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DABARTIES |l 1913
BILDESIUOS I
—“Tarybų Lietuva” per-* 

sispausdino “P r a v d o s” 
straipsnį, kuriuo rusai val
dininkai, atkeldinti į oku
puotuosius kraštus, ragi
nami mokytis vietinės kal
bos, nes “kalbos nemokėji
mas daro jų darbą paines
nį ir ne tokį našų.” i

— Buktos (Suvalkijoje) 
sovchozo darbininkai nusi- 
skundžią kumetbučių ne
tinkamumu. Jie neremon
tuoti. Šiuo reikalu turėtų 
daryti žygių darbininkų 
komiteats, bet jis nieko ne-1 
veikia. Ūky nėra nei skai-; 
tykios, nei kultūrinio klu
bo.

— Ryšius su sovietų Lie
tuvoje vis labiau plintan
čia gyvulių snukio ir nagų j 
liga, žemės ūkio komisaras 
papildė taisykles kovos su 
apkrečiamomis gyvulių li
gomis. Pagal šias taisyk
les, namams saugoti šu
nys, ganykliniai šunys ir 
medžiokliniai šunys laiko-i 
mi pririšti deną ir naktį.' 
Nepririšti arba laisvai bė
gio ją be antsnukių šunys 
naikinami ir jų savininkai 
atitinkamų valdžios orga
nų baudžiami iki 1000 litų.
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Šis vaizdas parodo Kanados dirbtuves, kuriose dirba 24 valandas į parą ir padaro po 400 automobilių į die-
— Spalio revoliucijos ną. Kanados industrija labai daug pagelbsti Anglijai, ypač daug pagelbėjo laimėti karą Egipte.

proga sovietų Lietuvą pa-j 
sveikino čigoniškos. Mol
davijos komisarų tarybos 
pirmininkas, sakydamas, 
kad “Tarybų Lietuva ir 
Tarybų Moldavija žygiuoja 
petis į petį kurti laimingo ; 
kultūringo gyventmo.”
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Prezidentas Reikalauja Bilionų
Vo/f

Nori Padaryti Šalį Didžiuliu 
Arsenalu

Washington, D. C., sau- kiama Anglijai, Graikijai 
šio 6
Jung. Valstybių Kongre
sas, kur prez. Roosevelt 
pasakė karingą kalbą. Jis 
prašo Kongreso, kad pa
skirtų bilionus dolerių gin
klams, kuriuos būtų gali
ma panaudoti prieš agre
sorių maršavimą įvairiose 
pasaulio šalyse.

“Tokia pagalba iš Ame
rikos didžiulio arsenalo y- 
ra būtina,” sako preziden
tas, “todėl, kad Jung. Val
stybių ir visų Amerikų at-J 
eitis gali būti pastatyta į

ir Kinijai. Jis sako, kad 
“mūsų pareiga veikti kaip 
arsenalas joms, kaip ir sa
vo šaliai. Jos nereikalauja 
vyrų jėgos. Bet joms rei
kalinga bilionų dolerių 
vertės ginklų apsigyni
mui.”

1940 m. gruodžio 27 d., 
|New Yorke buvo sušauk- 

' tas A.L.R.K. Federacijos 
centro valdybos susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir

ti paskirtas kvotas ir tuo 
būdu sukelti didiesiems 
tautos reikalams paskirtą 
sumą — $10,000. Suvažia
vimas taip pat kreipia vi-

iI

i Iš prez. Roosevelto kal
bos galima pasidaryti iš
vadą, kad prezidentas yra 
nusiteikęs duoti visokią 
pagalbą Anglijai, Graiki
jai, Kinijai, nes tos valsty
bės kariauja prieš “ašį” — 

dideli7avoj7iš7no7 pusės y°kicti»’ Japoniąj ir Itali- 
jūrų agresingų tautų tyra-’-"' 
nijos.” _ Kongresas susideda dau-

Prez. Roosevelt pareiškė, gumoje iš Naujos Dalybos 
kad reikalinga uždėti nau-šalininkų, tik klausimas 
ji mokesniai apsigynimo;kaip dauguma Kongreso 
biudžeto sudarymui, bet atstovų žiūrės į Jung. Val- 
kol kas nepasakė kas ir už stybių įsitraukimą į Euro- 
ką tuos mokesnius turės'pos karą? Jeigu Kongre- 
mokėti. Tai pasakys tre-:sas pritars prez. Roosevel

to užsimojimams, tai aiš-
mokėti. Tai pasakys tre
čiadienį.

Prez. Roosevelt savo kai- ku, ka4 Jung., Valstybės 
boję pareiškė, kad visokia- bus įtrauktos į pasaulinį 
riopa pagalba turi būti tei-

Boston, MasF, sausio 6 lę Dfevo ir apsisprendę lai-
— Vakar J. E. Kardinolas kosi Dievo ir šalies įstaty- 
O’Connell, sakydamas pa- mų ir įsakymų. Tai yra ti- 
mokslą Šv. Kryžiaus ka-kras tautos apsigynimas ir 
tedroje, Šv. Vardo draugi-'be tokio apsigynimo visos 
jos nariams pareiškė, kad kitos apsigynimo priemo- 
Jung. Valstybių dauguma nės yra silpnos.” 
gyventojų yra prieš Ame
rikos įstojimą į karą. Jo mais Dievui ir Bažnyčiai, 
Eminencjia, pažymėjęs ka- nepasiduoti įvairių izmų 
ro baisenybes Europoje, propagandai.
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:c, būdami geri lietu-! atsišaukė į visus melstis, 
, negalime neatsiliepti. į Jun£- Valstybių Kon- 

puuoucuuu, tusu
merikos lietuvių duosnu- !”uo. įsivėlimo į karą, kadi 
mas — tai vienintelis šian- išlaikytų taiką ir gerovę., 
dien šaltinis, iš kurio rei-jTačiau^J. E- Kardinolas 
kia semti, kad finansuoti pareiškė, kad yra būtinas 

įr vįsus reikalas pasiruošti apginti

$10,000. Suvažia-

x Lapkričio 6 d. Kaune, kurje Kunigų Vienybės suomenės dėmesį, kad josi 
) prospekte prie centro valdybos nariai. Su- gausingos paramos laukiai 

” — . . .. kuriam pirmi-ne tik vargstantieji Lietu-
. _ .______ _ Krušinskas,įvos pabėgėliai, išsiblaškę

Vytauto ]
Šiaulių gatvės lengva ma- girinkime L 
šina, vairuojama girto šo- ninkavo K. 
feno Kazio Martinėno, su-federacijos pirmininkas, po įvairius Europos kraš-——a i Ai j l r - ...
mą Kauno milicininką Pet- sekretorius, aptarta visa svarbių i 
rą Banionį, kuris neatga-^eįiė svarbių tautinių ir vi-tautos reikalų, nune ua^- 
vęs sąmonės karo ligoninė-. suomeninių reikalų ir pri- nai minimi spaudoj ir į ku-j 
je mirė. Velionis buvo gi- imta šios rezoliucijos:

I
Suvažiavimas dėkoja au-

važinėjo tvarkantį judėji- sekretoriavo L. Šimutis, i tus, bet ir visa eilė kitų 
t ir didelių mūsų 

i kurie daž-

męs Gumbinėje, Rytprū
siuose, 1912 m. Jis paliko 
jauną žmoną ir 3 mažame- į kotojams, kurie davė gali- 
čius vaikus. mūsų pasiųsti Lietuvos pa-

_________ bėgėliams sušelpti $900.-
—Susovietintoje Lietu- 00 ir ragina Lietuvai Gel-

Ragino visus būti ištiki*

karą.

Vienuolika Užmušta Karo 
Lėktuvo Nelaimėje

San Diego, 
sausio 6 — Amerikos ka-Jno 
ro bomberis lėktuvas, pa-

riUOS, uuuduii gezz izecu-i c s ~ ■■

« «. s Sovietų Rusuos AtstovaiBalka
>■ •• - • . loivalimn i Irorl .

nams Grįžo Į Maskvą

Kalifornia,,tekęs į audrą, trenkė į kal- 
j no viršūnę ir užsidegė. 
Lėktuvo katastrofoje žuvo 
visa įgula, būtent, 11 žmo
nių. Policija praneša, kad 
visų žuvusių kūnai ištrau
kti ir nuvežti į San Diego. 

Vedamas tos katastrofos 
tyrinėjimas.

i

kad Maskva labai susirūpi
nus dėl Vokietijos kariuo
menės buvimo Rumunijoj, 
ir sovietų komisarai esą į- 
spėja Vokietija, kad toks 
ios žygis galįs pakenkti 
“geriems < Vokieti jos-Rusi- 
jos santykiams.”

Kaip pranešama, Sovie
tų Rusijos raudonoji armi
ja taip pat sutraukta į Be
sarabiją prie Rumunijos 
rubežiaus.

Galimas dalvkas. kad 
dėl Balkanų gali kilti ka
ras tarp Vokietijos ir Rusi
jos. Tas priklausys daug 
nuo karo tarp Anglijos ir 
Vokietijos.

Budapest, sausio 6 — 
Pranešama, kad šiandien 
grįžo į Maskvą Sovietų Ru
sijos komisarai ministeriai 

i Bet didžiausia šalies ap- iš Balkanų valstybių — 
sigvnimo priemonė,” sako Bulgarijos, Jugoslavijos, 

i Jo Eminencija, “tai vyrai, Rumunijos ir Vengrijos, 
kurie turi tikėjimą ir mei-

I 

ipiūčio m. Marianapolio ko
legijoje.

V
Federacijos centro val

dyba, sužinojusi iš privati
nių šaltinių, kad atvyksta

voje trūkstant sunkveži- k>ėti Fondą ir toliau ta kil-; visas priemones ir visus reiKaias Pasi^uosu apginu 
mių, dabar prie kiekvie- nil darbą varyti, prašyda-i kelius, vedančius lietuvių ^4 šalį nuo žmonių, kurie 
no auto sunkvežimio pa-;mas lietuvių visuomenės,tautą prie atstatymo lais- netekę sąžinės užpuola sa- 
skirtas komisaras. Komu-!dar didesnio kooperavimo i vos ir nepriklausomos Lie-, 11SJ- .
nalinio ūkio komisaro įsa-, dar gausesnio duosnu- tuvos valstybės.
kyme įsakmiai pasakyta, mo; 
kad reikia skirti po vieną

Naciai Įspėja Prancūzių

ni
Nutarta, kad 1941 m. y-

kad reikia skirti po vieną Kad šelpimas eitų sklan- 
komisarą kiekvienam eks- džiau ir kad pabėgėlių iš- _
ploatuojamam autosunk-:vykimas iš Vokietijos ir patingu budu būtų minima

| kitur būtų tikslesnis, ragi-j Lietuvos Nepriklausomy- 
nama Berlyne i

vežimiui.

Prancūzijos Valdžia 
Persiorganizavo

sau-Vichy, Prancūzija, 
šio 6 — šiomis dienomis 
persiorganizavo Prancūzi
jos ministerių kabinetas. 
Naujas kabinetas suteikė 
plačias teises admirolui 
Jean Darlan, gen. Charles 
Hutzinger ir Pierre Etien- 
ne Flandin.

Kaip žinoma, po Lavai 
atstatydinimo tarp Pran
cūzijos ir Vokietijos kilo 
nesusipratimai. Vokietijos 
valdžia reikalavo pasiaiš
kinti ir perorganizuoti val
džią. Galimas dalykas, kad 
tas padaryta “patenkinti” 
Vokietijos nacius. Bet( 
patenkins?

sudaryti bės — vasario 16 d. šven- 
specialus komitetas ir į tą tė. Kiekvienas sąmonin- 
komitetą pakviesti kun. St. gas lietuvis privalo švęsti 
Ylą, adv. Juozą Katilių ir tą dieną ir paaukoti didie- 
Joną Vailokaitį. siems tautos reikalams per

Ta proga su pasitenkini-;Lietuvai ™ J-
mu konstatuojama, kad* 

: Kungų Vienybės, Federa-1 
ei jos ir gerb. kun. dr. J.

Gelbėti Fondą I Ameriką Lietuvos Res- 
bent viena dolerį. Panašiu publikos Prezidentas Anta-, 
būdu turi būti minima ir nas Smetona ir kad Fede-, 
lietuvių tautos globėjo šv. raciJa kviečiama dalyvauti 
Kazimiero diena kovo 4 d. J° sutikimo komitete, Fe- 
Kaip vasario 16 d., taip ir aeracijos centro valdyba 
šv. Kazimiero dieną, vei- nieko “eturės P£ies tei> 
ivai.; .... New Yorko Federacijos
jre^įti 'atitinkamas ’ iškŪ-!aPskrities .valdyba daly- 
mes salėse ir stengtis garbaus sutikime, o tolimes- 
sinti jų reikšmę anglų nio Lietuvos Prezidento

Navicko, Marijonų Provin
cijolo, talka, pasidarbavi
mu ir įtaka, nekuriems pa
bėgėliams jau pavyko iš-' kėjai turi pasirūpinti su-į 
vykti ir apsigyventi sau-;
gesnėse vietose.

n
Suvažiavimas, i

Lietuvai Gelbėti Fondo va- retoriatui pavesta tuo rei- 
jaus planus ir vajaus pra
tęsimą iki 1941 m. kovo 4 
(šv. Kazimiero) dienos, 
nuoširdžiai ragina lietuvių 
parapijų ir visų kolonijų 
vadus ir veikėjus pasisten-

Maskvos komisarai įsa
kė grįžti iš Balkanų valsty
bių ir padaryti pranešimus 
anie Vokietijos karo veiklą 
Balkanuose.. Kaip žinoma, 
Vokietija pasiuntė daug 
naciu kareivių i Rumuniją 
(kaikurių apskaitliavimu 
esą Vokietija sutraukė 600 
tūkstančių kareivių) prie 
Rusiios rubežiaus.

Iš Balkanų gauta žinių,

I

užgyręs spaudoj. Federacijos sek-l^vimo Amerikoje reikalą 
md/. w»_ mtoriatni navesta tuo rei- P^iikti Lietuvai Gelbėti

kalu paruošti atsišaukimą 
į visuomenę ir jį paskelbti 
spaudoje.

IV 
Suvažiavimas n u t a r ia 

4šaukti A.L.R.K. Federaci- 
gti kuo greičiausia išpildy- jos kongresą 1941 m. rug-

Tarybai, pasitikint, kad ji 
tą įvykį panaudos mūsų 
tautos gerovei.

L. šimutis, 
A.L.R.K.F. Sekrt. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Italų Kareivių Paėmė

Berlynas, sausio 6 —Vo
kietijos nacių valdžia ne
patenkinta Prancūzijos ge- 
nerol. Petain valdžios poli
tika, ir sako, kad jeigu taip 
bus, tai Vokietija bus pri
versta nutraukti paliaubų 
sutartį.

Areštavo Kmnunriut 
Rumunijoj

Ruschuk, Bulgarija, sau
sio 6 — Iš Rumunijos gau
ta žinių, kad ten vyksta 
komunistų demonstraci
jos. Rumunijos valdžia pa
laiko šalies tvarką kol kas 
i geležine ranka. Nemažai

*

į komunistų areštayo. Ru
munijos valdžiai pagelbsti 
palaikyti tvarką ir Vokie
tijos kariuomenė, kurios 
esą apie 600,000 vyrų.

Dalis Vokietijos kariuo
menės stovi prie Rusijos 
rubežiaus, o kita dalis pa
siųsta prie Juodųjų jūrų į 

Į šiaurinę Dobru ją ir dar ki
lta dalis prie Jugoslavijos 
rubežiaus.

I

Cairo, sausio 6 — Angli-ibet ir karo vadą ir penkius> 
jos kariuomenė įėjus Ita-I vyresniuosius generolus. 
Ii jos kolonijon — Libijon,! Be to, Anglijos kariuo- 

itnina menė paėmė 50 tankų ir ILdlUB, e
- - daug karo medžiagos.

I Afrikoje smarkiai veikia 
40,000 italų karemų ne-iS Australijos (Anglijos 
laisvėn. Paėmė nelaisvėn kolonijos) atvykusio ji ka- 
ne tik paprastus kareivius,/ riuomenė.

smarkiai sumušo 
užėmė Bardią ir paėmė



Antradienis. Sausio 7, 1941

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Kun. Dr. Urbonavičius Sveiksta

jams, kad kun. dr. Kazi
mieras Urbonavičius sveik
sta. Tikimės, kad už kiek 
laiko galės grįžti į namus.

Kaip jau buvo rašyta, 
kun. dr. Kazimieras Urbo
navičius nuo gruodžio 29 

d., 1940 randasi Deaconess 
(Baker Memorial) ligoni
nėje. Gydytojai apžiūrėję 
koją pasakė, kad yra pavo
jus. Prapiovė dešiniosios 
kojos apačią, kad ištraukti 
atsiradusius kojoje pūlius. 
Operacija pavyko.

Lietuviai katalikai, ne 
tik So. Bostoniečiai, bet ir 
visos apylinkės meldėsi ir 
meldžiasi, kad Dievulis 
grąžintų mūsų vadui, kun. 
dr. Kazimierui Urbonavi
čiui sveikatą. Daug kas už- merikos ambasadorius An- 
prašė šv. mišias Tėvo Ur- glijai. Hopkins neturės di- 
bonavičiaus intencijai. plomatinių įgailiojimų, bet

Malonu pranešti, Gerb. bus asmeniniu prez. Roose- 
“Darbininko” skaityt o- į velto atstovu.

v •

Hapkins Paskirtas Ameri
kos Atstovu

VVashington, D. C., sau
sio 6 — Prezidentas Roose-
įveltas paskyrė savo atsto
vu Anglijoj buvusį preky
bos sekretorių Harry L. 
Hopkins. Hopkins laikinai 
atstovaus Ameriką Angli
joj, kol bus paskirtas A-

Jung. Valstybių armijos stovykloje, Port Meade, Md.,statybos ir Uiti darbai eina didžiausiu smarkumu. 
Ten buvo gausūs pareikalavimas darbininkų. Čia parodo darbininkus, stovinčius prie samdymo ofiso.

Graikai Stumia Italus Iš 
Albanijos

—Kražių valsčiuje buv. 
Akmenų, Daustorių ir Ado- gaunama žinių, kad ten 
siškių dvarai sujungti į vie-

. ną ir iš jų padarytas sov-
Lietuvoje gyveną vokiečių] —Bartininkuose komu-^^ 600 didumo, 
tautybės Lietuvos ir Vokto- nistinfe jaunimas ir profe-| 
tijos piliečiai nebuvo grą- rinės sąjungos įsikūrė pa-| 
žinami į Vokietiją, kaip tai’rapijos salėje 
buvo padaryta Latvijoje ir! ——
Estijoje. Pasikeitus pade-Į —“Maistas’

— Iš Zarasų apskrities

— Prekybos komisaras

Užėmė Naujas Pozicijas
kadAthens, Graikija, sausiolandą. Vokiečiai sako,

6 — Graikai be sustojimo ištremti lenkų gydytojai 
neturėję reikiamo gydy
mui mokslo.

užima naujas pozicijas Al-i 
banijpj. Italai traukiasi at- į 
gal į Valoną, kuris dabar 
yra graikų taikiniu: Grai
kai paėmė apie 200 italų į 
nelaisvę. Graikams pagelb
sti Anglijos karo lakūnai, 
kurie iš lėktuvų bombomis 
suardo italų susisiekimą.

Italų žiniomis, italai at- 
gauną kaikurias pozicijas 
Albanijoj ir paėmė 200 
graikų į nelaisvę ir karo 
medžiagos.

MAtaln Darbininku llniiaFICI OlU UGI0tlmmU Unijų

nUMIfllv nUMIvmWll

Maciai Ištrėmė 50 Lenkų 
Gydytnjų

Sovietų Lietuvos ko
misarų taryba praneša, 
kad butų, kambarių ir ki
tokių patalpų nuomos kai
nų bei sąlygų tvarkymas y- 
ra išimtas iš finansų ko
misariato žinios ir paves
tas komunalinio ūkio ko
misariatui.

šaknivaisių derlius buvo y- 
patingai geras. Bulvių der
lius yra 40 nuoš., o runke
lių derlius 30 nuoš. geres
nis, nekaip pernai. Taip pat 
linų derlius buvo geras.

— Iš Pasvalio praneša
ma: Prieš keletą metų mie
sto gyventojai paaukojo 
vietos savivaldybei 15 ha. 
smėlyno žemės ant Levens 
upės kranto miesto sodui- 
parkui įrengti. Savivaldy
bės vietos moksleivijos ir 
visuomenės rūpesčiu toje 
vietoje jau buvo užvestas 
parkas. Bet šią vasarą, įsi
viešpatavus b o 1 š e v i kiš
koms laisvėms kai kurto 
palaidi žmonės pradėjo į 
parką gyvulius leisti, rišti 
bei ganyti, dėl ko dabar jau 
nemaža medelių išminta ar 
išganyta.

(paskelbė taisykles, kurio- mI1( „„j gci<u>. 
— . ... - mis valahdorY,is turi būtl Tiktai rugių ir vasarojaus

---------  . 4 oficrališkai atdaros krautuvės. Maisto į&torėjo perpus 
čiai Liūtu v-o j e vokiečių pronesa, kad jis superka produktų ir koloniaUų pre- nekain pereitais
“KulturVerband’o” neriši krkiiUs, kUrto būs siunčia- ; kių krautuvės atidaromos 
tikisi spe<&&U Voktorijus-'mi į kitas sovtotiskas ros-,7 Vai., uždaromos 20 vai. 
Sovietų šūfeiterimu būsiąpu^ikus- Turint galvoje, Specialiu pavedimu jos ga- 
galimybės flteikfclti ifcSfr- fcad sovietų respublikom R prekiauti ligi 23 vai. Vi- 

! vietų “rojaUte” LtotuV^įjUn^mma nepaprastai dide- sos kitos krautuvės atida- 
Vokietiją. fihteŽHEVūs kripių stoka, tai is Lie- romos 10 vai. ir uždaromos
Kauno užsienių Valstybių tt vežami bet kokie 20 vai. Valgyklos ir arbati- 
pasiuntfnyfehį it kohktiftąfcų krt&ai. < “
personalui, Vokietijos Įga- ------------
liotas Ministras su perso
nalu dar pasiliks Kaune praneša, kad naujasis lėk-'•

įnž. a.Rozenbliumas kėliai atidaromi 9 vai., už- 
skaitysiąs įžengiamąją vos agentams, baltojo caro

■ plžtoUes istoriją”. Gautasai. Sekmadieniais ir so-«J® e te J
to, Šiaulių apskrityje, Pa- žinių,-kad & Kauno ir Vii-, Getiškų švenčių dienomis;

- --------- ‘ ! maisto produktų ir koto-' ias pats draugas rev
nialinių prekių krautuvės rova* ^“uinstų parti- 
otdams nnn 7 iki 10 vai rv. JOS Zaras'l apskrities kO-

a&rfci Arkhtts, kurie bus siunčia-;kių krautuvės atidaromos

ginti vokiečių mažumos in
teresų.i I I 

1 
i

Amerikos Darbo Federaci-Jva^uv^° kaime, ūkininkui 
Ijote nutarė neskelbti strei->Šaučikovui su žmona išė- 
i kų metalo industrijoj, kur 3US dirbti, namie pa-
I atliekami apsigynimui dar- siliko du maži vaikai: 2 ir 
i bai. Darbininku uniios vir- 5 metų amžiaus. Tėvai iš

eidami dirbti krosnyje pa
liko besikūrenančią ugnį, o 
kad vaikai negalėtų išbėgti 
į laukus, namo duris iš lau
ko pusės užrakino. Vaikai, 
bežaisdami su ugnimi, už
degė namo vidų it, užsiliep
snojus visam namui, kartu

Washington, D. C., sau- ' "
šio 6 — Metalo darbininkų Netoli Vaiguvos mies- 
unija, kuri priklauso priei

I

I bai. Darbininkų unijos vir- 
Įšininkai pareiškė, kad vi- 
• sus nesusipratimus 
•arbitracijos keliu.

-
! Marselyje, Pietų

• v

spręs

Pran-Londonas, sausio 6 — _ ~ .
Pranešama, kad Vokietijos j euzi joje, tebeveikia Lietu- 

z naciai ištrėmė 50 lenkų gy-!vos garbės konsulatas, 
dytojų, kurie buvo ligoni-į Šanchajuje, Kinijoj, 
nių viršininkai ir gydė vie-1 veikia lietuviška organiza- 
tinius gyventojus Lenki jo- i ei ja ir esama lietuvių, vieš- 
je. Spėjama, kad lenkus j patauja susirūpinimas Lie- 
gydytojus išvežė į Rein- tuvą ištikusia nelaime.

Puikiausia Dovana— 
Sūnui Ar Dukteriai 

ROYAL Portable rašomoj i 
mašinėlė.

Ją galite Įsigyti labai priei 
narna kaina ir lengvais išsi 

mokėjimais.

DARBININKAS
36A W .Broadmy, So. Bosini, Mass.

Tel. ŠOU 2680

metais.

ftės atidaromos 7.30 vai. 
uždaromos 2 4v. Kavinės iri 

— Statybos fakultetas restoranai atidaromi 8 v.,
uždaromi 24 v. Urmo san-

! niaus universiteto yra pa
leista apie lietuvių pro

— Mirė mokesčių ir rin
kliavų valdybos vyresnis 
revizorius Vincas Blažaitis 
—Blaževičius.

— Gaunama žinių, kad 
Zarasų apskrities žemės ū- 
kio komisijos pirmininku 
yra paskirtas ‘Mraūgas” S. 
Petrovas. Tenka prisimin
ti, kad caro laikais visokie 
Petrovai buvo siunčiami 
kaip sykis į Zarasų aps- 

..jkritį Lietuvai kolonizuoti, 
j Lietuvoje įsigalėjus Mask-

Miesto ribose, Pumpėnų 
gatvės gale, visuomet bū
davo slėni vieta, o lietui 
palijus visuomet buvo šla
pia. Šį pavasarį savivaldy
bė per seniūnus paragino 
valstiečius privežti žagarų, 
molio ir smėlio. Žagarai 
buvo klojami skersai gat
vės, ant jų viršaus molis, o 
paskum smėlis. Tačiau vė
liau kelias nebuvo baigtas. 
Dabar pradėjus lyti, ta ga
tvės vieta tapo visai nebe
išvažiuojama. Pasidarė 
baisus molio purvas, ark
liai pasineria iki pilvo, ko
jomis net žagarus iškelia į 
viršų. at \ *

fesorių, o į jų vietą skiria- atdaros nuo 7 iki 10 vai. ry- 
mi Rozenbliumai. ito.

j Pietų metu jokios per- 
„ . . . traukos nedaroma.—Pasvrtimo apylinkėje j _______

ūkininkai jau išsikūlė do-i — Oficiozinė

miteto sekretorius.

—Likviduotos šios, jau 
prie okupantų, įsteigtos 

Tarybų profesinės sąjungos: buv. 
bilus. Vidutiniškai iš 1 ha Lietuva” n u s i s k undžia, artelės “Vaga”, sunkiųjų 
gaunama 10 centnerių grū-jkad darbininkai ir tarnau-l vežėjų darbininkų ir įmo

nių tarnautojų profesinės 
sąjungos.

— Krepšinio komiteto 
vadovas L. Baltrūnas atsi-. 
statydino iš komiteto va
dovo ir rinktinės trenerio 
pareigų. Jis paskirtas auk
štesniosios technikos mo
kyklos inspektorium. 
Krepšinio vadovo pareigas 
laikinai eina Narkevičius, o

, ; rinktinę toliau treniruos Z.— Lietuvių kalbos zody-:P,,,inal,skag

gaunama 10 centnerių grū- kad darbininkai ir tarnau- 
dų. Toks geras derlius pa- ■ tojai nelanko komunistinių 
sitaiko retai,. I paskaitų. Plačiai įsivyra-

------------ |vęs toks paprotys: klausy
mo jai į paskaitą ateina, už- 

, o paskum 
į^- i ■L“‘^ar?oja

kymu, fizinės kultūros iri L-
sporto komitetas. Visos kad darbimnKai ir
sportinės organizacijos lik- !^™autojai prievarta ver
buotos. Sporto klubus:4®“1 1 komunistines pa
gali steigti tiktai profesi-;

sudegė. Gaisrą likvidavus, —Kūno Kultūros rūmai 
buvo rasti suanglėję vaikų; >u likviduoti, o jų vietoje j
lavonai

-Noragėlių kaime, Aly- 
apskr. įsteigtas vad. 

židinys. Pirmaskultūros 
jos “kult 
reiškė n

“kultūros” darbas papi
rusų kalbos kursų 

surengimu.

—Obelių valsčiuje dėl 
lietaus susitrukde 
zalymas. Todėl vul- 
renka bulves ir rau

na burokus naktį mėnesie-

nes sąjungos, bus tiktai 
trys klubai: Dinamo, Spar- 
tak ir CDK (eentralinis 
darbininkų klubas). Mas
kvos pirštas jau taip toli 
siekia, kad net sporto klu
bai gauna visoje Rusijoje į- 
vedtus vienodus pavadini
mus.

Dr. Ancevičius, buvęs 
Žinių” korespon- 

parašė de- 
“Stalino

— Komunistų 
centro komitetas___
paskaitas “ideologiniais” 
klausimais. Jos buvo su-

! vaikščioti, nes 
klausytojai registruojami. 
Tačiau klausytojai tuojau 
pat “išgaruoja”.

Tas pats laikraštis nusi
skundžia, kad “socialisti
nes lenktynes” kurioje ti
krovėje yra priverstiniai 
darbai, darbininkai nesilai
ką disciplinos. Darbininkai 
ateina į darbą girti, todėl 
J esąs netvarkingas, 

menkai pasireiš
kia darbininkų išradingu
mas.

no redakcija išsikėlė į Vil
nių, Antkainio 6.

—Taip pat baigė kraus
tytis Vilniun Lituanistikos 
institutas. Institutas Vil
niuje įsikūrė buvusiuose 
“Ryto” draugijos rūmuose 
ir Vrublevskio vardo biblio
tekos rūmuose.

Be to, patiriame, kad 
prof. M. Biržiška pasitrau
kė iš Lituanistikos Institu
to direktoriaus pareigų. Jo 
vieton paskirtas prof. V. 
Krėvė Mickevičius.

~ Sovietaiatė- rengtos lapkričio 2, 3 ir 4 d. 
L ‘ trijų paskaitų dvi buvo

skaitomos rusų kalba, o 
trečiąją skaitė neva lietu
viškai “draugas” Zimanas.

į Vilnių tuojaus atėjo į 
jo namus ieškoti autoriaus 
ir jo kurinio. Dėl tokio “nu
sižengimo” Dr. AuceVičius 
negalėjo grįžti į Tėvynę.

Pelningas Biznis

mos

—Veiverių vidurinės mo
kyklos direktorius Jonas 
Kirlys perleido savo perio
dinės spaudos rinkinį cent- 
ralinei valstybės bioHiote- 
kai. Šis rinkinys yra labai 
vertingas, nes apima apie 
10,000 vienetų. J. Kirlys 
pradėjo sistematingai rin
kti visus lietuvių leidinius 
nuo 1009 metų. Jame yra ir

Washington, D. C., sau
sio 6 — Securities and Ex- 

komisija savo ra-
* paduoda, kad aštuo- 
kosmetikos išdirbimo

kompanijos 1939 m. pada- 
pelno $52,000,000, o 

1938 metais padarė $47,- 
000,000 pelno. Pasirodo, leidinių nuo lietuvių perio- 
kad kosmetikos biznis yra/dinės spaudės 
pelningas. 1832 m.

pradžios

— Lapkričio 1 d., Visų 
Šventųjų dieną, Kauno 
darbininkai buvo sušaukti 
mitingan, kurio metu ko
munistai pakišo rezoliuci
ją, kad darbininkai ne-

—“Tarybų Lietuvoje” į !švęstų tikybinių švenčių.!
dėtas straipsnis,^ kuriame Oficialiniuose komunika- 
sakoma, kad bolševikų o- tuose dėl šių mitingų sako- 
kupacijos pradžioje Lietu- ma> ka(į rezoliuciją priė-
voje buvę pradėta steigti 
vad. meno brigadas, prie 
kurių ėmė organizuotis 
chorai, vaidinimai ir t.t. 
Bet pasirodo, kad sovietų 
Rusijoje jokių “meno bri
gadų” nesama, o chorai ir 
vaidinimai organizuojami 
prie profesinių sąjungų. 
Dar vienas įrodymas, ko
kia “laisve” naudojasi so
vietų Lietuva, “genialiojo 
Stalino konstitucijos sau
lei šviečiant”: net chorų 
negalima organizuoti ki
taip, kaip sovietų Rusijojėr

mę “beveik visi fabrikų 
darbininkai”.

—Grenoble universitete, 
mokslus baigė vienas žy
miausių jaunųjų lietuvių 
poetų Jonas Kossu-Alek- 
sandravičius, 1938 m. lai
mėjęs už savo poeziją Lie
tuvos valstybinę literatū
ros premiją. Poetas buvo 
pasiųstas studijuoti pran
cūzų literatūros Nepriklau
somosios Lietuvos Švieti
mo ministerijos, kuri jam 
buvo suteikusi stipendiją. 
Dabartinė sovietų Lietuvos 
švietimo vadovybė iš jo 
stipendiją atėmė.

— Iš Marseille, Prancū
zijoje, gauta žinių, kad ten 
pasilikę lietuviai studentai, 
besirūpindami pavergto
sios Lietuvos likimu, suda
rė lietuviams pabėgėliams 
globoti komitetą. Komite
tą globoja Nepriklausomo
sios Lietuvos garbės kon
sulas p. H. Mallet.

©©©©e©©®©®©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©®©©©©®©©©@©©©©©©©©®®
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PILIETYBES KATEKIZMĄ
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 

Priedermes
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimą ir Atsakymą 
anglą ir lietuvią kalboje.

Kaina Tik 25c.
- Siųskite užsakymus:
“DARBININKAS”

986 W. Broadvvay, So. Bostota, Mass.
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Katalikų Pasiryžimas
sia visi katalikiški laikraš
čiai buvo uždaryti. Rusijos 
diktatorius gerai žino, kad 
kas turi ir turės savo ran
kose spaudą, tas greitai 
turės savo rankose ir žmo
nių nuomones. Pasakytas 

JZ.VU1O nuonamua ii viax>u.cxi

Naujų Metų pradžia yra 
gerų pasiryžimų laikas. 
Nėra abejonės, kad žmonės 
padarė daugybę pagirtinų 
pasiryžimų Naujų Metų 
dienoje, bet vienas pasiry
žimas, kurį kiekvienas tu
rėtų padaryti, dažnai pasi-įžodis nuskamba ir dažnai 
lieka užmirštas, būtent, ’ išnyksta, bet parašytas pa- 
Katalikiškos spaudos rei- silieka. Parašytas blogas 

įžodis apsvaigina skaitytojo 
'galvą ir sugadina jo širdį. 
Nuo šios, taip didelės 
.spausdinto žodžio galybės, 
nepajėgia atsispirti net ir 
apsišvietę žmonės.

Kad išlaikyti šventą ti
kėjimą, žinoti Bažnyčios 
nurodymus, katalikai turi 
įskaityti katalikiškus laik
raščius. Taigi katalikų pa- 
isiryžimas per šiuos metus 

'7 turi būti skaityti, remti ir 
platinti katalikiškus laik
raščius. Į kiekvieną namą 
;turi pareiti nors vienas ka- 
i talikiškas laikraštis. Iš 
________ ; mes katalikiškų 
I laikraščių nebegausim, tai 
branginkime ir visa išgale 
remkime juos čia, Ameri
koje. Darbininkai turėtų 

x . . v . , i padaryti pasiryžimą peržmonių težinotų savo ben- z. x - i x. . Z. -L . siuos metus išplatinti savoarojo Tėvo mintis ir norus, . ...• • u-* i * -i i • organizac. laikrašti Dar- jei nebūtų katalikiškų lai- , ->L xx- u x* i j bininką , kuris visada pil-kraščių. Mes žinome, kad * ’ ................. ,... . - , . . .. . nas pasaulinių žinių; pla-nera kito budo, kuriuo tiek 
daug būtų galima gero pa
daryti Katalikų Bažnyčiai, 
ypatingai šiais laikais, 
kaip per katalikiškus laik
raščius. Mes prašome, kad 
Dievas laimintų katalikiš-

I

kalu.
Katalikiški laikraščiai, 

ypatingai šiais laikais, yra 
labai didelis daiktas žmo-i 
nių gyvenime. Dėl to į šį 
dalyką negalima pro pirš-j 
tus žiūrėti. Amžinos at
minties Pijus XI pasakė: i 
“Katalikiškoji spauda — 
laikraščiai ir knygos — y-! 
ra taip galinga ir reikalin
ga mums, kad visi, kurie- 
darbuojasi jos išplatini
mui, užsipelno didžiausios 
pagarbos. Kas tik bus pa
daryta katalikiškų lai k r aš-1 
čių naudai, aš jausiu, kad 'Lfetuvos
tai man asmeniškai pada
ryta. Reikia rūpintis kata
likiškų laikraščių išplati
nimui, jų skaitymu ir jų 
išlaikymui. Mažas skaičius 
w • a V • ■ ■

■ čiai aprašo kolonijų veiki
mą; nurodo Katalikų Baž
nyčios mokslą įvairiais gy- 

įvenimo klausimais; talpina 
Popiežių raštus ir tikybi
nius straipsnius. Dar dau- 

kos spaudos darba. Mes g^. Darbminko jsplati- *• mmii mininTia no Tilrnimu turėtų rūpintis ne tik 
darbininkai, bet visi katali
kai lietuviai, nes visų yra 
pareiga platinti katalikiš
ką laikraštį.

Jei Dievo vardu Popie-

laiminame netik katalikiš
kus laikraščius, bet visus, 
kurie darbuojasi, remia 
skaito ir juos platina.”

Katalikų priešai labai
gerai supranta katalikiškų žiai įsako katalikams skai- 
laikraščių svarbą. Kada ,tyti ir platinti katalikiškus 
Rusijos Stalinas užgrobė laikraščius, ar Bažnyčios 
Lietuvą, kas pirmiausia1 sūnūs ir dukterys nepada-kas pirmiausia' sūnūs ir dukterys nepada- 
buvo padaryta? Ar Bažny-jrys Naujų Metų pasiryži- 
čios sudegintos? Arkuni-jmo paklausyti Kristaus 
gai išžudyti? Ne. Pirmiau-Vietininko? ~ T.

AMERIKOS KONGRESAS
Sausio 6 d. susirinko (bar ant visko mokesčiai 

Jungtinių Amerikos Vals-'uždėti. Jei valstybė uždės 
tybių kongresas svarstyti dar didesnius mokesčius 
didžios svarbos klausimus, ant pragyvenimui reikalin- 
Kongreso nariai turėt iš- gų daiktų, darbininkai bus 
spręsti Prezidento Roose-' priversti reikalauti dides- 
velto pasiūlymą skolinti nio atlyginimo. Ar Ameri- 
Anglijai visokią karinę ka begelbėdama Angliją
medžiagą: karo lėktuvus, j nesukels čia visuomenės 
laivus, šautuvus ir t.t., ir nepasitenkinimo? Ar nesu
tik karui pasibaigus parei- kurstys šalyje 
kalauti už tai iš Anglijos jos? 
atlyginimo. Manoma, kad j 
Kongresas, 
svarstymų, priims prezi
dento pasūlymus.

Kongresas taip pat turės 
išspręsti kaip sukelt pini
gų sumą reikalingą šalies 
apsiginklavimo reikalams. 
Kongreso bus pareikalauta 
dešimties bilijonų dolerių 
tam reikalui. Iš kur imti 
tiek pinigų? Uždėti dides
nius mokesčius? Jau ir da-

revoliuci-

p o trumpų
Kitą dalyką, kurį Kong

resas turės svarstyti, tai 
Amerikos skolos klausi
mas. Jau yra pasiūlyta 
Kongresui, kad valstybei 
būtų leista užtraukti skolą 
iki 60 bilijonų dolerių.

Visuomenė tikisi, kad 
naujai susirinkęs Kongre
sas, visų pirma aptars da
lykus, kurie liečia Ameri
kos žmonių gyvenimą, kad 
šiuo nepaprastu metu, ka

DARBININKAS
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E.Westinghouse Electric kompanijos įstaigoje, 
Pittsburgh, Pa., moterys pagelbėja pastatyt didžiau- 
sį turbininį generatorių, kuris gali išvystyti 65,000,- 
000 watts.

Dr. Pranas Šacikauskas

Daugiau Katalikiškos Vienybės

—Keliais atvejais jau ra
šėme, kad bolševikams dez
organizavus Lietuvos že
mės ūkį, naujieji tvarkda
riai nesugeba net nuimti 
Nepriklausomosios Lietu
vos laikais įsėtų javų ir pa
sodintų šakniavaisių. Ypač 
didžiausia betvarkė viešpa- 

Į tau ja naujai įsteigtuose 
sovchozuose. Per visą Lie
tuvą organizuojamos vadi
namos talkos, į kurias pri
verstinu būdu siunčiami 

i 

darbininkai, tarnautojai 
valdininkai, ir net mokslei
viai. Žmonėms nebeduoda
ma net sekmadienio poil
sio, nes dėl bolševikiškos 
betvarkės pūva laukuose 
daržovės. Taip pat moks
leiviams trukdomas moks
las, net ir jie siunčiami į 
šias talkas. Miestelėnams 
sudaromi didžiausi nuosto
liai, nes neturėdami spe- 
cialinių drabužių bei apavo, 
jie priversti laukų dar
bams naudoti savo nepri
taikintus drabužius ir ava- 
lyną. Po kiekvienos tokios 
priverstinos talkos mieste
lėnai, sugrįžę namo, su gai 
lesiu žiūri į savo galutinai 
supurvintus ir suplyšusius 
drabužius ir batus, kurių 
naujame “sovietiškame ro
juje” jau nebegausi.

ig^vu uainjLiuj nariu, o 
'nesustingusiu, epileptiku. 
•Krizėse ir pavojuse negali
ama tenkintis tik pasimisti- 
škomis dejonėmis. Ir daug 
mažiau privalom skųstis li
kimo abejingumu ir nusi
minimu: “Nei kas bedary
ti!”

Turime atlikti savo pa
reigas, kaip žmonės, kaip

Šiandien kiekvienas, gi-j gyvu Bažnyčios 
liau žiūrįs į gyvenimą gali 
pastebėti įsigalėjusią pa
žiūrą: jei katalikas kasdien 
kalba poterius, penktadie
niais nevalgo mėsos, šven
tadieniais klauso mišių, at
lieka velykinę, susirgęs 
šaukiasi kunigo, laidojasi 
su bažnytinėmis apeigomis 
—tai apie tokį sakoma, kad 
jis pavyzdingas katalikas, krikščionys. Privalome sti- 
Kunigai su tuo apsiprato ir priai valdyti vairą šelstan- 
tokį savo parapijietį vadi- čioje jūroj. Sukaupti visas 
na praktikuojančiu.

Tačiau,

i

jėgas, drąsos, dar kartą 
dar giliau pa- drąsos! Juk Dievas su mu- 

žvelgus į tą klausymą, gali- mis! 
ma pasakyti, kad tai yra 
tik pusė kataliko. Tiesa, jis mą ir dorinį pakilimą, lai- 
atlieka religinę praktiką ir mėkim nusimihėlius ir abe- 
rūpinasi savo sielos išga- jojančius, laikykimės išti- 
nymu, bet tas rūpestis yra kimumo ir plėskime Kris- 
siauras, asmeniškas. Jei 
jam terūpi tik savi, o ne vi
sos Bažnyčios, artimo rei
kalai, tai toks dar nėra pil
nutinis ir sąmoningas ka
talikas.

Katalikų Bažnyčia yra 
bendruomenė, organizaci
ja, ir čia reiškiasi organi
zuotas bendravimas. Kaip 
organizacijos turi valdybas 
ir narius, taip ir Bažnyčia 
turi valdomuosius organus 
—popiežių, vyskupus, ku
nigus ir narius—visą ti
kinčiųjų kolektyvą.

Įsikūrusiai organizaci
jai pradžioje sekasi, žiūrėk 
apsileidžia nariai: tai val
dyba iš kailio neriasi, ta
čiau reikalai menkėja, vei
kimas silpsta. Tas pats ir 
su Bažnyčios organizacija. 
Kas iš to, jei popiežius ra-į 
šys turiningiausias encikli-, 
kas, vyskupai kels balsą į 
prieš negeroves, kunigai i 
skelbs tiesą, bet jei Bažny- masi be vidurinio susikau- 
čios nariai liks pasyvūs ir pimo, nemokama aukotis, 
kurti, būkite tikri, kad Ba- nemokama apaštalauti, or- 
žnyčios interesai pradės ganizuoti i r misiojonie- 
merdėti. Todėl reikia būti

Žadinkim religinį atgiji-

taus Karalystę! Apašta
laukime tautoj žodžiu, raš
tu ir pavyzdžiu!

Niekad pasauly nebuvo 
tiek religinių sukrėtimų, 
sumaiščių ir baisių smū
gių, kaip šiandien. Tokie 
faktai šaukiasi vidinės ka
talikybės ugnies, kuri su
šildytų baigiančią stingti 
pasaulio širdį. Tokios ug
nies mums gali suteikti 
pirmųjų amžių krikščiony
bės religinis pakilimas ir 
greitas jos plitimas, įvyk
dytas uolių tikėjimo apaš
talų misionierių, šarvuotų 
tikėjimo skydu ir drąsa.

Ar daugelį mūsų sužavė
jo eucharistinis ir liturgi
nis sąjūdis? Ar daugelį pa
traukė prie savęs Kristaus 
meilė? Deja, bailiu balsu 
reikia pasakyti, kad ne. O 
kodėl tai yra? Dėl to, kad 
per menkai suprantama 
katalikybės esmė, meldžia-

I
I
I

da visas dėmėsis yra nu
kreiptas į apsiginklavimą 
ir teikimą pagalbos Angli
jai, šio krašto darbo žmo
nių reikalai nebūtų užmir
šti, kad darbdaviams ne
būtų leista išnaudoti dar
bininkus savo naudai. T.

' i

riau!
Apaštališkam darbui 

šiandien trūksta nesava- 
naudės vienybės, trūksta 
tikslą suprantančios vieny
bės ir drausmės. Katalikų 
Akcijoj turi būti sumany
mų ir darbų centrinė, kuri 
diriguotų visam katalikiš
kam pasauliui.

dezorganizacija, kurią bol
ševikai savo valdymu įve
dė. Iš paskelbtų duomenų 
matyti, kad ūkininkai, kaip 

j paprastai, savo darbą atli
ko be jokių priverstinų tal
kų ir be jokių pamokymų 
iš “draugo” komisaro pu
sės. Laukai liko nenuvaly
ti kaip sykis sovchozuose, 

i kuriuos okupantai pristei- 
įgė. Pa v., Kėdainių apskri
tyje cukrinių runkelių dar 
tebebuvo nenuvalyta per 
80 ha. Baisogalos valsčiuje, 
Valatkonių sovehoze dar 
nenukąstą 7 ha.; Dotnuvos 

'valse. Zališės sovehoze — 
į 10 ha.; bulvių daugiausia 
i liko nekastų Betos ir Ne
makščių rajonuose. Siruti- 

T.škių buv. dvare (prie Kė
dainių) nekastų bulvių yra 
apie 30 ha. Pašarinių run
kelių laukuose yra apie 2 
nuoš. Rudens arimo liko a- 
pie 45 nuoš. Čia darbus su- 

! trukdė ir apskrities virši
ninko įsakymas taisyti ke
lius, kuriuos raudonoji ar- 
mja galutinai suardė. Vil-

■ kaviškio apskr. nerautų 
runkelių yra 100 ha. Di-

i džiausi nekastų runkelių 
plotai yra Simanėliškių ir 
Rementiškių sovchozuose. 
Nekastų bulvių yra apie 5 
nuošimčiai i r pašarinių 
runkelių apie 7 nuoš. Ru-

kų darbininkai nebe juo
kais griebėsi darbo, kad 
įaukus nuvalytų. Nežiūrint 
jėgų įtempimo, dar ir šian
dien viso krašto laukuose 
yra nenuvalyta apie 6 nuoš. 
šakniavaisių, apie 2,5 nuoš. 
bulvių ir apie 800 ha. cukr. 
burokų. Atskilose vietose 
tas procentas žymiai dides
nis.

Tuo tarpu visai arti spa
lių revoliucijos sukaktuvių 
šventės. Mums būtų didelė 
gėda, jeigu ligi šių švenčių 
dar neužbaigtume darbus 
iaukuose.

Todėl aš kreipiuos į vi
są darbo inteligentiją, į 
moksleivius, į miesto dar
bininkus ir kviečiu išvykti 
į laukus padėti užbaigti ru
dens darbus.

Nors jūsų dauguma ir 
nepratę žemės darbų dirb
ti, nors darbo sąlygos ru
denį ypatingai nepatogios, 
bet gerai žinau, kad daugu
ma jūsų esate artojų vai
kai, kaimo sąlygose užau
gote ir jums nebus per sun
ku kaimui patalkininkauti 
šiuo kritišku momentu.

Taip pat kreipiuos į tuos 
valstiečius, kurie savo lau
kuose rudens darbus jau dens arimo liko apie 20 
baigia. Be abejo, darbų

Štai kokį atsišaukima iš- niekad nesimato. Bet kai kastų buivių yra 8 nuos. ir 
leido žemės ūkio komisą- ką galima atidėti ir ateiti į pašarinių runkelių 15 nuo- 
ras: “Šiais metais šaltis talką tiems, kurie dėl vie-išimčių. Čia pastaromis die- 
prasidėjo žymiai anksčiau, įno ar kitokių priežasčių at- nomis derliaus ėmimas bu- 
negu normaliai mūsų kraš
te prasideda. Valstiečius 
bedirbančius lauke jis už
klupo visai netikėtai. Ant 
lauko dar tebebuvo ne ma
ži plotai pašarinių šaknia
vaisių, cukrinių burokų ir 
bulvių. Valstiečiai ir lau-

i

nuoš. Biržų apskrityje ne-

Iš surinktų žinių vo pertrauktas, nes smar
kiai šalo. Barometras rodė 
18-10 laipsnių žemiau nu
baus.* Šiaulių apskrityje ne 
nuimtų šakniavaisių plotas 
yra didžiausias — 327 ha. 
Linkuvos valsčiuje cukri
nių runkelių tebėra dirvoje

Pijus XI, kaip tik reika
lavo, kad šis katalikų vei
kimas būtų atremtas į baž
nytinę hierarchiją. Vienas 
Kristaus Karalius, vienas 
įstatymas, vienas žodis, 
viena akcija turi būti mū
sų apaštalavimo Šukiai.

Mes nesam perdaug tvir
ti, kad kiekvienas galėtu
me ką nors nuveikti. Vie-

siliko.
matyti, kad labiausiai at
siliko dvarai ir stambesni 
ūkiai. Stebėti tuo netenka. 
Dvarų ūkis šią vasarą per
gyveno žemės pertvarky
mą. Tas, be abejo nemažai | 
atsiliepė į darbų eigą. Nors 
dvarui nei darbininkai, nei apie 50 ha., Joniškio v. a- 
valstiečiai niekad simpati- pie 45 nuoš., Žeimelio v.— 
jos nereiškė, bet reikia įsi- 80 ha., Šiaulių v. — 50 ha. 
sąmoninti, kad šiandien Nekastų bulvių yra 5,5 
dvaras jau nebe tas. Seno- nuoš. ir pašarinių runkelių 
jo pono nebėra. Dvaras pri- apie 15 nuoš. Kauno aps- 
klauso valstybei, visai liau- krityje nekastų cukrinių 
džiai. Todėl visa liaudis tu- runkelių yra 9 nuoš., paša- 
ri būti užinteresuota, kad rinių runkelių 9 nuoš. Ru
jos žinioje esantis turtas dens arimas čia nė neįpu- 
būtų tvarkoje, kad darbas sėtas. Mariampolės apskr. 
būtų tinkamai atliktas, y- cukrinių runkelių yra dir-

nybė—galybė. Jokia gera pač kad visa tai, kas liau- voje 200 ha. Nekastų bul- 
valia nebus suparaližiuota^ies žemėje užaugo, būtų vių yra 2 nuoš. ir pašarinių 

runkelių 6 nuoš. Dėl šalčių 
porą dienų darbai laukuose 

i buvo pertraukti.
Apskaičiuojama, kad cu- 

ikrinių runkelių laukuose 
dar yra 800 ha., t. y. 8 nuo
šimčiai bendro ploto. Že
mės ūkio komisaras krei- 

1 peši į kitus komisarus pra- 
nors Lietuvos kli- j žydamas atleisti bent dalį 
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būtinosios vienybės ir, sa- ! nuvalyta. " 
vaime, tuo pačiu išnyks iš I aš pilnai esu įsitikinęs, 
mūsų tarpo tuščias egoiz- kad šis mano kvietimas pa- 
mas* . _sieks visus kurie tik gali

Tik tikėjimas, laimė ji- nuo kasdieniniu d<*x-|
mas ir vienybė ves mus įjbų atsitraukti ir ateiti kai-' 
gražią ateitį. Ten kur kuni- muį j talką.” 
gas nebegali prieiti, ten pa- “Draugas” žemės ūkio!

sieks visus kurie tik gali 
i savo dar-

sauliečiai turi ateiti, padė
ti, gelbėti. Ką kunigas ga

li padaryti, jei Dievo žodį 
žmogus gal išgirsta vos 
kartą į mėnesį, o minta kas 
dien neutraliais, net lais
vamaniškais laikraščiais. 
Jų vienas kitas, bedieviš
kas organas kartais turi 
daugiau skaitytojų, negu 
katalikiškas 1 a i k r a š tis. 
Skaito tie patys vadinami 
praktikuojantys katalikai. 
Jie savo pinigais palaiko 
lasvaminišką spaudą. Kur 
gi mūsų katalikai vyrai— 
spaudos apaštalai ? Tame 
darbe gali dirbti kiekvie
nas susipratęs katalikas 
vyras. Tai jo šventa parei
ga, kovoti raštu ir atvirai 
žodžiu. Įsivaizduokim, kad 
staiga 400 milijonų katali
kų pradeda vykdyti visus 
Dievo įsakymus, kaip juos 
aiškina. Bažnyčia. Bežiū
rint atsinaujintų žemės 
veidas; gyvenimas pagro- 
žėtų, susitvarkytų — pasi
darytų viena šeima, kurios 
Tėvas yra Dievas. į }

komisaras verčia bėdą šal 
čiams, j 
matui yra visai natūralu'tarnautojų iš įstaigų ir 
kad šaičiai prasideda lap-| aukštesniųjų klasių moks- 
kričio mėn. Tikroji priežas-1 leivius, kad jie galėtų vykti 
tis betgi yra ne šalčiai, o lį darbus.

Byron Clarke, Jr., R. J. Boltz, žuvusio Philadel
phijos finansinio burtininko raštininkas, atvyko iš- 
aaiškinti $16,500 palikimą, kuris dingo, kada Boltz 
mirė.
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Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

A. D.

Geras Pavyzdys Štai gražus pavyzdys 
kurio kiekvienas galime 
pasimokyti ir bandyti jį 
pasekti. Jaunieji į talką, 

• tėvynė reikalauja pagal
bos, tai mums proga paro
dyt jai savo meilę. Dabar

IS

šaltas vėjas už langų ba Bažnyčiai, tenai rasime 
švilpė bepūsdamas sniegą šitą žilagalvę, linksmai nu- 
į visas puses. Trumpa žie- siteikusią, geraširdžią se- 
mos diena pasibaigė, greit nukę. Dirbo 
sutemo. ] 
gus smarkiai žengė _____  ____ __ __
keliais. Šviesa nuo žiburių ne dėl garbės, bet dėl sa- bės darbus ir nereikalauja 
švietė per langus. Tuo jaus 
gatvės bus tuščios, tada 
bus girdėt vėjo ūžimas ir 
staugimas.

Viename name žiburių 
šviesos nematyt, tenai 
tamsoje prie krosnies sėdi 
siūbuojančioj kėdėj senu
kė; rankose laiko mezginę, 
bemegzdama megstinį sa-’vct 
vo anukui ji užmigo. Liep- inr’ 
snos nuo krosnies spindėjo' 
ant jos veido. . 
džiai sapnavo ____ ____
šypsena žaidė jos lupose— įr susitrenkė šonkaulį. Ne-, 
šypsena išbraukė senatvės niūrint to,_ kad skaudėjoI 
raukšles. Nieko nebuvo na-; son4, _ J1 ėjo rinkti aukas. 
mie, vaikai išėję, vyras pabėgėliams. I
darbe. Kokie buvo jos die
nos darbai? Be šeiminin
kės darbų ji tą dieną rinko 
aukas pagelbėti Lietuvos 
pabėgėliams. Kai išgirdo a- 
pie jų likimą tuo jaus pasi
aukojo eiti rinkti žtukas. 
Jau nepirmas kartas jai giant viską baltu paltu. Ti- 
rinkti aukų mylimai tėvy- kra Kalėdų atmosfera, 
nei ir jos vaikams. Kur tik Kūčių vakaras, 
reikėjo padirbėt tautai ar- Žmonių tarpe buvo auk- kišenėn įkišęs. Sykiu su
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Kiekvienas žmo-'daugiau nepajėgs tik tada įdirbėti tėvynei, 
kiai žengė savo1 pasilsės. Ji dirba ne sau,! Senukė dirba labdary-

vo artimo.
Netoli jos namų gyvena_______ _____

pulkas karvelių; jie tikros nes žino, kad jos darbafiri 
pastogės neturi. Kiekvieną idealai kilnesni 
dieną senukė jiems nume- ką. 
ta sudžiuvusios duonos ir — 
kitų trupinių. Kai tik ati- reikia daug tokių, 
darydavo duris arba langą tyliai ir kantriai dirbtų tė- 
jiems išmesti ką nors, kar- vynės naudai.
vėliai tuo jaus sulėkdavo^ Tokiems, kurie nereika- 
prie jos. liauja ir neieško puotų,

Vieną dieną jai benešant garbės tikrai galime pritai- 
• Ji gal^saL išbarstyti trupinių karve- kinti rašytojo Kochonovs- 
’ dėl to kad liams ji griuvo ant gatvės kio eiles:

atmokėjimo arba garbės. 
Kantriai kenčia pašaipą,

už pajuo-

Mūsų tautai šiandien 
kurie

O jei kam atviras kelias 
į dangų,

Tai tiems, kurie tėvynei 
tarnauja.

• v

Petras norėjo atsisakyti,

Linksmos Kalėdos
Didelės baltos snaigės iš 
lėto puolė ant žemės. Snie
gas tyliai čirškėjo, apden-

štas stipraus kūno sudėji
mo jaunas vyras. Jo mėly
nos akys nuliūdę; jo eisena

Lietuvių Katalikų Seimelis
šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 

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

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

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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ŽMONIŲ LAISVĖS EKONOMINE 
GARANTIJA

( Kalba pasakyta Sausio 22,1939)
Taip pat darbuotė nesikreipia į laisvę. 

Beveik visi darbo reikalavimai šiandien krei
piasi i valandų nustatymą, į pagerinimą dar

___ _  „ . ___ _ < 
lūs — traukė Petrą nuo’kai mes ėjome iš krautu- 
vieno kampo į kitą. Paga-vės.
liau rado traukinį ir lėlę, j — Taip, pasilik su rau- 
kuire jiems labiausiai pati- mis šį vakarą, jeigu neturi 
ko — Petras nupirko. Lin-'kur kitur prisiglausti — 
ksmas juokas tryško iš pratarė jo mamytė, 
vaikučių. Petras dar nu-J
pirko jiems visokių saldai- bet kai matė Vincento ir 
nių. Išėjo iš krautuvės visi Lucijos prašančias akutes, 
linksmi. Vaikučiai bijojo, jų mamytės gražią šypsc- 
kad kai mamytė pamatys ną, sutiko pasilikt. Tą va
juos su tais daiktais, ma- karą per Kūčias jis visus 
nys, kad jie pavogė. Todėl pralink s m i n o. Vaikučiai 
ir paprašė Petro, kad jis prie jo prikibo kai bitės 
sykiu su jais pareitų į na- prie medaus. Motinos aky- 
mus. Jis sutiko, nes žinojo se žibėjo linksmos ašaros, 
koks džiaugsmas vaikams Tikrai angelas atsiuntę ši- 
buvo tie žaislai. tą aukštą linksmaus būdo

Jis įėjo į švarų kambarį; 
vaikučiai jį ten paliko i 
nubėgo į kitą, i________
—Mamyt, mamyt, žiūrėk' 
ką Dėdė Petras mums nu
pirko, 

i —Koks Dėdė Petras? ji 
paklausė, 

j — Jis sėdi kitame kam
baryj, mamyt, atsakė Vin
centas.

j Petras nustebo kai pa
matė jauną moteriškę, ma
lonaus sudėjimo. Vaikučiai 
stovėjo prie jos.

—Štai Dėdė Petras. 
Petras po valandėlės 

pratarė:
j

— Labą vakarą, dova
nok jeigu jus užgavau nu-! 
pirkdamas tas dovanas — 
kai mačiau jų veidus prie 
žaislų krautuvės, negalė
jau praeiti nenupirkęs 
jiems ką nors.

— Aš paprastai nelei
džiu savo vaikučiams pri
imti dovanų iš svetimų — 

—Ak, kad aš galėčiau kadangi Kalėdos ir vaiku- 
turėti tokį traukinį, aš nie- čiams labai patinka tie da- 
kad traukinio neturėjau, lykai, neturiu širdies pri-

— Man patinka ta lėlė versti jų atgal tuos daly- 
su šviesiais plaukais—pra- kus sugražinti. Labai dėkų 
tarė mergaitė, pakeldama už jas. Pati norėjau jiems 
savo galvą, dideles skais- j nupirkti, bet vis tų pinigų 

rėjo į jį-
—Einam į krautuvę, ti

kiu kad tenai rasime viso
kių žaislų. Paėmė ją už 
rankos ir ėjo į krautuvę.! 
Vaikučiai nebijojo, jiems!lyginimo. Vaikučiai bijojo, 

• patiko šis šypsojantis vy-jkad nepriverstum jų gra-
--- — - I — - - - - V . -BI

tuvę sužinojo, kad mergai
tės vardas buvo Lucija ir 
berniuko Vincentas — jis 
jiems savo vardą ir pasa
kė. Jis pradėjo vadinti jį 
Dėdė Petras. Krautuvėje, 
vaikučiai linksmai rykte- 
lėjo, kai pamatė visus žai
slus. Peržiūrėjo visus žais-

Vivian Kempler demonstruoja pliastišką ringę, 
■vartojamą automobiliams, lėktuvams, šukoms, bran
genybėms ir tt. Pliastika yra aiškiai permatoma ir 
yra atspari acid’ui ir alkoholiui.

degė papirosą. Ta žavinti 
muzika priminė jam tas 

lėta; jo drabužiai" nors ir'linksmas dienas, kurias 
nudėvėti, bet švariai užlai- praleido besimokydamas 

Vienoje. Kai Hitleris už
ėmė tą miestą, jis jį aplei
do. Ta graži muzika pra
džiugino jį — užmiršo, kad 
jis tik turėjo kišenėje ke
lis dolerius, kad jis vienas 
svetimame mieste, pradėjo 
niūniuoit Kalėdinę giesmę.

Priėjo prie lango, kuria
me buvo pridėta visokių 
žaislų. Sustojo. Pastebėjo 
mažą berniuką ir mergai
tę stovint prie lango, abu 
prikišę nosytes prie lango 
žiūrėjo žėrinčiomis akimis 
į žaislus. Jų drabužiai nors 
ir apdriskę, bet vis šilti. 
Pratarė jis:

— Tas traukinys 
gražus, ar ne?

Berniukas atsakė:

kyti. Jis ėjo rankas palto

kitais žiurėjo j gražiai su
rengtus krautuvės langus. 
Įvairios spalvos žiburiai 
vyliojo akį, traukte traukė 
žmogų prie jų, kad jis su
stotų ir žiūrėtų į jas. Beei
nant jis girdėjo praeinan
čiųjų kalbas ir juokus. Jį 
dar nepalietė rami Kalėdų 
atmosfera. Žinia, kad jis 
sykiu su mylimaisiais ne
galės praleisti šventes slė
gė ji taip, kad jis buvo 
liūdnas — ėjo paskendęs 
savo mintyse. Praeinant 
muzikos krautuvę, girdėjo 
begriežiant Vienos valcą, 
sustojo, išėmė papirosą, 
atsirėmė prie namo ir už-

bo sąlygų, ir į teisę organizuotis — ir visi yra 
geri, naudingi, ir būtinai reikalihgi. Jie turi 
būti paraginti ir ne nugąsdinti. Bet šie rei
kalavimai rodo, kad darbuotė šiandien dau
giau pabrėžia būdą, vietoj tikslo. Jie įrodo, 
kad darbuotė mąsto tik apie tuos dalykus, 
kurie patenkina žmogaus materialinį apetitą, 
vietoj apie tuos, kurie patenkina jo garbę, 
kaipo žmogaus. Jie rodo, kad darbas yra pa
tenkintas tik sukurtu turtu, ne kuriančiu 
turtu; suvartojančiu turtu, ne vaisingu tur
tu. Nors ir darbas turi reikalauti savo teisių, 
ir trumpų darbo valandų, teisingo uždarbio, 
gerų darbo sąlygų, ir teisę laikytis savo są
jungos, ji negali taip pat pamiršti, kad jos 
tikra taika ir sekimasis daug giliau eina, ne
gu šie dalykai rodo. Nes, nors jie ir visi pri
žiūrėti, žmogus vis dar nebeturi nepriklau
somybės. Kolei darbininkas savo algą ima 
nuo savininko, kuris jam moka, kolei jis pri
klausąs organizacijai dėl savo gerų darbo 
sąlygų, jis neturi nepriklausomybės, nors ir 
gerai pavalgydintas. Laisvė reiškia asmeny
bės išvadavimą iš kitų tiranijos. Darbas turi 
atsiminti, kad galima turėti šalį gerai paval
gydintų vergų, kurie gyvena svetimų namuo
se, dirba svetimų dirbtuvėse, naudoja sve
timus įrankius. Priklausančių piliečių tau
ta nėra tos tautos rūšis, kurios mes trokšta
me būti.

Tegu darbas pamiršta savo prastus četa- 
pionufe, kurie ragina tik sukurto turto išdali

w •

tą aukštą linksmaus būdo

įr su vaikučiais giedojo Ka- 
šaukdami: *«dines S^mes.

| Nuo to laiko Petras su- 
■ rado savo tikrą meilę. Me- 
Itai praėjo, dabar Petras 
■visas šventes praleidžūa su 
Vincentu ir Lucija, su jau
nesniais Stasiu ir Pijum ir 
kūdikiu Leokadija — nes 
dabar jis yra jų tėvas.

A. Dragys.
Gyvenimas — tai privile

gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 

• spėsi jas išnaudoti.
i -........... -............ —--------
Į
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čias rausvas akis ir pažiū- trūksta. Sunku be vyro.
w • • • •

Petrui patiko jos švel
nus balsas, šypsena, nesiti
kėjo matyt moteriškę jo 
amžiaus.

—Nereikalauju jokio at-
1 — — —■ — — — — • t

I

labai

Marjore Lawrence, Aus-

j ras. Beeidamas per krau-jžinti tuos dalykus už tad 
ir atėjau kartu su jais. 
Linkiu visiems Linksmų 
Kalėdų — Labą nakt. į

— Neik dėde Petrai, —.
jaunas Vincentas prabilo, tralijos operos soprano, at- 
—būk pas mus šį vakarą, i vyko lėktuvu į New Yorką 
papasakok mums apie Ka-!dalyvauti Britų gelbėjimo 
ledų dieduką ir pagiedok Į koncerte, Carnegie svetai- 
tą giesmę, kurią niūnavai • nė ja.

nimą, vietoj kito kuriančio turto išdalinimo. 
Vietoj palengvinti ekonominį nepatenkinimą, 
šie komunistai jam priduria, ne per sugrąži
nimą vaisingos nuosavybės asmenims, bet 
per jos amžiną neigimą visiems.

Mažiau mastykite apie ką kapitalizmas 
duos ir daugiau mastykite apie ką kapitaliz
mas dalinsis. Darbo garbė nesiranda tame, 
kad ji savo rolę perkels nuo mokesčių į mo
kesčių priėmimą, bet randasi savininkavime, 
nes žmonės yra laisvi piliečiai laisvoj šaly. 
Kokia bus žmogui nauda, jei sukurdamas 
darbininkų sąjungą jis praras savo laisvę? 
Atiduok vaisingą nuosavybę keliems kapita
listams arba keliems diktatoraims, ir jie tuo
jau jums numes duonos kąsnelį ir teatro bi
lietą, bet su sąlyga, kad tylėtumėte. Jūs gal 
dirbsite didesniuose fabrikuose, gal valgysite 
skanesnius pietus, gausite didesnius atlygi
nimus, bet jūs vis pasiliksite vergai. Ėmė 
šimtą metų atitaisyti liberalizmo klaidas, bet 
jei mes pasiduosime tiems, kurie prašo mūsų 
mastyti tik žemesnių geidulių terminais, ir 
ne laisvės progos terminais, mes būsime pa
metę laisvės džiaugsmą ir tada turėsime ją 
atpirkti, kaip Kristus mus atpirko krauju ir 
pasiaukojimu. Neapsivylkite tais, kurie vie
nija laisvę su gausumu arba kurie, kaip vie
nas Anglų rašytojas, sako: “Laisvė reiškia 
“užtektinai pievų, užtektinai pigų gabenimą, 
užtektinai pigų kiną, teatro kėdžių ir pana
šiai.” (Strackey‘*The Theory and Practice of

Socialism”).
Ypa tikrai juokinga sakyti, kad laisvė y- 

ra paklusnumas bent kurio žmogaus valiai, 
arba kad, jeigu diktatorius parūpina visus 
žmonių materialinius reikalavimus, žmonės 
tat yra laisvi. Yra klaidinga vienyti laisvę su 
materialiniu gausumu, nes tokia laisvė yra 
panaši į karvių laisvę žaliuojančioje pievoje, 
vaikų laisvę saldainių fabrike, juodvarnių 
laisvę javų laukuose, arba Militantų Ateistų 
Draugijos pirmininko laisvę šventoje vietoje. 
Laisvė nesusideda iš gausumo materialinių 
daiktų, kuriuos žmogus turi. Jeigu tokia yra 
laisvės esmė, tai visai nebėra skirtumo tarp 
katės, kuri yra pilna paukštelių, ir komunistų 
vado, kuris yra pilnas caviar’o. Abudu yra 
laisvi, nes abudu pilni. Toks supratimas su
maišo laisvę su patogumu, sutikimą su davi
mu. Laisvė išeina ne iš pilno pilvo, bet iš dva
sios; reiškia, žmogus turi teisę pasirinkti, kas 
yra gera, įiežūrint, ar jo pilvas bus pilnas ar 
tuščias. Kiek gero padarys materialiniai pa
togumai, jeigu žmogus neturės laisvės, kad 
Valstybė yra visagali? Kiek gero yra visi pa
saulio kinų bilietai, jei tu neturėsi teisės 
klausyti Dievo pagal savo sąžinės balsą? 
Nors ir būtų galima pastatyti valstybę, ku
rioje neatsirastų bedarbių ir neturtingumo, 
bet kurioje būtų užtektinai žaismų ir pasi
linksminimų, piliečiai vis būtų nelinksmi, nes 
su vsu tuo turtu jie vis norėtų nusipirkti tai, 
ko valstybė jiems neparduotų, nes neturėtų



(1930-1940)
ziau to nuo&ekivmo reikalavo ir 
iš save kiausytojų-studentų. Stu
dentai žinojo, jog prof. A. Alek
nai geriau patiks, jei rašydamas 

_ seminarą derk, arba pasikalbs- 
ir jimo metu ką nors nedasakysi, 

negu, kad rašydamas perdaug a- 
■liuzijosn prirašyti. Vieną kartą

ANTANO ALEKNOS MIRIMO 
DEŠIMTMETĮ MININT

Tąsa. |

1922 metais įsikūrus Lietuvos 
Universitetui, A. Alekna buvo 
pakviestas extraordinariniu pro
fesorių į Teol.-Filosofijos fakul
tetą istorijai dėstyti, kame ir 
pasiliko ūki mirties.

Prof. A. Alekna buvo darbo ir įr šio rašinio autoriui teko iš 
pareigos žmogus. Paskaitoms prof. A. Aleknos susilaukti (ne
skirtų valandų stengėsi neaplei
sti. Negalėdamas į paskaitą at
vykti, visuomet rūpinosi apie tai 
savo studentams pranešti.

A. Alekna būdamas geras sa
vo srities dalyko žinovas, mūsų 
mokykloms parūpino bene ge
riausius ir išsamiausius Bažny
čios ir Lietuvos istorijos vadovė
lius. Be vadovėlių dar yra para
šęs plačią istorinę studiją —“Že
maičių Vyskupas Motiejus Va- žvakės, tuomet, žmonėms ne taip gerai kaip
lančius”. Iš jo verstinių veikalų neabejojant reikia> manyti) kad 
reikia suminėti Šeimos Lagerlof dar daug naujų ^0^ lobių mums atrodo dar liūdniau negu

žiūrint, kad ir giminaičiui) rim
tos pastabos už plačius istori
nius “filosofąvimus” bei nukry
pimus į smulkmenas. Paskaitų 

i

Hockey žaidikai Madison Sq. Garden, New Yorl e.

□. Amerikos prezidentas 
Roosevelt karo paliaubų 
sukaktuvių proga lapkr. 11 
d. padarė sekančią aliuziją 
į okupuotas mažesnes tau
tas: “...Mes, gyvieji šian
dieną, ne tik egzistuojan
čiose demokratijose, bet 
taip pat tarp gyventojų 
mažųjų tautų, jau užimtų 
—galvojame platesne pra
sme apie palaikymą naujos 
tvarkos, prie kurios mes 
buvome pripratę ir kurią 
mes nusistatę tęsti...”

paskelbtas vokiečių ka
riuomenės iš šiaurės Suo
mijos atitraukimas.”

“Įspūdis, kad Hitlerio- 
Molotovo pasikalbėjimų 
tikslas buvo pravalyti ke
lią naujam Ašies pajudėji
mui. Šis įspūdis buvo su
stiprintas kitų Europos 
dignatorių pelerinažais i 
Reichą.”

i

metu prof . A. Alekna mokėdavo 
taip nuosekliai ir logiškai istori
nius faktus vienas su kitu rišti, 
jog ir nemėgėjui dėstomasis da
lykas tapdavo įdomus.

Jeigu mirtis nėbūtų taip anks- 
sti užputus prof. A. Aleknos gy-

I

Brangūs klausytojai! Jums!krintančios iš nakties padangių 
’ visoms ir visiems linkiu linksmų naikina, degina trobesius ir žū- 

Kalėdų!

Jau antrą kart švenčiame ka- I
ro Kalėdas, žinodami, kad užjū-;

“Legendos apie Kristų”.
Kalbant apie K. A. Alekną 

kaipo rašytoją ir istoriką profe
sorių tenka pasakyti, kad. kam 
teko jo istorijos paskaitų klau
syti, arba kam teko jo parašy
tuosius veikalus skaityti,’tas ži
no, kai A. Alekna iliuzijų, spe- 
l’ojimų ar tam panašių dalykų 
nemėgo. Manau, kad nebus su 
perdėjimu pasakyta, jei A. Alek
ną pavadinsime gyvų, pamatuo
tų istorinių faktų, vaikščiojan
čiu rinkiniu. Į paskaitas daž
niausia ateidavo be jokios kny-į 
gos, be jokių “skriptų”. Pasi-j _ , v. _ .. „ .
,, , x i -j. i i vos Bažnyčios Istorija ir k. Daklausęs, kur praeita kartą kal-l

8. “Evening Star” lapkr. 
22 d. praneša, kad “Sovie
tų vyriausybė leidc Suvie
nytoms Valstybėms atida- 

konsulatą Vladivostc-
- ■

6. “The New York Times” „ytį 
lapkr. 20 d. įžanginiame ke »> 
straipsnyje užvardintame: 

| “Naujoji Tautų Sąjunga” 
■tarp kita pastebima, kad

besimušdami, besirungdami, jie 
taip pat sunaikino vįską, kas 
radosi jų kely, kas pasipainiojo 
po jų kojomis. Jiems išnykus. 
;buvo lengviau gyventi kitiems 
gyviams. Kas atsitiko senų lai
kų megalosaurams, turės įvykti 
ir su šių laikų technikinės pa
žangos gerbėjais. Ko gero duos 
žmonijai visokios kad ir tobu
liausios priemonės, jeigu nebe- 

' 1". ’ ' r* m . , , I*. > rr 1 ’ f . -"V, . r.

“Evening Star” lap-
nauja kontinentalė tvarka kricio^22 d. koresponden- 
prasideda į vakarus nuo

do miegančius, jeigu Kalėdų 
dvasia ten viešpatautų — kaip 
•būtų gražu, kaip būtų gerai! O. 
kad ta taikos ir geros valios 
dvasia įsiviešpatautų visur.

Ar neatrodo dabar, kad pa- bus žmonių, kurie galėtų jomis 
pernai, dar tamsiau, dar žiau-;šaulio galas artinasi? kad žmo- gėrėtis, jei paprasti žmoneliai 
riau.
kad mūsų mylimieji pasilikę se- žuvo kultūra
no joj Lietuvoj šventė su mumis pasiliko tik chaosas? Taip, atro-! — ■ • - _
tas pačias Kalėdas. Mes su jais do lyg pasaulis sužvėrėjo, 
kaip ir susėdome prie to paties kas pasiliks iš pasaulio, 
Kūčių stalo, su jais savo širdyje karas dar ilgai tęsis ? Griuvė- 
dalinomės linkėjimais, su jais šiai, dykuma apsėta nubalusių 
■kartu džiaugėmės. Nors negalė- kaulų.
jome matytis, bet vis dėl to Ka- į 
ledų žvaigždė nušvietė mums' 
pasaulį ir savo dvasios akimis! 
mes galėjom žiūrėti, kad ir į že- 
miausią Lietuvos bakūžę, į to-1 
limiausią provincijos užkampį, 

į O dabar! visai kitaip! Visur 
tamsu! Nežinom ar mūsų drau
gai, broliai, seserys, seni tėve
liai, brangūs giminės dar gyve
na toj pačioj vietoj ar gal ki- 
jtur. Net nežinom, ar jie dar gy- 
ivi. Liūdna mums! Bet dar liūd-
•

iniau jiems! Tačiau vienas daly
kas yra aiškus, būtent, kad jie 
šiandien, jei dar gyvi, atsiminė 
mus, meilės mintimis apie mus 
galvoja, tur būt, ir pavydėjo 
mums mūsų gerą dalią, mūsų

mums čia, ir šiemet viskas

būtų sudėjęs į lietuviško moks- P4 
lo žinyną. Deja, Dievulis kitaip 
norėjo. Atsimenu, po Velykų a- 
tostogų užėjau jo aplankyti. 
Kaip visuomet, taip ir dabar su 
malonia veido išraiška teiravosi 
kas girdėti jo tėviškėj, kas nau
jo Šiauliuos. Iš to pasikalbėji
mo gavau įspūdį, kad jo sveika
ta daugiau negu puse palūžus.

—Būtų gera — kalbėjo jis —,
f 

jei bučiau galėjęs bent tuos sa
vo rastus matyti spaudoj, ku

kiuos artimiausiu laiku buvau 
j pasiryžęs išleisti, pav., “Lietu-

bant buvo apsistota, vėl be jokių 
keblumų kalbėdavo toliau.

A. Alekna būdamas nuoseklus 
mokslo dalyke dė^tymjas nema-

Retų Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

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

1ma7x Kasinskis
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALUMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokiu reikalų.

prasideda į vakarus nuo tas Constantine Brown 
Rusijos ir ryšyj su tuomi Paneša kad žiniomis is 
Įdomaiusia pranešimuose lnf°rmu°V| šaltinių
iš Berlyno esąs pareiškė PreZKient- Rooseveltas ga
mas -Hamburger Frem-’1!5 lsleIstl parėdymą uzsal- 
denblatf, kad paskutinės dyti Vokietijos ir Italijos 
permainos Europoje ir taip Kredltus Suvienytose Val- 
pat Tolimuose Rytuose vy-®t!jose. Sis sprendimas,

• w

. Pernai tai bent žinojom, Į nija priėjo liepto galą ? kad pra- turės žūti, kad robotninkai ga- i
mūsų mylimieji pasilikę se- žuvo kultūra ir civilizacija ir lėtų savo darbais džiaugtis? įkstą “SU autoritetinga ko- kuris keletą savaičių kaip 

onororita ir niln. Snvirtu svarstomas gali Įvykti da-

bar gi matau, kad man jų nebe
teks spaudoje matyti. Vienok ti
kiu, kad tuo pasirūpins mano 
draugai.

A. Alekna kalbėjo lyg žinoda
mas. kad šios Velykų šventės bu
vo paskutinės, lyg kad mirtis 
būtų buvus čia pat už durų. Iš- 
tikrujų, kitų Velykų nebesulau
kė. Kai Lietuvos gamta žiedų 
varsomis pasipuošus ir pavasa
rio aromato prisigėrus budo iš 
! žiemos miego, 
j varpai skelbė prof. kun. A. Alek- 
inos amžiną atilsį. T930 m. birž. 
! mėn. 12 d. rytmečio mistiniai‘valios šventė. Taika ir gera va- 
Į sidabrinėj aušroj jo gyvybė už-;lia viešpatauja ten, kur Kalėdos 
geso. Jis mirė, bet visa tai kas švenčiamos. Taika ir gera valia 
jo buvo sukurta, nuveikta ir 
praskinta į Lietuvos praeitį pla
tus pirmieji istorinių tyrinėjimų 
keliai, liks mokslo žynynuos ir 
lyg auštančio rytmečio saulė 
švies ateities dienoms.

Galas.

f Kjuno'k^s !aimę’. kad 5al*me " tai'
kingai saugioj Amerikoj.

Kalėdos tai taikos ir geros

f 
I 
i I 
!

P. L.

viešpatauja pas mus. mūsų gat
vėse, mūsų namuose, mūsų šir
dyse. Jeigu toji Kalėdų dvasia 
viešpatautų ir ten, kur patran
kos gaudžia, kur orlaiviai pra
garišku savo ūžimu gąsdina 
krašto gyventojus, kur bombos

i

. Toks vaizdas mus slegia. Bet 
mano čia nupieštas vaizdas yra 

Jei»u j tikras dabartinio amžiaus
įveiksiąs, tikras dabartinio am- 
1 vižiaus, progreso amžiaus, atvaiz- 

! davimas. Tačiau mūsų tamsioj
Ir kas privedė prie tokios su- nakty vėl prašvito Kalėdų žvai- 

irutės? Nagi, tautų neapykanta 
ir prievarta, atsisukimas nuo! 
Kalėdų žvaigždės ir Angelo pra
nešimo žadančio taiką geros va-' 

; Įjos žmonėms. Vadinamieji kul- 
tūrininkai ir civilizatoriai užsi- 
|manė vesti žmoniją pažangos 
keliu be pagalbos amžino keiro- 

jdžio. Tie pažangos gerbėjai įsi-
' mylėję į mašinas įr technikinius Angelo pranešimas, 
pabūklus, skelbdamiesi garsiu- laukiame tos aukso gadynės, 

i damiesi mechanizuoto pasaulio laukiame nenusimindami, ir tik- 
į pranašais, visai užmiršo patį irai kada nors sulauksime, 
į žmogų. Jų įsivaizduotame pa-!
| šauly nėra vietos paprastam i Sennas, per p. Petronėlės Anta- 
žmogeliui, kuris susideda iš kū-: naitienės lietuvišką Radijo pus- 
no ir sielos. Jų “futurama” ruo-įVaiandį iš radijo stoties WHAT 
šiama tik kažkokiam “super-Phįladelphijoj, Kalėdų švenčių 
man” “robotui”, kuris nepripa-: programos metu. Labai pagirti- 

i žįsta jokių nenugalimų kliūčių, į na, kad pp. Antanavičiai per sa- 
! kuriam kūno ir dvasios skaus-lVo programą nuolat kviečia kai
mai svetimi, kuris ir neturi šir-‘ bėtojus, kurie paįvairina prog- 
dies. Seniai, labai seniai mūsų! 
žemė buvo apgyventa kokių bai
sių žvėrių milžinų — dinosaurų 
ir megalosaurų. Kai jie vaikš
čiojo, žemė toli aplinkui sudre
bėjo, o kai jie susitiko vienas 
kitą, įvyko kova iki mirties. 
Šiandien nebėra tų milžinų bai
sūnų. Jie patys susinaikino. Bet,

pa-

gždė, vėl išgirdome ir Kalėdų 
pranešimą, kuris žada ramybę j 
ir taiką visiems geros valios 
žmonėms. Iš to pranešimo aiš
ku. kad dar mūsų uždavinys ne
baigtas. mūsų darbas neatliktas. 
Tikra kultūra, tikra civilizacija 
gali būti įvykdyta tik tada kai 

• ir bus nuolat vykdomas Kalėdų
Mes dar

* -

operacija ir pilna Sovietų
Sąjungos aprobata.”

Ryšyje su aukščiau pa--kai kurioms agentūroms į-

bar, paskelbus Dies Komi- 
teto “Baltąją Knygą” ir

I

stebėtu Fremdenblatt”tvir-;rodžius, kad totalitarinės 
tinimu, kuris eąs nurodęs, valstybės naudoja šią šalį 
kad Vengrijos prisidėji- propagandiniams tiks- 
mas prie ašies valstybių į- į a m s ” 
vykęs su Sovietų Sąjungos 
pritarimu, Tass paskelbė;
dementi paneigdamas tą kričio 2 
“Hamburg. Fremdenblat” antrašte: 
tvirtinimą lapkr. 22 d.

pardavimui, būtent—laisvės teisę.
Jeigu mums reikėtų pasirinkti, būti ge

riau pasirinkti neturtingumą vietoj vergijos; 
bet, žiūrint, kad mes vis esame laisvi žmonės, 
mes negalime pasirinkti laisvą išėjimo kelią. 
Mūsų laisvės charakteris randasi ‘dainoje, 
kurią mus išmokino gražiausias ir skaisčiau
sias asmuo, kuris kada nors vaikštinėjo ant 
šio mūsų pasaulio — ta rami moteris, kuri 
buvo Kristaus motina. Prieš Jo gimimą, ji 
giedojo himną “Magnificat”, kurioje ji pra
našavo jos Sūnaus Kristaus didįjį Krikščio
nybės iškėlimą: “Deposuit potentes de sede, 
et exaltavit humiles.” Pirmiausia, tegu ga
lingieji būna prašalinti nuo savo sostų, ne 
žiaurumu ir jėga, bet teisingumu, labdarin- 
gumu, ir teisybe. Tas jau dabar yra daroma. 
Bet dar sunkesnis ir aukštesnis darbas mūsų 
laukia, būtent, nužemintų iškėlimas į laisvų 
eiles, kad ir jie galėtų savinti savo sielas, nes 
jie tiki į Dievą, ir kad ir jie galėtų laikyti 
nuosavybes, nes je tiki laisvei.

KOMUNIZMAS, KAPITALIZMAS IR 
NUOSAVYBĖ

(Kalba pasakyta Sausio 9, 1939)
Pereitą sekmadienį mes pateikėme Baž

nyčios poziciją kas dėl laisvės, būtent, žmo
gus yra laisvas viduje, nes jis turi sielą, kuri 
yra atsakomybės šaltinis, ir jis taip pat yra 
laisvas iš vidaus, nes turi tam tikras priemo
nes ,kuriomis gali pasinaudoti ta atsakomy

be, būtent, nuosavybę. Nuosavybė, kitaip sa
kant, yra laisvės ekonominė garantija, kaip 
siela yra jos dvasinė garantija.

Bažnyčios prašymas nuosavybei neprik
lausomybės randa du priešininkus: komuniz
mą ir kapitalizmą.

Pirmiausia, komunizmas sako, kas asme
niška nuosavybė vaisingos nuosavybės yra iš
naudojimo pagrindas, nes ji sukuria draugi
ją, kurioje viena klasė dirba kitos klausės 
naudai. Vienintelis būdas pergalėti šį išnau
dojimą yra visų nuosavybių įdėjimas į pro
letaro rankas revoliucija, kurioje randasi (ir 
čia mes galime leisti komunitinei programai 
už save kalbėti) “be gailesčio numalšinimas... 
pasipriešinimo,” “konfiskuojimas didelių na
mų nuosavybės,” “negailestingas numalšini
mas kiekvienos priešingos revoliucijai akci
jos,” išnaikinimas “senos draugijos atmatų,” 
“smarkus pergalėjimas.... kariuomenių, poli
cijų, biurokratinių hierarkijų, teisėtojų, par
lementų”, ir “sistemiškas ir tikslingas darbas 
kovoti su religija” (Official Program, pp. 36- 
53).

Iš komunistinės sistemos gausių klaidų, 
paminėsime tik keletą: a) sunku yra supras
ti, kodėl mūsų ekonominės bei socialinės pro
blemos lengviau bus išspręstos po smarkios 
revoliucijos negu pirma. Sakyti, kad mes pri
valome pirma turėti revoliuciją ir civilinį ka
rą tarpe klasių su visomis jo skerdynėmis ir 
naikinimu, pirm mes galime turėti taiką, yra

10. “The Tribūne” lap-
1 d. įdėjo žinutę 

“Čikagos lietu- 
jviai dėkavos už laisvę.” 
i “Mes švęsim Padėkos Die
ną sulig gimtojo krašto 
papročių” pareiškęs Vana- 
jgaitis. “Tačiaus, mes su 
! širdgėlą prisiminsime Lie
tuvos žmones, kurie Rusi
jos invazijos dėka šiemet 
kenčia priespaudą ir dikta- 77

7. “Foreign Policy Bulle- 
tin” lapkr. 22 d. įžanginia
me straipsnyje užvardin
tam: “Ašis planuoja vidur
žemių kampanijų” tarp ki
ta rašo, kad Hitlerio ir Mo
lotovo pasimatymo Berly
ne proga lapkr. 14 d. ar pa- turą, 
sidalinta įtakos sferomis,! 
ar tesikalbėta glaudesnių; 11. “Chicago Herald A- 
ekonominių ryšių tarp a-!merican” lapkričio 20 d. 
biejų valstybių reikalu, Į tilpo žinutė antrašte: “Lie- 
sunku tuo tarpu pasakyti, tuviai patenkinti, 
Vieninteliai konkretūs žen-

i 

klai ligi šioliai tėra Sovie
tų pripažinimas Vokietijos 
protektorato Slovakijoje 
paskelbus Sovietų spaudo
je Vokietijos - Slovakijos 

_ _________ _ sutartį, nors tas protekto-
koji meilė, pavydas ir vėl- ratas pora metų kaip egzi-. 
nias — visi ly gūs tarp sa- „ , _
vęs. Kų jie užvaldo, to pro- jos konsulatų didesniuose! 
tą pražudo.

Šią kalbą pasakė prof. Alfred

j v v/ nuviav v iv-uu nui

uviujuo, Kūne p<xf vun ma pivg“ 
ramą ir ugdo ir palaiko lietu- 
viškumą.

Girtuokliavimas, kūniš*

stuoja; steigimas Vokieti-!

m i e st u o se: Leningrade,
Šv. Grigalius Vladivostoke ir Batum ir

panašus į sakymą, kad pirm mes galime tu
rėti sveikatą, mums reikia iškęsti plaučių už
degimą, škarlatiną, vėžį, ir pūliuojančias žai
zdas. Kai vyras su žmoga ginčijas, nėra joks 
išsprendimas; sakytum, kad jeigu sudeginsi 
jų namus ir atimsi jų vaikus, jie po to visą 
gyvenimą laimingai gyvens. Tokioje sudėti
nėje bendruomenėje kaip mūsų, revoliucija 
nebūtų komunizmo išaugimas, bet būtų grį
žimas į barbarizmą. Taip pasirodė Barcelo- 
noje, Hungarijoje, ir Rusijoje, ir be abejonės 
taip ir vėl pasirodys. Destrukcija greita, bet 
atstatymas lėtas. Mes vieną dieną galime su
naikinti visą tą, kas ėmė šimtmečius įvyk- 
dinti. Naikinimo galios niekuomet nelaimi, 
nes statymas turi tikslą, naikinimas jos ne
beturi. Apart to, revoliucija tik yra perkėli
mas grobio iš vienos grupės į kitą.

Niekuomet dar nebuvo reformatoriaus, 
kuris užtarė kruviną revoliuciją ir klasių ne
apykantą, kuris nieku kitu nesiinteresavo 
kaip tik grobiu. Istorija įrodo, kad tie refor
matoriai, kurie iškėlė didžiausias revoliuci
jas bendruomenei buvo žmonės, kurie nebe
galėjo kitaip sutvarkyti savo reikalus, arba 
kurie pragyveno ir rėmėsi kitais, kaip Kari 
Marx’as, komunizmo įsteigėjas, kuris nuo tos 
dienos, kada jis išvyko į Angliją iki mirties 
dieną, niekados neuždirbo nė cento kaipo 
darbininkas. Nestebėtina, kad jo žmona jam 
sakė: “Kari, jei tu būtum uždirbęs kapitalo, 
vietoj rašydamas apie jį. mums būtii.'buvę

kad jie i 
amerikiečiai.” Toje žinutė
je cituojamas Vanagaičio 
posakis: “Mes dėkojame už 
laisvės palaimas, kurių 
mes Amerikoje naudoja
mės ir maldaujame, kad 
primesta Lietuvai Raudo
nosios Rusijos priespauda 
ir diktatūra pasibaigtų ir 
mūsų tautiečiai už vande
nyno vėl galėtų džiaugtis 
demokratija.”

daug geriau.”
b) Komunizmas pamiršta, kad nėra burto 

nuosavybės vardo perkėlime nuo kelių kapi
talistų keliems komunistams. Kaip daug ki
tų žiaurių reformatorių, komunistai refor
muoja ne tą, ką reikia. Tiesą sakant, mūsų 
ligų priežastis nesiranda nuosavybėje, bet as
menyje, kuris ją laiko; tat, niekados nebus 
pagrindinės permainos bendruomenėje, jeigu 
žmonėse neatsiras dvasinis atgimimas, at
siektas teisingumo ir labdaringumo atgimi
mu. Bet prašalindami religiją, komunistai tai 
padaro negalima. Manyti, kad, jei perkelsi
me visų nuosavybių nuosavumą į kelių ko
munizmo komisarų rankas, mes panaikinsi
me ekonominį neteisingumą, godumą ir iš
naudojimą, tartum kad, jeigu užregistruosi 
mašiną Illinois valstybėje vietoj New York, 
mašinoje niekados neišsibaigs benzinas. Nuo
savybių išdalijimas nepašalino godumo ar ne
teisingumo, nes su komunizmu dar pasilieka 
kažkas pavydėtina, būtent, privilegija. Isto
rijoje dar nėra įrašytas nei vienas atsitiki
mas, kuriame tie, kurie įsigaliojo žiaurumu, 
nors kartą panaudojo tą galią nežiauringai 
arba jos nors kartą savanoriškai atsisakė. Ar 
taip pat nebūtų logiška prileisti, kad, jeigu 
turtas yra įgytas neteisingu pasisavinimu, 
jis nebus taip pat teisingai išdalintas? Bankų 
plėšikai netampa filantropais, kai jie įgyja 
savo grobį, ir žmogžudžiai niekados nepasi
žymėjo savo meile neturtingiesiems. B. d.



Antradienis. Sausio 7, 1941 DARBININKAS

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI 
VIŠKŲ Ir TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR

LIETU

V-710-A-1

V-711-A-2

V-714-A-3

V-716-A-4

V-719-A-5

V-720-A-6

V-14028-A-7

V-14058-A-8

V-14062-A-9

V-14063-A-10

V-14064-A-11

V-14066-A-12

V-14067-A-13

V-14068-A-14

V-14069-A-15

12190-F-51

12191-F-52

12192-F-53

12194-F-54

12195-F-55

12196-F-56

12197-F-57

12198-F-58

12199-F-59

16082-F-60

16086-F-61

16110-F-62

16111-F-63

1G122-F-64

16142-F-65

16145-F-66

16159-F-67

16135-F-68

16192-F-69

16170-F-70

16171-F-71

16172-F-72

Sekančių Po 75c Rekordų

Hot Pretzels — Polka
Beer Barrel Polka—Glahe Musette Orchestra 
Polka International
VVorld’s Fair-Pasaulinės Parados Polka. —Sil- 

ver Bell Orchestra
Emilijos Polka — Juokinga Polka
Clarinet Polka Valso Tempu — Lawrence Du- 

chow & Red Raven Inn Orchestra
Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow

& Red Raven Inn Orchestra 
Danube Waves — Waltz 
Blue Danube—Waltz

Orchestra
Over the Waves — Waltz 
Skaters Waltz—Victor Continental Orch.

Victor Contincntal

Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka — Victor Liet. Ork.

J. Padaužos Grupė 
Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka — Sereika, ’Schmett ir Labanau- 

kas.
Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas. 
Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. Šabaniauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango 
Nepamrišk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas 
Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Četkauskas, akordeon. 
Kur Tas Šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia — S. Graužinis, 

tenoras.
Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas

ir S. Vilniškis

I

V-14070-A-16

V-14071-A-17

V-14072-A-18

V-14073-A-19

V-14075-A-20

V-14076-A-21

V-14077-A-22

V-14078-A-23

V-14079-A-24

V-14080-A-25

V-14081-A-26

V-21120-A-27

V-21121-A-28

V-21139-A-29

Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis
Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — Šv. Marijos Liet. Choras
Malda į'Mariją
Marijos Giesmė — Šv. Marijos Liet. Bažnyti

nis Choras
Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir 

ir S. Vilniškis
Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas Grauži

nis, tenoras
Išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę 
Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys

P. Četkauskas, akordeonu
O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok — S. Graužinis su orkestrą.
Vėdaras
Mikita, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas ir

S. Vilniškis
Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 
Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkest. 
Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 
Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky
Čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka — J. Davidenko, mandolin 
Dobra Horilka—Fine Brandy, Ukranian Polka 
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka, 

Wijskowa orkestrą

—t

12. “Chicago Herald A- 
merican” lapkr. mėn. 22 d. 
tilpo straipsnis antrašte: 
“Kalėjimas atvaizduoja- 
jamas rojumi.” Jame pik
tai pašiepiama Sovietų pa
stangos varyti propagandą 
Amerikoje atvaizduojant 
Sovietų Rusiją tokią, ko
kia ji nėra. Pasakoma, kad 
tiksli informacija apie So
vietų Rusiją sužinoma iš 
patinkamų asmenų, gi Ma
skvos tarnų informacija e- 
santi nepageidaujama.

“PIKIETUOTOJAI” —Čia matom Viktorą J. Nel- 
son (viduryje), kontraktorių, ir jo du darbininkus su 
iškabomis: “The Union is unfair to an organized le- 
įgitimate builder Victor J. Nelson.” Jie “pikietuoja” 
; ne Nelsono įstaigą, bet Centrai Labor unijos ofisą.

Šie Columbia Rekordai Parsiduoda Po 50 centų

Globė Trotters’ Orch.

Globė Trotters’ Orčh.

Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka —
Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)

Globė Trotters’ Orch.
Helena Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Chicken Polka
Emilia Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka— Globė Trotters’ 

Orchestra
Bartender Polka
20th Century Polka
Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
Flower Polka
Fritz Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius — Liet. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet. Tautiška Orkestrą
Šventoji Naktis — Pirma Dalis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —

M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas
Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Įdainavo A. Šaukevičijs, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.
Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 

Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai

nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir

J. Olšauskas ir ork.
Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polka
Šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 
Šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras, baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą

Polka

16180-F-73

16182-F-74

16163-F-75

16201-F-76

16206-F-77

16209-F-78

16227-F-79

16229-F-80

16242-F-81

16256-F-82

16259-F-83

16280-F-84

16281-F-85

16284-F-86

16299-F-87

163O0-F-88

16302-F-89

16303-F-90

16304-F-91

1G305-F-92

16306-F-93

16307-F-94

16308-F-95

16309-F-96

13. “Foreign Notės” lei
džiamas Čikagos Tarybos 
užsienių santykiams svars
tyti savo lapkričio mėn. 23 
d. biuletinyj rašo: “Britai, 
nežiūrint visų nusivilimų 
praeityje tęsia flirtą su 
Rusija. Prieš Molotovo į 

į Berlyną vykimą, Britai 
! kreipėsi Sovietų paramos 
darydami Rusijai šitokį 
pasiūlymą: už daugiau 
draugišką nusistatymą 
Britų atžvilgiu, Britai su
tiktų nesidėti patys ir ne
paremti jokios kombinaci
jos nukreiptus prieš Rusi
ją, de f acto pripažinti Ru- 

I sijos Pabaltės Valstybių 
užkariavimą ir garantuoti 
Rusijai vietą eventualėje 

RULUC1 CliVl JVFjC ir 
balsą taikos derybose.

Šitokio pasiūlymo pada
rymas nebuvo savo laiku 

LDS. 8 kp. metinis susirinki-; viešai paskelbtas. Britai jį 
mas įvyks sekmadienį, sausio i paskelbė po Molotovo iŠ 
12,1941 po paskutiniųjų šv. mi- į Berlyno sugrįžimo, bet da- 
šių, parapijos salėje. Visi nariai Į vė suprasti, kad tas pasiū- 
ir narės malonėkite šiame susi-

] rinkime dalyvauti, nes yra daug kaip padarytas ir kad jis 
HPoia-krr; foRoVO

Iš L.D.S. Veikimo
N0RW00D, MASS

Sekmadienį, sausio 12, 1941, 
11:30 vai. prieš pietus, Šv. Jur

gio par. salėje įvyks LDS. 3-čios 
kp. metinis susirinkimas, į kurį 
prašomi visi nariai dalyvauti. 
Taipgi, šiame susirinkime pra
šomi visi nariai dalyvauti. Taip
gi, šiame susirinkime prašome 
užsimokėti savo duokles už laik
raštį “Darbininką”.

Ona Paznifjkaitė, rast.

vai. po pietų, parapijos senojoje 
mokykloje įvyks LDS. 5-tos kp. 
metinis susirinkimas, į kurį nuo
širdžiai kviečiame visus LDS. 
narius dalyvauti ir užsimokėti 

■ metines duokles.
II Jonas Totilas, rast.: paikos konferencijoje

CAMBRIDGE, MASS.

HAVERHILL, MASS lymas jau kuris laikas,

Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas
Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest.
Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka — A. Šaukevičius, Mahan.

Lietuvių Mamerių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka —VVorcesterio Liet. Orkest. 
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine

rių Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klamet ir 

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Veskie Mane Šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet Šoksi, Polka—A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Kam Šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J. 

Olšauskas su armonika
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest. 
Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą
Kanapių Polka—V.Gulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą,

A. Vasiliauskas
Daratytė—Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą 
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė—Tango, A. Šabaniauskas 
Marš, Marš, Kareivėli 
“Geležinio Vilko” Maršas

Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, Pupų 

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

tebėra galioje jei RusijaLDS. 112 kuopos metinis su-i svarbių dalykų aptarti. Taipgi 
sirinkimas įvyks sekmadienį,įprašome šiame susirinkime už- norėtų jį priimti, 
sausio 12 d., 1941, 3 vai. po pie-; simokėti savo duokles ir išrinkti 
tų, Lietuvių KataZifcų Centro 
svetainėje, Haverhill, Mass. Pra
šome visų narių dalyvauti ir už
simokėti savo duokles už orga
ną “Darbininką.”

P. Svirskas, rast.

WATERBURY, CONN
Sekmadienį, sausio 26 d., 1

16310-F-97

16311-F-98

16312-F-99

16313-F-100

16314-F-101

16315-F-102

16316-F-103

16317-F-104

16318-F-105

16319-F-106
i

Į

12193-F-107

16320-F-108

16321-F-l 09

16069-F-110

16181-F-lll

Kitais žodžiais Britų di- 
. šiems metams naują valdybą. plomatija pasakė: “Jeigu 

Valdyba, negavote ką norėjote Ber
lyne, galite pabandyti mus. 

nors Mes nesijaučiame įsižeidę 
turi jūsų flirtu su naciais.”

Labiausiai dėmesį krei
piantis bruožas Britų pa- 

_ y1*? siūlyme yra tai, kad Bri-
nė'kiek nemažiau svarbi, ^aį dabar siūlo pripažinti 
kaip indėnų atvertimas . !je facįo Sovietams Latvi

Kas nori, kad kas 
gero būtų daroma, 
pats tai daryti.

“Spaudos tarnyba

a

Jaunystės Meilė—Tango
Septintame Rojuje—Anglų valsas,

A. Šabaniauskas
Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas, 

įdainavo A. šabaniauskas
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis— į 

A. Šabaniauskas
Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 

Įdainavo Pupų Dėdienė
Gardus Alutis — Valsas
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Krakowiak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch. 
Kretingos Polka
MerkinėsPolka — Sakalauskas

Įgrojo Akiras Biržys 
Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuiku Groji Tu, Tango—Įdainavo

A. šabaniauskas
Gegutė Polka.... Armoniko Solo

Mieganti Gražuolė, valsas
Pora už Poros. Valsas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

jos, Lietuvos ir Estijos už
kariavimą. Britų atsisaky
mas svarstyti tokią gali
mybę buvo svarbiausias 
faktorius dėl kurio nutrū
ko Britų-Sovietų derybos 
1939 m. vasarą. Po šių de
rybų nepasisekimo Rusija 
pasirašė susitarimą su Vo
kietija 1939 m. rugpiūčio 

I mėn. 24 d.
14. “Newsweek” lapkr. 

mėn. 25 d. tarp kita prane
ša, kad Foreign Office’as 
“paskelbė detales savo žai
dimo, kurį bandė lošti Ma
skvoje.”

15. “Washington Star” 
lapkr. mėn. 27 d. antrašte 
“Rūpesčiai su Ašim” tilpo 
straipsnis, kuriame tarp 
kita rašoma: “Stalinas ly
giai nori, kad Ašies valsty
bės ir Demokratijos pavir 
stų griuvėsiais ir kad ko
munistų pasaulinė revoliu
cija galėtų lošti teisėjo ro
lę kitų bankrote. Stalinas 
nėra mūsų draugas ir ne
gali būti.”

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI

Rekordai Po $1.25
61003-F-201 Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra
61004-F-202 Liet Veselė — Dalis Trecia ir Ketvirta
61005-F-203 Liet. Veselė — Dalis Penkta ir šešta

Visas Įgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

N e kentėki t e bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimų 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudė junų vien išsitrindami su 
Pain-Eapelleriu. Sis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamų pa
lengvinimų. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkntę 
Pain-Eapellerio. Reikalaukite Pm- 
Erpellerio su inkaru ant dėžutės.



Antradieuis, Sausio 7, 1941
M

f

VIETINES ŽINIOS
-..... ........................-.................... ..

Taip pat buvo pakrikštyta 
duktė Viktoro ir Marės (Balui- 
konytės) Vaitkų vardais Darata 
Liudvika. Kūmais buvo Jonas 
Pakštis ir Adelė Voverytė.

ŽINUTES

Neseniai apsivedė Petras Vi- 
tunskas su Alena Ivanauskaite. 
Liudijo Pranas Vitunskas ir Ri
ta Ivanauskaitė. , Tą dieną šv. Vardo vyrų

~ 1 77 •• r draugija, kun. Alberto Abračin-;
u*510 ; u- vadovybėje, dalyvavo 4 Šv.

kaustaitė įtekėjo uz Juozapo Var(Jo draugijų metinįM pa.
. Millerio. maldose, Šv. Petro ir Povilo ai-
Sausio 5 d., Genovaitė Nor- baŽnyČi°ie-

vaišaitė gyv. 9 Romsey St., Dor jenįus da]yvavo kun.
chestery, ištekėjo uz Edvardo . _ x ... . .... . ....

• t—ii-- •Ekj - A. Petraičio jubiliejaus mineji-A. Millerio. Liudijo Edwm Mc-
ta v - i- .v ... me vVorcester, Mass.Donough ir Evelina Norvaišaite.

Tą pačią dieną pakrikštyta „ 
Anita Marijona Vincento-Juze- 
finos (Stašaitytės) Savickų. 
Kūmais buvo Stasys Laukis ir 
Ona Kudaraūskaitė.

Tuopat laiku pakrikštytas ir 
Vilimas Antanas, sūnus Antano 
—Bronislavos (Jarušaitės) Či- «unų rvazf, Pl
iauskų. Kūmai buvo Kazimieras »entinoJe- 
Jarušaitis ir Marijona šleževi-' V’ Rozali> 
įjUįg Yo. Visados gražiai laikėsi. Daž

nai eidavo prie Sakramentų. Ir 
mirties rytą ji skubinosi, sly- 
ažiais keliais, į bažnyčią Dievą 
pagarbinti, kur, galima sakyti, 
Dievo meilėje staiga užmigo.

Jos kūnas bus iškilmingai pa
laidotas iš Šv. Petro par. bažny
čios, sausio 8 d., 9 v. r. Melski
mės vieni už kitus. Nežinome nė 
dienos, nė valandos, kada rei
kės stoti su Dievu veidas vei
dan.

1 —
Už neseniai mirusį Stanislovą 

Lukoševičių egzekvijos ir mišios 
giedamos sausio 7 d., 8 v. r. Vie
toje gėlių Kęstučio draugija už
sakė šias šv. mišias už savo mi
rusį narį.

- - ...... . ■I

j Kitą sekmadienį, 7:30 v. v., 
Municipal salėje, Broadvvay, So. 
Bostone, įvyks Federacijos Sky
riaus vadovybėje visuomenės 
prakalbos. Kalbės adv. S. Gaba
liauskas, neseniai iš Lietuvos at- 

• vykęs. Advokatas Gabaliauskas 
(VAROS SKELBIMAI nepaprastai iškalbingai ir turi- 
Z_______________________ :ningai kalbės apie tą visą, ką!

i jis yra matęs, girdėjęs ir pergy
venęs okupuotoje Lietuvoje. Į-

i 
Rozalija Matulevičienė - Janu- 
koniutė, 65 metų, gyv. 185 Gold 
St. Ji paėjo iš Leipalingio para
pijos. Amerikoje pragyveno 26 
metus. Gyveno Lawrence ir So. 
Bostone. Paliko dukterį Oną, 
So. Bostone, ir sūnų Kazį, Ar-

DAKTARAI

nu

•

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2860
Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 0 v. v 
Seredomia nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 Iki 6 vaL vakare 
Nedėliomi* nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

T*i. TROwbridge 6330. /

JehnRep$hK,M.D.
IREPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVATO STRBE.T, .

Kampas Inman arti Centrai 8q., 
Camoridge, Man.

Ofi*o Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

REIKALINGA

PARBiNiMats

nui

1

NAUJŲJŲ METŲ 
REZOLIUCIJA

Naujas Senatorius, Berkeley Bunker (dešinėje) priima priesaiką. Jis 
34 metų amžiaus, gasolinostoties savininkas.

lą. Sako, lietuviai nemėgia foot- 
bolės. Sužinok, tu žmogus, kaip 

i čia ištikrųjų yra?

mes
žai-

Ko-

Mama, sako: “Aš nemyliu nė 
football nė baseball žaidimų. 
Man jie visai nepatinka.

Jaunų lietuvių, tačiaus, 
matome gerai footballą 
džiant, ir baseball’ą.

Štai čampijonų Bostono
legijos football rately labai atsi
žymėjo: Kisielius, Varanavičius, 
Levonaitis ir kiti lietuviai.

Įdomu, kiek, sausio 4 d., lie
tuvių buvo South Stotyj priimti 
iš New Orleans Bostono Kolegi
jos galiūnų? New Orleane buvo 

{lietuvių ir iš So. Bostono ir iš 
Cambridge: ponia Zaletskienė, 
panelė Zaletskaitė, P. Glazaus- 

p. Ananis ir kiti.kas,

MODERNIŠKI 
GRAMOFONAI

Moderniški gramofonai 
— plokštelėms groti apa
ratas — šiandien jau visai 
nepanašūs į tą gramofoną, 
kurį turėjo keletas metų 
atgal. Šiandien eiektrikinis 
gramofonas yra įtaisytas 
su tūbomis - lemputėmis, 
kuris išduoda visai natūra-I

lų ir švelnų balsą. Norin
tieji gauti labai pigiai to
kios rūšies gramofoną

yra

KM«$ AtttaKjmM
Pereitame "Darbininko” nu-

LANKĖSI

prie namų ruošos moteris ar žangos nėra. Visi kviečiami atsi- 
mergina. Valgis, kambarys 
atlyginimas pagal susitarimą.
Atsišaukite į “Darbininko” ad
ministraciją.

ir

j

Wood stock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

CanfbrTdge Nekalto Prasidėji
mo parapijos vikaras kun. An
tanas Baltrušiūnas, yra išvykęs 
atostogų. Jo vietoj pareigas ei
na kun. Geraldas Motejūnas, pa- 
sionistas. Kun. G. Motejūnas ge
ras pamokslininkas ir meilaus 
būdo asmuo. Kun. A. Baltušiū- 

linkime linksmų atostogų.

turiu santykiauti su jais, 
tas kvaila! Geriau remk sve
timtautį kataliką, ne kaip lietu
vį komunistą. Išstūmę komunis
tus ir kitas sąšlavas iš savo tar- 

ipo, mes prirengsime derlingą 
I dirvą savo ateities darbams, ne
reikės skųstis, kad mums sun
ku veikti. Komunistai, netekę 
mūsų paramos, turės iškrikti lig 
ta kvaila avelių banda, pasi
baidžiusi kiškio. Tai būkime 
vieningi šiais Naujais Metais 
—tik savas pas savą. O jiems 
pasakykime, “kalti būdami, 
skųstis liaukitės. Ką pasėjot, tą 
ir piaukit.” Nėra abejonės, kad 
jie ateityje mėgins teisintis, 
taip, kaip jie dabar teisina savo 
“saulės” Stalino darbus Lietu
voje. A. D.

—
Pirmadienį, sausio 6 d., “Dar- 

I

kun. dr. Starkus ir Šv. Juozapo 
lietuvių par. (Waterbury) kle
bonas kun. J. Valantiejus. Gero, 
kunigai atvyko iš Worcesterio, 
kur sekmadienį, sausio 5 d. da

lyvavo kun. Augustino Petrai
čio, Šv. Kazimiero par. klebono. 
25 metų kunigavimo sukaktuvių 
iškilmėse.

Kun. Dr. Starkus ir kun. J. 
'Valantiejus atvyko į Bostoną 
j aplankyti mūsų vadą, kun. 
! Kazimierą Urbonavičių.

meryj tilpo Kun. Dr. K. Urboną- brinko” redakcijoj lankėsi Ma- 
vičiaus bankieto aprašymas, kur į rianapolio Kolegijos profesorius 
buvo pažymėta kaikurie daly
vavę profesionalai. Bet 
tant praleista kelių 
fesionalų pavardes, būtent: 
Jono Grigaliaus su žmona; Dr. 
Juozo Landžiaus sti žmona; adv. 
J. Gailiaus su žmona; p. Julės 
Jakavonytės. Na, mes manome, 

' kad buvo ir daugiau, bet kores- 
ipondentui neteko pastebėti, to- 
i dėl ir nebuvo parašyta.

I Reikia pažymėti, kad bankie- 
te dalyvavo rinktinė publika.] 
Tvarka buvo graži, p. Vladas 
Jakštas, biznierius, su savo ar
mija šeimininkių ir patarnauto
jų tikrai sumaniai aptarnavo 
visus dalyvius skaniais valgiais. 
Valgių gamintojos ir aptarnau- 
tojos parodė tikrai daug suma
numo, nes svetainėje nėra nei 
virtuvės, nei stalų, nei indų. 
Viską turėjo susiieškoti, suga-

; minti, sustatyti ir pristatyti.

sta- 
pro- 
adv.

Šiuo metu 
Tėvynė kenčia po 
komunizmo ranka, 
brolių kraujas ne 

upeliais sunkiasi iš
ĮVAIROS SKELBIMAI

PAS PP. KORAIČIUS 
“GARNYS”

Amerikiečių yra paprotys, su
laukus Naujų Metų, padaryti 
rezoliuciją, t. y., nusistatyti sau 
ribą, ką per tuos metus veikti. 
Gyvendami amerikiečių tarpe, ir 
mes negalime nuo jų atsilikti, 
bet mes padarykime sau savo
tiškas rezoliucijas, 
kada mūsų 
barbariška 
kada mūsų 
lašais, bet
Tėvynės krūtinės, ar galime ra
mia širdžia žiūrėti į jų pardavė
jus komunistus? Ne! Padaryki
me sau rezoliuciją kovoti su ko
munistais ne tenai už jūrių, bet 
šiame krašte, patys savo tarpe.. 
Stumkime komunistus iš savoj 
savo tarpo. Nevienas paklaus: j 

, —Kokiu gi būdu ? Atsakymas 
labai lengvas. Mes remiam juos, 
mes užlaikom jų spaudą, skaity
dami jų laikraščius. Jie visoj i 
savo profesijoj randa paramos j 
mumyse, k. t., advokatai, dak-

‘ e- 
aplankė riaį, krautuvės, kepyklos, trak- 

jiems tieriai, kirpyklos, pagražinimo 
visokie jų

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

dr.

C. J. KUČINSKAS (Kayl
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, Mas*.

Penktadienį, sausio 3 d.,
vai. vakare, pp. Bernardo ir O- tarai, juos seka smulkūs biznie 
nos Koraičių namus
“garnys”, palikdamas ____
gražų 51/2 svarų sūnelį. P-nia saiOnai dėl moterų, 
O. Koraitienė ir naujagimis į parengimai ir t.t. 
randasi Faulkner ligoninėje, j jje prisidengia gražiu lietu-, 
jCentre St., W. Roxbury, Mass. vybės vardu, o širdyse juodžiau- 
I ir jaučiasi puikiai.
! Pp. Koraičiai augina gražią 
.dukrelę Barbutę, kuri dabar su
silaukė ir broliuko. Geriausių 
linkėjimų pp. Koraičiams 

i šeimai.

GRĮŽO IŠ LIGONINES
Pereitą penktadienį, sausio

3 d. grįžo iš ligoninės į namus 
p. Jonas Kumpa, “Darbininko” 

jlintertype operatorius. Kaip ži- 
kreipkitės į “Darbininko” :nOmaį p. Jonui Kumpai padary- 
administraciją.Joje galima ta aklosios žarnos operacija 
gauti nevien naujos rūšies Camey ligoninėje, p. Jonas 
gramofonų, bet ir gražių i Kumpa baigia pasveikti savo ( 
lietuviškų rekordų. Norin-jnamuose. Tikimės, kad neužilgo!

lankyti ir patirti kas šiandien 
pasauly dedasi.

Sekmadienį šv. Petro par. ba
žnyčioje, kunigai aiškino J. E. 
Kardinolo O’Connellio laišką a- 
pie spaudą. J. E. Kardinolo ir 
kitų Bažnyčios vadų vardu ra
gino lietuvius katalikus skaity
ti, remti ir platinti lietuvišką 
katalikišką spaudą. Kurie nemo- 

!ka ir nesimokina lietuviškai 
skaityti, tiems patarė priimti J. 
E. Kardinolo prašymą: užsira
šyti šios diocezijos organą “The 
Pilot.”

Į

Sako, lietuviai mėgia footbo-

VALGOMOM! DAUGŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus ir rrra- 
tentai patarnauja. Nuėję 1 bilą kurią krautovą pasakykite, kad Jų skelbimą 
matSte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVKNUE, 
Telephone COLumbia 6702

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORCHESTER. MASS.

Perldns Matėt
P. Baltruiiūna* Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadway, Tet. 8OU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St, So. Boston, Maa*. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadvvay. So. Eoston, Mass. 

Prot. Raėt. — Ona IvaSklenė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Rosiindale, 

Tel. Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th St, So. Boston. Mas*. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbla Rd., So. Boston. 
Kaso* GI.—Marijona AukStikataien*.

• 111 H St., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

?*ntrą utaminką mėnesio, 7:30 vai 
- vakare, pobažrtytinėj svetainėje

VMMte draugijos tvfkalal* luėTĮHnt** 
pa* protokolų raitininką

IV. JONO EV. B L. PAŠALP1NC8
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 VVinfield SL, So. Boston, Mass.

Prot Rast. Jonas GUneckte,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rast. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Maa*

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 TVinfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos MMj, «K 
E 7th St, So. Boston, Ma**.

ir jų

MEDUS

tieji įsigyti puikių rekor
dų, reikalaukite katalogą, 
“Darbininkas”, 366 West 
Broadway, South Boston, 
Mass.

SUSIRINKIMAS

vėl galės dirbti ne tik spaustu
vėje, bet ir visuomeninį darbą. 
Prašykime Dievulio, kad Joną 
stiprintų sveikatoje.

pp. Kumpos gyvena “Dar
bininko” name. 366 W. Broad- 
way, So. Bostone.

Moterų Sąjungos 13 kp. susi
rinkimas įvyks sausio 7 d. (ant
radienį) 7 vai. vakare, pobažny- 
tinėje svetainėje, So. Bostone. 
Visos narės turi dalyvauti. Ne- 
sivėluokite. nes tą patį vakarą 
įvyksta LDS. 1-mos kuopos irgi 
metinis susirinkimas “Darbinin
ko” 
kad

salėje, taigi LDS. narės, 
galėtų suspėti ir ten.

Valdyba.

COMMUNITY FONDO 
VAJOS

Didžiojo Bostono Com- 
munity Fund vajus bus pa
skelbtas visose bažnyčiose. 
Bostono Community Fund 
vajuje nori sukelti $4,883,- 
000. Vajus prasidės sausio 
18 d. ir tęsis iki vasario 5.

'Katalikų bažnyčiose bus 
skaitomas J. E. Kardinolo 
William O’Connell laiškas.

Bostono Community 
Fund remia 200 ligoninių, 
sveikatos ir socialio aptar
navimo agentūras, kurios 
teikia pašalpas daugiau 
kaip 400,000 žmonių Bos
tone ir apylinkės mieste
liuose.

Lietuviai raginami pagal 
išgalės aukoti į Didžiojo 
Bostono Community Fon
dą.

SKANDALINGOS 
VESTUVĖS

Pereitą sekmadienį, sausio 5 
d. įvyko lietuvaitės su airiu ve
stuvės, kurių bankietas įvyko 
Bay View Bungalow, So. Bos
tone. Kadangi buvo mišrios ve
stuvės, tai ir vestuvininkai buvo 
mišrus. Policija sako, kad po
licininkui vedant vieną girtą 
vyrą iš svetainės, kiti puolę po
licininką mušti. Užpuolikai iš- te 
laužę policininkui pirštą, 
draskę drabužius.

Policininkai, kai sako polici
ja, paleidęs du šuviu į orą, kad 
pagąsdintų užpuolikus. Areštavo 
keturius, būtent. Joseph Daw- 
son. 20; Paul Co6tello, 24; 
Frank De Angelo, 23, visi trys 
iš Dorchester, ir Arthur L. Don- 
nelly, 33, iš Roxbury. Jie kal
tinami poiieininko užpuolime. 
Pirmadienį įvyko teismas So. 
Bostone. Kaikurie iš kaltinamų
jų aiškinosi, kad pasigėrę “pa
liokų” vestuvėse ir nežinoję ką 
darą. Teismas atidėtas iki ket
virtadienio. Teisme buvo su per
skelta galva, užmuštomis aki
mis ir tt.

Tas įvykis turėtų atidaryti a- 
kis ne vienam, kiek daug blogo 
daro girtuokliavimas. Šiais lai
kais reikia susilaikyti ne tik 
nuo girtuokliavimo, bet ir nuo 
didelių balių.

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

’si mūsų ir mūsų Tėvynės par- 
i v
davėjai; jie užtraukia šydą ant 
mūsų akių, mėgina mus išnau
doti ir pasidaryti sau gražų pra
gyvenimą, tai juokinga ir sykiu 
kvaila.

Komunistų mūsų tarpe ne-i 
daug, neremkime jų, o jie. ne-j 
gaudami mūsų paramos, turės 
ištirpti lig tas pajuodęs sniegas 

.pavasaryje. Kaikuris pasako:— 
■Nėra mano apylinkėje katalikų 
Iprofesijonalų. tai nenorėdamas

1 PRANEŠIMAS

I

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Šiuomi pranešama, kad Dr. 
Antanas J. West, turįs ofisą 
478 Gallivan Boulevard, Dor- 
chester, Mass., nuo sausio 15 d. 
iki vasario 15, 1941 išvyksta 
atostogų su savo žmona į Flo
rida. Taigi ofisas iki vas. 15 d. 
bus uždarytas. (7-10)

Juozas M. Dffls
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius Ir sidabrinius daiktu*.

Taipgi ir pataisau
866 WE8T BROADWAY

3o. Boston, Mass.
L

PeferP.PIevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengSJa*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis eu 
3—6—9—12 mėnesių ižsimokSjlniu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu* 

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitllavimai ir patarimai dykai

GRABOR1A1
OUR POLK Y

“Tbe p tirpome <>f the Association shail 
be to help preserve the ideals and 
traditions of <>nr eoantry. the l’nited 
Statės of Anierica. to reiere ils laws 
and inspire otliers to respect and obey 
them. and in a!l ways to aid in.makins 
tliis eoantry srreater and lietter”

>1

B©©©©©©©®©©®©&

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636

S. Baraseviaus Ir Sūnus
SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBBS 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJA8
Turi Notaro Teise* 

254 W. Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester A v*. 
TeL COLumbia 2537.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mas*. 

Joseph W.Ca$per 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral H ome

564 E. Broadway
So. Boston, Ma°s.

D. A. Zaletsv^ p. E. Zaletska* 
Grtkboral ir BalsanTuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dvkal 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tet. ŠOU Boston 2609
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FRACKVIUE, PA.

Pašokę

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Pirmas Lietuvių Romos Kata
likų Susivien. Askritys Echuyl- 
kill apskričio, lapkričio mėne
sio susirinkime, Frackville. Pa., 
nutarė ruošti Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą vasario 
16 d., tam tikslui nutarė turėti 
bankietą Necho Allen Hotel, 
jimo Fondui. Tikslas to bankieto 
nutarė paskirti Lietuvos Gelbė
jimo Fonui. Tikslas to bankieto 
yra kilnus ir garbingas. Progra
mą sudarys kalbos, muzika, dai
nos ir po vakarienės šokiai. Rei
kia tik pasveikinti pirmąjį L. 
R.K.S. apskritį už tokį gražų 
sumanymą.

Suvažiavime tam tikslui išrin
ko bankieto komitetą.

Sprendžiant iš pavardžių, ku
rie bankieto komitetą sudaro, 
yra uoliausi Susivienijimo 
apylinkės veikėjai. Imant 
mėn komiteto sudėtį, kilnų 
slą ir kad apskričio ribose
dasi apie 15 Susivienijimo kuo
pų, reikia tikėtis, kad bankietas 
bus pasekmingas. Tikimasi tu
rėti tris kalbėtojus. Yra deda
mos pastangos, kad vienas iš 
kalbėtojų būtų neseniai iš Lie
tuvos atvykęs advokatas Gab.i- 
liauskas.

Spaudos Komisija.

in A flat. Solistai buvo sekan
tieji: sop. — Marcelė Virbic- 
kaitė, naujoji choro solistė, ku
ri ypatingai gražiai giedojo 
“Christe eleison” ir “Benedic
tus””, ir Juzė Vaitkunaitė. Al
tas — Ona Lukšytė, tenoras— 
dain. Antanas Giedraitis. Tuo- 
jaus po mišių, choristai susėjo 
klebonijoje palinkėti klebonui 
Linksmų Kalėdų.

V
1

šios
do- 
tik- 

t ran-

Penktadienio vakare didysis 
choras turėjo savo Christmas 
party, kuriame pirmininkė p-lė 
Ona Tamalevičiutė įteikė kle
bonui ir vargonininkui skirtas 
dovanas. Klebonas gyrė chorą ir 
jo darbuotę ir narių ištvermę, ir 
tikisi kad choras dar pagerės į- 
vairias būdais ateinančiais me
tais. Pirm atsitrauksiant nuo 
stalo, visi choristai dalinosi do
vanomis ir linkėjimais, 
visi išsiskirstė namo.

jjuomi pasitikėti kada nuo
lat laužomi pasižadėjimai, 

j Rusija neboja laužyti neu
tralumą ar laužyti paža
dus, kol jos grobniškumas 
patenkinamas, jos teritori
ja praplečiama ir jos sa
distiška doktrina primeta
ma tautoms, kurios kadai
se buvo laimingos ir lais
vos.”

“Kaip gali mūsų vyriau
sybė favorizuoti rusų ag
resiją daugiau negu vokie
čių ar italų ir kaip galime 
mes tikėti Rusijos paža
dais, kada ne tik mes pa
tys, bet likusi laisvę my
linti pasaulio dalis buvo 
nuolat apviliama ir jų iš
duodama.”

parapi-

:;x * aA
* • A *

Britų kareivių, atvykusių iš Australijos į Egiptą manevrai. Jie pagelbėjo britams sumušti italus
Sekmadienoi vakare, 

jos svetainėje, mažasis choras 
surengė gražią programą

fATHBURY, CONN.

PROVIDENCE, R. L
KALĖDOS

Kalėdų ryte, perpildytoj 
nyčioj, Bernelių mišios prasidė
jo lygiai vidurnaktį, kurias ce- 
lebravo kun. Antanas Ignotas, 
M. I. C. Pamokslą sakė ir esan
čius sveikino klebonas kun. Jo
nas A. Vaitekūnas. Truputį 
prieš vidurnaktį choras giedojo 
“Šventa Naktis” ir 
delis”
Giedraitis. Mišių metu giedojo: 
“Kyrie”, “Gloria”, “Credo” ir 
“Agnus Dei” iš Rosewigo Mi
šių. “Sanctus” iš Missa Exulta- 
te Deo ir “Benedictus” iš Mass

baž-

“Adeste Fi-
— solo dain. Antanas

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 ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

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

4. “The Chicago Daily 
News” korespondentė iš 
Londono, Helen Kirkpat- 
rick lapkričio 16 d. antraš
te: “Britai paskelbia sąly
gas pasiūlytas Raudonie
siems už taiką,” tarp kito 
rašo: “Oficialiai Foreign 
Office patvirtina, kad Bri
tų vyriausybė laike disku
sijų tarp ambasadoriaus 
Sir Stafford Cripps ir So
vietų vice-užsienių komisa
ro, A. Višinskį, davė se
kančius pažadus:

1) Britų Vyriausybė pa
siruošus de facto pripažin
ti Rusijai Pabaltės Valsty
bių įsigijimą,

2) Rusija po karo bus 
priimta į taikos konferen
cija, kaip lygus partneris,

3) Britai nesutinka pri
sidėti prie bet kokio Rusi
jos užpuolimo.

Šios sąlygos buvo oficia
liai perduotos Rusijai spa
lių mėn. 22 d., bet sekant 
Britų oficialiu pareiškimu, 
ligi šiol nėra gavę Mask
vos atsakymo.

Dar kartą, išrodo, Britai 
siūlo mažiau negu minima
lūs Rusijos prašymai, ku
rių tarpe pirmoj eilėj fi
gūruoja de jure pripažini
mas Pabaltės Valstybių in
korporavimo į Sovietų Są
jungą...

Labai įdomu patirti, ko
kia bus Rusų reakcija į 
Britų pasiūlymų paskelbi
mą, kadangi, išrodo, buvo 
susitarta tarp Sir Stafford 
ir Višinskį, kad derybos 
bus vedamos konfidencia
liai ir pasiūlymai viešai ne
skelbiami.”

L. .P 2.vo paruoštą “puotą”, įteikė kun.1 
Jonui A. Vaitekūnui ir varg. A.

°Pe* I Giedraičiui dovanėles. Atsitrau- 
mu kart užėmė Žaislų Dirbėjo kęs nuo stalo, * * ’ ’
jas , kuriame pats autorius pir- dalino dovanas tiems, kurie nei 
mu kart) užėmė Žaislų Dirbėjo;sykio neapleido pamaldas ir 
rolę. Vaidinimas taip visiems i praktikas — B. Akulevičiui, P. 
patiko, kad prašoma ją vėl vai- Valaskui, Elena Avižiniūtei, 
dinti, kuri bus vaidinama Šv. O- Rožei Špokaitei, Onai Našlėnai-

u- “nusiskundžia”, kad jų korės- vą, Amerikos spauda neat- 
už laimėjimą pondencijų netalpiname, tai jie kreipė neužtenkamo dėmė-

vargonininkas
Kai kas klausia kodėl taip 

mažai žinių telpa “Darbininke” 
iš šios kolonijos. Rodos,

i

nos draugijos vardu vasario mė
nesyje. Nors jau trečią kartą 
vaidinta, publikai ji patinka ir 
neatsibosta. Dabar choras tikisi 

I su operete ir svetur pasirodyti.
Į Ypatingai gerai pasirodė Ma
rytė—Lėlių karalienė — Elena 
Nameikaitė, kuri savo dainavi
mu ir vaidinimu žavino visus. 
Bronius Akulevičius, kuris vai
dino Pančio rolę, visus savo dai
na prijuokino, ypač savo “tru
putį apdulkėjusiais medaliais”. 
Taipgi Marytės mylimas Jonu
kas (Petras Valaška), visus 
stebino savo vaidinimu. Cukri
nis Kareivėlis (Benediktas Aku
levičius), ne vieną jauną širdį 
patraukė savo gražia išvaizda ir 
Marytės viliojimui. Taipgi Jude 
(Elena Avižiniūtė), Dailioji Lė
lė (Alice Klimatiė), Gydytojas 
(Vilius čiočys), Marytė (Vale
rija Stonytė), ir Jonukas (Vi
lius Belkonis) puikiai savo da
lis išpildė. Pirmame ir antrame 
akte pianu akomponavo p-lė 
Ona Našlėnaitė, antrame — An
tanas Giedraitis.

Pirmadienio vakare, po opere
tės. Mažasis choras turėjo savo 
“mystery ride”, ir sugrįžę į sa-

1. “The New World” iš Karo kovos laukų. Raudo- 
šioje! lapkričio 7 d. antrašte“Kainoji Rusija užėmė Lietuvą 

kolonijoje yra rašytojų - korė- Stalinas paėmė Lietuvą” pereitą vasarą.” 
spondentų, bet jie nusiskun-;rašo: “Kai Sovietų Rusija, 
džia, kad “Darbininkas” netal- toji meška, kuri vaikščioja nežinomo 
pina. (Jeigu korespondentai kaip žmogus, užėmė Lietu-

99

tei, už gerą pasidarbavimą,
Bro. Akulevičiui i " ‘ *
Ping Pong čiampionato. Taipgi turėtų nusiskųsti “Darbininko” Isio į Šią aneksiją. Ji įvyko 
visiems choristams po dovanėlę, redakcijai. “Darbininko” redak-1 tuo metu kada panašūs at- 
Galų gale visi tarp savęs pasi- cįja netalpina korespondencijų, si likimai virto kasdieniniu 
dalinę dovanas, pažaidę išsiskir- kuriose yra asmeniniai sąskaitų dalyku.” Toliaus paduoda- 
ste namo. suvedimai arba neįdomios skai- ma trumpos Lietuvos oku-

i

Ateinantį sekmadienį parapi- tytojams. Prašome pranešti ko- pači jos aprašymas ir pa
jos salėje, bus rodomi įdomūs respondentų vardus ir adresus, skaita Rosary kolegijoje, 
krutamieji paveikslai. Kaina vi- kurįe nusiskundžia, kad redak- i kurią laikė iŠ Lietuvos į 
sai maža, o vaizdai neapkainuo- cįja netalpina jų korespondenci- Ameriką atvažiavusi stu- 
Jami‘ ^P- jų- “Darbininko” redakcija yra dentė Severiną Steikūnai-

99

Ten pat tilpo atvaizdas 
kareivio kapo 

Kaune su sekančiu pažy
mėjimu:

“Lietuvos nežinomas ka
reivis ilsisi Kaune. Jo pasi
šventimas buvo veltui. 
Kaunas ir visa Lietuva yra 
Rusijos. Taip pat ir kaimy
ninė Estija ir Latvija.”

LAIRENCE, MASS.
įsitikinus, kad korespondentų te. Ji tamsiai nupiešia o- 

kupantų Lietuvoje veiks
mus.

i “skundas” nepamatuotas. Jeigu 
Ibūtų tikrai pamatuotų skundų, 

tar" tai mes norime išsiaiškinti ir 
k*“ likviduoti. Redakcija).

Šv. Pranciškaus bažnyčios 
nams, (kolektoriams ir 
tiems) mūsų gerb. klebonas, j 
kun. P. M. Juras surengė pietus! Waterbury lietuviai yra nutajpįno straipsnį karo 
ir davė dovanėles sekmadienį slteikę Pnes bolševizmą—komu- 
gruodžio 29 d., klebonijoje. Rei- nizm^ kai kurie jau

nieji lietuviai — jaunimas ne
atskiria bolševikų nuo tikrųjų 
lietuvių, ir klubų ar draugijų 
valdybų rinkimuose kartais bal
suoja ir už bolševikuojančius. 
Mūsų pareiga jaunimui aiškinti 

ir
na-

2. “Chicago Herald-Ame- 
rican” iš lapkričio 11 d. pa-

1

LKTUVISUS nOiCHS
Lietuviai, kurie atvykstate j Miami 
Beach, Florida, kviečiame užeiti 

mūsų moderniškai įrengtu 
viešbutį

HOTEL KODY
7643 Hardinę Avė. and 77 St.,

Miami, Beach, Florida 
(1-17)

šv. Pranciškaus parapijos cho
ras vargonų fondui rengia šo-' 
kius sausio 25 d., Turn Hali, i 
Lawrence, Mass.

Kalėdų vidurnaktinėse mišio-! 
se žmonės netilpo į mūsų gražią 
ir erdvą bažnyčią.

kia pažymėti, kad didžiuma dar
buotojų jauni vyrai. Darbuoto
jai šie asmens: pp. Petras Gri
na, V. Černiauskas, Adolfas Au- 
rila, G. Unick, J. Antanavičius,, 
K. Vencius, V. Strudčko, A. Ri- - - - -
mas, J. Blaževičius, J. Lalys, v.!komunizmo pavojingumą, 
Bauba, M. Bush, J. Pash ir G. nurodyti komunistuojančius 
Pekarskis. Pareikšta vienų ki
tiems gražų linkėjimų ir daug 
džiaugsmo dėl gražaus parapijos 
tvarkymosi ir augimo.

j . r , . . .... inoinūs, kad ir jaunuoliai juos pa-
žintų vilkais avių kailiuose.

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

60 Ellsfforth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE 
So. Boston

!
!
!
I
:

!
!
!
!
!
!

Šioje kolonijoje darbai gerai 
eina. Privažiavo daug iš kitų 
miestų, net ir iš pietinių vals
tybių juodukų. Visi gavo dar
bus. Kompanijos nori įvesti 7 
dienų darbo savaitę, po 7 va

landas į dieną.
1 Sepytnių dienų darbo savai
tė visai nereikalinga, nes yra 

_________ iižtektinai darbininkų, kurie pa- 
Per Naujus Metus mūsų kle- dirbtų visą darbą per 6 dienas, 

bonas išdavė parapijos finansinę jeigu tik jiems duotų dirbti ir 
apyskaitą, iš kurios paaiškėjo, 
kad šiais metais turėta $4000 
daugiau įeigų negu paprastai ki
tais metais. Įsigyta nauji var
gonai, kurie kainavo virš $3000. yra nemažai vietinių, ypač se- 
Padaryta daug pataisymų, re- 'nesnių, kurie negauna darbų, 
montų ir dar atmokėta skolos 
$3000. Tai parodo galima pada
ryti gražioje dvasioje. Aušrelė.

; paliaubų sukaktuvių minė
jimo proga. Straipsnis už
vardintas “Din of war 
rages over uknown sol- 
dier”, parašytas Stanley 
Pieža.

Tarp kita jis rašo: “Lie
tuva tyli. Trimito balsas 
nebus girdimas prie neži
nomo kareivio kapo, Kau- 

, Lietuvoje. Nežinomo 
kareivio paminklas, sulig 
Lietuvos konsulo Čikago
je. Dr. P. Daužvardžio, pa
sakojimo padarytas iš ak
menų, kurie Lietuvos inva
lidų surinkti iš Didžiojo

pratę nešioti akinius. Darbinin
kas dirbdamas sušyla, tai pra
kaitas užlieja akinius. Sakoma, 
kad kompanija įsakė dėvėti a- 
kinius, kad apsaugotų akis. Aki
nių stiklai yra nesudaužomi.

i

už tą darbą mokėtų reikalingą 
pragyvenimui atlyginimą. Kaip 
sakiau, atvažiavę iš kitų miestų 
ir valstybių gauna darbus, bet

Miesto valdžia turėtų priver
sti kompanijas samdyti vieti
nius darbininkus, kad nereikėtų 
miestui duoti pašalpas bedar
biams ir jų šeimoms.

Scovill Mfg. kompanija savo 
dirbtuvėse įsakė visiems darbi
ninkams dėvėti akinius, kad ap
saugotų akis. Kompanija davė 
akinius. Bet daug darbininkų 
nusiskundžia, kad jiems nuo tų 
akinių akis skaudą, o kiti sako, 
galvą skaudą, nes daugelis ne-

Tūla Mary Byrnes iškėlė bylą 
teisme prieš Stasį Padaikį, rei
kalaudama, kad jis atlygintų 
nuostolius, kuriuos jis padaręs 
1939 m., reikalaudamas išpirkti 
neva jos duotą vekselį. Mary 
Byrnes bylą laimėjo. Bet jai esą 
pasidarė nuostolių besibylinė- 
jant. Teismas pripažino, kad 
Stasys Padaikis turi atlyginti 
Mary Byrnes $500.00.

Kiek laiko atgal Sasys Padai
kis, gyv. 437 Washington Avė. 
paskelbė anglų laikraščiuose, 
kad jis radęs $500.00 vidurmie- 
styje. Bet niekas neatsišaukė. 
Dabar visi kalba, kad Padai- 
kiui kaip tik tie $500 bus reika
lingi sumokėti Mary Byrnes’ei.

B.P.Š.

3. “Chicago Hearld-Ame- 
rican” iš lapkričio 11 d. į- 
žanginiame straipsny tarp 
kita rašo: “Paskutiniame 
Didžiajame Kare mes mu
šėmės, kad pasaulis būtų 
saugus demokratijai ir kad 
įgyvendinti tautinės lais
vės bei apsiprendimo prin
cipus. Tačiaus, Rusija pa
dalina Lenkiją, Suomiją, 
Rumuniją ir užima visą 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
o mes laiminam šventąją 
sąjungą su malonia šypse-

Jeigu visi pasižadėjimai 
duodami Rusijos yra nuo
lat laužomi, kodėl mes rei
škiame pasitikėjimą tokiai 
perfidiškai vyriausybei? 
Dargi pati Rusija skaito 
mūsų nusistatymą naiviu”.

Autoritetingas Štai i n c 
vyriausybės organas “Iz- 
vestia” nesenai rašė: “Visi 
argumentai apie teisėtu
mą ar -neteisėtumą mažų 
šalių traktavime tegali bū
ti naivūs, kada didžiosios 
imperialistinės valstybės 
kariauja žūt ar būt.”

“Jeigu Stalinas skaitė 
mūsų nusistatymą naiviu, 
kas liečia jo ar Hitlerio 
mažų tautų okupavime 
daug daugiau naiuviu Sta
linas turi skaityti mūsų 
nusistatymą kūdiki škai

Remkite tuos profesi jonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkitžs “Darbininke”.

AR JAUČIATĖS HUVARGf 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai ?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry- 
e jausite tikrą palengvinimą ir at- 
'ausit vikrumą. Jaunų ir s«nų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
lipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

l(k

Užsisakykite Tonio Pas Mos
Prisietom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
balnos prieinamos.

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

į 'PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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