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LIETUVOS SOVIETŲ OR
GANAS “TARYBŲ LIE

TUVA” RAŠO:
“Tautos, įsijungusios į 

Tarybų Sąjungą, per tuos 
23 metus pasiekė tokios 
pažangos, kokios kapitalis
tiniuose kraštuose nepa
siektų per šimtą metų.”

Taip, bet tąja “pažanga” 
nesidžiaugia darbininkai, 
nes jie ir kapitalistiniuose 
kraštuose turi daugiau lai
svės. Tarybų Sąjungoje y- 
ra komunizmo vergija, ko
kios nėra buvę nuo pasau
lio pradžios. Darbininkas 
Tarybų Sąjungoje negali 
pasirinkti darbo, negali 
reikalauti geresnių darbo 
sąlygų, didesnio atlygini
mo. Jis turi dirbti, kaip 
mulas Tarybų Sąjungai, 
kurios viršūnėje sėdi žiau
rūs komunizmo komisarai. 
Už mažiausį nepaklusnu
mą, neištikimybę baudžia
mas mirtimi, ko nėra nei 
kapitalistiniuose kraštuo
se.

Svarbios Prakalbos Apie 
Pavergtą Lietuvą

Trečiadienio vakare, 
gruodžio 11 d., Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos svetai
nėje, Norwood, Mass. kal
bėjo adv. Stasys Gabaliau- 
skas, kuris neseniai atvyko 
iš pavergtos Lietuvos. Jis 
su šeima bolševikų okupa
cijoje išgyveno 3 mėnesius.

Žmonių į prakalbas suė
jo veik pilna svetainė. To
kioje mažoje kolonijoje 
galima sakyti be reklamos 
žmonės suėjo išgirsti vė
liausių žinių apie savo ne
laimingą tėvynę.

Prakalbas pradėjo Fede
racijos skyriaus vice-pir- 
mininkas p. Vincas Kudir
ka. Įžanginę kalbą pasakė 
vietinis klebonas kun. S. 
Kneižis ir pakvietė svečią, 
iš pavergtos Lietuvos iš
trukusį, adv. Stasį Gaba- 
liauską pasakyti kalbą.

Gerb. kalbėtojas adv. 
Gabaliauskas labai įdomiai 
kalbėjo apie pavergtą Lie
tuvą, lietuvių vargus ir 
kančias, kurias turi pergy
venti Sovietų okupacijoje.

Visi klausytojai, išsky
rus vieną bolševikėlių pa
stumdėlį, adv. Gabaliausko 
kalba buvo patenkinti. Mi
nimas bolševikėlis, Grybas 
statė neva klausimus, bet 
tai buvo ne klausimai, o tik 
buvo iš Brooklyno bolševi
kų laikraščio propaganda. 
Kalbėtojas tiksliai atsakė 
ir klausėją susarmatino 
taip, kad jis nebedrįso 
daugiau su klausimais pa
sirodyti.

Prakalbos užsibaigė di
deliu pasiryžimu gelbėti 
Lietuvą iš sovietų vergijos.

Tą patį vakarą įvyko 
prakalbos šv. Roko lietu
vių parapijos svetainėje, 
Brockton, Mass. Kalbėjo 
kun. Juozas Prunskis, bu
vęs Lietuvos katalikų “XX 
amžiaus” redaktorius, ku
ris taip pat, sovietams o- 
kupavus Lietuvą, pabėgo į 
Vokietiją, o iš ten šiomis 
dienomis atvyko į Ameri
ką.

Kun. Prunskis labai vaiz
džiai pasakojo apie Lietu
vos užgrobimą, pabėgėlių 
būklę.

Prakalbų vedėju buvo 
kun. J. švagždys, vietinis 
klebonas.
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Henry A. Wallace, Žemės Ūkio Sekretorius, dabar išrinktas Jung. Valstybių Vice-Prezidentu 
užkluptas laikraštininkų ir fotografų laike konferencijos su spaudos atstovais, Washington.
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Kun. M. J. Urbono Sidabrinis Kuni 
gystės Jubiliejus

Hitleris Ragina Vokiečius Dirbti
Berlynas, gruod. 12 — 

Nacių vadas, Hitleris, va-DU BOIS, PA. — Kun. M. J. Urbonas švęs savo Nacių vadas, Hitleris, va- 
sidabrinį kunigystės jubiliejų sekmadienį, gruodžio 15. ginklų fabriką darbinin-
Iškilmingos šv. mišios bus atnašaujamos 10-tą valan- kams. jįs ragino juos dirb- 
dą. Jas atnašaus pats gerb. jubilijatas kun. Urbonas. įr turėti kantrybės, nes 
Jam asistuos kun. J. Misius iš Pittsburgho kaipo arki- į kąrąs neužsibaigsiąs ry- 
kunigas; kum M. J. Kazėnas iš Pittsburgho kaipo dia- jr, Savo „ je kalboje 
konas; kun. C. J. Rakauskas iš Minersvilles kaipo sub-;...J , . ® J
diakonas. Kiti patarnautojai bus narinkti iš atvažia-|tlk PakartoJ° į? Jau buv0 
vusiųjų kunigų. Pamokslą lietuviškai pasakvs kun.l®^k^s daug sykių pirmiau. 
Jonas Misius, o angliškai kun. Gerard Bridge, O. S. B., būtent, * Anglijama kalta 
iš Latrobe, Pa. T ’ Z?
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Graikai Varosi Užimti Valoną
Kraujo Praliejimas

Maskva. Rusija, gruo
džio 12 — Sovietų raudono
ji armija praneša, kad prie 
rubežiaus įvyko susikirti
mas. Vienas žmogus esą 
užmuštas ir 23 suimti. So
vietų raudonarmiečiai, ku
rie saugoja rubežių susi
kirto su “trukdytojais”. 
Kada ir kur tie mūšiai įvy
ko sovietų raudonarmie
čiai nepaduoda. Bet gali
mas dalykas, kad įvyko 
Lietuvoje ar Lenkijoje prie 
Vokietijos rubežiaus.

i

Italai Pateko į Nelaisvę 
Egipte

Athens, Graikija, gruod. 
12 — Graikijos vyriausybė 
praneša, kad visuose fron
tuose italai betvarkiai bė
ga nuo Graikijos kariuo
menės, palikdami daugybę 
karinių ginklų ir maisto 
sandelius; daug italų pate
ko į Graikijos nelaisvę. 
Graikijos kariuomenė yra 
tik 25 mylios nuo Tiranos, 
Albanijos sostinės.

Vakarų fronte Graikai 
varosi užimti Valoną uostą. 
Iš Romos pranešama, kad 
kare su Graikais, buvo nu
žudyta 780 Italijos karei
vių, 731 pateko į nelaisvę 
ar pabėgo ir 1917 sužeista.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Hitleris pataręs Mus- 
soliniui nepradėti karo 
prieš Graikiją. Ir dabar at
sisako duoti pagalbą.

Italija Prašo Vokietija 
Pagalboj

Ankara, Turkija, gruod. 
12— Iš diplomatinių šalti
nių sužinota, kad Italijos

ton, Bristol, Manchester ir 
kiti, paversti į griuvėsius. 
Nėra abejonės, kad vokie
čiai juos galėjo sunaikinti 
keli mėnesiai atgal. Vokie
čiai pirmiau turėjo dau
giau lėktuvų už Angliją ir 
dabar jų daugiau turi. Ar 
Hitleris laukė kol Anglija 
finansiniai susmuks? Ang
lija dabar prašo Amerikos

Londonas, gruod. 12 — 
Anglijos vyriausybė pra
neša, kad Egipte 4000 Ita
lijos kareivių buvo paimta 

i į nelaisvę. Kada italai suti- 
įko nepasisekimus prieš 
Graikiją, Anglijos kariuo
menės pulkai smarkiau 
pradėjo pulti Mussolinio
kareivius Egipte. Šiuo me- vyriausybė prašė Vokieti- 
tu italai visuose karo fron- jos pagalbos jų kovai su 
tuose pralaimėja, bet, žino- Graikais, bet Hitleris į tai 
ma, karas dar neužsibaigė.Įšaltai atsinešąs.
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----- - 7 už šitą karą; didesnio su-
Iškilmėms pritaikitas bankietas ivyks 6-tą valanda naikinimo ir skaudesnės paskolos. Dr. Virgil Jordan 

vakare šv. JuozaDo par. svetainėje. Jame dalyvaus visi(bausmės dar Anglija susi- Amerikos bankieriams pa- 
ištikimieji parapijos nariai, atvykusieji kunigai ir sve- lauks; kada karas užsibaig- reiškė, kad i\nglija nega-

siąs, galinga, taikinga ir lės karo laimėti, jei Ame- 
graži Vokietija valdys pa
saulio ekonomiją, kurios

v • •ciai.
Kun. M. J. Urbonas tapo išventintas kunigu Šv. 

Petro katedroje, Erie. Pa., Jo Eks. Vyskupo J._E. Fitz- 
maurice, F ~ -
diena, kas retai atsitinka, tapo paskirtas klebonu vie
tinės Šv. Juozapo lietuviu parapijos. Užtad gruodžio 
18-tą kun. Urbonui sueis 25 metai kaip jis vra kunigu ir 
tiek nat metu kaip vra klebonu ir toje pačioje parapijo- talijos net nepaminėjo. A- 
je. Iš tos priežasties planuojama turėti iškilmes net - - -
tris dienas paminėjimui to nepaprasto įvykio, gruo
džio 15, 18 ir 19. Visi su dideliu nekantrumu laukia tų 
iškilmių. Duboisietis.

Jubiliejatas kun. M. J. Urbonas yra nuoširdus L. 
D.S. ir “Darbininko” bendradarbis, rėmėjas ir priete- 
lis. Sidabrinio jubiliejaus proga sveikiname ir linki
me ilgiausių metų!

D. D., gruodžio 18-tą, 1915 metais Tą pačią bus 0 ne
o nn a LrirTn c Lrlnnnnn YF1O— 1 °

Naciai Norėjo Areštuoti Šv. And- 
driejų Boboltį

auksas.”
Savo kalboje Hitleris I-

rika iki pavasario nepadvi
gubins gamybos. Jis pa
reiškė, kad vokiečiai iki 
šiol nebombardavo Angli
jos karo ginklų fabrikų, 
įneš manė galėsią patys 
juos naudoti.

Washington, gruod. 12—kioja Atlantiko juros pa- 
Anglijos vyriausybė per kraščiuose ir svetimų pre
savo atstovą Washingto-ikybinių laivų neįleidžia į 
ne pareiškė, kad neįleis iš. uostus. Kad Amerikos mai- 
Amerikos įvežti maisto į sto laivai galėtų pasiekti 
Europą. Herbert Hoover A- Europą, reikalinga išgauti 
merikoje darbuojasi, kad Anglijos sutikimas. 
butų galima pasiųsti iš čia 
laivus maisto tiems kraš
tams, kurie pateko į dikta
torių vergiją.

Europos tautoms gręsia 
badas, geraširdžiai Ameri
kos žmonės norėtų joms 
suteikti pagalbą, bet Ang
lijos kariniai laivai plau-

sutikimas. Bet 
Anglija griežtai atsisako 
tokį sutikimą duoti.

Anglija Nenori Užleisti Ame
rikai Bazių

Washington, gruod. 12— 
Anglijos vyriausybės, kuri 
buvo pažadėjus Amerikai 
bazes Trinidado saloje ir 
Bermudoje, dabar stato į- 
vairias kliūtis. Anglija siū
lo Amerikai neapgyventas 
balas. Amerika jau pasiun
tė Anglijai 50 karinių laivų 
už leidimą saloje įsisteigti 
karines bazes.

pie Jungtines Amerikos 
valstybes tiek pasakė: “jos 
demokratija yra pagrįsta 
melagystėmis, kur kapita
lizmas valdo už demokrati- į 
nio fronto.”

Toliau jis sakė: “Pašau-> 
lis turi žinoti, kad Vokieti
jai nėra pralaimėjimo. Aš rėžimas, 
nenorėjau karo, 
buvau priverstas, kariau- tus, kuriais duoda teisę ar
siu iki galo. Aš nenorėjau mijai militarizuoti valsty- 
kariauti prieš neapgink- bės ir privatines įstaigas 
luotus gyventojus, aš lau- arba korporacijas. Armija 

į kiau du tris mėnesius, kad paima savo kontrolėn tran- 
įjie nustotų naikinę mūsų sportą ir susisiekimą. Mi- ' n.. ...j-»A __ _ 1' ’ ’ i __

i

Militaris Rėžimas Rumunijoje
Bucharestas, Rumunija, 

gruodžio 12 — Visoje Ru
munijoje įvestas militaris 
_ 2L___ Premieras Ion

bet kada Antonescu išleido dekre-

Nieko nesakoma apie klau
symą radio programų pri
vačiuose namuose.

Sugavo Nacių Laivą
Italai Pradėto Nauią Puoli

mą Albanijoje
Washington, D. C., gruo

džio 12 — Vokietijos preki
nis laivas “Rhein”, kuris 
lapkričio 29 d. plaukė iš 
Meksikos, bandė slaptai 

„ . . ---------------------------------- -,--r---------- - jpabėgti iš Anglijos bloka-
tęs sv. Andriejaus dogo los vedame karą, kokio jie no- vesta armijos kontrolei, dos bet nepavyko. Vokie- 
Daveikslą ant sienos, tarė: r--z ” L ’ ' L'_‘ - - -
‘‘Šitas vienuolis taip kalbė- nakties metu nebombarda- tarnybos karininkai turi rinis laivas. Vokiečiai bu- 

Ta^iau^vįenuAoliį.^am.vome Anglijos miestų, bet pasisakyti prie kurių orga- vę padegę laivą, bet olan- 
-j Anglijos vadas Churchill nizacijų jie priklauso; visi dai sugavę išsaugojo.

i arba 
armijos karininkai turi at-

New York, gruod. 12 — vienuoliai pasirodytu. Sar-
Kun. Loius J. Gallagher, S. gybinis pažiurėjo į visus

pranešė, vienuolynus, paskui pama-'gyventojus, bet dabar mes licija ir policija taip pat pa-J. kalbėdamas ] 
kad kiek laiko atgal, naciai 
norėjo areštuoti šv. And
riejų Bobolą. Įvyko štai 
kaip: vienas jėzuitas kuni
gas, Varšuvoje, kalbėda
mas su žmonėmis pasakęs, 
kad Lenkija vėl būsianti 
nepriklausoma. Tą jo pasa
kymą nugirdės nacių sar
gybinis. Bet kad nesukelti 
triukšmo gatvėje, jis kuni
go neareštavęs, bet nus
prendęs tai padaryti jėzui
tų vienuolyne.

Po kiek laiko sargybinis 
atėjęs į jėzuitų vienuolyną 
ir pareikalavęs, kad visi

I

itikrino, kad šv. Andriejus 
Bobola yra miręs.

(vertina Popiežiaus Kalbą

Washington, gruod. 12— 
Vyriausybės leidžiamame 
laikraštyje, Congressional 
Record, buvo perspausdin
ta Popiežiaus Pijaus XII 
kalba apie taiką, pasakyta 
lapkričio 26,1940 m.

rėjo.” Hitleris sakė: “Mes Visi tarnyboje ir atleisti išlčių laivą sugavo olandų ka-

pradėjo bombarduoti mūsų geležinės sargybos 
miestus.” ;

Nepateisinant Hitlerio sistatydinti. 
karo, bet vis gi kyla klau-i 
simas: Kodėl vokiečiai ne
subombardavo A n g 1 i j os 
miestų pačioje karo pra
džioje? Žiniomis iš Angli-

Premieras Antonescu su
jungė visas karo veteranų 
organizacijas, kurios suda
ro stinrų bloką, armijos va-

jos aišku, kad šiuo metu dovybeje.
jos miestai, kur yra didieji 
fabrikai, kaip tai Coventry, 
Birmingham, Southamp- programų viešose vietose.

Kitu dekretu uždraudė 
klausytis užsienių radio

Athens, Graikija, gruo
džio 12 — Italijos karo jė
gos, susistiprinusios ban
dė atmušti Graikijos karo 
jėgas Albanijoje, bet nepa
vyko. Graikai stumiasi pir
myn. Daug italų paėmė į 

I nelaisvę.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 14 d., 2 vai. po pietų iš WC0P 

stoties, Boston, Mass. vėl turėsime progą klausytis gra
žios lietuviškos Darbininkų radio programos. Progra
mą išpildys smuikininkė lietuvaitė iš Waltham, Mass., 
ir pianistė lietuvaitė iš Norwood, Mass. Dalį progra
mos išpildysime lietuviškomis plokštelėmis. Prašome 
pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klau
sytis programos.
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i -±i,.LdlSKcis Is Pavergtos Lietuv OS H
Vienas “Darbininko” Į “Ant kunigų dar labai 

skaitytojas iš artimos Bos- neužsipuola, bet matyti ne- 
tonui kolpnijos prisiuntė ) 
gautą laišką iš pavergtos: 
Lietuvos. Laiškas įdomus, 
todėl paduosime pilnai tas 
dalis laiško, kurios liečia 
dabartinę pavergtos Lietu
vos padėtį.

Rašo:
“Dėkoju už žinutes. Pas 

mus tai nekoki popieriai. 
Gandai eina, kad pinigai 
tuoj neis, todėl žmonės tu
rėdami kokį centą bėga 
krautuvėn ir perka ar jam 
reik ar nereik. Jau maža 
ką galima gauti, beveik tu
ščios krautuvės. Priva
čioms krautuvėms prekių 
neduoda, tik kooperaty
vams, todėl jos nyksta. Iš- 
parduos ką turi ir baigta. 
Didesnes krautuves jau 
nusavino ir pastatė komi
sarus. Darbininkams atly
ginimą pakėlė, bet viskas 
pabrango penkiasdešimt, o 
kai kas visu šimtu procen
tu. Visų ūkininkų ūpas nu
krito, nes paskelbė, kad vi
sa žemė ne žmonių, o val
džios, ir nuo žemės sklype
lio ūkininkas gali būti pra
varytas ir žemė atiduota 
kitam. Reik manyti, kad 
tuoj ir duonos pritruks 
prie tokių šeimininkų, nes 
ūkininkai rugius sėjo be 
trąšų.

paliks ramiai. Žmonės ku
nigus dar labiau pamilo ir 
sveikina net tie, kurie ank
sčiau manė, kad kunigai a- 
pie bolševizmą pasakodami 
netiesą kalbėjo. Visi ir šliū- 
bą ima ir krikštijasi baž
nyčioje. Sekmadienį dar 
daugiau žmonių bažnyčion 
eina. (Suprantama, kad 
dabar, kada sovietai pa
naikino šventes, gal būt ir 
sekmadienius, tai žmonės 
nebegali eiti į bažnyčią 
kaip pirmiau, bet reikia ti
kėti, kad jie suranda laiką. 
Red.). Lietuvos policiją pa
leido. Į kariuomenę ruo
šiasi imti gimusius 1920, 
1921, 1922 metais. Reiškia 
nori paimti gražiausią Lie
tuvos žiedą. O už ką varg
šams reikės kariauti.

v •
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BRITAI UŽĖMĖ ITALŲ BAZĘ

10,000 Pateko Į Nelaisvę
Cairo, Egiptas, gruodžio 

12 — Britanijos karo jėgos 

užėmė Italijos bazę —Sidi 
Barrani. Paėmė, kaip pra
neša, 10,000 italų į nelais
vę, daug karo medžiagos. 
Kai kur italai dar laikosi, 
bet jau jų puolimas paimti 

■ Suez kanalą sutriuškintas.

Japonija Nenori Karo Su
Amerika

smarkiai supliekė italus ir

karą prieš Vokietiją ar Ita
liją, tada ji butų priversta 
prieš Ameriką kariaut. Bet 
jis nematąs jokios priežas
ties Amerikai kovoti prieš 
Vokietiją ar Italiją.

I
I
I Petain Panaikina Miestų 

Rinkimus'

Tok io, Japonija, gruod. 
12 — Japonijos ministras 
Matsuoka pasakė, kad Ja
ponija nenori karo ir ne
mano pradėti su Amerika, 
bet jei Amerika paskelbtų

Naudingos Informacijos 
Pilietybės Prašytojams ir 

Užsiregistruojantiems

...Vieny, Prancūzija, gruo
džio 12 — Maršalas Henri 
Petain praneša, kad Pran
cūzijoje panaikinama rin- 
ikimai miestuose ir mieste
liuose. Tokių miestų ir 
miestelių esą 2,722. Mies
tams ir miesteliams bus 
skiriami viršininkai. Rin
kimai esą panaikinami, 
kad išvengti politinių nesu
sipratimų.

Belieka 10 Dienu
Ateiviams Registruotis

“Laukiu, kaip ir visi per- 
simainymo laikų. Visi tiki
me, kad tokia padėtis ilgai 
nesitęs, gal Hitleris išva
duos, gal pats Stalinas 
duos žmonėms daugiau lai
svės ir duonos...”

Vargiai ką nors gera su
lauks Lietuvos gyventojai 
iš Hitlerio ar Stalino. Lie
tuviai privalo sukaupti vi
sas savo tautines jėgas ir 
laukti patogaus laiko nusi
kratyti svetimųjų vergijos.

Chicagos Mayoras Edward Kelly in Grant Park, Chicago, degina kny
gas, kurios buvo išleistos priešrinkiminėje kompanijoje. Europoje degi
namos knygos tuomet, kada priešingoji partija šalyje yra nepakenčiama 
ir jos knygos ar kitokis turtas yra naikinamas, gi Jung. Valstybėse degi
namos tos knygos, kurios kelia bet kokį šalies srovių skirtumą, prie di
desnių ir glaudesnių santykių.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Privisę "Spekuliantų" 

Lietuvoje
• — Bolševikų okupuoto- ’ 

sios Lietuvos “rojuje” vis 
daugiau stingant prekių, ) 
naujieji valdovai stengiasi 
visą bėdą suversti spėkų-: 
liantams. Netenka abejoti,' 
kad bolševikų betvarkėj 
pasireiškia tam tikra spe-| 
kuliacija. Bet Lietuvos ko
munistai, matydami vis 
didėjantį gyventojų nepa
sitenkinimą dėl kroniškos 
prekių stokos, visą bėdą 
primeta kažkokiems spe- j 
kuliantams.

Šiomis dienomis priim
tas net Baudžiamojo 
tuto papildymas, 
skamba taip:

“Asmenys, kurie

• v

Sta- 
kuris

Byla Dėl Gaisro

Daugeliui nepiliečių yra 
labai sunku sužinoti jų pa
mirštą atvykimo į J. V. 
vieta, laikas ir laivas, kas 
yra būtina žinoti piliety
bės prašytojams ir užsire
gistruojantiems. Jei norite 
sužinoti šiuos jums reika
lingus dalykus, rašykite i 
Transatlantic Steamship 
Arrivals, 160 Fifth Avė, 
New York City, kur jums 

i pagelbės gauti reikalingas 
informacijas.

Kada rašote i šią įstai
gą prašydami informacijų, 
būtinai pažymėkite atvy
kimo metus.

Ateivių Registravimas 
baigsis gruodžio 26 d., ir 
visi nepiliečiai už nesire- 
gistravimą gali būti bau
džiami pinigine bausme — 
$1,000., šešis mėnesius "ka
lėjimu, arba nubausti a- 
biems bausmėms.

Visi ateiviai, 14 metų 
amžiaus ir daugiau, priva
lo asmeniškai registruotis.

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

Ateiviai paštuose regis- 
, truojami. Nereik mokėti 
i jokių pinigų už ateivių re- 
igistravimą. Saugokitės 
‘■nuo reketierių.

Po užsiregistravimo, vi
si ateiviai, į penkias die- 

’nas, privalo pranešti pa
keitimą jų pastovaus a- 
dreso. Reikia adreso pa
keitimą pranešti Immigra- 
tion and Naturalization

— Naujai įsisteigusi val
stybinė leidykla skelbia, 
kad ji nacionalizavusi vi
soje Lietuvoje 44 knygy
nus ir knygų leidyklas.

ir raudonosios armijos Vil
niaus įgulos vadovauja
mos sudėties ir raud. armi
jos karių šeimų susitiki
mo vakaras. Sovietų ra
šytojai paskaitė savo “kū
rinius”, jų tarpe keletą ei
lėraščių apie raudonosios 
armijos kovas dėl Vilniaus 
1939 m. rudenį.

Kažkodėl sovietų rašyto
jai negalėjo susipažinti su 
raudonosios armijos virši
ninkais ir jų šeimomis, ka
da jie visi dar buvo Sovie
tų Rusijoje. Tad prireikė 
Vilniuje net specialaus va
karo. Be to, tenka paste
bėti, kad istorija jokių 
raudonosios armijos kovų užimti mitinge, 
dėl Vilniaus nepažįsta, nes 
lenkų okupantai buvo tuo 
metu vokiečių laimėjimų i 
jau taip demoralizuoti, ■ 
jog jie sovietus įsileido į 
Vilnių be jokio pasiprieši
nimo. Užuot rašę eilėraš- mis rusų spalių revoliucijos 23 
čius apie nebūtus raudo-metų 
nosios armijos kovas, so
vietų rašytojai geriau pa
darytų, jeigu būtų apdai
navę skandalingus pralai
mėjimus kare su Suomija!
— Kauno uostas bus ka

samas prie Vilijampolės, 
už naujai pilamų kranti
nių.

— Šią vasarą, liepos 7 d., 
Jurbarke kilo didžiulis 
gaisras, padaręs apie 5 mi
lijonus litų nuostolių. Gai
sras prasidėjo Feinbergo 
elektros stotyje — malū
ne. Pravedus tardymą, bu
vo užvesta byla. Kauno a- 
pygardos teismas už apsi
leidimą dėl kurio gaisras 
kilo, nubaudė įmonės ad-1 
ministratorių 4 mėn. kalė
jimo.

Įdomu pastebėti, kad 
Jurbarko gaisrininkai at
vyko tik po dviejų valan
dų. Greičiausia, jie buvo 

' , sušauk
tam vietinės komunistų 
partijos!

tais ir prekėmis (slapta: 
prekyba, nustatytų kainų 
pakėlimas, viršnorminių 
atsargų sudarinėjimas, 
prekių slėpimas nuo par- ; 
davimo) — baudžiami ka
lėjimu nuo 5 ligi 10 metų. 
Spekuliacijos obj e k t a i 
konfiskuojami. Be to, ! 
kiekvienu atskiru atveju 
teismo sprendimu gali bū-; 
ti pritaikytas pilnas arba 
dalinas spekuliacija užsi
imančio asmens turto kon- • 
fiskavimas”.

Šį drakonišką įstatymą; 
paaiškina oficiozinė “Ta
rybų Lietuva”. Pasak laik
raščio, tomis pat bausmė
mis kaip ir pardavėjai, bus 
baudžiami ir pirkėjai. Šį 
įstatymą kiekvienas pilie
tis turįs giliai įsidėmėti, 
kad paskiau netektų aiš
kintis nieko nežinojus. To
liau laikraštis sako, kad 
bausmės iki 10 metų kalė-; 
jimo “jau nebe juokas ir; 
jokių ceremonijų su spe-, 
kuliantais nebus daroma”.) 
Bet ir visos bausmės, laik-i 
raščio nuomone, nebus pa
sekmingos, jeigu patys pi
liečiai - pirkėjai neprisidė- 
sią prie jos sutramdymo. 
Todėl “visi padorūs” pilie
čiai” turį pranešti milici
jai ar prekybos komisaria
tui apie spekuliacijos atsi
tikimus.

Okupantai per keturis 
mėnesius tiek Lietuvą nu
alino, kad jau reikia čekis
tinių metodų “kovai su 

I spekuliacija”. Rusijos pa- 
1 t rrrz-J T to ra Ir 1 C?

nusi
kalto spekuliacija produk-

NEATSIŽVELGIA I KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degtinės 
e Kuriam 
Butelyje

siMce 
<•23

; — Vietinės pramonės komisa
ras išleido įsakymą, kuris dar 

I kartą įrodo bolševikišką tvar- 
Iką. Pasak komisarą, pastebėtą, 

kad kai kurios pramonės įmo
nės, gaudamos akmens anglis ir 
durpes vagonais, nesirūpina va
gonus tuoj iškrauti, bet palie
ka juos be reikalo pas savo ke
letą dienų. įmonių direktoriai ir 
komisarai būsią asmeniškai at-

I

Stalinciį Poteriai
— Ryšium su besiartinančio-

sukaktuvėmis, “Tarybų 
Lietuva” įsidėjo straipsnį, kurį 
beskaitant darosi stačiai koktu. 
Štai jo ištrauka: “Kiekvienas 
darbo žmogus su didžiausia mei
le taria širdingus žodžius: “A- 
čiū Tau. Mūsų Brangusis ir My
limasis Vade ir Mokytojau 
Drauge Stalinai, už išvadavimą 
iš dvarininkų ir kapitalistų, už 
džiaugsmingą ir laimingą lais
vąjį gyvenimą”.

“Tarybų Lietuvos” redakto
rius. be abejojimo, ant 
darbo stalo yra pasidėjęs 
no ikoną ir jai visą laiką 
džiasi...

— Vilniuje buvo sušauk
tas žurnalistų ir laikraš
čių korespondentų susi- 

' rinkimas, kuriame “drau
gas” Sitnikovas paskaitė 
paskaitą, kaip į spaudą 
žiūri komunistų partija. 
Lietuvos žurnalistai ir be 
šios paskaitos žinojo, kaip 
komunistų partija žiūri į 
spaudą, būtent, kaip į sa
vo tarnaitę, tarnaujančią 
žiauriam ponui.

Pažymėtina, kad Kauno 
ir Vilniaus radio progra
mos pildomos lenkų, žydų 
ir rusų kalbomis. Viena 
kita lietuviška plokštelė 
transliuojama. Muzika, 
dainos, žinios pranešimai 
daugumoje rusų, lenkų ir 
žydų kalbose. Komunistai 
savo skaitytojams sako, 
kad Lietuvoje lietuvių kal
ba turi pirmenybę. Melas. 
Lietuvių kalba kai kur dar 
pakenčiama, bet tai tik 
laikinai.

— Ariogaloje, Kėdainių 
apskr., komjaunimo sky
rius buvo sušaukęs susi
rinkimą. Buvo skaitytas 
referatas “Ką tarybų val
džia davė Lietuvos darbo 
žmonėms”. Savaime su
prantama, kad paskaitą 
skaitė “draugas” M. Šeras,
kuris, aišku, sąmoningai Service, Washington, D. C. 
nepasakė, ką tarybų vai- Tam tikslui blankos parū- 
džia davė žydeliams. pinamos visuose paštuose.
Š

i
*

Dėl Kalėdų Specialės Kainos
New Ray Gold Sta m p Permanent Wave reguliarė kaina $8.50

Dabar ....................$5.00
Creme Oil Permanent Wave reguliarė 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

PASIPUOSKITE 
KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Mūsų naujos metodos kirpimas — 
“Hairiine Cnt” 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.

savo
Štai i -
mei-

— Gaunama žinių, kad Kauno “ 
metrikacijos įstaiga yra įsikū- £ 
rusi ne kur kitur kaip Lietuvos r 
arkivyskupo rūmuose.

“Tarybų Lietuva” taip šią į- i f 
staigą aprašo: “Arkivyskupo Į 

rūmai neseniai pastatyti ir gra- f 
žiai įrengti. Į metrikacijos įstai- 
gą įeinama pro “paradnąsias” 
duris. Rūmų kieme prisodinta H

Shamp«o, Finger Wave ir Manicure 
Kiti

— J. Paleckis paskelbė įsaky
mą, kuriuo iš bendrovių ir pa- 

i vienių asmenų nusavinami ne 
: tik jų turėtieji laivai ir kitoks 

j vyzdys parodė, kad jokios 'sakingi, kad tokia betvarkė ne-) turtas, bet ir sąskaitos užsie- 
• bausmės nepripildė prekė- bepasikartotų. Inyje. taip pat priklausančios
mis sovietiškų krautuvių. Kiekvienam krašte yra laiko- jiems teisės, tame skaičiuje ir 

-------------------- ma savaime suprantamu daly- draudimo atlyginimo reikalavi
mai, kad vagonaii tuojau pat iš- mai. Už nusavintus laivus nu
braunami. nes už jų stovėjimą statytas išpirkimo dydis —259< 

Elta” praneša, kad į j reikia bereikalingai mokėti. So- nuo laivo vertės. Kaip
— - - — i

Sovietų Rašytojai

Vilnių atvyko Sovietų Są
jungos rašytojai Lugovs- 
kis, Dolmatovskis ir Ede- 

! lis. Ta proga raudonosios 
! armijos Vilniaus namuose 
įvyko atvykusių rašytojų 

mt t j»n

tas iš- 
vietų valdomoje Lietuvoje to- pirkimas bus realizuotas, būsią 
kiais savaime suprantamais rei-'tik vėliau nustatyta, 

kalais reikia dar leisti speciali- 
nius įsakymus ir grasinti vedė
jams. Ar tik tai nebus “sabo
tažu" bylų pradžia?

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

<»rz.v si >»■

gėiių. nes arkivyskupas yra di-įj 

delis gėlių mėgėjas. Dabar tos I 
gėlės tinka irgi papuošti ta
kams į piliečių sąžinės laisvės 
židinį!”

Rūmuose esą įrengti trys 
kambariai: gimimams, sutuok
tuvėms ir mirtims registruoti.

Kauno civilinės metrikacijos 
įstaigoje jau esą susituokę ke
turi raudonarmiečiai - koman- 
dieriai. Jie susituokę su Lietu
vos pilietėmis. Metrikacijos į- 
staigoje darbo žymiai padaugė- 
sią, kai iš kurijos ir kitų metri
kacijos punktų būsią perimti ar
chyvai. i:»

Sutaupysi Pinigų
pirkdama Caspers economicai Beauty Shop knygelę 

Knygutės vertė — 

$5.00 parsiduoda 
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo $5.00 vertės atliksime 

už §4.00. Pasinaifdok kuponais. 

$12.50 už $10.00 
§12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už §10.
Širdingai laukiame Jūs atsilankant.

I

ir

I
I
I

Casper's Beauty Salon,
83 L Street-So. Boston,Mass.

TELEF. ŠOU 4645
11 lt ’ ♦. r

r
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8UBSCRIPTION KATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly --------------------$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
SS6 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2880.

Viduramžio Barbarai
Atvykusieji iš Lietuvos pabėgėliai vis daugiau nu

šviečia klaikią lietuvių padėtį po nepakenčiamu bolše
vikų jungu. Senesnieji, kurie dar prisimena caro lai
kus, daro palyginimą tarp caroslavijos ir stalinoslavi- 
jos bei bolševizmo, ir tas palyginimas neišeina bolševi
kų naudai. Sunkūs buvo caro valdymo laikai, bet esa
moji bolševikų valdžia pernelyg žiauresnė. Ir tų žiau
rumų dar tik pradžia. Vis didėjanti priespauda palaip
sniui atskleidžia neišmatuojamą komunistinio barba
rizmo lobyną. Žmonės bijo ir pamintyti, kas bus toliau.

Aršiausias tai tas paslaptingumas, kurį bolševikai 
naudoja, likviduodami nepalankius jiems žmones, ypač 
inteligentiją. Atvyksta nakčia (būtinai nakčia) milži
niškas, užtrauktais langais automobilius, tarsi koks 
graboriaus sunkvežimis, slaptosios policijos agentai 
paskambina į duris (tie naktiniai skambučiai ne vieną 
iš proto išvarė) — ir nelaimingoji auka išvežama neži
nai nė kur, nė kokiu apkaltinimu. Išvežtasis jau nebe
grįžta. Ar jis kalėjime, ar ištremtas Rusijon, ar gyvas, 
ar jau likviduotas (sušaudytas į pakaušį) — nieks ne
žino ir nesužinos. Tas klaikus paslaptumas neįmano
mu pasibaisėjimu slegia namiškių mintis. Tėvams, mo
tinoms, žmonoms, vaikams belieka per dienas ir naktis 
kankytis ta nežinystės tragedija. Suimtuosius tardoma 
ir kankinama, kad prisipažintų ne prie to, ką jie pada
rė, bet prie jiems siūlomųjų nusikaltimų. Naudojama 
tortūra (rusiškai “pytka”) — baisi viduramžinė prie
monė priversti kaltinamuosius prisipažinti. Tortūra 
buvo naudojama senovėj, daugiausiai prie Ivano Groz- 
nojo, Petro 1, Ekaterinos II. Vėlesniųjų carų laikais 
tortūra buvo kiek sušvelnėjus, bet bolševikai visus jos 
žiaurumus atnaujino, pridėdami dar naujausių savo 
išradimų. Gailestingiausias nuo tortūros išliuosavi- 
mas — tai sušaudymas į pakaušį. Bolševikai labai di
džiuojasi, kad išrado žmoniškiausią egzekucijos būdą: 
auka nė nepasijunta, kaip atsiduria anam pasauly...

Stalino konstitucija dar tik pradeda veikti. Kuo
met ji bus pilnoj galioj, tai Lietuvos žemelėj, lygiai kaip 
“šventojoj” Rusijoj, girdėsis vien šaukiantieji į padan
ges kankinamųjų klyksmai. K.

Darbai Po Keturiesdešimts
Tragiška padėtis grąsina 

šios šalies vidutinio am
žiaus darbininkus. Vyrai 
ir moterys, savo “geriau
siuose metuose” būna pa
šalinti kaip per senais dar
bams. Šiandien federalės 
ir valstiškos įstaigos ban
do kaip nors išrišti šitą 
neišpasakytai svarbią pro
blemą. Jung. Valstybių 
Darbo Departamentas ve
da visokius tyrinėjimus, ir 
Massachusetts valstybės 
legistlatūra pravedė įsta
tymą, kuris draudžia skir
tingą pasielgimą su senes
niais darbininkais. New 
Yorko legistratūra po il
gų ištyrinėjimų, panašų 
įstatymą pravedė. šita 
problema, kuri liečia visus 
vidutinio amžiaus gyven
tojus, ypatingai svarbi 
svetimtaučių grupėms, 
kurių “virš keturiasde- 
šimts” skaičius žymiai di
dėja.

Pasiremdama egzistuo
jančiais faktais, “darbai 
sene s n i e m s darbinin
kams”, Beulah Amidon iš
leido studiją “Jobs After 
Forty”, kuri išleista kny
gutės formoj. Pagal šitą 
knygutę daug industrijų 
nustato pasamdymo me
tus. Jos nesamdo darbinin
kų virš 45 metų, arba 40 
metų ir net 35 metų, kai 
joms reikia samdyti dau
giau darbininkų.

Metai nustatyti pardavi
mo darbams, ofisų dar

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams_________ $4.0C
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
UžBieny metams ___________  $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

bams.
Kaikuriose kompanijose 

darbininkai būna atstatyti 
nuo darbo kai pasiekia 
maksimumo amžių.

Darbo Sekretorė 1937 m. 
paskyrė National Adviso- 
ry Committee surinkimui 
informacijų apie atstaty
mą senesnių darbininkų iš 
darbų.

1937 m. Bedarbės Cen
zas, rodo, kad industrija 
stengias sulaikyti viduti
nio amžiaus darbininkus 
nuo darbų, ir tas ypatingai 
liečia dirbančias moteris.

Works Progress Admi- 
nistration ir Jung. Valsty
bių Darbo Tarnybos ir 
valstybių darbo departa
mentų ir legislatyvių ko
mitetų tyrinėjimai rodo, 
kad kai vidutinio amžiaus 
asmuo atstatytas iš darbo, 
jis per ilgą laiką būna be 
darbo. Daug, daug leng
viau jaunesniems surasti 
darbus. Viskas rodo, kad 
pasiekę 45 m. amžiaus vy
rai eina pakalnės keliu, 
moterys apie dešimts me
tų ankščiau. Prityręs dar
bininkas ilgiaus dirba, ir 
jis lengviau randa darbą. 
Neprityrusio darbininko 
likimas daug sunkesnis. 
Paprastai, didesnis kom
panijas kreipia daugiau 
dėmesio į darbininko am
žių negu mažos kompani
jos.

Tankiausia girdėti, kad 
senesnių darbininkų vei

DARBININKAS
kiančios pajėgos silpnės-1 
nės už jaunesnių, bet mok-’ 
sliški tyrinėjimai sako tas 
nėr tiesa. Daleiskime, kad 
po 45 metų amžiaus žmo
gaus fiziologiškos pajėgos 
pradeda silpnėti, šitas silp
nėjimas pamažu įvyksta, 
ir jis priklauso nuo faktų 
kaip paveldėjimo, mokslo, 
ligų, darbo ir poilsio pa
pročių, ir negalima lyginti 
patyrimą, sumanumą ir 
pastovumą senesnio dar
bininko su jaunesniu. Bu
vo rasta, kad moterų in
dustrijoj, kur kuogreičiau- 
sias produkavimas būtinai 
reikalingas, vyrai tarpe 50 
ir 55 metų amžiaus dides
nes algas uždirba.

1938 m. Massachusetts 
institute of Technology 
tyrinėjimas rado skaičių 
Naujos Anglijos įstaigų, 
kurios visai nepaiso žmo
gaus amžiaus.

Reikia apsaugoti alga- 
pelnius “virš keturiasde- 
šimts” nuo visokių skir
tingumų.

Kaslink pačio asmens, 
jis privalo išmintingai ieš
koti darbo, kad nors ir ne
randa, bet vistiek ieškoti ir 
ieškoti, nepasiduoti rūpes
čiui, apsipažinti su savo 
gabumais, patyrimais ir 
net silpnumais.

Darbo unijos turėtų ves
ti kovą apsaugojimui se
nesnių darbininkų, jos

džioms mesti nusistatymą 
samdyti tik jaunus darbi
ninkus, tada kiti darbda
viai seks jų pavyzdį.

Galima gauti kopiją kny
gutės “Jobs After Forty” 
iš Public Affairs Commit
tee, 30 Rockefeller Plaza, 
New York City, už dešim
tuką.

privalo bandyti išnaikinti 
žmogaus amžiaus nustaty
mą, reikėtų joms rūpintis 
apie išlavinimą senesnių 
darbininkų ir stoti už pra- 
vedimą tinkamų įstatymų 
apsaugojimui šių darbi
ninkų.

Ištyrinėjimas pataria 
Federalei ir valstybių val

ANGLŲ SPAUDA APIE 
LIETUVĄ IR KITAS

PABALTIJO VALSTYBES 2. “New York Times” lapkri- 
_ |čio 7 d. ir kiti laikraščiai prane-

Wa- nistracijos nusistatymo. Sovie- kad Lenkų Ambasados žinio- 
tų oficialūs asmenys skaudžiai m*s lenkai esą deportuojami į 
pajautę šį nusistatymą. Abi vy- Sovietus iš Lietuvos ir Lenkijos 
riausybės būtų iigai “rodžiusios sričių: Minima Vilnius ir Kro- 
viena kitai liežuvį” jeigu liki-į 
mas nebūtų nukreipęs jų dėme
sį į Japonų pasikėsinimus į Bri
tų, Prancūzų ir Olandų žemes1 
Rytuose.

Bendras interesas užkirsti ke
lią Japonų ekspansijai Rytuose 
privedė prie Sovietų ir Ameri
kos oficialių asmenų kontakto. 
Rimtų pasitarimų ir derybų re
zultate leista išvežti į Rusiją 
$7,000,000 vertės mašinų reik-1 
menų, kurios buvę rusų anks
čiau užsakytos. Nežiūrint rimtų 
pastangų iš abiejų pusių Sovie
tų — Amerikos santykiai pa
lieką, kaip buvę, aiškiai blogi.

Wašingtonas imąs abejoti, ar 
Rusija užtenkamai pajėgi su
drausti japonus. Be to, mano
ma, sovietai netrukus pasirašy
sią nepuolimo paktą su Japoni-

1. “The Evening Star” 
šingtone lapkričio 4 d. Edgar A. 
Horder antrašte: “Sovietų Am
basados šventės proga gali pa
aiškėti Amerikos santykiai” ra
šo: Sovietų ambasados esą iš
siuntinėta pakvietimai lapkr. 
mėn. 7 d. minėti 23 bolševikų 
revoliucijos sukaktuves. Iš skai
čiaus atsisakiusi priėmiman ei
ti, būsi, galima spręsti apie da
bartinę Rusų - Amerikos santy
kių būklę.

Tie santykiai esą aiškiai blo
gi. Priežastis esanti principų 
priešingumas, kuriais Stalinas 
ir Jung. Valstybės vadovaujasi 
politikoje. Tas priešingumas 
juo labiau padidėjęs nuo 1939 
m. rugp. mėn.

Sovietai pasidarę lyg ir ašies 
partneriu. Jie sąmoningai už
puolę Suomiją ir brutaliai anek
savo beveik tiek pat svetimos 
teritorijos, kaip Hitleris.

Nenuostabu, kad Sovietų - A-į- . 
merikos santykiai esą blogi. Į Ja- 
grobimus Amerika reagavo tam j Sovietai praleidžia vokiečių 

tikrais aktais. Užgrobus Pabal- lėktuvus skirtus Japonijai, nors 
tės valstybes, Amerika ėmėsi (jos aviacijos stiprinimas prie- binianis laivams, kurie priklau- 
eilės contra priemonių. Ji užde- šingas Amerikos interesams, 
jo embargo Sovietų užsaky
toms Amerikoje mašinoms ir jų'monių dėl Sovietų užsienių po- 
reikmenims. Ji užšaldė tų vals-j litikos, bet abi supuola viename 
tybių kreditus šioje šalyje. Ji J dalyke, būtent, kad Stalinas ne- 

immobilizavo apie 12 laivų pri
klaususių Pabaltės valstybėms, 
o kitos Amerikos valstybės pa
našiai pasielgę su daugiau kaip 
18 laivų.

Sovietai skaitą Wašingtoną 
atsakingu už šį nuostolį. Kai 
kuriais atvejais laivų įgulos 
simpatizavę Sovietams. Priemo
nės kurių imtasi nepalikę vietos 
abejonei dėl čionykštės admi-

Anglijos Dūke of Windsor, kaipo dabartinis Gene- 
ralis Gubernatorius Bahamas salos, iškilmingai skai
to atidarymo to krašto legislatūros kalbą. Jis buvo Di
džiosios Britanijos karalius, bet dėl žeriatvės pametė 
karališką sostą ir dabar yra vienos iš daugelio Brita
nijos kolonijų Generalinis Gubernatorius.

nepuolimo paktu apsidrausti iš 
Japonijos pusės. Sulig kitos 
nuomonės, Sovietai esą persilp- 
ni su Vokietija kariauti ir Sta
linas visame nusileisiąs Vokie
tijai, kad tik išvengus karo.

Italų - Graikų karas esąs So
vietų bandymas, kuris turės pa
tvirtinti vieną ar kitą aukščiau 

i suminėtą nuomonę.
Jeigu Sovietai įsikišę ir laimė

sią Dardanelių reikale, Amerika 
esą galėtų sumokėti rezonabliš- 
ką kainą už Sovietų atsigręžimą 
prieš Japoniją.

kuva. Deportuotų tarpe esą ir 
lietuvių Krokuvos gyventojų e- 
są trečdalis deportuota.

3. “The Washington Daily 
News” lapkričio 2 d. patalpino 
United Press žinutę antrašte: 
“Amerika sulaužė savo nusista

tymą. Nuomoja laivus Rusijai”. 
Komisija Jūrų Reikalams nuo 
liepos mėn. 25 d. leido 10 Ame
rikos tankinių laivų su gazolinu 
ir alyva plaukti į Rusiją nežiū
rint jos anksčiau pareikšto nu
sistatymo neleisti Amerikos 
tankiniams laivams išplaukti iš 

i Vakarų Hemisferos.
4. “Washington Information 

Service” iš spalių 17 d. rašto, 
kad didele kliūtimi prieiti susi
tarimo Sumner Welles ir Uman- 
skio pasikalbėjimuose įvairiais 
klausimais, buvęs Maskvos pra
šymas, kad Amerika pripažintų 
trijų Pabaltės valstybių: Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos prijun
gimą prie Sovietų ir kad preky- 

są Pabaltės Valstybėms būtų
Esama dviejų skirtingų nuo- leista išplaukti iš Amerikos uo

stų.
į 5. “Washington Daily News” 
lapkričio 6 d. tarp kito rašo: 
Dėl Rusijos faktoriaus svarbu-pageidaująs matyti Europą Vo

kietijos valdomą ir, jei galėtų' laikomas Amerikos Amba- 
to neprileistų.

Dėl Sovietų galimybės kariau
ti, nuomonės Wašingtone skiria-!

si. Sulig vienos nuomonės paei
nančios iš Statė Department, 
Sovietų ir Vokiečių interesai 
neišvengiamai susik irsią dėl 
Dardanelių. Kad turėjus čia 
laisvesnes rankas Sovietai norį miką.

sadorius Maskvoje, nežiūrint 
šios šalies vyriausybės ir jos 
žmonių nusistatymo Suomių ka
ro su Sovietais metu ir nežiū
rint, to, kad Sovietai laužą 1933 
m. susitarimą siųsdami agentus 

[į Ameriką kištis į šios šalies 
naminius reikalus ir jos ekono- 

Vargiai esą širdingo

: y ; « 
draugiškumo tų šalių santy
kiuose.

6. “VVashington Daily News” 
antrašte: “VVašingtonas flirtuo
ja su Stalinu” iš lapkr. mėn. 6 
d. rašo: VVašingtonas ir Londo
nas nepasitiki ir neapkenčia 
Stalino ir jo siekimų ir atvirk
ščiai. Sovietų - Amerikos pasi
tarimai esą nemalonūs ir nelen
gvi, bet reikalingi. Jie turį būti 
tęsiami viena ar kita forma. 
Pasitarimai laikomi didžiausia
me slaptume. Rusija esąs dik
tatūros simbolis, kuris mirtinai 
gręsia demokratijai. Rusija su
silpninusi Aliantus susitarda
ma su Hitleriu ir lygiai atsa
kinga dėl Lenkijos, Norvegiojs, 
Danijos, Olandijos ir Prancū
zijos užkariavimo, neminint 
Suomijos invazijos ir Pabaltės 
Valstybųi užgrobimo.

Gal būt nesą gražu ir Londo
nui flirtuoti su Maskva, bet vis 
tik gražiau negu pasekti Pran
cūzijos pavyzdį ir pasidaryti 
nacių vergu. Gal būt negražu 
esą VVašingtonui turėti reikalo 
su komunistiniu diktatorium ir 
Suomijos užpuoliku, bet gal 
gražiau negu matyti Japonus 
Ramiojo Vandenyno viešpa
čiais. Esą vienas dalykas kurį 
Britai labiau pageidauja už 
lėktuvus, o Amerika labiau ne
gu turėti dviejų vandenynų lai
vyną, tai esą turėti galingų 
draugų.

Politikoje visokios draugys
tės galimos, bet keisčiausia e- 
santi Hitlerio ir Stalino. Dėl to, 
kad komunizmo draugystė su 
nacizmu nesanti natūrali. Bri
tai tikisi ją palaužti ir tuomi 
pačiu palaužti Hitlerį.

7. Prezidentas Roosevelt pa
vedė buvusiam paskutiniam A- 
merikos ambasadoriui Lenkijo
je pasitikti lapkr. mėn. 6 d. į A- 
meriką atvykstantį iš Europos 
Paderevskį ir jį pasveikinti.

8. Eilė Wašingtono ir kitų 
miestų laikraščiai atkreipė skai
tytojų dėmesį į tą faktą, kad 
šių metų Sovietų revoliucijos 
sukaktuvių proga į Sovietų 
Ambasados Wašingtone ta pro
ga suruoštą priėmimą atsilan
kę nepalyginamai daugiau atsa
kingų asmenų iš Statė Depart
ment ir kitų Amerikos žinybų 
negu kitais metais. Tarp kitų 
paminėtinas pasekretorio Sum
ner Welles atsilankymas. Iš ki
tos pusės pastebėta, kad nesi
matė tame priėmime visos eilės 
čionykščių pasiuntinybių atsto
vų, tame tarpe ir Pabaltės vals
tybių. Pastebėtina, kad pernai 
ta pačia proga žmonių buvę la
bai skystai. Sovietai buvę boi
kotuojami dėl Suomijos karo. 
Šiemet į priėmimą atsilankė a- 
pie 900 asmenų.

9. Sovietų maršalo Timošenko 
pasakytos Raud. Armijai pir
mos kalbos, po prasidėjusio Ita
lų - Graikų karo proga, “Times- 
Herald” iš lapkr. mėn. 7 d. pa
stebi, kad Sovietai, nors ir lai
mėję teritorijos, prisibijo už
puolimo. Reiškiama nuomonė, 
kad Raud. Armijos simpatijos 
nėra vokiečių ar italų pusėje.

10. “New York Times” spalių 
mėn. 20 d. United Press prane
ša, kad anglų ambasadoriaus 
pasitarimuose su vice - komisa
ru Višinskį buvę paliesta Pa
baltės valstybės. Esą to pasėko
je anglų ambasadorius Maskvo
je pataręs savo vyriausybei pri
pažinti Pabaltės valstybių į- 
jungimą į Sovietus. Britų vy
riausybė svarsčiusi šį klausimą 
ir konsultavusi Wašingtoną. 
Pranešimu iš vieno šaltinio Bri
tų pripažinimas Pabaltės vals
tybių okupacijos esąs “galimas” 
už kompensaciją iš Sovietų pu
sės kooperuoti Tolimuose Ry-I 
tuose. Wašingtone buvę spėlio
jama ar Pabaltės valstybių pri
pažinimo klausimas buvo iškel
tas Sumner Welles pasitari-

F

muose su Umanskiu, ar nebuvo. 
Britų oficialūs sluogsniai ryšy 
su šiais gandais pabrėžė, kad 
Britų nusistatymas dėl Pabal
tės valstybių nepasikeitė.

j 11. Mėnesinis žurnalas “E- 

vents” lapkr. mėn. numeryj tal
pino N. N. Roward, istorijos 
profesoriaus Miami Universite
te straipsnį “Soviet perplexi- 
ties”, kuriame Sovietų laimėji
mai po Vokietijos - Sovietų 
1939 m. rugp. mėn. nepuolimo 
pakto charakterizuojami “laiki- I
no ir paviršutinio” pobūdžio. 
Nors esą Amerika nusileidusi 

j Sovietams uždarydama savo 
pasiuutinybes Pabaltės valsty
bėse rūgs. mėn. 7 d., tačiaus, 
tai neišsprendė kitų didelių 
problemų kilusių dėl Sovietų 
užkariavimų Pabaltės valstybė
se, nors pereitą žiemą Sovietai 
pirkę prekių už $10,000,000 kas 
mėnesį. Šis skaičius šiemet ge
gužės mėn. puolęs iki $2,500, 
000, o dalinai leidimų sistemos 

■dėka, liepos mėn. užpirkimai vi
sai pranykę.

Rusija pajudėjusi Pabaltės 
; valstybių kryptimi gal dalinai 
i dėl to, kad atsverti augančią
■ Vokietijos įtaką Suomijoje.

12. “New York Journal - A- 
įinerican” spalių mėn. 23 d. į-
■ žanginiame straipsnyje kriti
kuoja Prezidento aktą, kuriuo 
leidžiama Sovietams parduoti ir 
išvežti mašinų ir jų reikmenų 
ir sprendimą draudžianti išvežti 
į Švediją 100 lėktuvų, kuriuos 
ji buvo užsisakiusi Amerikoje 
Suomių - Sovietų karo metu. 
Pirmininkas National Defense 
Commission, Mr. Knudsen pro
testavęs prieš tokį aktą. Sena
torius Clark kritikuoja pastan
gas nuraminti “Rusijos mešką, 
iš kurios letenų tebevarva Suo
mių patriotinis kraujas” sutei
kiant jai mašinos reikmenus. 
Ex-prezidentas Hoover “Col- 
lier’s Weekly” žurnale stato 

i klausimą “Kodėl Amerika švel
nesnė komunistinės Rusijos ti
ronijai negu nacių Vokietijai?” 
Laikraštis stato klausimą, ne
jaugi Amerika norinti paleng- 

Ivinti Sovietams užimti Suomiją 
ir Švediją po to kai ji jau už
ėmė dalį Lenkijos, Rumunijos 
ir Estiją, Latviją bei Lietuvą?

13. “Washington Post” lapkr. 
mėn. 9 d. Walter Lippmann ra
šo, kad Britų blokada galinti 
priversti Vokietiją pulti Sovie
tus, kad gauti Ukrainos mais
tą. Blokados tikslas esąs iš
šaukti Sovietų - Vokiečių kon
fliktą. Kol Vokietija stipresnė, 
ji galinti pirma tą konfliktą iš
šaukti. Jeigu ji susilpnėtų So
vietai galį imtis iniciatyvos jį 
iššaukti.

14. Grafas Potockis, “Times-
Herald” lapkr. mėn. 11 d. pra
neša, kad Lenkijos ambasado
rius Amerikoje nuo 1936 m. į- 
teikęs savo atsistatydinimą 
Lenkijos vyriausybei Londone, 
išvyko iš Wašingtono. Ambasa
doriaus pareigas einąs patarė
jas Drohojowski. B. d.

Mary Boland, judamų 
paveikslų artistė, sunkiai 
sužeista ir ilsisi ligoninėj.
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Visas pasaulis žino, kad Lie- 
I tuva yra netekus dabar savo 
1 brangios nepriklausomybės, bet 
1 visas pasaulis nežino kurie iš 
Lietuvių tautos paragino ko
munistus briautis į Lietuvą, ir 

Į per tai pastojo kelią protestams 
dėl šio užgrobimo, nes daugumas 
politikų sako, kad Lietuva pa
kvietė, užprašė komunistus pas 
save. Iš dalies teisybė, tauti
ninkai prirengė dirvą, o mažas 
būrelis komunistų parsidavusių 
sovietams juos pakvietė.

Dabar šioje šalyje dau
gelyje vietų prakalbos skelbia
mos suvienytų katalikiškų drau- 

1 gijų su tautininkais dėl Lietuvos 
pagalbos. Kur dingo protas mūs 
žmonių, kurie kalba apie Lietu
vos susivienijimą su tautiniu-

Mykolas Balukinas — draugijų 
vienybės atstovais, draugijos 
teisėjai — Jonas Mončiunas, 

■ Jurgis Busilas ir Viktoras La- 
beckis; reporteris — A. J. Pa- 
teckis.

L.D.S. 6-tos kuopos suirinki- 
mas įvyks šio penktadienio va
kare. Visi nariai privalo atsilan
kyti.

kais? Tautininkai prarado Lie
tuvos nepriklausomybę ir dabar 
dėl jos pagalbos vienijasi su tik
rais lietuviais katalikais. Daly
kas keistas. Kaip gali katalikiš
ka draugija vienytis su tautiška 
draugija. Tautiškos draugijos 
vis buvo priešingos katalikiškų 
draugijų veiklai. Kur dingo mūs 
senovės lietuvių drąsa? Daugel 
kalbam ir dainuojam apie Kęs
tutį, Vytautą ir kitus lietuvius 
didvyrius ir paskui prisirišam 
prie lietuvių priešų. Neturim se
novės lietuvių drąsos, 
tininkai tuo keliu 
ti, tegul eina, bet tu 
lietuvi, katalike, kam
prie tos šalies, kuri išdavė ta
vo mylimą tėvynę į Rusijos ir 
žydų r.uikas.

Jaunamečių Sodaliečių 
..Priėmimas.

Tikrai žavėjantį reginį sudarė 
mūsų parapijinės mokyklos jau- * 
nametės sodalietės pereitą sek
madienį, kuomet visos bendrai 
priėmė šv. Komuniją savo Glo
bėjo dienoje. Jų balti velionai, jų I 
gražios giesmės Marijos garbei, i 
jų nuoširdus atnaujinimas pasi-i 
šventimo akto sudarė nepapras
tą įspūdį visiems esantiems ba
žnyčioje. Devynios mergaitės

Sekmadienį, gruodžio 8 d., P- 
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, prasidėjo dviejų savai
čių misijos mūsų parapijoj. Pra
džia buvo begalo iškilminga. 11 
vai. ryte Tėvas Misijonierius, 
kun. Jonas Kidykas, patsai at
našavo iškilmingas šv. mišias iš
prašymui gausių vaisių jo dar
bui. Kun. dr. Mendelis ir kun. 
Antan. Dubinskas jam pagelbė
jo prie mišių. Didysis Choras, buvo įrašytos tarp ypatingų Ma- 
vadovaujant Gerardui Kaprišiū-! rijos dukrelių. Kun. dr. Mendelis 
nui, labai gražiai giedojo šv. mi- atliko priėmimo apeigas, 
šių metu. Pamokslo laiku tėvas 
misijonierius puikiai išdėstė šios 
Marijos iškilmės prasmę.

i

Šis—Tas.
Altoriaus ir Rožančiaus mote- 

Bet rų dr-ja savo susirinkime perei- 
tikroji įžanga į misijų darbą į- tą sekmadienį paaukavo $15.00 
wko4val do Dietų kuomet vi-idėl Sėdimu vainikų papuošti vyto i vai. po pietų, Kuomet vi čią užpr^ dviejas šv.
siems bendrai buvo perstatyta mjžiaa už atsivertimą nusidėjė- 
misijų reikšmė ir jų svarba žmo- hų misijų metu, 
gaus dvasiniam gyvenime. Tėvas T' ’ ’ jMarijona Labanauskienė jau

■

misijonierius pavedė save, para- arti metai kaip serga ir prašo 
pijos kunigus ir visus žmones y- 
patingai Panelės Marijos Nekal
tai Pradėtos globai, prašyda
mas Jos galingo užtarymo ir pa
geltos atsivertimui nusidėjėlių 
ir atšalėlių mūsų parapijoj. 
Skaitlius atsilankančių į misiją 
yra gan didelis. Matyti, kad 
žmonėms rūpi dvasiniai reika
lai, rūpi jiems išganymas jų _ _
nemarios sielos. Rytais mišios f vių nėra, todėl ir darbai nepage- 
ir pamokslai 9 vai., o vakarais rėjo. Bedarbių yra; žiemos me- 
misijų pamaldos 7:30 v. Dieve tu pragyvenimas sunkokas. Lie

tuviai gyvena vieningai, beveik 
visi priklauso prie L.R.K.S.A. 
205 kuopos.

laimink kaip Tėvo Misijonie- 
riaus taip geros valios žmonių 
bendrą darbą.

Juozas Kasinskas

pasimelsti už ją ligoje.

Geri pasižymėję kaimynai, kurie laimėjo 1940 Maria Moors Cabot 
prizus, už išimtinai ypatingą pasidarbavimą ir pasižymėjimą mokslinėj 
literatūroj Šiaurinėj, Pietinėj ir Centralinėj Amerikoj. Pasižymėję keturi 
iš penkių, nusifotografavę su Columbia Universiteto Presidentu Nicholas 
Murray Butler (vidury); iš kairės į dešinę: Rafael H. Valle, Mexico City 
korespondentas Lotynų - Amerikos daugybei laikraščių; Augustin Ed
uardą, Santiago, Chile, rašytojas-leidė jas; James I. Miller, vice-preziden- 
tas United Press Association Pietų Amerikoj; ir Enriąue Santos, of “EI 
Tiempo”, Bogota, Columbia.

VashMon Deoot. Conn. šparų 3:30 val•’9 ■ svarbias nrakairu

Darbai mūsų kolonijoj nėra 
geriausi, nes amunicijos dirbtu-

i

Pakvietimas LDS Comecfl 
;j cut Apskričio Kištai. Bus ir labai juokinga ko- jos Šv. Mišios už mirusius ir gy- 

medija “Aš Numiriau”, kur ga- vus draugijos narius įvyks še- 
lėsit visi daug pasijuokti. Da- štadienį, gruodžio 14 d., 8 vai. • 
lyvaukit ir savo dalyvavimu pa-, ryte. Visi nariai laisvi nuo dar-;

-----  '» įvyksta labai'remsit parapiją.---------------------- ibo turite dalyvauti. Kasmet: 
svarbios prakalbos Lietuvos rei-! -------------- į draugijos Šv. Mišios įvykdavo cut apg^riįį0 kuopas
kalais. Kalbės tik atvykęs iš Daug jaunimo atvyksta iš Padėkavonės dienoje, tik šįmet 

i Lietuvos kun. Juozas Prunskis. Pennsyivanijos ir čia gauna dar- perkelta į 14 d. gruodžio, dėlto, 
[Visi dalyvaukite ir išgirskite iš bus. Nekurie Scranton, Pa. pa- kad tą dieną buvo dvejos vestu-

I r ’ ~ .
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Jei tau- 
nori ei- 
žmogau 

kreipiesi

Praeitą savaitę mirė vienuoly
ne sesutė Maria Franciška, se
suo J. Telmanto iš šios parapi
jos. Ji buvo 50 metų amžiaus ir 
gyvenusi vienuolyne per 30 me
tų. Palaidota Monroe, Mich. A. 
A. už jos sielą.

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

402 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinal dėl visokių reikalų.

Šv. Petro jaunimas jau pra
dėjo Kalėdų metinę programą. 
Praktikos būna net tris kartus 
savaitėje. Jaunimas prižada vi
sus užganėdinti šių Kalėdų pro
grama. Atsirado iš jaunųjų ke
letas tikrai gerų artistų. Tas 
atsitinka kiekvienoj parapijoj. 
Pasitaiko, kad senesni nenori 
praktikose pribūti, visur jų vie
tas jau užima jausimas.

Praeitą sekmadienį buvo šioj 
parapijoj vajus prenumeruotis 
katalikišką laikraštį “Michigan 
Catholic”. Daugelis iš šiųs para
pijos laikraštį užsiprenumeravo. 
Arkivyskupą prisiuntė tikrai dėl 
tokio vajaus iškalbų kunigą, bet 
mes lietuviai kiek mažai veikiam 
kad išplatintum lietuvių katali
kiškų laikraščių. Laikraščiai pa- 
kim lietuviai, nes prarasim savo 
tautą, ir savo tikėjimą. Pabus- 
kim lietuviai, nes prarasim saėo 
lietuvybę. Kitos tautos stengiasi 
savo rautą plėsti, o mes maža ką 
veikiam dėl savo tautoj

Laikome sau už garbę bei 
i prievolę kviesti LDS Connecti- 

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

Apskričio Valdyba:
Dr. M. Colney, pirm. 

B. Mičiūnienė, raš-kė'

šio svečio ką nors svarbaus iš rapijos choro choristai atvyko ir vės. ,
mūsų pavergtosios tėvynės Lie- net įstojo į chorą — p. Girdžiu-' Jau išrinkta nauja valdyba.;

Bridgeporto choro jaunimas lin
ki jiems geriausios darbuotės, 
kartu parapijos chore. Būtų ge- 

' rai, kad ir kiti tą patį padarytų.;
Jau visos draugijos pradeda* 

vis daugiau rengti parengimų, ir 
po Kalėdų bus daugiau naujo.

Parapijos choras stropiai ren
giasi mokindamasis Kalėdų gies- j 
mes. 1

tuvos. Įžangos nebus už tad tu
rėtų svetainė būti pripildyta. 
Prakalbos įvyks svetainėje po 
bažnyčia, kurioje gali tilpti tūk
stantis žmonių. Visi dalyvaukite 

Mūsų kolonijoje atėjęs šaltis ir išklausykite Lietuvos svečio 
ir sniegas padarė daug nuostolių 
ir vargo automobilistams.

A. P. Krikščiūnas.

kalbos, kurios gal labai seniai 
girdėjos ir gal vėl bus sunku 
kada išgirsti.

BRIDOPORT, CONN.
Visiems lietuviams turi būti 

žinotina, kad ateinantį sekma
dienį, gruodžio 15, tuojau po mi-

Dabar visi tik kalba, ir laukia 
garsaus koncerto artistės J. Žu
kauskaitės, kuris įvyks sausio 
5 d., parapijos salėj. Taipgi daly
vaus ir parapijos choras ir soli-

----t----- x , uau isiiuKid iidujd vaiuyua. t 
nas, Matusevičius ir Burevičius, Gruodžio 1 d. priešmetiniame 

rr------- /-v innniTYioc .... -* • t i . . ..susirinkime išrinkta sekantieji
• asmens: Kazys Kasmonaitis — 
pirmininku, Antanas Kaunietis 

_ i—vice-pirm., Juozas Barolis — 
Į* j finansų sekretorium. J. Blozai-

i tis — nutarimų raštininku. Pet
ras Elijošius— iždininku, Felik
sas Grigaitis yra 3-cias raštinin- 

__ Povilas Gedutis ir Vincas 
‘ Gauba kasos globėjais.

Ignas Misiūnas — maršalka, 
Kazys Valeckas ir Antanas Mo- 
tekaitis — atstovais į draugijų 
sąnryšį, Simonas Gaučius iri

HARTFORD, CONN.
Šv. Jono Evangelisto Draugi-

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

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialinė Laisvė
Parašė FULTON J. SHEEN

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

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

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).
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TIKRA LAISVĖ
(Kalba pasakyta sausio 15,1939)

Protavimas tuo būdu įtikina žmogaus tik
slą, kuris yra toks pats kaip Apreiškimo at
sakymas. Geriausias būdas sužinoti, kodėl 
kuris nors daiktas buvo sutvertas, yra nueiti 
pas jo sutvėrėją. Katekizmas klausia: “Ko
dėl Dievas tave sutvėrė?” ir Sutvėrėjas atsa
ko: “Dievas mane sutvėrė Jį pažinti, Jį mylė
ti, Jam tarnauti šiame pasaulyje, ir amžinai 
būti laimingu su Juo kitame”.

Sutrumpinant mūsų žingsnius iki šiol: 
“reikalavimas” yra neatskiriamas nuo tiks
lo; ir aukščiausias gyvenimo tikslas yra as
menybės tobulinimas Gyvenime, Tiesoje ir 
Meilėje, kuris yra Dievas. Tas priveda mus 
prie kito klausimo: kada žmogus esąs dau
giau laisvas, kada jis daro ką jam “reikia” 
daryli, ar kada jis daro, ką jis nori daryti? 

Aišku, kad daryti, ką mums reikia, yra auk
štesnė laisvės rūšis negu darymas, ką mes 
norime, nes pirmas išlavina žmogų, o pasku
tinis jį pavergia. Moderniško pasaulio klai
dinga yra nuomonė, kad laisvė reiškia pa- • 
liuosavimą nuo teisių, ir kad sulaužymas 
Dievo įsakymų yra tik “savotiška išsireiški
mo” forma.

Mums reikia suprasti, kaipo piliečiams, 
kaipo vaikų tėvams, ir kaipo mokytojams, 
kad laisvė nereiškia neteisingumą. Priešin
gai, laisvė priklauso laisvam įstatymų pa
klusnumui. Nuo įstatymų laisvės nėra; yra 
tik laisvė pagal įstatymus, nežiūrint ar bus 
moksliškas, natūralūs, žmogiškas ar dieviš
kas įstatymas. Pav., lakūnas yra laisvas lėk
ti tik su sąlyga, kad jis klausys patraukimo 
dėsnių; reiškia, jis dirba pagal įstatymus, jų 
nelaužo. Tik pamėgink savotiškai išsireikšti 
ir nušok nuo Empire Statė dangoraižio, ir su 
minute sužinosi, kad praradai visą laisvę — 
net ir laisvę gyventi. Pamėgink būti išmin
tingu ir nupiešk keturių pusių trikampį, 
kaipo įrodymą, kad gali daryti ką tik nori, 
ir tuojaus sužinosi, kad neesi laisvas nupieš
ti trikampį. Pamiršk skustuvo tikslą ir pa
naudok jį piaustymui, ir tuojaus sunaikinsi 
skustuvą, nes pamiršai jo tikslą. Būk išmin
tingu dailininku, nesirūpinęs gamta, ir nu
piešk žirafą su trumpu- kaklu, ir sužinosi, 
kad neesi laisvas nupiešti žirafą.

Taip ir yra su moraliniu įstatymu; mes 
esame laisviausi, kada mes klausome to tik
slo ar įstatymo, kuriam mes buvome sutver
ti, būtent, atskleidimo ir išlaisvinimo mūsų 
asmenybės amžinu gyvenimu su Dievu. Taip, 
mes esame laisvi nesirūpinti moralinėmis 
teisėmis, — gerti, vogti, paleistuvauti, neap
kęsti, taip kaip esame laisvi nesirūpinti pa
traukimo dėsniais; bet kiekvieną kartą mes 
jų neprisilaikome, mes arba žeminam arba 
naikinam savo laisvę. Tikra laisvė yra atsie
kiama ne laužymu įsakymų, bet jų laikymu. 
Iki kol aš laikaus vairavimo dėsnių man yra 
leista vairuoti, bet kuomet aš sakau, kad lai

svė reiškia teisę daryti, ką aš noriu, ir aš ne
klausau raudonų šviesų, aš tuojaus sužinau, 
kad neesu laisvas vairuoti. Panašiai yra su 
moraliniu įstatymu. Dievas į sąžinę ir į savo 
Bažnyčią įdėjo tuos įstatymus, kurie mums 
gelbėtų pažinti gyvenimo tikslą ir atsiekti 
aukščiausią mūsų asmenybės punktą. Šie į- 
statymai nėra kaip užtvankos, kurios sulai
ko progresą, bet jie yra kaip priėmimai, ku
rie sulaiko savymeilės ir geismų vandenis, 
kad jie neužlietų kaimą. Jeigu aš klausau, 
arba darau, ką man reikia, aš esu laisvas. 
Jeigu aš jų neklausau, arba darau, ką aš no
riu, aš veikiu prieš savo gamtinę gerovę. 
Kiekvieną kartą aš nusidedu, aš tiek mažiau 
esu žmogus, kiek mašina yra naudojama ne 
pagal padarytojo instrukcijas ar ji ne bus 
mašina tam tikslui. Nusidėjimas, kuris yra 
paniekinimas tikslo ir gyvenimo įstatymų, 
nėra laisvės tikrinimas, bet vergijos pradžia; 
nes, kaip Viešpats sakė “tas, kuris nusideda, 
yra nusidėjimo vergas”. Turi būti aišku, kad 
laisvė nėra tik konstitutiška teisė, arba vals
tybės dovana; virš kitų dalykų ji yra dvasi
nė teisė, neatskiriama nuo žmogaus tikslo ir 
aukščiausio “reikėjimo” jo gyvenime.

Viena priežastis, kodėl demokratijai yra 
taip sunku nustatyti pagal įstatymų, ką žmo
gus gali daryti, sakyti, ar mastyti, kadangi 
ji dažnai pamiršta žmogaus tikslą. Klasiškas 
liberalizmas, kurs atskirtas nuo to progresy- 
vizmo, kuris dabar vadinasi liberalizmu, ir 
diktatūra, privalo pažinti savo klaidą. Mūsų 
liberalinė laisvė sutvėrė didžiausius ekonomi
nius neteisingumus; mūsų diktatūrinė lais
vė iš naujo sutvėrė vergiją. Abidvi mylėjo 
laisvę savo sferoje: liberalinė — savo asme
ninėj savymeilėj; ir diktatūrinė — savo dau
gumos savymeilėj. Liberalizmas nebuvo lais
vės gimimas; diktatūra — ne jos atradimas. 
Laisvė savo šaknis turėjo žmogaus dvasioje 
dar prieš liberalo, demokrato, fašisto, arba 
komunisto atsiradimą. Laisvė neiškilo nei iš 
jokios socialinės organizacijos, nei iš konsti
tucijos. nei iš kurios partijos, bet iš žmogaus 

sielos. Naciai, fašistai ir komunistai giriasi, 
kad jie žmogui sugrąžino laisvę, perduoda
mi jį daugumui. Liberalai giriasi, kad jie pa
laiko laisvę, nes jie duoda didesnį patenkini
mą materialiniams apetitams. Pasaulio su
maišytas ir suklaidintas protavimas yra pa
tikrintas faktu, kad Stalinas sakosi galįs iš
teisinti nekaltųjų išpirkimą, o gatvės kalbė
tojas galįs išteisinti Amerikos Valdžios nu
vertimą, o abudu išteisina laisvės vardu.

Jau beveik laikas, kad liberalai ir diktato
riai nustojo kalbėti apie laisvės davimą žmo
gui, ir suprato, kad žmogus jiems duoda lais
vę. Tuo tarpu, iš savo pusės tegu žmogus su
pranta, kad jo laisvės šaknys randasi jo tiks
le, kaipo sutvėrime sutvertų pagal Dievo at- 
vaizdos ir panašumo. Mes per ilgai jau prilei- 
dome, kad, jeigu būtume laisvi, atrastume 
Tiesą. Mūsų Viešpats kitaip sako: “Tiesa pa
darys jus laisvus” .Reiškia, kad tikras išva
davimas pareina tik nuo žinojimo žmogaus 
tikslo ir likimo. Mūsų nesirūpinimas tiesa 
privedė mus prie netekimo tiesos norėjimo. 
Pasekmė buvo tokia, kad šiandien yra tik 
keletą idealų, dėl kurių žmogus mirtų, arba 
nors kentėtų. Mūsų klaidingas laisvas prota
vimas gimė iš mūsų tikėjimo ir tikrumo ne
tekimo. Kuomet mes pamirštame gyvenimo 
tikslą, mes prarandame jėgas ją atsiekti; 
kuomet mes prarandame pagrindinius gyve
nimo tikrumus, mes taip pat prarandame e- 
nergiją jų siekti. Kuomet praradome savo 
norą pažinti Tiesą, Teisingumą, ir Padoru
mą, letargija ir abejingumas taip užvaldė 
mūsų civilizaciją, kad mums net sunku pa
sidarė ginti paprastas gyvenimo ištikimybes. 
Mes neturime galingo noro reikšmingiems į- 
vykiams, neturime gilaus nepasitenkinimo 
blogų darbų, turime tik pus-ištrauktus kar
dus ir rankų peštynes. Mes sunaikinome gy
venimo žemėlapius ir dabar nežinome, į ku
rią pusę suktis. Baisu tai pamanyti, bet labai 
galima, kad pasaulyje šiandien nesiranda už
tektinai teisingumo, kad būtų galima pradė
ti žygį. (Bus daugiau)
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJAUS XII ENCIKLIKA AME 

RIKOS VYSKUPAMS

5. Kunigų Pareiga
Kad oašalinus mišrių sutuoktuvių blogybes, reika

linga, kad kievienas Katalikas būtų gerai apsipažinęs 
su Dieviškomis tiesomis ir jiems būtų aiškiai nurody
tas išganymo kelias. Taigi Mes raginame kunigus rū
pintis, kad jų pačių mokslas Dieviškuose ir žemiškuose 
dalykuose būtų platūs ir gilūs; kad jie nepasitenkintų 
įsigytu mokslu jaunystės dienose; kad jie rūpestingu 
dėmėsiu tyrinėtų Viešpaties įstatymus, Kurio pasaky
mai yra skaistesni už sidabrą; kad jie nuolatiniai rąstui 
malonumą ir džiaugsmą skaitydami Šventąjį Raštą;, 
kad jie atidžiai tyrinėtų Bažnyčios istoriją, jos moks-1 
lą, Sakramentus, įstatymus, raštus, bažnytines apei-Į dįenįo Skaitymams” 
gas, jos kalbą, kad taip jie augtų malonėje, kultūroje ............ -- -
ir išmintyje.

ANTANO ALEKNOS MIRIMO 
DEŠIMTMETĮ MININT

(1930-1940)
( (Tęsinys) įniai mokslai buvo tiesiog į-

„ a ai j i-4. 'gimtas dalykas. Pavyz- Kun. A. Aleknos litera-,tūriniai gabumai nasireiš- dziU1’ jau SiranaziJos matūriniai gabumai pasireis j metais atsidėjęs uoliai Iro Iru y* Izoo nnlrcnmii nnnni I ** c_____________; savo tėvų 
giminės žinias. Chronologi-

• 1 užleisdavo lietuviams. — 
lietuvių šventės, esančios 
šiemet, tą dieną aplankė 
Kalvarijas Katalikių mo
terų kongreso dalyvės.

Prieš D. karą Lietuvoje 
Kalvarijos buvo beveik 
labiau žinomos, negu 

Aušros Vartai.
Iš tolimiausių vietų atei
davo daugybės pėsčių.! 
Taip pasakoja senieji Vil
niaus kunigai. Gyvas tebė
ra ir dabar senasis Kry-! 
žiaus kelių pamėgimas. 
Vienas vyskupas buvęs pa
sižadėjęs, atgavus Vilnių, 
iš Kauno pėsčias atvykti į 
Kalvarijas. Apie tai suži
nojo kauniškiai, ir jau da
bar yra daug norinčių su 
juo keliauti kartu. Kadaise 
vyskupas Lozniskis basas 
eidavęs tuos Kalvarijos

Kryžiaus kelius.
Kryžiaus kelius įkūrė, 

rašo Milžinas, 1664 m. įžy
mus vyras, didis kentėto
jas ir Vilniaus vyskupas! 
Jurgis Belozaras. Tai buvo 
padėka už Vilniaus išgel-i 
bėjimą iš kazokų žiauraus 
valdymo, kurio palikimas 
esąs
Bernardinių ir Domininko
nų požemiuose tūkstančiai 

žmonių griaučių.
Pirmieji Kalvarijų pasta
tai buvo mediniai. Tik 
1755 m. buvo pastatyta 
mūrinė bažnyčia ir vėliau 
mūrinės koplyčios. Jos nė
ra visos vienodos, bet įvai
rios, artimos turiniui, kurį 
vaizduoja.

Iki 1850 m. Kalvarijas 
valdė domininkonai, vėliau

skiriami šiaip kųųigai. Iki 
1930 metų buvo čia ir lie
tuvis kunigas. Ir dabar y- 
ra gyvas ir 
neatidėliotinas reikalas čia 

grąžinti lietuvi kunigą.
Klebonas kun. Milkauskas 
tai supranta ir pats rūpi
nasi, kad čia būtų kunigas 
lietuvis.

Senuosiuose vienuolyno 
rūmuose įsigyveno tradici
ja rengti uždaras rekolek
cijas. Rekolekcijas čia at
lieka kunigai ir pasauli- 
ninkai. Paskutiniais me
tais uždaras rekolekcijas 
čia atlikdavo abiturientai, 
išlaikę egzaminus.

Vieta, kurioje yra Kry
žiaus keliai, vadinasi Ver- 
kėmis. Netoliese yra gar
susis Verkių dvaras, iš ku
rio nepaprastai gražus 
vaizdas į Vilnių. Pora kilo
metrų Neries aukštupiu— 
Turniškės, o už kelių kilo
metrų Žalieji ežerai.

‘XX’—P. Ąž-as.

|kė kur kas anksčiau negu renka istorines 
mes manom. Jo kuklumas , - - - -

| f • i • • v • XXXXX11 VzO &XXX1CL<3» ^/XXX A7XXk/XM>^X”jiigai neleido jam viešai pa- |kai jas sugrupavęs> pa?a. 
sireiksti. Lietuvių spaudos J ° r r 
judėjimo dalyvių tarpe su-

i tinkamas tik nuo 1896 me
tų “Tėvynės Sarge”, “Dir
voj”, “žvaigždėj” ir k. Nuo 
1907 metų kun. A. Alekna 
pasireiškė viešu spaudos 
darbininku. Mat tais me
tais, sustojus eiti “Nedėl-

> Jy 
vietoj išėjo “Vienybė”, ku
riai redaguoti ir buvo pa
kviestas kun. A. Alekna.

K. A. Alekna, prisiėmęs

šo istoriją. Deja, tas jo 
darbas kažkur dingo. Ži
noma, kaip jis pats yra sa
kęs, tas darbas nebuvo 
moksliškai atliktas. Tai tik 
entuziasto ir mėgėjo ban
dymas. Vienok visa tai pui
kiai charakterizuoja K. A. 
Aleknos įgimtuosius moks
lininko polinkius, kurie vė
liau nei jo paties nei visuo
menės neapvylė.

K. A. Alekna, prisiėmęs Kun. A. Alekna, 
i redaktoriaus pareigas, pir- istoriją pa.milęs,

i

patsai 
norėjo, 

mūriniame “Vienybės” nu- kad ir kiti ją pamiltų arba 
mery užbrėžė plačią to bent su ja susipažintų. To- 
laikraščio programą, kuri dėl jo redaguojamoj “Vie- 
apėmė visuomeninį, kultū
rinį, religinį ir ekonominį 
lietuvio gyvenimą. K. A. 
Alekna niekuomet žodžiais 
nežaisdavo. Todėl parašęs 
“vienybei rezoliuciją, ne- ucic iolvu-

leido, kad ją stalčiai ar ki- jos praeitį, vėliau jo paties 
seniai sudėvėtų. Sykį nu- buvo sutvarkyti ir išleisti 
tarta ir pasakyta, tai turi atskiru veikalu “Lietuvos 
būti ir padaryta. Darbas Istorija”, kuri susilaukė 
nebuvo lengvas. Jis pats net keletos laidų, 
savo raštuos apie spaudos 
atgavimą sako: “Lietuvių 
laikraščiai išleidžiami la
bai pigiai, skaitytojai vos 
už popierį teapmoka, ir 
redakcijoms tokiose sąly-

Mums yra tikrai džiugu žinoti, kad jūsų spauda y- gose sunku užlaikyti dides- 
ra tvirta Katalikiškų dėsnių aiškintoja ir platintoja; * .............................
kad Marconi radio—kurio balsas akimirksniu girdi
mas visame pasauly—stebėtinas išradimas ir iškalbin
gas Apaštališkojo Tikėjimo, kuris apima visą žmoni
ją, atvaizdas, — tankiai ir naudingai panaudoja
mas išplatinimui visa tai, kas liečia Bažnyčią. 
Mes džiaugiamės naudingu darbu. Tačiau lai 
tie, kurie vartoja šią priemonę būna atsargūs ir 
tiksliai prisilaiko mokamosios Bažnyčios nurody
mų, net ir tada, kada jie aiškina ir skelbia tai, kas 
liečia socialinius klausimus; užmiršę savo asmeninę 
naudą, neieškodami sau garbės, būdami bešališki, lai 
jie kalba “iš Dievo, Dievo akyvaizdoje, Kristuje” (2 
Kor. 2, 17.

Katalikų Universitetas
Kadangi Mūsų troškimas yra, kad mokslo pažanga 

įvairiuose skyriuose būtų žymesnė, Mes su džiaugsmu 
šia proga norime jums pareikšti Mūsų nuoširdų susi
domėjimą Katalikų Universitetu, "VVashington, D. C. 
Jūs gerai atsimenate, kaip nuoširdžiai Popiežius Leo
nas XIII sveikino tą mokslo įstaigą, kada ji buvo įkur
ta, ir kiek daug sykių prie kiekvienos progos, Mūsų 
pirmtakūnas, Pijus XI, siuntė jam širdingus sveikini
mus ir linkėjimus.

Jis tikrai buvo įsitikinęs, kad jei ta didžioji moks
lo įstaiga, nors jau ir atsižymėjo savo darbais, pasida
rys dar tvirtesnė ir įtekmingesnė, tai ne tik bus pagal
ba Bažnyčios išplatinmui, bet taip pat viso krašto gar
bei ir piliečių gerovei. Mes, būdami taip pat įsitikinę, 
prašome jūsų atsidėjusiai veikti, nepalikti nieko neiš
mėginę, kad tas universitetas, palaikomas jūsų duos- 
numu, nugalėtu visas kliūtis ir su džiuginančiu augi
mu gausiai išpildytų aukštas viltis, kurios joje sudėtos.

Seminarija Romoje
Mes tikrai įvertiname jūsų norą įsteigti Romoje 

tinkamą namą studentams, kurie iš Jungtinių Ameri
kos valstybių atvažiuoja tęsti bažnytinius mokslus. Jei 
ištikrųjų, yra teisinga, kad jaunieji su nauda važiuoja 
į užsienį baigti aukštuosius mokslus, tai džiuginantis 
prityrimas taip pat rodo, kad klierikai neapsakomai 
didžią naudą gauna besimokydami arti šventojo Petro 
Sosto, kur šaltinis tikėjimo yra tyriausias, kur tiek 
daug senovės Krikščionybės paminklų ir tiek daug 
šventųjų pėdsakų sužadina kilnias širdis prie didžių 
pasiryžimų.

Įvairūs Mokslai
Patricia Laursen, šaudy

mo čampionė. Ji turėjo iš 
eilės šimtą šešiadešimts 
taiklių šovinių.

Lai kunigai stengiasi gerai pažinti ir pasauliškus^ 
mokslus, ypač tuos, kurie glaudžiai ryšasi su religija, 
kad taip jie galėtų aiškiai ir įtikrinančiai skelbti Die
višką mokslą, malonę ir išganymą ir palenkti išlavin
tus protus prie Kristaus Evangelijos lengvos naštos ir 
jungo. Laiminga, iš tikrųjų, yra Bažnyčia, jei jos pa
grindai bus tvirtai pastatyti.

Pasaulionių Uždavinys
Mūsų laikai reikalauja, kad pasaulionys taip pat, o 

ypatingai tie, kurie artimai darbuojasi su Bažnyčios 
Dvasiškija, žinotų Bažnyčios mokslą, ne paviršutiniš
kai, bet pilnai ir tikrai; o tai jie gali įsigyti skaitydami 
katalikiškas knygas, turėdami pasikalbėjimus ir suda
rydami studijų ratelius. Iš to jiems patiems bus didi 
naudai ir tuo pačiu jie galės pamokyti nemokančius, į- 
rodynėti priešų klaidas ir pagelbėti savo draugams.

Katalikiškoji Spauda

■nybėj” galima buvo nuolat 
rasti ką nors iš Lietuvos 
praeities arba šiaip jau bū
dingesnių visuotinosios is
torijos bruožų. Straipsniai, 

Vienybei” rezoliuciją, ne- kurie lietė Lietuvos istori-

X •
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Šio gyvenimo laimė sle
pia savy kančių bedugnę: 
atkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

WOODSTOCK
T7PEWRITERS

nį nuolatinių darbininkų 
skaičių.” Suprantama, kad 
prie tokių aplinkybių vi
sas darbas ir atsakomybė 
už laikraščio turinį krito 
.ant redaktoriaus pečių. La- 
Į bai dažnai jam pačiam tek
davo bent pusę laikraščio 
savo raštais užpildyt. Kaip 
jis pats nekartą juokauda
mas yra sakęs, kad tuo 

i kart buvęs universalus 
mokslų žinovas. Nors tai 
pasakydavo gardžiam juo
kui, vienok tame buvo! 
daug tiesos. Reikalui e-

Iš to, kas jau pasakyta, 
matome, kad kun. A. Alek
na buvo tikras spaudos ir 
mokslo vyras. 1917 metais 
Jo Ekscelencija Žemaičių 
Vysk. Pr. Karevičius, ma
tydamas kun. A. Aleknos 
mokslinius gabumus, pa
kvietė jį Dvasinėn Semi- 
narijon Bažnytinei Istori
jai dėstyti, o po metų už 
nuopelnus mokslui ir Lie- 
tuvo Bažnyčiai jį paskiria 
Žemaičių Vyskupijos gar-

Didysis karas ir tremti- bės kanauninku. 1919 me- 
nio gyvenimas jo darbus tais K. A. Alekna nuo re- 
šiek buvo sutrukdę, daktoriaus pareigų paši

lus rusų caro režimui, bu- atsidavė 
vo priverstas administra- 
tyviu įsakymu iš Kauno iš
sikelti. Apsistojo Vilniuje. 
Iki kol susitvarkė “Vieny
bės” skaitytojams siunti
nėja “Viltį”, o vėliau grįž
ta prie “Vienybės”.

Kun. A. Aleknai neilgai 
teko Vilniuje pasilikti. Ka
ro audros ir vokiečių oku
pacija laikraščio leidimą 
buvo paraližavus. Kun. A. 
Alekna grįžta į Kauną. Čia 
skiriamas “Saulės” gimna
zijos kapelionu. Gyvenimo 
sąlygoms atėjus į normale
snes vėžes, jis vėl pradėjo

1914 metais, kaipo nelo ja- nuosavo ir jau su visa siela 
______ i savo numylėtai 
mokslo sričiai. Šių eilučių 
autoriui nekartą teko vie
na kita valanda K. A. Alek
nos namuose praleisti. To
dėl turėjau progos artimai 
į jo biblioteką pažvelgti. Ji, 
matomai, buvo virtusi ver
tingų ir retų istorinių vei
kalų rinkiniu. Manau neap
siriksiu jei pasakysiu, kad 
K. A. Aleknos knygyne ne
buvo galima rasti nei vieno 
istorinio veikalo, kuris ne
būtų buvęs išmargintas pa
stabom, pabraukimais bei 
atatinkamais palygini- 
mais.

(Bus daugiau)

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

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

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

San* K A Alekna sugebi- redagnoti “Vienybę”.

KELIAS Į VILNIAUS
uieraiurus savu lainrasciui A T \ 7 A DTT A C
šį tą pabrėžti. Po straips- Iv/VL Vr\xv±J Au

• vjo ir iš politikos, ir iš agro
nomijos, ir iš religijos, ir iš 
literatūros savo laikraščiui

Klausimai Apsvarstymui
Kokias priemones Popiežius nurodo prieš mišrių su

tuoktuvių blogybes?
Kokia yra kunigų pareiga?
Kokiu būdu pasaulionys gali išsilavinti Bažnyčios 

moksle?
Ar tikras tikėjimo ir Bažnyčios moksio pažinimas 

bus pasaulionims naudingas?
5. Ką Popiežius sako apie Katalikišką spaudą ir radio?
6. Kodėl katalikiškos mokslo įstaigos yra taip svarbios

visuomenei ?
7. Kodėl Popiežiai taip vertina Katalikų Universitetą

VVashingtone?

1.

2.
3.

4.

niais pasirašydavo ne vien 
savo tikrąją pavardę; labai 
dažnai jo raštai pasirody
davo su A. Kuriečio, Ra- 
mylos, Kuronėlio slapyvar-i 

Įdėm. Raštų kalba aiški, 
j nuosekli, žmonėms lengvai 
suprantama ir įtikinanti, 
viskas kaip du kart du.

Apskritai imant, K. A. 
Aleknos redaguojama“Vie- 
;nybė” anais laikais, Lietu
vos gyvenimui turėjo žy
mios kultūrinės reikšmės.

K. A. Alekna, būdamas 
aukštos kultūros ir inteli
gencijos asmenybė, suge
bėjo bent dalį to perduoti 
ir laikraščiui. Tušti ginčai, 
neapykanta, taip sakant, 
paplavų vertimas ant tų, 
kurie kitaip mąstė, jo ve
damo j “Vienybėj” nerado 

i vietos. Nekartą yra išsi
reiškęs, kad “skundai ir 
plūdymai būtų tuščias dar-, 

ibas. Atminkim, kad galuti-: 
nai nuo mūsų priguli mūsų 
ateitis gera ar bloga būti 
mums ar žūti.”

Iš šalies žiūrint, atrodo, 
kad K. A. Aleknai šalia 

i vikaro ir redaktoriaus pa- 
.reigų negalėjo likti laiko 
studijoms ir literatūriniam 
darbui. Gi ištikrųjų ne- 
taip buvo. Be tiesioginių 
pareigų sugebėjo rasti lai
ko, kurį pašventė numylė
toms istorinių mokslų stu
dijoms. Manau, kad visai 
bus tikslu, jei pasakysiu, 
jog kun. A. Aleknai istori-

• v

Jos pastatytos po kazokų 
siautimo 1644 metais.

Vyskupas basas eina kry
žiaus kelius.

Kada čia bus lietuvis 
kunigas?

Vilnius, be kitko, garsus 
savo Kalvarijomis — Kry
žiaus keliais. Įdomus ir re
tas tai praeities ir lietuvių 
gilaus religingumo pamin
klas. Jas statant nusižiū
rėta į Jeruzalę. Ir čia, kaip 
Jeruzalėje, yra 35 sustoji
mo vietos, — koplytėlės 

i bei vartai, išdėstyta šešių 
: kilometrų tarpe 
7,000 žingsnių).

Kryžiaus kelių pradžia 
vadinamasis Vakariniukas 
— atvykus Kalvarijų gat
ve pro Baltupį. Maždaug 
už 7 km. nuo miesto cen
tro. Toliau einama pakal-

Įnėn į Neries pakrantę pro 
Trinapolio bažnyčią, vėl 
kopiama į kainą pro eilę 
vartų, koplyčių... Visas ke
lias panašus į milžinišką 
dvejetuką.

32 stotis — Šv. Kryžiaus 
atradimo bažnyčia —Kris
taus mirtis ant kryžiaus.

Kalvarijos iš seno maldi
ninkų yra gausiai lanko
mos pavieniui ir procesijo
mis, kunigams vadovau-

(apie

jant. Kasmet nuo gegužės 
3 — Šv. Kryžiaus atradi
mo — dienos iki rugsėjo 
14 d. yra lankymo metas, 
bet ir kitu metu plaukia 
maldininkai. Rusų laikais 
iki 1905 m. buvo uždraus
tos procesijos ir giedoji- 

■ mai, vis tiek maldininkų 
1 būdavo tūkstančiai. Nese
niai užkalbinu bobutę, iš 
kur ji: — nuo Alytaus. ‘Aš 
ir prieš karą kasmet atei
davau pėščia’.

Lietuviai čia Sekminėse 
sudarydavo milžinišką 

procesiją.
Nuo šv. Mikalojaus bažny
čios eidavo Vilniaus mies
to procesija, užmiesty su
sitikdavo iš kaimų bei
miestelių ir tūkstančiai
maldininkų giedodami ei
davo Kryžiaus kelius. Ir 
lenkai tada stebėdavosi, iš 
kur tiek daug lietuvių. Ir 
be pretenzijų tas dienas f 
i 
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PPITTSFIELD. MASS

Home Made Ice Cream Co.
ALBERT CORLISS. Savininkas 

Sankrovininkai ir Retaiieriai 
šaltakošė grietininė vestuvėms ir kitiems d.

21 First Street Tel. 2-3235 Pittsfield, Mass

Fahey Beverage Co.? Ine.

Sankrova ALAUS ir ALE

12 Pecks Road Telefonas 2-7313

Pittsfield, Massachusetts
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Save Money In 50,0000 Items In Sears Catalog. Ūse Our Cataiog Order Service
I

IĮ

ii
i J 79 Summer St

BRADFORD GLASS COMPANY
Bill Adelson, Savininkas

“Stiklas įvairiems reikalams” 
Taipgi Durys, Langai ir juostelės

Telef. 2-6326 Pittsfield. Mass.

| FRANK HOVVARD, Ine.

J “Pirmaujanti ūkio reikmenų krautuvė Pittsfielde” 
į 132 Fenn St. Telef. 2-1531 Pittsfield, Mass.

SEARS. ROEBUCK AND CO.
Sears Sėli Anything and Everything Totaiing $10 or More On The 

Easy Payment Plan
“Pirkite pas Sears Viską—ATSAKOMINGA ĮSTAIGA”

539 North Street Gel. 6488 Pittsfield, Mass
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Penktadienis, Gruodžio 13, 1940

KAS GIRDĖTI.LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

— PĄRBIHINKAS

NORWOOD, MASS Rengėjos pavaišino dalyves 
skaniais ukandžiais.

p. Alena Kraunelytė gyvena 
pas savo gminaičius pp. Aksti
nus, Franklin St.

9,

Sąjungiečių Susirinkimas

Pirmadeinio vakare, gruodžio 
parapijos svetainėje įvyko

Parapijos Jubiliejinė Vakarienė

Šv. Jurgio lietuvių parapija į- 
sikūrė kovo 31, 1912. Pasistatė 
naują bažnyčią, ir gruodžio 19 
d„ 1915 m. įvyko pirmos pamal
dos tos parapijos bažnyčioje.

Šv. Jurgio parapijos parapijie
čiai, 25 metų sukaktį paminėti, Moten* Sąjungos 27 kp. susirin- 
rengia šaunią vakarienę, para- kimas. Sąjungietės nutarė su
pijęs svetainėje, St. James Ave.Jruošti Prieš K^alėdas privatinę 
sekmadienį, gruodžio 15 d., L 
vai. vakare. Vakarienė bus meti
nė ir kartu jubiliejinė.

Šeimininkės gamina 
valgius, kuriais pavaišins visus 
parapijiečius ir svečius. Beje, Prakalbos apie Lietuvą
bus ir dovanų. Svečių ir viešnių 1 Trečiadienio vakare, gruodžio 
laukiama ir iš apylinkės koloni- 11 d” Parapijos svetainėje įvyko

. j svarbios prakalbos apie paverg-
Šv. Jurgio lietuvių parapijos Lietuvą. Kalbėjo iš Lietuvos 

istorijos nerašysiu. Ją išgirsite Pa^S?s neseniai į Ameriką 
atėję į vakarienę. Istorija įdomi atvYkęs adv. Stasys Gabaliaus- 
ir graži. kas-

Iki pasimatymo vakarienėje,, 
sekmadienį, gruodžio 15, 6 vai.; 
vakare.

g pramogėlę pp. Dalelių namuose, 
19 Lenox Avė., gruodžio 16 d., 
7:30 vai. vakare. Kviečia visas 

skanius Sąjungietės dalyvauti.

■’ i

Sėkmingos Misijos 
Pereitą sekmadienį, gruodžio 

8 d., 3 vai. po pietų, Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje užsibai
gė vienos savaitės šv. misijos, 
kurias skelbė kun. A. Mešlis, S. 
J., savo turiningais pamokslais 
patraukė žmonių širdis arčiau 

pp~ AkitoienT'ir DirsfenėT_Da-įDievo- Dievulis misijonierių 
lyvavo apie 100 merginų ir mo- stip™3 sveikatoje, 
terų. Dalyvės sveikino p. Krau
nelytę ir linkėjo daug laimės: 
apdovanojo ją gražiomis ir bran
giomis dovanomis. 1

Pagerbė Kraunelytę
Gruodžio 10 d., parapijos sve

tainėje pagerbė p. Aleną Krau
nelytę, kuri rengiasi j moterys
tės luomą. Pagerbtuves suruošė

Williarn.I. Chisholm
! GRABORIUS
i "Asmeniškas Patarnavimas’’

: 331 Smith St.,
Į PROVIDENCE, R. L

Telephone:
[ Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Klebonas Woreestery
Užsibaigus šv. misijoms, kleb. 

kun. S. Kneižis buvo nuvykęs 
į Worcesterio šv. Kazimiero lie
tuvių parapiją, kur tą vakarą 
prasidėjo 40 valandų atlaidai tos 
parapijos bažnyčioje. Kleb. kun. 

; Kneižis pasakė pamokslą.

ra-
jie

Tūlas Sandarietis “S-roje” 
šo su pasididžiavimu, kad 
šluoja lauk komunistus iš savo 
organizacijų. Jis savo aprašyme 
nei iš šio, nei iš to pažymi, kad 
prie tos kovos prieš komunistus

FALL RIVER, MASS.

THE FRANK L. ALLEN LUMBER CO.

Pristatytojai Statomosios Medžiagos 
Sankrovininkai ir Retaileriai

| 296 Oliver St. Telef. 778—3371 Fall River, Mass.

ii
PACIFIC OIL COMPANY 

W. P. Gosciminski, sav.
Padangos, Baterijos, Radijai, kiti reikmenys

Pleasant St., kampas Plymouth Avė. Fall River. 
Brown prie Davol; So. Main Center; Mill prie 

Kempton, Union prie Second; New Bedford.

ain

į
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BOSTON, MASS.

I

Prašykite Kalėdų Dėduko, Kad 
Atneštų Jums Puikius Kailinius

«

Kalėdų šventės sujudina visus — mažus ir 
didelius. Visi stengiasi kuoiškilmingiausiai pa
sitikti Kalėdas ir jas suntinkant, pasipuošti 
kaip galima gražiau. Moterims ir merginoms 
geriausias papuošalas, tai kailiniai, kurie nevien 
puošia, bet ir apsaugo nuo šalčio.

I. J. Fox kompanija prieš Kalėdų šventes 
turi specialiai didelį ir platų kailinių pasirinki
mą, sumažintomis kainomis. Taigi, pasinaudo
kite plačiu pasirinkimu ir žemomis kainomis— 
įsigykite elegantiškus kailinius dar prieš Ka
lėdas.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios 
firmos lietuvis atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių expertas. 
Per jį pirkdamos kailinius sutaupysit 10 nuošimčių nuolaidos. Kailinius 

galite nusipirkti lengvais išmokėji
mais. Ateikit į mūsų krautuvę šian

dien ir įsitikinkite, kaip galima pigiai 
ir lengvomis sąlygomis turėti ele

gantiškus kailius.

neprisidėjo katalikai, 
buvę kviesti.

nors jie Į klebonas, kun. P. M. Juras, dė-tojo Pradėtojo Panelės Šven
čiausios šventę turėjo trijų die
nų rekolekcijas, kurioms vado
vavo jų dvasios vadas, tėvelis J. 
Skalandis.

Turiu pažymėti, ko jo pereitų metų valdybai už ' 
kad katalikai visuomet kovojo ir pasidarbavimą. Prašė visų Apaš- 
kovoja prieš komunizmą ir jo.talavimo narių kooperuoti drau- 
vykintojus, kaipo pavojingus .gijos veikloje ir apaštalauti gra- 
žmonijos priešus, ir jiems nėra'žiu gyvenimu, malda ir geru žo- 
jokio reikalo dėtis prie tų, kurie dėlių, 
tik dabar suprato, kad komunis
tai yra tautos, civilizacijos ir re
ligijos priešai. Rap.

t
Aušrelė.

LOS ANGELES, CAL

LAWRENCE, MASS.

Motinų Arkibrolija gruodžio 1 
d., iš savo “bakery sale” pasky
rė šv. Vincento de Paulio drau
gijai $10 neturtėliams ir išsirin
ko sekantiems metams i 
valdybą,

j Veronika Unick, raštininkė — lonijų savo brolių darbuotės ir 
’ Mary Phillips, iždininkė —Ale- t.t. Daugumas skaito ne lietuvių 

! na Rimas.
i
i

I

I

Maldos Apaštalavimo draugi
ja gruodžio 6 d., turėjo metinį 
susirinkimą, kuris įvyko pasi
baigus šventai valandai. Į valdy-, 
bą sekantiems metams išrinkta' 
pirmininkė — Antanina Ariau-! 
skaitė, vice-pirmininkė — E“ 
norą Švenčionienė, raštininkė — dovybėje kun. K. Jenkaus, pasi- 
Ona Grendaitė, iždininkė— Pau- gerėti gražiu ir pamokinančiu 
liną Remeitytė, Federacijos sky- vaidinimu, kurį jos yra pasiruo- 
riun — Sofija Rimaitė ir Isabelė šusios suvaidinti parapijos sve- 
Zolubaitė, lankymo ligonių pri- tainėje, gruodžio 15 d., 7:30 vai. 
žiūrėtojos — Monika Gerčienė vakare.
ir Pranė Jenčienė. Mūsų gerbj Mūsų Sodalietės prieš Nekal-

Los Angeles lietuviai yra atsi
likę daug metų nuo kitų mies
tų savo brolių. Kodėl taip yra? 

naują Todėl, kad neskaito tikrų lietu- 
kurios prefekte yra vių laikraščių, neseka kitų ko-

I................

Gruodžio 3 d. įvyko Šv. Petro- čia visas nares dalyvauti ir pa
nelės 
Buvo 
Sale”, 
Naujų Metų.

Buvo renkama valdyba, į ku
rią vienbalsiai vėl išrinkta pe
reitų metų valdyba. Pirm.—Ona 
Stalulonis, Vice-pirm.—Anasta
zija Pašulis, fin. rašt.—Ona Mi- 
kutaitis, prot. rašt.—Ona Ker
šienė, iždininke—Mikalina Ker
šienė, kasos globėja — Anelė 
Sullivan ir Marijona Cirikienė, 
maršalka — Marcelė Jurgelio- 
nienė.

Knygų tikrintojoms — Ona §v- Kalėdų ir Naujų Metų 
Loan ir Ona Hendrickson, at- proga sveikinu visus L.R.K.S.A. 
stovės į Federaciją — Ona Zu- narius,“Darbininko” skaitytojus 
rinskienė, Anelė Laukaitienė ir ir leidėjus, mano draugus inži- 
Petronė Bagužinskienė. nierius, kurie dirba prie Metro-

Po susirinkimo visos narės politan Water Supply Co. ir vi- 
bus pavaišintos. įsus Brookline, Mass. apylinkės

Kitas susirinkimas įvyks sau- gyventojus, 
šio 7 d., 1941 m. Valdyba kvie- Bronius Lekeckas ir žmona.

draugijos susirinkimas.1 raginti naujas nares prisirašyti, 
nutarta rengti “Penny! Korespondentė K-as.
kuris įvyks tuojau po

Sveikiname
! Linksmų Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikinu visus ma
no geradarius, kurie kuo nors 
prisidėjo prie slaugymo mano 
sergančios žmonos, kuri buvo 
šv. Vincento ligoninėje, ir kuri 
šiuo metu jau yra namie prie
žiūroje slaugės p-lės D. Babrau- 
skaitės.

L.R.K.S.A. 41 kp. organizator. 
Kazys Lekeckas.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA. kyti. Laimėjimui tikietas tik 5c. 

K. D.
IŠvento Vincento Labdarybės 

Draugijos Darbai.
Kaip žinoma, neseniai Šv. Ka

zimiero parapijoje gyvuoja ir 
veikia Šv. Vincento Labdarybės 
Draugija. Draugija gyvuoja ne
blogai, tačiau apgailėtina, kad" 
nekurie nariai apsileidę, mažai 
lankosi į susirinkimus ir ne visi 
moka savo metines duokles. Ne-

Kazimiero Bažnyčioje 40 
Valandų Atlaidai.

Gruodžio 15 d. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje įvyks 40 
valandų atlaidai. Parapijos dva- 
siškija nuoširdžiai kviečia visus 

Į parapijiečius dalyvaut pamaldo
se. Šį metą klebonas užkvietė 
misijonierių jėzuitą, kun. Auk-

Šv.

malonu pranešti, bet esi privers- !štikalnį> kuris sakys pamokslus.
tas pasakyti visa tai. kas rišasi 
su labdarybės reikalais. Kai ku
rie jau visai nemanę kreiptis ir 
reikalauti iš labdarybės Drau- SERGA JUOZAS KRIŠČIŪNAS 
gijos pašalpos, bet atėję vargų; Netikėtu būdu susirgo senas 
dienos priverčia ieškoti pragy- cukraus fabriko darbininkas, 
venimo. į kuris tame fabrike išdirbo net

Kaip kasmet pagal išgales 41 metus, būtent Juozas Kriš- 
Labdarybės Draugija teikia Ka-' čiūnas, gyv. 228 Reed St., Phi- 
lėdines dovanas keliems pavar- ]a. Jis yra išauklėjęs gražią šel
pusiems, taip ir šįmet Kalėdų mą ir pavyzdingai gyvena. Lin- 
šventėms, ji paskyrė 38 dolerius kūne Juozui greitai pasveikti, 
pavargėliams. į

Gruodžio 29 d. Labdarybės 
naudai įvyks Šv. Kazimiero pa
rap. salėje, 331 Earp St., vaka
ras, į kurį kviečiami visi žLtsilan-

Balandėlis.

laikraščius: rusų ir žydų, kurie 
nuodija jų tikrąją tėvynės mei- 

, ..................... , lę. Lietuviai yra garbingos tau-
Layencieiia. laukia atvyks-tos sanūs bi praeities. 

Elea-.tant So. Bostono Sodal.ecių, va-|meiliis, SWjngi jr dosnūs Toki 
. būkime visados, pasirodykime 
tikrai kultūringais kitų tautų 
tarpe.

Ateina Šventos Kalėdos ir 
Nauji Metai. Aš noriu patarti 
pirkti tas dovanas daug kartų 
ilgiau atmintinas ir gal daug 
kartų naudingesnes, tai yra ge
rą laikraštį, kaip tai tą patį 
“Darbininką” arba kitą jam pa
našų, nes jis turės svetį, kuris 
kas trečia diena aplankydamas 
atneš visas naudingas žineles 
apie brolius lietuvius iš Lietuvos 
ir kitų šalių.

Taigi gerbiamieji būkime 
mes visi toki tikri lietuviai, pa
žinkime. kas mūsų draugas ir 
kas priešas. Tegul visi Los An
geles ir kiti lietuviai išvalo sa
vo namus su šiomis šventėmis 
ir pradeda Naujus Metus su nau
ja idėja, nauja meile. Rusiška ar 
žydiška spauda neturėtų rasti 
jūsų namuose vietos. Priežodis 
sako: Su kuo sutapsi, tokiu pat
sai tapsi. Tikra tiesa. Todėl mo
kėkite atskirti tiesą nuo melo, 
gerus draugus nuo blogų, gerus 
lietuviškus laikraščius nuo sve
timų, nesuprantamų, ar komu
nistiškų. Neskaitykit tų sveti
mų, kurie viską kas tikram lie
tuviui garbinga ir brangu, nie
kina, o perša kokias ten sveti
mas ištvirkėlių idėjas. Saugo
kitės tokių laikraščių.

j Jei tik apsivalysi savo namus 
j su tąja žydiška spauda, tai 
; beabejo galima tikėtis nors ir iš 
, lengvo, bet gali pradėti eiti ge- 
ron pusėn.

P. S.— Užsisakyti laikraščius

PITTSFIELD, MASS.
v A

gali pats tiesiog, ar per vietinį 
lietuvių kleboną prel. J. Maci
jauską. J. K. M.

K. D.

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

Šv. Grigalius
PAUL BURKHARDT $

| Reikmenys Įtaisymui Jėgos ir šviesos p 
Ž 100 Columbus Avė. Telef. 2-3498 Pittsfield, Mass. g

PITTSFIELD TIRE & BATTERY SHOP, Ine. -

Howard Babitt, vedėjas
fE

iri Footvvear Economy

»T4CY-rt DA M S

I

Snicy-Adam* Shoet are real footwear economy. They main* 
tain their distinetive appearance and shape ... give your body 
perfect aupport... and they protect your feet for many timea 
the life of average shoet.

^tacy-Adams <S/toes

J
ii

ii
ji Tel. 4501 Kampas West ir Center Sts., Pittsfield.

Goodyear padangos, Willard Baterijos, ir kiti d.

MACKENZIE AND WINSLOW, INC.
Įkurta 1882 m.

Statybinė medžiaga — Cementas ir Plasteris 
Gener. ofisas: 698 Rodman St., Tel. 7300-7301-7302 ' 
Sankrova: 698 Rodman St.; skr. 571-593 Davol St.

FALL RIVER DAIRY COMPANY

Pasteurizuotas Pienas ir įvairus pieniniai gaminiai 
Sviestas, Sūriai, Grietinė ir k. i

840 Bedford St. Telef. 4422 Fall River, Mass. J

GOLD MEDAL BREAD
Geriausias produktas Fall River 

Gražiausiai įrengta, naujausias ir sanitariškas 
506 Lindsey St. Tel. 7929 Fall River, Mass.

ii 
i! 
i

i! 
i!$

Statybinė medžiaga. Dažai. Dengimo gontai ir k. j»
* i!

V 
i! 
i!

WM. PROSSER &. SON, Ine.

943 Pleasant St., Stafford Sq. Telef. 299—7446 
Fall River, Mass.

U. and S. BEEF £ PROVISION CORP.

i’ 
i!
U

EDWARD’AS WHILIG, Vedėjas 
Sankrovininkai mėsos pristatytojai

1619 East St. Tel. 2-1518 Pittsfield, Mass.
ai

COMET’S JEVVELRY STORE

234 North St. Tel. 2-7066 Pittsfield, Mass.

Muzikai reikmenys, Radijai—Taisymas laikrodžių

NICHOLS PACKAGE STORE, Ine.

Vynas — LikeriaiAlus
“Prekės geriausios, kainos žemiausios”

I
Albert R. Barter

268-270 VVahconah St. Tel. 4976, Pittsfield, Mass. Jį
I

JACK ROSE, INC.

Sienoms popiera — Dažai ir tt.
78 West St. Telef. 5667 Pittsfield, Mass. £J ________

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., Web«ter, Mass.
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^VIETINES ŽINIOS
l

LANKĖSI
............ .............-....... ............................
Federacijos skyrius. Šis skyrius 
kviečia visus atsilankyti į šias 
svarbias prakalbas.

I Kitą savaitės svarbi žinia y- 
ra, kad Tėvų Marijonų Rėmėjai 
ir Blaivininkai rengia Margumy
nų programą, gruodžio 15 d., 3 

bažnytinėje salėje.

sidabrinį vainiką ir poniai Da-| BUS LINKSMOS KALĖDOS 
niužiensi už gėles ant stalų. Be 
to ačiū dainininkėms: Nai^rta- 
vičienei, Čaplikienei, Januškevi- artimiesįems. Pirkite greitai pa
dienei, Žardeckienei, Siaurienei što ženklus ir siųskite siuntinius 
ir kitoms. Dar kartą nuošir- anksti.
tižiausiai dėkojame visai atsilan- J 2 centų pašto ženklus naudo- 
kiusiai publikai mus pagerbti ir kitę Bostono distrikte. 3 centų 
visiems kas tik kuo prisidėjo 
prie šio bankieto.

Juozas ir Ona Guzevičiai. dovanų siuntimo diena Naujajai

jei pirkaite greitai dovanas ir 
jei jas greitai pasiųsite savo

ženklus naudokit visose J.A. vai- 
stybėse ir Kanadoje. Paskutinė

Trečiadienį, gruodžio 11 d. at
vyko iš Chicagos adv. Stasys 
Gabaliauskas, kuris neseniai yra 
atvykęs iš pavergtos Lietuvos. 
Atvykęs į Bostoną pirmiausia
lankėsi “Darbininko” redakcijoj. vaj_ p. p., 
Iš Bostono vyko į Norwoodą, Parengimo pelnas eis Vargdie- 
kur pasakė kalbą tos kolonijos nįų Seselėms, Thompson, Conn. 
lietuviams parapijos svetainėje. ____________

Ketvirtadienį grįžo į Bostoną. LIETUVIŲ ALUMNŲ ORGA- 
Ketvirtadienio rytą, gruodžio

12 d. atvyko į Bostoną kun. 
Juozas Prunskis, buvęs “XX 
Amžiaus” redaktorius, lydimas p0 pietų, Statler viešbuty, 
kun. J. Švagždžio, LDS. Centro Bostone įvyko Lietuvių R. K. 
pirmininko. Kun. Prunskis yra Alumnų organizacijos susirinki- 
pabėgęs iš pavergtos Lietuvos j mas. 1941 m. valdybon išrinkti 
Vokietiją, o iš ten šiomis dieno- šie: adv. Juozas Cunys, pirmi- 
mis atvyko į Ameriką. ninkas; Dr. Juozas Kvaraciejus,

Abu garbingi svečiai lankėsi vice-pirmininkasp. mok. L.JT. 
“Darbininke.”

Vietinis Šv. Petro lietuvių pa- j 
rapijos klebonas kun. P. Vir-j 
mauskis pasikvietė svečius pas 
save pietauti, kur dalyvavo ir 
kun. J. Švagždys, kun. P. Juras, 
kun. P. Juškaitis, kun. A. Bal- 
trušiunas, red. Kneižys, ir vieti
niai kunigai: K. Urbonavičius, 
K. Jenkus.

NIZACIJOS NAUJA VAL
DYBA.

Sekmadienį, gruodžio 1 d., 3

MARGUMYNŲ 
VAKARAS

Sekmadienį, gruodžio 15

PRAKALBOS APIE 
LIETUVĄ

Didžiausia Bostono lietuviams I 
šios sąvaitės žinia yra. kad adv. 
Stasys Gabaliauskas, pabėgėlis 
iš pavergtos Lietuvos, kalbės 
apie Lietuvą, penktadienio va
kare, 8 vai., bažnytinėje salėje. 
W. 5th St., So. Boston, Mass.! 
Prakalbas rengia So. Bostono'

Šukytė, sekretorė; p. D. A. Za
letskas, iždininkas.

Naujų narių priėmimo komi- 
. sija: p. J. Kvaraciejienė, Dr. 

7^ Paulina Lužeckaitė, muzikas Po
vilas Sakas ir p. Tarnas Stokes.

Susirinkime įdomią kalbą te
ma: “Modem Trends in Home 
Furnishings” pasakė p. Lewis 
Souter.

Kitas susirinkimas įvyks su
jungtas su pietais. S. A. B.

d.
Šv. Petro par. bažnytinėje salė
je, W. 5th St., So. Bostone, 
Blaivininkų 49 kp. rengia mar
gumynų vakarą Vargdienių Se
sučių naudai, Thompsone. Pro
gramą išpildys O. Ivaškienės 
grupė. Pradžia 3 vai. p. p. Įžan
ga 35c. Laimingieji gaus gražių 
dovanų, kurias išdalys kun. Al
bertas Abračinskas. Nei vienas 
nelikite namie, visi iš dūmo vy
kite į vakarą. Kvieslys.

Anglijai, jei norite, kad siunti
niai pasiektų jūsų draugus, yra 
gruodžio-December 19 d.

Siuntinius ir sveikinimus siųs
kite pirmos klasės paštu, specia
liu pristatymu ar registruotai.

i

SUNKIAI SERGA

Sunkiai susirgo L.D.S. ilgame
tė narė Sofija Motejunienė, 25 
Roseclair St., Dorchester, Mass. 
Ją paguldė į lovą širdies liga. 
P-nia Motejunienė yra kun. Ge- 
raldo, C. P. motina. Linkime li
gonei greitai pasveikti.

PADĖKA

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

p. Alfredas Žardeckas, turįs 
gėlių Įstaigą adresu 501 Broad- 
way, džiaugiasi apsivedęs, nes 
turi gerą pagelbininkę gėliny- 
čioje. p. Pranciška Žardeckienė 
(Dravinskaitė) iš profesijos yra 
slaugė, bet ji yra ir gėlių mylė
toja.

p. Jonas Glineckis, <urįs val
gomųjų produktų krautuvę 502 
E. 8th St.. labai patenkintas re- 
korduota programa, ypač kada 
transliuojama Lietuvos Karo 

; Mokyklos choro dainos. Jis ap- 
I gailestauja, kaip ir visi kiti lie
tuviai patriotai, kad dabar Lie

tuvoje jau nėra Lietuvos Karo 
Mokyklos choro ir Lietuvos ka- 

’ riuomenės.
I 
L

PADĖKA

Tol. TROwbrldge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai 8q, 
Camoridge, Mara.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

I

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

j Dr. 1L Pasakamis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

TeL Kirkland 7119

Pauline Luuckas,ND., 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo6iki8.
Sekmadieniais pagal sutarti-

6 1 ~~ —----- -----

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
s

— Pradedamas
tuoti popieriaus fabrikas riausybė nusistatė sudary- 
Naujuose Verkuose, prie ti 20 milijonų litų specialų 
Vilniaus. Šis fabrikas len- ilgalaikio 
kų okupacijos laikais ne- kuris 
dirbo jau dešimts metų, žmonėms, 
Remontas užsitęsiąs 6 mė- mės. 
nesiūs. Numatoma, kad 
remonto

PASKIRTAS NAUJOKŲ 
GYDYTOJU

Dr. Juozas Landžius-Seymour, 
turįs ofisą So. Bostone, Selective 
Service departmento paskirtas 
tarybos No. 19 naujokų sveika
tos patikrintoju — gydytoju.

Dr. Landžius-Seymour yra 
vienas iš seniausių lietuvių gy
dytojų. Seniausias gydytojas y- 
ra Dr. Povilas Jakimavičius, 
Massachusetts Sveikatos De
partmento komisijonierius.

Lapkričio 22 d., po sunkios 3 
mėnesių ligos, mirė mano vyras 
a. a. Stanislovas Vilkišius, su
laukęs 71 metų amžiaus. Palai
dotas iškilmingai iš šv. Petro 
parapijos bažnyčios. Prisidėju- 
siems prie laidotuvių draugams 
ir pažįstamiems nuoširdžiai dė
koju. Ypatingai ačiū šv. Petro 
parapijos kunigams: kleb. kun. 
Pr. Virmauskui, kun. K. Urba
navičiui ir kun. Abračinskui už 
šv. mišias: ačiū giminėms ir 
draugams už užprašytas šv. mi
šias ir už gėles; taip pat ačiū 
laidotuvių direktoriui p. Zalec- 
kui ir visiems kitiems patarnau
tojams.

Antanina Vilkišienė ir šeima

Netikėtai surengus mums iš
kilmingą bankietą, mūsų 25 me
tų vedybinio gyvenimo proga, 
tariame nuoširdžiausią ačiū vi- 

' siems bankieto rengėjams, pasi
darbavusiems laike bankieto 
draugams ir visiems sveikinto
jams. Ypač dėkojame ponams 
Valatkams, kurie nešė didžiau
sią bankieto naštą, p-niai Jievai 
Marksienei, jos pagelbininkėms 
ir patarnautojoms—Danušienei. 
Račkauskienei. Stanienei. Jag- 

• minienei, Mizgirdienei, Stonie
nei, Eleonorai Valatkaitei, G. 
Valatkaitei, M. Kiburytei, poniai 
Červokienei, Br. Račkauskaitei, 
A. Marksaitei, V. Kudirkai, Pr. 
Cvilikui, J. Pazniokui, J. Galec- 
kui. A. Marcelioniui, M. Markui, 
K. Daniušiui, V. Valatkai ir p. 
Stoniui. Taip pat dėkojame Jur
giui Valatkai už dovanas, vaka
ro vedėjui Jonui Kumpai ir vi
siems sveikintojams: V. Kudir
kai, J. Jarošui, M. Arentui, P. 
Planskiui, A. Nevierai. St. Moc
kui, p. Lukienei, M. Valatkienei, 
J. Marksienei. mūsų sūneliams 
Albertui ir Vytautui, ponams 
Juškeliams. poniai Mazurkevi- 

Į čienei, Sinkevičienei ir Lelevičie- 
! nei. Labiausia ačiū dovanų au- 
i kotojams:

ponams Valatkams. ponams 
i Daniušams, poniai Marksienei, 
| ponams Liutkevičiams, ponams 
Lukams, poniai Stočkienei. Kva- 
raciejienei. ponams Jurams, Ka
linauskams, Bladžiams. Juške
liams, poniai Mazurkevičienei, 
ponams Kusevičiams. poniai 
Sinkevičienei, p. Lelevičienei, p. 
Zaleckienei, P. Rosal, P. De-An- 
gelis ir pagaliau visai publikai. 
Labai ačiū sūneliams už rankinį 
laikrodį ir sidabrinę lazdą, ir už 

Igėles, ačiū sesutei Valatkienei už

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Re«. Šou 3728 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and

Bondod
Local A Long 

Distance 
Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

L

Telephone
80. BOSTON

1058

Bay ViewMotor Service
6TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočių na* h* Peter Trečioką*
Bavtulnkai

tas. Jis išbuvęs kalėjime 
10 metų. 1938 m. išėjęs iš 
kalėjimo iš pradžių vertę- 
sis privačiomis pamoko
mis, vėliau dirbęs mokyto
jų knygyne Kaune. Mes 
nežinome šio vyro nuopel
nų komunistų partijai, bet 
galima spręsti apie jo į- 
vertinimą iš to, kad bolše
vikams Lietuvą okupavus, 
jis tebuvo paskirtas ma- 
žon teisingumo komisaria
to kanceliarijos viršininko 
vietelėn. Paskum jis ėjo to 
pat komisariato kadrų 
skyriaus viršininko parei
gas.

Kaip matome, karjera 
didelė: Iš kanceliarijos vir
šininko į pasiuntinio vie
tą! Bet juk ir pareigos “di
delės”: sėdėti Kremlio val
dovų prieškambariuose!

remon-| — Sovietų Lietuvos vy-

kredito fondą, 
būsiąs skiriamas 

gavusiems že-

“Tarybų Lietuva”, ko-
darbuose Saus mentuodama šį nutarimą 

užsiėmimo apie 100 žmo- džiūgauja, kad tai būsian- 
nių. Remontuojamas ir 
stiklo fabrikas “Vitrum”, 
kuris neveikė nuo šio karo 
pradžios. Pravedus re
montą, fabrike galės dirb
ti apie 150 žmonių. Įdomu daroma

ti reali parama gautoje že
mėje įsikurti. Bet tikrovė
je tai tėra tokia pat tuščia 
agitacija, kaip ir viskas, 
kas dabartinėje Lietuvoje 
  Prisiminkime, 

pastebėti, kad fabriko ge- kacĮ paga] oficialinius da- 
neratorius pritaikomas vinius žemę gavę 71,000 
durpėmis ir malkomis kū- šeimy. Tad iš garsiosios 
renti. O tuo pat metu so- paramos kiekvienai šeimai 
vietų Lietuvos laikraščiai išeina_ po 281 litą. Ir įsi
deda statistikos žinias, kurk tu, žmogaUf už šią 
kaip nepaprastai “padidė-« • ■■
jus” akmens anglies pro
dukcija Sovietų Sąjungo
je. Lietuvoje gi, pateku-; 
šioje į sovietų “rojų”, ge-' 
neratoriai pertaisomi, kad

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

SPECIALŪS BARGENAI
HILLCROFT RYE DEGTINĖ

4 metų — Bottled in Bond —100 proof 
kvorta....................................................................$1.79

TOP NOTCH Gin kvorta......................................1.29
FRUIT LAND

Vynas 5-kių rūšių—abolinis, aprikatų, 
pičių, blackberyy, vyšnių—kvorta............ 49c

LA VAL VYNAS, 5th — 35c., 3 už.............$1.00
Port — Sherry — Muscatel
Pristatymas dykai —Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET (J. Strigimo name)—Sa. Boston

gausią” paramą! {VAIRŪS SKELBIMAI

Paskyrė Kremliui Sargą

— Sovietų Lietuvos vy- 
būtų"tent thikami* malko- ™usybė paskyrė Povilą 
mis‘ir durpėmis kūrenti. J? J
Mat, vis tikriau!

t

i

CAMBRIDGE, MASS
UŽSIBAIGS NO VENA.

Sekmadienį, gruodžio 8 d.. 3 
vai. iškilmingais mišparais užsi
baigė Novena prie P-lės Šven
čiausios. Mišparus atlaikė ir 
gražų pamokslą pasakė kun. M. 
Urbonavičius, M. I. C. Buvo susi
rinkę beveik visi parapijiečiai.

bu socialistinės respubli
kos atstovu” prie Sovietų 
Sąjungos vyriausybės 
Maskvoje. Kaip oficiali-1 
niame pranešime paaiški-. 
narna, jo pareiga būsianti 

1 “atstovauti mūsų socialis-j 
tinės respublikos reika-j 
lams” Maskvoje. “Drau-i 
gas” Rotomskis į Maskvą 
jau išvyko.

Kaip žinoma, Sovietų Są
jungoje varoma komedija, 
kad, girdi, sąjunginės res
publikos siunčia savo ats-

v

Tą pačią dieną, tuoj po pamal
dų, įvyko klubo susirinkimas. Į 
susirinkimą be narių skaitlingai 
atsilankė ir tie, kurie dar nėra tovus atsieit, pasiuntinius 
prisirašę. Kleb. P. Juškaitis tarė ; Maskvą 
keletą žodžių. ] 
svetainės ir klubo reikalingumą. 
Buvo išduotas pilnas raportas, ir 
perskaityti vardai tų. kurie sko
lino ir aukavo. P. A. Zaveckas 
ragino visus vieningai dirbti, ir

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadway So. Boston, Mass.

r
Tačiau niekam 

paaiškindamas nįekada neteko girdėti, ką 
šie draugai “pasiuntiniai” 
Maskvoje daro. Juk žino
ma. kad visose “sąjungi
nėse” respublikose valdo 

rZra7ši darbą/Įrėmėfųen^ tą GPU ir rusiškoji okupaci- 
dieną stojo šie asmens: Malas Ja- Ud “draugal pasiunti- 
Norbutas — S100.00. Antanas i tėra tokie pat klap-
Zaveckas — S25.00, Benediktas čiukai, kaip ir sąjunginių 
Jakutis — 85.00. Klubo valdy- respublikų liaudies vy- 
ba rėmėjams taria širdingą ačiū, ^riausybė

PRAKALBOS. ' bP^'iaU’ UŽteDka PaSi’
•- skaityti naujosiosGruodžio lo-tą d., tuoj po mis- /. . ,,

parų, parapijos svetainėj. įvyks!™8 Pasiuntinio 
prakalbos. Prakalbų tikslas —
• az .... --išaiškinti visiems, 
svetainės ir klubo. Yra pakvies- šis vyras tinka. Povilas 
tas gabus kalbėtojas, būtent. Dr. Rotomskis gimęs 1906 m. 
Kasperas, bus ir kitų kaibė- Žeimelyje, pašto sargo šei- 
tojų. Įžangos jokios nebus. Jau- moję.

visi tėvais
Grįžęs

!

Juozas M. Diiis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies sum
ainius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

L

Lietu- 
biogra- j 

kad aiškiai supras-: 
- reikalingumą'tum, kokioms funkcijoms

* —----------~i r~ v va Ir n Uzmti I n r, !

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemo* 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 

Apskaltllavimal ir patarimai dykai

ni ir seni, dalyvaukime 
skaitlingai šiose prakalbose.

Per didįjį karą su 
gyveno 
atgal Lietuvon

KORTAVIMO VAKARAS 
ATIDĖTAS

Daugeliui jau buvo pranešta 
kad pirmadienį prieš Kalėdas į- 
vyks kortavimo vakaras, bet, su-,

Rusijoje, j 
, I 

mokėsi Žagarės vidurinė
je mokykloje ir Panevėžio 
mokytojų seminarijoje. 
Keietą metų mokytojavo 
Žagarės miesto pradžios

GRABORIAI

r

MEMBER

YVONNES
HOUSE OF BEAUTY

:sidarius nepalankioms aplinky- mokykloje. 1928 m. Pane
bėms, kortavimo vakaras atidė- vėžyje už komunistinį vei 
tas kitam laikui. kimą buvo suimtas ir ka

A. D. riuomenės teismo nuteis

orį: pulk Y
“The pnrpose of the Assocfation shall 
be to liclp preserve the ideals and 
t ra dilio n > of our country, the (’nited 
Statės of America, to re,ere its lans 
and inspire other> to re»pect and ©bey 
them, and in all vvays to aid in na kine 
this country greater and bciicr"

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-eksperte

9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.
Tel. Ded 1636

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

į PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
KW»VVWSVVWfVMAVVXXX^MkXXV\\\V\WXXXV\VX\WV1

j

... M

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBS8 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Av*. 
TeL COLumbia 3637.

CASPER
FUNERAL , HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

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. Broadway
So. Boston, Ma°e.

D. A. Zalets*’" F. e. ZaletakM 
Gra borai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir nokt} 
Koplyčia Šermenims dykai 

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

■
<• t
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Penktadienis, Gruodžio 13, 1940

ROCHESTER, N. Y

DARBININKAS
Žaidė Lietuvos Vyčiai su šv. 
Vardo Dr-jos rateliu. Vyčių ra
telis laimėjo.

8

Adv. Gabaliauskas Apie 
Pavergtą Lietuvą. I j 

Gruodžio 5 d., Šv. Jurgio! 
par. auditorijoje įvyko senai 
laukiamos prakalbos apie Lietu
vos gyventojų padėtį po komu
nizmo letena. Paskaitą skaitė 
advokatas Stasys Gabaliauskas, 
nesenai atvažiavęs į Ameriką, ir' 
išgyvenęs po bolševikų valdžia į 
3 mėnesius Lietuvoje. Klebonui 
perstačius kalbėtoją, kalbėtojas 
pareiškė, kad viską praneš taip, 
kaip jis pats matė ir nieko ne
slėps, nei gero nei blogo. Iš

nistų partijos centro komitetas, 
kuris leidžia įstatymus, o komi
sarų tarybos nariai yra tiktai 
nastumdėliai, ir dažnai patys tie 
lietuviški komisarai sužino apie 
įstatymus tiktai po kelių dienų,! 
kada jau įstatymas paskelbtas ir 
jiems tiktai duodama pasirašyti. 
Kalbėtojas taip pat nurodė, kad 
apsivylė ir Lietuvos komunistai, 
kurie visgi tikėjo sąlygas page
rink. Jie nesuprato, kad jie bu
vo prigauti ir vietoje gerovės 
nuvedė gyventojus į pražūtį, 
nors vadai, kurie buvo patekę 
į ministerių kabinetą, kaip prof. 
Krevė-Mickevičius ir E. Galva-1 
nauskas dėjo pastangas paskuti-: 
nėję minutėje, kad Lietuvos ne
prijungti prie Rusijos, bet jų pa-

’’ kad uždarbiai pakilo mažu nuo- stangos nuėjo niekais ir jie pa- Amerikos Lietuvių Katalikų 
šimčiu, bet produktai pakilo net tys, pirma negu grįžo iš Mask-; Studentų ir. Profesijonalų Wa- 
107 nuošimčiais, ir todėl darbi

ko gero nėra — areštuojami 
tautos vadai, inteligentai, o bur
žujai fabrikantai yra laisvi. Ka
dangi 87 nuošimtis visos indus
trijos buvo žydų rankose, tai in
dustrija taip ir tebėra žydų ran- 

įkose, ir savininkai, nors oficia
liai nebėra savininkais, bet yra 
direktoriais, ir iš visų tų, vadi
namų turtuolių buržujų, nė vie
nas nebuvo areštuotas. Nors yra 
suareštuoti 6 žydų kilmės žmo- 

įnės, bet jie nebuvo pramoninin- 
įkai, bet mokytojai ir kiti pro
fesionalai. Nupiešęs apie mate- 
rialę gyventojų padėtį, pranešė,■’

pranešimų patyrėme, kad gero ninikams gyven'mas vistiek paJ 
nieko negalėjo pranešt., nes me- Sunk-Jo Panaikinus litus ir įve_!

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

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

odos ligi j.

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

ir 
ir

dus rusų rublius, toji padėtis la- į 
biau pasunkėjo, nes keičiant Ii-j 
tus į rublius, gyventojai yra 
tiesiog apvagiami. Jeigu lietu
viški bolševikai skelbia čia Ame
rikoje, kad Lietuvoj tebėra lie
tuviška valdžia, tai jie tiesiog 
meluoja ir parsiduoda bolševiki
škai valstybei už tą grašį, kurį

iį iš jos gauna. Lietuvos tikruoju 
1 valdovu yra Stalinas ir komu-

Simplex Time Recorder Co

į

Gruodžio 14 d. įvyks antros 
rungtynės. Žais L. Vyčių ratelis 
su Barton’s Tobacco rateliu.

L.D.S. 5 kuopos ir Moterų 
Sąjungos kuopos kortavimo va
karas įvyko gruodžio 8 d. Žmo
nių nedaugiausia, bet pelno liks.

Mūsų kolonijoje darbai eina 
gerai. Kai kurie fabrikai dirba 
dieną ir naktį. Žmonės dirba ge
rai, tačiau pasitaiko ir tokių, 

j kurie visai nebedirba.
Korespondentas.——

&ARDNER, MASS. .

| GARDNER COAL CO.
Įil Reading kietos anglis—Importuotas ‘Cleercoal’ 
»;l Alyva apšildymui pečių
l? 286 Centrai St. Tel. 129-W Gardner, Mass. 
t
£ ^g^g^g^g^g^g^

■Į Chairtown Co Operative Bank |
Įkurtas 1915 x♦

74 Main St. Tel. 171

PILNAS BANKINIS PATARNAVIMAS

Gardner, Mass,
«

g^g^g^g^?gg^£^g^^g^?Sg^g^g^g^l
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j THE MANSION HOUSE
Henry Altonen, sav.

Alus—Vynas—Likieriai

į vos, buvo išmesti iš ministerių! terburio kuopa suruošė Dinner- 
kabineto. Galvanauskas turėjo dance, kuris įvyko lapkričio 30 
net Lietuvą apleisti ir dabar gy-'d., Hotel Elton, Waterbury, 
vena Klaipėdos krašte po Vokie- Conn. 
tijos valdžia. Pareiškia, kad yra 
vilties Lietuvai vėl atgauti savo jama radijo programa, 
nepriklausomybę, bet tam yra vadovavo 
reikalingas didelis darbas ir la
biausiai reikia glaustis prie A- 
merikos demokratijos, nes per 
Ameriką tiktai yra kelias ma
žoms pavergtoms tautoms at- Natalija Plangas Colney ir So

fija Stulginskaitė dainavo solo. 
Kalbėjo kun. J. Valantiejus, Wa- 
terburio parapijos klebonas; 
Congresman J. Smith, Mayoras 
V. Scully ir Senatorius Blans- 
field. Svečiai profesijonalai da
lyvavo šie: kun. Lunskis, kun. 
Cebatorius, adv. ir ponia Balan
da, Dr. ir ponia Steponaitis, Dr.

, ir ponia Colney: adv. Monchun

Vakaro bėgyje buvo transliuo- 
kuriai j 

Antanas Kateiva. • 
Programa buvo išpildyta kuopos ■ 
narių ir busiu narių. Edvardas,i 
Ona, Sofija ir Jadvyga Stulgin- 
skai padainavo keletą dainelių.!

8
7-11 W. Lynde St. Tel. 1207 Gardner, Mass.

V
ii
į

AŠvedijos gražuolė Alvar. 
Ovden, kuri lanko New 
Jersey College, pasveikin
ta, džiaugsmingai šypsosi. 
Ji gavo mokslą dykai.

AMERICAN CHAIR CO., INC. 
Henry Morin, prez. 
Išdirbėjai kėdžių

14 Leamy St. Tel. 1079-W Gardner, Mass.

• ■*- • •

gauti savo laisvę.
Kalbėtojo kalba buvo labai į- 

domi, ir žmonės atsidėję klausė- 
g-&g-?&&g&g&g&gttt \si. Daugelio akyse matėsi aša- 

$!ros. Su panieka tiktai šypsojosi 
nekurie komunistai, kurie visgi 
tam netiki, ir vienas net sten
gėsi įrodyti, kad gavęs laišką, 
kuriame viskas aprašoma kitoje 
šviesoje, bet kalbėtojas atsakė, 
kad kitaip ir būti negali, nes 
jeigu teisybę rašytų, tai jis su 
savo giminėmis Amerikoje nega
lėtų susisiekti ir jo laiškas būtų 
konfiskuotas cenzūros, o jam 
pačiam būtų pavojus gyvybei. Į 
klausimus kalbėtojas atsakinėjo 
labai gyvai ir prirodė faktais, 
primindamas, kad pačių komu
nistų leidžiami laikraščiai, kaip 
“Tarybų Lietuva” spauzdina 
daugelį tų parėdymų. Jeigu jau 

! spauda tą daro, tad užginčyti 
! negali joks žmogus.
1 Laike klausimų buvo renka- 
! mos aukos ir užrašinėjami na

riai Lietuvai nuo Bolševikų Gel- 
, bėti Fondui, ir tų narių sumokė- 
; jusiu po dolerį prisirašė net 32. 
, Vienas paaukojo net $5. Smul- 
! kiais surinkta $7.79, kas sudaro 
! sumą $43.79, kuri tuojau pasių- 
> sta į ta fondo centrą Chicagoj. 
r Kadangi daugelis pareiškė norą 
i neskelbti aukotojų pravardžių, 
i todėl visi aukotojų vardai yra 
[ apleidžiami neskelbiami.
Į Šitoji kalbėtojo kalba parem- 
[ ta faktais, kuriuos pats pergy- 
! veno Lietuvoj gyvendamas. Tai 
! turi atidaryti akis ir abejojan- 
! tiems lietuviams, kurie dar ne- 
! nori tikėti, kad Lietuvoj jau lie- 

f? tuviškos valdžios nebėra, kad 
$ lietuvybė iš pamatų yra griau- 
Lį 1 narna. Kad kalbėtojas nėra tau- 
iĮ | tininkas, tai parodo faktas, kad 
i! ir jis pats buvo Smetonos rėži- 
i1 mo persekiotas ir sėdėjęs kalė- 
i! jime Šiauliuose, taipgi jo namuo- 
Į! se buvo padaryta 1 kratų, 
l! 
i! 
i!

Į

a
Laiko jrekordavimo ir antspaudos dėl visokių 

reikalų. Darbo valandų kartos ir kiti reikmenys. į

South Lincoln kampas Sanborn St. Tel. 525 
Gardner, Mass.

Nichols & Stone Co
■ • 
i!

i!

i!
i!i

LEMAY FURNITURE CO., INC. J

Albert H. Stone, prez. Edmund L. Nichols, ižd.
Išdirbėjai kėdžių

82 Logan St. Tel. 280 Gardner, Mass.

jį LEMAY FURNITURE CO., INC.
j į Kitos krautuvės: Fitchburg, Greenfield, Winchen- 
V 
u 
e

don — Keene, N. H., Brattleboro, Vt. 
70 Parker St. Tel. 542 Gardner, Mass.

Gvazdauskaitė, A. Mikeniutė, J. 
Vilčiauskas, ir V. Jakštaitė. 

Pirm.

NEW BRITAIN, CONN.
Darbininkai Laimėjo Streiką.

U. M. Co. darbininkai po 3 sa
vaičių streikavimo laimėjo, 

ir Dr. Kriščiūnas iš Hartford, į jįems tjUS pakeltos algos ir gaus 
Conn.

Antanas Kateiva buvo komi
teto pirmininkas ir jam padėjo 
J. Stulginskaitė, D. Gudiškaitė, 
J. Raugalis, Ą. Staseliūnaitė, E.

I'

CONVENIENCE 
and EASE 

They sure 
to please!

savaitę apmokėtų atostogų. Ki
tose dirbtuvėse žadama mokėti 
bonais darbininkams prieš Ka
lėdas.

Klaidos Pataisymas.
“Darbininko” No. 92, gruo

džio 6 d. įvyko klaida prakalbų 
aprašyme, būtent: vakaro vedė
jų buvo Pijus Poškus, Lietuvos 
“Paramos” draugijos pirminin
kas, o ne Lietuvos “Paramos” 
bendrovės dalininkas. Prakalbų 
pertraukos metu aukojo sekan
tieji: po dolerį — A. Strazdas, 
A. Valinčius, S. Spirdulis, R. 
Jenušonienė, B. Griškevičius, A. 
Liškauskas, M. Daunis, E. Na- 
rakienė, O. Junskienė ir O. Ra
dzevičienė.

CHAIRTOVVN LUMBER CO.
Pristatytojai statybinės medžiagos; Specialūs 

dailydiški darbai; namų statytojams.

Coburn Avė. iš Barthel Avė. Tel. 333, 
Gardner, Massachusetts

BROWN BROS. CO
HAROLD F. BROWN, prez.

Išdirbėjai kėdžių
ii 
ii 
ii

90 Mechanics St. Tel. 61 Gardner, Mass.

g^g^g^g^r^g^g^g^'r^g^g^^g^g^g^g^g^g^

GARDNER MACHINE WORKS 
W. H. HOBBY

Išdirbėjai mašinų dirbimui kėdžių 
Union Sq., Tel. 262 Gardner, Mass.

C
ii
ii 
ii 
ii 
ii 
i!

THOMAS BRAZELL S CO., INC.
JOHN J. BRAZELL, prez.

Sankrovininkai pristatytojai likerių 
Taipgi buteliavimas

201 Pleasant St. Tel. 160 Gardner, Mass.

£21

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Kalbėtojas pažymėjo dar tai, 
, kad nenori skelbti vardų tų Lie
tuvos valdin;nkų —pastumdėlių, 

• kurie jam yra suteikę informaci- 
< i jų ir nekurie yra buvę net jo 
; H mokslo draugai.
į i j Nė viena kalonija neturėtų pa- 
; i likti neišklausii&i p.Gabaliausko 
j i įdomių gyvų žodžių pranešimų

■ - • -apie tikrą tėvynės padėtį.
Vyturys.

WATERBURY, CONN

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

I 
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i 
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Gruodžio 15 d. Federacijos 22 
skyrius rengia prakalbas, kurios 
įvyks šv. Juozapo parap. svetai
nėje. Kalbės tik iš Lietuvos at
vykęs “XX Amžiaus” redakto
rius. kun. J. Prunskis ir “Ame
rikos” redaktorius J. Laučka. 
Prašomi visi šios kolonijos lietu
viai šiose prakalbose dalyvauti, 
nes išgirsite pačias naujausias 
žinias iš Lietuvos.

Gruodžio 7 d. įvyko Basket- 
ball ratelio pirmos rungtynės.

3 PUIKIOS 
DOVANOS

KURIOS BUS ĮVERTINTOS

Čionai Yra Viena. Kuri Patenkins 
SILEX COFFE MAKER Su juo iš
virsite skania kava. Elegantiškai 
atrodo, kuris tikrai papuoš stalą. 
Būtinai pamatyk ir nupirk šia pui
kia dovana. Tiktai—

Iš Metiniu Susirinkimų.
Gruodžio mėnesiui prasidėjus, 

vyksta įvairių draugijų ir kuopų 
valdybos rinkimai. Daugumoje 
perrenkama prispirtinai ta pati 
valdyba, o kiti sau ramiai snau
džia ir retkarčiais valdybą pa
kritikuoja. Tai peiktini dalykai. 
Reiktų visiems iš eilės stoti į 
valdybos narių eiles ir savo spė
kas pabandyti, pasidarbuojant 
dėl draugijų gerovės.

Visos draugijos girdėti gražiai 
pritaria dalyvauti parapijos va
karienėje, kuri įvyks gruodžio 
3 d., Naujų Metų išvakarėse.
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ROYAL STEAM HEATER CO. 
Apšildymas ir Ventiliacija 

Šaldytuvai, Oro valymas, Aliejiniai šildytuvai 
499 Main St. Tel. 770 Gardner, Mass.

g^g^g^g^g^g^g^fSg^g^g^Kg^g^g^g^g

Pasistengk, Kad. Kalėdos
JUMS BUTŲ LINKSMESNĖS 

NOMA LEMPUTĖS nuteikia na
mams tikrą Kalėdų dvasia. Jos yra 
šviesios, dekoratyvės ir mažai kai
nuoja. Pilnas pasirinkimas visokiu 
Noma lempučių visose Edison sa- 
krovose.

15 Lempučių Setas—Tiktai

•LAIKAS EINA PIRMYN"
tykiai, taisyklingai, kada įtaisysite 
atsakinga virtuvėn elektrikinį laik
rodi Nebrangi dovana, bet vertin
ga. Rile kuris iš tų kainuoja tiktai

$4.95
PIRK ANKSTI — 

IŠSIŲSK ANKSTI

Edison 
Shops

ANO tUCTRKAL MAUKS

S. .i' . •
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A. J. BIBEAU HARDWARE
A. J. BIBEAU, sav.

Plumberiniai reikmenys, dažai, aliejai 
Sportiniai ir elektrikiniai reikmenys

59 Parker St. Tel. 718-W Gardner, Mass.
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Metų Sukaktis.
Gruodžio 12 d., ketvirtadienį 

suėjo metai laiko, kai žiauri 
mirtis pakirto gyvybę a. a. kun. 
A. Vaškelio, mūsų parapijos kle
bono. Sąjungietės tąja proga už
prašė šv. mišias mirties dieno- 

1 je, o laidotuvių dienos atminimui 
šv. mišias užprašė velionio sesu
tė iš Hartford.

Rimtai Serga.
Jau trečia savaitė kai serga 

mūsų parapijoj besidarbuojanti 
seselė Florencija, pranciškietė.Ji 
yra šv. Pranciškaus ligoninėje, 
Hartford, Conn. Pasimelskim, 
kad Dievulis grąžintų stiprią jai 
sveikatą ir kad vėl darbuotųsi 
Dievo garbei ir mūsų naudai.

B. M.

Hety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

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

g'Žg&gg&gŽgg

CHAIR T0WN MANUFACTURING CO. 
Išdirbėjai kėdyčių vaikams ir vaikiškų reikmenų 

Telefonas 467
Sanborn St. prie South Lincoln St., Gardner, Mass.

š %
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DAVIS HARDVVARE CO., Ine.
Malūnams reikmenys, Dupont dažai, Sportiniai 
reikmenys, Elektrikiniai dalykai, Taisymas ir 

Padirbimas raktų.

17 Pleasant St. Tel. 111 Gardner, Mass.
•91

GARDNER CREAMERY CO
Loius Couillard, vedėjas 

Sankrovininkai ir retaileriai 
Pienas, Grietinė ir šalta-košė
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287 Centrai St. Tel. 335 Gardner, Mass.
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SEARS. ROEBUCK AND CO.

35 Parker St.

“Pas Sears pirkdami sutaupysite” 
Atsakominga įstaiga

U — . • t S i , 1 ’ •'

Telefonas 1730 Gardner, Mass.
V


