Rapolas Juška,
Šv. Petro lietuvių parapijos vargonininkas, McLaugh 
lin & Reilly kompanijos, muzikos leidėjų muzikos re 
daktorius, buvęs operos dainininkas, vadovaus save 
Radio grupei, solistams ir taipgi akompanuos kaiku 
riems kitiems dainininkams Darbininkų Radio kon
certo programoj. Muzikas Juška pasižadėjo ir pats 
sudainuoti vieną kitą dainelę solo arba duetą.

koncertą, paremsite Darbi
ninkų Radio programą, 
kurios klausotės šeštadie
niais 2 vai. po pietų iš WC- 
OP stoties, Boston, Mass.

Lai sekmadienį, vasario 
9 d. visi keliai iš visų lietu
vių kolonijų veda į Darbi
ninkų Radio koncertą, Mu
nicipal Building svetainėn, 
So. Boston, Mass.

Juozas Stukas, 
įžymus pianistas, grojęs į- 
vairiuose svetimtaučių kon 
certuose, dalyvaus Darbi
ninkų Radio koncerto pro
gramoje, vasario 9 d., 7 vai. 
vakare, Municipal Building. 
svetainėje, Broadvay, So. 
Bostone.

■ 3.1 ", Zį~

Aš metai ir pusė rašiau, apie 
tai, kas laimės karą, bet mano 
raštai, kaip menko žmogaus, 
nebuvo talpinami. Už metų ir 
pusės, dabar, ponas Linbergas 
kaip tik mano rašytus žodžius 
pasakė, ir visa spauda jo pasa
kytus žodžius patalpino savo 
laikraščių skiltyse. Dėlko? Kuo 
jo žodžiai geresni už metų ir 
pusės vėliau? Taip ir šiandien 
sakau, kad Vokietija karą lai
mės, su sąlyga, jei Anglija su 
žydu ir slaptų agentų propagan
da nesukels ten kur revoliuci
jos, nes jie dirba tiek, kiek nie
kas nežino. Gal kas sakys, tai 
vokiečių užtarėjas! Nieko pana
šaus, rašančiam šių sodžių, gal 
daugiau piktumo yra už mūsų 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, o ne 
kokios ten simpatijos. Bet tuos 
dalykus reikia spręsti iš tikro
sios tiesos ženklų. Vokietija ne
paskelbė karo Anglijai ar prieš 
Angliją, bet Anglija paskelbė 
prieš Vokietiją. Tuomet Vokie
tija noroms, nenoroms turi dėti 
visas pastangas, kad kariauti 
su Anglija. O kas Angliją ver
čia paskelbti karą prieš Vokie
tiją? Čia to neminėsiu, nes gal 
būtų per daug pasakyti. Bet ką 
turi ši šalis dėl to Anglijos ka
ro, kas verčia ten eiti ir ka
riauti dėl Anglijos interesų? 
Jei ne šias šalies rėmimas, jau 
seniai būtą ten baigtas tiaras. 
Mes šaukiame neteiMa karo, 
baisėjamės juomi. '

Mes visi šios šalies piliečiai ar 
nepiliečiai, bet kurie tik šioje 
šalyje dabar gyvena, turi at- i 
minti, kad šios šalies įsikišimas 
ten į Anglijos karą, neša visai 
šiai šaliai blėdį. Ar mes kam 
prijaučiam ar ne, tas nieko ne
reiškia, karo eiga yra visiems 
kenksminga. Mes matome, kad 
mūsų kasdieninis pragyvenimas 
auga, kyla aukštyn, viskas 
brangsta. Ir netik pragyveni
mas, bet jau ir ant to menko 
uždarbio bus uždėti tam tikri 
mokesčiai kiekvienam, ar kas 
nori ar ne, bet visi tą turės neš
ti. Ar pilietis ar ne, vistiek tu
rės visas tas sunkenybes drauge 
kęsti. Taigi mes darbininkai 
turime pagalvoti kiekvienas šio
je šalyje gyvenantis ir turįs iš 
jos pragyvenimą, kaip iš to pa
vojaus išeiti ar bent jį suma
žinti. Jei Kongresas suteiks ga-l

lią Prezidentui, tai bus ne tiM 
remiama Anglija karo reikmei 
nimis, visa amunicija, bet tuo-l 
jaus bus siunčiami ir vyrai, kai 
riuomenė, ten kariauti. Jei 
norime, kad Amerika neįsiveltu 
i karą, tai kiekvieno šventa pa-l 
.-eiga skubiai rašyti visiems 
kongresmonams laiškus su pra-| 
šymu neduoti prezidentui tos] 
galios, kurios jis prašo, kad ne-l 
būtume priversti tikrai vykti 
ten ir kariauti už Anglijos rei-l 
kalus.

Ką ši šalis, ar mes laimėjome 
iš praeito karo? Kiek ten nuvež-1 
ta ir palaidota purvynuose gy-f 
vybių, kiek sugrįžusių dar šian-l 
dien vargsta ir kenčia, kiek bi-| 
lijonų ten “kapitalo sukišta ir, 
dabar vėl rengiamės prie to pa
ties tikslo.

Kada nors žmonės turėtų su
siprasti, dėl ko jie gyvena, kasi 
juos išaugino, ir kam jie priva- 
!o tarnauti. Taigi sakau pagal
vokite visi, kad tik čia gyvena
te, nes visų tas pat likimas lau
kia, ir, kol dar galima, daryki
te ir kitus raginkite tai daryti,! 
kad nebūtų pervėlu. Jei dar iki 
šiandien neišmokome pažinti 
tikrosios tiesos, tai mokykimės 
dabar, bandykime suprasti nors 
savo kasdieninius gyvenimo rei
kalus ir juos vykdyti dėl savo 
gerovės. Kariaukime prieš visas 
blogybes ir prieš tuos, kurie ne
ša mums jas. Karo veteranas.

i J. K. Mikas,

„z ..

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

visokiems Parengimams.
Kita pridremos.
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Myopią Club Beverage Co. |

Graftoo Ave^ingtai, MKS.TeLMhan 13W-W ;
PRANAS 6ERULSKIS, Nany Tel. Dedham 1304-R j
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