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Padėkos Diena
Ketvirtadienį, lapkričio 28 d. 

šešiolika Jung. Valstybių vals
tybės mini Padėkos Dieną. Tris
dešimt dvi valstybės tą dieną 
minėjo pereitą ketvirtadienį. 
Kadangi Massachusetts valsty
bė yra viena iš šešiolikos, tai 
“Darbininko” štabas kartu su 
visais Padėkos Dieną švęs, ir 
todėl penktadienio “Darbinin
ko” numeris neišeis. Linkime 
visiems malonių švenčių!

LietuviŲ Kalba Pavergtoje 
Lietuvoje

Spalių 10 d., 1939 m. Lie
tuva buvo priversta pasi
rašyti mirties dekretą sa
vo nepriklausomybei ir 
laisvei. Liepos 21 d., 1940 
pavergtos Lietuvos išga
mos komunistai nubalsa
vo prijungti Lietuvą prie 
sovietų Rusijos. Po to pra
sidėjo visoje Lietuvoje de
ginimas lietuviškų knygų, 
paveikslų ir kitokių tauti
nių požymių. Sovietai už
draudė lietuviams dainuo
ti lietuviškas liaudies dai
nas, Lietuvos himną; už
draudė iškelti Lietuvos 
trispalvę vėliavą, ir laips
niškai naikina lietuviu 
kalbą.

Visose pavergtos Lietu
vos mokyklose rusų kalba. 
Visi užrašai išleisti dviem 
kalbom: rusų ir lietuvių. 
Jau buvo žinių, kad sovie
tų Rusijoje yra išleistu 
knygų rusų raidėmis lie
tuvių kalba. Vadinasi, grą
žinta Muravjovo laikai. 
Lietuvis nebeturi laisvės, 
lietuvių spauda neturi lai
svės, lietuvių kalba palikta 
tik antroje vietoje. Rau
donieji džiaugiasi atlikę 
judošišką darbą. Bet judo- 
šių gyvenimas trumpas. 
Lietuva išsilaisvins ir joje 
lietuvių kalba vėl užims 
pirmą vietą.

Rusų Kalba Visur
— Rusų kalba vis labiau 

skverbiasi į susovietintos 
Lietuvos įstaigas. Lietu
vos Telegramų agentūra 
“Elta” skelbia, kad jai 
reikalingos labai gerai ru
sų kalbą mokančios ir ge
rai mašinėle rusiškai ra
šančios tarnautojos.

Kaune šaukiamas rusų 
kalbos kursų klausytojų 
susirinkimas, kas tame 
susirinkime bus svarsto
ma, pakvietimuose nepa
sakyta.

Rumunija Prisidėjo Prie 
"Ašies"

Berlynas, lapkr. 25—Ru
munijos ministras pirmi
ninkas Berlyne lapkričio 
23 d. pasirašė karinę, poli
tinę ir ekonominę sutartį 
su Vokietija, Italija, Japo
nija ir Vengrija. Sakoma, 
kad tokią sutartį greitu 
laiku pasirašys Slovakija 
ir kitos Balkanų valstybės.

Vokietija jau įspėja Bul
gariją, Jugoslaviją ir Tur
kiją, kad jos, jeigu nori iš
silaikyti, pasiskubintų pri
sidėti prie “ašies”.

Turkija, kaip žinios pa
duoda, smarkiai ginkluo
jasi ir nemano dėtis prie 
“ašies”. Ji ruošiasi ginti 
savo nepriklausomybę.
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Į Mes Reiškiame Dievui Dėkingumą
u

Meš reiškiam Dievui dėkingumą 
Už tėviškąjį Jo duosnumą, 
Už JoApvaizdos dovanas, 
Gausias ir nedvejotinas.

Tiesa, yr skurdo, rūpesčių, 
Be jų pasauly nepabūsi — 
Tik suskaityk dienas per pusę:— 
Mažiau linksmų, daugiau karčių.

Tačiąu nelaimių ir vargų 
Sau žmonės patys pasidaro: 
Kiek jie eikvoja pajėgų 
Ruošimui pražūtingo karo!

Kerštinga, kieta širdimi 
Visus kartu žudydami, 
Naikindami miestus ir kaimus, 
Jie laukia iš dangaus palaimos!

Kančių, bėdų prisigaminę, 
Įlindę į klaidų klampynę, 
Pilni pinklių, klastų, žabangų, — 
Už viską kaltina jie dangų!

Bevykdydami kerštą juodą, 
Apvaizdai darbo daug užduoda: — 
Su motinišku rūpesniu 
Ji narplioja klaidas žmonių.

Dievulis jau perdaug kantrus: 
Jis tur’ pakęst niekšus, latrus, — 
Ištikimiesiems tad’ belieka 
Nuoširdžią reikšti Jam padėką.

Popiežius Vėl Atsišaukė Į
Pasaulio Valdovus

I
I

J. K.

"Nedarykife kitiems to, ko nedarytumėte patys sau 
arba savo šaliai", sako Jo Šventenybė Popiežius 

Pijus XII
_ _ I

Graikai Užėmė Pogradec Vatikano Miestas, lap
kričio 25 — Vakar viso pa- 

Londonas, lapkr. 25 — Iš šaulio katalikai, paraginti 
Athens pranešama, kad specialiu raštu Jo švente- 
Graikijos kariuomenė už- nybės Popiežiaus Pijaus 
ėmė miestą Pogradec. Al- XII, meldėsi už taiką pa- 
banijoj. Sakoma, kad grai- saulyj ir už savo Bažny- 
kai yra nusiteikę kariauti, čios galvą, Popiežių Pijų 
kol visa Albanija bus iš
laisvinta.

Kitos žinios praneša, kad 
graikai jau užėmę Argiro- 
castro pakraščius. Argi- 
rocastro esą svarbi milita- 
rė bazė pietinėje Albanijos 
dalyje. Graikai dabar esą 
pilnoje ofensyvoje. Daug 
italų kareivių paimta į ne
laisvę.

KUN. JONĄ ŠVAGŽDI
Sekmadienį, lapkričio 24 d., Šv. Roko lietuvių pa

rapijos parapijiečiai, Monteilo, Mass., bažnyčioje priė
mė Šv. Komuniją ir aukojo savo maldas klebono kun. 
Jono Švagždžio intencijai, o po pietų Seserų mokyto-

Ang'ai Bombardavo Berlyną
Naciai Vėl Bombardavo 

Birmingham
* *

Londonas, lapkr. 25
Pereitą šeštadienį
jos karališkoą^ oro jėgos Italįjos karaliaus portre- 

jų ir vargonininko p. Jono Vaičaičio vadovybėje, para- (R. A. F.) smarkiai bom- tus, sukrovė į laužus ir su- 
pijos jaunimas išpildė gražią ir įvairią programą, ku- bardavo iš lėktuvų 
rią skyrė savo vadui, kun. J. Švagždžiui.

Tos pačios dienos vakare, parapijos naujoje sve- ro, Norvegijoj; kanalo uo-! Koritza mieste saliūnai 
tainėje įvyko šaunus bankietas kleb. kun. švagždį pa- stus, ir Kruppo dirbtuves ir valgyklos, kurios buvo 
gerbti. Bankiete dalyvavo daugumoje senesnieji tė- Essene. Sekmadienio va- uždarytos per 6 dienas lai-' 
vai, profesionalai. Jaunimas patarnavo prie stalų ir kare anglai lakūnai atnau- ke karo, buvo pilnos žmo-. 
išpildė muzikalę programą, kun. J. Petrausko vado- jino puolimą nacių kanalo nių, besidžiaugiančių Jais-; 
vybėie. į pakraščiuose. • į ve.

Iš Naujos Anglijos lietuvių parapijų dvasiškių 
bankiete dalyvavo šie: kun. dr. Kazimieras Urbonavi
čius ir kun. A. Abračinskas iš So. Bostono; kun. Au
gustinas Petraitis ir kun. Jonas Bakanas iš Worces- 
ter; kun. Jonas Vaitekūnas iš Providence; vietiniai 
kun. F. Norbutas. kun. J. Petrauskas ir iškilmių gar
bės dalyvis kleb. kun. Jonas Švagždys; kun. S. P. Knei- 
žis iš Norvvood. Pastarasis buvo toastmasteriu.

Bankieto programą pradėjo p. Julija Jakavonytė 
įžangine kalba.

Sveikinimu ir linkėjimų kalbas pasakė visi daly
vaujanti dvasiškiai. Iš pasaulionių kalbėjo Dr. F. Bud: 
reckis, Dr. Kvaraciejus, vietiniai, ir p. A. F. Kneižys iš 
Norwood.

Visi kalbėtojai savo trumpose kalbose iškėlė kai- 
kuriuos kun. Jono Švagždžio nuopelnus Bažnyčiai ir 
mūsų tautai. Sakau, tik kaikuriuos, nes jų visų pasa
kyti nebuvo laiko, o kun. Švagždys yra daug nusipel
nęs pagarbos ir atžymėjimo.

Daug kas iš Gerb. Skaitytojų gal būti įdomauja 
kokia proP’a tos visos iškilmės įvyko Montelloj kun. 
Joną Švagždi pagerbti. Pažymėsiu: trisdešimts keturi 
metai ateal kun. Jonas Švagždys buvo įšvęstas kuni
gu, tą pačią dieną, būtent, lapkričio 24, jis minė jo sa
vo gimtadienį ir varduves. Tai trilypės sukaktuvės, 
kurias labai gražiai ir nuoširdžiai Šv. Roko nar. para
pijiečiai atžymėjo, pasikviesdami svečus ir iš kitų ko
lonijų.

Kun. Jonas Švagždys yra ne tik parapijos klebo
nas. daug dirbąs parapijoj, bet jis yra ižvmus visuo
menininkas ir vadas. Jis yra ilgametis LDS organiza
cijos Centro pirmininkas, kurio vadovybėje organiza
cija ne tik išsilaikė, bet sustiprė jo, kas šiais sunkiais 
mūsų išeivijos veikimo laikais yra nepaprasta.

Sovietams paveigus mūsų tėvvne Lietuva, kun.; 
Jonas Švagždys stoja Lietuvai Gelbėti Tarybon, kuri 
yra vyriausia įstaiga mūsų tautoje. Jis yra buvęs ir 
yra veik visų mūsų centralinių organizacijų valdybo
se. Tai plačios orientacijos, jautrios ir plačios širdies, 
šviesaus proto žmogus.

Trilypių sukaktuvių proga, sveikiname mūsų or
ganizacijos pirmininką - vada. kun. Joną Švagždi ir 
prašome Dievulio jam sveikatos, kad jis pajėgtų dar 
ilgus metus dirbti Bažnyčios ir tautos gerovei!

Angli-
laisvinimą iš Italijos prie
spaudos. Albanai, surinkę!

j Berly- degino, pareikšdami ita- 
ną; Turiną, Italijoj; Vike- lams protestą.

lzonoln KAr-it-zo mioeto calinnoi

pakraščiuose.1 i
Vokiečiai paleido į darbą 

priešlėktuvines kanuoles, 
i bombardavo Dover mies
tą, bet didelių nuostolių! 
nepadarė.

Koritza Gyventojai 
Džiaugiasi Laisve

Athens, Graikija, lapkr. 
25 — Koritza miesto, Al
banijos, gyventojai labai 
triukšmingai minėjo išsi-

Naciai Apšaudė Britų Laivų 
Ties Puerto Rico

XII. Popiežius Pijus XII 
atnašavo speciales šv. mi
šias už žuvusius karo lau
kuose ir už taiką. Po mi
šių iš Šv. Petro Bazilikos 
kalbėjo per radio į pasau
lį, o ypač į valdovus, kurie 
veda pražūtingą, visą 
griaunantį karą. Atsišau
kė į pasaulio valdovus, kad 
jie būtų žmoniškesni, kad 
jie sudėtų ginklus ir grįžtų 
i taiką.

Jo Šventenybė Pijus XII 
ragina kariaujančius val
dovus grįžti prie auksinio 
įstatymo, kad nežiūrint 
kokios aplinkybės nebūtų 
“jie nedarytų kitiems to, 
ko jie nedarytų patys sau 
arba savo šaliai”, ir vesti 
karą kaip galima žmoniš
kiau, jeigu jau karas jų 

nebeišvengia-

Londonas, lapkr. 25 — 
Vokietijos lakūnai iš lėk
tuvų vėl bombardavo Bir
mingham miestą, kuris y- 
ra svarbus industrijos 
centras. Pereitą antradie
nį vokiečiai numetė milijo
ną svarų bombų į Birmin- supratimu 
gham. mas.

VOKIETIJA ĮSPĖJA GRAIKIJĄ

I
iI
■25 — ]
ro laivas užpuolė Britų; 
laivą “Port Hobart” t 
500 mylių į šiaurę nuo Pu-į 
erto Rico neitralėje zono-

I Berlynas, lapkr. 25 — Streikas kilęs dėl vieno 
Pirmą kartą nuo Itali jos- darbininko, kuris atsisakė 
Graikijos karo pradžios mokėti mokesnius unijai. 
Vokietijos valdžia padarė Unija pareikalavo, kad 
pareiškimą, kad Graikija kompanija tą darbininką 
savo atkakliu pasipriešini- pašalintų iš darbo, bet 
mu praplečia lokalizuotą kompanija to nepadarė.

į Aluminum dirbtuvėje 
Ijjfįsanti Anglijos įrankis ka- dabar daugiausia buvo dir- 
- įrą praplėsti”. ,l----- 1-----------—

Toks Vokietijos pareiš-

New York, N. Y., lapkr.
Nacių vandeninis ka-,mu PraPlecl.a.
,im>. Rrit,.!kar^,r viešai pasirodo e-
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je. Spėjama, kad britų lai- Girnas yra su maža išimti- 
vą nuskandino. |mĮ> kaiP Įspėjimas Graiki-Į

Murray Išrinktas CIO Vadu
tarnavo komunistams. 
Kaip tik Murray buvo iš
rinktas prezidentu, tai į jo 
vietą tuojau įlindo komu- 

| nistas.
CIO unijose yra nemažai 

komunistų ir komunistuo
jančių asmenų. Darbinin- 
Kai turėtų tuos vilkus avių 
kailiuose pažinti ir šluoti 
lauk, jeigu nori išsilaikyti 
vienybėje kovose už ger
būvį.

Atlantic City, lapkr. 25, 
Pereitos savaitės pabaigo
je CIO konvencija vienbal
siai išrinko sau pirminin- 

.ku, Phillp Murray. Kon
vencija išrinko šešius vi- 
ce-pirmininkus.

CIO konvencija priėmė 
visą eilę rezoliucijų, tarp 

| kurių ir rezoliuciją prieš 
komunistus, nacius ir fa
šistus.

Pasmerkimo komunis
tus, nacius ir fašistus re
zoliuciją pasiūlė Amalga- 
mated Clothing Worker’s 
unijos pirmininkas, Sid- 
ney Hillman. Thomas Ken- 
nedy .rezoliucija kiek su- Į Vakar kilo gaisras didelia- 
švelnino, išbraukdamas iš 
jos straipsnį, kur buvo pa
sakyta, kad naciai, komu
nistai ir fašistai negali už
imti atsakomingų vietų 
CIO unijose.

■ z- 4 Thomas Kennedy pasi-

I

I 
I I

I

bama karo medžiaga.

Gaisras Padarė $90,000 
Nuostolių

jai, kad ji gali įtraukti ir 
kitas valstybes į karą Bal
kanuose.

Keistas pareiškimas ir 
įspėjimas. Reikia žinoti, 
kad ne Graikija puolė Ita
liją. Ji tik ginasi. Bet kas 
diktatoriams. Jie užsima
nė pavergti mažesnę vals
tybę, ir užbaigta. Šiandien 
Vokietijos, Italijos ir Ru
sijos diktatoriai pasilaiko 
tik užgrobimais.

I

I 
ii

New Kensington, Pa. — 
Aluminum kompanijos 
dirbtuvėse sustreikavo a- 
pie 6,500 darbininkų.

Aluminum Dirbtuvės Darbi 
ninku Streikas

Lyno, Mass., lapkričio 25

me gyvenimo name prie 
kampo Commercial ir 
Neptūne gatvių. Gaisras 
padarė $90,000 nuostolių. 
Septyniosdešimts žmonių 
turėjo išsikraustyti iš de-
gančio namo.

Sudegė Lietuvių Labdarių 
Sąjungos Paviljonas

Chicago, III. — Lapkri
čio 21 d. Lietuvių Labda
ringoji Sąjunga ruošėsi iš
kilmingai pašventinti 
kampinį akmenį naujai 
statomai senelių prie
glaudai. Tos dienos anksti 
rytą, apie 7 valandą, kilo 
gaisras naujame ūkyje e- 
samame paviljone - resto
rane. Suvažiavę žmonės į 

i šventinimo iškilmes rado 
tik paviljono pelenus.

Kampinis akmuo pa
šventintas, tik jau nebega
lėjo daryti vaišių sve
čiams, kurios buvo ruošia
mos tame paviljone.

Spėjama, kad paviljoną 
kas nors padegė.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 30 d., 2 vai., po pietų vėl tu

rėsime progą klausytis lietuviškos programos i.; 
WC0P stoites, Boston. Tuo laiku prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
programos, plaukiančios oro bangomis.
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Lėktuvų Dirbtuvės Darbinin- konsulatams ir Amerikoje

gyvenantiems italams ne- 
piliečiams, parodanti, kaip 
italai ruošią dirvą fašizmo 
simpatizatoriams.

Pažymėtina, kad šiais

rinėja tik nacizmo ir fa-
ro ministerijos viršininkas šizmo agentų veiklą Ame- 
tarpininkauja streiką už
baigti.

kg Streikas Tebesitęsia
Downey, Cal., lapkr. 25— 

Vultee lėktuvų korporaci
jos darbininkų streikas te- . 
besitęsia. Darbininkai rei- ^kais Dies komitetai ty- 
kalauja pakelti algas. Ka- minėja tik nacizmo i. __

rikoje. Apie komunistų, 
__ __  sovietų Rusijos agentų

Darbdaviai sutiko pakel-I veikl4 nieko negirdėti, lig 
ti algas darbininkams, bet ka<^ JU veiklos nebūtų. Ko- 
pareikalavo, kad darbinin-1 munistai, mūsų manymu, 
kai pasirašytų pasižadėji- šiais laikais labai drąsiai 
mą per du metus nestrei-' kėlią savo galvas. Komu- 
kuoti. Darbininkai tokio nistų partija tam tikrais 
pasižadėjimo nedavė, ir išrokavimais išsitraukė iš 
tokiu būdu streikas tebesi-! internacionalo, bet jos vei- 
tęsia.

Dies Ruošia Antrą Raštę 
Apie Italus

Orange, Texas, lapkri
čio 25 — Dies komitetas 
ruošia antrą, taip vadina
mą “baltą raštą” apie ita
lų veiklą ir propagandą 
Jung. Valstybėse. Tame 
rašte tilps laiškai Italijos

kimas nepasikeitė. Taipgi 
ir kitos komunistinės or
ganizacijos permaino var
dus, persiorganizuoja, bet 
jųjų veikla lieka ta pati, 
kaip iki šiol buvo.

Tyrinėjant fašistų ir na
cistų veiklą, reikia būtinai 
nuodugniai ištirti ir ko
munistų veiklą, kuri ar tik 
nebus pavojingesnė demo
kratiniam pasauliui.

Art. Anna Kaskas Koncertas 
Worcestery

J * M1
A Ii ™ \

šeši per penkis metus. Vaizde matomi trys setai dvynukų, kurių su
silaukė Mr. and Mrs. Skeet Frazier iš Kountz, Tex. Kada trečias Setas 
dvynukų jų šeimoje priaugo, tuomet atkreipė dėmesį ir spaudos fotogra
fai ir štai jie mums juos parodo. ...... ............. .

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

jamos įvairios “socialisti
nės” lenktynės, dirbama 
katorginiais stachanoviš- 
kais “metodais” ir tt. Bet

T

Daug Skundų Prieš 
Pardavėjus. J I

— “Maistas” skelbia, kadI
I Lietuvos darbininkas pui- jis g^“”daug‘Skundų 
kiai supranta, kad jis bai- ,_ _____ j__.-x..

■ siausiai išnaudojamas 
i nors f
pridengiamas įvairiais 
skambiais šūkiais. Todėl 
visos tos priemonės ne
duoda bolševikų norimų 
rezultatų. Dabar sugalvo
tas naujas dalykas: duoti 
pinigines premijas tiems, 
kurie ] 
našumo kėlimu. Tas klau
simas vietinės pramonės 177 
komisariate esąs svarsto- Ji 
mas.

— Aišku, kiekvienoje ki
toje šalyje darbininkai 
mažiausiai pas k e 1 b t ų 
streiką prieš tokią negai
lestingą eksploataciją. Bet 
sovietų darbininkų “roju
je” streikai yra- griežtai 
uždrausti. Už tai gręsia 
net mirties bausmė!

II

prieš pardavėjus, bet išty- 
. . ’ rus pasirodė, kad tie skun-

dai nepagrįsti. Pasitaikę 
net ir tokių pirkėjų, kurie 
savavališkai ėmė “tikrin
ti“ krautuvę ir ieškoti “pa
slėptų” riebalų ir mėsos. 
O jeigu tokiam pirkėjui 
pavykę rasti taukų kilo- 

, , gramą, atidėtą ligoninei
pasižymėsią darbo b vaistinei, tai jis im- 
J717777 77-7777 davęs triumfuoti ir tuo 

skųstis vadovybei. 
Tarybų Lietuva”, spaus

dindama šį pasiteisinimą, 
sako: “Visiškai tiesa, kad 

i pirkėjų tarpe yra ne žmo
niškų, o galvijiškų žmo
nių. Pardavėjai padarytų 
didelį patarnavimą, jei to
kių nežmoniškų pirkėjų 
pavardes užsirašytų”.

Taip prasidėjo “laimin
gas” ir “sotus” gyvenimas 
Stalino konstitucijos sau
lei šviečiant!

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 8 
vai. vakare, Mechanics svetai
nėje, Main St., Worcester, 
Mass. įvyks Metropolitan Ope
ros artistės p. Onos Kaskas 
(Katkauskaitės) koncertas. 
Art. Kaskas yra žinoma ne tik 
lietuviams, bet ir svetimtau
čiams, kaipo įžymi kontralto 
dainininkė.

Art. Anna Kaskas koncertą 
rengia Marianapolio Kolegijos 
rėmėjai — Worcesterio abiejų 
parapijų draugijų specialiai su
darytas komitetas, kuriam va
dovauja šie įžymūs asmenys:

VALDYBA
Garbės Pirmininkai: Kun. Dr. 

Jonas J. Navickas, MIC., 
Thompson, Conn.: Kun. Augus
tinas A. Petraitis. Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas; Kun. 
Konstantinas A. Vasys. Aušros 
Vartų parapijos klebonas.

Pirmininkai: Muzikas Juozas 
K. Žemaitis: Dainininkė Mari
jona Čižauskienė. Vice-Pirmi- 
ninkai: Genevieve Watkins ir 
Albertas Vieraitis. Raštininkės: 
Juzė Leonaitė. Ieva Montvilai-

tė ir Ieva Jurgelioniūtė. Iždi
ninkas: Adv. Antanas J. Mille- 
ris, Slater Bldg. Main St., Wor- 
cester, Mass. Iždo Globėjai: — 
Kun. Juozas T. Pauliukonis. 
MIC. ir adv. Juozas Ginkus.

KOMISIJOS

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
lie Kuriam 
Butelyje

— Panaikinus Nepriklau-
* i f į ♦ 4 ■ . ’ w ■ -■ • 1

Isomosios Lietuvos Vyriau- ■ 
šią jį 'tribunolą ir Apeliaci-' 
— 1-- — PnTnnc { a+oi erė-o ai adėliai jau veikia, privąti- 

niai asmenys ir pirkliai tu
ri visas žalias odas ir kai
lius perleisti šiems sandė
liams. t Skerdyklose pas
kerstų gyvulių odas ir kai
lius išvežti* iš skerdyklos 
draudžiama.

Kaip matome, steigiami 
saridėliai superka arba 
priverčia jam perleisti o- 
das ir kailius. Bet kur šios 
prekes parduodamos — 
nieko nesakoma. Be abejo
jimo, pirkėjai jų nemato, 
nes pačioje Sovietų Rusi
joje yra kroniškas odų 
trūkumas, tad Lietuvoje 
lupama oda vežama į 
Maskolįją. :.....

— Valstybinis teatras 
Šiauliuose netrukus persi- 

! kels į baigiamus įrengti 
• buv. “Pastogės” bendro
vės rūmus, kur numatyta 
salė teatrui ir kino teatrui. 
Rūmai buvo pradėti staty
ti dar Nepriklausomos 
Lietuvos laikais.

nius Bumus, įsteigtasis ■ 
“Aukščiausias Sovietų 
Lietuvos teismas” jau pra
dėjo posėdžiauti. Pirmame 
posėdyje buvo sprendžia
mos 10 alimentinės bylos. 
Antrajame posėdyje buvo 
šv arstomos 8 baudžiamo
sios bylos.

— Veterinarijos inspek
cija viešai skelbia, kad gy
vulių snukio ir nagų liga 
vis labiau krašte plinta. Ji 
darosi stačiai rykštė! Kaip 
žinoma, ši liga yra labai 
užkrečiama ir sudaro di
džiausią pavojų Lietuvos 
gyvulininkystei, kurią ir 
taip jau naikina bolševi
kiška betvarkė ir pašaro 
stoka. Prie ligos plėtimosi 
prisideda maskolių oku
pantai, nepažindami ele- 
mentariškiausių higienos 
reikalavimų.

gus, tuo būdu atitraukiant 
juos nuo skubių darbų. ■ 
Bet tuo netenka stebėtis, 
nes Ukmergės komunistų; 
partijos komitetas suside
da, kaip ir kitose vietose, 
iš žydelių, kurie visuomet; 
pasilkio svetimi lietuvių: 
tautai. Atėjus dabar jų 
gadynei, jie dar mažiau 
paiso valstiečių interesų: i 
jiems svarbu pasireikšti ir 
pasiųsti “dėkinkumo tele
gramą” draugui Stalinui; 
už naujos gadynės suteiki
mą Izraelio vaikams.

'

BARRE, VERMONT

čolonial granite
L. SASSAROSSI, Sav. 

Paminklai — Antkapiai
Granite St. Tel. 1546-VV Barre, Vermont, .

Patronų Kvietimo Komisija: 
Ad<j. Antanas Milleris, pirmi
ninkas: Adv. Kazys Tamulio- 
nis; dak. Petras Lankininkas: 
dak. Pranciškus Vaikšnora — 
Weiksner: muzikas Jonas Ol
šauskas; Kun. Juozas Dam
brauskas. MIC.

Spaudos Komisija: Vincas 
Čaplis, pirmininkas; ponia Tek
lė Mažeikienė: Matilda Paulu- 
konienė; Juzė-Leonaitė.

Priėmimo Komisija: Julė Me-; 
trikaitė. pirmininkė: Veronika 
Liutkienė: Matilda Pauliuko- 
nienė: ponia F. Vaikšnorienė: 
ponia Ona Pakštienė: Placidą 
Vileikytė; Birutė Matulytė: po
nia Viktoria Shea: Vincenta 
Kielienė: Matilda Millerienė: 
Anelė Tamkienė; Marijona Že
maitienė; Angelą Tamulionie- 
nė; Marijona Ginkienė; Joana 
Dirsienė.

Tikietų Platinimo Komisijon 
įėjo: Juozas Glavickas. Bernar
das Boris. Liudvikas Volungis 
ir visi kiti.

Literatinė 
Bačinskas ir 
kas.

Koncerto 
Marianapolio

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
visus iš anksto įsigyti tikietus 
ir dalyvauti koncerte.
Kur Įsigyti Onos Katkauskaitės

Koncerto Tikietus

Worcesterio ir apylinkės lie
tuviai dar neįsigiję tikietų Met
ropolitan Operos art. Onos Kat
kauskaitės - Kaskas koncerto, 
malonėkite ilgai nelaukti. Bilie
tų kainos prieinamos: — 75c.; 
SI.00 ir $1.50. pagal vietas, Me
chanics svetainėje.

Ona Katkauskaitė - Kaskas 
dainuoja Marianapolio Kolegi
jos naudai, kas parodo jos at
jautimą lietuviškų reikalų. Visi 
lietuviai atjaučia, kad Mariana
polio Kolegija reikia remti, nes 
ji yra išeiviams kaipo antras 
Lietuvos Centras, ir šiąja įstai
ga lietuviai gali tikrai pasidi-

I

SINCE
1923

r, P-61' TI
VVHSON DISTIUINC Co Ine Bristol P.<

Komisija: Jonas 
Motiejus Civins-

pelnas skiriamas 
Kolegijai.
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Mitingai
I— “Valstiečių Laikraš

tis” deda tokią žinią: Že
mės dalinimo proga, Uk
mergės apskrities mieste
liuose ir bažnytkaimiuose 
įvyko daug mitingų. Žel
voje surengtam mitinge 
dalyvavo daugiau kaip 500 
valstiečių, Kovarske—300, 
Bukonyse — 1000, Pagi
ryje — 1000, Balninkuose 
— 300, Kurkliuose — 1500, 
Giedraičiuose — 300, Šir- 
vintuose — 300, Gelvony- 
se — 500, ir Pašilėje 100. 
Artimiausiu laiku mitingų 
laukiama ir kitose apskri
ties vietose. Mitingus ren
gia Ukmergės apskrities 
kompartijos komitetas”.

Kiek šiuose mitinguose 
dalyvavo, ne taip jau svar
bu. Žinodami bolševikų a- 
gitacijos metodus, nuo pa
duotų skaičių, aišku, rei
kia nuimti bent po vieną 
nulį. Bet įdomus pats fak
tas, kad didžiausios dar- 
bymetės metu valstiečiai 
varu varinėjami po mitin-

— Alsėtos dvaras (Pane
munėlio valsč.) baudžia
vos laikais priklausė Pe
tukui. Visas dvaras suda
ro apie 220 ha., kurio pusę! 
valdo M. Kiela, o antrą; 
pusę prieš porą metų nu-i 
pirko amerikietis R. Mika
lauskas. Dabar visas šis rektorius, pareiškė, 7.7 
dvaras nusavintas. Buvu-| jįs buvęs Maskvoje “gauti 
siems savininkams palik-į instrukcijų dėl sporto per-
ta naudotis po 30 ha.

džiuoti.
Bilietus galima įsigyti, kur 

kam arčiau: M. Steinart and 
Sons. 308 Main gatvėsų pas 
adv. Antaną J. Milerį. Slater 
Bldg.: Šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoje; Aušros Vartų pa
rapijos klebonijoje; pas vargo
nininką J. K. Žemaitį, 42 Pro
vidence St.: pas varg. Joną ir 
Marijoną Čižauskus. 14 Wind- 
ham. St.: “A. L.” raštinėje. 14 
Vemon gatvės: J. Bačinską, 
344 Millbury gatvės: taipgi pas 
visus Koncerto rengimo valdy
bos narius ir draugijų atstovus.

Po koncerto Marianapolio Ko
legijoje įvyks art. Onos Kaskas 
priėmimas, 
dalyvauti.

Turi Daryti Taip, Kaip 
Maskva Nori

— Štai kitas pavyzdys, 
kaip “laisvai” tvarkosi So
vietų Lietuva. V. Petronis, 
Kūno Kultūros Rūmų di- 

, kad

I

t

t
I

South End Polishing Mill ; |

OTTO MELLIN, Sav. įį
Specializuojamės Apdirbimu Paminklų

7 Boynton St. Tel. 531-M Barre, Vermont

— “Tarybų Lietuva” 
praneša, kad Kauno kalė
jimo namai iš viršaus esą 
perdažomi. Be to, jie bū
sią tinkamai atremontuo
ti, prisilaikant higienos 
reikalavimų. Tačiau visi 
Kauno gyventojai žino, 
kad iš Kauno kalėjimo iš
leidus visus kriminalistus, 
juose prigrūsta tiek lietu-j 
vių inteligentų, jog kame-! 
rose, skirtose 2—3 žmo
nėms, sutalpinta po 10— 
15 žmonių. *Kokiu būdu 
tokiomis aplinkybėmis re
montuojant bus prisilai
koma higienos reikalavi
mų, niekam neaišku. Ne
bent tai reikėtų, kad kali
niai yra išvežti Rusijos gi- 
lumon, tad kalėjimas yra 
liuosuojamas kitiems įna
miams.

. v

Iš Lietuvos Oda Maskolijai

organizavimo naujais pa-Į 
grindais”. Kūno Kultūros 
Rūmai bus netrukus pa
naikinti ir įvestas “fizinis 
kultūros ir sporto komi
tetas”. Taip sportas esąs 
tvarkomas visose sovietų 
respublikose, taip “jis tu
rės būti tvarkomas ir pas 
mus”. Tačiau Maskva ne
sitenkina vien tuo, kad į- 

įsako, kaip turi būti tvar- 
{komas sportas “laisvojoj” 
Lietuvoje. Net tokia spor
to šaka, kaip turizmas tu
ri būti pertvarkyta, nes 
Maskva įsakė. Maskvos 
pirštas eina dar toliau. Pa
gal jos nurodymus ir įsa
kymus Lietuvoje pertvar
komas liaudies šokių me-j 
nas ir net medžioklės bei 
žūklavimo draugijos, nes' 
turi būti taip, kaip Mas
kva nori.

- - j

— Sovietų Lietuvos ener-! 
gijos valdybos valdytojui 
paskirtas inž. Leonas Šu- 
šys. Naujai paskirtas val
dytojas tuojau išvyko į 
Maskvą, matyti, gauti ins
trukcijų, kaip Lietuvos e- 
nergiją įkinkyti į Maskvai 
pageidaujamą vagą.

I

— “Maisto” nacionali
zuotoji bendrovė praneša, 
kad ji įsteigusi žalių odų 
ir kailių pirkimo sandė
lius šiuose miestuose: — 
Plungėje, Prienuose, Uk
mergėje, Kėdainiuose, Jo
navoje, Šakiuose, Kretin
goje ir Utenoje. Kituose 
apskrities miestuose ir 
miesteliuose ‘Maisto’ san-

kur visi kviečiant deliai bus įsteigti vėliau. 
Tose vietose, kur tie san-

— Lietuvos okupantai vi
somis priemonėmis sten
giasi įkinkyti darbininką į 
visą sunkesnį darbą ir iš 
jo; muskulų kuo daugiau
sia išspausti. Organizuo-

FLINT BROS. LUMBER CO. |

Statybinė medžiaga ir mūrininkams reikmenys I
Granite St. Tel. 29 Barre, Vermont

. ■ i - -------- -------------- ---  - - ~ J —r

Herbert and Ladrie

r- ' •- • . *5 — , - • - . . i-

442-452 No. Main St. Barre, Vermont

Smitti, Whitcomb & Cook Co., lite.
Mašinos Glansuoti - Mogliuoti ir kiti reikmenys 

Sunkiosios Mašinos

“Puošnūs Paminklai, Tradicijinio Gražumo”

14-20 Jefferson St.

West Second St. Tel. 235 Barre, Vermont

Telefonas 454

“JŪSŲ BUICK PRISTATYTOJAS”

H.6.BENNETT CO.,lnc.

t

UNION GRANITE COMPANY

Išdirbėjai Granitinių Paminklų
10 Blackwell St. Tel. 226 Barre, Vermont

Barre, Vermont
r --K . •>

Johnson and Gustafson

Išdirbėjai “SUPERCRAFT” Paminklų

£ Z Bbyriton St. Tel. 948 Barre, Vermont
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•AINT JOBEPH’8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
Cntered m MCond-claM matter SepL 12, 1915 at the post office at Boeton, 

Meee under the Act of March 3. 1870
Acceptance for malling at special rate of poaUge provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRLPTION KATES:

Domestic yearly ____________ $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly  ...... $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________  $4.(X.
Viena kart savaitėje metams $2.0<?
Užsieny metams ____________  $5.0C
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.5<

DARBININKAS
M* West Broadway, South Boston, Maaa

Telephone SOUth Boeton 2880.

Padėkonės Diena
Padėkonės diena tai linksma ir jauki šventė, dau

giausia dėlto, kad Amerikoj, apskritai kalbant, turime 
už ką Dievui dėkoti, ypač atsižvelgiant j dabartinę pa
saulio padėtį ir palyginant ją su mūsiške. Kur tik pa
žvelgsi, visur karo baisenybės. Įsivaizduokim Angliją. 
Galingas Londonas ar kiti britų miestai — kokia jiems 
teko padėkonės diena! Jau porą mėnesių eina ten nuo
latiniai orlaivių puolimai. Kur kris jų bombos, niekas 
nežino, ir tas nervingas įsitempimas, tarsi kokia klai
ki šmėkla, alsina gyventojus, kaip nuteistuosius mirti 
kalėjimo įnamius. Žino, kad neužilgio mirs, bet neži
no, kurią dieną ir valandą. Ir tas netikrumas dėl savo 
likimo beveik tiek pat įkirus kaip pati mirtis. Taip y- 
ra Anglijoj ir kitose karo paliestose šalyse.

Mintis savaime skrenda į pavergtąją Lietuvą ir 
skaudus rūpesnis suspaudžia širdį. Koks ten gyveni
mas? Kiek šėlsta ir smarkauja bolševikai? Kiek plėš
rioji meška išleido nagų Lietuvos kūnui draskyti? 
Kiek nuodų tie barbarai įdiegė į tautos organizmą ir 
kiek dar taupina būsimam laikui? Kiek pažengė ko
munizmo ir surusinimo propaganda? Tie visi klausi
mai ypačiai tuomi sunkūs, kad neturime tikslaus į 
juos atsakymo. Visa Lietuva uždaryta tamsiam kalė
jime, iš kurio jokio balso nesigirdi. Ten baisu ir tam
su, kaip kapinyne nakties metu.

Nieko, nė iš tolo tam panašaus, Amerikoj neturi
me. Karas mus nepalietė, laisvės ir duonos yra, chuli
ganai tvarkos nedrumščia, piliečių gyvastis ir nuosa
vybė apsaugota. Bet palūkėkit — kai kas sako — dar 
ir šičia visko gali būti. Ir karas gali ateiti, ir nežinia 
kaip ilgai tvarka ir gerbūviu teks džiaugtis.

Tiesa, ir čia visko gali būt. bet — kam bėgti įvy
kiams už akiu? Jei nelaimės ateis, tai kreipsimės į Die
vulį, kad išgelbėtų, Gi kol jų nėra, negalim prieš laika 
rūgoti, bet privalom Apveizdai dėkoti ne tik už tai, 
kad nelaimiu neturim, bet ir už tai, kad taikos, tvar
kos ir kitų Dievo dovanų mums netrūksta. K.

Lapės Gudrumas Ir Vilko 
Plėšrumas

Vienas stambus valdininkas, Dies Komisijos na
rys, padarė šitokį pareiškimą: “Mes sparčiai artina
mės prie krizės, kurioje turėsime griežtai išspręsti: 
ar leisime prieš-amerikietiškoms klastingoms gru
pėms sauvališkai šią šalį valdyti?” Toliau kalbėda
mas, minėtasai valdininkas pasiūlė pašalinti Vokieti
jos ir Italijos pasiuntinius. Apie Rusiją nė žodelio.

Tiesa, kad naciai ir fašistai elgiasi Amerikos že
mėje labai atkakliai ir brutališkai, bet patardamas pa
šalinti jų atstovus, minėtasai valdininkas parodė dau
giau patriotinio įkarščio, negu politinės išminties, nes 
toks žingsnis būtų beveik panašus paskelbimui karo. 
Bet kadangi tasai valdininkas nėra atsakingas Wa- 
shingtono vyriausybės diplomatas, tai Vokietija ir I- 
talija nereikalaus iš Amerikos jokio pasiteisinimo. 
Vis dėlto jo pareiškimas labai charakteringas. Kodėl 
jis nieko neprasitaria apie Rusiją? Ar sovietų pasiun
tinybė tiek jau nekalta, kad apie ją netenka nė prisi
minti? 0 gal kalbamasai valdininkas tiek neakylus, 
kad nieko įtartino nebūtų pastebėjęs Amerikos komu
nistų veikloje? Tai neįmanoma. Juk dar neperseniai 
Dies Komisija, prie kurios tas valdininkas priklauso, 
mūrus vertė ant čionykščių bolševikų. Dabar kažkaip 
keistai apie juos nutilo. Tai gal bolševikai griežtai pa
sikeitė ir virto nuoširdžiais demokratais, visame kame 
Amerikai ištikimais? Tai būtų bolševikiškas stebuk
las, į kurį nieks netiki. Čia visai kas kita. Čia pasireiš
kia Maskvos politika, tiek nepastovi ir vyliūginga, kad 
jos veidmainvstė viešu skandalu atsiduoda.

Nuo susibičiuliavimo su Hitleriu, Maskva veda 
dviveidišką bailio politiką, ypač Balkanuose. Ji verkia
mai nori Dardanelius paveldėti, o bet gi leidžia Hitle
riui šeimininkauti Rumunijoj ir Bulgarijoj. Gal tikisi, 
kad Hitleris, užkariavęs Dardanelius. paskui atiduos 
juos sovietams? Stalinas ne toks jau kvailas, kad tam 
tikėtu. Jis tiesiog vokiečių bijosi — tai ir visa paslap
tis. Tik iš baimės Hitlerio draugu apsimeta. Sovietų 
ponai tik vieną liniją teturi — išsilaikyti valdžioj. To
kius žmones patys bolševikai vadina “škurnikais” — 
savanaudžiais, kuriems tik jų kailis terūpi. Ir Ameri
koj tas pat ką Balkanuose. Bolševikai laikinai apsi
dengia avies kailiu, po kuriuo slepiasi lapės gudrumas 
ii* vilko plėšrumas. K.

DARBININKAS

JO ŠVENTENYBES POPIE
ŽIAUS PIJAUS XII MOTU 

PROPRIO
Visi žino, kad nuo to laiko, kada šis naujas baisu

sis karas sukrėtė visą Europą, mes darėme viską, kc 
reikalauja didinga atsakomybė, surišta su Dievo už
dėta Mums pareiga, ir ką patarė Mums daryti tėviška 
visų tautų meilė. Mes tai darėme ne vien tam, kad tarp 
tautų būtų sugrąžinta tvarka ir teisingumas, kurio, 
deja, dabar pasauly taip trūksta, bet ir tam, kad Die- J 
vo paguoda ir ramybė ir žmonių pagalba, kiek tik ga
lima, būtų suteikta visiems tiems, kuriems siaučian
čios karo baisenybės atnešė tiek kančių ir sielvartų.

Bet kadangi tos žiaurios kovos, užuot mažėti, vis 
eina smarkyn, ir Mūsų balsas šaukiąs prie taikos pa
skendo ginklų žvangesy, tai Mes drebėdami, bet ir pa
sitikėdami kreipiam savo mintį prie Gailiaširdystės 
Tėvo ir ramybės bei paguodos Dievo ir maldaujame 
ramesnių žmonijai laikų nuo To, kurs palenkia žmo
nių valią ir savo Dievišku nustatymu tvarko įvykių 
eigą. Tačiau Mes gerai žinom, kad Mūsų maldos bus 
sėkmingesnės, jei tobuloj minčių santaikoj, Mūsų 
vaikų maldos susijungs su Mūsų maldomis.

Todėl, kaip atėjus gegužės mėnesiui, Mes kvietė
me ištikimuosius krikščionis katalikus, ypač vaiku
čius, eiti prie Panelės Dievo Motinos altorių melsti 
Dangaus pagalbos, taip dabar įsakome visam pasau
liui lapkričio 24 dieną padaryti viešas pamaldas, vie
nybėje su Mumis. Ir mes turim pilną pasitikėjimą, 
kad kiekvienas Bažnyčios vaikelis su dideliausiu noru 
pritars Mūsų pageidavimui, kad susidarytų didingas 
choras maldų, kurios pakilusios į Dangų, pelnytų 
mums Dievo malonę ir pasigailėjimą.

Mes taip pat tikimės dar svarbesnio dalyko, t. y., 
kad šis maldos vajus bus suderintas bei sujungtas su 
atgailos darbais ir su dvasine mūsų gyvenimo patai
sa, tampriai taikantis prie Kristaus įstatymų. To rei
kalauja dabartinieji ir busimieji pavojai, kuriuos ry
tojus gali atnešti. To reikalauja Dievo Gailestingumas 
ir Jo Teisingumas, kurį mes turime permaldauti. Bet 
kadangi nėra galingesnių priemonių Dievo Didenybei 
itikti, kaip Švenčiausioji Eucharistijos Auka, kurioje 
žmonių giminės Atpirkėjas Pats yra aukojamas “ty
riausia visose vietose Auka”, tai Mes norime, kad tą 
dieną, kada ta Švenčiausioji Auka bus atnašaujama, 
visi altoriaus tarnai bei kunigai, Šv. Mišias laikydami, 
dvasiniai su Mumis susijungtų, kuomet tą šventą Au
ka atnašausime Vatikano Bazilikoj, prie šventųjų A- 
paštalų grabo.

Todėliai Mūsų pačių sumanymu (Motu Proprio) 
ir Mūsų Apaštališku Autoritetu, nustatome, kad lap
kričio 24 dieną visi kunigai, kuriems privalu laikyti 
Mišias už pavestus jiems žmones, atnašautų jas Mū
sų intencija.

Be to, Mes pageidaujame, kad visi kiti kunigai, 
diieceziniai ir vienuoliai, žinotų, jog jie padarys Mums 
labai daug malonumo, jei Pakylėjimo metu sujungs 
savo mintis su Mūsų intencija. Gi Mūsų intencija yra 
šitokia: kad per neįkainuojamą vertybe tu visų Šven
čiausios Eucharistijos Aukų, tą dieną Amžinajam Tė
vui atnašaujamų, visuose pasaulio kraštuose, visi žu
vusieji dėl karo apturėtų amžinąjį atsilsį; kad pabėgė
liai, tremtiniai, kaliniai ir visi, kurie kenčia, apverkia 
žuvusius saviškius ar kitokiais būdais neša karo ne
laimiu naštą, būtų dvasiniai suraminti ir paguosti, ir. 
nagaliau. kad tvarka ir teisingumas būtų sugražinta 
kad krikščioniškoji meilė nuramintų žmonių mintis 
ir širdis ir kad tikroji taika suvienytų visas tautas 
broliškoj meilėj, kaipo vieną šeimą, grąžinant jiems 
ramvbę ir gerbūvį.

Duota Vatikane, Kristaus Karaliaus šventėje, 
spalių 27,1940 m.

Didžioji Mūsų Pareiga
Nors Lietuvos Valstybe Užsmaugta, 

Bet Lietuvių Tauta Gyva
Iš istorijos žinome daug 

atsitikimų, kaip kartais 
net didelės tautos praran
da savo nepriklausomybę. 
Bet kol tautos gyvos, susi
pratusios ir veiklios, jos 
niekad nenustoja kovoju
sios dėl savo valstybės at
kūrimo ir tinkamam mo
mentui atėjus vėl atgauna 
nepriklausomybę.

Mūsų tauta nors negau
si, bet susipratusi ir veik
li, todėl nėra abejonės, kad 
jos prisikėlimas yra tik 
trumpo laiko klausimas.

Kova už tautos išsilais
vinimą negali sustoti nė 
minutei. Jeigu mūsų tau
tos dauguma kentėdama 
bolševikų okupaciją nega
li laisvai pareikšti savo va

lios, tai mūsų išeivija su
daranti lietuvių tautos 
trečdalį ir turėdama gana 
palankias veikimo sąly
gas, turi energingai vado
vauti Lietuvos išlaisvini
mo darbams. Kova jau 
pradėta, belieka, sutelkus 
visas kuriamąsias lietuvių 
išeivių jėgas, planingai 
tęsti Lietuvos Valstybės 
atkūrimo darbą.

Visi atsimename kiek 
entuziazmo ir pasiaukoji
mo Lietuvos reikalams ro
dė Amerikos lietuviai di
džiojo karo pabaigoje.

Milijonai dolerių plaukė 
į pagalbą atgimstančiai 
Lietuvai.

Įsikūnijo ilgų metų lietu
vių svajonė— lietuvių tau-
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Kas Buvo Nepriklausomoji Lietuva
LIETUVOS TURTAI

j davė vaisių, kuriais pragy- 
;veno visi ir dar galėjo ne- 
įmaža išvežti į kitus kraš
tus. Lietuvos dirvoj tar-l 
’piai augo rugiai, kviečiai,

Žinome, kad Lietuva ne
buvo turtinga šalis, tačiau 
Lietuva yra labai graži ir 
užtenkamai turėjo gėry
bių pragyventi kiekvie
nam lietuviui ir Lietuvoje avižos, miežiai, grikiai, li- 

svetim- nai, dobilai, ir kiti javai 
Didžiausias Lie- bei augalai. Lietuvos pri- 

ir lietuvių žiūrimi daržai augino į- 
run- 

pamidorų, 
žemelė morkų, ridikų ir daugybė 

Dauguma kitų. Bulvės Lietuvos lau- 
nors kams ypač dažnas ir gau-

keliu.
tatoriai, susitarę, sudras
kė į gabalus gyvą Europos 
kūną, panaikindami visą 
eilę nepriklausomų vals
tybių ir kaip plėšrūs žvė
rys nusinešdami, kiekvie
nas po gardesnį kąsnį. Tų 
nelaimingų aukų skaičiuje 
ir mūsų senoji Tėvynė Lie
tuva. Būdami logiški, jei 
nesigailėjo darbo ir aukų 
steigiant Nepriklausomą 
Lietuvą, turime atgaivinti 
seną pasiryžimą ir vėl iš 
naujo aukotis, kad mūsų 
ankstyvesnės pastangos 
nenueitų niekais. Lietuva 
turi būti vėl Nepriklauso
ma valstybė 
lauja lietuvių tautos didin
ga praeitis, knygnešių ir 
karių - savanorių pralietas 
kraujas ir dabartinės lie
tuvių kartos garbė.

to reika-

nrisiglaudusiems 
saliams.
tu vos turtas L _____,
labiausiai mėgstamiausias vairiausių daržovių: 
buvo lietuviškos sodybos, kelių, agurkų, 
šventoji Lietuvos 
maitintojėlė.
žemės yra derlinga, _______ _
dalis yra ir mažiau derlin- sus augalas. Paskutiniais 
gos. Visumoj Lietuvos že- laikais labai didelės reikš
mė, lietuvio įdirbtas ūkis, mes turėjo sodai, kurių 

vaisiais naudojos Lietu- 
ta įsteigė savo Nepriklau- vos gyventojai ir užsienie- 
somą Valstybę, kuri per 22 £įaį galėjo ragauti lietu- 
metus tvirtu žingsniu žen-|viškų obuolių, kriaušių, 
gė progreso ir stiprėjimo slyvų, vyšnių. Uogos ir 
keliu. Dabar Europos dik- grybai taip pat gausiai au

ga Lietuvoj ir todėl netik 
, patiems yra geras mais
tas, bet ir kiti galėdavo 
gauti pasiskanėti mūsų 
skanėsiais.

Miškai ir girios, ąžuoly
nai ir beržynai yra viena 
iš svarbiausių gėrybių Lie
tuvoje. Su mišku, gojum 
lietuvis suaugęs nuo seno
vės laikų. Miškai tarnauja 
šildyti namus, statyti tro
besius ir miško medžiaga 
duoda galimybės gauti iš 
kitų kraštų reikalingų sau 
prekių. Todėl miškai retė
jo ir mažėjo, nes daug miš
kų turėjo iškirsti ir eks
portuoti užsienyn.

Lietuvos gilybėse nėra 
juodojo aukso — anglių ir 
metalo, sidabro ir aukso, 
bet Lietuvos žemė turi ki
tų vertybių: durpių, krei- 

Aukodami šiandien tau- ! dos, molio, kalkių ir kt 
tos išlaisvinimui vieną ki- Lietuvos vandenyse yra 
tą dolerį, išsaugosime dau- Į gausiai žuvų, vėžių. Patys 
gelio savo tautiečių gyvy
bę, kurią šiandien okupan
tai taip mažai tebrangina. 
Mes savo veikla ir nuola
tiniu budėjimu lietuvių 
tautos sargyboje, prilai
kome kerštingą okupantų 
ranką nuo dar didesnių 
žiaurumų mūsų tautiečių 
atžvilgiu.

Jei mūsų budrumas nors 
valandžiukei susilpnėtų, 
tuojaus mūsų broliai Lie
tuvoje pajustų dar didesnį 
okupantų spaudimą.

Lietuvių tautos energin
gai išsilaisvinimo akcijai 
pasaulio valstybių sostinė
se ir tų valstybių visuo
menėse palaikyti, pabėgė
lių kančioms sumažinti ir 
jų egzistencijai užtikrinti, 
reikalingos gana stambios 
pinigų sumos.

Aukokime kad ir nedide
lėmis sumomis, bet auko
kime visi, tada tautos iš
laisvinimo našta taip ne
spaus mūsų pečių. Pir
miausiai užsirašykime 
Lietuvos Gelbėjimo Fron
to kareiviais, paaukodami 
Lietuvai Gelbėti Fondui po 
vieną dolerį nario mokes
čio. Kaip pradžia bus pa
daryta, tada veiklos ratas 
suksis ir darbas savaime 
eis pirmyn.

Jeigu politinė Lietuvos 
laisvės kova kiek ilgėliau 
užsitęstų, tai plati nuotai
kinga ir suaktyvinta kul
tūrinė lietuvių išeivijos 
veikla čia Amerikoje, bus 
tuo nepajudinamu pagrin
du, niekad nepailstančiai 
ir energingai tautos išlais
vinimo ir Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkūri
mo akcijai. Šiandien lietu-

gal dėl to ir kitų aplinky
bių javų kaina labai nu
puolė. L’kininkavo naujo
viškai, vartojo mašinas ir 
kitus naujoviškus išradi
mus, kad tik naudingiau 
būtų, ūkiui ir ūkininkui.

1 Naujasis ūkininkas labai 
didelę pažangą padarė pie
nininkystėj, gyvulininkys
tėj ir paukščių ūkyje. Dau
guma ūkininkų statė pieną 
pienines, kurios gamino 
sviestą ir gabeno į viso pa
saulio rinką. Lietuvos au
ginamos kiaulės - bekonai 
buvo ypač mėgstami ang
lų ir amerikonai skaniai 
juos valgydavo. Lietuvoj 
gamintas sviestas ir sūris 
taip pat turėjo plačią rin
ką. Visoki paukščiai pla
čiai buvo auginami ir ga
benami užsienin.

Baltijos jūros dovana 
gintaras buvo viena žy
miausių gėrybių. Gintaro 
prekyba plačiai buvo žino
ma Lietuvoj ir už Lietuvos 
ribų. Iš gintaro darydavo 
visokius įvairiausius daly
kus, ypač religinius ir 
šiaip smulkmenas.

Visos tos nors nedidelės, 
bet gausios gėrybės ir lie
tuvio didelis darbštumas 
padarė, kad Nepriklauso
moj Lietuvoj buvo visiems 
gera gyventi, o kas mokė
jo geriau susitvarkyti tas 
galėjo labai gerai gyventi.

St.

St. Gabaliausko Prakalbos

vandenys gali tarnauti 
gauti elektrai, varo malu-ford, Conn. 
nūs ir kitas mašinas.

Nepriklausomos Lietu
vos lietuvis mokėjo gra
žiai išnaudoti visas gėry
bes ir iš to pasidarė sau 
geresnį gyvenimą ir visai
valstybei buvo geriau. Mū-j 
sų broliai ūkininkai sten- Mich. 
gėsi gerai įdirbti ir įtręšti 
savo žemę, 
buvo labai pakilęs, nors!

Neseniai atvykusis iš 
Lietuvos adv. Stasys Ga- 
baliauskas sakys kalbas 
apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą šiose vietose:

Lapkričio 29 d. —Bayon- 
ne, N. J.

Gruodžio 1 d. Hart-

Maria-j Gruodžio 3 d. — 
nanolio Kolegijoj.

Gruodžio 5 d. — Roches- 
ter, N. Y.

Gruodžio G d. — Niagara 
Falls, N. Y.

Gruodžio 8 d. — Detroit,

Nuo gruodžio 8 d. New 
todėl derlius; Yorko apylinkėse.

vių tautos likimas yra jos 
išeivijos rankose ir nuo 
mūsų lietuvių išeivių A- 
merikoje pasišventimo lai
psnio pareis Lietuvos atei
tis.

Atsakomybė prieš istori
ją, dėl lietuvių tautos liki
mo kris ant mūsų kartos 
lietuvių išeivių, nes tik 
mes vieni Amerikos lietu
viai, iš visos mūsų tautos, 
beturime pilną 
laisvę. Būkime 
ruošę garbingai 
šį didįjį istorijos

v •

veikimo 
tad pasi- 
prisiimti 
sprendi

mą, o kad istorija mūsų
nepasmerktų, su nuošir
dumu ir lietuviams įpras
tu uolumu, išpildykime 
Apvaizdos mums skirtas 
pareigas.

Šia didžiąją tautos parei
gą patys, be didelių ragi
nimų, atlikime. Jei iš mū
sų reikalaujama būti Lie
tuvai Gelbėti Fondo nariu 
ir didiesiems tautos reika
lams sumokėti bent vieną 
dolerį į metus, patys pa
siųskime savo auką į A. L. 
R. K. Federacijos centrą 
(2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.), išrašant če
kį iždininko kun. Pr. Juro 
vardu.

I

Britų naujas oro karo jė
gų vadas Marshal Sir 
Charles Portal, tik po pa
skyrimo apžiūri jam pas
kirtas funkcijas. Jis jau 
spėjo išpilti kailį naciam^.
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

K. BAJERCIUS,

Motina
Devynias dienas ir devy
nias naktis ėjau be poilsio 
keliais akmenuotais basas, 
ir mano kojos krauju pa
tekėjo. Lauke siaučia bai
si audra ir vanduo srovė
mis švirkščia ir debesų, 
kaip iš kiauro ežero, o ma
no rūbai suplyšę ir ant pe
čių jau nebesilaiko.

Išmesk man, sese, pro 
duris nors autuvus, 
riuos rytoj tavo tarnai iš
mes į sąšlavyną, kad galė
čiau jais apauti krauju pa
sruvusias savo kojas ba
sas, ir tavo tarno seną ap
siaustą, kad galėčiau juo 
savo pečius nuo lietaus 
pridengti.

O sesuo rūsčiu balsu ta
rė tuomet:
— Jei dar prakalbėsi tik 

nors vieną žodį, pašauksiu 
dvyliką tarnų, kurie lazdo
mis tave apkuls ir įmes į 
mano rūmų tamsius rū
sius, kuriuose gyvas supū
si.

Palik tuoj mano rūmų 
duris ir eik iš kur atėjęs 
esi. Eik, kur tavo kojos 
neša ir akys veda, kad ne- 
išgirščiau nė tavo balso. 
Nenoriu tokio brolio nei 

nei girdėti, kuris 
bastosi lyg elegeta po pa
saulį.

Ir nuėjau galvą nuleidęs 
be kelio ir be tako skersai 
per laukus, giliais grio
viais išvagotus. Nuėjau ly
taus srovių plaujamas ir 
žaibų svilinamas. O kur ė- 
jau, kur koją dėjau, ten

mane 
šventė.

(Tąsa)
— Šiandien pas 

šventė. Didelė 
Šiandien mano rūmuose
susirinko į puotą visos a- 
pylinkės kunigaikščiai ir 
kunigaikštienės, karaliai 
ir karalyčiai. Nenoriu, kad 
atėjęs gėdą man padary
tum. Nenoriu, kad per ta
ve būčiau visų išjuokta, 
jog turiu brolį, kuris au
drai siaučiant vaikšto vie
nas be palydovų. Vaikšto 
pėsčias ir neturi savo pa
stogės. Palik mano rūmų 
duris ir eik iš kur atėjęs 
esi.

— Paklausyk, sese! — 
mėginau dar kalbėti. — 
Paklausyk, miela mano se
se! Esu tikras tavo brolis, 
kuris kartu pas tėvus au
gau. Apkeliavau visą že
mę tris kartus skersai ir 
tris kartus išilgai. Kur ė- 
jau, visur su džiaugsmu 
buvau sutinkamas ir su 
liūdesiu išleidžiamas. Ka
ralių dvaruose puotas man 
kėlė, o miestų seniūnai gy
vų gėlių vainikais vartus 
papuoštus plačiai atidary
davo dar už devynių mylių 
į tą šalį, į kurią eidavau.

Tik kai mano brangioj regėti 
rūbai sudilo ir suplyšo, 
tuomet likau visų panie
kintas ir atstumtas. Tuo
met likau visų nekenčia
mas, lyg piktų raupsų ap
sėstas, ir pėsčias parėjau 
j savo gimtąjį šalį.

Devynias dienas ir devy
nias naktis pėsčias ėjau.

ku-

Šios rūšies astuoniais guzikais Magnone, priduo
da merginai didelio patogumo ir gražumo. Manoma, 
kad bus tokių panelių, kurioms kris į akį. Vis tai kaž
kas tokio naujo. . _____ __

džiaugsmo ieškoti.
Prasivėrė tuomet sukly

pusios durys. O už slenks
čio sena motina ant lazdos 
pasirėmusi tarė:
— Įeik, sūnau, į mano su

lūžusią trobelę. Įeik, mie
las, į vidų, nes mano lūš- 
ne, kad ir tamsi, bet šilta. 
O lauke tokia audra dūks
ta, kokia seniai jau yra bu
vus, ir lytus srovėmis taip 
teka, kaip mano akys dar 
nė neregėjusios. Įeik, ma
no senų dienų paguoda, ir 
atsiseks už'skobnies į pir
mąją vietą, nes pavargęs 
esi. Aš nesuvalgiau šįryt 
kaip ir vistfomet paskuti
nio trupinio duonos, kurią 
man geri žmonės atnešė, 
ir neišgėriau paskutinio 
vandens lašo, taupydama 
tau sutikti, nes kas rytą ir 
kas vakarą,* kas dieną ir 
kas naktį .tavęs laukiau 
sugrįžtant, kaip saulės už
tekančios. O dabar sulau- 
— —ž----------------
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kruvinos pėdos pasiliko.
Kai pasibaigė platūs 

laukai ir prasidėjo giria; 
kai prasidėjo tankus ir ne- į 
įžengiamas eglynas, išvy-i 
dau tame pagiryje mažą; 
švieselę švitint. O kai ar
tyn priėjau, radau čia ma
žą-, sukrypusią ir dūmais 
surūkusią trobelę. Čia sto
vėjo sulinkus maža lūšne
lė kiauru šiaudų stogu, ku
rios langai išbirę skurliais 
užkamšyti ir durys plaušų 
saitais pasietos buvo. Lyg 
atsiminiau matęs ją kaž
kur ir kažkada, lyg sapne 
sapnavęs ar pasakoj gir
dėjęs.

Pabeldžiau į trobelės du
ris ir tariau:
— Jei čia dar yra nors 

vienas gyvas žmogus, ati
daryk man savosios lūš
nos duris ir priimk į vidų, 
kad galėčiau pastogėje 
paslėpti savo nuvargusius 
kaulus nuo audros, kuri 
lauke siautėja.

O kai sugirgždėjo trobe
lės durys ir praviro plyšys, 
pasigirdo pro jį žodžiai lyg 
iš po žemių:
— Kas tai? Girdžiu lyg 

savo sūnaus balsą. Gir
džiu lyg balsą tikro savo 
sūnau, kuris išėjo į pasau
lį džiaugsmo patirti, kad 
galėtų pažinti savo jaunas 
dienas. Kuris išėjo į pa
saulį brangiais rūbais ap
sivilkęs, kad juo žmonės 
pasigrožėtų.

Tuomet supranau, jog 
tai mano motinos balsas. 
Supratau, jog čia kalba 
mano motina, kurią pali
kau vienų vieną be duonos 
kąsnio, kad badu numirtų. 
Tuomet supratau, jog čia 
kalba tikra mano motina, 
ir tariau:
— Taip, motin. Čia yra 

tavo sūnus, tasai palaidū
nas sūnus, kuris paliko ta
ve seną vargo vargti. Čia 
tavo sūnus, kuris tave api
plėšė ir puikiais rūbais ap
sivilkęs

V •Kai žiema artinasi, tai ir.
kailiniukai Įgauna ypatin- kai ta privilegija drąsiai 
gos reikšmės. Jie tuomet imama, patogių progų pa
tinka ir panelėms. Ir šioji sitaiko daug dažniau, negu 

išėjo į pasaulį gražuolė jais džiaugiasi.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisve
Parašė FULTON J. SHEEN

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

Išvertė Petras Aikšnoras, Jr. i

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas 
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv. Tėvą 
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KLAIDINGA LAISVĖ
(Kalba pasakyta sausio8,1939)

Bet kadangi religija buvo atmesta kaipo 
“neišspręsta”, nes mintys buvo pametę teisy
bės meilę, teliko tik viena išvada ir tai buvo, 
kad žmonės būtų priversti gyventi bendrai 
gerovei; reiškia*-pagrobtr-turtą ir jėgas, kad

U
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kiau, ir turėsi kuo pasis- (F“R 
tiprinti. Įeik, sūnau, ir būk ” ’
mano lauktasis svečias, 
kad galėčiau dar nors kar
tą pažiūrėti į mėlynas ta-' 
vo akis ir pabučiuoti tavo 
lūpas, nes mano dienos jau 
visai baigiasi. Mano die
nos jau visai trumpos, ir 
noriu dar išgirsti nors vie
ną brangų tavo žodį, jog! 
buvai laimingas kad ir 
trumpą valandėlę. Įeik, 
pasiilgstasis sūneli, į ma
no lūšnelės vidų, kad galė
čiau dar nors vieną kartą 
prispausti tave prie savo 
senos krūtinės.

Bet kai savo koją per 
slenkstį kėliau į senosios 
lūšnos vidų, linktelėjo že
mė, lūžo sutrūnėjusi mano 
motinos lazda, ant kurios 
ji rymojo, ir...

...aš pabučiavau tik šą
lančias motinos lūpas ir 
užspaudžiau pirštais jos 
gęstančias akis, iš kurių 
nubiro dvi didelės sidabro 
ašaros, nusruveno išseku
siais jos skruostais ir nu
džiūvo. O gal nenudžiūvo, 
gal įsisiurbė į jos veido 
raukšles. Gal iki širdies 
jai nutekėjo.

Savomis rankomis suka
liau šitą ąžuolo kryžių ir 
pats jį čia įkasiau. O po 
tuo kryžium yra mano 
motinos kapas.

Bet nuo tada aš netekau 
nei poilsio nei ramybės. 
Einu ir einu kaip amžinas 
bastūnas per pasaulį šunis 
lodydamas ir žmonių pirš
tais rodomas. Tiktai kas 
pavasarį, kai sužysta lau»- 
kuose remunės ir pievose 
smilgos, iš tolimiausiųjų 
kraštų atklystu kaip kla
jūnas aplankyti šios vie
tos ir atsidusti giliu ato
dūsiu.

Bet saulė, antai, jau į 
vakarus krypsta, ir man 
atėjo laikas keliauti kur a- 
kys ves,,.

Prakaitą ir dulkes nuo 
veido nusibraukė ranka ir 
nuėjo lazda pasiremdamas 
nepažįstamasis keleivis 
plačiu vieškeliu paskui 
saulę, besiritančią į raus
vus saulėlydžius.

(Pabaiga)

, Artistė Joan Bennett ir jos vyras, judamų paveik
slų išdirbėjas, pasprukę iš Hollywood į New Yorką, 
ilsisi privatiškoje kompanijoje.

Juokinga" Poema įjg|įjy£|l

Draugiška Ženatvė Ir Krikštynos”
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Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o

Rašo: Lietuvis

(BENDRAI)
Draugai komunistai supranta dalykus, 
Pasikeitė vaizdas čionai jiem atvykus: 
Įstatyms išėjo — ir žmogus nežuvęs! 
Jam suteikia laisvę civilės jungtuvės.

Nespėtną mergelę prie progos sutikęs, 
Be didelio vargo valdybon nuvykęs; 
Po kelių minučių tau popieris duotas 
Ir brangus tavorščiau esi jau ženotas.

Žmona nusibodo — iškelsi jai bylą, 
Klausysis kai storas teisėjas prabyla: 
“Tavorščiau, čia rojus ir nenusigąski. 
Tau duotas divorsas, sau kitą suraski”.

Ir vėl kavalierius jauties atjaunėjęs, 
Kol laikas ateina ir kitą suėjęs 
štai skubi valdybon — nubodo vienatvė! 
Vėl popierį gauni, vėl nauja ženatvė. 

Taip tos procedūros iš naujo kartosis. 
Po teismus, valdybas dažnai baladosis 
Ir štai gražų rytą, kada atsibusi 
Nustebęs smarkiausiai, seniu pasijusi.

Ims įvykiai keistis tarytum per miegą 
Ir greit sužinosi, kad “žmona” pabėgo, 
O būdamas senas — tavorčkos negavęs- 
Tu vienišas liksi “rojaus”, paragavęs.

(“LIETUVIŠKAI”)
Dabar pas tavorščius ženatvių tik oras 
Valdybos sužendo gyvenusias poras; 
“Draugai” pagyvenę kartu daugel metų. 
Tą “šliūbą” paimti dabar susiprato.

Manau net kaimynai tavorščiams pavydi, 
Kada tėvą, močią šliūban vaikai lydi, 
O kad taip nustebtų dar labiau kaimynai. 
Drauge su vesele jie kelia “krikštynas”!

Menka procedūra: viršaitis paprašo. 
Ant metrikų krikšto vaikai pasirašo 
Ir tuos pačius niekus minėt nusibodo, 
Juk matote patys kaip viskas atrodo.

Taigi komunistai taip kuria šeimynas, 
Čia kelia vestuves, čia kelia krikštynas. 
Ir lakas atrodo labai pasikeitęs 
Daugumas tavorščių juk veda žydaites.

Tavorščiai! Tėvynėj jūs duobę iškasę 
Pakeiskite kraują, pakeiskite rasę 
Lietuvišką vardą į šalį numeskit 
Tarp rusių, žydaičių žmonas susiraskit I 

(Bus daugiau)spėsi jas išnaudoti.

Italijoje, kur žodžio laisvė, spaudos .laisvė, 
reiškiasi tik su sąlyga, kad jie bus naudoja
mi palaikyti diktatorių. Asmenys, kurie ne
žiūri akis į akį su diktatoriais yra nupirkti 
arba likviduoti.

Ši nauja “reikalingumo laisvė” yra dar 
daugiau neteisinga negu indiferentizmo lais
vė. Diktatoriai davė žmogui tikslą, bet vietoj 
nukreipti šį tikslą žmogaus asmenybės ug
dymui, jie uždėjo tikslą, kaip “rasę” — na
cizmą, “valstybę” — fašizmą, ir “klasę” — 
komunizmą. Tuo būdu visa suma užėmė as
menybės vietą. Šie diktatoriai buvo teisingi, 
reikalaudami, kad laisvė turi tikslą, — bū
tent, visagalingą valstybę. Diktatūra yra tei
singa duodama tikslą, bet ji yra neteisinga, 
uždedama žemišką, vietoj dangiško tikslo — 
ekonominį, vietoj dvasiško; Ciesorių vietoj 
Dievo. Galiausiai, šis reiškia visų piliečių 
“išrinktos” laisvės panaikinimą; pav., kalbos 
laisvę, sąžinės laisvę, spaudos laisvę. Rusijos 
ir Vokietijos piliečiai turi beveik tą pačią 
laisvę, kaip anie du vyrai, kovodami kalėji
me, vienas iš kurių taria antram: “Aš noriu 
tau pranešti, kad aš turiu tiek pat teisės būti 
šiame kalėjime, kaip ir tu turi”. Ši nauja

Kai laikas ateina

susilygintų nelygybės. Tuo būdu gimė Fa
šizmo, Nacizmo, ir Komunizmo diktatūros. 
Jeigu avys savo noru nesubėgs į avidės pa
stogę, tuomet siųskite šunis jas suvaryti. 
Jeigu individai neatjaus savo Dievo duotų 
sąžinių, kurios ragina juos pažinti jų sociali
nes atsakomybes, tada diktatoriai privers 
juos tai daryti. Jeigu piliečiai savanoriškai 
nebus dori, tada valstybė jiems uždės savo 
reikalavimus. Vieningumas, diktatūrų at
siektas tuo būdu, neatsiranda iš vidaus per 
religiją, bet iš viršaus per jėgą.

Žinoma, joks diktatorius negalėtų bet ka
da nors laimėti visuomenę, jei jis nepažadė
tų jiems laisvę. Jis panaudotų prievartą, elg
tųsi kaip tironas, ištrintų visą opoziciją, ir 
išpirktų mažumas, bet visuomet būtų atsar
gus tai daryti šventu laisvės vardu. Tuo bū
du terminas laisvė pradėjo užimti naują 

i reikšmę. Mažiau suvienyta su indiferencija, 
; o daugiau su reikalingumu. Kaip Frederick 

Engels, garsus komunistas pareiškė: “Lais
vė yra reikalingumas”. Pav., akmuo yra lais-

• vas, nes paleistas iš rankos, jis klauso pri
traukimo dėsnio ir krinta į žemę. Žmogus y- 
ra šiuo atžvilgiu laisvas, nes jis žino, kad jis 
turi veikti pagal nustatytą teisę. Kada žmo- laisvės rūšis yra daug panaši į gegutės lais 
gus žino, ką jis turi padaryti, ir tai padaro, vę, gegutės laikrodyje.

• tada yra sakoma jis esąs laisvas. Taip, iri žmonėms balsuoti 100% už diktatorių, ka* 
diktatoriai sako: žmogus yra laisvas iki kolĮ riuomenės mechanizmas, baimė, propaganda

, jis klauso diktatoriaus valios, kuris visuomet ir išpirkimo baimė priverčia rinkėjų būrį 
i save jungia su bendra gerove. Tokia situaci- veikti, kaip panašiai laikrodžio mechanizmas. 
I ja randasi Rusijoje, Vokietijoje, ir šiek tiek priverčia gegutę veikti nustatytu laiku. B. d.
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Sąrašas pabėgėlių iš Lietuvos esančių įvairiose 
šalyse ir įvairiose vietose užsienyje:

1. J. Vailokaitis su šeima,
2. Dr. Petras Karvelis su šeima,
3. Kun. J. Prunskis,
4. Kun. 8t. Yla,
5. Advokatas Juozas Katilius,
6. Tardytojas Bernardas Žukauskas iš Ukmergės, ki

lęs iš Dzūkijos,
7. Pulk. St. Jurgutis su šeima. Pulk. Jurgutis prieš

keletą metų lankėsi Amerikoje Ginklavimo Val
dybos reikalais. Jo žmona lietuvaitė iš Manches- 
terio, Anglijoje,

8. Gabaliauskas, buv. kalėjimų inspektorius su žmo
na,

9. Masiulis, buv. Lietūkio sekretorius Kaune, kilęs iš
Panevėžio, su šeima. Jo žmona gim. Jankauskaitė,! 
žinomo seno Paryžiaus gyventojo Jankausko 
duktė,

10. Min. Em. Galvanauskas, buvęs Finansų Ministeris,
11. Aleks. Danta, buvęs Finansų vice-ministeris,
12. Lakūnas Pyragius, buvęs Aero-Klūbo sklandymo

mokyklos Nidoje įsteigėjas ir vedėjas, su broliu,
13. Lakūnas Dženkaitis su broliu,
14. Kapitonas Labanauskas ir dar 2 karininkai iš karo

laivo “Prezidentas Smetona” įgulos,
15. Kapit. lakūnas Gricevičius ir jo brolis, buv. mokes

čių inspektorius,
16. Gen. Plechavičius su šeima,
17. Kun. Pr. Gaidamavičius iš Širvintų,
18. Kaz. Čibiras iš Kauno, buv. “Šaltinio” redaktorius,

prieš kiek laiko buvęs Amerikoje,
19. Daščaras iš Pandėlio,
20. Kalasauskas, buv. krikščionių darbininkų sąjun

gos reikalų vedėjas iš Mariampolės,
21. Advokatas Bataitis,
22. Andrius Vosylius, pramoninkas, buv. Prekybos 

Rūmų {urmininkas Kaune, su dukteria,
23. Dr. Ant. Maceina, žinomas mokslininkas, kultūri

ninkas,
24. Lt. Aušrota su šeima, II skyriaus karininkas,
25. Kun. Venckus, jėzuitas, •
26. 3 vienuoliai Domininkonai iš Plungės,
27. Kun. Sušinskas iš Panevėžio,
28. Kun. Gurinskas iš Kybartų,
29. Kun. Tamošiūnas iš Šiaulių,
30. Kun. Daukantas iš Šiaulių,
31. Ats. pulkininkas Vaitiekūnas,
32. Danielius Rozenblatas su žmona,
33. Vytas Rozenblatas su žmona,
34. Trapinas iš Lietūkio,
35. Vaitkevičius, prekybininkas,
36. Laucevičius iš “Maisto”,
37. Jankauskienė su dukrele Birute,
38. Adv. Misiurevįčius iš Kybartų,
39. Dirmeikis, buv. “Lietuvos Aido” redaktorius, su 

žmona,
40. Povilauskas, jaunalietuvių veikėjas,
41. Raulinaitis, Licensijų komisijos referentas prie 

Finansų Ministerijos, su žmona,
42. Inž. Brunius, veiklus savo laiku aktyvistas Klaipė

doje,
43. Šakovas, Pasienio policijos baro viršininkas,
44. Jonas Vileišis, miškininkas, atsargos karininkas,

buvęs paskutinio prieš okupaciją Seimo narys, 
kilęs nuo Griškabūdžio,

45. Martynas Yčas su žmona,
46. Butėnas, iš “XX Amžiaus”,
47. Žilinskas, buvęs direktorius Ministrų Kabineto

kanceliarijoje ir Spaudos Skyriaus vedėjas Sau
gumo Departamente,

48. J. Norkaitis, Ekonominio Departamento Direkto
rius Užsienių Reikalų Ministerijos, su šeima,

49. Jurkūnas, Lietuvos Pasiuntinybės Taline sekreto
rius, ąnksčiau dirbęs Klaipėdos Uosto Valdyboje,

50. Jurkūnas - Šeinius, buvęs “Lietuvos Aido” redak
torius ir Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis Vilniuje,

51. Atsargos karininkas Lingys.
Pastebėtina, kad kai kurie suminėtų asmenų re

guliariai su galiojančiais dokumentais ir vizomis savo 
laiku pervažiavo sieną, bet, to nežiūrint, Sovietai kon
fiskavo jų visą turtą.

n.
Nužudytų ar nusižudžiusių Lietuvoje asmenų są

rašas:
1. Jonas Štaupas, byv. Ateitininkų Sąjungos Genera

linis sekretorius,
2. Juozas Tomkus, atsargos majoras, Valstybės Tary

bos referentas,
3. Generolas Grigaliūnas - Glovackis, advokatas,
4. Dr. Mickus, chirurgas, Sveikatos Departamento Di- 

' rektorius,
5. ̂ ®ubkus, Dr. Zubkaus, chirurgo, brolis,
6. Pulk. Saladžius, Šaulių Sąjungos Pirmininkas.

PAVYZDINGA LIETUVIŠKA JAKUČIŲ ŠEIMA

Lapkričio 19 d. š. m. pp. Benediktas ir Marcelė Jakučiai, gyv. 20 St. Paul St., Cambridge, Mass., minėjo 
savo 30 metų vedybinio gyvenimo sukaktį, pp. Jakučiai priėmė moterystės sakramentą šv. Patricijaus baž
nyčioje, Lewiston, Me., lapkr. 19, 1910. Penkius metus pagyvenę vedę Lewistone, persikelia į Cambridge. 
Mass., kur. ir dabar gyvena. Per 30 metų išaugino gražią lietuvišką šeimynėlę, būtent, keturis sūnus ir tris 
dukteris.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi: p. Vincas Sabas (žentas), p. Emilija Sabienė (Jakutytė), pp. 
Marcelė (Aksametauskaitė) ir Benediktas Jakučiai. Stovi iš kairės į dešinę: pp. Klemensas, Steponas, Ona, 
Alfonsas, Genovaitė ir Jonas Jakučiai.

p. Benediktas Jakutis paeina iš Zarasų apskr., Dūkšto par., Stašėnų kaimo. 1902 m. išvyko į Petrapilį 
(dabartinį Leningradą), ir 1906 m. atvyko į Ameriką. Jis yra ilgametis LDS organizacijos narys ir “Darbi
ninko” bendradarbis, skaitytojas ir rėmėjas. Daug dirba ir blaivybės dirvoje.

p. Marcelė Jakutienė paeina iš Raseinių apskr., Jurbarko par. Smukučių kaimo. Atvyko į Ameriką 
1908 m. Ji pergyveno daug sunkių valandų auklėdama gausią šeimynėlę, kuri dabartiniais laikais pp. Jaku
čiam yra tikras džiaugsmas.

pp. Jakučiai, kaip ir jų šeima priklauso prie parapijos ir jos draugijų, vietinių ir centralinių.
Lapkričio 24 d., 8:30 vai. rytą Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lietuvių par. bažnyčioje, Cambridge, įvyko 

šv. mišios pp. Jakučių ir šeimos intencijai* Sukakties proga sveikiname pp. Jakučius ir lin^i
me gausių Dievo malonių.

Pennsylvartijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio Parapija

. savo parapijinj beną, kuris 
I jums atneš garbes. Tik reikia 

bent kiek darbštumo, pasišven
timo iš jųsų pusės.

į
Kiek teko girdėti tai jau ren

giama trys puošnios ir tikrai 
didingos pramogos po Kalėdų. 
Kunigas Jeronimas dar niekam 
nėra pasakęs, bet jau teko iš
girsti. jog jis rengia kortų žai
dimo vakarą, metinį bankietą ir 
beno koncertą. Geriausios ir 
pasekmingiausios kloties ir pa
laimos visiems Ričmondo kle
bono ir vikaro sumanymams.

Lietuvos Gynimui Fondui Šv. 
Jurgio parapija yra paaukojus 
sekančiai:

Kun. Ignacas Zimblys $2.00: 
Kun. Jeronimas Bagdonas $2. 
00. Po $1.00 — Olga Aušuraite, 
Kazimieras Zadeiko, Antanas 
Janulevičius. Jurgis Juškaus- 
kas. Alena Kazakauskienė, Ro
žė Gudavičienė. Adolfas Zavad- 

i

skis. Nikodemas Kristopaitis, 
Magdalena Slavickienė, Natali
ja Danilevičienė. Juozas Kava
liauskas. Malvina Rupšienė. Le
onardas Mačionis,%Pranas Sira- 
tavičius, Stanislovas Mąslaus-

I
kas, Antanas Džikas. Antanas 
Šileika, Vladas Mociejus. Leo-
nas Ginkevičius, Juozas Balins- 
kis, Pranciška Sabaitė.

I
j Apart šių aukų buvo ir kitų 
mažesnių, taip kad iš viso susi
darė S34.75. Visa tai aiškiai pa
rodo jog mūsų parapijos 
viai dar neužmiršo savo 
tėvelių Lietuvoje.

šeštą spalių surinkta 
bažnyčios $25.97 tam 
tikslui ir buvo pasiųsta

. į centrą. Reiškia viso mūsų pa- 
• rapija paaukojo $60.72 Lietuvos 
Gynimui Fondui. Bastūnais.

) -

lietu-
tėvų

prie 
pačiam 
stačiai

WOODSTOCK
T Y P L W R I T F R S

tiko ar ko ten trūksta sunku 
pasakyti, bet tikimės jog ir jie i 
stos j pirmųjų eiles ir nepasi-; 
duos kitų parapijų panašioms., 
draugijoms. Atsiminkite, vyrai, 
jog artinasi visos Philadelphi
jos vyrų bendras susirinkimas, 

vieša paroda. Šįmet jau turite

moo.
Kunigas Jeronimas Bagdonas 

pasirengęs vesti radijo progra
mą su savo parapijos pragarsė
jusiu vaikučių benu, o kunigas 
dr. Vitas Martusevičius laukia 
progos parodyti, ką gali pada
ryti ir kaip pasirodyti jo rūpes
tingai prirengtas choras ir so- 
dalietės. Tai iš tikrųjų bus žin- 
geidu pasiklausyti ką tiedu vi
karai galės padaryti. Pagyven
sim. pamatysime. Tik nereikėtų 
perilgai laukti.

VVoodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

igų pinigų, tai esame tikri, jog 
išgirsime visiems lietuviams 
lauktiną ir labai reikalingą vi
siems Phladelphijos ir apylin
kės lietuviams programą. Kol 
kas nėra tikrai geros lietuviškos 

išski- 
Sodalietėsj riant dvi visai komercines pro

gramas. Būtų labai malonu ir 
žingeidu pamatyti, ką tiedu vi- 

. karai galėtų mū3ų lietuviams 
i parodyti lietuviškoje radio pro- 
J gramoje. Kiek teko girdėti, tai 

jiedu jau derasi su radijo sto- 

tim;s dėl naujos radijo progra-

MONTPELIER, VERMONT

Šv. Vardo draugija daug ža
dėjo nuveikti vasaros prieblan
doje. bet kol kas maža kas gir
dėti iš jų veiklos. Kas tai atsi-

UNION MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY
i

Šv. Jurgio parapijos sodalie- 
tės surengė ir įvykdino labai 
gražią ir vaišingą vakarienę;programos per radiją, 
trečiadienio vakarą,
daug darbo padėjo, kad vaka
rienė būtų graži, gera ir pa
sekminga. Po vakarienės, kuni
gas dr. Vitas Martusevičius. va
karo vedėjas, pakvietė kalbėti 
kunigą Slavėną, kuris paaiški
no Lietuvos esamąją padėtį ir 
ragino žmones bent kaip, bent
kiek prisidėti prie šelpimo Lie-: 
tuvos ir lietuvių. Gerbiamas Į 

kunigas Ignacas Zimblys suma-: 
nė padaryti rinkliavą Lietuvos; 
ir lietuvių gynimo fondui. Rin
kliava gerai pasisekė, kaip pa
aiškės iš žemiau pažymėtų rink
liavos pasekmių.

Kunigas Jeronimas Bagdo
nas. jaunas vikaras, rašyto
jas, vėl pradeda savo religijos 
pamokas visiems jauniems, y- 
pač tiems, kurie lankosi viešose 
mokyklose. Public High 
Schools. Pamokos prasidėjo an
tradienį ir tęsis kas antradienis 
per ištisą žiemą. Jis taipgi pra
dėjo lietuvių kalbos pamokas tą 
patį vakarą po religinių pamo
kų. Gražus ir skaitlingas rate
lis klausosi ir vienos ir kitos 
pamokos.

Yra gandų, dar tikrai nepa
tikrintų, kad kunigas Jeroni-I 
mas Bagdonas ir kunigas dr. 
Vitas Martusevičius kažką ta-j 
riasi apie naują lietuvių radio! 
programą. Jeigu tai tiesa, tai 
iš tikrųjų bus ko pasiklausyti. 
Kiek girdėti, tai tik finansai 
juodu trukdo. Kai tik atsiras 
tų “nelemtų”, bet visgi reikalin-

AMERICAN FIDELITY COMPANY
“FIDELITY” ir “SURETY” BONDY

Apdrauda Automobilių—Apdrauda Stiklinių plytų

89 STATĖ ST.

MONTPELIER, VERMONT

TELEFONAS 382

Capital Savings Bank and 
Trust Co.

GEORGE L. EDSON, Prez.
HAROLD P. PARKER, Ex. Vice-Prez.
THOMAS H. CAVE, Vice-Prez.
EARLE H. SHERBURN, Iždininkas
WARREN B. L0WE, pagelb.-Iždininkas

45 STATĖ ST. TELEFONAS 910

MONTPELIER, VERMONT

BAILEY'S

Maistas Vištoms ir Kalakutams

TAIPGI

Bailey's dėl pieningų karvių

IŠDIRBAMAS

MONTPELIER, VERMONT
i

4

E. W. Bailey & Co.

MONTPELIER, VERMONT

1Montpelier Nailonai Bank
“Bankas su Laikrodžiu”

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

13 Statė St. Tel. 1440 Montpelier, Vermont
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE Į

MONTELLO, MASS.
Lapkričio 18 d. buvo sužeis

tas LDS 2-os kuopos narys p. 
Juronis. Jam smarkiai sužalota 
koja. Ponas Juronis yra geras 
LDS narys ir pavyzdingas ka
talikas, geras parapijos rėmė
jas. Linkime jam gretai 
sveikti.

11 ■' :1.1!.1,1,1 ' j'!. . — ?. 1 n■ —* — ‘.,1.1

bonui kun. J. Švagždžiui už iš
kilmingas šv. Mišias, kurios bu
vo atnašaujamos lapkričio 10 
d., 10 vai. ryte, už a. a. kun. 
Vaičiūno vėlę.

Vaičiūnu šeima ir giminės.

dar kartą paremkite darbuojan- 
čius lietuvius jaunuolius. Pasi- 
rodykime Jurgiui Stačiokui, 
kad jo darbas neina veltui, kad 
mes visi lietuviai atajučiame to-Į 
kj prakilnų kultūros darbą. Gy-I 
vuokite toliau!

P. Aukštikalnis, j

NASHUA, N. H

PADĖKA

pa- GARDNER, MASS.

PADĖKA
Nuoširdžiai tariame ačiū kle-

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St,
Worcester, Mass.

“Aušros” choras rengia kon- 
! certą ir šokius, kurie įvyks lap
kričio 30 dieną, šeštadienio va
kare, 7:30 vai., G. A. R. svetai
nėje, Chesnut Street, vadovau-, 
jant Jurgiui Stačiokui.

Jonas Tamulionis atvažiuoja 
iš Nashua, N. H., su savo or
chestra griešti šokiams. Jis ap
siėmė, taip pat laike koncerto 
keletą dainelių mums padainuo
ti. “Aušros” choras taipgi pa
dainuos keletą naujų dar jums 
visiems negirdėtų dainų.

Todėl nepraleiskite progos'
l

I 
I

DARBININKAS
t

Pagaliau ačiū šeimininkėms: 
p. p. O. Utkienei, J. Bižienei, K. 
Zapenienei, J. Rasimavičienei ir 
M. Borokienei, kurios tiek daug 
darbo turėjo atlikti ir skaniai 
pagaminti lietuviškas dešras, ir 
A. Stanulienei už skanią bapką.

Dėkojame be to tiems, kurie 
atsilankė.

Rengėjos — S. Staniuliūtė, 
T. Mitchell.

WASHINGTON, D. C.

6

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

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

275 Mair, St., Webster, Mass.

_____________________________

WIIHam J. Chisholm
j GRABORIUS

i “Asmeniškas Patamavtmas”

; 331 Smith St.,
Į PROVTDENCE, R. L
1 Telephone:

j Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Albert R, Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

Norime išreikšti nuoširdžiau
sią padėką visiems ir visoms 
dalyvavusiems mūsų 58-tos 

i kuopos buvusio vakarėlio pildy- 
! tojams.

Ypatingai tiems ačiū — kle
bonui kun. dr. P. Liutkui, kuris] 
tiek daug rūpinosi mums pagel-; 
bėti suruošti minėtą vakarėlį ir! 
pakvietė vietinį chorą dainuoti 
keletą dainelių ir suvaidinti ko- 
medijėię — “Kelionės Galas”.

Taipgi kun. J. Bucevičiui už 
gerą išgarsinimą tų visų iškil
mių; Norwoodo Sąjungietėms 
p. Novikienei ir p. Vilkišiūtei už 
gražias daineles; Lowell’io dai
nininkėms, ir akordionei p. S. 
Blaževičiūtei; “Darbininko” re
daktoriui A. F. Kneižiui už pa
sakytą kalbelę; vietiniam cho
rui už daineles ir už suvaidini- 
mą veikalo, kuris daug padarė 
juokų; chorvedžiui p. S. Ver- 
kauskui ir p. Rožei Atkinaitei, 
vargonininkei; Antanukui Knei
žiui, Jr. už kratamus paveiks
lus, kuriuos taip gražiai parodė.

I 
i

Pabaltijo - Amerikiečių drau
gija, Washington’e, rengia me
ninę programą, kurios išpildy
mas įvyks gruodžio 8 d., 8 vai. 
vakare, viešbutyje 2400 16th 
St., N. W. pagerbti Jan Sibelius 
ir paminėti Suomių ir Latvių 
dieną.

Trumpai kalbės Pabaltijo val
stybių ministeriai ir bus išpil
dyta šių valstybių liaudies dai
nų koncertas.

Programą išpildys šie plačiai 
žinomi artistai: Reino Luomą, 
jaunas suomis pianistas; ponia 
Olly Kukepuu,- estė dainininkė 
iš New York, ir Bronius Nekra-i 
šas, lietuvis baritonas iš Water- 
bury, Conn.

Tikietus pirkti ar rezervuoti 
sau vietas galite pas šiuos as
menis: ponia Mayme Ranta, 
910 Slingo Avė., Silver Spring,; 

•Md. ar pas Dr. William Perau, 
918 F. Street, N. W.

Parengimo pagelbininkai yra 
p. L. J. Esunas ir p. David- 
Knox. L. J. Esunas. \

ELEGANTIŠKI 
KAILINIAI 

Už Žemą Kainą
Europoje siaučiant 

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

Marshal Henry Petain, 
Prancūzijos vadas, ant ku
rio pečių užgulė visas ša
lies sunkumas, pralaimė
jus karą prie nacius. Vaiz
de pagautas, kada jis mar- 
šavo Vichy miesto gatve.

LOWHL, MASS

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

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, 
Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto- 
Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eksper- 
Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 nuošim-

kad
vas 
tas.
čių nuolaidos.

I

L Street Liauor Store, Ine

Lapkričio 17 d., daug 1 owellie
čių žmonių dalyvavo Bostone, 
Onos Katkauskaitės koncerte. 
Skaitlingai dalyvavo pp. Pau
lauskų šeima, o panelė Norkū- 
naitė netgi su pilnu lietuvišku 
kostiumu teikėsi ir padirbėti 
svečių sutikime. Koncertas lo- 
welliečiams patiko. Mėnulis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas Karinsiąs
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

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

411 washington street 
Boston, Mass.

Nepaprastas Palengvinimas 
Reumatiikų Skausmų

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

X.

LOVVELL, MASS.

McGoohan Coal Co.
Pristatome į namus visokios rūšies anglis ir 

koksus

125 Manchester St., Tel. 3-2181 Lovvell, Mass.

30 Middlesex St., Tel. 5071 Lowell, Mass.

WASHIH6T0N SAVINGS INSTITUTION

Geriausiai taupyti pinigus mūsų banke

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO? SHEAHAN-S PACKAGE STORE

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

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

PADĖKAVONfiS

Skauda galvą— išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos

Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir s.'-nų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

j išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait- t rūmas, imkite FEEN-A-MINT. ~ 

Y 
T 
T 
t1

Thomas A. Sheahan, sav.

Užlaikome įvairios rūšies degtinę, alų, vyną ir tt.

3 Gallagher Sq., Tel. 2-9431 Lovvell, Mass.

L STREET LIQUOR STORE, INC. 
THANKSGIVING BARGENAI

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

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

YACHT CLUB DEGTINĖ 4 m. senumo $1.60 kv.

$1.79 kv.
ARISTOCRAT SALDUS VYNAS ....................... $1.19 galionas

CASABEL Importuotas Portugališkas Vynas— $1.00 butelis

The BlueMoon

Geriausia vieta Lowelly

“Cocktail Lounge”

LINKĖJIMAI NUO

POLLARD’S
Seniausia ir geriausiai žinoma

Departmentinė Krautuvė
ROBERTIN Importuota FRENCH COGNAC BRANDY 20 m. senumo

(James Strigūno Name)
Telefonas ŠOU 4147195 L Street, So. Boston

$2.75, 5th

Dykai Pristatymas
658 Princeton Blvd.,

Tel. 2-7551 Lovvell, Mass.
LOVVELL, MASS.

s

*
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Gražiai Baigtas Gražus Darbas

r

į k

Lapkr. 24 d., bažnytinėje sa
lėje, kaip garsinta, įvyko ALR 
K. Federacijos N. A. apskrities 
koncerto Lietuvai gelbėti ren
gėjų susirinkimas. Rengėjų pir
mininkas p. Adv. A. Jankaus
kas atidarė susirinkimą. Kun. 
P. A. Virmauskis atkalbėjo mal
dą. Tikietų kontrolės komisijos 
pirmininkas p. Petras Verakas 
(Vervečka), savo ir vardu p- 
lės Macaitės ir panelės Sinkevi
čiūtės išdavė aiškią tikietų par
davinėjimo atskaitą.

Pirmininkas paprašė rengėjų 
iždininką kun. Prano Virmaus- 
kio finansinės atskaitos. Kun. 
Virmauskis pakilusia dvasia 
džiaugėsi iš Federacijos apskri
čio gražaus užsimojimo sureng
ti operinį koncertą, kurs taip 
gražiai nusisekė ir iš rengėjų 
sumanumo ir ištvermingumo, 
kurių didžiuma buvo jaunimas. 
Jis gyrė visus rengėjus, ypa
tingai gi jaunąją kartą, būtent: 
pirmininką adv. Jankauską už 
gabią vadovybę, vice-pirminin- 
ką muz. R. Jušką už artistišką 
choro prirengimą, už gavimą

veltui kostiumų, vargonų ir 
piano akompanuoto jų, garsini
mų, paveikslų, ir kitokių reik
menų, adv. J. Grigalių už dide
lį sumanumą, energingą veiki
mą, ypač už surengimą artistei 
pagerbimo vakarėlio, tikietų * 
komisiją, sekretoriatą, chorą, 
aukų rinkėjus, ir kitus.

Išreiškęs savo didelį patenki
nimą, kun. V. išdavė smulkme
nišką finansų atskaitą. Čia ją 
paduodame sutrauktinai.

tas Povilas - Antanas, sūnus 
Povilo ir Justinos (Kavaliaus- 
kaitės) Prudente. Kūmai buvo 
Vilimas Rogers ir Pranciška 
Kavaliauskaitė.

Tuo pat laiku buvo pakrikš
tytas Donald Kazimiero ir O- 
nos Galinskaitės) Poznauskų. 
Kūmai buvo Valeria Jakimavi- 
čiūtė ir Antanas Sarafinas.

LDS Naujos Anglijos Apskričio
Pusmetinis Suvažiavimas

9 DAKTARAI
M

Į

4
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Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvyay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2680
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki e v. v 
Beredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

T«L TROwbrldge 8330.

JohnRepshk,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mass.

Oflao Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

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

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

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETR1STAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
A-------

TeL Kirkland 7119

Pauline Lundas,MD,
(Lietuvė gydytoja)

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

” Nuo 6 iki 8. 
Sekmadieniais pagal sutarti.

4 Telephone ŠOU 1320

■ *Li i i 4 . t 1 • -
■ Vakare, 7:30 vai., bažnytinė
je salėje, W. 5th St., Blaivinin
kų kuopa turėjo vakarėlį. Kal
bėjo kun. Virmauskis, ir stu
dentas Petras Kupraitis skaitė 
trumpą paskaitą. Blaivininkės 
padainavo. Įžangos nebuvo. Su
sirinkimas pageidavo daugiau 
tokių vakarų. Kun. Virmauskis 
pažadėjo ateity Blaivininkų va-

Įžangos tikietų parduota už karėiiUOse užfundyti Ice Cream.
i $781.50. Rėmėjai suaukavo 
; $238.70. Panelės Kilmoniūtė ir
Pasausytės ir ponios Svilienė, p. p t §v petro parap. bažnyčio- 
Nanartavičienė ir Čaplikienė, je> įvyks jungtuvės Onos Či- 
surinko Jordan salėje ir prie žiūtės, gyv. 43 W. 7th St., So. 

ĮŠv. Petro par. bažnyčios $68.37. Boston, su Stanley Zablotsky, 
Viso įeigų susidarė $1,088.57. ■ gyy 19 Baxter St., So. Bostone.

Išlaidų, už salę, spaudą, gar
sinimą ir artistei buvo $635.13.
Lieka pelno $453.44. 

Vienas kitas dar vis tebeau- 
koja. Pavyzdin sekmadienį ry-1 
tą vokeliais aukojo Petronėlė š- m > 7:30 vai. vakare, 
Zelanskienė $1.00 ir Pocius $2. ninko” salėje, 330 E St., So. 
Ponas Petras Vervečka sakė, Mass- Kviečiami visi
kad dar surinksiąs vieną kitą nariai dalyvauti susirinkime, 

dolerį už parduotus tikietus.
Jeigu susidarytų $500.00, tai 

būtų didelė Lietuvai parama iš: 
taip puikaus koncerto.

Nutarta tuojau siųsti koncer
to uždarbį per Federacijos N. A. 
apskrities iždininką į Federaci-; 
jos Lietuvai Gelbėjimo Fondą.

Komitetui ir nariams kompli- duodama paskaįta 
mentus išreiškė kalbėdami adv.
Grigalius, redaktorius A. F. 
Kneižys. muz. R. Juška, M. Kil-' 
moniūtė ir kiti.

Panelė Kilmoniūtė pageidavo rengįmas yra vadovybėje baž- 
koncertą pakartoti So. Bostone. nytinjų draugijų ih pelnas’ ski- 

Ant galo pirm, adv .Jankaus- rjamas bažnytinių įrankių įtai
kąs gražiai visiems padėkojo.; symui Įžanga tik 25c Nuošir. 
Kun. Virmauskis atkalbėjo mal- džiai kviečiami visi prieteliai ir 
dą. Taip ir baigėsi šis gražus: parapjjječiai skaitlingai daly- 
koncerto ir pabėgėlių šelpimo j vauti paskaitos išklausyme. 
darbas. j Rengėjai.

Pirmadienio rytą dar atnešė 
aukų pabėgėliams Lietuvė $10. 
00 ir N.N. $2.00. Reiškia pelno 
nuo koncerto pabėgėliams iki FAR|y|A N. Y. VALSTIJOJ 
dabar yra $465.44. * *

Tarpe Richfields Springs ir 
Kom. Cooperstown, randasi vakarinėj 

: pusėj gražiausio Canadarago 
i ežero.

Šeštadienį, lapkr. 30 d., 3 v.

LDS 1-mos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ŽINUTES

Į

Sekmadiėiįį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
io par. saleje, St. George St., Norwood, Mass. į- 

vyks LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti. 

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

v

i3l »3| 
s gi

Į kas girdėti .lietuvi
I KOLONIJOSE

—

NORWOCD, MASS

lig Vedybinę

Sekmadienį, lapkričio 17 d., š. 
m., vakare, ponų Siaurų kuk
liam paminėjimui jų Sidabrinio 
Vedybinio gyvenimo sukakties,■ • ■ . . • . ■
jų artimieji surengė jubiliejinį 
pokylį pp. Januškęvičių namuo
se, 328 Ė St., So. Bostone. Visas 

rengiamas ligi paskutinio mo
mento buvo laikomas didžiau
sioje paslaptyje, kad tuomi pa
darius ypatingo įspūdžio jubi- 
liejatams. Taip ir įvyko.

nei, jos pagelbininkėms ir vi
soms viešnioms už atsilankymą 
ir jų gražias dovanas labai nuo
širdžiai dėkoju. Taip pat ačiū 
ponams Peldžiams, kurie irgi 
parodė mums daug nuoširdumo 
ir pagalbos. Ačiū visiems!

f s
Vincas ir Juozapina Savickai.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
metinės šv. misijos prasidės 
sekmadienj. gruodžio 1 d. ir už
sibaigs gruodžio 8 d. Misijas 
skelbs kun. A. Mešlis. Jėzuitas. 
Visi lietuviai pasinaudokite mi
sijomis.

B

Raštininkei, p. J. Lconaitei —
Anna Kaskas koncerto aprašy
mo negavome. Komiteto ir ko
misijų sąrašai taip pat suvėluo
ti. Talpiname tik kaikuriuos.

ĮVAIRŪS skelbimai

HARTFORD. CONN.

PAGERBĖ DARBUO
TOJUS

MEDUS
Grynas bičių medus, ku 

rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas, 

i Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

SVARBIOS PRAKALBOS 
APIE LIETUVĄ

Sekmadienį, gruodžio 1 d.. 7 
vai. vakare, Švč., Trejybes lie
tuvių parapijos mokyklos sve
tainėje, Capitol Avė. ir Broad 
St. įvyks svarbios prakalbos a- 
pie Lietuvą. Kalbės 
pavergtos Lietuvos 
adv. S. Gabaliauskas 
raitis. Dainuos Šv. 
choras: gros lietuvių 
vaikučių orkestras,
vaidintas vienos veiksmo veika- 
liukas “Sibiro Kalėjime”.

Lietuviai, nepraleiskite pro
gos išgirsti iš Lietuvos atvyku
sių įžymių kalbėtojų kalbų. 
Nuoširdžiai visus kviečia komi
tetas.

I

Sekmadienj, lapkričio 17 d., 
Lietuvių salėje, E St., So. Bos
tone, Kęstučio klubas buvo su
rengęs puotą tiems darbinin-

I

i

Kuomet buvo jaunieji jau po- kams. kurie per pereitą vasarą 
nų Januškevičių puošnioje re- dirbo šio klūbo darže piknikuo- 
zidencijoje, tuomet aišku pra- se. Prie vaišių prisidėjo Boston 
sidėjo asmeniški linkėjimai ir Eeer Co., Brockerts Brewing

Įvyks antradienį, lapkričio 26, sveikinimai. Šeimininkės — pa- ■ Co., J. Švagdys. Borisas ir Gri- 
Darbi- nelė Sakalauskaitė, p-nia Mark-lgas. Vakarą vedė K. Urbonas.

ką tik iš 
atvažiavę 
ir V. Ab-

•

Cecilijos 
mokyklos 

ir bus su-

Valdyba.

PASKAITA SU 
PAVEIKSLAIS

priimti jų 
vaišingu- 

ir viešnios 
užėmė vie-

š.

Rap

Sąmokslas Susprogdinti 
Laivyno Dirbtuves

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 
m., 7:30 vai. vakare, Šv. Petro 

į parapijos bažnytinėje salėje, 
Wį 5th St., So. Bostone, bus 

l su paveiks
lais apie šventuosius Amerikos 

j kankinius. Paskaitą skaitys ir 
aiškins paveikslus kun. Kazi
mieras Jenkus. Šios paskaitos

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

sienė ir p-nia Januškevičienė Į 
paprašė svečius ir viešnias pri-! 
imti ir jubiliejatus, 
nuoširdžiai parengtą 
mo dovaną. Svečiai 
su didžiu malonumu
tas prie puošnaus stalo ir pra
dėjo su toastu už “jaunųjų svei
katą”. Tai reiškia prasidėjo ves
tuvių bankietas. Jauku tokioje 
kampanijoje, kur atrodo lyg bū
tų viena šeima. Didelis atviru
mas ir nuoširdumas visų susi
rinkusių sukėlė pakilų ūpą.

Bankietą atidarė įžangine 
kalba ponia Marksienė ir pers
tatė adv. J. Cūnį būti vakaro 
toastmasteriu. Nuoširdžias svei
kinimo kalbas pasakė: pp. Za- 
letskai (graboriai), p. Cūnienė. 
p. Žardeckienė, p. Marksienė.! 
panelė Sakalauskaitė, p. Gailiū- 
nienė, ponai Januškevičiai, po
nia Mizgirdienė, ir kun. dr. Ka
zimieras Urbonavičius. Taipgi 
iš Nashua, N. H. — ponai Mit- 
chell’ai, ponia Skirkevičienė ir 
ponai Staniuliai; iš Norwoodo:

Boston, Mass., lapkričio
25 — Šiandien gerai ap
ginkluota policija ir jūri
ninkai iškrėtė Kiekvieną gavome keletą korespondencijų, 
darbininką, einantį į dar-. kurių nesuspįome sustatyti ir 
bą Bostono laivyno kie-I įtalpintj j sį numerį. Nesuvė. 
man, kada laivyno virsi-, luotos tilps kitame numeryj, 
ninkai gavo žinių, kad esąs kuris iSeis kita pjrmadieni. da. 
sąmokslas laivyno kiemo ■ taotos „raodžio 3 d š m 
dirbtuves susprogdinti j Worces(er> Mass., Komisijos
bombomis arba dinamitu. '
Visose kieme vietose 
statyta stipri sargyba.

Redakcijos Atsakymai
Pirmadienį, lapkričio 25 d.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Masa.

[ Juozas M. Diils

Šokiai-Balius

Pa- pylinkėje ir kai kurios pasiža^ 
dėjo skaitlingai dalyvauti - su
važiuoti į šokius. Bilietų jau 
daug išplatinta ir, tas reiškia, 

■ kad šokiai bus sėkmingi. Šokiai

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auk* 

ainius ir sidabrinius daiktus.

Talpgl ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

LRK Susivienijimo Amerikoje 
94 jaunimo kuopa. So. Bostone, 
rengia šokius lapkr. 29 d., para
pijos salėje, 492 E. 7th St., So. 
Bostone. Į šokius užkviesta vi
sos jaunimo kuopos Bostono a-

bus pamarginti kontestais. val
giais ir gėrimais. Įžanga tik 35 
centai, todėl prašome visus se
nus ir jaunus į šiuos šokius ir 
linksmai praleisti vakarą.

Kvieslys.
PeterP.PIevack 

(PLEVOKAS) 
Septyniais būdais stogų dengėjau.

Sodewall, Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St, So. Boston.
r E L. 8OU 1452 

Apskaitllavimai ir patarimai dykai

FARMA N. Y. VALSTIJOJ
Tarpe Richfields Springs ir 

Cooperstown, randasi vakarinėj 
: pusėj gražiausio Canadarago 
! ežero.

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

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

A. J. KUPSTIS
332 West Bi*oadway 

South Moston, Mass. 
(12-3)

225 AKERAI derlingiausios 
žemės, daug vaisinių medžių,

Lapkr. 22 d., mirė, miesto Ii 
goninėje, porą savaičių sunkiai beveik nauja barnė del~42 kar- 
pasirgęs, Stanislovas Vilkišius, vių, svirnas grūdams.
71 metų,
Road, Dorchester. Paėjo iš Val
kininkų parapijos. Amerikoje | le ūkininkystės. Savininkas pri- 
pragyveno 41 metus. Paliko I verstas tuojaus parduoti, arba 

žmoną Antaniną (Uždaviniu-j myH* nUQ Bostono. Del plates.
tę), dvi dukteris, du broliu irjnjų informacijų kreipkitės pas: 
dvi seseris. Tapo iškilmingai su1 

3 mišiomis, palaidotas iš Šv. i 
Petro par. bažnyčios, lapkr. 25 Į 
d., 9 vai. ryte, Naujos Kalvari
jos kapuose.

gyv. 22 St. Marks

ponai Kūrai, ponai Naujokai-
čiai. Trys dainininkės ponios —
Žardeckienė, Nanartavičienė ir
Čeplikienė gražiai jubiliejatams
padainavo ir svečius ir viešnias

didelės ganyklos, daug miško,

9 KAMBARIŲ stuba ir kiti
budinkai. Tinkamiausia vieta
išvystimui turėstinio biznio ša-

A. J. KUPSTIS
332 West Bi*oadway

South Moston, Mass.
(12-3)

palinksmino. Panelė Ona Sta
niuliūtė ir ponai Mikelioniai ir
visi svečiai ir viešnios apdova
nojo jubiliejatus gražiomis do
vanomis.

Ponai Siaurai yra aktyvūs ka
talikų draugijose veikėjai.
priklauso prie ištisos eilės įvai-
rių pašelpinių ir
draugijų. Ypatingai daug laiko
ir energijos
Siaurienė dirbdama LDS orga-

bažnytinių

pašvenčia ponia

Jie

GRABORIAI

Lapkr. 24 d., Jonas Milašaus-i 
kas apsivedė su Lorenza Floren
cija Lorrento, kuri yra išmoku
si labai gražiai lietuviškai kal
bėti. Liudijo Jurgis 
Anielė Žiemienė.

Re». Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and.1

BondedJR"
Žiemys ir

apsivedė 
Marijona

Tą dieną taip pat 
Juozas Skindulis su 
Platukaite. Liudijo Juozas Pla- 
tukas ir Alena Sutkaitė.

Lapkr. 24 d. buvo pakrikšty-

Residence KEN 7432

domink: pilka, m. d.
l _

382 W. Broadway So. Boston, Mass.

Local & Long 
Diatance 
Moving 

326 ■ 328 West Broadway 
So. Boston, Mass.

s

Telephone
80. BOSTON

1058

BayViewMotor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

’nizacijoje. kurios yra per kele-į 
tą metų iš eilės Centro iždinin- 

! ke. Didžiai gerbiamiems jubilie- 
jjatams linkime ilgiausių metų 
; ir sveikatos tęsti toliau sėkmin
gą savo darbuotę katalikiška-f 
me - lietuviškame pasaulyj. Kp.

PADĖKA
šeštadienį, lapkričio 2 d., grį

žusi iš ligoninės su naujagime 
Į dukrele, radau man surengtą 
surprise party, į kurią buvo su
sirinkę apie 40 mano draugių 
ir draugų. Jie visi sveikino ma
ne ir linkėjo man ir mano duk
relei geriausios laimės. Šis įvy
kis mane nepaprastai sujaudi
no, nes pasirodė didelis visų 
prietelių palankumas ir meilė. 
Šios party didžiausia kaltininkė 
buvo ponia Bendzevičienė, o jos 
pagelbininkės buvo p-nia Masiu- 
lienė ir jos dukrelė Aldona. Su- 

* manyto jai poniai Bendzevičie-

I

A

į.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinove-eksperte
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbla 2637.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Ma°s. 

O. A. Zaletav*s F. E. Zaletskas
Graboriai ir Baisau uoto jai 

Patarnavimas dieną .r n?d:t| 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boeton 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



Antradienis, Lapkričio 26, ’40 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
O ARK, N. J.

s. Ji / MANCHEST£R, N. H..

LOUIS H.SALVA6E SHOE COMPANY
Į mėnesinį apskričio susirinki- 
i mą, kuris įvyko lapkričio 17 d., 
Keamey, N. J. Susirinkime pla
čiai kalbėta apie 25 metų kuo
pos jubiliejinius šokius, kurie 
įvyks lapkričio 30 dieną, Šv. 
Jurgio parap. salėje, 180 New 
York Avė. Šokiams grieš Carl 

j Madison orkestras. Šokiuose 
.1 bus geriausia proga susipažinti 

ir at
naujinti santykius. Kaina tik 
55c. Šokių komiteto pirminin
kas yra Jonas Remeika. Jo pa- 
gelbininkai — p-lė O. Barkaus- 

i kaitė, Fr. Bernotaitė, EI. Ver- 
baitė, Loreta Nemanytė, Petras 
Podgalskis, Kazys Vaškas, Si
monas Kavenas, Eugenia Ver
ba ir Vitas Barkauskas.

Valdybos narių rinkimas į- 
vyks sekantį susirinkimą, kuris 
įvyks gruodžio 9 d. Susirinkime 
buvo svarstoma ir kiti svarbūs 
reikalai. F. V.

švč. Trejybės bažnyčioje pra
sidės Novena prie Panelės Švč. 
Nekalto Prasidėjimo 30 dieną 
lapkričio ir baigsis 8 dieną 
gruodžio. Novenos bus vedamos 
anglų kalba 7:30; lietuviškai 
8:15 vakarais. Vedėjas bus kun. 
J. Dambrauskas, Marijonas, iš 
Thompson, Conn. Geras pamok-! Jums su senais draugais 
slininkas ir abi kalbas gerai 
vartoja. Visus savo parapijie
čius ir kaimynus kviečiu ko- 
skaitlingiausiai lankytis į baž
nyčią, naudotis Dievo malonė
mis ir prisiruošti prie Kalėdų 
šventės.

Klebonas Kun. I. Kelmelis

I

I

į į 
į
į į į

Išdirbėjai

GERŲ MOTERIŠKŲ BATUKŲ

335 Cypress Street Manchester, N. H.
| g

W. L Dunbar Sons
Anglys ir Olyva šildymui — Grūdai ir pašarai 

Generalis Ofisas: 59 Hanover St. 
Sandėliai: 632 Massabesic St. Tel. 453

578 Massabesic St. Tel. 6463 Manchester, N. H.

JAMES W. HILL CO.
Newark’o Lietuvos Vyčių 29 

kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko lapkričio 11 d. Prie kuo
pos prisirašė 5 nauji nariai. 
Euvo išrinkti delegatai į dvi-

Viena ir seniausių ir atsakomingiausių 
Departmentinių krautuvių New Hampshire

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

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

odos ligų.

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

ir 
ir

VATERBURY, CONH.
Lietuvių Katalikų Studentų ir 

Profesionalų Sąjunga rengia 
dešimt metų sukaktuvių proga 
bankietą (Dinner - Dance), ku
ris įvyks šeštadienį, lapkričio 
30 d., Elton Hotel, Waterbury, 
Conn.

Iš viešbučio 9 valandą vakare

CONCORD, N. H.

Nusisekusi medžioklė šiems vyrukams, nes jie nušovė 190 svarų sun
kumo elnį. Medžioklė vyko Algonąuin Provincial Canadian National Park 
miškuose.

787 Elm St. Manchester, N. H.

bus transliuojama radijo prog
rama per stotį WATR. Progra
mą išpildys įvairių kuopų na
riai bei narės. Kalbėtojas bus 

i Congressman J. Smith iš Wa- 
shington, D. C. ir miesto majo
ras Vincent Scully.

Svečiai kviesti atvyksta iš se
kančių kuopų: Marianapolis,

Worcester, Mass., / Norwood, 
Mass., New York, New Haven, 
Conn., Pittston, Pa. ir Provi- 
dence, R. I.

I
Komitetas susideda iš sekan-i 

čių narių: Antanas Kateiva, A-Į 
licija Stasei i ūnaitė, Jadvyga,
Stulginskaitė, Elena Gvazdaus-'PARAPIJOS 
kaitė ir Valerija Jakštaitė.

Pirm.

kos tikrojo žmogaus sąmonės 
supratimo.

Ir kiek galima pasitikėti to
kiais žmonėmis? Ar jie gali 
bent kokį gerą ir prakilnų dar
bą atlikti? Nieku būdu.

Manchester Coal Ike Company
Coolerators ir Kelvinator Led-dežės 

Gazolinas ir Alyva

159 Elm St. Tel. 1504 Manchester, N. H.

15 Capitol St. Tel. 123 Concord, N. H.

Concord Electric Co.

THE BOULIA-GORRELL LUMBER CO. 
Statybinė Medžiaga ir Cementas 

Vidujiniam ir Išoriniam namų statymui 
23 Bayside Ct. Tel. Laconia 827 Lakeport, N. H.

A. H. Britton and Co.

Sears-Roebuck and Co

19 So. Main St. Tel. 3330 Concord, N. H

Geležies dalykai — Skarda — Dažai — Plytos

REIKALAI
Mūsų naujos parapijos reika

lai eina gana sunkiai. Šiomis 
dienomis prelatas gavo kitą 
vietą prisiglausti, pas ungarus, 
kur galės lietuviai tiesiog jų

NORMANO BROTHERS, INC.
“TWIST LOAF”

Leonce Normand, Prezidentas 
Leo J. Manseau, Ižd.—Vyr. Vedėjas 
M rs. Geo. Normand, Vice-Prezidentė 
Raphael Normand, Iždininkas-Pagelbininkas

25 LAVAL ST. TEL. 152 MANCHESTER, N. H.
►»C3S»6SX»S3CX3C«S»36»CXSSC%3CSCX»SXSaC»CSS3SX»CS3C3CSW»OCX

bo, bet pas kokį teisėją ar ad- bažnyčia naudotis. Vieta: Main 
vokatą ir gyvena, o yra buvę Str. ir 37 Str. Pasukus po kai- 
katalikų tėvų vaikai. Ar jie pa- re*’ vienas blokas Wooddlaon A- 
žino, kas tai yra katalikybė?,ve *r bažnyčia. Važiuojant iš 
Chicagoj, jėzuitas misijonie- (miesto, o į miestą važiuojant, 
rius, per savo garsius pamoks- (^i tapace 37 Str. ir pasukti po 
lūs sakydavo: “Jei katalikas dešinei vienas blokas. L------
ima šliūbą tik pas teisėją ar tik v'ams Šv.
advokatą be katalikų kunigo ir mms įvyks 11 valandą. Yra ga- 
be Bažnyčios, ir gyvena, tai y- 
ra niekas daugiau kaip vieši pa-! 
leistuviai”. O kiek mes turime;i 
tokių viešų paleistuvių lietuvių 
tarpe, ypatingai čia vakaruose 
Kiek po kelis kartus vedusių, 
persiskyrusių, ir vėl vedusių. 
Kiek palikę savo moteris ryti- reikalų,
nėse valstybėse, atvykę į vaka
rus pasivadino kita pavarde ir 
vedė kitą, moterį ir gyvena ir 
augina vaikus, ir dar kai kurie 
vadinasi katalikais.

Visur, kur matome, kaip tik 
žmogus nustojo tikrojo į Dievą 
tikėjimo, taip nustojo ir visiš-

Čia vis šis tas būtų ką para
šyti, bet kad mes toli, tai ir 
spauda toli nuo mūsų, labai 
sunku prieiti, per vargą gali 
kokia žinelė pasirodyti.

Čia noriu paminėti nors vieną 
kitą dalykėlį iš lietuvių gyve
nimo. Lapkr. 9, čia buvo, neva, 
laidojama jauna mergaitė, ži
noma, lietuvių tėvų, bet duktė 
buvo svetima lietuviams, čia 
tokių yra daug.

Minėtos mergaitės kūnas bu
vo nuvestas į krematoriją sude
ginti. Tai kaip nueina lietuvių, 
buvusių katalikų tėvų vaikai, 
kaip gaila girdėti tokius įvy
kius. Kodėl taip žmonės nupuo
la? Tai niekas kitas, kaip stoka 
religinio susipratimo. Jų tėvai 
buvo tik iš vardo katalikai ir 
vaikus taip teišmokino. Turė- 

, darni menką supratimą, klai
džiojo po visokias sektas įvai
rių tikėjimų kaip keleivis pa
klydęs tamsiame miške ir ieško 
tiesos. Kuomet žmogus tikrąją 
tiesą pameta, tuomet negali ras
ti kitos tikrosios tiesos, nes tik
roji ar dieviška tiesa yra tik 
viena. Kas nustojo dieviškosios 
tiesos, tas nustojo ir visos tik
rosios doros dėsnių. Susijungia 
be Bažnyčios, be Dievo palai
mos; augina vaikus atskirtus 
nuo Dievo malonių, be krikšto, 
be dirmavonės, ir be jokių die
viškųjų įsakymų, 
nam doram 
reikalinga.

■ turi žūti ir 
tamsumą.

Po to čia kita porelė, dar ka
talikas vadinasi, krikštijo savo 
kūdikį pas ne katalikų kunigą, 
bet pas kokį tai “pričerį”, nes. 
sako, esą krikšto tėvas ar tė
vai buvę nekatalikai. Kiek mū- 
sų katalikai supranta, kas toji 
katalikybė yra? Katalikai ne
gali kviesti nekatalikų tėvų, tai 
yra krikšto tėvų kūmų, dėl pa- 
krikštijimo kūdikių. Toks krik- 

Į štas nėra geras, kad ir katalikų 
j kunigas krikštytų. O kiek mū- 
i sų brolių lietuvių yra krikštyti 
Į jų kūdikiai netikinčių kūmų. 
! krikšto tėvų. Kiek yra tokių, 

kurie nėra ėmę bažnyčioje šliū-

blokas. Lietu- 
Mišios sekmadie-

na nuolankių ir širdingų žmo
nių tų ungarų, ypatingai ten 
vietos klebonas labai širdingas 
žmogus, linkintis viso gero dėl 
mūsų visuose reikaluose. Ten 
jie turi mažą bažnytėlę, prie 
jos gražią salę dėl šokių ir ki- 

ir be jos kitas dvi 
salikes, kur galima daryti vi
sokius susirinkimus. Kitoj pu
sėj klebonija, ir viskas prie vie
tos, labai paotgiai sutvarkyta 
Klebonas išsireiškė, kad galėsit 
visais tais patogumais naudotis 
kaip namie. Dieve juos palai
mink! J. K. M.
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Manchester Dairy SjRfcm, Ine.
Geriausias Pienas — Turtingas grietine 

Pristatytojai Pieno ir Grietinės

226 Second St. Tel. 5640 Manchester, N. H.

Pirkdami pas Sears Sutaupysite
FRANK J. MARTELL, Vedėjas

SEARS. ROEBUCK ANŲ CO.

652 ELM ST. TEL. 3901 MANCHESTER, N. H.
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12 No. Main St, Tel. 95 Concord, N. H.
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fBROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

ii
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1061 Elm St. Tel. 214 Manchester, N. H.

E H. Clough Coal Co.
Anglys, Koksai, Šildymui Alyva 

Prekės — Patarnavimas

ŠVENTĖMS

SCHRAFFTS
ČEKOLADAI

N.6.GumseyKo.

! 
!
!
!

!

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

i 
i

kas kiekvie- 
žmogui yra būtinai 
Tokių tėvų vaikai 
kentėti per tėvų 801-819 Elm Street Tel. 4560 Manchester, N. H.

John B. Varick Co.

Į
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Viskas ūkiams, laukams, daržams ir namams

KIMBALL’S FLOVVER SHOP
“Gėlės Įvairioms progoms”

Bukietai vestuvėms, vainikai laidotuvėms ir tt. 
14 Brook St. Tel. 4530 W Manchester, N. H.

Moore and PrestonCoal andlceCo.
Pardavėjai ‘blue coal’ — New England Koks’ų 

Alyvos Šildymui
237 Beach St., kampas Valley St. 668 Elm St. 

Telefonai 323—167 Manchester, N. H.

✓ Sibulk’m Shoe Co., Ine.
l

Išdirbėjai Moteriškos “Compo” Avalinės

477 Silver St. Tel. 7320 Manchester, N. H.
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LEAVITT’S
855 ELM ST. TEL. 1207 MANCHESTER, N. H.

THE LEAYITT CO.

“Krautuvė Geros Rūšies Prekių”

LINKĖJIMAI NUO


