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Gert. "Darbininko" Bendra
darbių Dėmesiui

Kalėdinis “Darbininko” 
numeris išeis padidintas ir 
datuotas gruodžio 20 d. š. 
m. Prašome visu Gerb. 
Bendrdarbių Kalėdinius 
raštus siųsti jau dabar, 
kad iš anksto galėtume pa
ruošti snaudai. Visus raš
tus į Kalėdini numeri siųs
kite taip, kad pasiektų re
dakcija ne vėliau, kaip 
gruodžio 18 d. ryte.

Gruodžio 20 d. “Darbi- 
bus paskutinis 

Kitas nu-
ninkas”
prieš Kalėdas.
meris išeis tik gruodžio 27 
d. Tai bus paskutinis šių 
metų numeris.

— Žinomas Klaipėdos 
krašto veikėjas prof. V. 
Gaigalaitis perleido cen
trinei bibliotekai apie 100 
laikraščių komplektų. Lai
kraščiai yra iš Mažosios 
Lietuvos (Tilžės, Klaipė
dos ir kt.), tarp jų ir patys 
pirmieji lietuviški laikraš
čiai, ėję Mažojoje Lietu
voje. Kai kurie komplektai 
yra vieninteliai egzemplio
riai.

Tai pačiai bibliotekai 
daug knygų padovanojo 
rašytoja S. Kymantaitė- 
Čiurlionienė, pulk. V. Ste
ponaitis ir kt.

Skaudžiai Nukentėjo 
Anglijos Mestai
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Alaskos laivas ilsisi krašte. Laivas “Alsasa”. Jis visu smarkumu 
plaukdamas su 78 pasažieriais išplaukė Elliott Bay Beach krante. Tai y- 
ra ar ti Prince Rupert, British Columbia.

Brangsta Pragyvenimas

— Iš sovietų Lietuvos 
gaunama/ žinių apie vis 
(brangstantį pragyvenimą. 
iPav., iš Rokiškio praneša
ma, kad paprastai vyriški

tt l70nd<?nas’ Kuodžio 5 i marškiniai bolševikų oku- 
Vokietijos ląkunai treeiuįpacijos pirmomis dien0. 
kartu smarkiai bombarda-im|s g litus, po ke-
vo Anglijos svarbų preky-, „ pabrang0 iki
bos nuėstą Bnstolj. Visas !lg ]it 0 jau kuris laik 
miestas beveik paverstas? 
griuvėsiais. Taip pat skau
džiai nukentėjo South- 
ampton ir Londonas.

Graikai Užėmė Porto Eddų
Struga, Jugoslavija, — 

Gruodžio 5 — Jugoslavijos 
parubežyj gauta žinių, kad 
graikai užėmė Porto Eddą, 
svarbią Italijos bazę pieti
nėje Albanijoje.

Britanija - Turkija Pasirašo 
Naujų Prekybos Sutartį
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New York, gruodžio 5 — 
Pranešama, kad J. E. ar
kivyskupas Spellman sau- 

!sio 8 d., 1941 m. konsek
ruos naują vyskupą Fran
cis A. Mclntyre, kaipo
New Yorko vyskupą - pa-'Kalėdų šventėse sulaikyti nes naktį visos sviesos už- 
gelbininką ir Cyrene titu-'kars*’ kad £inklM žvangėji- gesinamos. Taip pat jis 
Karų vyskupą. Taigi New mas neužslopintų angelų pasakė, kad karo sunaikin- 
Yorko apylinkėje bus n taikos giesmės. Šv. Tėvas tose valstybėse, kur baž- 
vyskupų.

•>
Vatikanas, gruodžio 5 — bažnyčiose 

Popiežius Pijus XII prašo šias Kūčių 
kariaujančių valstybių, tų, vietoje

laikytų šv. nū
dienoje po pie- 

vidurnaktyje,

Halai Neatlaiko Graikų Spaudimo

i kreipėsi į kariaujančias nyčios sugriautos, tikin- 
tautas, kad jos “savaime tieji yra paliuosuoti nuo 
ar bendru susitarimu” su- šv. mišių išklausymo Ka- 
darytų paliaubas ir taip, ledų dienoje.

į kad naujas kraujo pralie-1 Lapkričio 26 d., kada An- 
jjimas nesudrumstų arba glijos vyriausybės seime 

Doorn, Olandija, gruo- nelaimingai nepanaikintų buvo iškeltas klausimas ir 
džio 5 — Vokietijos dikta-Įtos valandos dangiškojo pasiūlyta, kad Anglija rū- 
torius Hitleris per savo at
stovus kvietė buvusį Vo
kietijos valdovą Kaiserį 
grįžti į Vokietiją. Jam pa
siūlė palocius ir apsaugą. 
Bet ex-Kaiseris Wilhelm

i I 
I i

Ex-Kai$eri$ Atsisakė Grįžti 
Vokietijon

džiaugsmo. Savo kalboje pintųsi sudaryti paliaubas 
Popiežius sakė: j Kalėdose, vyriausybės va-

“Reikia tikėtis, kad nors das, Winston Churchill 
tos šventės šventoje Nak- griežtai pasakė: “No, sir”. 
tyje visos kariaujančios Jis pareiškė, kad Anglijos 
valstybės paskelbs paliau-!

II atsisakė grįžti ir pareis- bas savaime ar bendru šu
kė, kad jis norįs čia ir mir- tikimu ir taip, kad karo 

Ex-Kaiseris dabar yra ginklų žvangėjimas neuž
slopins angelų chorų tai-

vyriausybė tokiam suma
nymui nepritars. Gaila, ir 
griaudu, nes Anglija skai
doma krikščioniška šalis, 
j Popiežius Benediktas

Londonas, gruodžio 5 — 
Britanijos valdžia prane
ša, kad pasirašo su Turki
ja naują, daug platesnę 
prekybos sutartį. Sakoma, 
kad ta sutartimi Anglija 
nori patraukti Turkija 
daugiau savo pusėn, kad ji 
sustotų vedus prekybą su 
Vokietija.

Reikia pažymėti, kad 
Anglija ir Turkija pasira
šė prekybos sutartį perei
tą vasario mėnesį. Todėl 
nesuprantama kam buvo 
reikalinga nauja sutartis. 
Galimas dalykas, kad yra 
kas nors daugiau, negu 
paprasta prekybos sutar
tis.

kaip nebegalima gauti nei 
baltinių, nei drabužių, nei 
pagaliau siūlų.

Užtat dabar Lietuvoje y- 
ra daug iš pietų Rusijos

I atvežtų arbūzų. Valdžios 
žmonės giriasi, kad, girdi, 
anksčiau liaudis negalėju
si tokio “liuksuso” gauti, 

(o dabar iš Rusijos gau
nanti.

Tiesa, arbūzų Nepri
klausomoje Lietuvoje ne
daug buvo. Bet nedaug 
kuo naujieji valdovai turi 
pasigirti, jeigu griebiasi 
net — arbūzinio argumen
to!

UŽĖMĖ PREMEDI

Vėl Paėmė 500 Į Nelaisvę

ti.
81 metų amžiaus.

Paaiškėjo, kad Vokieti- kos giesmės, kuri giedama XV, gruodžio mėnesį, 1916 
jai užimant Skandinavijos'šventose bažnyčiose, ir j metais, prašė Europos 
šalis, Anglijos valdžia pa- • kad naujas kraujo pralie-, tautų užbaigti pasaulinį 
siūliusi ex-Kaiseriui at-'jimas nesudrums ir nepa-Į karą prieš Kalėdas, bet jo 

įvykti į Angliją. Bet ex- naikins tos valandos dan-. prašymo niekas neklausė. 
Kaiseris atsakęs, kaip giškojo džiaugsmo”. Į Praeitais metais, Kalėdų
gandai eina, kad jis vyk-'

Praeitais metais, Kalėdų 
dienoje, Rusijos bolševi-

siąs į Angliją tik su vokie- davė leidimą kariaujančio-!kai bombardavo Suomijos
čiais, pergalėtojais. se valstybėse Katalikų sostinę Helsinki.

žinių,
smar-

Iš Italijos gauta 
kad italai ruošiasi 
kiai ofensyvai, ir kad grai
kams tik buvę leista iš
plėsti jų eiles. Tačiau,

500 Mirė Prancūzijos 
Stovykloje

Athens, Graikija, gruo
džio 5 — Graikų kariuo
menė užėmė miestą Pre- 
medi, italų tvirtovę cen- 
tralinėje sekcijoje. Mū
šiams einant, graikai paė- graikai jau užėmė vieną 
mė 500 italų kareivių į ne- aštuntą dalį Albani jos be 
laisvę, taip pat 6 kanuoles 
ir daug karo medžiagos. 
Sakoma, kad daug italų 
užmušta.

Pietinėje sekcijoje Itali
jos kareiviai traukiasi iš 
Porto Edda į Khimars. Ar- 
gyrokastrano mūšiuose i- 
talai taip pat neatsilaiko 
ir traukiasi į Tepelinį ir 
Klisurą.

didelių sunkumų. Taigi ga
limas dalykas, kad graikai 
ir naują italų “ofensyvą” 
atrems.

Hoboken, N. J., gruodžio 
5— Portugalų laivu atvy
kęs gydytojas vokietys pa
sakoja, kad Prancūzijos 
stovyklose yra labai išsi
platinusios ligos: cholera, 
karštligė ir kitos. Vienoje 
stovykloje mirė 500 žmo
nių, susirgusių cholera.

Rumunija Nusavino Aliejaus 
Kompanijas

4 Darbininkus Užmušė 
Pasaulinėje Parodoje

6 UŽMUŠĖ, 10 SUŽEIDĖ 
LĖKTUVO NELAIMĖJE

Chicago, III., gruodžio 5, 
—Dviejų motorų transpor
tinis United Airlines kom
panijos lėktuvas, kuris lė
kė iš New Yorko į Chica- 
gą, susidaužė ir sudegė ar
ti Chicago Airport, Cicero, 
šeši žmonės užmušta, de
šimts sužeista. Lėktuvas 
iš 150 pėdų aukštumos kri
to. Priežastis dar neišaiš
kinta, bet lėktuvas buvo 
apšalęs ledu.

Nuskandino 18 Laivų

Berlynas, gruodžio 5 — 
Vokietijos vyriausybė pra
neša, kad jų povandeniniai 
laivai nuskandino 18 An
glijos laivų į vieną savai
tę. Anglijos vyriausybė 
pripažįsta, kad neteko lai
vų, reikalauja, kad Ame
rika duotų jai daugiau lai
vų ir prekybinius palydėtų 
per Atlantiką kariniais 
laivais.

Athens, Graikija, gruo
džio 5 — Graikijos kariuo
menė vis giliau įsiveržia į 
Albaniją ir užima svarbias 
Italų stotis. Visuose fron
tuose italai pralaimėja ir 
visą palikdami bėga nuo 
Graikijos kariuomenės. Iš 
Graikijos pranešama, kad 
jų kariuomenė yra visai 
arti prie Porto Edda, Itali
jos svarbiausia bazė pieti
nėje Albanijoje, ir taip pat 
prie Argirocastro miesto. 
Rytinėje Albanijoje Grai
kai yra tik 30 mylių nuo 
Tirano miesto, Albanijos 
sostinės. Italijos vyriausy
bė pripažįsta pralaimėji
mus.

Nubaudė Kalėjimu Už 
"Laisvės Stovylos" 

Įžeidimų

I

j

20,000 Japonų Žuvo 
Mūšiuose

New York, gruodžio 5 — 
Griaunant geležinkeliu pa
rodos namą Pasaulinėje 
Parodoje, krito netikros 
lubos ir užmušė 4 darbi
ninkus, 3 sužeidė.

Hongkong, Kinija, gruo
džio 5 — Pranešama, kad 
pereitą savaitę centralinė- 
je ir šiaurinėje Hupeh pro
vincijoje įvyko smarkūs 
mūšiai kiniečių su japo-| Pranešama, kad vokiečiai 
nais. Kiniečiai sako, kad vėl nuskandino 6 Anglijos 
mūšiuose užmušta 20,000 karinius laivus ir vieną po- 
japonų. 5 vandeninį laivą.

Vėl Nuskandino 7 Anglijos 
Laivus

Berlynas, gruodžio 5

Bucharestas, gruodžio 5, 
— Rumunijos valdžia iš
leido dekretą, kuriuo nu
savina visas aliejaus kom
panijas, įimant ir Ameri
kos. Už nusavintus alie
jaus šaltinius valdžia mo
kės 3 nuoš. bonais, kurie 
prinoks po 25 metų.

Kitas dekretas, kurį iš
leido valdžia, paliečia žy
dų biznius, būtent, nusavi
na visas persiuntimo įstai
gas. Laivai ir kiti trans
porto pabūklai pereina į 
valdžios rankas. Žydams 

i taip pat bus mokama 3 
j nuoš. bonais, kurie pri- 
1 noks po 5 metų.

1

BRITANIJAI REIKALINGA 
JUNG. VALSTYBIŲ STAMBI 

PARAMA I

Vokietija - Rumunija Pasi
rašė Naujų Prekybos 

Sutartį

Washington, gruodžio 5, 
— Anglijos atstovas pa
reiškė Amerikos valdžiai, 
kad piniginė paskola An
glijai yra būtinai reikalin
ga, kad jį galėtų ilgiau ko
voti prieš vokiečius. laik
raštis New York HerakT laivų.

!Tribūne rašo, kad Ameri
kos vyriausybei buvo pa
siūlytas sumanymas pas
kolinti Anglijai $2,500,000, 
000 dolerių. Anglijai taip 

į pat prašo, kad Amerika 
duotų j jai daugiau karinių

Rumunija Nusavino Aliejaus 
Šulinius

Bucharestas, Rumunija, 
gruodžio 5 — Rumunijos 
vyriausybė nusavino visus 
aliejaus šulinius net ir 
tuos, kurie : yra Amerikos 
kompanijos- Nuosavybė.

New Haven, Conn., gruo
džio 5 — Tūlas Ernest 
Wall, 38 m. amžiaus, aus- 
trijokas, nubaustas teismo 
6 mėn. kalėjimu už tai, kad 
jis viešbučio kambaryj, 
kur jis buvo apsigyvenęs, 
prie “Laisvės Stovylos” 
pridėjo svastiką.

Teisėjas, paskirdamas 
bausmę pareiškė: “Tu ne
priklausai šiai šaliai”.

>

Berlynas, gruodžio 5 — 
Šiomis dienomis Vokietija 
ir Rumunija pasirašė nau
ją prekybos sutartį. Vokie
tija pažadėjo Rumunijai 
visokiariopa finansine pa
ramą. Vokietija duoda 
Rumunijai ilgo termino 
kreditą; finansuoja Rumu
nijos industriją.

Vokietija pilnai paten
kinta sutartimi.

Londonas, gruodžio 5— 
Parliamente buvo plačiai 
kalbama apie karo eigą. 
Atstovai savo kalbose pa
žymėjo, kad būtinai reika
linga gauti iš Jung. Vals
tybių didesnė finansinė 
parama, negu iki šiol ji ga
vo. Anglijos valdžia pasi
ruošus prašyti, kad Jung. 
Valstvbės duotu stambes
nę laivyno ir kredito pa
galbą.

Kaip žinoma, Jung. Vals
tybėse yra įstatymas, ku
ris draudžia duoti kariau-.uyivię <1111 xxx<v miuvjvico u niauovmic giai 
jančiai valstybei kreditą,'kos programos iš WCOP stoties, Boston.

kuri nėra apsimokėjus se
nos skolos. Tačiau, šiais 
laikais ir Jung. Valstybėse 
eina kalbos apie teikimą 
finansinės paramos Angli
jai. Yra pasipriešinimų, 
bet ar valdžia į tuos pasi
priešinimus kreips dėme
sio, tai kitas klausimas.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 7 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa. Pasukite savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausykite gražios lietuviš-



Penktadienis, Gruodžio 6, 1940
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Žinios Iš Pavergtos’ Lietuvos
Grąžina "Buržuišką" Tvarką

— Iš nacionalizuotų pra
monės įmonių jau šalina
mi komisarai, kurie buvo į 
jas paskirti pirmomis o- 
kupacijos dienomis. Dabar 
į įmones vėl skiriami di-j 
rektoriai, nors šis pavadi- i 
nimas skamba 
kai”.

i Pinigų Išeikvotojai
— Profesinių sąjungų 

centro biuras ieško kažko
kių savo pareigūnų Zigmo 
Rauluševičiaus ir Kazio 

| Subačiaus, kurie paėmė 
po 200 litų tarnybinio a- 
vanso. Jie savo laiku buvo 

“buržūiš-Pasi4sti provincijon pa- 
i rinkti komisarų nacionali
zuojamoms įstaigoms. Da- 
’bar skelbiama, kad jeigu 

Lietuvoje”^ šįe naujosios tvarkos ats-— “Tarybų
kažkoks pilietis nusiskun-1 tovai neatsiskaitysią, tai 
džia, kad gyventojai skęs-(būsią ieškomi, kaip valdiš- 
ta įvairių įstaigų reika- kų pinigų išaikvotojai. 
lau jamose anketose dėl į 
butų, kambarių ir kitų pa
talpų. Anketas paprastai 
reikalaujama užpildyti la
bai skubiai, todėl įstaigose 
susidaro didžiausias susi
grūdimas. Žmonės stovi 
valandomis, o kai kada ir 
ištisomis dienomis. Pav., 
Žaliakalnio butų punkte, 
pristigę anketų. O apie tai 
žmonės sužinoję priėję 
prie tarnautojo — po kelių 
valandų laukimo eilėje!

Dėl Poros Batelių Laukė 
Valandas

I

“Tarybų Lietuva” įsi- 
“Pil. A- 

Bankauskas 
nusiskundė

v •dėjo tokią žinią: 
leksandras 
redakcijoje 
nenormalumais, kurie dar 
vis neišgyvendinami, iš 
mūsų prekybinio gyveni
mo. Ištisas valandas pil. 
Bankauskas užvakar lau
kė eilėje prie F.’šubienės 
avalynės parduotuvės, e- 
sančios Pereco gatvėje, te
norėdamas nusipirkti porą 
batelių. Apie 17 vai. par
duotuvė dar buvo pilna 
žmonių, ir eilėje laukian- 

r tiems piliečiams buvo aiš- 
bus svarstomi (ku, kad jie tą dieną jau ne-

I • • • -j Į -4 H

• v

— Kauno konservatori
jos mokiniai, pagal bolše
vikiškus metodus, sudarė 
savo komitetą, kuris siųs 
savo atstovus į tuos peda
gogų tarybos posėdžius 
kuriuose 1__  _________le
mokinius liečią klausimai. ieĮs i krautuvę. 17 vai. 20 
Be to, komiteto uždavinys m^n- atsidarė parduotuvės 
būsiąs padėti mokiniams durys, 
“lavintis bolševikų pašau- j Į 
lėžiūros srityje”.

•
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Tai buvo paskutinis krovimas metalo - geležies į Japonų laivą San 
Francisco, kada Jung. Valstybės uždėjo embargo prieš siuntimą gelež
galių (scrap iron) į Japoniją. Spalių 16, buvo paskutinė diena.

Belieka U Dienu

, išėjo krautuvės 
pardavėja, ir, pasirinkusi 

• laukiančiųjų tarpe keletą, 
1 matomai, pažįstamų mo
terų, jas įleido parduotu-

"Brigadų" Veikla
f —

L..PŽ

.. I . D . . į, vėn be eilės. Aišku, tatai 
Aiemams Kegismions laukiančiųjų tarpe sukėlė

--------- - w daug nepasitenkinimo, ta-
Ateivių Registravimas £įau tai nepakeitė parduo- 

baigsis gruodžio 26 d., ir į tu vės personalo nusistaty- 
visi nepiliečiai už nesire-;mo” 
gistravimą gali būti bau-: Laikraštis deda tokį 
džiami pinigine bausme prierašą: “Toks elgesys 
$1,000., šešis mėnesius ka- neleistinas. Visur tokia$1,000., šešis mėnesius ka- neleistinas.
Įėjimu, arba nubausti a- tvarfca: kas anksčiau atei- 
biems bausmėms.

* * • . • I LCLO £/XX Illld U.OAC1

Visi ateiviai, 14 metų^į^ tvaricos negali būti”, 
amžiaus ir daugiau, priva- B ši žinutės mes iš pa- 

čių bolševikų sužinome 
daug įdomių dalykų. Reiš
kia, pati “Tarybų Lietu
va” pripažįsta, kad sovietų 
“rojuje” reikia kelias va
landas laukti dėl poros ba
telių — ir tai bergždžiai!

— Iš Kėdainių apskrities 
pranešama, kad ten šiais

na, tas pirmiausia gauna

lo asmeniškai registruotis. Į 
Ateivius vaikus, neturin

čius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai paštuose regis
truojami. Nereik mokėti 
jokių pinigų už ateivių re
gistravimą. Saugokitės 
nuo reketierių.

Po užsiregistravimo, vi- metais kviečių apsėta 30% 
si ateiviai, į penkias die-j mažiau kaip pernai, 
nas, privalo pranešti pa-(met sėja buvo vėluojama, 
keitimą jų pastovaus a-i nes laiku negalėjo įsigyti 
dreso. Reikia adreso pa-1 mineralinių trąšų. Ckinin- 
keitimą pranešti Immigra-j kai vis tikėjosi gauti jų, 
tion and Naturalization Į todėl prisilaikė su sėja. 
Service, Washington, D. C.! Bet pagaliau numojo ran- 
Tam tikslui blankos parū- ka ir pasėjo su tiek trąšų, 
pinamos visuose paštuose, kiek turėjo.

Šie-

MEMBER

OCH POI.K’T
“The purple of the Avsociation shall 
be to help preserve the ideal* and 
tradition- of our country. the l'nlted 
Statės of America. to revere its laws 
and inspire others to respect and ohey 
them. and in all nays to aid in makinsr 
thi« country rreater and better“

— Sovietų Lietuvos laik
raščiai dieną iš dienos pla
čiai skelbia apie “nepa
prastą” kultūrinės veiklos 
pakilimą: girdi, visur stei
giamos meno, kultūros ir 
kitokios “brigados”. -Ta
čiau iš J. Jurginio straips
nio “Tarybų Lietuvoje”, 
sužinome, kaip tos garsio
sios “brigados” veikia. J. 
Jurginis rašo: “Gavę para
ginimus suteikti žinias, 
ant greitųjų susirašę į ta
riamąsias meno brigadas, 
išsirinko dirigentus, ka
pelmeisterius, režisorius, 
pažadėjo jiems atlyginimą 
ir praneša centrui: be pini
gų darbo negalima pradė
ti. Visa “brigada” ramiai 
sėdi ir laukia pinigų. Kai 
i vietos paštą ateis algos 
orderis dirigentui, tada at
siras choras. Iš to choro, 
žinoma, bus ne choras, o 
“špyga”. Autorius pataria, 
kad “pasirenkant ką nors 
vaidinti, geriausiai pasi
tarti su vietos partijos ar 
komjaunimo atstovais”.

Autorius, atremdamas 
priekaištus, kad nesą gai
dų ar veikalų, sako: “Anot 
lietuvių priežodžio: lauk 
šunie, kol padla padvės”, 
šis priežodis tiktų ir vi
siems Lietuvos okupan
tams...

Myopia Club Beverage Co.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Graftoa Ave„ Islington, Mass. Tek Dedham 1304-W 
.PRANAS, GERULSKIS, Namų Tel. Dedham T304-R
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buvusio Lietuvos įgalioto 
ministro Pietų Amerikoje 
pastaruoju laiku Protoko
lo direktoriaus ■> Užsienių 
Reikalų Ministerijoj žmo
na, gyvena Šveicarijoje ir 
rengiasi išvykti į Pietų A- 
meriką.

24. Prancūzijos ir Švei
carijos vienuolynuose yra 
užsilikęs didelis skaičius 
lietuvių - vienuolių. Jos 
gyvena įvairiuose mies
tuose ir įvairių kongrega
cijų vienuolynuose.

25. Kauno miesto aikštė
se įtaisyti garsiakalbiai, 
kurie ne tik dieną, bet ir 
naktį neduoda žmonėm ra
inai ilsėtis. Jie visą laiką 
skelbia “liaudies laimėji
mus”.

26. P-lė Vaivadaitė, lietu
vaitė, Amerikos pilietė iš 
“......... , tarnavusi
daugelį metų Amerikos

Prezi- Konsulate Kaune, perkel- 
dentas Smetona dabartie ta toms pačioms parei- 
niu metu gyvena šveicari- goms į Amerikos Ambasa
doje.

19. Laukiama atvyks- 27. Buvęs Amerikos kon- 
tant į Ameriką pulkininko sulas Kaune p. Kuykendall 
Valušio su žmona. Pulk.
Valusis suspėjo pabėgti iš šulo pareigas Karaliaučiu- 
Lietuvos sergantis keletą je. Jo žmona, norvegų kil- 
dienų buvo rimtos opera-į“"~ 
ei jos. Sovietai Lietuvoje 
buvo paskleidę žinią esą 
įpulk. Vaiušis miręs ir nie
kada tos žinios neatšaukė. 
Į P. Valušienė yra Preziden
to Smetonos duktė.

20. Buvęs Lietuvos Mi
nistras Maskvoje Dr. L. 
Natkevičius praleido vasa
rą Birštone.

I

13. Grįžę į ..Šyeįcarįją 
šveicariečiai niekZr nežiną 
apie Dr. Ereto likimą.

14. Turimomis žiniomis 
Martynas Yčas su šeima 
iš Vokietijos išvykę į Pie
tų Ameriką.

15. Šveicarijos piliečiai 
paraginti pranešti atatin
kamai instancijai, kokias 
sumas ir už ką Lietuvos 
įstaigos, bankai, firmos 
bei privatūs asmenys esą 
jiems skolingi.

16. Iš Lietuvos į Ameriką 
atvykusių su Sovietų viza 
bei leidimu lietuvių lūpos 
užčiauptos, jų nesigirdi. 
Žinant Sovietų metodus 
galima suprasti, kodėl taip 
yra.

17. Išvažiuojantiems iš 
Lietuvos ant sienos atima
ma ne tik pinigai, branze- 
letai, retežėliai, bet ir bu- Philadelphijos, 
terbrodai, dešrukes.

18. Respublikos

dą Berlyne.

I

v •

dabartiniu metu eina Kon-

mės, gražiai kalba lietuviš
kai.

Pakvietimas LDS Connecti
cut Apskričio Kuopoms

Laikome sau už garbę bei 
prievolę kviesti LDS Connecti
cut apskričio kuopas į metinį 
LDS Connecticut apskričio su
važiavimą, kuris įvyks gruo- 

i džio 15 d., 1940 m., šv. Andrie
jaus parapijos salėje, kampas 
Stanley ir Church gatvių, New 
Britam, Conn. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Apskričio užprašytos šv. 
mišios už gyvus ir mirusius na
rius įvykš115 d. gruodžio, 9 vai. 
30 m. ryte, Šv. Andriejaus baž
nyčioje. Visi LDS nariai kvie
čiami dalyvauti šv. mišių auko
je. Taip pat kviečiame prisiųsti 
skaitlingai atstovus ir paruošti 
gerų nutarimų organizacijos ge
rovei.

i Apskričio Valdyba:
Dr. M. Colney, pirm. 

B. Mičiūnienė, raš-kė

21. Prenumeravusi e m s 
“Lietuvos Aidą”, “XX Am
žių” ir “Lietuvos Žinias”,

4. Turimomis žiniomis 
daug lietuvių atsisako nuo 
Sovietų teikiamų žemių ir vietoj jų buvo siuntinėja- 
kraustosi į miestus. Mais
to produktai iš kaimų aps-žiai. Teko patirti, kad pa- 
tota vešti į miestus.

5. Pavieniai raudonar
miečiai Lietuvoje reiškia 
nusistebėjimo, kad Lietu
va, kurioje visais atžvil
giais geriau negu Sovie
tuose “prisijungė” prie* 
Rusijos. Tikros padėties,

žmona gyveno'dabartinėse sąlygose, žmo- 
Kaune. Paleckio vyriausy- inės paaiškinti negali, 
bė nedavė jai leidimo vykti 6. Sovietų karių tarpe 
pas savo vyrą užsienin. Ji Lietuvoje esama anti - se- 
per žaliąją sieną išvažiavo mitinio nusistatymo ir tas 
pas vyrą.

2. Dr. P. Karvelio, buv. šai pareikštas. 
Finansų Ministro ir žino- 7. Laukiama Sovietų vy- 
mo Lietuvoje ekonomisto, i riausybės nusistatymo ar 
žmona su mergaite atvyko (ji išleisianti iš Lietuvos 
pas vyrą užsienyje. P. vykti į Ameriką užsiregis- 
Karvelienė vieną naktį bu-! travusiems Amerikos kon- 
vo bolševikų suimta ir at-,mulate, Kaune, asmenims 
gabenta į Noreikiškių dva- kvotos sąskaitom 
rą dalyvauti kratoje, bet 
buvo vėl paleista. Prieš iš-Lietuvos prezidento sūnus 
Vyksiant užsienin Sovietų ir Lietuvos karo attache 
padaryta krata ir pas Dr. Berlyne rengiasi atvykti į 
Karvelį, tuo metu kai pas (Ameriką.
jį buvo atvykę svečiai iš! 9- Lietuvos Pasiuntinybė

1. P. J. Deksnys, gimęs 
Amerikoje, dabartiniu me
tu gyvenąs užsienyje ruo
šiasi atvykti su žmona į A- 
meriką. P. Deksnys tarna
vęs Gen. Konsulate Kara
liaučiuje, Užsienių Reika
lų Ministerijoje, Protokolo 
Skyriuje ir pastaruoju 
metu attache Paryžiaus 
Pasiuntinybėje kartu eida
mas ir Charge d’Affaires 
pareigas Briuselyje. P. 
Deksnio

•

nusistatymas nekartą vie

7. Laukiama Sovietų vy

8. Pulk. Grinius, buv

mi komunistiški laikraš-

staruoju metu tų laikraš
čių prenumeratoriams, ku
rie prenumeratas buvo už
simokėję iki metų galo, 
laikraščiai daugiau nebe- 
siuntinėjami.

22. Farmacentas Nasvy- 
tis, kn. Kemešio švogeris, 
esąs iš Sovietų kalėjimo 
paleistas.

23. Ponia Aukštuolienė,

I
I

PASIPUOŠKITE
' KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Mūsų naujos metodos kirpimas — 
“Hairline Cut” yra labai lengva 
palaikyti gražų plaukų stovį. Mes 
nukerpame, sugarbeniojame ir pri
taikome tinkamą veidui. Tik pa
bruk plaukus šukomis ir sugarbe- 
niavimas ateis į naturalę vietą — 
kaip turi būti.

— Skelbimas iš “Tarybų 
Lietuvos”: Pirksiu plunk
snakotį “Parker”. Rašyti: 
Kauno centr. paštas ligi 
pareikalavimo, paso Nr. 
191955.

Ir visa tai dėl paprasto 
plunksnakočio? Nenuosta
bu, nes maskoliai viską iš
pirko. Neveltui yra tekę 
susidurti net su aukštais 
rusų karininkais, kurie 
savo amžiuje nebuvo ma
tę “Parkerio” plunksnako
čio! Jie nustebę klausinė
ja. Kodėl, girdi, nereikia 
merkti į rašalinę!
— “Tarybų Lietuva” ke

lia klausimu, kad turgai

užsienių.
3. P. Jurginis, buvęs ‘Lie

tuvos Žinių’ koresponden
tas Stockholme, prieš porą 
metų buvęs Amerikoje, 
buvo Paleckio vyriausy
bės atsiųstas j Berną spe- 
ciale misija prašyti Lietu
vos įgaliotą ministrą Švei
carijai p. šaulį persiųsti 
Pasiuntinybės daiktus į 
Kauną. P. šaulys neturė
damas garantijų, kad dai
ktai neatsidursią Maskvo
je, atsisakė bent ką iš Pa
siuntinybės atiduoti.

būtų visiškai panaikinti, 
nes “geriau” esą viską ati
duoti į valstybinius žemės 
ūkio gaminių sandėlius. 
Tenka pastebėti, kad tur- 
gai jau ir savaime ima 
nykti, 
mažiau turi bet ko par
duoti.

nes ūkininkai vis

(Berne finansiniais sumeti
mais persikėlė į naujas, 
pigesnes patalpas.

10. Išvykęs iš Lietuvos, 
Fario de Castro, Lietuvos! 
pilietis, buvęs Lietuvos ka
riuomenėje ir tarnavęs Už
sienių Reikalų Ministeri
joj, portugalų kilmės, vy
ko į Portugaliją, bet, kaip į 
svetimšalis, į Portugaliją i 
neįsileidžiamas ir gyvena 
neokupuotoj Prancūzijos 
dalyje.

11. Dažnai minimas da
bartinėje Lietuvoje Ado
mas, kuris skelbiasi kal
bąs Kauno radiofone, esąs 
žydas tuo vardu pasivadi-

; nęs.
12. Areštuoto Kaune Dr. 

P. Dielininkaičio butas už-
. anspauduotas. Draudžia- 
i ma jame gyventi jo žmo
nai su dukrele,, kurie turė
ję išsikraustytį.įš Kauno.

Shampoo, Finger Wave ir Manicure 
Kiti

Dėl Kalėdų Specialės Kainos
New Ray Gold Sta m p Permanent Wave reguliari kaina SS-50

Dabar ..._........... $5.00
Creme Oil Permanent Wave reguliari kaina .................................. $5.00

Dabar................ $3.50
.......................... $1.00

Garbeniavimai — Permanents ..................... nuo $2.95 iki $10.00
Pas mus nereikia laukti — dirba 7 patyrusios 

plaukų garbeniuotojos

Sutaupysi Pinigų
pirkdama Caspers economical Beauty Shop knygelę 

Knygutės vertė —

$5.00 parsiduoda 
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo S5.00 vertės atliksime 

už $4.00. Pasinaudok kuponais. 

$12.50 už $10.00 
$12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už $10.
Širdingai laukiame Jūs atsilankant.

Casper's Beauty Salon, 1

i 83 L Street-So. Boston,Mass.
»f' ..J6c7elef-’°V«» į ,O >. '<
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DARBININKAS

(THE WORKER)
PuHiahed every Tuesday and Fnaay except Holidays such aa 

New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 
Labor Day, Thanksgiving and Christmas 

---------by <---------
•AINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ABBOCIATION OP LABOR

Antered aa aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass under the Act of March 3. 1870

Aceeptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918 

8UBSCRIPTION KATES:
Domastic yearly ___________  M-00
Domestic once per weelc yearly >2.00
Foreign yearly  ---------- >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ >4.0t
Vieną kart savaitėje metams >2.<X
Užsieny metams  ..................>5.01
Užsienyj 1 kart savaitėj metams >2.51 |

DARBININKAS

Sykį Suklysti Užtenka
Lietuvos valstybei esant likviduotai, tautos gy- 

venimas tiek bolševikų sugniuždytas, kad svarbiausi 
buvusios valstybės reikalai persikelia Amerikon. Tai, 
žinoma, natūralu. Taip pat natūralu, kad buvusioji 
Lietuvos vyriausybė siekia atstatyti savo prestižą bei 
gerą vardą mūsų išeivijos akyse. Tačiau tai sunkokas 
uždavinys. Jau neskaitant pačių kraštutinumų — vie
ni tautininkų režimą kelia į padanges ir vadina jį auk
so laikotarpiu, kiti visiškai jį paneigia — pats vidur
kis toli gražu nėra žavinantis: jis stovi žemiau reikia
mojo lygio. Aiškiau kalbant, buvusis tautininkų reži
mas bei valdžia tik jų partiją tegali sužavėti. Jau net 
ir bešališkiausiai kalbant, kai kurie buvusios vyriausy
bės žygiai labai palengvino bolševikų darbą Lietuvoj, 
pav., naujoji konstitucija, rinkimų sutvarkymas, vie
nos partijos valdžia, uždarymas privatinių mokyklų, 
suvalstybinimas jaunimo ir tt. Bolševikams tik tenka 
paskelbti, kad kai kurie komunistiniai žygiai daromi 
pagal tokį ir tokį konstitucijos paragrafą, ir viskas 
išeina kaip tik legališkai... Taip, tautai nusidėta, daug 
nusidėta. Žinoma, nebuvo manyta, kad tokia sauvaly- 
bė gali privesti prie šios baisios tragedijos. Bet gi pri
vedė. Išvada: diktatoriškas tautos valios paneigimas, 
priverstinu ar apgaulingu būdu, yra nuodėmė prieš 
gamtos įstatymus. Gi nusidedas gamtos įstatymams 
visuomet susilaukia bausmės. Bet tai jau perėjo isto- 

mus visus palietus,

I
I
I

krautuvių, ten 
būrelis žmonių

28 d. “Carnagie 
pilna — ji buvo 
pusiau pilna”.

"Darbininko”

Maskvos agentų organas prie kai kurių 
Brooklyne skelbia, kad pianisto vėl toks pats 
Bacevičiaus koncerte, lapkričio kažko laukia. Užeini krautuvėn 

Hali buvo ne- — žmonių pilna, perka, skuba, 
mažiau negu nešasi”.

... . i Visas tas “bobeles ir vyrus”
pavergtos Lietuvos komisarai 
vadina “spekuliantais”. Stovin
čius eilėje žmones raudonoji 
milicija išvaiko, kad neatrody
tų taip baisiai staliniškoji “sau
lė”.

specialis ko
respondentas praneša, kad ta
me koncerte dalyvavo mažiau, 
kaip 600 žmonių, daugumoje 
svetimtaučiai.

; Pianistas Bacevičius yra pa
sisakęs už Lietuvos pavergimą.

I Kol kas jis savo nusiteikimo
I
neatšaukė.

Ar gi gali lietuviai remti Lie
tuvos užgrobikų simpatiką? 

: Aišku, kad negali kol jis nepa
darys viešo pareiškimo atgai
los.

Balso” rašytojas 
Gerai daro milicija, iš- 

stoviniau jančius

Camden, N. J., policija po stropaus ieškojimo įtariamo nusikalti
muose, tūlo Gasior (vidury) surado klampiose balose, iš kur yra iškvie
čiamas. j l

I

sianti surinkta. Bridgevil- 
le, Pa., per kun. A. Jurgutį 
jau prisiųsta $11.70. Ši pa
rapija šioj diecezijoj yra 
mažiausia.

Pradeda savo darbą ir 
Chicagos rajonas. Savo 
kvotos dalį jau pripildė 
Kenosha, Wisc., lietuvių 
par., kurioj klebonauja 
kun. Pr. Skrodenis. Per St. 
Gabaliausko prakalbas su
aukojo $26.32. Praėjusią 
vasario 16 d. šioj kdlonijoj 
vilniečiams šelpti suauko-

Svarbus Pranešimas Apie Ateivių 
Registravimą

“Vilniaus
sako: 
vaikydama 
prie kai kurių krautuvių eiles.
Jas reikia visiškai išblaškyti, o 
tie tipai, kurie per dažnai sto- 
viniauja pre krautuvių ir per
kasi, turi būti nubausti kaip

Vilniuje prie krautuvių stovi spekuliantai”.
eilės ir laukia kada bus proga 
įeiti nusipirkti, jeigu dar gali
ma ką nusipirkti. Sovietų komi
sarai visus eilėje stovinčius 
darbininkus vadina “spekulian
tais”.

“Vilniaus Balsas”, pavergtos 
Lietuvos komisarų organas ra

išo: “Eini gatve ir matai; ten 
eilė bobelių ir vyrų stoviniauja

nebuvo ne-
Pre- 

užtektinai, ir niekam 
stovėti eilėse. Šian- 
trūksta prekių. Žmo- 
eilėse, keikia supuvu- 

“saulės” tvarką.

rijon. Dabar, bendrai katastrofai mus visus palietus, , p
tenka ieškoti išsigelbėjimo. Tokiais momentais buvu- ta $4®'34'S1 ,sama’ zinoma’ 
sias klaidas reikia atleisti, bet pamiršti jų negalima,)1. kvotąnePrl®kalt°ma’ "es 
dėl tos papraščiausios priežasties, kad jos nebesikar-iau Pa®14® m; amI..u'
totų. Vadinasi, senoviškoji tvarka, su savo esminėmis 
klaidomis ir taktikos neprietekliais — nebeįmanoma. 
Tai ne koks neprietelingas nusistatymas, bet atviras, 
nuoširdus nusiteikimas, su kuriuo, kaip numanu, visi 
rimtesnieji išeiviai sutinka. Jau pradedą atsipeikėti 
nuo smūgio tautininkai turėtų tai įsirašyti savo poli- 
tinėn sąmaton, jei nori išvengti painiavos ir kivirčių su 
kitų pažiūrų žmonėmis. Čia nėra koks nurodymas, bet 
grynai prieteliškas patarimas, nieko nauja nepasakąs, 
bet praktikoj gerai išbandytas.

Atsiranda jau nemaža kalbėtojų Lietuvos atsta
tymo reikalu. Jų žada būt ir daugiau, net, kaip girdėt, 
įžymių asmenybių. Net ir stambių tautininkų partijos 
šulų. Ar jiems, iš viso, dabar tikslu “garbingai” para
duoti, tai jau jų skonio ir politinio subrendimo daly
kas. Jų skonis ir politinis instinktas tai spėliotini daly
kai, bet štai kas ne spėliotina: jie turi dirbti ne savo 
partijos, bet Lietuvos reikalams. Sykį suklysti užten
ka. Antru kartu klaidžioti ir sauvaliauti, ypač tautos 
likimo reikalu, būtų nedovanotina. K.

Lietuvai Gelbėti Fondo

Pradžia Džiuginanti
Federacijos centras A-IZimblys, jau turi surinku- 

merikos lietuvių kolonijas'si $60.72. P. Mikalojūnas 
paskirstė į dešimtį rajonų aukojo $5.00.
ir kiekvienam paskyrė! Tuo tarpu Philadelphijos 
kvotą Lietuvai Gelbėti ’ rajonas stovi pirmoje vie- 
Fondo vajuje. Rajonų va- toje, 
dai praneša, kad nebus
sunkumų kvotą išpildyti, eina judėjimas. 
Sąmoningieji lietuviai giamas didelis 
mielai rašosi Fondo na- Tuo tarpu 
riais, užsimokėdami po .Mass., kur

- • _ 1 _ ______________A • _    I -

Bostono rajone taip pat 
Ten ren- 
supryzas. 

iš Lowell, 
klebonauja 

vieną dolerį narystės mo-^kun. P. Strakauskas, pri- 
kestį. Gautas pranešimas, siuntė $48.75. Ši suma su- 
kad Philadelphijos rajonas daryta iš: Federacijos 49 
jau didesnę kvotos pusę iš- sk. auka $20.00; Aušros 
pildė. Buvo prašyta tame:Vartų Moterų Draugija 

• • , . • a . cier 1 o, a aa i ..$425.00; 
lietuviai 
pradžioj 
$264.52. 

parapija,

Nieko panašaus 
priklausomoje Lietuvoje, 
kių buvo 
nereikėjo 
dien jau 

i . ; .nes stovi
šią Stalino 
Komisarai nervuojasi. Jų spau
da jau ragina miliciją stovin
čius eilėse žmones “visiškai iš-

rajone surinkti 
Philadelphijos 
katalikai vajaus 
jau turi surinkę 
§v. Kazimiero 
kurioj klebonauja kun. Ig. 
Valančiūnas, savo kvotą 
su kaupu išpildė. Ji surin
ko $198.80. šv. Jurgio par., 
kur klebonauja kun. Ig.

I

$14.00; per prakalbas su
rinkta $14.75. Neabejoja
ma, kad loveliečiai savo 
kvotą išpildys su kaupu.

Smarkiai yra veikiama 
Pittsburgh, Pa., rajone. 
Ten renkamos aukos baž
nyčiose, sakė prakalbas p. 
St. Gabaliauskas. Rajonui 
paskirtoji suma tikrai bū-

blaškyti”. Ką tai reiškia: “vi
siškai išblaškyti”? Greičiausia 
tai sukimšti j kalėjimus arba 
sušaudyti. Tokio likimo susilau
kė Lietuvos žmonės.

belaukdami paskutinės 
minutės užsiregistruoti 
ras darbą sukomplikuotą 
visokiais nesmagumais.

Ateivių Registravimo 
Direktorius praneša glo
bėjams ir tėvams ateivių 
vaikų mažiau 14 m. am
žiaus, ir šitas inima pabė
gėlius vaikus, jog jie rei-'"Ovietį 
kalau jami prieš gruodžio j “Kožuch”.
26 d. nuvykti j registravi- mandoje žaidžia Andrulis, šliu-

Direktorius Harrison’as 
pakartoja visiems užsire
gistravusiems ateiviams 
kuogreičiausia pranešti 
Immigration and Natura
lization Service pakeitimą 
pastovaus adreso.

“Nepaisant kaip mūsų 
ateiviai trokšta pildyti 
mūsų įstatymus, ir ypa
tingai Ateivių Registravi
mo Įstatymą iš 1940 m., 
jie pilnai neužlaiko jį jeigu 
po užsiregistravimu ir pa
likimu pirštų - įspaudos ir 
persikėlę iš vienos vietos į 
kitą, į penkias dienas ne
praneša Immigration and 
Naturalization Service, 
Washington, D. C. apie tą 
faktą. Kaip pirmiaus buvo 
pranešta galima gauti tam 
tikras blankas iš paštų 
veltui. Mes žinome, jog 
daug ateivių nepaiso šito 
svarbaus įstatymo patvar
kymo, nes didelis skaičius 
recytinių - kortelių — įro- 
dinimas, jog ateivis užsi
registravęs, ir kurios kor
telės pasiųstos į ateivio 
paduotą adresą — mums 
atgal grąžinamos dėl savi
ninko persikėlimo iš vie
nos vietos į kitą. Bausmės 
iki $100. kalėjimo 30 die
nų, ar abidvi bausmės pa
rūpintos nesiregistravu- 
siems.

Direktorius Harrison pi
lietybės laukiantiems pa
taria per ilgai nelaukti, 
mažai iš jų taps piliečiais 
prieš gruodžio 26 d. kada 
registravimas baigsis, — 
“neapsunkinkite sau daly
kus, belaukdami pašauki
mo į paskutinį pilietybės 
išklausymą”.

“Yra pavojinga ateiviui 
atidėti užsiregistravimą, 
viltyje, jog jį šauks pas-, 
kutiniam pilietybės iš-; 
klausymui. Užsiregistra
vimas nekenks pilietybės 
stoviui. Neužsiregistravi- 
mas, kiton pusėn, gali būti 
tikru keblumu įgijimui 
pilietybės ateityje, jau ne
kalbant apie sunkias baus
mes už neužlaikymą įsta
tymo.

“Reikia patėmyti”, sako 
p. Harrison, “jog paštai, 
kur registravimai pildomi 
šį mėnesį bus neišpa
sakytai užimti. Yra gali
mas daiktas, jog ateiviai,

Jung. Valstybių Teisin
gumo Departamentas pra
nešė, jog nebus jokio pra
tęsimo ateivių registravi
mo laiko. Gruodžio dvide
šimt šešta diena bus pas
kutinė diena ateiviams už
siregistruoti.

Earl G. Harrison, Teisin
gumo Departamento Atei
vių Registravimo Direkto
rius sakė, jog ateivių re
gistravimas, dėlei kalėdi
nio darbo paštuose nebus 
sustabdytas nei ant trum
piausio laiko per gruodžio 
mėnesį, ir nebus vėl pradė
tas sausio mėnesį.

“Yra teisybė”, sako p. 
Harrison, “jog šitas pasiū- 
lijimas buvo diskusuoja-

vo paskirta. Čia ją skelbia
me dėl to, kad per neapsi
žiūrėjimą ji spaudoj dar 
nebuvo paskelbta.

Kvotos pradžią jau turi 
ir šv. Kazimiero par., Pitt- 
ston, Pa., nes iš ten pri
siųsta $14.00.

Grįžtant prie Chicagos 
rajono, reikia pranešti, mas. Mes svarstėme atidė- 
kad savo kvotas pildyti i jimą registravimo ant 
Dradėjo šios parapijos: šv.:dvieju ar trijų savaičių, 
Jurgio par. jau turi $28.17; kad tik palengvinus, kiek 
Aušros Vartų par. — $16. galint, milžinišką kalėdinį 
00; šv. Petro ir Povilo par. daibą paštuose. Bet rado

me, jog Ateivių Registra
vimo Įstatymas iš 1940 
m., mums nepavelina taip 
daryti, ir toliaus, pašto de-

— $16.00; Melrose Park, 
UI., — $15.10. St. Spudulis, 
New Britain, Conn., auko
jo $5.00. Taip pat praneša
ma, kad už draugijų duok- į partamentas mums prane

šė, jog galės apsidirbti su 
Kalėdų darbu ir ateivių 
registravimu.

“Užsiregistravimas atei
vių, kurie gyveno šioje ša- 

. lyje prieš rugpiūčio 27 d., 
nebus priimtas po gruo- 

' džio 26 d., tai diena po Ka
lėdų. Todėl yra labai svar
bu visiems, kurie atidėjo 
Įsavo užsiregistravimą kai
po nepiliečiai, viltimi, jog 
registravimo laikas bus 
pailgintas, ar dėl kokios 
kitos priežasties, prisilai- 

paskelbta, yra surinkti į- Ryti prie šito įstatymo, 
vairiems svarbiems tautos Nenorime perdaug apsun- 
reikalams per Lietuvai kinti paskutinias valan- 
Gelbėti Fondą $10.000 ir das”.
gauti Fondui 10.000 narių. ■
Vajus pradėtas. Spausdi- lų, kurie laukia mūsų pa
namos kvitų knygelės ir ramos. Dėl to nuoširdžiai 
netrukus bus skyriams iš- prašome visuomenės vadų 
siuntinėtos. Taip pat yra ir veikėjų dėti daugiau pa- 
spausdinami laiškai — at- stangų, kad kolonijos grei- 
sišaukimai į draugijas, čiau išpildytų savo kvotas 
Kai juos skyriai gaus, pra- ir taip pat nuoširdžiai at- 
šome juos įteikti draugijų siliepiame į lietuvių gera- 
valdyboms, o dar geriau—širdiškumą būti duosnes- 
nunešti į draugijų susirin
kimus.

i Lietuvos pabėgėlių pa
galbai jau esame išsiuntę; 
daugiau, negu tam tikslui 
surinkome. O kur visa eilė 
kitų svarbių tautos reika-

les į Federacijos centrą ir 
L. G. F. iš Fed. 3-čio skyr., 
So. Bostone, gauta $28.00.

Negalima praleisti nepa- 
brėžus tikrai stambios su
mos. kuri gauta Lietuvos 
pabėgėliu šelpimui iš Mas- 
oeth, N. Y. per kun. J. Bal- 
kūną, būtent, $100.00. šią 
suma aukojo šv. Vincento 
Pauliečio draugija.

KITI REIKALAI
Federacijos centro užsi

mojimas, kaip jau buvo

t

I

niais savo brangios tautos 
gyvysiems reikalams rū
pinti.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekretorius, 

2334 S. Oakley Avenue, 
į Chicago, III.

I

• v

— Uždarius visas sporto or
ganizacijas, Lietuvos geriausie
ji krepšininkai yra sugrūsti į 

i sporto organizaciją 
Aozucn . šioje sovietų ko

mo paštus ir tenais atsa-'pas jr"kt. 
kyti klausimus apie atei
vius - vaikus. Jis toliau pa
aiškina, jog j 30 dienų po 
tapimu 14 m. amžiaus vai
kai privalo asmeniškai nu
vykti j paštus ir užsiregis
truoti ir palikti pirštų - j- vergtos Lietuvos. Rašo: Nors tu 
spaudas.

“Malonu pranešti, 
daugiau kaip 2,800,000 a- blogiau, viskas brangsta, o dar- 
teivių Jung. Valstybėse bų nėra; taip pat ir tavo gimi- 
jau užsiregistravę”, sako naitis nedirba”.
p. Harrison. “Tiems, kurie' “Toliau laiške vis prašo, kad 
dar nesiregistravo noriu ką nors daryčiau, kad galėtų į 
sakyti, jog registravimas Ameriką atvažiuoti”, rašo p. V. 
yra priverstinas dalykas “AŠ noriu priminti, kad ankš- 
ir žmonės patys negali nu- čiau visai negalvojo važiuoti; 
tarti ar jiems registruotis kai aš rengiaus važiuoti kalbi- 
ar ne. Sunkios bausmės nau ir..., tai tik atsakė: “Man ir 
seks nesiregistravimą SU- čia Amerika, ir ko man va- 
lig Ateivių Registrą vimo.žiuoti kitur laimės ieškoti”.
Įstatymu iš 1940 m. ir ne- Bet kaip greit viskas atsimai- 
siregistravę nepiliečiai ap- nė. Pirmiau 
turės daug vargo ir nema- žiuoti, o dabar per visą laišką tą 
lonumų. D.R.ipat. kartoja.

I

Laiškas Iš Pavergtos 
Lietuvos

Tūla p. V. gavo laišką iš pa-

palikai Lietuvą vos keletas mė- 
jog neštų, bet dabar dar daug daug

nė negalvojo va-

M

Vieša Padėka
Metropolitan operos žvaigždė, panelė Ona Kaskas 

davė koncertą gruodžio 1 d., 1940, Mechanics Hali, 
Worcester, Mass., Marianapolio Kolegijos naudai. 
Garbingoji ir gražioji lietuvaitė jautė savo širdyje, jog 
ir ji nori prisidėti prie lietuvių katalikų tautinio darbo 
Amerikoje.

Josios kilnų sumanymą tuojau parėmė pp. A. Mi- 
leriai ir visą eilė garbingų rėmėjų, kurie visomis savo 
jėgomis prisidėjo prie šio koncerto pasisekimo.

Šiuomi noriu pareikšti Gerbiamai Panelei Onai 
Kaskas visos Marianapolio Kolegijos vardu savo gilų 
ir nuoširdų dėkingumą už josios tą kilnų ir taurų mos
tą, kuris kaip paprastai yra supintas su nemažu vargu 
ir pasiaukojimu.

Lygiai labai nuoširdžiai dėkoju dvasios vadams, 
p.p. A. Mileriams ir visam būriui panelės Onos Kas
kas gerbėjų ir Marianapolio Kolegijos rėmėjų, kurie 
įdėjo daug darbo ir savo gražios širdies į tikrai pasise
kusį lietuvių koncertą.

Visi dirbantieji tautinį darbą gerai supranta pa
našų reiškinį ir giliai įvertina. Nenuostabu todėl, kad 
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė žavisi ne tiktai 
gerbiamos panelės Onos Kaskas talentu, bet ir ta gra
žia lietuviška dvasia. Taigi prašau priimti, Didžiai Ger
biamoji Panele, mano tikrą nuoširdų lietuvišką ačiū! * 

Kun. Dr. J. K. Navickas, MIC.;
" Marianapolio KolegijeB'Rektoriusi
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ANNA KASKAS KONCERTAS
Gruodžio mėn. 1 d. įvyko Me

chanics svetainėje, Worcestery, 
Marianapolio kolegijos naudai 
gražus koncertas, kurį išpildė 
Metropolitan operos artistė An
na Kaskas (Katkauskaitė). A- 
pie patį koncertą nėra nei ką 
kalbėti, reikėjo tik dalyvauti ir 
jausti, įspūdis buvo didelis. Dai
nininkė kaip paprastai, pilnoj 
aukštumoj ir puikiai pasirodė 
su savo “aksominiu”, turtingu 
balsu. Ji dainavo itališkai, 
prancūziškai, lietuviškai ir an
gliškai. Jos nepaprastai aiški 
dikcija, balso gražumas, statu
los išvaizda ir simpatinga as
menybė sudarė meno kūrinį, 
kuris žavėjo sielą, ausis ir akis. 
Nors šįmet jau du kartu teko 
jai dainuoti Worcestery —Fine 
Arte Course koncerte, Clark u- 
niversitete ir Music Festival, 
bet vis-gi neatsisakė ir trečią 
kartą atvykti ir paaukoti savo 
jėgas mūsų išeivijos kultūrinio 
židinio naudai, būtent, Maria
napolio kolegijai. Mes Worce6- 
teriečiai giliai esame jai dėkin
gi už pasiaukavimą tokiam tik
slui, kuris mus visus jungia.

Ponas advokatas Mileris, tar
si, vakaro rengimo ašis, atidarė 
meno puotą gražiai pasveikin
damas atvykusius svečius.

Žmonių buvo daug, jų 
net iš tolimesnių kolonijų, 
mėjų (patrons) sąrašas
nepaprastai didelis. Koncerto 
rengimo komitetas daug pa
šventė laiko ir energijos ir pa-, 
rodė savo sugebėjimus. Tikiuos J lietuvių kolonijų veiklą, sveiki 
kad jų darbas bus įvertytas.

ir linksmo būdo, įgyjo čia daug 
simpatijų. Nors jau gerokas lai
kas praėjo nuo 1915 m., bet mū
sų gerbiamas klebonas vis toks 
pat idealistas, tikras dvasiškas 
tėvas, kuris prie gerų darbų vi
suomet būna vienas iš pirmuti
nių; neapsiriko pasirinkdamas 
dvasiškių luomą.

Žinodamas gerb. jubiliato ku
klumą ir jautrumą, nedrįstu ei-j 
ti į dideles panegirikas, kurios 
visvien netiek pasako, kiek geri 
darbai.

Lai Aukščiausis suteikia mū
sų gerb. klebonui daug sveika
tos ir ištvermės savo pašauki
me. Ilgiausių Metų!

klos mergaitės. Pavalgius va
karienę, prasidėjo programa, 
kurią atidarė pirm. A. Thomp- 
sonienė ir pareiškė keletą min
čių apie klubą ir jo veiklą. Po 
jos kalbėjo ir kitos valdybos 
narės: vice - pirm. M. Žemai
tienė ir rašt. T. Abrazinskienė. 
Buvo iššauktos ir kitos narės 
kalbėtojos. Klebonas kun. A. 
Petraitis pageidavo, kad būtų 
sutrauktos visos parapijos mo-; 
terys į virš minėtą klubą. Var
gonininkas J. K. Žemaitis klū- 
bietėms palinkėjo geriausio pa-' 
sisekimo. Po kalbų prasidėjo 
pasilinksminimas. Visos buvo 
gražiai pasipuošusios ir links-' 
mai praleido laiką. Muzika pa-nųjų į. atnašavo
sirūpino Vytautas Sepavičius.; 
Visos narės jam dėkingos.

t

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Daug kam prieš šventes bus 

nemažai galvosūkio dėl dovanų 
pirkimo. Keletas Worcesterie- 
čių tą klausimą lengvai išspren
dė, nutardami padovanoti vieni 
kitiems laikraščių prenumera
tas. Lietuviškų knygų rinka y- 
ra labai ribota, o iš 
naujų negalima gauti, 
darni gerų lietuviškų 
čių galima neatsilikti
tūros eigos ir turėti gerų temų 
pasikalbėjimams.

Kai kas iš čia augusių sako, 
kad lietuviški laikraščiai yra 
neįdomūs, nes žinios ateina jau 
pasenę. Tas gal yra teisybė, 
tuomet tą patį galima pasakyti 
ir apie spaudą anglų kalboj, 
nes radio pirmiausia paduoda 
naujausią kroniką, bet ir kitų

Lietuvos 
bet turė- 

laikras- 
nuo kul-

buvo
Rė- 

buvo

SUKAKTUVĖS
Gruodžio 18 d., sueina 25 me-

ŽINYNAS
Paskutinis šliūbas prieš ad

ventą įvyko šeštadienį, lapkri
čio 30 d., kuomet jaunuolis Vin
cas Višinskas paėmė sau už mo
terį p-lę Matildą Janionūitę. A- 
bu jaunieji susipratę katalikai. 

.Kun. dr. Mendelis priėmė jau-

BEANO PARTY
Moksleivių kuopa lapkričio 13 

d. surengė Beano Party parapi
jos naudai. Atsilankę turėjo 
progos laimėti dovanėlių ir bei 
to moksleivės visus pavaišino 
kavute ir skaniais užkandžiais.

KALAKUTŲ BEANO

čių darbo ir kad padėkojus, 
jiems už tą gražų ir įdomų va
karą, kurie jį surengė parapijos 
naudai trečią lapkričio sekma
dienį, kun. dr. Mendelis iškėlė 
vaikučiams puotą parapijos sve
tainėje. Joje dalyvavo ir mūsų 
kunigai. Buvo svečių, kun. misi- 

ijonorius Walsh iš Maryknoll, 
!kun. dr. Mendelio tėveliai ir p. 
'Gerardas Kaprišiūnas. Puotos 

. _. , . metu vaikučiai sudainavo kėslų mMų ir visų Dievo malonių
Iju naujame gyvenime, Pp. V1- 1,as lietuviai daineles n- kle- 

bonas kun. Lietuvnikas pasakė 
pamokinančią kalbą. Nuotaika 
buvo tikrai šeimyniška. Puoto
je dalyvavo ir mažyčių darželio 
mokiniai, kurie turėjo ypatingą 
stalą ir ypatingai jų ūgiui tin
kamas kėdes, Kazimieras Puge- 

įvičius vaikučių vardu dėkojo 
i kunigams už jų gerumą ir duos- 
numą, kad jie vaikučius taip 

pUininm. » t*vu mtoitonieriu :myli't"p,.^rtina * pastan‘
F . .. . —>............................. !gas, kad įskėlė jiems tokj gra-

šinakai gyvens 4612 Mannasota: 
Avė.

gruodžio 8 d. sūfcanka 6 metai 
nuo tos dienos, kuomet jis :buvo 
įšventintas į kunigus. Kun. Jo
nas kunigystės šventimus gavo 
Romoj, gruodžio 8 d., 1934 m. 
Po įšventimų aplankė Šv. Žemę 
ir laikė primicijas mūsų nelai
mingoj pavergtoj Lietuvoje. 
Grįžęs Amerikon gavo paskyri
mą už vikarą Švč. Širdies ang
lų parapijom Mount Washing- 
ton, Md., kur ir dabar tebesi
darbuoja. Sveikiname kun. Jo
ną šių sukaktuvių proga ir lin
kime jam dar ilgiausius metus 
darbuotis Viešpaties vynyne.

Adventinis Minijos
P-lės Marijos Nekalto Prasi

dėjimo dienoje, sekmadienį, 
įšv. mišias. Liudytojais buvo Jo- gruodžio 8 d. misijonorius Tė-i 
nas Makauskas ir p-lė Agota vas Jėzuitas, kųų. J. Kidykas 
Valeikiūtė. Sveikiname pp. Vi- pradės dviejų savaičių šv. mi-; 
šinskuą. Linkime jiems ilgiau- sijas. Misijų pradžia arba susi-i

------------ - —
nėlių. Poniai V. Seniauskienei ir jvygg pirmadienį, 4 vai. po 
jos dukrelėms liekam visos dė- pietų, pamaldos bus visiems 

į kingos.
i

______ j bendrai, kaip vyram* t#ip mote-
MOT. SĄJUNGOS 5 KUOPOS jrinas- Per abi sa™111 rytais šv. 

SUSIRINKIMAS i misijų mišios bus atnašaujamos
Gruodžio 2 d. įvyko metinis 9 vaL ir pamokslai bus taip pat Į 

- - - - bendrai visiems. Vakarais pir-Labdarių draugija lapkričio Moterų Sąjungos 5 kp. susirin-į
18 d. suruošė “Turkey Beano”. kimas. Susirinkime buvo išduo- ma savai*-e bus pašvęsta ma- 
Publikos buvo skaitlingai susi-!ti kuopos valdybos ir komisijų ir JU dukrelėms, (gruo-
rinkę. Laimėjusieji kalakutus raportai, būtent: raportą iš bu-į^io 9 d.), o antroji savai-
džiaugiasi. Draugijai liks pelno vusio artistės Onos Katkaus- (nuo gruodžio 16 d. iki 22 d.) 
apie $50.00.

MINSTREL
Šv. Kazimiero parapijos cho-' 

ras lapkričio 20 d. turėjo savo 
metinį Minstrel ir šokius, kurie 
įvyko Mechanics salėje, Main 
St. Didžiulė miesto salė buvo 

I beveik pilna. Programos pildy-

kaitės koncerto, kuris įvyko 
gruodžio 1 d.; raportus iš buvu
sio apskričio suvažiavimo, ku
ris įvyko Nashua, N. H. Rapor
tai priimti su pagyrimu. Po su
sirinkimo buvo “Kalėdų baliu
kas”. Veikianti komisija pavai
šino nares skaniais užkandžiais, 
narės pasidalino dovanėlėmis.

NUOTRUPOS

žų pasilinksminimą. Kaip kuni
gai taip vaikučiai apgailestavo 
Ričardo Glaveckio, kurs ligos 
dėliai negalėjo dalyvauti puotos 
iškilmėse.

Amžinąjį Atilsį net Trims
Nelaukiama ir nepageidauja

ma mirtis vėl išplėšė net tris 
asmenis iš mūsų tarpo. Ketvir
tadienį, lapkričio 28 d., buvo 
palaidota Pranciška Sideravi- 
čienė. Ji sirgo ilgus metus cuk
raus liga, buvo nupiauta jai ir 
koja, tačiau mirė visai netikė
tai, auka plaučių uždegimo. Dvi 
dieni vėliau, šeštadienį, pasku
tinį kartą buvo atlydėta bažny
čion Elžbieta Kazakevičiūtė,

bus sakomi ypatingi pamokslai 
-tėvams ir jų sūnums. Kadangi 
jau praėjo trys metai kai turė

jom misijas mūsų parapijoj, tai 
visi privalėtų dėti pastangas, 
kad šias misijas atliktų. Ad
ventas tai yra laukimo ir prisi
ruošimo laikas Kristaus atėji
mui Kalėdų garbingai šventei, taip pat auka plaučių uždegimo
------- . - - - — _ • - . ---------- - - - - —

konkurencija, ir bendrai straip
sniai ir įžanginiai, kurie netaip 
greit pasensta.

Worcesteriečiai nuo senų lai- 
Jcų. yra susipratę, skaitosi švie-tai kai Šv. Kazimiero parapijos kų , __ _ ___________

klebonas kun. Augustinas Pef- . gūs ir darbštūs. Jie (ypatingai 
raitis buvo įšventytas į kuni- ateiviai) geros spaudos reikš
tus Šv. Jokūbo katedroj, Mon- mę visuomet tinkamai suprato.

X. Y.treal, Kanadoj. Pirmas iškil-j 
mingas mišias laikė Worceste-; 
ry Šv. Kazimiero par. bažnyčio
je gruodžio 19 d., 1915 m.

Rodos visai neseniai gerbia
mas jubiliatas buvo klierikas ir 
mokino vaikučius ir skatino 
jaunimą prie lietuvybės per 
moksleivių sąjungą. Būdamas 
idealistas, geros širdies, tauraus

o

Š*. KuMero Parapija

Sodaliečių kalakutienos vaka
rienė, paskutinį sekmadienį 
prieš adventus, visus nustebino 
svečių skaitlingumu. Virš 400 
sėdėjo prie stalų ir pelno para
pijai padarė daugiau negu 
$200. Tai yra nuopelnas Soda
liečių dvasios vado kun. Antano 
Dubinsko ir valdybos. Vakarie
nė buvo gardžiai pagaminta ir 
patarnavimas buvo pirmosios 
rūšies.

Lankėsi pas ponią Razgaitie- 
nę dvi gerai žinomos Philadel- 
phietės, ponios Urbienė ir Ba
rauskienė. Atlankė ir šv. Al
fonso bažnyčią. Negalėjo atsi
džiaugti tais pagerinimais, ku
riuos pastebėjo apie bažnyčią. 
Atlankė ir svetainę, dalyvauda
mos Sodaliečių surengtoj vaka
rienėj. Ponios Barauskienės sū
nus ir duktė buvo draug su gar
bingomis viešniomis.

Metinis parapijiečių lanky- 
t mas jau užbaigtas. Kunigai tik
rai džiaugiasi tuo nuoširdumu, 
kuriuo jie yra kasmet priimami. 
Tik sunkiau ir sunkiau darosi 
visus lietuvius surasti, nes išsi
sklaidę po visą miestą gyvena 

!ne tik toli nuo savo bažnyčios, 
bet ir nuo viens kito.

Andriui Levpnui South Balti
more ligoninėj buvo nupiauta 
keli kojų piršta. Linkime vei
kiai pasveikti ir grįžti namo.

tojai buvo gerai išsilavinę ir Valdyba kitiems metams, atsi- Nėra tinkamesnio būdo tai pa- ligos. Elžbietukė ilgus metus 
savo užduotį atliko gerai. Po p q Bruožienei, ’ kuri daryti kaiP ®v- misijos, kuomet gyveno parapijos kambariuose
programos buvo šokiai. Progra-.^p gražiai darbavosi per pra-;Dievo mal°nei veikiant, žmo-(ir seniau padėdavo apšvarinti 
mos vedėja buvo M. Thompson; jeitus metus išrinkta nauja, bū- &us atsigaivyna dvasiniai. Tė- bažnyčią. Sirgo trumpai: visi

’ ’tent: M. Vaitekūnienė — pir-!vas Kidykas yra iškalbus pa- buvo nustebinti jos mirties ži-j 
mininke, pagelbininke — V. Se- \ mokslininkas. Mūsų žmonės tu- nia. Antradienį, gruodžio 3 d., 
niauskienė, protokolų rašt. liko’rėjo progą paklausyti jo pa- jaunuolis Juozas Bridickas, nu- 

garbinimo kankintas džiovos, buvo nuly- 
grįžta pas; dėtas į kapus. Kadangi visi mi- 

__  ę mus nekaipo nepažįstamas, betarusieji buvo ištikimi šv. Alfon- 
ir O. Ridikienė. kaipo senas draugas. Dieve pa- so parapijos nariai, tad visi bu- 

įdėk jam Dievo žodį skelbti, o vo laidojami atnašaujant šv. 
šv. Dvasia lai apšviečia mūsų mišias. Visiems mirusiųjų gimi- 

Baltimorėje, nėms reiškiame giliausią užuo
jautą jų skausmo ir liūdesio va
landoje, o už pačius mirusius 
tariame nuoširdų “Amžinąjį a- 
tilsį duog jiems, Viešpatie”. j

direktorius — vargonininkas J. 
K. Žemaitis. Tikimasi liks gra
žaus pelno parapijai.

i-.!vas Kidykas yra iškalbus pa- buvo nustebinti jos mirties ži-

ta pati — O. Palevičienė, finan- mo^s^ P61" va^- 
sų rašt. — M. Dilionienė, ižd.— atlaidus, tadgi jis 
O. Ruišienė. ižd. glob.
Paulauskienė
maršalka — E. Navulienė.

BEANO ’» .
Moterų Są-gos 5-ta kp. lapkri

čio 25 d. surengė Beano party 
ponų M. V. Seniauskų namuo- 
įse, 146 Fairmont avė. Svetinga 
p. V. Seniauskienė su savo duk
relėmis maloniai priėmė daly
ves, viešnias ir nares.

Darbuotojų ir dovanų auko
tojų buvo visa eilė. Joms vi
soms širdingas ačiū.

Laikas praėjo labai linksmai. 
Džiaugiasi visos tos, kurios bu
vo laimingos gavę gražių dova-

BANKIETAS
Moterų Socialia klubas turėjo 

savo metinį balių, kuris įvyko 
lapkričio 11 d., 7 vai. vakare 
bažnytinėje salėje. Prie stalų 
patarnavo 9-to skyriaus moky-

l
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WHIST PARTY
Šv. Kazimiero parapijos mo-' 

terų socialis klubas gruodžio 11 
d. rengia Whist Party, kuris į- 
vyks bažnytinėje salėje. Laimė
jimui bus gražių dovanų, bus ir 
užkandžių. Visus kviečiame 
skaitlingiausiai dalyvauti.

RENGĖJOS Sudavija.

visus viengenčius
; kad nebūtų nei vieno, kuris ne
pasinaudotų misijų išganingo 
laiko teikiamomis malonėmis.

Mokyklos Vaikučių 
Pasisvečiavimas

Kad parodžius savo įvertini
mą Sesučių ir mokyklos vaiku-

i
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dr.
ILGIAUSIŲ METŲ!

Kun. Jonui Mendeliui, 
Mendelio broliui, sekmadienį,

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Llmoainal dėl visokių reikalų.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisve
Parašė FULTON J. SHEEN

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

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

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

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

I. Dievo Tinkamumas ..............................................-...... 1
II. Klaidinga Laisvė ....................................................... 10
III Tikra Laisvė.................................  18
IV Žmonių Laisvės Ekonominė Garantija.................. 26
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė........... . 34
VI Darbuotė ir Nuosavybė .............................. —. 42
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KLAIDINGA LAISVE
(Kalba pasakyta sausio 8,1939)

Kiekvienas šių dviejų klaidingų laisvės 
supratimų, vaidino rolę mūsų Palaiminto 
Viešpaties mirtyje. Beveik teisinga sakyti, 
kad Jis buvo nukryžiuotas klaidingos laisvės 
vardu. Indiferencijos ar kitaip sakomas pla
tus laisvės supratimas nukryžiavo Jį Piloto 
indiferencijoje. Reikalingumo laisvė arba 
naujas nekentimas nukryžiavo Jį masių var
du. Po nakties, praleistos kentėjimuose, ka
da Jo akys buvo užrištos, ir Jis buvo muša- 
nuks ir įduotas erškėčių dagių vainikas, ir ne

tikra nendrė kaipo skeptrą, mūsų Viešpats 
buvo nuvestas pas Pilotą. Atsakydamas 
klausimui, mūsų Viešpats sako Pilotui, kad 
Jo Karalystė ne iš šio pasaulio ir dar pride
da: “Tam aš gimiau, ir tam aš atėjau į šį pa
saulį, kad aš būdyčiau apie tiesą”. Pilotas jau 
seniai buvo atsisakęs tikėjimo neribotoj tei
sybėj ir malonėj, ką žmonės vadina teisingą 
ir neteisingą jam buvo tik “nuomonė”. Nebu
vo tokio daikto kaip pasauliška pritaikoma 
teisybė, kuri geriau įtikrintų savo tikėjimą 
teisybės palyginamume, jis pajuokiamai pa
klausia, “kas tai yra tiesa?”, bet nuo Tiesos 
nusisuko nelaukdamas atsakymo.

Piloto indiferencija nuėjo tikra kryptim, 
kai jis išvedė Kristų ir Barabą ant saulės ap
šviestos portikos ir liepė miniai pasirinkti iš 
dviejų: “Kurį man jums paleisti, Barabą ar 
Jėzų, kurs vadinamas Kristumi?” Čia buvo 
klaidingas platus supratimas savo paskuti
nio j ir logiškoj scenoj; indiferentizmas Kris
tui ir Barabui, tiesai ir netiesai, teisingumui 
ir klaidai, dorybei ir nedorybei. Buvo tik ki
tas būdas išsitarti, kad laisvė yra indiferen
tizmas; ir indiferentizmas teisybei tą dieną 
reiškė, ką kiekvieną valandą nuo to laiko 
reiškia — Teisybės Nukryžiavimas. Pradėk 
klaidingai protauti, kad demokratija reiškia 
laisvę būti indiferentu tiesai ir dorai, ir de
mokratija pasibaigs, kaip pasibaigė tą dieną 
— abiejų nukryžiavimu.

Pilotas nenorėjo tikėti savo ausims, kai 
minia pareikalavo Barabo paleidimo, ir kai 
jų šūkiai banguoja ant jo tvirtovės marmu
rinio balustrado, jis vėl klausė: “Tai ką gi aš 
turiu padaryti su žydų karalium?” Bet jie 
atsakė: “Jeigu tu šį žmogų paleisi, tai neesi 
Ciesoriaus draugas. Nes kas vadinasi kara
lium, kalba prieš .Ciesorių”.

Dabar buvo naujos laisvės eilė, reikalin
gumo laisvės, siųsti Jį mirti. Perkelta į veiki
mą, ši laisvė reiškia, kad nebėra Dievo aukš
čiau Ciesoriaus, nebėra teisių virš valdžios, 
nebėra sąžinės laisvės virš partijos, nebėra 
kalbos laisvės virš valdininko, ir kad kiekvie
nas asmuo turi tikti bendruomenės dirvoje. 
Ir tik tą reiškė Didįjį Penktadienį, kai minia 
šaukėsi į diktatorius, kuriuos jie nekentė 
daugiau negu gyvatės, ir protestavo savo 
meile Ciesoriui prieš Kristų. “Jeigu Kristus 
neklausys Ciesoriaus”, jie šaukė, “tegu Jis 
miršta. Ciesorius yra vienintelis karalius; 
diktatorius yra vienintelis įstatymas; parti
ja yra vienintelė valdžia. Net ir Dievas se
mia Savo teises iš Ciesoriaus. Arba priversk 
Jį pasiduoti arba nusiųsk Jį ant Kryžiaus, 
nes laisvė yra paklusnumas diktatoriaus va
liai”.

Ir į Kryžių Jis nuėjo, nukryžiuotas pūvan
čios demokratijos laisvės, kuri nesirūpina 
teisybe, ir demoralizuotos diktatūros laisve, 
kuri jungia Teisybę su Ciesorium.

Kristaus Kalvarija yra paveikslas šių die
nų pasaulio. Tos dienos krizė, kaip ir mū^ 
dienos, yra laisvės krizė. Kaip Kristus buvo 
Didįjį Penktadienį klaidingos laisvės nukry
žiuotas, taip žmogus šiandien yra nukry
žiuotas. Šių dienų pasaulis nėra turėjęs uni
versalinės dvasiškos laisvės per kelerius 
šimtmečius, ir jeigu jis seks naują laisvės a- 
pibrėžimą, jis jos neturės dar po keleto šimt
mečių. Liberalizmas ir kapitalizmas, kurie 
nesirūpino moralumu ir teisybe, mums neda
vė laisvės, bet tik teisę būti savymeiliais. 
Diktatūra, totalitarinės valstybės, fašizmas, 
ir komunizmas, nedavė mums laisvės, bet tik 
teisę būti bendrai savymeiliais. Pirmas augi
no ekonominius vergus, o antras augino po

litinius vergus. Abudu myli tik savo rūšies 
laisvę, ir nei vienas žmogus nėra tikrai mylįs 
laisvę, jei jis negeidžia, kad ir kiti ją turėtų. 
Laisvė yra daugiau, negu ekonominis feneo- 
manas, kaip pūvantis liberalizmas mano; ji 
yra daugiau negu politinis feneomanas, kaip 
tironinės diktatūros tiki. Laisvė yra daugiau 
negu turto aristokratija, kaip kapitalizmas 
laiko; ir daugiau negu privilegijos aristokra
tija, kaip komunizmas išmano. Laisvė nereiš
kia išskyrimą teisįų nuo atsakomybių, kaip 
liberalizmas sako; taip pat nereiškia išskyri
mą atsakomybių nuo teisių, kaip komuniz
mas sako. Laisvė nėra laisva mintis, kaip li
beralizmas tiki; taip pat nėra diktuota min
tis, kaip diktatūros mano. Laisvė nėra teisė 
daryti tą, kas mums patinka; taip pat nėra 
teisė daryti ką mes privalom; laisvė yra mo
ralinė teisė daryti, ką mes turime daryti.

Mes turime mažai tikros laisvės šių dienų 
pasaulyje, bet mes turime ją atgauti arba 
žūti. Mes nerasime jos, atsiduodami libera
lizmui, nei sukildami prieš diktatūrą, nes ji 
nei viename iš jų nesiranda. Ji gali būti at
gauta tik grįžtant atgal prie tiesos, kuri yra 
nei daugumos padaryta nei mažumos diktuo
ta, prie tiesos, kuri neatskiriama nuo žmo
gaus tikslo, būtent, bendrumas su jo pasku
tiniu tikslu, kuris yra Dievas. Ar per daug 
yra prašyti šių dienų pasaulio tai padaryti? 
Ar mūsų šių dienų civilizacija, kaip Kristus, 
bus pirma nukryžiuota indiferentizmo ir rei
kalingumo laisvės pirm ji vėl gali atsikelti? 
Atsakymas tam klausimui yra Dievo ranko
se. Bet mes šitą žinome — jei mes mylime 
Tiesą, Tiesa mus padarys laisvais. Kokia ta 
laisvė iš tikrųjų yra, aš kitą sekmadienį su 
jumis pasidalinsiu.

(Bus Daugiau)
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4. Popiežiaus Nusiskundimas
Mes pakeliame tvirtai, nors ir tėviškai, savo nu

siskundimo balsą, kad tiek daugelyje jūsų šalies mo
kyklose Kristus yra tankiai išniekinamas ar panei
giamas. Pasaulio ir žmonijos atsiradimas aiškinamas 
siaurose materializmo ar racionalizmo ribose, ieško
ma naujos auklėjimui sistemos, kuri nieko gero neat
neš, kaip tik apgailėtinus visam gyvenimui vaisius. 
Panašiai, kaip šeimos gyvenime, kur Kristaus įstaty
mas yra pildomas, ten randasi tikroji laimė, o kur E- 
vangelija atmetama dingsta šeimos laimė ir prisipil
do nedorybėmis, taip yra visame gyvenime, šv. Raš
tas sako: “Kas ieško įstatymo, tas bus juo pripildytas, 
o kas klastingai elgiasi, tas sutiks kliūtis”.

Krikščioniškoji Seimą
Kas žemėje gali būti labiau džiuginančio, kaip 

Krikščioniškoji šeima? Ernus savo pradžią prie Vieš
paties altoriaus, kur meilė buvo paskelbta šventu ir 
nesuardomu ryšiu, Krikščioniškoji šeima toje meilė
je, Dievo malonės sutvirtinta, pasilieka ir stiprėja. 
“Moterystė tebūnie visų gerbiama ir moterystės pa
talas nesuteptas”. Namų ramios sienos neatskamba 
nesutikimų balsais ir jos nemato slaptų kančių, ku
rios iškyla, kada neištikymybė moterystėje suranda
ma; tarpusavis pasitikėjimas atmeta visus girdimus 
įtarimus; tarpusavė meilė sumažina sielvartus ir pa
didina džiaugsmus.

Krikščioniškoje šeimoje į vaikus nežiūrima, kaip 
į apsunkinimo naštą, bet kaip į meilės prižadus; tėvai 
neieško savo patogumų bei gyvenimo linksmybių, bet 
rūpinasi, kad išauklėti dangaus piliečius, kad jų na
muose girdėtųsi brolių ir seserų vardai.

Su kokiu rūpestingumu tėvai daboja, kad vaikai 
būtų ne tik kūniškai gerai išauklėti, bet taip pat, kad 
sekdami savo protėvių pėdomis, kurie tankiai jie yra 
primenami, šviestų ta šviesa, kurią tikrojo Tikėjimo 
išpažinimas ir dorovės dėsnių vykdymas jiems su
teikia. Įvertinę tas nesuskaitomas malones, toki vai
kai laiko sau didžiausia pareiga savo tėvus gerbti, jų 
klausyti, jų senatvėje būtų parama, ir meile džiuginti 
jų paskutines dienas, kurios, net mirties nenuslopin
tos, bus garbingesnės ir pilnesnės džiaugsmu Dangaus 
buveinėse.

Krikščioniškos šeimos nariai, nelaimėse neišme-i 
tinėja ir nepasisekimuose nepasilieka nedėkingais, bet 
yra pilnai pasitikėję Dievu, Kuriam jie visada rodo 
nuolankų paklusnumą, Kurio valiai yra visiškai atsi
davę ir Kurio pagalbos neveltui jie laukia.

Kad šeima būtų įkurta ir palaikyta pagal išmin
tingus Evangelijos nurodymus, reikalinga, kad tie, 
kuriems paskirta bažnyčiose aiškinti ir mokyti Die
viškąjį mokslą tankiai paragintų tikinčiuosius ir rū
pintųsi padaryti juos tobulais žmonėmis. Už tai di
džiai svarbu yra, kad mokslas apie moterystės vienybę 
ir nesuardomumą būtų gerai žinomas ir šventai ger
biamas tų, kurie rengiasi priimti tą Sakramentą.

Kad šitas Katalikiškas mokslas yra didžios ver
tės šeimos sudarymui ir pastovumui, bendruomenės, 
pažangai ir gerovei, žmonijos tvarkiam gyvenimui ir 
civilizacijos tikrajai šviesai, yra pripažinta nemažo 
skaičiaus tų vyrų, kurie nors nepažįsta tikrojo Tikė
jimo mokslo, bet užsipelnę pagarbos už savo politi
nius sumanumus.

Persiskyrimų Blogybes
O, kad jūsų šalis būtų sužinojus iš kitų prityri

mų, nekaip iš savųjų pavyzdžių, kokios blogybės seka 
persiskyrimų nelaimę! Lai pagarba tikybai, lai ištiki
mybė Amerikos gyventojams paskatina visus prie 
uolesnio veikimo, kad šitoji blogybė, deja, taip išsi
platinus, būtų pašalinta visišku divorsų uždraudimu.

Šios blogybės pasėkos yra teisingai nupasakotos 
Popiežiaus Leono XIII šiais žodžiais: “Dėl divorsų, mo
terystės santaika virto nepastovi užgaida; meilė nu
slopina; pražūtingos priežastys kyla moterystės neiš
tikimybei; vaikų aprūpinimas ir išauklėjimas pasida
ro žalingas; duodama lengva proga suardyti šeimas; 
nesutikimo sėklos pasėjamos šeimose; moters vertę 
pažeminta, ir yra pavojus, kad ji bus apleista, kuri vy
rui buvo tik malonumo žaislas. Ir kadangi šeimos su
ardymui ir valstybės sunaikinimui nieko nėra taip 
galingo, kaip dorovės paneigimas, tai aiškiai supran
tama, kaip divorsai yra šeimų ir valstybių didžiausia 
nelaimė”.

Kaslink tų sutuoktuvių, kurių vienas ar kitas ne
pripažįsta Katalikų Bažnyčios mokslo, arba nėra ap
krikštytas, Mes tikimės, kad jūs tikrai laikotės Baž
nyčios įstatymų nurodymo. Tokios sutuoktuvės, iš 
tikrųjų, kai jums iš prityrimo gerai jau žinoma, retai 
kada yra laimingos ir tankiausiai yra didis nuostolis 
Katalikų Bažnyčiai.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Popiežius sako apie mokyklas Amerikoje?
2. Kaip Katalikai turėtų žiūrėti į šeimas?
3. Ar divorsai yra leistini Katalikų Bažnyčios?
4. Kokios yra divorsų pasėkos?
5. Ką Popiežius sako apie mišrias moterystes?
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I
devintasis Pilnųjų 
seimas prasidėjo 
d.. 1940 metais.

So.

Jaunas keliautojas Reano Suokas 5 m. amž., ku
ris vienas atvyko iš Viipuri, Suomijos į New Yorką iš 
kur vyksta pas savo tėvelius New Caanan, Conn., vaiz
de nufotografuotas su laivo Mathilda Thorden kapito
nu ant vairo rato, su kuriuo ir atvyko laimingai.

i Dievo Motinos Šventė
kia didžiai meile tave 
Viešpats Dievas numylėjo, 
kad taip maloniai pažvel
gė į tave, nes tu viena te
buvai, kurioje Jo šven-

“Sveika malonės pilnoji”. 
Šiais žodžiais Viešpaties 

' siųstasai angelai Gabrie- 
■ liūs pasveikino Mariją. 
; Niekur šventame Rašte
nerandame kito panašaus čiausioji Akis nepastebėjo 
pasveikinimo. Tiktai vieną jokios dėmės”, 
šv. Marija teturėjo laimės 

Ijį išgirsti, nes tik Jai tie 
žodžiai nepritiko.

“Sveika malonės pilnoji”. 
Ką gi šie žodžiai kitą reik
štų, jei ne tai, kad nuodė
mė niekada nepalietė šv. 
Marijos, nes kas yra nuo
dėmėje, tas nėra Dievo

!Švenčiausios Marijos Ne
kaltas Prasidėjimas mums 
įrodo, kad nekaltumas yra 
didžiausias turtas, bran
genybė, kuriai lygios nėra 
pasaulyje. Viešpats Dievas 
savo Motiną apdovanojo 
ne auksu, ar deimantais, 

, _. , , ar pasaulio garbe, bet ne-malonėje, kas yra buvęs ka!turan. Marija buvo ne. 
nuodėmėje, tas nebeturi: 
malonės pilnybės. Viena ’ 
Marija, iš visų žmonių, ;a daugelįo vargingų žmo

nių. Dievas savo Motiną 
galėjo apdovanoti žemiš
kais turtai^ ir gerybėmis,: 
tačiau jų nedavė jai, tik; 
apsaugojo ją nuo visos 
nuodėmės ir padarė ją ‘pa-

I

i turtinga, platusis pasaulis i 
jos nežinojo, ji buvo viena 

., lų’iiš daugelio vargingų žmo- nuo pat prasidėjimo buvoi.. i 
nekalta, be nuodėmės, ma
lonės pilna.

Pats žmogaus protas sa
ko, kad kitaip ir negalėjo 
būti. Šventoji Marija bu- 
vo Dievo Motina. Ar gi Je-; irta motenJ>. Nekai- 
žus Kristus - Dievas, Sven-itumasDievo ak buv0 
tųjų Šventasis butų gale- brange3ms už viaus 
jęs imti savo žmogišką ;kug turtus uį juo ap_; 
prigimti is moteriškes, su-|dovanojo Mariją. Patsl 

I .................. ..
t

• w

teptos gimtąja nuodėme, 
ar Jis būtų gyvenęs joje, 
jei piktoji dvasia būtų ga
lėjusi didžiuotis, kad ji 
bent vieną akimirksnį tu
rėjo tą moteriškę savo ga
lybėje? Ne, tai nesutaiko
ma su Dievo šventumu, ir 

j Viešpats Dievas ypatinga 
i savo malone apsaugojo šv. 
Mariją nuo gimtosios nuo- 

I dėmės.
Šventas Tėvas Pijus IX, 

1856 metais, iškilmingai 
paskelbė visam pasauliui, 
kad mokslas apie Šv. Pa- 

i neles Marijos Nekaltą Pra- 
jsidėjimą yra Dievo apreik
štas ir visi tikintieji priva
lo į tą tiesą tikėti.

Mes šiai tikėjimo tiesai 
tvirtai tikime ir su džiaug
smu sakome: “Marija, ko-

•

Viešpats Dievas pasakė: 
“O, kaip gi graži nesutep
ta giminė su skaistumu, 
nes jos atmintis nemari”.

Švęsdami ir džiaugda
miesi Marijos brangia 
švente, prašykime Jos iš
melsti mums iš Dievo ma
lonės branginti nekaltu
mą.

St. Gabaliausko Prakalbos

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

Gruodžio 8 d. — Detroit, 
Mich.

Nuo gruodžio 8 d. New 
Yorko apylinkėse.

LDS Naujos Anglij os Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

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

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

r
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BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO ’ 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Mankus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas. 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 Commonwealth 
Avė., Worcester. Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. "Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

PROTOKOLAS
Pilnųjų Blaivininkų Seimas o- 

ficialiai buvo atidarytas 2:20 
vai. Atidarymo maldą sukalbė
jo parapijos klebonas. Po to bu
vo išrinkta seimo valdyba. Po
nas Svirskas užėmė pirmininko 
vietą, stud. Benj. Uždavinys — 
vice-pirmininko, stud. Jonas Vi- 
lutis I-raštininko vietą. Walter 
Karaveckas — II raštininko vie
tą.

Knygų patikrinimo komisiją 
sudarė šie asmenys: Brolis Če- 
panis, MIC. ir ponas Mankus. 
Į rezoliucijų komisiją išrinkta 
šie asmenys: Kun. Mykolas Ur
bonavičius, MIC., Kun. Juškai
tis ir Brolis Čepanis, MIC. 
MANDATAI

Iš So. Bostono L. R. K. Pilnų
jų Blaivininkų 49 kuopos buvo 
įgalioti sekantieji delegatai — 
Kun. P. Virmauskis, kun. K. 
Urbonavičius, kun. K. Jenkus, 
kun. A. Abračinskas, p. V. Ta- 
mulaitis, p-lė M. Kilmoniūtė, p. 
K. Vosylienė. p. R. Klimienė,

Dvidešimt 
Blaivininkų 
lapkričio 10 
Šv. Petro par. bažnyčioje. 
Bostone, iškilmingomis švento
mis mišiomis, kurias celebravo 
kun. Jankus. Po šventų mišių, 
kun. Jankus pasakė labai įspū
dingą pamokslą apie blaivybę, 
išreikšdamas keletą labai gra
žių minčių apie girtuoklystės 
nenaudingumą ir kenksmingu
mą.

Po sumos visi atvažiavę ats
tovai susirinko į Šv. Petro par. 
svetainę, kurioje buvo paruošta 
labai skanūs pietūs. Po pietų 
buvo pertrauka iki 2 valandai. 
Prieš pat seimo atidarymą įvai
rūs asmenys gavo progos iš
reikšti savo nuomones apie gir
tuokliavimą. Pirmasis asmuo, 
kuris turėjo garbę kalbėti apie 
girtuokliavimą, buvo gerbiamas 
kun. Dr. K. Urbonavičius. Po 
jo kalbėjo Blaivininkų kuopos 
pirm. Marianapolyj. stud. Už
davinys, Walter C. Karavec- p. A. Ambrozienė. p. L. Mačiu
kas. stud. J. Vilutis, Brolis Če-jlienė, p. M. Barauskienė, p. Jan- 
panis, MIC. ir ponia Sidabrienė. | kauskienė. p. Karčiauskienė.
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Atstovai iš 7 kuopos Cam- 
bridg£ Mass.: kun. Pranciškus 
Juškaitis. p. Mateušas Norbu- 
tas, p. Benediktas Jakutis, p. 
Aleksandra Kapirodiehė, p. A- 
delė Dubrickienė, Marijona 
Sundukienė.

Atstovai iš 51 kuopos Maria
napolio Kolegijos, Thompson, 
Conn.: Kun. Mykolas Urbonavi
čius. MIC., Brolis Čepanis, Jo
nas Vilutis, Benjaminas Uždavi
nys ir Walter Karaveckas.

Atstovai iš 25 kuopos, Wor- 
cester, Mass.: p. Elz. Vaitkienė, 
p. Ona Sidabrienė, p. Ona Žiu- 
rinskienė, p. Pranas Mankus, p. 
Vincas Blaveckas, p. Veronika 
Sipavičienė, p. Anelė Zubavičie- 
nė, p. Juozas Svirskas. p. Mari
jona Grigienė, kun. J. Padvais
kas.

(Bus daugiau)

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

Union Electrical Supply Co.

A cMipact wi*h p***
60510 • Jus* radio for *<rt eXtrO ?! 
around the house, its gleamingbrown plashc 
cabinet wiHharmonix* in*e bedr~’"’‘^*" 
or den. Has o 6 lube chassis indudm® heater 
cathode rectifier tub*. ^avemagne* (no 

aerial or ground reguired), t. F. 4
Circuit, deep-toned speaker, re- 1 £1
cetves American broadcasts. | |

S MAGIC!

7^1OLICH
O F YOUR
F NGERS

ON THIS 1941

Jtadtnrgan
Hoar tho Radiorgan today 
—thrill to Hf majostic tono—

8S563 - You have a new thrill in store for you when you see and hear 
this AAodel 8S563 with the celebrated Radiorgan! The very touch of 
your fmgers is magic when you operate the Radiorgan ... rich golden 
tone, blended as your fmgers dietai*. This spiendid radio has 8 tubes 
mcluding heater cathode rectifier tube. Rotor Wav*magnet, 10 in. 
Speaker, Automatic Tuning. Receives American and foreign broadcasts, 
Television button, Black Arrowflash dial. Cabinet 40'A in. high has 
lovely wg|nvt fmish.

Q l**» a literai aH»wtnc«
OZ7 ferrovroMrafc

____’ ’T------------------------- : ______ . - 3
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PUIKIOS KALĖDOMS DOVANOS 
Skubėk, įsigyk Ją Tuojau!

Oppositc South Station

180 Federal St., Boston, Mass.
Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas



Penktadienis, Gruodžio 6, 1940

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

LAWRENCE, MASS

lapkričio 24 dieną. Šv. Pran
ciškaus parapijoje pažymėta 
ypatingu būdu. Ryte buvo mal
dos už taiką ir Šv. Komunija, 
vakare, 6-tą vai., atlaikytos pa
maldos, sukalbėtas rožančius 
už taiką, ir svetainėje įvyko 
bendras parapijiečių suėjimas, 
kuriame mūsų klebonas, kun. 
P. M. Juras apibudino dešimties 
metų eigą ir parapijos augimą 
nuo užbaigimo bažnyčios. Pa
brėžė gyvuojančią gražią dva
sią ir pranešė, kad šiais metais 
atmokėtą skolos jau $3000. Tą 
pačią dieną didelė dalis parapi-

jiečių jau suaukavo skolų ma
žinimui vienos dienos uždarbį. 
Dar kalbėjo K. Vencius ir kun. 
J. Skalandis. Susirinkimą ap
vainikavo iliustruota gražiais 
paveikslais kalba kunigo P. 
Strakausko iš Lowell. Nors jis 
kalbėjo virš valandos, bet gra
žūs vaizdai ir įdomi kalba nie
kam nenubodo. Kiekvienas atsi
lankęs gavo nuo klebono kun. 
P. M. Juro knygų.

Motinų Arkibrolija, gruodžio 
1 d. rengia “bakery sale” netur
tingų vaikelių “Santa Claus” 
dovanomis.

pp. adv. Benjaminas ir Estela 
Sykes, gyv. 125 Bond St., susi
laukė sūnaus. Naujagimis sū
nelis ir motina randasi Norwoo- 
do ligoninėje. Gerai jaučiasi. 
Dabar pp. Sykes augina tris sū
nelius. Sveikiname!

Pirmadienį, gruodžio 9 d., 
7 valandą vakare įvyks Moterų 
Sąjungos kuopos susirinkimas, 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje, 
St. James Avė. Visos 
kviečiamos dalyvauti.

narės 
Valdyba.

gruodžio
Vyčių 27

---------— i --- ------------- — -
sijonierius, jėzuitas tėvas Anta 
nas Mešlis.

DARBININKAS

ELEGANTIŠKI
KAILINIAI

Už Žemą Kainą

GREENFIELD FRUIT CO?

ALUS — VYNAS — LIKIERIAI
370 Main St. Tel. 5794 Greenfield, Mass.

*

Millbury Cafe
Užlaikome visokių gėrimų ir 

valgių. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

Į

Per mišias garsino įvykstantį 
Worcestery gruodžio 1 d., O- 
nos Kaskas koncerą tėvų Mari
jonų Thompsone naudai.

Aušrelė.

NORYOOD, MASS

William J. Chtsholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Oexter 1952

Namų: PI. 6286

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Pirmadienio vakare, gruodžio 
2 d., Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje prasidėjo misi
jos, kurias skelbia kun. A. Meš- 

I lis, S. J.
Pamokslai sakomi rytais ir 

vakarais.
Trečiadienį, gruodžio 4 d., 4 

vai. po pietų prasidėjo misijos 
I vaikams. Vaikų misijų užbaiga 
įvyks šeštadienį, gruodžio 7 d. 
su šv. mišiomis, 8 vai. rytą.

šeštadienį, gruodžio 7 d., 3 v. 
po pietų misijonierius suteiks 
mažutėliams kūdikiams palai
minimą.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. šven- 

įtė, misijų užbaiga. Šv. mišios 
įbus kaip paprastai sekmadie- 
įniais: 8 vai. ir 10:30 vai. rytą. 
Misijos užsibaigs 3 vai. po pietų.

Visiems lietuviams gera pro- 
jga prieš Kalėdas pasinaudoti 
Dievo malonėmis šių misijų me
tu, kurias skelbia iškalbus mi-

a

Home National Bank

REGISTER CHECKS

Pereitą sekmadienį, 
1 d. įvyko Lietuvos 
kuopos pakėlimas narių į laips
nius. pp. K. Viesulą, seniausias 
kuopos narys, ir A. K. Kneižys 
pakelti į ketvirtąjį laipsnį; pp. 
P. Rakauskas, A. Perekšlienė 
(Jasionytė), O. Kontrimienė 
(Jasionytė), B. Červokas. E. 
Čeikiūtė, B. Kudirka, A. Mickū- 
nas, F. Nevinskas, V. Rakaus
kienė (Adomaitytė), V. Balu
tis, pakelti į trečiąjį laipsnį.

Ta proga Verne Inn įvyko va
karienė. Dalyvavo vietinis kleb. 
kun. S. Kneižis ir misijonierius 
kun. A. Mešlis, S. J. ir pasakė 
kalbas. Programai vadovavo 
kuopos pirm. p. Petras Rakaus
kas.

Iš So. Bostono dalyvavo p. 
Pranas Razvadauskas, L. Vyčių 
apskričio vice-pirmininkas, su 
žmona, pp. Genevičiūtė ir Bur- 
dulytė. p. Pranas Razvadauskas 
L. Vyčių Centro vardu įteikė 
ketvirtojo laipsnio pažymėji
mus, pasakydamas atitinkamą 
kalbą. Kvotimus trečiojo laips
nio nariams labai gerai prave
dė pp. Pr. Razvadauskas, Gene
vičiūtė, A. Perekšlienė (Jasio
nytė).

Kadangi p. K. Viesulą, ketvir
tojo laipsnio narys, dėl ligos ne
galėjo dalyvauti, tai laipsnių 
komisija ir kuopos Dvasios Va
das nuvyko pas p. Viesulą į na
mus ir jam įteikė gražų pažy
mėjimą — Šv. Kazimiero orde- 
ną.

Vakaras praėjo gražioje, vy
riškoje nuotaikoje.

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

I. J. Fox krautuvėje dabar yra vienas iš di
džiausių moteriškų kailinių pasirinkimų. Čia gali
te gauti nuo mažiausio iki didžiauso saizo. Pasi
rinkimas ne vien platus, bet ir įvairus. Šioje krau
tuvėje galite nusipirkti kailinius nebrangiai ir pri- j 
einamai. Su mažu įmokėjimu galite įsigyti elegan- Į 
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, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eksper
tas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 nuošim
čių nuolaidos.

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

MILLERS FALLS CO.

Išdirbėjai mechaniškų reikmenų

57-59 Wells St. Greenfield, Mass.

YELLOVV CAB CO.

GEORGE E. MATTESON, Sav.
368 Main St. Tel. 3000 Greenfield, Mass.

THE NEW EHGLAND BOX CO..IHC.

J “Visokios išdirbystės medinės dėžės”

173 Main St. Tel. 3631 Greenfield, Mass.

RAYMOND J. SICARD 
“SERVICE STATION”

Gazolinas, Baterijos, Aliejavimas
82 Federal St. Tel. 9125 Greenfield, Mass.

i

mis pianistas.

Ali WASHINGTON STREET.
Boston, Mass.

ROGERS LUNTJBOILEN CO.

“Sidabriniai Reikmenys”

FEDERAL ST. GREENFIELD, MASS.
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You do not have to open an account to 
ūse them. Just deposit enough money to 
pay for the checks you write, plūs 
small fee.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
vakarienė čia pat, būtent, sek
madienį, gruodžio 15 d. Tą die
ną bus paminėta pirmųjų šv. 
mišių atnašavimas savoje nau
joje bažnyčioje. Vakarienė į- 
vyks parapijos svetainėje, St. 
James Avė. CSN.

kuris ne tik savo kostiumu pui-|ritonas, M. Olly Kukepuu, estė 
kiai pasirodė, bet ir savo pirš-|sopranė ir Reino Luomą, šuo
liškais gabumais. Taipgi didelė 
garbė tenka jauniesiems: po
niai Belkonienei ir p. Mencūnui, 
ir jų tėvams: Z. Cironkai ir A. 
Zlotivienei. Muziką pritaikė ir 
akompanavo A. Giedraitis. Po 
programos buvo šokiai iki vė
lumos. *

Sekmadienį, gruodžio 8 d., ta 
pačia proga rengiama paminėji
mas, kuriame kalbės Pabaltės 
Valstybių atstovai ir aukščiau 
paminėti artistai išpildys meni
nę programą. L. J. Esunas

PROVIDENCE, R. I.

34 School Street Brockton, Mass.
Member Federal Deposit Insurance Corporation

ATLAIDAI
Sekmadienį, gruodžio 15 d., 

iškilmingomis mišiomis prasi
dės 40 vai. atlaidai. Nors skirta 
ir garsinta buvo gruodžio 8 d., 
bet dėl parankumo perkelta 
sekantį sekmadienį.

Ketvirtadienį, 9 vai. ryte, mū
sų bažnyčioje buvo E. Virbic- 
kaitės ir p. Edvardo Machaiskio 
puikios vestuvės. Pabroliai ir 
pamergės buvo jaunosios bro
liai ir seserys: Jonas, Rapolas, 
Marijona ir Anelė. Jauniausioji 
sesuo Marcelė giedojo solo ir 
duetą su p. A. Giedraičiu, Vre- 
sis — Avė Maria. Abu chorai 
giedojo mišias ir pritarė solis
tui per Šv. Komunijos dalinimą. 
Mišias celebravo kun. Jonas A. 
Vaitekūnas.

Paieškomi Asmenys
Sąrašas Nr. 114.

t

Namas “Zoric” Sausai valo — Pilnas Skalbimas

42 Ames St.,

Tegul Elektra Tarnauja

Paleisk elektros jėgą tarnauti ir dirbti 
jūsų namuose. Įkinkydamas elektrą į dar
bą, sutaupysi laiką ir pinigų ir tuomi pa
čiu galėsi atlikti kitą darbą. Tas jums at
sieis labai pigiai.

Dabar. Kalėdų sezone, kada mūsų krau
tuvėje yra didelis ir platus elektrikinių 
daiktų pasirinkimas, nupigintomis kaino
mis, įreng elektrikinius dalykus, kurie 
jums tarnautų. Tai geriausias Kalėdinis 
investmentas.

Praeitą savaitę parapijos ba
zaras puikiai pasisekė. Nors tik 
kelias dienas gyvavo, uždarbis 
buvo didelis. Nors obuoliai ir 
“grab bags” pardavimas spar
čiai ėjo, bet kalakutai dar spar
čiau. Pirmadienį, paskutiniame 
bazaro vakare, “grand prize” 
laimėjo jaunas parapijos dar
buotojas Juozas Vaitonis, kuris 
labai nustebo, išgirdęs iššauktą 
savo vardą. Kleb. kun. Jonas A. 
Vaitekūnas širdingai dėkoja 
visiems aukotojams, darbinin
kams ir atsilankusiems - sve
čiams ir parapijiečiams.

Šv. Kazimiero choras visu 
smarkumu rengiasi parodyti 
Kalėdų vakare Antano Giedrai
čio operetę “Žaislų Dirbėjas”. 
Operetė yra trijuose veiksmuo
se, susidedantis iš linksmų ir 
juokingų dainų. Šią pastačius, 
choras tikisi gauti pakvietimų 
ir pasirodyti su operete svietur. 

Rap.

WASHIH6T0N, D. C.

BROCKTON EDISON CO.
36 MAIN STREET BROCKTON, MASS.

Šv. Onos draugijos “Dzūkų 
Vestuvės” buvo labai pasekmin
gos. Skaitlingoji publika dali
nai verkė, prisiminus tas links
mąsias “gražioje žemelėje” jau
nas dienas... Jauniems buvo juo
kas. matant tokias nematytas, 
bet tankiai girdėtas apeigas. 
Didžiausia garbė tenka piršliui,

Pabaltės - Amerikiečių drau
gija ateinantį šeštadienį, gruo
džio 7 d., rengia trumpų bangų 
radio programą, kuri bus trans
liuojama iš stoties WOL, 1230 
k., 8 vai. vakare ir tęsis visą 
pusvalandį.

Programa rengiama paminėji
mui John Sibelius ir taip pat 
Suomių ir Latvių dienų. Kalbą 
apie Pabaltės valstybes pasa
kys Utah’os senatorius King, o 
meninę programos dalį išpildys 
Bronius Nekrašas, lietuvis ba-

Lietuvos Konsulatas Čikagoje 
paieško sekančius asmenis:

Babilius, Juozas, kilęs iš Stir- 
baičių km.. Gaurės valse.

2. Balkus, Andrius Jonas, ki
lęs iš Genionių km., Onuškio 
vaisė., Trakų apskr. Paskutiniu 
laiku gyveno Chicago, 111.

Jacikevičius, Izidorius, sūnus 
Antano, kilęs iš Barsukinės 
km., Skaudvilės vaisė., Taura
gės apskr. Rodos, kad paskuti
niu laiku gyveno Waterbury, 
Conn.

Judvilienė, Nausėdaitė, kilusi 
iš Skaudvilės. Gyvenusi Chica
go, III.

Kubekaitė, kilusi iš Jurgionių 
km., Aukštadvario vaisė., Tra
kų apskr. Ieško Juozas Balkus.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi skubiai 
atsiliepti į

LIETUVOS KONSULATĄ
30 North La Šalie Street 

Chicago, Illinois.

•9

FRANK N. LYMAN /.
Mėsa — Groseris ir kiti valgomieji dalykai 

Kainos prieinamos
14 Federal St. Tel. 3664 Greenfield, Mass.

GREENFIELD LAUNDRY CO., hc.
P. C. ROBERTS, Prez.

Tel. 3637 Greenfield, Mass.

< /■ 
✓'

✓
’z' 
’z'

ALEXANDER COAL COMPANY

Williams Oil-O-Matic apšildymui

Anglis — Koksai — Alyva šildymui

201 Main St. Tel. 4371 Greenfield, Mass.

t C. C. PURPLE
ELEKTRIKINIS KONTRAKTORIUS

Instaliacija ir įtaisymai — Įvedimas vielų 
Taisymas motorų, — Gazolino Stotis

1156 Silver St. Tel. 5532 Greenfield, Mass.

,4

WOODSTOCK
fYPEWRITERS

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty £907-08

SEARS ROEBUCK AND CO
A. C. HAWKES, Vedėjas

Pirkdami pas Sears Sutaupysite!

102 MAIN ST., TELEFONAS 5446

Greenfield, Massachusetts
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Visų Dėmesiui

——-.-.......*
pageidauja tokio, ratelio, gali 
susirinkti bažnytinėn salėn sek
madienį, 2 vai. p. p. Tuo dalyku 
jau yra kalbėta šv. Vardo drau
gijos susirinkime, gruodžio 5 d.

—. r------  — r♦ » v
South Bostone. Jeigu, kuris ži
no šeimą, kur idi; pašalpa reika
linga, legijoniefiaį bus dėkingi 
jei jiems praneĮsitč tokių šiemų 
vardus ir adresus. J.J.R.

Įsigykite Bankieto Bilietus 
Iš Anksto

Gruodžio 29 d., 6 vai. vakare,
Municipal Building svetainėje 
LDS Centro iniciatyva susida- 
riusi komisija ruošia šaunų Nekalto Prasidsjimo Panos 
bankietą kun. Dr. K. Urbonavi- Dienoje> gv Petro par
čių pagerbti.

Kun. Dr. Kazimieras Urbona
vičius nuo pat atvykimo iš Lie
tuvos dirba parapijinį, literati- 
nį ir visuomeninį darbą. Jis yra viešas” įstojimas ? Mergių So- didžiai nusipelniusį kun.

Sekmadienį, gruodžio 29 
d., 6 vai. vakare, Municipal

bažnyčioje, 2:30 vai. p. p., įvyks‘Building salėje, E. Broad- 
bažnytinis įstojimas į Marijos w^y, So. Bostone įvyks 
Vaikelių draugiją. šaunus bankietas pagerbti

7 vai. vak., bus naujų narių Amerikos lietuvių išeivių

įžymiausias literatas mūsų iš- dr. K. Urbonavičių. Norin-
eivijoje- | 7:30 vai. vak., bažnytinėje sa- tieJį dalyvauti Šiame ban-

Komisija gražiai darbuojasi,! lėje vaidins “Praras. kiete, prašome įsigyti ti-
kad į tą bankietą suvažiuotų iš Pašaukimas„ Kviečiami vi- kietus Prieš gruodžio 25 d., 
visos Naujos Anglijos lietuviai g. at«ilankyti__________________ nes prie durų tikietai ne
pagerbti kun. dr. K. Urbonavi-! ____________
čių ir pasidžiaugti jo dideliais ir, Pereitą šeštadienį, vakare, 
kilniais darbais., Į Lietuvių svetainėje įvyko Jauni-!

Bankieto tikietai jau pardavi- mo raįelio vakarienė su progra- 
nėjami. Patartina visiems iš ma Kada jau dauguma buvo 
anksto įsigyti, nes dvi dienos gerai “įsilinksminę”, tai prasi-' 
prieš bankietą tikietų pardavi- ■ dėjo kalbos. Kaikurių I ‘ 
nėjimas bus sustabdytas, ir jau buvo be jokio turinio. Dr. Pilka darė lietuviškų rekordų 
tada ir už didžiausius pinigus kajbėjo ;
nebus galima pirkti. Kvieslys.! mingumą. Laike jo kalbos pu- bininko” administracijoje 

blika kėlė savotišką koncertą, gauti įvairių - įvairiausių 
Kaikurie 
ir šaukė

DARBININKAS

Maskoliai Užėmė Butus

Pasirengęs Kalėdų 
Šventėms

ma.

7

ŽINUTES
Lapkr. 28 d., iškilmingai ap

sivedė Southbostonietis Petras 
Navickas, Šv. Pranciškaus airių 
bažnyčioje, Charlestown, Mass. 
Jaunikiai išklausė savo intenci
jai šliūbinių šv. mišių ir priėmė 
šv. Komuniją.

Kun. Jurgis Dowd, Bostono 
arkidiecezijos jaunimo vadas 
orgknizuoja parapijose basket
ball ratelius. Jei kas iš jaunimo 
Šv. Petro lietuvių parapijoje,

DAKTARAI

■■ I

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dienų 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbrWge 6330.

JohnRepshis,M.D. 
(REPSYS) 

lietuvis Gydytojas
278 HARVARD 8TREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq^ 
Camoridge, Man.

Ofiso 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. 1L Pasakomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas,MD. 
(Lietuvė gydytoja) 

. 400
» Cambrį<įge, Mass*
* Valandos: Nuo 2 iki 4
* ” Nuo 6 iki 8. 
J Sekmadieniais pagal sutarti.

h
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JUOZAS DILIS
Seniausias So. Bostone lietu

vis laikrodininkas ir auksorius 
Juozas DUis, turįs savo ofisą, 
366 W. Broadway, (Darbinin
ko name), jau pilnai pasiruo
šęs patarnauti savo klijantams, 
perkantiems Kalėdų dovanas. 
Kadangi Juozas Diiis turi ma
žas ofiso išlaidas, tai jis gali į- 
vairius daiktus parduoti daug 

apie svaigalų kenks- skyrių. Dabar galite “Dar- pigiau negu kas kitas. Per jį 
Laike jo kalbos pu-įbininko” administracijoje pirkdami Kalėdų dovanas, su

taupysite daug pinigų. Taigi, 
pirm negu kur kitur eisite, atei
kite pas Juozą Dilį ir ten rasite 
tikrai didelių bargenų.

bus pardavinėjami.
Rengimo Komisija.

Lietuviški Rekordai

Šiomis dienomis “Darbi- 
kalbos ninko” administracija ati-

pakėlė pilnus stiklus lietuviškų rekordų. Vėliau 
“į sveikatą daktare!” 'paskelbsime jų sąrašą. Re- 

Rap.' kordai parsiduoda po 50c 
------------- ir 75c.
dienomis pp. Januške- Sausio 10 dieną gausime 

“Darbininko” name, ką tik įdainuotus Metra-
Šiomis 

vičiai, gyv. 
gavo laišką iš Vokietijos nuo p. politan artistės Onos Kat- 
J. Deksnio, pabėgusio iš pa- kauskaitės - Kaskas pui- 
vergtos Lietuvos, p. Januškevi- kius rekordus. Norintieji 
čius yra p. J. Deksnio krikšto gauti rekordų katalogą, 
tėvas. Kadangi p. Deksnys yra prašome rašyti: Darbinin- 
gimęs Amerikoje, tai p. Januš- kas, 366 W. Broadway, So. 
kevičius rūpinasi jo grįžimu 
Ameriką.

CAMBRIDGE, MASS

į Boston, Mass.

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

Gruodžio 3 d. rytą. Bostono!

Mirė Aukštikalnienė

miesto ligoninėje mirė Teofilė 
Aukštikalnienė, 65 m. amžiaus, 
gyv. 128 W. Third St., So. Bos- 

įtone. Paliko dideliame nuliūdi- 
' me du sūnus — Povilą ir Anta- 
(ną. Velionė buvo pašarvota lai- 
dotuvių direktorių D. A. Zalets-

I
ĮVAIRŪS SKELBIMAI

REIKALINGA mašinistų ir 
toolmakerių. Didelė darbo Įstai
ga duoda gerą progą įsilavinu- 
siems machanikams dirbti. At
sišaukite :

Ikų koplyčioje. Palaidota su šv.: UNIVERSAL MACHINE CO.
1200 So. Eutaw St., 

bažny- Baltimore, Md.
i mišiomis ketvirtadienio rytą iš; 
Šv. Petro lietuvių par. 
čios Mt. Benedict kapuose.

įlŠSIRENDAVOJA 6 kambariai 
Įsu visais patogumais už mažą 
kainą, taipgi tame pačiame na- 

Atsi-
So. 

Albinas ir Ona Nevierai padarė jjOSįOn. Mass. Raktą galima 
mums tikrą surprizą, surengda- gauti trečių lubų (6)
mi “Darbininko” salėje, lapkr.'---------------------------------------------
24 d., iškilmingą puotą. į kurią I

. I 
susirinko mūsų artimiausi gimi- _ . . . . ... ..... Taisau įvairių rusių radijus,
nės, draugai ir pažįstami. Šiuo- _ , xl. , .. _0 . Darbą atlieku pirmos klases ir
mi reiškiame pp. Nevierams nebrangjai „ gkaitau Taipgį 
nuoširdžiausią padėką už nuo-1 pataisau durų skambučius ir 
širdumą, triūsą ir dovanas. sudedu naujus. Reikalui esant 
Taipgi dėkojame ir kitiems gi-1 kreipkitės pas JONĄ TUMĄ, 
minėms ir draugams už atsilan- 496 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
kymą ir suteiktas puikias do- (12-9)
vanas ir linkėjimus.

Jurgis Katarina Razvadauskai.
—

Amerikos Legijono Stepono 
Dariaus Postas No. 317 turi 
paprotį kas metai neturtingoms 
šeimoms Kalėdoms dovanoti po Į 

j dėžę maisto, o vaikams sureng-i 
ti Kalėdų eglaitę su programėle1 

i ir dovanomis. Tam tikslui su-1 
! kelti lesų, legijonieriai rengiaj 
kas metas Kalakutų Pietus.

Šiais metais Kalakutų Pietūs 
įvyks, Bay View Bungalow,. 

• 492 E. Seventh Street, South! 
Bostone, sekmadienyje, gruo-Į 
džio 15 d. 6-tą valandą vakare.: 
Bilietų kaina yra vienas doleris. 
Bilietus galima iš anksto pirkti 
pas Posto narius.

Lietuviai yra prašomi skait-1 
lingai šiuose pietuose dalyvauti; 
ir paremti šį legijonierių pra
kilnų tikslą. Šeimos, kurioms 
pašelpa yra . reikalinga yra 
prašomos palikti savo vardus ir

Nuoširdžiai Dėkojame
Mūsų 30 metų vedybinio gy-'me yra į. 3 kambariai, 

venimo proga, artimieji giminės šaukite, 248 W. 4th St.

i

Radio Mechanikas

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long

Dlstancm 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

Bay Vlew Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

• ■ . •• •
Joe. Kapočiūnaą ir Peter Trečioką*

Savininkai.
 M , f

— Komunalinio ūkio komisa
riatas skelbia laikraščiuose, kad f 
jis perkąs senus rašomuosius 
stalus ir spintas byloms. Taip 
pat neseniai įkurtas “Auto- 
trest” ieško per laikraščius raš
tinės baldus, spintas, mašinė
les ir tt. Taigi, net valdiškos į- 
staigos nebegali gauti baldų. 
Taip atsitiko 4 mėnesius bolše- 
'vikams pavaldžius Lietuvą! 

Kodėl Lietuvoje staiga pasi-i 
reiškė toks didelis patalpų trū-Į 
kūmas, visi žinome: Lietuvą Gerb. Skaitytojų Dėmesiui 
užplūdo maskoliai, kurie paė-| __________
mė visas geresniąsias patalpas. į Lakūnas myr. Jonas Pyra- 
O kodėl nebėra statybinės me- į gins, buvęs 1937 m. Amerikoj, 
džiagos, irgi netenka aiškinti: sveikina visas gimines ir visus 
dėl bolševikiškos betvarkės. pažįstamus amerikiečius lietu- 

Kauno burmistras taip pat vius. Jis yra pabėgęs nuo bolše- 
praneša, kad nebaigtų namų vikų į Vokietiją. Jei kas norėtų 
savininkai galį gauti, avanso, jam parašyti lai kreipiasi į K. 
kad paspartėtų statyba. Avan- v. Baltramaitį sekančiu antra
šo, esą, galima gauti... ligi 1.000 šu: 

litų!

mus ir tuo būdu apsunkina na
mų baigimą. Kadangi, kaip 
burmistras pats pripažįsta, 
šiuo metu yra didelis gyvena- 

sandė-jmų Pat<dPU trūkumas, tai visi 
Įsakyme trukdytojai būsią baudžiami ir;

— Kauno miesto burmistras 
išleido įsakymą statybinių me
džiagų parduotuvėms, 
liams ir lentpiūvėms.
sakoma, kad daugelis nebaigtų traukiami atsakomybėn, 
namų savininkų kreipiasi į sa-į 
vivaldybę, skųsdamiesi, kad kai i 
kurios statybinių medžiagų par
duotuvės bei firmos neparduo
da arba labai pavėluotai išpildo 
nebaigtiems namams užsaky-

Sekmadienį, gruodžio 8 d., 3 
vai. po pietų užsibaigs Novena 
Nekalto Prasidėjimo P. Švč. lie
tuvių parapijos bažnyčioje. No- 
vcną veda kun. M. Urbonavi* 
čiūs, MIC.

šio Karaliaus. Tik girtas gel- 
tonveidžio mongolo komisaro 
juokas, nuaidės Laisvės Alėja.

KLCBO FONDAS
Padėkonės dienos savaitėje 

nebuvo renkamos aukos ir pas
kolos dėl svetainės ir klūbo sta
tybos, bet savaitėj prieš padė- 
kavonės dieną į rėmėjų eiles 
stojo šie asmens J. Kačins
kai S50.00; C. J. Mikalauskis 
S5.00; A. K. Giedraitis $2.00.

Vir. minėtiems asmenims klū
bo valdyba taria širdingą ačiū.

pirkti 
proga, 
pinigų, 
tik iš-

Keturiasdešimts Valandų 
Atlaidai ir Rekolekcijos

Sekmadienį, gruodžio 1-mą 
d., Cambridge lietuvių Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčioj, 
prasidėjo 40 valandų atlaidai, 
ir tęsis tris dienas. Iškilmingą 
procesinę sumą atlaikė parapi
jos vikaras, kun. A. Baltrušiū- 
nas, jam asistavo kunigai. Gra
žų pamokslą pasakė kun. Star
kus iš Marianapolio. Labai gra
žų vaizdą sudarė Dievo Auku
ras. kuris buvo paskendęs gėlė
se ir papuoštas naujais raudono 
aksomo užlaidais. Bažnyčia bu
vo perpildyta žmonių. Jie be
veik visi ėjo prie Dievo stalo. 
7:30 vai. vakare įvyko iškilmin
gi mišparai. Sėdynės buvo per
pildytos lig Kalėdų naktį. Miš
parus atlaikė South Bostono 
parapijos kleb. kun. Virmaus
kis. Pamokinantį pamokslą pa
sakė, kun. Starkus. Buvo daug 
svečių kunigų.

Nuo pirmadienio ryto prasi-'joje visur rengiami rusų kalbos 
deda rekolekcijos, ir tęsis per, kursai.t 
visą savaitę. Rekolekcijas veda 
tėvai Marijonai. Parapijos kleb. 
kun. Pr. Juškaitis ragina visus 
praleisti pirmą advento savaitę 
maldoje, atlikti visiems išpa
žintį. ir skaitlingai lankytis šio
se rekolekcijose. A. D.

NEUŽMIRŠKIME SAVO 
BROLIŲ

Kalėdos jau čia pat! Kiekvie
nas susirūpinęs klausia savęs, 
kokias dovanas aš turiu 
saviesiems šių Kalėdų 
Kiekvienas nesigaili 
perka kas nebūtų, kad
reiškus meilę tam. kuriam dova
na skirta. Praėjus Kalėdoms, 
kiekvienas pasijaučia, kad jo 
piniginė paplonėjusi bent 50 
dolerių mažiausiai. Paklausk 
savęs, ar tai buvo verta? Bet 
tai yra Amerikos tradicija, ir 
mes lietuviai negalime prieš šią 
tradiciją atsilaikyti.

Pirkdami dovanas savo drau
gams, atminkime ir tuos, kurie 
negaus ne tik jokių dovanų, bet 
nesusilauks nei linkėjimų atvi
rutės. Skersai okeano šimtai 
mūsų brolių, svetimoj jiems vo
kiečių žemėj, laukia labai liūd
nų Kalėdų. Išguiti iš savo Tė
vynės, atskirti nuo mylimųjų, 
netekę savo turto, prisiglaudė 
svetimoj pastogėje, laukia-lau- 
kia, kad koks geraširdis vokie- 
tys, numestų, kad ir juodos 
duonos plutą Kalėdų pietums. 
Brangūs lietuviai, sumažinkime 
sau Kalėdų dovanas bent ke
liais doleriais ir skirkime juos 
savo broliams, kuriems pagelba 
taip reikalinga. Tamstos doler 
ris, praleistas Kalėdų žvangu
čiams, tik sužvangės ir dings, o 
pasiųstas per Atlantą nevie
nam išspaus džiaugsmo ašarą 
Kalėdų ryte. Per
“papenėk alkaną ir pridenk 
nuogą”. Liūdnos
Kalėdos. .. Nesuskambės Įgulos 
Bažnyčios varpas, Bernelių Mi
šioms, nenuaidės patrankąs Ža
liajame kalne pagerbimui girnų-

šias Kalėdas

mūsų Tautai

K. V. Baltramaitis, 221 
Bond St., Elizabeth, N. J.

Rusinimas Plačiausiu 
Mastu

1VAIR0S SKELBIMAI

— Lietuvių tautos rusinimas 
eina visu spartumu. Šiomis die
nomis net oficialinis laikraštis!

1 “Tarybų Lietuva’ įsidėjo rusiš
kąjį raidyną — abėcėlę, girdi, 
besimokantiems rusų kalbos. ■ 
Rusų kalbos kursai rengiami, 
kur tiktai galima. Okupantų 
kalbos diena iš dienos mokoma 
per radijų. Kaune kursai su
rengti paštininkams. Juos lan
ko 600 paštininkų. Rusų kalbos 
verčiami mokytis Kauno miesto 
ir apskrities mokesčių inspek
cijos, žemės ūkio komisariato 
ir kitų įstaigų valdininkai. Iš 
viso Kaune kursuose esą 1,600 
klausytojų. Taip pat provinci- 

l - - • - -

I

! ____________
iI — Į Aukštąsias Mokyklas da- 
įbar jau nebegali kas nori stoti, 
'bet reikia įrodyti savo “proleta- 
riškąją” kilmę. Ta pati tvarka, 
kaip žinoma, yra įvesta visoje 
sovietų Rusijoje.

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

; Kazys Stravinskas, Vedėjas i

SPECIALŪS BAR6ENAI

HILLCROFT RYE DEGTINĖ
4 metų — Bottled in Bond — 100 proof

SINGLETON BRANDY
Apricot — Cherry — Blackberry 5th

LA VAL VYNAS, 5th — 35c., 3 už........
Port — S’nerry — Muscatel

>1.79

J $1.60
$1.00

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147 |

195 L STREET (J. Strigimo name)—So. Boston |

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

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

’i --
L

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas M. Diiis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūSles auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengCjas.
SodewaU, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E St„ So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltilavlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teiaee

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

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

CASPER
RAL HOMEFUNERAL

187 Dorchester Street
South Boston. Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston,

D. A. Zaletskas p. e. Zaletskas
Grabor’al Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. 8OU Boston 2609
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Visuomenei Pareiškimas
8

t

karo yra išvykęs į Lietuvą. Pa- 
laidotatas iškilmingai.

Gražų įspūdį padarė velionio' 
šeimos visi nariai, priimdami 
visi kartu Šv. Komuniją laikei 

■mišių. Palaidotas šv. Marijos! 
kapuose.

Lapkričio 26 d. mirė po trum
pos ligos Elzbieta Neimanienė, 
gyv. 81 Jubillee Str. Paliko nu-i 
liūdime vyrą Antaną, tris duk
teris, tris sūnus, šešis anūkus, 
brolį Antaną ir motiną Evą 
Kardokienę ir dvi seseris Lie- 

vienūolikos tuvoj. Velionė kilus iš Lietuvos

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO 
šiuo laiku mūsų mieste darbi-' 

ninku gyvenimas nevienodas.i 
Vieni dirba labai gerai, kiti vi-: 
sai mažai dirba, o treti strei
kuoja dėl pakėlimo algų. M. U.
C. dirbtuvė jau ketvirta savaitė
uždaryta visai dėl streikų. Žino
ma streikuojančių šeimoms la
bai sunku, nes pagalbos iš nie
kur negauna. Pereitą savaitę iš 
streikuojančių minėtos dirbtu
vės vienas tėvas 1__________
vaikų nusinuodijo gesu dėl rū-'J*87^^ parapijos, šioj šaly

. - . . 1 pragyveno 37 metus. Palaidotapėsčio. Gatvėse vis matosi pilna 1
bedarbių. .iškilmingai Šv. Marijos kapuo-

__________ jse. Dangiškas Tėvas tesuteikia 
Jaunos dvi lietuviškos porelės Amžiną poilsi dan-
Lapkričio 23 d. susituokė pa- Saus karalijoj, 

nelė Sofija Burnauskaitė su D. 
Juozapavičium. Jų sutuoktuvės 
buvo iškilmingos, 1-----------
kun. M. Pankus suteikė Mote- Tubjona Sinkevičiai, 
rystės Sakramentą, ir atnašavo ^76 East Str. 
šv. mišias jaunųjų intencijai. me*4 sukaktį savo 
Bažnyčia buvo išpuošta gėlėmis 
ir palmėmis. Jų palydovai buvo: 
panelė A. Juozapavičiūtė, jau
nojo sesutė, ir B. Burnauskas, 
jaunosios brolis, A. Teniukytė,
D. Usonis, V. Kriščiūnaitė, J.
Jankauskas.

Lapkričio 26 d. kun. P. P. Kar
tonas suteikė Moterystės Sakra
mentą, panelei Petronėlei Pava- 
sariniūtei su Edvardu Malašku. 
Šv. Mišias jaunųjų intencijai at
našavo taip pat kun. P. P. Kar
tonas. Kadangi jaunieji abu yra 
Šv. Cecilijos choro nariai, todėl 
kaikurie choro nariai, gražiai 
giedojo laike šv. mišių, o ponia 
O. Sintautienė giedojo solo. Jų 
liudininkai buvo panelė M. Pa- 
vasariūtė, jaunosios sesutė, ir 
J. Baukus iš Hartford, jaunojo 
pusbrolis.

Linkėtina laimingo gyvenimo 
mūsų susipratusiems jaunuo
liams moterystės luome, nes vi
si jie yra kilę iš pavyzdingų ka
talikiškų šeimų.

Sulaukė Auksinio Jubiliejaus 
klebonas Padėkonės dienoj Juozas ir j 

gyvenan- 
minėjo 50 

vedybinio 
gyvenimo. Tai reta porelė tokio 
amžiaus sulaukia. Jie išauklėjo 
tris sūnus ir tris dukteris. To 
džiaugsmo proga jųjų sūnūs ir 
dukterys iškėlė jiems pietus Pa
dėkos dienoj. Linkėtina pp. J. J. 
Sinkevičiams sulaukti deiman
tinio jubiliejaus, nes dar tvirti 
atrodo.

Apie Lietuvos padėtį gruodžio 
1 d. įvyko prakalbos, į kurias 
buvo prisirinkę gan skaitlingai 
žmonių. Kalbėtojai buvo —Kun. 
J. Urbonavičius, MIC., ir advo
katas S. Gabaliauskas, kurie y- 
ra jau atvažiavę iš pavergtos 
tėvynės. Abu kalbėtojai prane- 

Jšė įdomių skaudžių įvykių iš tė
vynės. Vakaro vedėju buvo P. 
Poškus, Lietuvos “Paramos” 
bendrovės dalininkas. Šv. Ceci
lijos parap. choras sudainavo 
Amerikos ir Lietuvos himnus ir 
dainą “Lietuviais esame mes 
gimę”. Pertraukos metu pada
ryta rinkliava, surinkta $27 
centais. T.

I

su
M.

m 1
r jbrl

ji *1

Lazdų šventė. Tai Pennsylvanijos Universiteto studentų tradicijinė 
šventė. Pro lazdomis sudarytus vartus praeina studentų judėjimo vadas 
Dr. Arnold K. Kenry (kairėj) ir Rev. W. Brooke Stabler, universiteto ka
pelionas.

i

a -y-«.

Kunigų Vienybės Centro Valdybos posėdyje spa
lių 23 d. buvo vėl svarstomas pabėgėlių gelbėjimo klau
simas. Tasai klausimas buvo rūpestingai aptartas ir 
susistematizuotas sekančia tvarka:

1. Visais pabėgėlių reikalais reikia kreiptis tiktai į 
vieną asmenį — Kunigų Vienybės pirmininką kun. 
Praną Jurą (94 Bradford St., Lawrence, Mass.)

2. šiame darbe kun. Pranui Jurui gelbsti visa eilė 
asmenų ir įstaigų:

a) Kun. Jonui Balkūnui (64-25 Perry Avė., Mas- 
peth, L. I., N. Y.) pavesta rūpintis kunigais;

b) p. Leonardui Šimučiui (2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.) — visuomenės veikėjais; ir

c) Kun. Dr. Jonui Navickui (Marianapolis College, 
Thompson, Cnon.) — vienuoliais-lėmis, klierikais ir 
studentais.

3. Parapijos, organizacijos ir net atskiri asmenys 
yra nuoširdžiai prašomi paimti savo globon po vieną 
pabėgėlį ir jį aprūpinti.

Klierikams ir studentams reikalingos nemažos 
; pinigų sumos jų kelionei, maistui, mokslui, ir drapa
noms. Kai kuri nors bendruomenė, sutartinai su Kuni- 
!gų Vienybės Komisija, rūpinsis vienu asmenimi, tasai 
darbas bus sklandus ir lengvas.

4. Šis pasižadėjimas gelbėti ir dirbti pabėgėliams 
nutarta paskelbti plačiai visuomenei, kad suinteresuo
tieji žinotų kur galima ieškoti patarimo ir paramos.

K. V. Sekretorjatas.

džio 8 d. Pradžia 2:30 vai. po' 
pietų, Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje. Pelnas skiriamas 
katalikiškos spaudos naudai. 
LRK Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa prisideda prie šio paren-į 
gimo. Prašome atsilankyti ir, 
paremti katalikišką spaudą.

Antra, nutarta turėti studi-

Detroito Žinios

eitą vasarą jis Detroite turėjo kės pažįstamų ir svečių. Paval- 
seminarijoj ekonomijos pamo- gius skanią vakarienę, visi pa
kas. Dėl tų pamokų buvo atvy- silinksmino. Šokių muzika pati
kę į Detroitą žinomi tų dalykų'į° Jietuviškas Johnny
mokytojai. Tarp kunigu, kurie,v/lcų ir polkų 
atsilankė j tas pamokas buvo, „jį. vjsį sakė: Lauksim kitų šo- 
Šv. Petro parapijos klebonas, kių ir vakarienės New Philadel- 

i Dabar arkivyskupas prašo Šv. phijoje.
Jaunuomenė rengia šokius 

(New Year’s

Lapkričio 28 dieną mirė yra plačiai šioj parapijoj pažįs-Į——
Ann Arbor universiteto ligoni-, tami. Buvo palaidota iš Šv. Pet- i Petro parapijos klebono, kad jis j

'nėję Marijona Dranginienė, ro parap. bažnyčios Šv. Kry- Į tas pamokas pradėtų savo para-. gruodžio 31 d. (New Year’s 
i Žmona liego per keletą metų.'žiaus kapuose. Ji buvo 39 metų, pijo j žmonėms, nes jos yra ivai" Į E^jN^apiį>S
1 lankydama visus specialistus, Paliko vyrą Pijų, du suaugu-1 riose parapijose. Klebonas su- ««Qirįstmas Turkey &n°-o^ keG 
gydytojus. Priežastis mirties sius vaikus, ir vieną jauną vai-; tiko, todėl netrukus prasidės’ virtadienį gruodžio 19 d 45 ka- 

jų bei pamokų valandą. Kada ir.tikrai nežinoma. Dranginiai gy- kelį. Laidotuvės buvo labai di- Šv. Petro parapijoj svetainėje ]akutai bus° dovanojami laimė- 
lrnr itrvlrc hus natrarcinfa anail-_____ ____ x m____u—i-:_ o. /JaIAo /Innrmllo erlml. Alrnnnminė® namnlrnc Visi širvi tojams Reporteris JcMOS

MIRTIES ŠMĖKLA 
pakirto gyvybę Kazimierui Ur
bonui, gyvenančiam, 202 East 
Robins avė., Newington, Conn. 
Velionis buvo sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Šioj šaly pragyve
no 45 metus, buvo uolus parapi
jietis šv. Andriejaus parapijos. 
Taip pat buvo narys šv. Juoza
po ir Šv. Andriejaus pašelpinių 
draugijų. Paliko nuliūdime 
žmoną, dvi dukteris ir tris sū
nus, aštuonis anūkus. Velionio 
žmona yra sesuo kunigo V. Ka
lesinsko, kuris po

WATERBURY, CONN.
IŠ DARBININKŲ VEIKLOS
Pereitą sekmadienį įvyko LDS 

5 kuopos mėnesinis susirinki
mas. Nariai atsilankė į susirin
kimą skaitlingai ir svarstė da
lykus rimtai. Nors daug buvo 
kalbama ir svarstoma, bet čia 
paminėsiu tik tuos dalykus, ku
rie susirinkime buvo priimti ir 
bus vykdomi ateityje.

Pirmas priimtas dalykas kor-
pasaulinio tų vakaras, kuris įvyks gruo-

kur įvyks, bus pagarsinta spau- vena Chamberlain St. ir jie dėlės, nes buvo daugelis gimi- ekonominės pamokos. Visi šios 
doje. I -.............. ■ nių ir pažįstamų. A. A. už jos parapijos unijistai yra užprašy-

Toliau buvo išrinkta šie asme- Pagrindinę rolę gyvai vaidino sielą.
nys į suvažiavimą LDS Conn.I Marcelė Andrikytė. Kitas svar- 
apskričio: M. Karinauskienė, besnes roles gražiai atliko: A. 
U. Liutkevičienė, N. Degimienė 
ir A. Gvazdauskas.

Į susirinkimą atsilankę kuni- ’ 
gai B. Gauronskas ir J. Lunskis 
užkvietė kuopą į Šv. Juozapoj 
parapijos metinį bazarą. Kuopai 
nutarė dalyvauti ir paskyrė 
tam tikslui $10.00 iš iždo.

Sekantis kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 22 d. šio 
mėnesio paprastoje vietoje. 
Skolingi už laikraštį “Darbi
ninką” prašomi atsilyginti šiais 
metais.

ti į pamokas.

J. TotUas, kp. rašt.

METINIS PROGRAMAS

Užpraeitą savaitę iškeliavo A. 
-- Jasaitis, basebolninkas, ir joDambrauskas. A. Grėbliūnaitė, ... . . . ,7.„ . brolis atostogų i Shenąndoah,

E. Markus. D. Gudiškame ir A. Pa u kur Jasaičiai paeina 
perusevičius. Gražus pasilinks- linksraa
minimo vakaras baigėsi sma- savųjų, sugrįžo į Detroitą šaky- į 
giais šokiais. i darni, kad nors malonu ten gy-j

Nuoširdžiausiai ačiū gerb. venti tarp savųjų, bet Detroite' 
dvasios vadams, kun. klebonui geresnis uždarbis.
J. Valantiejui, kun. B. Gaurons- , , ... 7^ ū ,, .. . . , , i Lapkričio 24 d. klebonaskui, kun. A. Cebatonui, darbs- .2,
.. . . , ........ 'Šv. Petro parapijos kalbėjo K.ciajai rengimo komisijai bei bi- , ~ 5. - __J b J of C., metinese ceremonijose,
lietų platintojoms ponioms: M. Tarp kalbatojų buv0 teisJjas 
Karnauskienei, M. Stankevičie- cotxer y. Maher. Ceremonijos 
nei, B. Markevičienei, M. Kašė- buvo Redemptoristų svetainėje, 
taitei, D. Dudiškytei. J. Ambro- 
zaičiui, P. Kauneckiui, P. Joku- 
bauskui, A. šambariui ir J. Sto- 
kes, už “i 
są, ir iš kitų miestų mūsų bran
giajai lietuviškajai visuomenei 
už tap didelę nuolatinę choro 
darbuotei paramą.

M. A. Plunksna.

Buvo pažymėta, kad Lietu
vai yra paskirta nauja vėliava. 
Kuris turės prie savęs ar savo 
namuose tą vėliavą, supraskim, 
kad tas prisidėjo prie išdavimo 
Lietuvos.

Saugokitės tokių asmenų. Nes 
kaip toki prisidėjo prie savo 
Tėvynės išdavimo, taip pat toki 
patys išduos savo geriausią ar
timą. Tokiais, negalima pasiti
kėti. Lietuviai, būkime atsar
gūs, priklausykime prie gerų 
katalikiškų draugijų, ir ypatin
gai prie bažnyčios. Prašykim 
Dievo, kad Jis grąžintų Lietu
vai nepriklausomybę. Turėsim 
dabar daugiau rėmėjų, nes dau
gelis dabar pamatė savo klai
dą. Prisidėjo prie priešų Lietu-

CONVENIENCE 
and E A S E

The y re s u r e 
please!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcestert 5-4335

BOSTON BRANCH 
1^10 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

! 
!
!
!

!

!

Sekmadienį, lapkričio 24, Šv. 
Juozapo auditorijoj, įvyko pa
rapijos choro rudens sezono 17 
metinis koncertas, teatras ir šo
kių vakaras. Publikos atsilankė 
per 500. Koncertinę programos 
dalį šauniai išpildė abu chorai, 
Matas Kripas su sūnais Miku ir 
Jonu iš Hartford, C. Smolskytė, 
J. Lušytė, vyrų kvartetas (A. 
Ulinskas, A. Miklinevičius, J. 
Kupstas, J. Januša), K. Jegėly- 
tė, M. Krunklevičiūtė, D. Mar- 
kiūtė ir I. Drevinskaitė. Dainuo
ta Aleksio, Gruodžio, Kudirkos, 
Kuprevičiaus, Naujalio, Po
ciaus, Vanagaičio, ir žižiūno 
kompozicijos.

Grojo Conn. valstybės Fife 
and Drum Corps 
parap. skudučių 
John W. Stokes; 
(E. Digimas, E.
Ulinskas) ir jaunutės pianistės j mylėtojai. Gruodžio 6 d. išrinki- 
— O. Dulskytė ir E. Padaigytė. i me tokią valdybą. 
Buvo ir klasiški šokiai, kuriuos į brangintų 
išpildė gabūs jauni lietuviai ar
tistai iš New Haven, p-lė Lor- 
raine Medley ir Jimmie Na- 
vasks. Prie progos vakaro ve
dėjas bei viso# programos kalti
ninkas, komp. A. Aleksis. pers
tatė šokėjų mamytes — p. Me
delienę ir p. Navickienę, kurias 
publika lltel gražiai pasveiki- 
nc gausiais aplodismentais.

Scneojev atvaidinta linksma

Žinomas dalykas, kad arki
vyskupas šios diecezijos yra la- 

sound system” prietai- bai interesuotas darbininkų pa
dėtimi ir jų organizavimu. Pra- vos per jų melagystes.

Pennsylvanijos Žinios

DOVANOS
Kurios

per eilę metų
Džii 41

Lapkričio 30 d. pasibaigė Šv. 
Juozapo parapijos bazaras. Ba
zaras buvo pasekmingas.

Klebonas, kun. J. Valantiejus 
ir komisija taria nuoširdų ačiū 
visiems dovanų aukotojams, 
darbuotojams ir visiems daly
viams. Bazato kolektorių var
dai buvo paskelbta “Darbinin
ke”, tačiau jų tarpe nebuvo pa
minėta ponia Jasaitienė, kuri ir
gi daug darbavosi.

PHILADELPHIA, PA. chanikų ir kitų specialistų. 
Cramp Shipyard, Rensington ir 
Richmond kompanijos prie No- 
rris St. gavo didelius 
mus pagaminti karinės 
gos. Todėl pramonės 
dirba visu tempu.

Lietuvių Piliečių klubo val
dybos rinkimas įvyks gruodžio 
8 d. Klubas turi virš 800 narių, 

muzikos trio nariai daugumoje katalikai, ku- 
Jenušaitis, V.jrie yra geri tėvynės Lietuvos

čempionai ir 
benas, vad.

1 kuri 
lietuvybę ir 

miausiai tvarkytų klubo 
lūs.

tikrai 
tinka- 
reika-

Gruodžio 7 d., Šv. Juozapo 
parap. auditorijoje, įvyksta 
Basket Bali žaidimas. Žais Lie
tuvos Vyčių kuopa su Pawtu- 
cket Townes rateliu. Šis rate
lis turės rungtynes ir su kitais 
rateliais.

Vyčių ratelis smarkiai ruošia- 
komedija įį-*Aš Namų Galva”, si priešus nugalėti.

Lapkričio 16 d. mirė Paulina 
G. Paškauskienė ir Alena Ože- 
lienė. Abi palaidotos lapkričio 
20 d. Šv. Kryžiaus kapuose.

Lapkričio 17 d. mirė Marijo
na Griškevičienė. Palaidota lap
kričio 21 d. Už mirusiųjų vėles 
buvo atnašautos šv .mišios Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje. 
Mirusiųjų šeimoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Aau 19 A«Ul C9 Į UCOIlię 

Kiek laiko ankščiau mirė R°* sėdi; p-jg Stasė Kemagytė ir

Neieško ko kito 
šeimai dovanų 

čia yra puikiai padarytas One- 
ral Electric "Holiday Special” 
šaldytuvas, kuris pralinksmins. 
Motina, ypač pamylės De Luxe 
įrengimus. Pagarsėjęs vardas 
apdraudžia žema operavimo kai
na. tykume ir tikra patarnavi
me. Nepaprastai nupigintas tik 

$126.95
Lengvi lžsimok*jimai

užsaky- 
medžia- 
įmonės 

K. D.

I

Klaidos atitaisymas — Lap
kričio 22 d. “Darbininke” Nr. 
89, tolpo šv. Kazimiero parapi
jos Sodaliečių veikėjų paveiks
las ir apačioje parašai, kur pa- 

! sakyta, kad iš kairės į dešinę

zatija C. Monkienė, kuri taip Teklė Balčiūnaitė.
pat buvo iškilmingai palaidota turj dešinės į kairę sė-
Šv. Kryžiaus kapuose.

Iš tikrųjų

di: vice - pirmininkė Ona Ba-

Nereikia J mokėti

Mūsų kolonijoje darbai dėl rauskaitė ir ražtininkė Agnės 

priverstinos karo tarnybos ir —."rkunčuid 
apsiginklavimo gėrėja. Šiuo me- nebUvo.
tu priimama darban daug me-

Stankiūtė. P-lės Matildos Šim
kūnaitės, iždininkės, paveiksle 
______  ____________ K. D. 

I NEW PHILADELPHIA, PA

M.LColney,ILD.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

148 Grand St,
Tet. 3-4747 W«terbury, Conn.

"T*""-

Saldžiausios Jėzaus širdies 
parapija Padėkos dieną pralei- 

ido iškilmingai — “Padėkos Die
nos Vakariene”. Komitetas pa
rengė ne tik vakarienę, bet ir 
krutamu jų paveikslų progra
mą — “Blondie on a Budget” ir 
Šokius. A.:

Beabejo visi buvo patenkinti 
vakariene ir džiaugiasi, kad 
taip gražinį prsflĄfol vakarą. 
Buvo suvanavę iŠMMs apyim-

I

Ji mylės tą
Prie namų nioios labai apeimo
ka turčit galinga Royalaire va
lytuvu. Jis iivalys karpetua. 
(traperius, setus. venetion už
laidas. firankas. mouldings: žo
džiu — beveik visk* padarys. 
Jo pajėgumas padarys greitai ir 

,erai Dabar $39.95
su jūsų senu valytuvu. 

Tiktai $2.50 įmokiti. 
Lengvi IžaimokCjimai.

Pastaba: Sis pasiūlijimas geras 
iki Gruodžio 31. 1940

PIRK ANKSTI — 
liSIŲSK ANKSTI

Edison 
Shops


