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Pagerbė Garbingų Vadų
Worcesterio šv. Kazimiero 

par. parapijiečiai labai nuošir
džiai pagerbė pagarbos nusipel- 
nusį garbingą vadą, kun. Augu
stiną Petraitį, tos parapijos kle
boną, jo 25 metų kunigavimo 
sukakties proga.

Pagerbimo bankiete, kuris į- 
vyko sekmadienį, sausio 5 d., 
dalyvavo daug įžymių kunigų iš 
tolimų ir kaimyninių parapiji 
ir gausi minia pasaulionių, tarp 
kurių buvo daug profesionalų.

Visi sveikino Jubiliejatą, kleb. 
kun. A. Petraitį ir linkėjo jam 
ilgiausių metų sveikam vado
vauti parapijoje ir mūsų visuo
menei Lietuvos vadavimo, kata
likybės ir lietuvybės darbe.

Reikia pažymėti, kad Jubilie 
jatas kun. Augustinas Petraitis 
yra karštas lietuvis patriotas 
Jis yra daug prisidėjęs aukomis 
ir darbu kovose dėl Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės, kovo
se dėl Vilniaus atgavimo, ir da
bar, kada Lietuva pateko į so
vietų Rusijos vergiją, kun. Au
gustinas Petraitis stojo akty
viai darban, kad Lietuva vėl bū
tų laisva ir nepriklausoma.

Bankieto rengėjai Jubiliejatui 
kun. Petraičiui įteikė pinigines 
dovanėles. Kun. A. Petraitis, pa
dėkoję už sveikinimus, linkėji
mus ir dovanėles, pareiškė, kad 
jis pinigines dovanėles aukoja 
Lietuvos vadavimo reikalams— 
Lietuvai Gelbėti Fondui. Tai la
bai kilnus ir patriotingas Jubi- 
liejato pavyzdys.

Kun. A. Petraiti^ yra įžymus 
visuomenininkas ir nuoširdus
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Religinės Pamokos Viešose
Mokyklose
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Boston, Mass.
dienomis atstovas Vincent 
iMannering iš Bostono ine- 
šė į Kongresą bilių, kad vi- 
jsose viešose mokyklose bū
stų skirta viena valanda re
ligijos pamokoms vaikams, 
kurių tėvai paduos prašy
mą raštu, kad tai būtų da
roma.

| Panašų bilių pasiūlė 
Kongresui atstovas Ed- 
mund J. Dolan iš W. Rox- 
bury, tik jis siūlo pusę va
landos.I __________________

Darbininkų Laimėjimas J. V. 
Aukščiausiame Teisme

sau- kad kompanijos turi ne tik
Šiomis dienomis nesipriešinti unijos organi- 

bet daugumai

Konsekravo Naują Vyskupą

Washington, D. C.,
šio 9
Jung. Valstybių Aukščiau- zavimui, 
sias Teismas išsprendė H. darbininkų norint susior- 
J. Heinz kompanijos bylą ganizuoti į kurią uniją, 
prieš National Labor Re- kompanijos turi su ta uni- 
lations Boardą.

Aukščiausias Teismas iš
aiškino Wagnerio įstatymą 
darbininkų organizavimosi 
į unijas reikalu. Teismas t 
užgyrė National Labor Re- 
lations Boardo sprendimą, -------------------------------------(

i

Dvidešimts žmonių sužeista, kada Rock Island keleivinis traukinys, važiuoda
mas į šiaurę, trenkė į kitą traukinį arti VVapello, Iowa, laike baisios apakinan
čios sniego audros.

Iš Lietuvos Atvykusio Adv. Gaba 
liausko Prakalbų Maršrutas
Šiomis dienomis į Bostoną grįžta adv. Stasys Ga-

lietuviškos katalikiškos spaudos- fealiauskas ,kuris neseniai atvyko iš pavergtos Lietu- 
rėmėjas, ypač laikraščio “Dar
bininko”. Kun. Petraičio vado
vaujamoje parapijoje labai gra
žiai gyvuoja LDS. 7 kuopa.

Sidabrinio Jubiliejaus proga, 
LDS. Centro Valdyba ir “Darbi
ninko” redakcija nuoširdžiai 
sveikina Jubiliejatą kun. Augu
stiną Petraitį ir linki ilgiausių 
metų.

"Motinėlei" 40 Mete

Šiomis dienomis “Moti
nėlės” draugija mini savo 
gyvavimo 40 metų sukaktį 
Per tą laikotarpį “Motinė
lės” draugija yra daug 
gražių ir kilnių darbų pa
dariusi, kaip pavyzdžiui 
sušelpė visą eilę gabių stu
dentų, iš kurių išėjo įžy
mūs mokslininkai ir visuo
menininkai.

“Motinėlės” draugijos į- 
kūrėjais buvo šie kunigai: 
J. Kaulakis, M. šedvydis, 
J. Žilius, A. Kaupas, J. Ku
ras, J. Kudirka, S. Pautie- 
nius, B. žindžius, V. Matu
laitis ir A. Milukas. Iš visų 
paminėtų 
nas kun.
gyvas.

Dabar
vau ja šie kunigai: dr. J. 
Končius, N. Pakalnis, P. 
Juras, J. Balkunas, P. Le- 
kešis, Ig. Valančiunas, A. 
Petraitis, J. Simonaitis ir 
kiti.

Sveikiname “Motinėlės” 
draugijos vadovybę ir lin
kime, kad toji draugija 
dar labiau praplėstų savo 
veiklą, ypač šiais sunkiais 
ir kritingais mūsų tėvynės 
gyvenimo laikais. >; c

B -i n.' J » ■ •- ir -
Raila, buvęs “Lietuvos 

Aido” redakcijos naęy^de-
da pastangas atvyktąjį A- 
meriką.

įkūrėjų tik vie- 
A. Milukas yra

draugijai vado-

vos. Jis išgyveno po Sovietų raudonųjų valdžia Lietu
voje tris mėnesius. Į Ameriką atvyką su savo šeima 
kaipo imigrantas, nes jo žmona yra Amerikoje gimusi 
ir augusi.

Pavergtoje Lietuvoje jis ne tik matė žiaurų so
vietų komisarų rėžimą, bet pats su šeima patyrė. Jis 
savo prakalbose labai įdomiai pasakoja kaip sovietai 
terioja mūsų tėvynę, areštuoja, kankina ir žudo lie
tuvius. Raudonųjų siautimas Lietuvoje yra baisus ir 
šiurpulingas.

Naujos Anglijos Lietuvių kolonijų veikėjai ragina
mi rengti prakalbas savo kolonijose ir kviesti adv. S. 
Gabaliauską kalbėti, nes jis savo kalbomis įtikina ir 
karščiausius Lietuvos pavergėjų rėmėjus. Komunistų 
suklaidinti lietuviai turėtų pasiklausyti adv. Gaba
liausko kalbų, ir ne tik pasiklausyti, bet ir paklaust 
kas nesuprantama. Ypatingai turėtų ateiti visi tie, 
kurie džiaugiasi Lietuvos pavergimu, būtent, komuni
stai. ir gal pasiklausę adv. Gabaliausko prakalbų, išsi
žadės dirbę išgamų darbą išeivijoje.

ALRK. Federacijos Naujos Anglijos apskritis 
skelbia šioki adv. S. Gabaliausko prakalbu maršrutą:

Sausio 12 d. — 3 vai. po pietų. Parapijos svetainė
je, 432 Windsor St., Cambridge, Mass.

Tą pačią dieną, 7:30 vai. vakare, Municipal Buil- 
ding svetainėje. Broadwav, So. Boston, Mass.

Sausio 13 d. — West Lynn, Mass.
Sausio 15 d. — Stoughton, Mass.
Sausio 17 d. — 7:30 vai. vakare, Šv. Roko lietuvių 

Dar. svetainėje. Montello, Mass.
Sausio 18 d. — Hudson, Mass.
Sausio 19 d. — 3 vai. po pietų ir 7:30 vai. vakare, 

abejose parapijose, Worcester. Mass.
Sausio 21 d. — Gardner. Mass.

S Sausio 22 d. —
Sausio 23 d. — 
Sausio 24 d. —
Sausio 26 d. — 2 vai. po Dietų Gedimino Piliečiu 

klubo svetainėje, 324 River St., Haverihill, Mass. ir 7 
vai. vakare šv. Pranciškaus lietuvių par. svetainėje, 94 
Bradford St.. Lawrence, Mass. /

Sausio 28 d. — Manchester, N. H.
Vasario 2 d. — Lowell. Mass. ir Nashua, N. H.
Vasario 9 d. — 3:30 vai. po Dietų Šv. Jurgio lietu

viu par. svetainėje, St. James St.. Norwood. Mass. .ir 
7:30 vai. vakare, šv. Kazimiero lietuvių par. svetainėje, 
Smith St.. Providence. R. I.

Visų lietuvių kolonijų veikėjų prašome tuojau už
imti svetaines paminėtose dienose ir pranešti prakal
bu maršruto skelbėjams. Kaip tik gausime pranešimus i * •’ ‘‘i*’ • • « a <>' • _ o_• — o L '

Athol, Mass. 
Greenfield, Mass. 
Westfield, Mass.

v •

Jung. Valstybės Atmetė 
Prancūzų Atsišaukimų 

rmmTi i remr irius

Washington, D. C., sau
sio 9 — Kiek laiko atgal 
Prancūzijos valdžia prašė... a .rrancuznos vaiazia prašė

Prezid6lltdS Pindikino 8 -Jung. Valstybių valdžios į-
Valandų Darbo Dieną ”'' ”sileist iš Prancūzijos trem- 

jtinius žydus ir kitus, kurie 
Washington, D. C., sau- yra atbėgę iš Belgijos, Lū

šio 9 — Prez. Rooseveltas xemburgo, Vokietijos ir ki- 
panaikino 8 valandų darbo tu šalių. Jung. Valstybių 
dieną visose įstaigose, ku- Saldžia atsisakė priimti to
nose gaminama apsigyni- kius tremtinius, bet reika- 
mo reikmenis, būtent, ar- lauja išduoti vizas asme- 
mijos ir laivyno statyboj, nims, gyvenantiems ne- 

Darbo valandų įstaty- okupuotoje Prancūzijoje, 
mas leidžia dirbti 40 va- kurie turi Amerikos vizas, 
landų savaitėje, bet yra Tokių asmenų esą apie 
padaryta išimtis, kad pre- 3,500.
ridentas gali įstatymą su-1 Sak kad 
spenduoti, kada to reika- turintiems Amerikos vi- 
lauja būtina padėtis. neišduoda leidimų išva.

Reikia pažymėti, kad ir žiuoti iš Prancūzijos todėl, 
darbininkų unijos rūpina- kad to nenori Vokietija, 
si, kad įstaigose, kur ga-j Prancūzijos valdžia taip 
minama apsigynimui me-pat ragina Jung. Valstybių 
džiaga, darbai nebūtų .valdžią padaryti spaudimą 
trukdomi, kaip pavyzdžiui, ir į kitas Amerikos šalis, 
metalo darbininkų unijų kad ir jos įsileistų tremti- 
viršininkai nutarė, kad nius iš Prancūzijos, bet ir 
metalo dirbtuvėse darbi- tai Jung. Valstybių valdžią 
ninkai nekeltų streikų. ‘atsisakė padaryti.

New York, sausio 9 — 
Vakar šv. Patriko katedro
je, J. E. arkivyskupas 
Francis J. Spellman kon
sekravo naują vyskupą Ja- 
mes Francis Aloysius Mc- 
Intyre, kuris tapo New 
Yorko vyskupu - pagelbi- 
ninku ir Cyrene tituliariu 
vyskupu.

Vyskupas Mclntyrre bu
vo paskirtas arkivyskupi
jos kancleriu 1934 m.

:ja pasirašyti sutartį.
i Dabar darbininkai turė
tų pasinaudoti duota pro
ga ri visose įstaigose susi
organizuoti į unijas tokias,

(kurios jiems yra tinkame
snės ir artimesnės ginti jų 
reikalus.

Tai didelis darbininkų 
laimėjimas. Tik gaila, kad 
patys darbininkai labai da
žnai yra savo priešais. Yra 

Į nemažai įstaigų, kur darbi
ninkai turi unijas, bet di
delė dalis tų įstaigų darbi
ninkų nepriklauso prie u- 
nijos. Nepriklausanti prie 
unijų darbininkai naudoja
si organizuotų darbininkų 
iškovota gerove, bet patys 
prie unijų nesideda. Tai 
blogas ir smerktinas reiš
kinys.

Brity-Karo 'Jėgos Apsupo

t

Jung. Valstybės Atsisakė Perlei 
sti Pabaltijo Laivus Rusijai

1

Cairo, Egiptas, sausio 9 
— Britų kariuomenė su
koncentruota ir gerai ap
ginkluota Lybi joj žygiuoja 
pirmyn. Po Bardia užėmi
mo, dabar britų karo jėgos 
nukreiptos į kitą svarbią 
tvirtovę, būtent, Tobruką, 
kuris esąs apsuptas; italų 
karo jėgos atkirstos nuo 
susisiekimo taip, kad jos 
negali iš niekur gauti pa
galbos.

Sakoma, kad Italijos ka
ro generolas Annibale Ber- 
ganzoli pabėgęs, kada Bri
tanijos kariuomenė užėmė 
Bardią ir paėmė apie 30,- 
000 italų kareivių ir keletą 
karininkų į nelaisvę.

karo medžiagos. Mažos 
graikų oro laivyno jėgos 
bombarduoja Italijos karo 
pozicijas ir nušovė tris ita
lų karo lėktuvus, nepraras
dami nei vieno savo lėktu
vo.

Britų oro lėktuvai bom
barduoja italų pozicijas 
centralinėje Albanijoj.

Turkija Pasiruošusi 
Karui

Washington, D. C., sau- nusistatymas Pabalt. vals- 
sio 9 — Sovietų Rusijos tybių reikalu yra sveikinti- 
komisarai, besikalbėdami nas. 
su Jung. Valstybių vyriau- [ --------------
sybe apie sudarymą glau-| Jungi. Valstybės Suskirstė
dėsnių santykių, vėl parei
kalavo, kad Jung. Valsty
bės atiduotų Rusijai Pa
baltijo valstybių: Lietuvos,

Laivyną j Tris Dalis
Washington, D. C., sau

sio 9—Jung. Valstybių lai-Latvijos ir Estijos laivus, ,
kurie stovi Jung. Valstybių 1T0,. ^partmentas pa- 
vandenyse. ^skirstė savo laivyną j tris

Kadangi Jung. Valstybės ?uten‘- viena datas 
nepripažįsta Sovietų Rusi- ^ndenyne, kita -
JOS grobio: Lietuvos, Lat-' £* ,,L.“ ™, «...
vijos ir Estijos užgrobimo,' 
todėl atsisakė perleisti Ru
sijai minimų valstybių lai
vus.

Sovietų Rusijos komisa
rai sako, kad Rusijai yra 
labai reikalingi prekybi
niai laivai, ir todėl ji nori 

atspausdinsime plakatus ir pasiųsime rengėjams. Vi- užgrobti Pabaltijo valsty- 
" iršruto reikalais rašykite adresu : Mr. bių laivus.

Jung/ Valstybių valdžios d.

itiko, kuriu vadu yra pas- 
i kirtas Pacifiko laivyno ko- 
mandierius. Laivyno vadas 
paskelbė vienodas taisyk
les ir lavinimosi metodus 
visam laivynui. Laivyno 
personalas 232,000.

Laivyno vadovybėje pa

A. F.
sais

. Broadway, So. Boston, Mass.

ii Laimi Visame 
rrenie

Istanbul, Turkija, sausio 
9 — Pranešama, kad Tur
kijos prezidentas aplankė 
gerai apginkluotas ir susti
printas pozicijas. Istanbul 
gubernatorius išleido įsa
kymus gyventojams, kaip 
jie turėtų laikytis, jeigu 
būtų daromi manevrai ore. 
Visa šalis pasiruošus viso
kiems netikėtumams.Athens, Graikija, sausio

9 — Graikijos kariuomenė 
visame fronte Albanijoj 
laimi mušius. Smarkūs 
mūšiai dabar eina centra- 
linėje ir šiaurinėje Albani
jos dalyje. Graikai užėmė 
naujas pozicijas, paėmė Į sekretorium asistentą Vyt.
300 italų į nelaisvę ir daugljurgutį.

— Vilniaus universiteto 
prorektorium mokslo rei
kalams švietimo komisa
ras paskyrė jauną docentą 
J. Bulavą, o to universiteto

šeštadienį, sausio 11 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programą. Lietuviškos dainos, muzika 
ir pranešimai pasieks jūsų namus oro bangomis iš 
WCOP stoties, Boston, Mass.

Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
locycles ir klausytis gražios programos.

Darbininkų Radio programos koncertas ir margu- 
mynų vakaras įvyks sekmadienį, vasario-February 9 

daryta daug pakeitimų, !d., š. m., 7 vai. vakare, Municipal Building svetainėje, 
kūne įsigalioja vasario l 'So. Boston, Mass. Prašome visų iš anksto ruoštis ir 

; | dalyvaiti tadio vakarėlyje. Įžanga tik 50 centų. f f-
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517,485,528,049 Apsigynimo

Penktadienis, Sausio 10,

Budžetas

l

i

WPA darbams prašo

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Prezidentas Sudarė Karo 

Gamybos Tarybą
Washington, D. C., sau- gynimui planus, tvarkyti ir 

šio 9 — Šiomis dienomis greitinti karo medžiagos 
prezident. Rooseveltas su-(gamybą ir t.t.
darė karo gamybai prižiu- Tarybai duota plačios tei- 
rėti tarybą iš keturių as- sės. Jai pavesta prižiūrėti 
menų. Į tarybą paskyrė;visas tas įstaigas, kuriose 
šiuos asmenis: vyriausiu'gaminama karo reikme- 
direktorium paskyrė Wm. nys, karo medžiaga, kad 
S. Knudsen; Sidney Hill-tose įstaigose nebūtų jo- 
man, Amalgameitų Siuvė- kių sutrukdymų, kad iš 
jų unijos pirminin.; Frank valdžios užsakymų kas 
Knox, laivyno sekretorių, nors perdaug nepasipelny- 
ir Henry L. Stimson, karo tų, kad dėl kokių nors ne- 
ministerį. ^susipratimų tarp darbinin-

Toji karo gamybai vado- kų ir darbdavių nekiltų 
vauti taryba įpareigota da- streikai, sabotažas arba 
ryti ir vykdyti visus apsi- lokautai.

i

Washington, D. C., sau
sio 9 — Prezidentas Roose- skirti 400 milijonų dolerių 
veltas savo pareiškime me
tinio budžeto reikalu rei
kalauja, kad Kongresas 
paskirtų $17,485,528,049 
apsigyni mo reikalams. 
(Jung. Valstybių valdžios 
fiskaliai metai skaitosi nuo 
liepos 1 d., 1941 iki liepos 
1 d., 1942).

Iš paminėtos bilioninės 
sumos prez. Rooseveltas y- 
ra numatęs $10,811,000,000 
valstybės apsigynimo rei
kalams, o kita sumą kaip 
paprastai bus sunąūdota 
valstybės aparato išlaiky
mo reikalams.

Prezidentes Rooseveltas 
kol kas nereikalavo paskir
ti pinigų sumos teikimui 
pagalbos Anglijai, Graiki
jai ir Kinijai. Sakoma, kad 
jįs to pareikalaus vėliau. 
Dabar esą ruošiamas ali- 
jantams gelbėti planas.

mažiau, negu buvo skirta 
pereitais metais. Preziden
to apskaitliavimu naujais 
■fiskaliais metais deficitas 
sieks $9,210,000,000, o pe
reitais meteis, kurie bai
giasi šių metų birželio 30 
d., susidarys deficitas $6,- 
200,000,000.

Chicagos Miesto Darbinin
ku Streikas

GERIAUSIUS !; 
PERMANENT WAVE ;! 

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ ![ 
PINIGUS Į!

thieago, III., sausio 9— 
Šiandien sustreikavo apie 
4,000 miesto darbininkų, 
kada miesto valdžia pasiū
lė numušti algas. Miesto 
name veikia tik vienas 
keltuvas; uždaryta elekt
ros jėga, kada miesto elek- 
trikos darbininkai išėjo į 
streiką.

Michael Boyle, elektri
škos darbininkų unijos va
ldas, įspėja visus, kad 32 
tiltai iš 57 bus pakelti. 
Trafikos šviesos taip pat 
uždarytos.

CASPER’SBEAUTYSALONį;
1*3 L ST.. SO. BOSTON, MASS.] i 

Tel. ŠOU 4645 !j
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palietė “čistka.” 
Kauniečiai,. . pažindami 

Kremliaus “valymus”, taip 
pat jau kuris laikas stebi
si, kad niekur nebeminima 
dviejų sovietų Lietuvos ko
misarų pavardžių. Tai 

’ , kuris 
Lietuvos okupaciją. Iš jo buvo paskirtas komisarų 
kalbos pažymėtinos kelios tarybos vice-pirmininku ir 
reikšmingos frazės. Pasak ūkio planavimo komisijos 
Kalinino, “buvusi Lietuvos pirmininku ir kito “drau- 
vyriausybę, kuri iš tikrųjų go” Junčos-Kučinsko, ku- 
neturėjo paramos savo ris buvo paskirtas darbo 
tautoje, turėjo užleisti vie- komisaru. Bolševikų revo- 
tą liaudies vyriausybei. O liucijos sukaktuvių iškil
si vyriausybė, vykdydama'mėse visi komisarai buvo 
savo tautos valią, kreipėsi pakviesti į “garbės prezi- 
į tarybų vyriausybę su diumą”, tačiau nei Glovac- 
prašymu prisidėti prie SS ko, nei Junčos-Kučinsko 
SR”. “Draugas” Kalininas nebuvo. Ar tai reikštų, kad 
užmiršo vieną mažmožį,! juos yra palietusi “čist-

...... i-1--*! . .IBP

Sovietų revoliuc. šventė 
buvo minima ir Maskvoje. 
Maskvos didžiajame teatre 
kalbėjo SSSR prezidiumo 
pirmininkas Kalininas. Sa
vo kalboje jis paminėjo, ir “draugo” Glovacko,

1
i būtent, kad raudonoji ar
mija nakčia įsiveržė į ne
priklausomąją Lietuvą, o 
tik po durtuvais buvo pa
statyta Paleckio “liaudies” 
vyriausybė, kuri pagal De
kanozovo ir Pozdniakovo 
diktantą “paprašė” Lietu
vą prijungti prie SSSR...

Toliau “draugas” Kalini
nas pasakė dar gražesnius 
perlus. Esą, Pabaltijo val
stybės “tik ką prisijungė”, 
bet atrodo, lyg tai būtų 
senos tarybinės teritorijos. 
Jos gavo visas tarybinės 
pilietybės teises, prade
dant nuo garbingosios tei- 
įsės tarnauti raudonoje ar
mijoje. O Estijos, Latvijos 

j Čia parodo indi jonus, kurie gina savo vėliavą, už kurią kovojo jų tėvai. Indi jonai Į !r ¥®tu.vos armijos ištisai 
pagerbia savo vėliavą Murray stovykloje, Washingtone. | joVsudėtį*”1 °n°S1OS arnu'

Tenka pripažinti, kad 
“draugas” Kalininas be jo
kio išsisukinėjimo kalba 
tai, ką mano visas ] 

kartinę pašalpą 1.000 litų. į liūs su “genialiuoju” gru-, . , ..Komisariatas darąs žygių,Linu priešakyje. Nikalo-toje pokelių,

"Karo Prailgintojas Ir Karo 
SpekuBuotojas No. 1", Sako 

Nacių Spauda

u*;

ka?”

VERGIŠKAS BAUBAS

Km VI Miroms

kad“Draugas” rašo, 
Chicagoje gautas laiškas 
iš pavergtos Lietuvos, kad 
Lietuvoje- miręs kun. Vla
das Mironas, buvęs Lietu
vos ministras pirmininkas, 
vyriausias kąriuomen. ka
pelionas ir įžymus tauti
ninkų šulas.

Kiek laiko atgal “Tary
bų Lietuvoj” buvo rašyta, 
kad bolševikų komisarai 
besilankydami kun. VI. Mi
rono ūkyje, rado jį sergan
tį.

Kadangi dabar iš paver
gtos Lietuvos žinių labai 
sunku gauti, tai ir šios ži
nios apie kun. VI. Mirotią 
negalima taip greit patik
rinti.

Grįžo Bulgarijos Premje
ras iš Vienncs

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

— Oficiališkai paskelb
tas maisto pramonės įmo
nių ir jų darbininkų sąra
šas, į kurį įtrauktos įmo
nės, kurios “lenktyniavo.” 
Vaisių sulčių fabrike “So
dyba” Kaune filtruoto ja 
Kasparavičiūtė Stasė išfil
truoja 360 litrų į dieną, 
vietoje normos 180 ltr. į 
dieną. Šios darbininkės, 

į kuri dirba dviejų žmonių 
darbą, dienos uždarbis, 
kaip oficiališkai skelbia
ma, yra 8 litai 10 centų! 
Toj pat įstaigoj Narkaity- 
tė Valė, bonkų plovėja, dir
ba prie plovimo mašinos 
viena, vietoje dviejų. Jos 
dienos uždarbis taip pat 
8,1 litų. Makaronų fabrike

— Žuvusio čekisto Fabi- 
j o n o Stanislovavičiaus 
žmonai vidaus reikalų ko
misariatas suteikė vien-

K i “Viktorija” Mebelytė Hin-
„ em"da, biskvitų vynioto ja, vie-

kad šio lietuviško čekisto jaUs laikais Lietuvos buvo suvynioja 1,200 pokelių. Ji

• •

Zurich, Šveicarija, 
šio 9 — Pranešama, 
prancūzai, minėdami 
liaubų dieną, sukilo, 
ruošė triukšmingas

sau- 
kad

šeimai būtų paskirta pen-l“nuo amžių rusiškas Šiau
ši ja. rėš Vakarų kraštas”, o Ka-

------------------ lininui Lietuva yra sena
— Kauno konfekcionų sovietinė teritorija. O kai 

kooperatin. gamybinės ar- dėl “garbingosios teisės 
teles valdyba praneša, kad tarnauti raudonoje armijo- 
artelės narių tarpe esą Je”> tai carų laikais lietu-pa- arteles nanų tarpe esą ĮJe » įaiKais uetu-

su-daug bedarbių. Tekstilės viai irgi turėjo “garbingą 
de-' medžiagas okupante! yra teisę” guldyti galvą Krymo

monstracijas. Naciai mal- išgraibstę, todėl Lietuvos rr Mandžurijos karo lau-

Berlynas, sausio 9 —Vo- 
kiet. nacių spauda smar
kiai puola prez. Rooseveltą 9 — Premieras Bogdan 
dėl jo kalbos, pasakytos J. Philoff grįžo iš Viennos, 

kur jis buvo išvykęs, kaip 
jis pats sako, patikrinti sa
vo sveikatą pas specialis
tus.

Pereitą savaitę, kada 
premieras išvyko į Vienną, 
tąi spaudoje buvo įvairių 
spėliojimų, kad premieras 
vyksta pasitarimui su Hit
leriu. Bet premieras tuos 
gandus užginčija.

V. Kongrese. Naciai apšau
kia prez. Rooseveltą “karo 
prailgintoju ir karo spe
kuliuoto ju No. 1”, turi būt 
todėl, kad prez. Roosevel
tas pasisakė už teikimą pa
galbos Anglijai, Graikijai 
ir Kinijai.

♦

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Sofia, Bulgarija, sausio

Specialus Bargenai t
it
jį HILLCROFT Rye Degtinė, 100 proof kvorta $1.79

jj LA VAL VYNAS............................pusė galiono 75c
Port, Sherry. Muscatell,

i! SINGLETON Brandy 5th ................................
Peach, Cherry, Blackberry
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taip pat per dieną uždirba 
8,1 litų. Tos įmonės štam
puotojos Mackevičiūtė Zo
sė ir Vaitkevičiūtė Alek
sandra dirba virš normos 
25%. Jų dienos uždarbis— 
8,1 lit. Šitiek darbininkų 
“rojuje” uždirba darbinin
kės stachanovietės, dirban
čios už du žmones. Darbi
ninkės, nedalyvaujančios 
šiuose katorgos darbuose, 
teuždirba pusę to, nežiū
rint, kad pragyvenimas 
pabrango keleriopai.

Iš šio paties oficialaus 
pranešimo sužinome, koks 
yra “Maisto” meistrų už
darbis. “Brigadierius” Ver- 
tinskis Antanas, odų nuė- 
mėjas, pakėlė darbo našu
mą iki 80%, gauna 15,36 
litus; jo padėjėjas Targon- 
skis Petras pakėlė darbo 
našumą irgi 80%, o gauna 
14,48 lt. į dieną. Dešrų vi
rėjas Matišenko Henrikas 
paspartino darbą iki 40%, 
gauna 13,52 lt Kiaulių dū- 
rikas ir kabinto jas Paru- 
leckis Česlovas pakėlė na
šumą 80%, gauna 13,52 lt., 
žarnų apdirbėjas Jaknys 
Leizeris padidino našumą 
60%, o per dieną uždirba 
11,12 lt. Tokios yra specia
listų ir stachanoviečių die
nos uždarbio normos.

Ikuose. “Ištisai įsiliejus” 
'lietuvių kariuomenei į rau- 
Iionąją armiją, dabar lie
tuviams teks būti atrankų 
maistu, kaip pereitą žiemą 
per karą su suomiais, kada 
tūkstančiai “laisvų” sovie
tų tautų jaunuolių sustyro 
speiguose arba žuvo nuo 
suomių šaulių. “Išlaisvin
tosios” lietuvių tautos per
spektyvos yra tikrai “pa
vydėtinos.”

Sovietų Rusijoje gy
ventojai apie kurio komi
saro patekimą į Stalino ne
malonę sužino iš to, kad jo 
pavardė nebeminima ofi 
daliniuose pranešimuose. 

r____ , „ Jei kuris komisaras nebe-
nusipirkęs ūkį Tadeišavos į pakviestas į “garbės prezi- 
kaime, netoli Eržvilko, 331 diumą” ir jo pavardė nebe- 
ha didumo, vėliau šį ūkį figūruoja dokumentuose, 
pardavęs ir įsigijęs Pakra-i^i Maskvos gyventojai yra 
žančio dvarą. Čia jis įsitai- Į ^ikri, kad tokį komisarą 

sęs garinį malūną ir mil- 
velį. Dabar šis dvaras nu
savintas, nors Filipavičius 
įrodinėjo, kad jis pats yra 
baudžiauninko sūnus ir tik 
savo triusu bei sumanumu 
įsigijęs turtą.

siuvėjai neturi darbo.žino sukilėlius demons
trantus kanuolėmis. Viršuj 
Paryžiaus visą laiką lekio
jo karo lėktuvai.

Sakoma, kad prancū
zams demonstruojant virš 
Paryžiaus miesto pasirodė 
du Britanijos karo lėktu
vai ir dūmais parašė šiuos 
žodžius: “Drąsos... Pasiti
kėjimo.”

Riaušės prasidėjo, kaip 
sako, kada minios bandė 
marguoti į Champs Ely- 
sees. Vokietijos okupacijos 
kareiviai, apginkluoti ka
nuolėmis, paleido šuvius į 
orą, kaipo įspėjimą, kad 
toliau neitų.

Prancūzai demonstruo
dami šaukę: “Lai gyvuoja 
De Gaulle.” Kita dalis de
monstrantų susirinko prie 
Jung. Valstybių ambasa
dos ir paleido Šukius: “Lai 
gyvuoja Rooseveltas!“’ 

........ ir 
“Lai gyvuoja Anglija!”

Nacių kariuomenė su pa
galba policijos demons
trantus išvaikė ir atstatė 
tvarką.

Bulgarija Atmetusi Nacių gyvuoja Amerika!” i
Reikalavimus

Belgradas, Jugoslavija, 
sausio 9 — Jugoslavijos ir 
užsienio diplomatiniuose 
rateliuose kalbama, kad 
Bulgarijos valdžia atmetė 
Vokietijos nacių reikalavi
mus leisti Vokietijos nacių 
kariuomenę eiti per jos že
mę. Sakoma, kad Bulgari
ja nori palaikyti gerus san
tykius su sovietų Rusija.

Taipgi eina gandai, kad 
įvyks permainos Bulgari
jos valdžioje.

I

Didelis 6aisras Nasbua, 
N. N.

• ________

Nashua, N. H., sausio 9 
— Šiandien čia gaisras su
naikino 5 krautuves, ofisus 
ir gyvenimo kambarius 
Beasorm trijų aukštų mū
riniame name 
darė $100,000

. Gaisras pa- 
nuostolių.

Nuskriaudė Darbininku

u •

Ar Paletė "Cista"?

—Sovietų okupantų ka
riuomenei statomų karei
vinių darbininkai Galiū
nuose buvo priversti dirb
ti sekmadienį ir savo už
darbį paaukoti komunisti
nei liaudies pagalbos są
jungai.

H

Užsisakykite Tanike Pas Mus ;
Pristatom geriausi toniką Pikni- į 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prii tUKUIivl^

Myopia Club Beverage Co
Amą uranui aw., 

"PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
u Mass. Tel Dedham 13M-W
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Jungt. Valstybių vyriausias teisėjas Charles Evans 
Hughes su žmona kelyje į Baltuosius Rūmus, kur į- 
vyko prieš Kalėdas nepaprastos iškilmės.

Dvi opiausios vietos Romos - Berlyno ašyje reika
lauja skubotos paspirties. Tai Lybi ja ir bendrai Afri
kos pakraščių gelbėjimas, ir Albanija, kurios uostą Va
loną graikai yra pasiryžę paimt pirmiau negu vokiečiai 
ateis italam į pagalbą. Gi vokiečių pagalbai patogiau
siai prasiveržti pro Bulgariją. Tad į šią valstybę da
bar atkreiptos viso pasaulio akys. Kur palinkusi Bulga
rijos simpatija — vokiečių, ar rusų pusėn ? Apytikriai 
kalbant, Bulgarija nė vieno iš jų nė į akis nenori ma
tyti ir tik žiūri, kaip čia iš keblos padėties išsisukus. Ji 
gal norėtų atgriebti kiek prarastosios graikams teri
torijos, bet ne šiuo metu, kada už Graikiją stoja Angli
ja ir kada jokiu būdu negalima numatyti, kas laimės 
karą. Bulgarija tik vieno pageidauja: kad ją šiuo mo
mentu paliktų ramybėje. Bet palikti ją ramybėje ne
nori, ypač tie, kurių interesai tampriai surišti su geo- 
grafine Bulgarijos padėtimi.

Suprantama, kad dižiausią spaudimą daro vokie- 
/ čiai ir rusai. Pirmieji spaudža sistematingai, neatlei- 
’ . ūžiamai ir —visuomet sėkmingai. Daug žodžių nevar- 
-M toja. Ir nereikalauja, nes blitzkriego mašinos už viską 

iškalbingesnės. Antrasai bulgarų “prietelius”—sovie
tai nepaslankiu meškos grūmojimu “palauk, aš tau pa
rodysiu” nori paveikti buvusį “brolį slavą” savo pusėn. 
Bet “brolis” gerai žino meškos bejėgiškumą. Meška 
kadaise buvo stipri. Dabar ji tiek sunegalėjusi, kad 
prieš vokiškąjį tigrą nė pasijudinti nebeišdrįsta. Be
protiški jos “vožakai” nukamavo ją nuo koto, ir dabar 
ji tik pasigailėjimo verta komedijantė “martyška.” 
Du kartu buvo stengusi pasirodyti prieš japonus ir 
prieš suomius. Abu kartu vos vos iš žaizdų beišsilai- 
žė. Meškinas tik tol baisus, kol nekovoja. Bulgarai tai 
žino ir su tokiu talkininku nebenori savo likimą suriš
ti. Noroms nenoroms jie atiduos raktą vokiečiams. K.

Ir
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Atiduokime Savo Tautai Duoklę
--------------------- z Draugo ApleistasLietuvai Gelbėti Fondui vajaus metu sukelta $1800.- 

00.
žengė Į prieki Chicagos ir Pittsburgho rajonai. Iš ke 
lių rajonų dar nieko negirdime. — Sukruskime — 

tauta mus šaukia!

Bostono rajonas stovi pirmoje vietoje. — Pa-

i

i

Pittsburgh, Pa., rajono

Kalėdų šventės nėra pa-(St. Loius, Mo., aukojo $3.- 
togus laikas vajams ir rin- 00. A. Laučienė, Milwau- 
kliavoms. Tačiau Lietuvai kee, Wis., atsiuntė $2.00. 
Gelbėti Fondo vajus žy
miai pasivarė į priekį. Per kvotą pastūmėjo pirmyn
šventes į Fondo centrą pri- šv. Vincento parapija, ku- 
siųsta virš 
dolerių. Tai Lietuvai Gel- noras 
bėti r ondą paaugino iki Fondui atsiuntė duosnių 
$1,800.00. i lietuvių sudėtą sumą —

Ligšiol Bostono rajono;$121.12.
(į kurį įeina Mass., R. I., Philadelphia, Pa., rajono 
N. H., valstybės) dar nieks veikėjai nesnaudžia. Savo 
nepralenkė. Šis rajonas jau kvotoje jau turi $327.27. 
turi surinkęs Fondui $755.-Dar šimtinę sukels

penkių šimtų rios klebonas kun. J. Vaiš- 
Lietuvai Gelbėti

Į lietuvių sudėtą sumą —
i -y. •

Prezidento Roosevelto Kalba
Prezidentas Rooseveltas 

kalbėdamas į susirinkusį 
Jungtinių Amerikos vals
tybių Kongresą pakartojo 
pirmiau savo išreikštas 
mintis, būtent, kad šiam 
kraštui gręsia pavojus, jei 
Europos diktatoriai karą 
laimėtų; duoti visokią ka
rinę pagalbą tautoms, ku
rios kariauja prieš diktato
rius ir joms pareikšti: 
“Mes jums siūsime dides
nius skaičius laivų, lėktu
vų, tankų, šautuvų. Tai 
yra mūsų tikslas ir mūsų 
prižadas.” Jis reikalauja, 
kad Kongresas jam suteik
tų galią ir didžiulę sumą 
pinigų karo ginklų gamy
bai, kurie bus atiduoti 
Anglijai. Anglija nebeturi 
pinigų už karinę medžiagą 
užmokėti, bet Rooseveltas 
duoda žodį, kad “už tai, 
ką mes pasiųsime į Euro
pą, mums bus atlyginta, 
karui pasibaigus, tokia pat 
medžiaga, arba, jei mes 
norėsime, kitokiomis gery
bėmis, kurias jie pagami
na, o mums reikalinga.” 
Prezidentas šaukia visą A- 
merikos tautą prie pasiau
kojimo apsiginklavimo rei
kalams.

Senatorius Wheeler pa
sakė, kad prezidento kal
bos tikslas buvo išgąsdin
ti Amerikos gyventojus ir 
čia įsteigti karo metu dik
tatūrą. Atstovas George 
Holden Tinkham sako, kad 
“Rooseveltas savo kalba

i

paskelbė karą visam pa
sauliui.”

Amerikos visuomenė bi
josi, kad šis kraštas nebū
tų tiesioginiai įtrauktas į 
Europos karą. Rooseveltas, 
matomai, nusistatęs visą 
atiduoti Anglijai. Jei Ang
lijai taip reikalingi yra ka
ro ginklai, tai aišku, kad 
jos fabrikai sunaikinti ir 
nebepajėgia jų išdirbti. Tai 
reiškia, kad jos padėtis yra 
daug blogesnė, negu visuo
menė žino. Ir jei taip, tai 
Amerikos vyriausybė pasi
ima vesti karą prieš vokie
čius ir italus. Ir kas belie
ka Amerikos vyriausybei 
daryti, kada jau tiek įsivė
lė į Europos karą? Atvi
rai įeiti, arba visai išsi-

Prezidentas Rooseveltas jas, išreikalavo trumpes- 
savo kalboje pareiškė, kad nias darbo valandas ir di- 
apsiginklavimo reikalams, dėsnį pragyvenimui atlygi- 
fabrikai visu smarkumu nimą. Bet, štai, šiais nepa- 
pagamintų reikalingus prastais karo laikais, visą 
ginklus. Darbininkams ne- tai gali pralaimėti. Darbi- 
bus leista streikuoti. Jis minkai turėtų žinot, kad 
sakė: “Tauta tikisi ir rei-lšiuo metu vyriausybė duo- 
kalauja, kad darbdaviai irįda užsakymus, fabrikams, 
darbininkai iškilusius ne-Fabrikai išdirba įvair. apsi- 
sutarimus išspręstų laisvu ginklavimo daiktus. Darbi- 
pasitarimu arba legalėmis nnkams streikuoti fabri- 
priemonėmis.” Jis nepaaiš- kuose, reikštų streikuoti 
kino kokiu legaliu būdu prieš valdžią. Gi streikuoti 
darbininkų nesutarimai su 
darbdaviais bus išspręsti, 
bet tiek galima suprasti, 
kad jei darbininkai patys 
nesusitars su darbdaviais, 
tada vyriausybė išleis įsta
tymus, kuriais ir vieni ir 
antri turės vadovautis.

Per daugelį metų ir su 
didžiu sau nuostoliu darbi
ninkai kovojo už savo tei
ses. Jų laimėjimas buvo 
žymus. Jie išgavo valsty
bės teises dėtis į savo uni-

las O’Connell labai tiksliai 
pasakė: “sukelta neapy
kanta aptemdo žmonėms 
akis matyti tiesą. Dieve, 
gelbėk mus, propagandis
tai nori mus įvelti į karą. 
Kas jie? Sužinokime kas 
ir kodėl? Kaikurie didieji 

j ir galingieji kaimynai ne
laimės metu staiga išugdė 
meilę prie Jungtinių Ame-

traukti ir pasidaryti Ang- rįkos valstybių, bet jie la- 
lijos priešu. Jei Amerika keistu būdu rodė prie- 
nebūtų davus Anglijai Pa_ telingumą, kada Amerikos 

nėja abejonės, kad/p^^^ jįems nebuvo rei- I

ji būtų sudarius kokią nors 
taiką su Vokietija. Kad 
Hitleris užgrobtų Ameri
ką, tai neįmanoma. Jei jis 
per dvidešimts mylių pla
tumo kanalą nepajėgia

kalinga.”
Reikia tikėtis, kad Ame

rikos visuomenė nepasi
duos Europos kariaujančių 
'valstybių propagandai,

persikelti ir užimti Angli- Tiesa, Amerikos vyriausy- 
jos, kaip jis per 3000 mylių bė dar nežada siųsti karei- 
jūrą pasieks Ameriką? Ir' 
kur bus Amerikos kariniai 
laivai ir lėktuvai? Jei Hit
leris užkariautų Europą ir 
tai Amerikai nebūtų karo 
pavojaus, nes vokiečiams 
reikėtų milijonų kareivių 
palaikyti tvarką užkariau
tuose kraštuose.

Jo Eminencija Kardino

vių į Europos karo laukus, 
bet jei karo laivai pradės 
vežti Anglijai karinę me
džiagą, vokiečiai tuos lai
vus bombarduos ir skan
dins, tada Amerikos jau
nieji vyrai bus siunčiami 
kariauti už Angliją. Duok, 
Dieve, kad taip neįvyktų.

7 ,T.

prieš valdžią, kada ji pasi
ryžusi krašto apginklavi
mui, būtų nelaiminga dar
bininkams. Vienu įsakymu 
vyriausybė galėtų panai
kinti visas darbininkų sun
kiai laimėtas teises.

Organizuoti darbininkai 
turėtų žnoti ,kad jei strei
kuos prieš valdžią, jie tik
rai pralaimės. Kaip vy
riausybės narys, Sumners, 
pareiškė: “Jei valdžia gali 
paimti tūkstančius jaunų 
vyrų į kareiviavimą, tai 
aišku, kad ji neleis darbi
ninkams streikuoti fabri
kuose, nes nuo fabrikų ga
mybos priklauso krašto 
apsauga.”

Komunistai, kad sukelti 
šalyje revoliuciją, kurstys 
darbininkus į streikus, bet 
katalikai darbininkai turi 
žinoti, kad Stalino sekėjai 
netrokšta darbo žmonių 
gerovės, bet užvedimo ko
munizmo vergijos. Taigi 
iškilus nesutarimams su 
darbdaviais, darbininkai 
neprisidėkite prie streikų 
kurstytojų - komunistų, 
bet kreipkitės prie vyriau
sybės tam reikalui paskir
tų žmonių. Jei darbininkų 
unijos paskelbs streikus, 
tai galima tikrinti, kad vy
riausybė jas panaikins, 
taip kad ir karui pasibai
gus, darbininkai jų nebetu
rės. Jei darbdaviai jus iš
naudoja, verčia dirbti ilgas 
valandas, nemoka tinkamo 
atlyginimo, skųskitės val
džios biurams, bet nestrei
kuokite, nes skaudžiai pra
laimėsite. T.

> — ir 
75. Jį šiomis dienomis žy-i kvota bus baigta. Kun. I. 
miai paaugino Aušros Var- Zimblys, šv. Jurgio par. 
tų parapijos žmonės (Wor- klebonas, prisiuntė toj pa- 
cester, Mass.) kurie per 
savo kleboną kun. K. Vasj 
prisiuntė centrui $186.00, 
pabrėždami savo laiške, 
laiške, kad lengvai sukels 
iki dviejų šimtų dolerių, surpryzą. Ligšiol iš to ra- 
Prisidėjo ir Cambridge, jono tėra prisiųsta į centrą 
Mass., lietuvių parapija, $60.00. Bet kai prisius, tai 
kurios I
Juškaitis prisiuntė Fondui Falls, N. Y., mažytė kolo- 
$16.00, pažadant, kad ne- nija, anuo kartu prisiuntė 
trukus ir visa kvota bus $13.00, ir dabar per kun.Į^ 
išpildyta.

Chicagos rajonas jau tu- jo $2.00, tuo būdu to mie-' 
ri Lietuvai Gelbėti Fondui sto lietuviai sudėjo $15.00 
$409.29. Kvotą žymiai pa
varė pirmyn Federacijos 
19 skyrius Brighton Par
ke, kuris per prakalbas šio 
vajaus metu surinko 
$109.00. Praėjusį rudenį 
tas pats skyrius taip pat 
per prakalbas Fondui su
rinko ir centrui pridavė 
$71.60. Gary, Ind. lietuviai 
per prakalbas sudėjo $11.- siųsta Fondan $20.00. Gėr-j 
20; atskiri asmens iš to biamas Prelatas rašo, kad* 
miesto aukojo: Mr. ir Mrs. 
Chas. Dorrell $1.00, F. 
Narbutas iš Chicagos pri
davė savo auką $1.00, o 
Andrius ir Elzbieta Radze- 
vičiai $2.00. Petras Gū
džius iš Melrose Park, III., 
prisiuntė $5.00. R. Sobut iš

rapijoj dar daugiau surin-i 
’ktų aukų, būtent $17.75.

New Yorko rajone dar-* 
bai eina visu frontu. Ren
giamasi padaryti didelį

Kiekviena diena atneša 
Italijai liudnesnias žinias. 
Italai norėjo užimti Afri
kos dalį, bet Anglijos ka
riuomenė ne tik juos išva
rė iš Afrikos, bet giliai įsi
veržė į Italijos Lybi ją, už
ėmė svarbiausias vietas, 
kaip tai, Bardią, paėmė a- 
pie 30,000 Italijos kareivių 
ir daugelį generolų į ne
laisvę. Patys Italai, Romo
je, pripažįsta didelius pra
laimėjimus. Iš Romos per 
radio buvo pranešta: “An
glijos laimėjimai prieš mū
sų kariuomenę yra nemen
ki ir mums tai yra liūdna 
naujiena.”

Diktatoriai, paprastai, 
nėra linkę pripažinti pra
laimėjimus ir apie juos 
viešai žmonėms kalbėti. 
Kodėl Italijos fašistų vy
riausybė taip atvirai kalba 
apie pralaimėjimus Afri
koje ir Albanijoje? Viena, 
kad įtikrinti Italijos gy
ventojus apie tikrąjį tautai 
pavojų; antra, ar čia nebusklebonas kun P. |visi nustebsime. Niagara £Iussolin,o paįakymas Hit-
leriui: “Anglijos kariuo
menė mus nugalėjo Alba- 

dr K Matulaiti dar nridė-lnljoje ir Afrlko->e- ir tu ar. k. Matulaitį aar pnae neduosi mums žymios pa.
galbos, mes atskirai suda
rysime taiką su Anglija.” 

Kaikurie diplomatai sa
ko, kad Hitleris tyčia ne
duoda Italijai tvirtos pa

galbos, nes jis nori, kad I- 
talija būtų nugalėta ir pa
siduotų jo “valiai.” Mus- 
solini nujaučia, kad Hitle- 

” ris užvaldęs Balkanus su
varžys Italų laisvę. Italijos 
fašistų vadas pripažįsta e- 
sąs priešų nugalėtas ir 
draugo Hitlerio apleistas. 
Pačioje Italijoje neramu
mas didėja, ir kyla reikala
vimai pašalinti Mussolini 
iš vyriausybės. T.

ir dar daugiau žada.
J. Karalius iš Baltimore, 

Md., savanoriai prisiuntė 
Si.00, pradėdamas fondo 
vajų tame mieste.

Iš tolimos Los Angeles, 
Cal., miesto gerb. prel. J. 
Maciejauskas prisiuntė Pe
tro Miknos vieno dolerio 
auką. Tuo kart iš ten pri-
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bus ir daugiau iš ten aukų. 
Laukiame žinių ir iš visų ■ 

kitų rajonų. Subruskime 
lietuviai, nes didieji tautos 
reikalai šaukiasi mūsų pa
ramos!

Leonardas šimutis, 
ALRKF. ir LGF. sekr.

Daugiau Rūpesnio Tremtiniams, 
Nukentejusiems Nuo Lietuvos 

Laisvės Smaugikų
i

Lietuvos nepriklausomy
bės draugais - kovotojais, 
rusų raudonojo imperializ
mo aukomis, Antrojo Pa
saulinio karo lietuviškais 
tremtiniais. Nors retkar
čiais pagalvokime kaip 
jiems einasi svetur ir būki
me pasiryžę jiems pagel
bėti. Neišsisukinėkime ne
žinojimu kam auką įteikti. 

X. Y. Z.
Prierašas: Aukas prašo

ma siųsti Lietuvai Gelbėti 
Fondui, 2334 So. Oakley 
Avė., Chicago, III. išrašant 
čekius iždininko Rev. P. M. 
Juras arba Fondo vardu.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
paskelbė aukų vajų. Pasi
ryžta sukelti nors $10,000. 
Tą bus galima padaryti, 
jeigu tik visi aukos, kad ir 
po mažai, sakysime dolerį, 
ir tai tik reikia 10,000 
žmonių. Jau apie $2,000 su
daryta.

Šiomis dienomis adv.
Stasys Gabaliauskas, Lie
tuvai Gelbėti Fondo atsto
vas, neseniai atvykęs iš 
pavergtos Lietuvos, kur 
sovietų raudonarmiečiams 
okupavus Lietuvą, jis su 
šeima išgyveno 3 mėne
sius, atvyksta į Naująją 
Angliją su prakalbomis. 
Adv. S. Gabaliauskas savo 
akimis matė, pats pergy
veno sovietų komisarų te-

Daugiau pagarbos ir ati- roristinį rėžimą. Taigi jo 
dos tiems didvyriškiems prakalbų turėtų ateiti ir 
protestantams, kurių tarpe pasiklausyti visi lietuviai, 
yra taipgi moterų ir mažų ypatingai komunistų su- 
vaikų. Ne pabėgėliais juos klaidinti, kurie mano, kad 
vadinkime, bet Lietuvos i dabar Lietuvoje yra rojus 
užgrobtam protestantams, Idarbininkams.

mais neišskiriant bilieto 
senai girdėtą Sibirą. Pabė
gėliai tai žinojo, o visgi 
bėgo, nors svetur jų nie
kas nelaukė. Todėl tie mū
sų “pabėgėliai” yra netik 
heroiški protestantai, bet 
drauge yra ir tikros aukos 
to despotiško komunistinio 
rėžimo, kurį prievarta už
nėrė Lietuvai ant kaklo ne
paisant Justo Paleckio, 
Liudo “Padleckio” ir pa
rinktų raudonukų “seimo” 
privalomos kooperacijos.

Norinčių pabėgti buvo 
95% Lietuvos gyventojų,

Amerikos lietuvių spau
doje pasirodė pabėgėlių iš 
Lietuvos ir nužudytų sąra
šas. Tai ankstyvas vaisius 
rusų bolševikų okupaci
jos Lietuvoje; tai aukos G. 
P. U. teroro, kuriam tal
kininkauja tik vienas kitas 
vietinis lietuvis prijaukin
tas sovietiškų valdininkų 
vaišėmis arba pramokęs 
šio amato belangėje.

Bet pabėgėlių pavadini
mas netinka. Pabėgėlis ar 
išbėgėlis paprastai reiškia 
asmenį apleidusį savo nuo
latinę gyvenimo vietą ar( 
net savo kraštą laisvu no-! tik jų pabėgimas buvo 
ru. Sąrašuose išvardytų1 bendrai imant fiziškai ne- 
asmenų (toli nevisi teiš- įmanomas. Tremtinių he- 
vardyti) todėl nėra pabė-Jrojų tarpe matome pirmąjį 
geliai, bet yra greičiau Lietuvos pilietį Antaną 
tremtiniai, nes komunistų Smetoną, Lietuvos Prezi- 
rėžimo žiaurumas juos pri- dentą, buvusį Ministrą 
vertė pasišalinti ar pasi- Pirmininką ir Finansų Mi- 
rinkti kančių ar mirties nistrą Ernestą Galvanaus- 
rytojų. Pats pasišalinimo ką, būrį Lietuvos inteli- 
ar pabėgimo faktas prie 
tokių sąlygų yra protestas 
prieš Lietuvos klastingą 
okupaciją, prieš komunis
tinio režimo klesinį kerštą, 
betvarkę ir nesąmonę, kas 
bolševikų yra vadinama 
“raudonasis paradizas”.

Už pasišalinimą iš bol
ševikiško rojaus baudžia- 

1 ma..turto atėmimu, kalė ji-

v •___ v •
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gentijos ir keletą Lietuvos 
saugumo valdininkų, kurie 
dabojo kraštą nuo penkta- 
kojų.
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TARP KŪJO IR PRIEKALO
Šiandien, kiekvienas su-j Be panikos ir be perdė- 

sipratęs lietuvis rūpinasi, to nervinimosi turim gy- 
kaip išgelbėti Tėvynę iš vent pradėtą didžiąją mū- 
tos būklės, kurioje ji dabar sų Tėvynės katastrofą, 
yra. Bei yra klausimas, Taktas ir atsargumas vi- 
kaip mes turime elgtis pa- sur. Neveiklumas, pesimiz- 
tekę tarp kūjo ir prieka- mo dvasia šiuo momentu 
k>? pati kenksmingoji mums

Atsakymas labai platus ir mūsų Tautai. Šitokia 
ir komplikuotas. Šio gi nuotaika ir numojimas 
laikraščio pozicija telei- ranka į visuomeniškus rei- 
džia šiuo reikalu pasisaky- kalus yra nuodai ne tik 
ti tnimpai ir aiškiai. Šian- pavieniams lietuviams išei- 
dien visi grupinius skirtu- vijoj, bet ir visai savo Tau- 
mus palikim nuošaliai, tai. Įtakingesnioji visuo- 
Bent jau dabar jiems ne menės dalis visoj Tautoj, 
vieta ir ne laikas. Iš kiek- kad ir tolimiausiuose už- 
vienos pusės organizacinis kampiuose, turi paskleisti 
(ne principinis) susikalbę- santurumą ir protingą rū- 
jimas ir geros draugystės pinimasi rytojumi. Nenu- 
dvasia. Laikas visiems lie- leiskime jau dabar rankų, 
tuviams visoje Amerikoje nes dar ne pervėlu. Dabar 
Šiaurės ir Pietų, susipras- dar laikas Lietuvą išvaduo
ti, ypatingo dėmesio krei
piu Pietų Amerikos lietu
viams, kad skaldydamiesi, 
riedamiesi ir tarpusavio 
piautvnes
mes ne tik nieko nelaimė
sime, bet ir savo lietuviško 
vardo nustosime.

Šiuo galvojimu ryškėja 
lietuvių išeivių vaidmuo. 
Kiekvienas tikras Lietuvos 
sūnus, kuriame teka dar 
lietuviškas kraujas gyslo
se, šiuo momentu lai nepa-____
silieka užpakalyje ir nebū-!darbą! 
na posūniu. Dr. Pranas šacikauskas

palaikydami,

ti iš pražūties.
Šiuo metu dar daugiau 

darbo, dar daugiau rūpes
čio savo ateitimi pasauli
nėje Valstybių aikštėje!

Europoje daug kas vie
nas kitam žvėrim pavirto. 
Mes gi dar labiau pajuski
me tarpusavio brolybės 
dvasią, dar vieningiau, at
sargiau, dar teisingiau ir 
įtaktingiau! Visi kaip vie- 
Įnas stokime į bendrą pa- 
'saulinį Lietuvos vadavimo

i

L. P. I
16. “The New York Times 

Magazine” lapkričio 24 d. 
antrašte: “Hitleris ir — ar 
atvirkščiai? — Stalinas” 
paskelbė ilgoką straipsnį, 
kuriame tarp kita rašoma: 
“...Stalinui turi būti žino
ma pagunda, kurią naciai 
vsuomet turėjo, nukreipti 
savo ginklus prieš Rusiją. 
Gyvenant nuolatinėje bai
mėje, kad toks sprendimas 
bus padarytas, vis dėlto 
nesimato, kad Sovietų Są
junga imtųsi preventyvi- 
nių žygių artimiausioje at- 
etyje... Sovetų puolimas 
šiuo metu būtų savižudybė 
ir Raudonosios Armijos 
vadovybė, išrodo, tai pilnai

rengimus, a
d) Imtis žygių surasti 

patalpas ir geromis sąlygo
mis.

I e) Prisidėti prie išiaiky-

Jeigu, tačiaus Vokiečių 
karuomenė nebūtų sėk
minga kovoje su Britais,

! okupuoti visokią teriteriją, 
kun neskaitoma aktualia 
jai pačiai šiuo momentu 
aneksuoti.

Sovietų okupacija, ištik
tųjų, gali būti trumpas, 

--------  " _____ i—• Mgalimas dalykas, pagunda savo rūšies “dižestyvinis 
pakelti prestyžą privestų procesas, kuris suminkšti- 
pulti Rusiją... r2. *pulti Rusiją- na svetimus gyventojus

Greitis su kuriuo vokię- vėlesnei vokiečių okupaci- 
čių kolonos nuo Baltgudi- jai*
jos iki Vladivostoko, grei- Sovietų pažiūriu, žino-

Alice Marble (dešinėje), įžymi profesionalė ten- mo Lietuvių Mokyklos, 
nis žaidikė, skaito sveikinimus, kuriuos ji gavo, kada 
ji rengėsi į pirmą profesiolę kelionę iš New Yorko.

Urugvajaus Lietuvių Suvažiavimo 
Programa

6. —Lietuvos Nepriklau
somybės reikalu:

į a) Protestuoti prieš So-j 
’ vietų Rusijos gruobonišką 
žygį, kuriuo panaikintas

12 d. Sausio, 1941 m. Įvyksta Uru 
gvajaus Lietuvių Suvažiavimas

1. — 12 d. sausio, 1941 
m., įvyks Monte video mie
ste Lietuvių Mokykloje ant 
gatvės Rio de Janeiro 87. 
(Cerro). Lietuvių Suvažia
vimas.

2. — Suvažiavimui skir
tus laiškus, sveikinimus ir 
telegramas prašoma adre
suoti: calle Cuba 4016. Cer
ro. Montivideo, para Comi- 
te Pro-Lituania Libre Y 
Independiente.

3. — Suvažiavimo iškil-

Šiam tikslui užsieniuose tuvių ir svetimtaučių spau- 
dirba visi susipratę lietu- da, kviečiamos visos gra
viai be politinių ir ideolo- pės pasistatyti tikslu su- 
ginių skirtumų. JAV. jau kelti didžiulį sąjūdį Lietu- 
yra sudarytas vyriausias vai atkurti. Rusija vėl vir- 
organas, kuris derins ir va- to mažųjų tautų engėja, 
dovaus viso pasaulio lietu- reakcijos ir barbariškumo 
viams kovoje už Lietuvos simboliu prieš visą pasaulį, 
laisvę.

• Kova už nepriklausomy-
Visus mus jungia ben-bę turi būti vedama pla- 

dras tikslas kova už Lie- ningai; ka(j kuotaupiausiai 
tuvos laisvę. Gyvenamasai būtų vartojamos visos jė- 
momentas parodys, kas y- gOS, kurias gaiima suburti 
ra tikras ir susipratęs lie- kovai §u bolševizmu. Tau- 
tuvis, o kas išgama ir Ma- kiečių vienybė yra realizuo- 
skvos vergas. jama gera valia ir laisvu

Visų lietuvių vienybė tu- į noru politinėms srovėms 
ri atsakyti į Lietuvos už- atsisakant separastinės 
grobimą. Visi privalome politinėš akcijos, susibu- 
būti suorganizuoti į be- riant visiems į vienalytę 
kompromisinę kovą su tuo politinę sąjungą Lietuvos^ ką, kuris vyriausiu užda- 
baisiu imperializmu, kokiu nepriklausomybei atgauti, 
pasireiškė rusiškas bolše-{ Prieš bolševistinį frontą 
vizmas. Kviečiama visa lie-'pastatyti vienirigą lietuviš-

skvos vergas.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialinė Laisvė
Parašė FULTON J. SHEEN

Right Reverend Fui ton 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).

I. Dievo Tinkamumas ....... 1
II. Klaidinga Laisvė ......................................................... 10
III Tikra Laisvė........................................................ -— 18
IV Žmonių Laisvės Ekonominė Garantija.................. 26
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė............34
VI Darbuotė ir Nuosavybė ............................................ 42
VII Laisvė ir Respublika............................. —.............. 51

KOMUNIZMAS, KAPITALIZMAS IR 
NUOSAVYBĖ

(Kalba pasakyta Sausio 9, 1939)
c) Kolektyvistų obalsis “nuo kiekvieno 

pagal jo išgales, kiėkvienam pagal jo reika
lus” gražiai skamba teorijoje, bet kas nus
pręs, kiek žmogus išgali ir kiek jis reikalau?

e) Rinkimas nuolatinės 
Lietuvos Vadavimo Sąjun
gos Valdybos iš 12 asme
nų, būtent 1. Pirmininkas, 
2. (du) Vice-pirmininkai, 
2. (du) sekretoriai, 1. iždi
ninku, 2. (du) Iždo Globė
jais, ir 4. (keturis) Valdy
bos nariaias.

f) Rinkimai visuotinu, 
laisvu ir slaptu balsavimu.

4. — Valdybos veikimo 
reikalu:

a) Padėkuoti laikinama-i „ _______________
įmingąs atidarymas lygiai Jam k. V. S. Komitetui už 
2 valandą po pietų ir daly- nuveiktus priruošiamus 
'vavimas galimas vien tik darbus.

priruošiamus

su specialiais kvietimais. į b) Padėkuoti spaudai “P.
a) Iškilminga deklaraci- X. Žinioms” ir“U. Žinioms”

ja apie Lietuvos Vadavimo pronešimus bei kitokios 
Sąjungos įsikūrimą Urug- korespondencijos talpini- 
vajuje. į mus. Paremti “U. Žinias”

b) Lietuvos Himnas (pri- prenumeratomis. •
tariant orkestrui.) i Organizacijos rei-

c) Paskaita apie “Bolše-Skabu
vikų Įsiveržimą į Lietuvą.” ‘ a) Registruoti L.V.S.

d) Kalbos, sveikinimai, ”
laiškais ir telegramomis.

vinių pasistatys nepriklau
somybės atstatymą.
Laikinas ULVS. Komitetas

svetimšalių organizacijos 
teisėmis ir tuo tikslu pa
ruošti reikalingus įstatus.

b) Pravesti naujų narių 
vajų.

c) Ruošti savaitinių na
rių susiėjimus ir viešus pa-

Lietuvos suverenumas.
b) Nepripažinti legalia 

i Lietuvos vidaus sovietinės 
tvarkos.

c) Laikytis senosios Lie
tuvos pilietybės.

d) Padėkoti Urugvajaus 
vyriausybei, jos prezidento 
asmeny, už nepripažinimą 
Lietuvos prijungimo prie 
Sovietų Rusijos ir už pa
lankumą lietuvių išeivijai.

c) Prisidėti prie Lietu
vos Vadavimo Sąjungos 
JAV. Argentinoje ir Brazi
lijoje.
f) Sudaryti Lietuvos Lais
vės Fondą.

g) Ypatingai iškilrpingu- 
mu atšvęsti Vasario 16 d., 
o Birželio 15 d. apsiausti 
gedulą.

7. — Pasveikinti raštu: 
a) Lietuvos Ministrą Pie

tų Amerikai Dr. Kazį 
Griaužinį ir Lietuvos Gar
bės Konsulą poną Roberto 
Pietracapriną.

8. — Garbės pirmininku 
L. V. Sąjungai Urugvajuje,

a) Prašyti sutikimo p. 
Lietuvos Ministro Dr. Ka
zio Griaužinio.

Laikin. LV8. Komitetas. 
Montevideo.

jos iki Vladivostoko, grei- Sovietų pažiūriu, žino- 
čiausia šluote šluotų, gale- ma, tikimasi, kad teritoria- 
tų prisidėti prie naujų vo- liai laimėjimai būsią nuo- 
kiečių kariuomenės laurų, latiniai...

Po tokios pergalės vo-| Kiekvienu atveju, sovie- 
kiečiai beabejo, atsidurtų tai kol kas išvengė nesusi- 
silpnesnėj militarinėje pa- dūrę su vokiečių ginklų 
dėtyje negu buvo prieš galia ir pasiekta bent lai- 
tokį žygį, turint omenyje kino teritorialio laimėji- 
ginklų kiekį, kurio tokis mo.
žygis pareikalautų. Tik tuoj Sovietų-Nacių pakto tę- 
atvėju, jei būtų galimybės simas priklauso išimtinai 
susitarti su Britais, kurie nuo to, kiek tai Hitleriui 
įleistų jiems pasilaikyti ką patogu ir taip bus tol, kol 
iš Sovietų užkariavo, tik jis nebus įveiktas. Tiktai 
.tokiam atsitikime panašus visiškas Vokietijos karinės 
žygis užsimokėtų. 'situacijos pasikeitimas

Taigi, tiktai desperacija duotų Stalinui galimybės 
arba ilgesnė stagnacija ka- dominuoti santykius su 
ro lauke galėtų privesti Hitleriu.” 
prie tokio eventualumo.

Iš kitos pusės, tik Bri
tams galutinai sumušus 
Vokietiją, Sovietai galėtų 
pulti Vokietiją.

Tačiaus, daleidžiant Vo
kietija karą pralaimės, ne
tenka daug abejoti, kad 
Sovietai prisidėtų ją pri
baigti, kaip prisidėjo pri
baigti Lenkiją... ir susida
riusiose sąlygose vargiai 
Sovietų kariuomenė pasi
tenkintų Europos okupaci
ja sustojant prie Reino.

Bet, iš kitos pusės, Vo
kietijai laimėjus karą jos 
ginklai, greičiausia, būtų 
nukreipti prieš Sovietus.

Vokiečių požiūriu yra vi
siškai sau leisti Sovietams

Kiekvienu atveju, sovie-

17. “Washington Star” 
lapkričio 27 d. praneša, 
kad atnaujinami diploma
tiniai pasikalbėjimai tarp 
Sovietų ambasadoriaus U- 
manskio ir pasekretoriaus 
Sumner Welles. “Tai mato- J 
mai reiškia, kad Molotovo ' 
vizitas Berlyne nepakenkė 
deryboms, kurios tęsiamos * 
jau keletas mėnesių, tiks
lu pagerinti Rusų-Ameri- 
kos santykius. Welles-U- 
manskio pasikalbėjimai te- 
lietė prekybos ir su ja su
rištus klausimus tikslu 
pirma suderinti nuomones 
toje srityje ir tik paskui 
pereiti prie didesnio ma^- 

ltabo klausimų.”

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.

ja? Atsakymas yra: biurokratai. Ir kas nu
stato biurokratus? Diktatorius. Ir kas yra 
diktatūra pagal Lenin’ą: “Diktatūra yra au
toritetas tiesiog pasinaudodamas jėga ir ne
suvaržyta jokiais įstatymais. Revoliucinė 
proletaro diktatūra yra autoritetas, palaiky
tas jėga virš ir prieš buržuaziją ir nesuvar
žytas jokiais įstatymais.” (Lenin, The Prole- 
tarian Revolution, p. 15, Communist Party 
Publication, London).

d) Komunizmas pamiršta, kad bendras 
vaisingo turto nuosavumas reiškia išnaikini
mą asmeniškų darbų ir iniciatyvos, nes, kaip 
Aristotelis sako, “Tas, kuris yra visų priežiū
ra, yra nei vieno priežiūra”. Darbininkai Ru
sijoj laiko dirbtuves panašiai kap mes Ame- 
rkoje laikome parkus, bet kiek jūs matote 
Amerikonų einant į parkus pirmadienio rytą 
iš didelės tėvynės meilės surinkti įvairius va
karykščios dienos numestus popierius? Nė 
vienas žmogus neprižiūrės rūpestingai tos 
nuosavybės, kuri nėra jo. “Tu taip nedary
tum savo namuose” yra išsireiškimas pilnas 
giliausio supratimo žmonių natūros.

Toliau, kartą bendruomenė pasidaro vie
nintelis savininkas vaisingų įvairių rūšių 
prekių, ji su individais gali daryti ką tik nori. 
Kartą jūs pradedate imti savo darbus, savo 
drabužius, savo mokslą, savo maistą, ir savo 

<; patalpas nuo valstybės, reikės tik keletą vi
zitų pas policiją ir savo protavimą imsite nuo 
valstybės, ir tai bus laisvės-pabaiga.

Ir štai kur yra komunizmo pagrindinė y- 
da — laisvės panaikinimas. Galia seka nuo
savybę. Padėdami visą vaisingą nuosavybę į 
valstybės rankas, jūs ištraukiate laisvę iš 
žmonų sielų. Laisvė kuomet pradeda reikšti 
kažin ką naujo ir klaidingo, būtent, teisę da
ryti ką turi daryti. Žmogus yra laisvas tik kol 
jis protauja kaip diktatorius protauja, ir nori 
ko diktatorius nori; kitaip pasielgti būtų “iš
davimas”, “Prieš-revoliucinė akcija”. Komu
nizmas tik tą gali padaryti, ką padarė Rusi
joj: pakeisti komisarus carais ir duoti nepri- 
veligiuotams ponų vardus, bet ne naują lai
svę. Jeigu kas ieško konkretinio fakto, kad 
Rusijoj nebėra laisvės, tegul jis pasisiūlo už
mokėti kelią kuriam nors Stalin’o agentui iš 
Amerikos į Rusiją, su sąlyga, kad agentas at
sisakys savo Amerikos pilietybės ir gyvens 
po tokiu rėžimu, kurį nori įsteigti Jungtinėse 
Valstybėse. Nė vienas iš jų nevažiuos. Jie 
verčiau gyventų Amerikoje, kurią jie mėgi
na sugrauti, negu tame “Rojuje”, kurį jų 
klasių peštynės sukūrė. Tiesą sakant: Jie yra 
komunistai iki kol jiems nereikia gyventi po 
komunistiška valdžia; tada jie nori būti ame
rikonais.

Dabar panagrinėkime kitą pasipriešini
mą Bažnyčios pasiūlymui platesnio išdaliji
mo vaisingos nuosavybės, būtent,kapitalizmą. 
Kapitalizmas visai lengvai sutraukia savo 
punktus: “Aš turiu savo nuosavybę; aš už
dirbau ją sunkiu darbu, ir aš galiu naudoti ją 
kaip man patinka; jei valstybė drįs įsikišti,

ar Bažnyčia pasiūlys jos išdalijimą, jie neger
bia mano laisvės ir mano konstitucinių tei
sių.”

Ar ta tiesa? Ar žmogus turi teisę turėti 
nuosavybę? Taip. Bet ar ši teisė absoliutinė, 
neribota ir nesuvaržyta? Ne! “Nuosavybės 
teisė turi būti atskirta nuo jos naudojimo.... 
Nėra reikalo sakyti, kad nuosavybės teisė ir 
jos tinkamas naudojimas yra apribotas to
mis pačiomis ribomis”.

Koks sveikas ir pagrindinis yra šis skir
tumas tarp tesės ir naudojimo gali geriau bū
ti suprastas per jos pakeitimą į konkretinį 
faktą. Tu gali turėti teisę prie savo mašinos, 
kaipo asmeninę nuosavybę, bet tu negali nau
dot ją važiuoti ant šaligatvių. Tu gali turėti 
vynrūsį, bet tu negali jos panaudoti taip, kad 
tu ir tavo kaimynai pasijaustumėte “mieloje 
šviesoje”. Tu gali turėti nuosavybę, bet tu 
negali pasistatyti karčiamą, jeigu netoli sto
vi mokykla. Klausimas kaip žmogus panau
doja savo nuosavybes nėra atksiriamas arba 
nesujungtas su jo teise prie jų. Teisė turėti 
gali būti asmeniška, bet ta teisė yra apribo
ta jos naudojimu. Pagrindinė idėja yra ta, 
kad mes ne taip naudotum savo teises, kad 
kliudytum bendrai gerovei; ir jei mes esame 
krikščionys, mes visuomet turime taip nau
doti savo teises, kad pagelbėtume broliui Kri
stuje atsiekti jo pilną dvasinį didumą, kaip 
Paslaptingo Kūno narį.

£Bus Daugiau)
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Pijaus XII Enciklika Amerika 
V yskupams

7. Socialinis Klausimas
Mums yra didis džiaugsmas žinoti, kad Pijaus XI 

enciklika “Quadragesimo Anno” ir taip pat Popiežiaus 
Leono XIII enciklika “Rerum Novarum”, kuriose nu
rodyta socialinių klausimų išsprendimas pagal Evan
gelijos reikalavimus ir Amžinąjį mokslą, Jungtinėse 
Amerikos valstybėse, yra nuodugniai studijuojamos 
sąžiningų mokslo vyrų, kurie nori sudaryti teisingą 
socialinę santvarką ir sustiprinti žmonių tarpe meilės 
ryšius; taip pat žinome, kad nekurie darbdaviai sten
giasi iškylusius nesutarimus su darbininkais išspręsti 
pagal tų enciklikų nurodymus, visada atsižvelgdami į 
bendruomenės gerovę ir asmeninę žmogaus vertę.

Pagrindas Geresnio Gyvenimo
Koki tai būtų garbė ir pasididžiavimas Amerikos 

žmonėms, kurie prigimties yra linkę siekti aukštų 
tikslų ir pasižymėję nepaprastu duosnumu, jei sunkius 
socialinius klausimus jie išspręs sekdami Evangelijos 
nurodytą tikrąjį kelią ir taip pastatys pagrindą lai- 
mingesniam gyvenimui! Bet kad tai atsiekti, reikia 
kad pajėgos nebūtų išeikvotos nesutarimais, bet vie
nybe sustiprintos.

Į tokią išganingą minties ir veiksmo vienybę, kuri 
duoda didžius darbus. Mes visoje meilėje kviečiame ir 
tuos, kuriuos Bažnyčia griaudžiai pavadina atsisky
rusius brolius. Daugelis jų, kada Mūsų garbingas 
pirmtakūnas užmigo amžinuoju miegu ir kada Mes po 
jo mirties Dievo Apvaizdos surėdimu užėmėme Šven- 
ojo Petro sostą, daugelis jų—ir tą Mes gerai atsime- 

.xame—žodžiu ir raštu išreiškė Mums didžią pagarbą.
Toks jų atsinešimas —Mes viešai sakome—susti- 

>rino viltį, kurios laikas neatima nuo Mūsų, kurį Mes 
branginame ir kuris sunkiame nelaimių metu yra 
Mums paguoda.

Lai sunkūs darbai, kurie bus reikalingi brangiau
siojo Atpirkėjo garbei ir sielų išganymui nenugąsdina 
jus, Garbingieji Broliai, bet labiau paskatina jus, ku
rių pasitikėjimas yra Dieviškoje pagalboje, nes sun
kūs darbai gimdo tvirtas dorybes ir užpelno didžius 
nuopelnus.

Kristaus Karalystė
Lai priešų mėginimai, kurie slaptai yra susitarę 

panaikinti Kristaus valdžią, būna mums paskatinimas 
vieningai veikti įsteigimui ir išplatinimui Jo karalys
tės. Negali būti didesnės laimės atskiriems asmenims, 
šeimoms ir tautoms, kaip klausyti Dievo, pildyti Jo į- 
sakymus, priimti Jo valdžią, kurioje mes padaromi lai
svi ir turtingi geruose darbuose; “tiesos ir gyvybės ka
ralystė, šventumo ir malonės karalystė, teisybės, mei
lės ir taikos karalystė”. (Kristaus Karaliaus Mišių pre- 
facija).

Linkėdami nuoširdžiai, kad jūs ir jūsų tikintieji 
apie kuriuos jūs rūpinatės, kaip uolūs ganytojai, vi
suomet žengtumėte ir kiltumėte prie aukštesnio tiks
lo, ir kad iš šios iškilmės minėjimo rinktumėte dory
bės turtus, Mes suteikiame jums, kaip laidą Mūsų ma
lonės Apaštališkąjį palaiminimą.

Duota Vatikane, Visų Šventųjų šventėje. 1939 
mūsų Viešpaties metais, pirmais Mūsų Popiežiavimo. 

PIJUS XII.
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Klausimai Apsvarstymui
1. Kokiais principais reikia gerinti socialinę

santvarką?
2. Koks yra geresnio jo gyvenimo pagrindas?
3. Kame yra žmonijos tikroji laimė ?

Pennsylvanijos Žinios

DXRBININKXS

APSIDRAUDIMO TVIRTOVE
SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS APIE LRKSA

nuo

PHHUaPHIA, PA.

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI

Apdraudos certifikato didumas 
$150.00 iki $2,000.00. Mėnesinės ir meti
nės mokestys telpančios mokesčių lente
lėse yra pilnos, tai yra, ten įskaityta ir 
Lėšų Fondo mokestys.

)

I

Ben ir Ben, golfininkai, atvyko dalyvauti Miami 
Open Golf tournamente.

Dabar eina generalinis naujų narių va
jus. prasidėjęs šių metų rugsėjo 1. Kiek
vienas narys gali tapti organizatorium ir 
gauti gerą atlyginimą už savo darbą - 
naujų narių prirašymą.

Kadangi kiekvienam organizatoriui yra 
svarbu turėti pačias reikalingiausias in
formacijas apie LRKSA ir jas išaiškint 
naujiems kandidatams, tai čia tokių infor
macijų paduodame:

Tokia pat tvarka proporcionaliai rezer
vus turi jstoję kitokio amžiaus nariai ir 
apsidraudę ant įvairių sumų.

Kas parašyta apie Klasės A certifikatą, 
tas tinka ir kitų klasių certifikatams. 
Kiekvienas iš jų po trijų metų mokėjimo 
turi savo vertę ir teikia nariui privilegi
jas prie savo sumokėtų rezervų.

Įsirašęs naujas narys bile kurion Ap
draudos skyriaus klasėn. lieka pilnateisiu 
nariu praėjus 30 dienų nuo jo aplikacijos 
užrekordavimo Centre. Pašalpos skyriuje 
—po šešių mėnesių.

)

’S

Šv. Kazimiero Parapija 
Kunigystes Jubiliejus

Sausio 5 d. jvyko iškilmingas 
paminėjimas 25 metų kunigavi
mo sukakties kun. Augustino 
Petraičio, šv. Kazimiero para-; 
pijos klebono. Laike iškilmingų ! 
šv. mišių, kurias atnašavo pats! 
jubiliatas, asistavo du kun. Pet
raičio ilgamečiai draugai, kun. 
J. Bakšys ir kun. J. Valantie- 
jus. Iškilmėms pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. P. Juškai- 
tis.

Vakare, žmonės gausiai pra
dėjo rinktis į bažnytinę svetai
nę, kurioje parapijos draugijų 
buvo suruoštas šaunus bankie- 
tas, pagerbimui savo mylimo 
klebono. Įėjus į svetainę tuoj 
metės j akis svetainės skonin
gas išpuošimas, suderinimas si
dabrinių ir mėlynų spalvų. Dar 
buvo daug laiko iki šeštos va
landos, o jau prie stalų nebuvo 
nei vienos tuščios vietos"—sve
tainė buvo pripildyta žmonių, 
kurie norėjo išreikšti įvertini- 

’ mą ir pagarbą jubiliatui, kuris 
jau dešimts metų pasišventusiai 

> rūpinasi jų sielos reikalais.
Įžengus kun. Petraičiui j sve-

chairlady) kelių savaičių darbą 
ir rūpestį, kad viskas taip ge
rai pasisekė, jog jos pelnė $335.- 
00. Lai Dievas joms ir visiems 
tune dalyvavo, atlygina.

Plymouth ponia Kiučnikienė 
savo namuose surengė “card 
oarty” ir pelno surinko $103.75. 
Dėkojame jai ir visiems jos pa
dėjėjams, visiems atsilankiu
siems ir gerbiamam klebonui A. 
Sinkevičiui už parėmimą.

Wilkes Barre panelė Ona Gri- 
mailaitė kartu su ponia Valai
tiene irgi suruošė sėkmingą 
“card party.”

Visiems dar kartą tariame 
nuoširdų dėkui ir savo maldose 
nuolat prašykime Aukščiausią
ją, kad šitie naujieji metai būtų 
Jums pilni Dievo palaimos ir 
gausių malonių.

Nukryžioto Jėzaus Seserys

Ibužių, žaislų ir saldainių.
Vaikučiai irgi norėjo palinks- 

i minti savo geradarius, tad jie 
;surengė dainų ir eilių progra-

seneliams ir našiai-;mą, po kurios svečiai buvo pa-

Visiems, kurie įvairiomis pra
mogomis arba medžiagine para
ma mums, 
čiams suteikė džiaugsmo Kalė-į vaišinti ir jiems įteikė dovanas, 
dų metu, nuoširdžiai dėkojame.

Atsilankiusieji svečiai gruo-, radariams, kurie surengė “card 
džio 22 d. suteikė visiems Šv. j parties” vienuolyno ir našlaity- 
Marijos Vilos gyventojams ne-j no naudai. Jų tarpe tenka pa

minėti uolius praeities ir dabar
ties veikėjus 

šv. Juozapo parapijiečius, 
Scranton. Pa., kur klebonui pre
latui J. V. Miliauskui ir vikarui 
J. Valiūnui paremiant, ir po
nioms Kaminskienei, Bagdonie
nei ir M. Poteliunienei padedant, 
ponios Žemaitienė ir Zokienė su-, 
ruošė sėkmingą “card party' 
bažnyčios salėje. Giliai įvertina-; 
me ponios Žemaitienės (chairla- 
dy) ir ponios Zokienės (co-

Dėkojame ir tiems mūsų ge-

Pereitais metais iš Šv. Kazi
miero parapijos nukeliavo amži
nybėn 50 parapijiečių, tai skau-■ 
dus reiškinys, matant, kaip se
noji karta greitai nyksta. Gi
mimų mūsų parapijoje buvo 48.

tainę su palydovais, svečiais! 
kunigais, pasipylė griausmingas 
susirinkusiųjų sveikinimas. Kun. ■ 
Jonui Bakanui pareiškus vakaro' 
tikslą ir pavedus vakaro vedi-! 
mą kun. Pr. Strakauskui, prasi
dėjo vakarienė ir graži, įdomi 
programa, kurią sudarė dainos. 

Į kalbos ir deklemaci jos. Meniš
koji programos dalis kaip baž- 
! nyčios ir svetainės išpuošimas, j 
buvo rūpestingas darbas mūsų 
Šv. Kazimiero seselių — moky-Į 
tojų. Taip gražiai išlavinti vai-; 
kučius, pritaikinti pasveikinimo 
dainas ir deklemacijas, tai ne! 
vienos ar dvejų dienų darbas! | 
Kalbėjo kun. Dr. J. Navickas, 
kun. J. Bakšys, kun. J. Valante- j 
jus, kun. K. Jenkus ir kun. J.Į 
Balkūnas. Taip pat kalbėjo “A- 
merikos” redaktorius J. Laučka,1 
adv. A. Milleris ir parapijos at- į 
stovai: Sčiukienė. V. Blavec-I 
kas, T. Aukštikalnytė ir V. Ke-: 
reišis. Visos kalbos apibudino1 
gražią kun. Petraičio asmenybę,. 
jo duosnią ir kilnią širdį. Laike; 
programo parapijiečiai ir mo-Į 
kyklos vaikučiai įteikė gerbia
mam jubiliatui daug gražių do
vanų.

Gražųjį vakarą vainikavo pa- ; 
ties kun. Petraičio kalba, kurioj 
pareiškė, kad pinigiškas dova
nas paveda Lietuvos Gelbėjime 
Fondui. ^Taipgi pareiškė ir kitą; 
džiuginančią žinią, kad parapi-: 
jos skolos jau visos atmokėtos j 
ir ižde lieka pora tūkstančių j 
dolerių. Tačiau nurodė, kad | 
prieš akis stovi naujas ir svar-! 
bus reikalas, tai įsteigimas ati
tinkamo namo, kur jaunimas tu- j 
retų gimnastikos ir kūno lavi
nimo sales. Apie tą projektą, 
beabejo, teks daugiau išgirsti.

Tarp atsilankiusių kunigų 
matėsi sekantieji: kun. dr. J. 
Navickas, kun. Pr. Strakauskas, 
J. Padvaiskis, J. Bakanas, V. 
Karkauskas, A. Markūnas, J. 
Pauliukonis, K. Jenkus, J. Vai
tekūnas, J. Švagždys, J. Valan- 
tiejus, J. Bakšys, P. Juras. J. 
Balkūnas, V. Andruška, J. Ska- 
landis, P. Juškaitis, J. Starkus, 
V. Puidokas, F. Norbutas ir J. 
Petrauskas.

Užsibaigus programai, susi
rinkusi publika dar kartą palin
kėjus ilgiausių metų savo myli
mam klebonui skirstės namo, 
pasilikdama gražiausių įspūdžių. 

Rūtvilė.

KLASĖJE A—Endowment at Age 85 — 
Narys mokesčius moka iki 85 metų. Na
rys sulaukęs to amžiaus, apdraudą pa
žymėtą jo certifikate atsiima pats, o mi
rus anksčiau, apdrauda išmokama jo pa
šalpgaviams.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. 
Šio plano apdrauda mokama per 20 metų. 
Po 20 metų mokėjimo certifikatas būna 
pilnai išmokėtas, narys daugiau duoklių 
nemoka ir būna geram stovy. Nariui mi
rus prieš ar po išmokėjimo certifikavo, jo 
apdrauda išmokama jo pašalpgaviui ar 
pašalpgaviams. •
KLASĖ C—20 Year Endoument. Nariui 

mokėjus per 20 metų, išmokama, jei bū
na gyvas, jam pačiam, o jei mirtų anks
čiau, tai jo pašalpgaviams. Asmuo pasi
rinkęs šį apdraudos certifikatą ne tik ap
draudžia savo gyvybę, bet kartu pasiren
ka vieną iš geriausių taupymo priemonių.

KLASĖ D—Eindowment at Age 60. 
šioje klasėj neariais gali įstoti nesenesni. 
kai 40 metų. Narys reguleriai mokėda
mas savo duokles ir sulaukęs 60 metų, 
gauna tokią sumą, ant kiek apsidraudęs. 
Jeigu jis mirtų prieš 60 metų amžiaus, tai 
jo apdraudos suma išmokama jo pašalp
gaviui ar pašalpgaviams.

CERTIFIKATŲ REZERVAI

Dabartiniai Susivienymo narystės cer- 
tifikatai yra su rezervais. Po trijų metų 
mokėjimo jau galima naudotis rezervais.

Pavyzdin. asmuo 18 metų amžiaus įsi
rašo Klasėn A—Endowment at Age 85 
ant $1.000.00. Daleiskim, jis savo duokles 
reguliariai moka per 10 metų. Toliau dėl 
kokios svarbios priežasties (nesveikatos 
ar nedarbo negali mokėti. Tuomet jis gali 
pasirinkti du būdu: išmokėtą apdraudą 
(Paid up insurance) arba pratęstą ap
draudę (Extended insurance).

Jeigu narys. 10 metų mokėjęs savo 
duokles, pasirenka išmokėtą apdraudą, tai 
jo certifikatas yra vertas $187.00. Jeigu 
jis mirtų nesulaukęs 85 metų amžiaus, to
kia suma būtų išmokėta jo pašalpga- 
viams. Jeigu jis tokiam stovy sulauktų 85 
metų amžiaus, pažymėta suma (187.00) 
būtų išmokėta jam pačiam.

Jeigu narys, mokėjęs per 10 metų, pa
sirinktų pratęstą apdraudą, jo certifikatas 
būtų galėję 8 metus ir 185 dienas. Jeigu 
narys tame periode mirtų, jo pašalpgaviui 
arba pašalpgaviams būtų išmokėta pilna 
originalės apdraudos suma, būtent, $1,000. 
Jeigu jis mirtų bent viena diena vėliau, 
pratęstos apdraudos terminui pasibaigus, 
tuomet jo apdrauda jokios vertės neturi.

Žemiau padėta lentelė skaitlinėmis pla
čiau parodo certifikatų rezervus Klasėj A.

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky

rium Už $3.00 savaitinę pašalpą mokama 
25c j mėnesį; už $6.00—50ct už $9.00— 
75c: už $12.00—$1.00.

Įsirašanti nariai kartu ir pašalpon, Lė
šų Fondan moka per mėnesį penkis centus 
ekstra.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

gimimo dienos iki 15 metų; metinė mo
kestis $2.20.

KLASĖ B—20 Year Payment Life. Šioj 
klasėj nariai mokesčius moka per 20 me
tų. Po 20 metų mokėjimo certifikatas bū
na pilnai išmokėtas.

KLASĖ C—20 Year Endoument Juve- 
nile Certificate (20-ties Metų Endoumen- 
to Jaunameėių Certifikatas), Klasės C 
apdraudos certifikate pažymėta suma iš
mokama po 20 metų mokėjimo, jeigu na
rys yra gyvas. Šis certifikatas yra gera 
taupymo ir apdraudos kombinacija. Puiki 
investmento rūšis. Turi “cash values”, 
“paid-up insurance” ir “extended insu
rance”.

KLASĖ D— Wholc Life Juvenile Cert
ificate (Viso Gyvenimo Jaunameėių Cer
tifikatas). Šis certifikatas taip sutvarky
tas. kad jaunamečiui pasiekus pilnamečio 
amžiaus, nereiks daryt jokių permainų 
premijų mokėjimo. Duoklių rata pasiliks 
ta pati visą nario gyvenimą. Čia taip pat 
galima turėt “cash values”, “paid up in
surance” ir “exetnded insurance.”

įsirašant Susivienyman įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.

paprasto džiaugsmo, nes jie į- 
teikė visiems vaikučiams daug 
gražių dovanų: drabužių, paklo
džių, žaislų ir saldainių. Iš 
Scrantono atsilankė garbės sve
čiai: Jo Ekscelencija vyskupas 
Wm. J. Hafey. D. D., kuris savo 
malonia asmenybe visus links
mai nuteikė, prelatas J. V. Mi
liauskas. Tėvas Aukštikalnis, S. 
J., panelė Paulina Casey ir po
nios Žemaitienė ir Bagdonienė, 
kurios išdalino vaikučiams dra-

Kaip kitais metais taip ir 
šiais metais Naujųjų Metų suti
kimas mūsų mieste įvyko prie 
rotušės. Susirinkusių buvo labai 
daug, ir visi Naujuosius Metus] 
sutiko linksmai.

Šv. Kazimiero parapijos bas
ketball ratelis žais su Mariana- 
polio basketball rateliu. Rungty
nės įvyks Grafton Street, Jr., 
High School gym., 8:15 vai. vą
škare. Prašome visų atsilankyti 
ir pamatyti šį žaidimą. Įžanga 
25 centai.

Šv. Kazimiero parapijos ra-Naujųjų Metų išvakrėse lietu
vių klubas surengė šokius. Į šo- telis nori žaisti su kitų kolonijų 
kius prisirinko labai daug. Vie- rateliais. Worcesterio ratelis no- 
ni Naujuosius Metus sutiko la- retų atsakymo nuo basketball 
bai gražiai, kiti pradėjo daužy- ratelio iš Waterbury, Conn. ir 
tis ir trankytis. Tokių padaužų į kitų kolonijų ratelių.
reikėtų ateityje visai neįsileisti! Adresas: Anthony Šipas, 57 
į svetainę. J Houghton St., Worcester, Mass.

Paid up Assessments Insurance Extended
Endowment Paid
Insurance to end of
$ 41XX) 3rd’year 1 year and 209 days

62.00 4th year 2 years and 152 days
83.00 5th year 3 years and 113 days

103.00 6th year 4 years and 91 days
124.00 7th year 5 years and 88 days
145.00 8th year 6 years and 102 days
166 XX) 9th year 7 years and 136 days
187.00 10th year 8 years and 185 days

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

1. Kiekvienas į Susivienymo narius kan
didatas turi išpildyti aplikaciją ir atsaky
ti į visus klausimus, taip kaip tie klau
simai sustatyti.

2. Aplikacija turi būt išpildyta rašalu— 
ink, bet ne paišeliu.

3. Kandidatas “Aplikanto Pareiškimą” 
turi pasirašyti prie liudininko, atžymint 
pasirašymo datą.

4. Reikalinga praktikuoti, kad naujų 
kandidatų aplikacijos būtų priimamos 
kuopos mėnesiniam susirinkime ir kandi
datai būtų supažindinti su kuopos nariais 
ir t.t.

5. Kaip greitai kandidatų aplikacijos, 
sulig reikalavimo esti sutvarkytos, jas 
reikia kuo greičiausiai siųsti Susivienymo 
Daktarui Kvotėjui: dr. A. Rakauskas, 
Mariau Hills Seminary, Hinsdale, III.

6. Kandidatų aplikacijos visados turi 
būti užliūdytos kuopos valdybos, kaip to 
reikalauja aplikacijos forma No. 1137 ir 
tik tokio numerio aplikacijos forma bus 
priimtina ir privalo būti vartojama.

7. Susivienymo nariai, kurie turi se
nuosius certifikatus ir norėtų apdraudą 
padidinti, tai tą gali padaryti, t. y. laikyti 
seną certifikatą ir gauti bile klasėje nau
ją certifikatą. Tą darant, turi išpildyti ap
likaciją, būti daktaro egzaminuotu ir at
likti viską, kaip ir naujam kandidatui. Bet 
tokio nario apdrauda negali būt didesnė 
kai $2,000.00.

8. Yra atsitikimų, kad Susiivcnymo na
ry s-narė veda arba išteka už nelietuvių 
tautybės asmens. Tokios maišytos šeimos 
ir jų vaikai gali būti priimami Susivieny- 
man.

Ir taip toliau—iki 66 metų, kol certifika- 
tas pasiekia pilno subrendimo (Maturity).

P. O. BOX 32 (73 E. South St.), WILKES-BARRE, PA.

i
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MANCHESTER, N. H.
Įsisteigė L. G. Fondas.

Vietos katalikiškos draugijos 
ir centralinių draugijų kuopos 
susitarė įsteigti Lietuvai Gelbė
ti Fondo Skyrių ir tam tikslui 
išrinko po 2 nariu.

Gruodžio 2 d. draugijų atsto
vai turėjo bendrą susirinkimą, 
kuriame išrinko Fondo Valdybą. 
Valdybą sudaro: pirmininkas — 
J. Iviatek, rašt. — V. Zarem-

i

Šv. Vardo draugijos nariai, 
sausio 5 d., turėjo pamaldas šv. 

ba, ižd. D. Taparauskas, fon- • petrįko bažnyčioje. Gražus pul- 
do nariai T. Kikutienė, J. OI- kas vyrų, vadovaujant kun. J. 
kovibienė, J. Vaičiūnas, A. Stec- Skalandžiui, numaršavo į vie- 
kis ir A. Kikutis. Fondo valdyba iškilmes 
yra nusistačiusi rinkti aukas ir 
sukelti didelę sumą.

So. Bostono Sodalietės, vado
vaujant kun. Jenkui, sausio. 12 
d., parapijinėje svetainėje, žada 
vaidint gražų veikalą “Praras
tas Pašaukimas”.

Aušrelė.

NORWOOD, MASS NASHUA, H. H.

■Ji

Sausio 5 d., kun. J. Skalan- 
dis išvažiavo savaitės atostogų.

Lietuvos neseniai atvykęs advo
katas S. Gabaliauskas.

Šios kolonijos lietuviai Kalė 
dų ir Naujų Metų šventes pra-

'**'**■

JANUARY - SAUSIO SALE
ŠVENČIŲ PROGA DIDELIS NUPIGINIMAS

Švenčių proga I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skelbia January 
Sale, kuriame kailinių kainos labai sumažintos. Naujosios Anglijos ponios ir pa
nelės turėtų šiuo dideliu išpardavimu pasinaudoti. '

SENUS KAILINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Kam vilkėti senus ir nudėvė
tus kailinius, kad galima lengvomis sąlygomis ir nebrangiai įsigyti naujus? Atei
kite į I. J. Fox krautuvę ir paprašykite, kad Jums patarnautų p. B. KORAITIS, ku
ris yra kailinių ekspertas. Jis primieruos Jums kailinius pagal Jūsų figūros ir 
skonio. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite extra 10 nuošimčių.

KAILINIUS GALITE PIRKTI LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS —
I. J. Fox kompanija parduoda kailinius labai lengvais išsimokėjimais ir su mažu į- 
mokėjimu. Ateikite ir pasirinkite elegantiškus kailinius dabar, kada kainos yra la
bai sumažintos. Žinote, kad 
Europoje einant karui vis
kas labai brangsta, taigi, 
kol kainos dar nepakilusios 
įsigykite kailinius, kuriais 
džiaugsitės per eilę metų.

411 washington street 
Boston, Mass.

- ---------------------------------------------------------------------------— 

mo, ir mielai pažymini, kad 
i Vinco mamytė, p. Ona Banonie- 
nė uoli, susipratusi, Federaci
jos narė, aktyviai remia visus 
kilnus projektus Tėvynės ir Ba
žnyčios labui.

j Garbingai apvainikavo moks
leivių pagerbimą, savo kalba, 
atvykęs iš Aušros Vartų parapi
jos, Chicagoje, didž. gerb. kun. 
jdr. J. Vaškas, M. I. C. Kol gy- 
ivuoja tokio aukšto mokslo, ir 
I žavinčio būdo vadai, moką užim
ponuoti jaunimą, mūsų išeivija 

•gali drąsiai, be jokio abejojimo, 
įžiūrėti į ateitį. Prieš smarkiau
sias ištautėjimo bangas, būsime 
neįveikiami! Federacijos 4-to 
sk. moksleiviai, ir visi Detrotie- 
čiai kun. dr. Vaškui begalo dė
kingi.

J visus vakaro linkėjimus at
sakė 40 pagerbtųjų studentų 

Į vardu Wm. Markavich, Aldona 
Žukauskas, Crispin Tonelus ir 
Cecelia Stanton.

Bendrą dainavimą lietuviškų 
dainelių vedė gražiabalsis teno
ras p. Jonas Valiukas. Aukšta
kalniu orkestrui griežiant, ang
liškus ir lietuviškus šokius, sve
čiai rado progos arčiau susipa-

Įkė visus ir pageidauta talpinti
i jo kalbos ištraukas laikraščio 
“Michigan Catholic” skiltyse.

Klierikas Jančauskis nudžiu
gino publiką prabildamas lietu-

i, —“*'-v,viškai. Malonu pažymėti, kadįžinti su moksleiviais.
visi džiaugiasi, bet ne visi neri! v of D. vyriausyb€ ak. | Su pakilusiu ūpu studentai
pasidarbuoti dėl gavimo tos ge
resnės algos. leivių pagerbimą ir talpino

Detroito ŽiniosI 
I
| Detroite, visose trijose kolo- ,nis atlyginimas gaunamas uni- 
nijose žmonės sėkmingai užbai- j jų pasidarbavimu, tai tuomet 
baigę senus metus, labai links- ---- :
mai pradėjo naujus metus. Žmo-' 
nės pradėjo gerai dirbti ir galės 
geriau paremti savo parapijas.
Visose parapijose žmonės giliai 
užjaučia Lietuvos nelaimę ir 
gausiai aukoja lietuvių reika.,apsives 25 d. šio mėn. Vestuvės 
lams - kurie pabėgo iš Tėvy- ,‘v>’ks šventl< ParaP- baž‘
nės. Lietuviai apleidžia savo Tė- nes mer?ina iš tos

■ vynę ne savo noru, bet dėl prie- 'parapij°s. Vestuvių balius bus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven- žasties rusų persekiojimo.

! Kaikurie paaukoti pinigai pa
važiavę daug moksleivių pralei- kliūva į nereikalingas rankas ir 
:sti atostogas. ■ "

Naujųjų Metų sutikimas mū
sų parapijoje įvyko bažnytinėje 
svetainėje. Ta proga buvo su
ruoštas vakarėlis —“Kaimo Mo
kykla”. Veikalėlis buvo labai 
juokingas. Visi artistai savo ro-laikraštį “Darbininką” ir per 

organizaciją galėsite daug pasi
darbuoti tėvynės Lietuvos ge
rovei.

“Darbininkas” yra geriausias 
informuotojas iš Lietuvos gyve
nimo ir iš viso pasaulio kampų. 
Skaitykite ir remkite tik 
katalikiškus laikraščius.

savo
J. V.

Po vaidinimo buvo kortavimo

tyviai užgyrė šį lietuvių moks- kalbėjo apie tolimesnį drauga
vimą ir bendradarbavimą. Kun.

J. Apolskai, nuo 8191 Lane st. straipsnius Universiteto oficia- dr. J- Vaskas pasinaudodamas
“Varsity News.” proga, painformavo visus apie

LAWRENCE, MASS
Šv. Kazimiero draugija turė

jo savo susirinkimą sausio 4 d., 
1941 m. Susirinkime buvo per
skaitytas ALRK. Federacijos Paaiškino Lietuvos 
Centro atsišaukimas prisidėti su '

Gruodžio 29 d. įvyko L.D.S.
74 kp. susirinkimas. Susirinki- 
man atsilankė daug narių, 1 na-' 
rys prisirašė. Kviečiame ir visus 
kitus lietuvius prie šios sąjun- leido labai pavyzdingai. Bažny-
gos prisirašyti. Už metinį mo-' čia buvo pilna žmonių per visas 
kestį gausite dukart savaitinį mišias.

Po švenčių prasidėjo visų 
draugijų metiniai susirinkimai, j les išpildė gerai. Veikalėliui re-

Federacijos 10 skyriaus susi- žisavo kun. Liutkus, 
rinkime nutarta pradėti Lietu
vai Gelbėti Fondo vajų. Išrinko vakaras. Kaip kasmet taip ir šį- 
atstovus nueiti į draugijų susi-:met buvo ir užkandžių. Sulau- 
rinkimus ir paaiškinti vajaus! kus Naujųjų Metų, vienas kitam 
tikslą ir paraginti draugijas ir palinkėjo gražiausios ateities, 
narius aukoti Lietuvai Gelbėti Į —---------
Fondam Atstovai yra šie: p. Krneaų ir Naujųjų sietų sven- 
Jurgis Versiackas ir p. Antanas į Pa savo tėvelius buvo par- j 
F. Kneižys.

Sekmadienį, sausio 5 d. įvyko 
didžiausios draugijos— Šv. Jur
gio susirinkimas.

Sausio 5 d. šv. Vardo Dra-ja 
kur atstovai šventė savo metinę šventę. Visi 

> dabartinę i nariai laike mišių ėjo prie šv. 
i padėtį ir prašė draugijos paskir- Komunijos.

praneša, kad jų sūnus Pranas bame organ< _ . . , o .
Gyvai ir jausmingai kalbėjo Studentų ir Profesionalų Sąjun- 

lietuvis Barney McCosky, žymus 
Detroit Tiger’s outfielder, įvar
dindamas lietuvius, pakilusius į 
viršūnes sporto srityje ir priža-j 
dėdamas asmeniškos paramos kevich pasitarti su vietiniais 
jauniems sporto mėgėjams. į klebonais. Linkime energingiems

Visų širdis patraukianti buvo studentams, mūsų išeivijos nau- 
Vinco Banonio —U. of D. foot-‘jiems vadams- geriausios klo- 
, ,, , .. ... r • »• | ties! Juose yra mūsų tautos vii-bąli kapitono kalba. Linkime' ir
Vincui kuogražiausio pasiseki-1 Dalyvė.

pas vaikino tėvus. Velijam jam 
kogeriausio pasisekimo.

ją. Išrinkta komisija iš šių as
menų: Wm. Markavich, Crispin 

i Tonelus, Cecelia Stanton, Aldo
na Žukauskas, ir Valeria Jush-

aukomis Lietuvos atstatymui.•11 auk^’ ragino narius įsirašyti
P-nas F. Krancevičius gražiai Lietuvai Gelbėti Fondo rėmė

Puošniame Crystal Ballroom, 
■dingsta. Yra keletas organizaci- Fort Shelby Hotel Detroit, į- 
jų, kurios, neva, prisiunčia pini- vyko kolegijos studentų pager- 
gus, bet tikrenybėje pasisavina.; bimui bankietas sekmadienį, 
Katalikai, kurie aukoja dėl tų gruodžio 29, 6 vai. vakare. Ban- 
pavargėlių, tegul pareikalauja, j kiete dalyvavo virš 200 daIyvių. 
kad aukos būtų pristatytos per!programą atldarė p. Petras 

Klebonas pranešė, kad pas tikrai katalikiškas organizaci- • yfedoniS- ALRK. Federacijos 4-
_ ............................ į to sk. pirmininkas, maloniai pa-

------------- —------------- ( ovciAmvuLumS visus susirinku- 
kun. Juras. Neapleiskime daugelis Lietuvoj žmonių, kurie'gius Gražiai apibudinęs vakaro 

įtiksią perstatė vakaro vedėją, 
Oną Kratavičienę, kuri angliš
kai pasveikino publiką ir tarp: kp metinis susirinkimas, į kurį 
kito pareiškė: L

It seems especially fitting Taipgi,
and quite symbolic, as the fest-

, -j-T- - x iais Draugia Daskvrė iš iždo mus vasario 2 d. įvyks prakal- jas ne ne Per tokias, kurios iš- - - - -
paaiškino reikalą neatidėliojant Kalbėg adv St Gabaliaus- vien veikia su tautininkais. Yra!avpik{ndaTnaR

Tuo pačiu laiku įvyko Gyvojo kaB ir kun. Juras. Neapleiskime daugelis Lietuvoj žmonių, kurie 
Rožančiaus draugijos susirinki- progos šių prakalbų neišklausę, norėtų atvažiuotu Ameriką, ar-,

■mas, kur taip pat atstovai da- 
ti aukotojus. Tais laisvanoriais i >yvavo ir ?ra“ auk,» Lietuvai 
yra: Antanas Andruškevičius.;8elbėti- Draugija paskyrė $5.°°. 
Jokūbas Zenavičius ir neteko 
sužinoti trečiojo pavardės. Ten 
pat paaukojo po $1: Zigmas' 
Bauba, Benediktas Paplauskas, 
Adolfas Aurilla. Mykolas Nor
kūnas, Boleslovas Alšauskas ir 
A. Andruškevičius. Aukas pri
ėmė ir surašė mūsų kleb. kun. 
P. M. Juras.

Dabar visi laukia įvykstančių
prakalbų, sausio 26 d., 7:00 v.
vakare. Prakalbą pasakys iš

prisidėti aukomis prie Lietuvos 
gelbėjimo fondo. Čia pat lais- 
vanoriai apsiėmė trys vyrai pa
imti aukų knygeles ir surašinė-

Pentkadienį. sausio 3 d. įvy
ko Apaštalystės Maldos draugi
jos susirinkimas, kur Federaci
jos atstovai kvietė visus į Lie
tuvai Gelbėti Fondo vajaus dar
bą. Draugija paskyrė $5.00.

NORIOOD, MASS. fATRBURY, CONN.

------------ ba iškeliauti į kitą kraštą. Dėl
Sausio 5 d. klebonas pranešė įų dalykų pinigai yra labai rei-!

peretių metų parapijos balansą, kalingi. Tik dėl šito vieno daly- 
Šįmet balansas yra gražus, jei- (ko verta dabartiniais laikais au- 
gos buvo geros. Dzūkelis.

MONTREAL, CANADA
koti.. Aukoti dėl Lietuvos val
džios tik juokingas dalykas, nes 
dabartinė valdžia j 

bet bolševikų ir jų tarnų. Gel- 
bėkim savuosius kiek galim

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

gio par. salėje įvyks LDS. 3-čios

Pirmadienį, sausio 6 d. įvyko 
Moterų Sąjungos 27 kuopos su
sirinkimas. Sąjungietės svarstė 
vajaus reikalą, kursus ir Lietu- 
vos gelbėjimo vajų.

Lietuviškas Hotefe
Lietuviai, kurie atvykstate į Miami 
Beach, Florida, kviečiame užeiti 

mūsų moderniškai įrengtą 
viešbuti

HOTEL KODY
7643 Harding Avė. and 77 St.,

Miami, Beach, Florida 
(1-17)

j

Albert R. Barker

Į valdybą išrinko šias nares: 
pirm. O. Glebauskienė; vice-pir- 
minink. P. Naujokaitienė; prot. 
rašt. O. Červokienė: fin. rašt. užbaigtas Lietuvos himnu. 
A. Novikienė; ižd. M. Kavaliau
skienė; maršalka U. Pazniokie- 
nė. I 
Adomaitienė ir P. Naujokaitie- 

•nė; koresp. p. A. V. Kneižienė. 
Atstoves į Federacijos skyrių:

;pp. E. Sykes ir p. Dalalienė. Iž
do globėjos M. Kodienė ir A. 
Dalelienė.

Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main SL, Web*ter, Mas*.

WHRam J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St„
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Sekmadienį, sausio 26 d., 1 
vai. po pietų, parapijos senojoje 
mokykloje įvyks LDS. 5-tos kp. 
metinis susirinkimas, į kurį nuo- 

prašomi visi nariai dalyvauti. širdžiai kviečiame visus LDS. 
„ , šiame susirinkime pra- nariug užsimokėti

.auu HU!LC symuuiiv, as uic lesu- šomi vįsi nariai dalyvauti. Taip-
įaiynas, nes - • f tyipfp-p . metines OUOKieS... . ;lve J°ys OI <-nnsimas merge gl, šiame susirinkime prašome
ne įe u^ių, wįįb įbe ciosing year, that we užsimokėti savo duokles už laik- 
tarnu <-^1. _ _

of the old generations take this' raštį “Darbininką”.Canados Lietuvių Tautinis
Klubas gruodžio 22 d. surengė deep pride in our coUegiate

i - -- Nepnsiriškim prie nekatalikiškųprakalbas. Kalbėjo svečias iš r r..................... •draugijų, ir turėkim viltj, kadToronto ir vietiniai: M. Vaisno-; .
. XT . , • o o i i ateis laikas, kada vėl Lietuva1ra, A. Navickas ir P. Sakalas. . ,

... . . ,. .. . . . , . . atgaus savo nepriklausomybę ir:Visi kalbėtojai vienbalsiai pa- 1
t-smerkė komunistinį rėžimą Lie

tuvoje ir ragino visus susirin- sau5otl-
kusius stoti kovon prieš šį rė- į
žimą. Po kalbų buvo ir meninė'

youth. They are our joy of to- 
day — our promise of tomor- 
row.

Dear Collegians, to you, the

Ona Pazniokaitė, rašt.

HAVERHILL, MASS.
LDS. 112 kuopos metinis su-

Jonas Totilas, rašt.

CAMBRBGE, MASS.
LDS. 8 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, sausio 
12, 1941 po paskutiniųjų šv. mi-

tuomet žinos geriau kaip ją fjower of Detroit’s student bo- sirinkimas įvyks sekmadienį, šių, parapijos salėje. Visi nariai 
dy, We wish to pass on a torch sausio 12 d., 1941’ 3 val- P° Pie* ir narės malonėkite šiame susi- 
—the torch of Lithuanian cul- ,^’ Lietuvių Katalikų Centro rinkime dalyvauti, nes yra daug 

X M nax^ XX buvoture, ideals and tradition. Hope- svetainėje, Haverhill, Mass. Pra- svarbių dalykų aptarti. Taipgi
dalis, kurią išpildė Šv. Kazimie- Redemtoristų auditorijoj masi- 'ful is our confidence that you šome vis^ nari4 dalyvauti ir už- prašome šiame susirinkime vi
ro parap. choras. Vakaras buvo nis katalikiškų unijistų susirin-' wiU ever hold that torch aloft simokėti savo duokles už orga- simokėti savo duokles ir išrinkti 

kimas. Atsilankė žymių kalbė- and wįth youthful zeal and vi- “Darbininką.” šiems metams naują valdybą.
: tojų, ir jų visos kalbos rėmėsi gor fan its flame into a newl P- Svirskas, rašt.^ Valdyba

Gruodžio 20 d. mirė a. a. J. vienu dalyku, kad katalikai dau-1 and brighter brilliancy.
’i To each of you, individually, | 

gausią šeimą — penkis sūnus ir unijose ir per tai užstotų kelią įithe Federation wishes greatj
l - - • Įsuccess, both spiritual and ma-
Kalbant apie unijos dalykus,; terial, the fulfillment of every

Praeitą sekmadienį

e, maršaikh u. raziuoKie- —~ ~ uau.
Kursų komisija _  pp. B. Karinauskas. Nuliūdime paliko giau praktiškai darbuotųsi savoj

vieną dukterį. Velionis priklau- vyriausybę komunistams, 
sė prie daugelio katalikiškų' *]“ 
draugijų. Palaidotas iškilmingai turi darbininkai žmonės susi- 
iš šv. Kazimiero parap. bažny- prasti. Darbininkai tik per savo 
čios. Pasilikusiai šeimai reiškia- unijas laimės geresnį pragyveni
me užuojautą. ’ F.

VALGOMOJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
PtHctl pa* biznierius mAsą, vaisiu* daržoves Ir kitokiu* daiktus, kurie 

•kelblasl “Oarbinlnke” apsimoka, nes jie parduoda šviežiu* produktus Ir ma
loniai patarnauja. NuSj* | MI* kurią krautuvą pasakykit*, kad Jų skelbimą 
■nattte “Darbininke”.

šeštadienį, sausio 11 d. adv. 
Povilas Sykes išvyksta dviem 
savaitėm atostogų į Floridą.

Sekmadienį, sausio 12 d. įvyk
sta Šv. Vardo draugijos Komu
nijos diena. Visi draugijos na
riai laike 8 vai. šv. mišių Šv. 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 
priims šv. Komuniją, o po mi
šių parapijos svetainėje 
bendrus pusryčius.

I

turės

įvyksSodai icijos parengimas 
sausio 19 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. St. James 
St. So. Bostono Sodalietės su
vaidins gražų veikalą.

CSV.

, L4111JCLO “Vili

D. mą, bet visi turi unijas parem
ti. Dabartiniais laikais vyksta 
streikas Detroite didelėse krau
tuvėse. Unijistai eina pro tų 

Sausio 2 d. įvyko 9-to Fede- j krautuvių duris streikuodami, o 
racijos skyriaus susirinkimas, kiti iš tų pačių darbininkų eina

MONTELLO, MASS.

hope envisioned upon the hori- 
zon of your dreams. Būt with 
all that. may you ever remain, 
at heart, a “tikras lietuvis”, o 
“tikra lietuvaitė.”

Povilas Budimams
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTL.L AVENUE,
DORCHESTER. MASS

Federacija džiaugėsi, atsilan- 
kus garbingam svečiui iš Chica- 

________ _____ j gos— “Draugo” redakcijos na- 
šv. Roko parapijos svetainėje. |j tas krautuves pirkti. Galima ’riui, gerb. p. Ignui Sakalui. Jo 

Apsvarsčius reikalus, buvo kiek ejtj į kitą krautuvę. Kai gėrės-1 įdomi kalba, tėvynės meilės ir 
plačiau kalbėta apie kvotos iš- 
pildymą mūsų kolonijoje dėl L. Katalikų 
G. Fondo. Buvo konstatuota, kuris įvyks vasario 22 d., Mon 
kad mūsų kolonija greitai savo ^ello, Mass., 
uždavinį atliks. Klebonas kun. valdybai.
Švagždys kiek plačiau kalbėjo j Valdyba sekantiems metams
Lietuvos pabėgėlių reikalu, ku-'išrinkta sekanti: pirmininkas—'vimas Jėzuitų klierikų — E. J. 
rie pasirodo yra pasibaisėtini. !J. Treinavičius, pagelbininkas Montvilo ir R. C. Jančauskio— 

Lietuvos Nepriklausomybės Tadas Kubilius, raštininkas Le-‘kurie profesoriauja garsioje 
minėjimas suruošti paliktas val-'onas Kumpa, iždininkas — Mo-'mokslo įstaigoje University of 
dybai, pasitarus su klebonu.

Naujosios Anglijos Lietuvių
c-

I

Seimelio klausimas,

paliktas išspręsti

tiejus Ivinskas.

Draugijų Valdybų Adresai
1 įvertinimo kupina, gaivinančiai 
'atsiliepė į kiekvieno širdį ir 
jausmus. Tariame p. Sakalui 
nuoširdžiausiai ačiū.

Ypatingai gilį ir reikšmingą 
įspūdį padarė publikai dalyva-

j Detroit. Klieriko Montvilo turi-
J. Jeskelevičius. nięga kalba, nepaprastai pavei-

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVL

Plrmlninkč — Eva MarksienS,
625 E. 8th SL, So. Boaton, Mas*. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Plrm. — F. ZaletsMenA,

564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
ProL Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. Sizth St, So. Boston, Mass 
Fin. Rašt — Marijona MarkoniutA,

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

iždininke — Ona StaniuMOtA,
105 West 6th St. So. Boston, Maaa 

Tvarkdart — Ona Miz&irdlenč.
1512 Columbia Rd.. So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona AukštikatalenS.
111 H St, So. Boston, Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mšnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytin«j svetainlj.

Visais draugijos reikalais kreipki!** 
pas protokolų rattininką.

•V. JONO EV. BL. PAtALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininką*, Juozą* Avagtdy*,
601 6th SL, So. Boaton, M***, 

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

ProL RalL Jonas Glineckis,
S Thoraas Pk., So. Boston. Mass. 

Fin. RsiL Aleksandra* Ivaika,
440 E. Sixth 8L, So. Boaton, Maaa 

Iždininkas Vincas Zaleskis,
613 E 5th SL. So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tra
čią nedčldlenj kiekvieno mtaeai/v 
2 vai. po pietų. Parapijos aaMJ. 4w* 
E. 7to SL. So. Boaton, Kasa.



Penktadienis, Sausio 10, 1941 7~ DKRBININKZB ' T

Kun. Andrius Naudžiūnas, M.

[vietinės žinios!
L—__ _——____

Aplankė Kun. Dr. Urbonavičių
_____________ 8—-------------------------------------------------

Trečiadienį, sausio 8 d. kleb. ledines atostogas, per kurias 
kun. P. Virmauskis, adv. Jonas lankėsi New Yorke, dalyvavo 
Grigalus, p. Ona Ivaškienė ir p. kun. dr. K. Urbonavičiaus pa- 
Antana* Peldžius aplankė kun. gerbimo bankiete, pasisvečiavo 
dr. Kazimierą Urbonavičių ligo- su saviškiais, ir grįžo prie mok- 
ninėje. Lankytojai įteikė kun. slo. 
dr. Urbonavičiui dovanėles su
darytas iš įvykusio bankieto ir I. C., tebevieši So. Bostone. Jis 
kitų šaltinių, pasveikino Tėvą apsiėmė dar sekmadienį pagel- 
Dr. Urbonavičių bankieto rengė- bėti vietiniams kunigams baž- 
jų, LDS. organizacijos Centro • nytiniame darbe. Sausio 12 d., 
Valdybos ir bendrai visų lietu- • vakarop, ir jis grįš į Lavai Uni- 
vių katalikų vardu ir palinkėjo. versitetą. 
Centro Valdybos ir bendrai visų 
lietuvių katalikų vardu ir palin
kėjo mūsų vądui-literatui svei
katos.

Tėvas Dr. Kazimieras Urbo
navičius visiems nuoširdžiai dė
koja už sveikinimus, linkėjimus 
ir už dovanėles pinigines ir dva
sines.

Kun. dr. Urbonavičiaus koja 
baigia sugyti, ir gal būt už ke
lių dienų galės grįžti į namus.

Tėvas Urbonavičius ir ligoni
nėje būdamas rašo straipsnius 
“Darbininkui”. Šiame numeryj 
telpa straipsnis, parašytas ligo
ninėje. Nuoširdžiai dėkojame 
Tėvui Dr. Urbonavičiui ir pra
šome Dievulio, kad Jis jus stip
rintų sveikatoje.

Per šventes, trumpam laikui, 
lankėsi So. Bostone, panelė A- 
nielė Šmigelskaitė. Ji yra regis
truota slaugė ir viršininkė ope
racijų departmente Šv. Kliaros 
ligoninėje, 415 W. 51 St., New 
York.

ŽINUTES

Sausio 6 d., kun. Mikas Šmi- 
gelškis, M. I. C. grįžo mokslan, 
Lavai Universitetan, Quebec, 
Kanada. Jis turėjo trumpas ka-

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapojus

517 E. Broadvvay,
80. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

▼•L TROwbridge 6330.

JotaRepshis,M.D. 
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Camoridge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

534 Broadway, : 
So. Bęston, Mass.

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour)

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

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

Tel. ŠOU 2805

Dr'. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

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

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

TeL Kirkland 7119

tarine Luzadas, MDn 
(Lietuvė gydytoja) 

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

* Nuo 6 iki 8.
8*kmadienlals pagal sutartĮ.

<

SVARBIOS

JP R A.K ALBOS
APIE DABARTINE LIETUVOS PADĖTĮ

Žinokite Su Kuo Turite Reikalu {VAIRŪS skelbimai

Vienas iš Lietuvos tremtinių pasišventė apvažinė- 
ti Naujos Anglijos lietuvių kolonijas su prakalbomis 
kalbėdamas apie Lietuvos pavergimą ir jos dabartinę 
padėtį. Jis yra advokatas ir įžymus visuomenės veikė
jas, p. Stasys Gabaliauskas.

Adv. Stasys Gabaliauskas neseniai atvyko iš pa
vergtos Lietuvos, išgyvenęs 3 mėnesius po Sovietų Ru
sijos raudonųjų komisarų valdžia. Jis savo akimis ma
tė Sovietų Rusijos raudonarmiečių įsiveržimą į Lietu
vą, jų šeimininkavimą, “rinkimus”, terorizavimą gy
ventojų, Lietuvos gyventojų turto nusavinimą, arešta
vimą, kalinimą lietuvių.

Adv. Gabaliauskas yra iškalbus ir talentingas kal
bėtojas. Jį girdėję sako, kad pirmą kartą girdi tokį iš
kalbingą kalbėtoją. Apie įvykius Lietuvoje kalba la
bai nuoširdžiai, turiningai ir vaizdžiai, ir tik tą ką jis 
pats matė, ką girdėjo ir ką pergyveno sovietų režimo 
netu.

Verta teirautis, anot žemai
čių. Sužinojau, kad Bostono ko
legijos footbolistų priimti buvo 
ir lietuvių, sausio 4 d., South 
Stoty. Panelė Veronika Šmigels
kaitė išlaukusi stoty kelioliką 
valandų. Ir sako kad ji nebeno
rėtų būti kitame tokiame žmo
nių sanpiūdyj.

Girdėsime dar sykį. Tie kurie 
girdėjo poną advokatą Stasį Ga
baliauską kalbant, anąsyk So. 
Bostone, prašė, kad būtinai ji 
kas nors vėl į So. Bostoną par
trauktų kalbėti. Todėl Federaci
jos skyrius rengia advokatui S. 
Gabaliauskui prakalbas sekma
dienį, sausio 12 d., 7 v. v., Mu- 
nicipal salėje. Dabar tai jau visi 
bostoniečiai sueikime, nes ga! 
nebeturėsime kitas progos išgir
sti taip talentingą in-širdingą 
kalbėtoją. Įžangos nėra.

Girdėjau, kad Sodalietės ren
gia Whist Party, parapijos sa
lėje, 492 E. 7th St., sausio 15 
d., 8 v. v. Pasakykite ir ki
tiems.

Blaivininkai pasipiktinę iš kai 
kurių vestuvių, šoko dirbti. Jie 
rengiasi prie didelio apvaikščio- 

savo metinės šventės vas. 
bažnyčioje ir salėje. Lau- 
visi Blaivininkų šventės.

jimo
2 d.,
Rime

LANKĖSI
Antradienį, sausio 7 d. “Dar

bininke” lankėsi kun. Jonas Via- 
tekūnas, Šv. Kazimiero par. 
(Providence, R. I.) klebonas, ir 
p. Vaitkūnas, LDS. narys iš 
Providence. Kun. Vaitekūnas 
kvietė adv. Gabaliauską atvykti 
su prakalbomis į Providence. 

Adv. Gabaliausko prakalbų 
maršruto rengimo komisija pa
skyrė Providence’ui vasario 9 d.

Trečiadienį, sausio 8 d. “Dar
bininke” lankėsi pirmą kartą po 
operacijos p. Jonas Kumpa, 
“Darbininko” intertype opera
torius. Jis baigia pasveikti Dr. 
Dusevičiaus priežiūroje. Tiki
mės, kad su Dievo pagalba, p. 
Jonas neužilgo galės grįžti dar
ban.

«XKNI NVRflvNH)

i

Lietuvos Vyčių, 17 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 12 d., 2:30 vai. p. p. Vy
čių kambaryje. Susirinkime nau
joji valdyba užims savo parei
gas, o senoji išduos pereitų me
tų apyskaitą.

Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti. Valdyba.

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

SEKMADIENI

Sausio - Jan. 12 d., j 1941
Lietuvių Parap. Mokyklos Svetainėje
432 VVINDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

3:30 VAL. PO PIETŲ

IR

Municipal Buikfing Salėje,
EAST BROADVVAY SO. BOSTON, MASS.

7 VAL. VAKARE

Kalbės Adv. St. Gabaliauskas

Kiek laiko atgal komu- į 

nistų organizacijos sudarė; 
“Pažangiųjų Lietuvių Ta
rybą”, kurios pirmininku 
išsirinko tūlą Jaskevičių iš 
Hudson, Mass., ir sekreto
rium išsirinko B. F. Kubi
lių, metodistų pryčerį.

Dabar toji “Pažangiųjų 
Lietuvių Taryba” nusitarė 
įkurti radio programą. 
Siuntinėja biznieriams ir 
draugijoms laiškus ir kau
lija skelbimų.

Iš praeities žinoma, kad 
komunistai dažnai apgau
na biznierius ir draugijas, 
nes jie nesivadina kaipo 
komunistai, bet visuomet 
pasivadina gražiais, nekal
tais vardais, kaip kad ii 
dabar pasivadino “Pažan
giųjų Lietuvių Taryba.”

Kadangi Legislaturoje 
yra ineštas bilius, kad as
menys sudarą organizaciją 
ar draugiją vadintųsi tik
ruoju vardu, tai gal bus 
neprošalį priminti Gerb. 
Skaitytojams, kad mūsų 
manymu Pažangiųjų Lie
tuvių Taryba yra grupės i 
žmonių papuoštas langas, Į 
kurie mums žinomi kaipo 
komunistai, k o m u n i s tų 
simpatizatoriai, arba ko
munistų rėmėjai, o ypatin
gai kaipo nepriklausomos 
Ljetuvos priešai, kurią 
Jung. Valstybių valdžia 
pripažįsta.

Amerikoje ne tik lietu-

viai komunistai pasivadina 
gražiaias vardais, bet ir ki
ti. Štai šiomis dienomis 
spaudoje tilpo žinia, kad 
ponia Rooseveltienė, prezi
dento Roosevelto žmona ir 
keli kiti įžymus profeso
riai išsitraukė iš vienos or
ganizacijos, kuri pasirodė 
komunistinė. Jeigu jau to
kie žmonės būna suklaidin- į 
ti, tai ką kalbėti apie ki
tus.

Šis pareiškimas padary
tas tikslu, kad visi biznie
riai ir visos draugijos, ka
da gaus ar jau gavo laiš
kus, žinotų su kuo turi rei
kalą.

)

VISUS KVIEČIA DALYVAUTI —
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos skyrius

Cambridge, Mass.
PRAKALBOS

Sekmadienį, sausio 12 d., 3 
vai. po pietų, parapijos salėje, 
Windsor St., įvyks prakalbos. 

Prakalbos rengiamos sukelti 
fondą šelpimui Lietuvos pabė
gėlių, kurių nemažas skaičius 
laukia mūsų duosnios rankos. 
Šimtai mūsų brolių išblaškyti po 
įvairias Europos valstybes, pri
siglaudė svetimose pastogėse. 
Alkani ir nudriskę kenčia ir 
laukia nežinomo rytojaus. Bet 
už ką? Už tai, kad jie mylėjo 
savo ir mūsų Tėvynę, už tai, 
kad jie buvo tikri Tėvynės sū
nūs, ir Tėvynės meilę, garbę ir 
tiesą laikė aukščiau už Staliną. 
Jiems neliko vietos Tėvynėj. 
Mirtis ir tamsios rusų lubijan-

OUR POLI1T
“The purpoM* of the A s socialia n shsll 
be ta help preserve the i«ie*)s and 
fradttions of our country. l’ntted 
Statės of Ame rita, to rev ere its laws 
aud inspire otjbers to re*peet and obey 
theb, and In ail wajs to aid in inakinir 
tbis eountry greater and better”

1EM8E1

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas
1 Knygutė labai įdomi ir vert? 
Į kiekvienam įsigyti. Kaina ti) 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar 
bininkas”, 366 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.

Telephone 
80. BOSTON 

1058

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką-
Savininkai

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
cnsured and 

Bonded 

Local A Long
Olstance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA geras, pasto

vus vargoninkas, mokantis sa
vo amatą ir pajėgiąs ką nors 
paruošti parapijai. Vieta gera. 
Kreipkitės į “Darbininko’ admi
nistraciją, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. (10-14-16)

i

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. 1 KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

J

PRANEŠIMAS

aukoja savo Tėvynės reikalams 
gyvybę, nes Tėvynės laisvė 
brangesnė už gyvybę.

|kos laukė jų, todėl nenorėdami 
1 turėjo palikti Tėvynę ir šiandien 
vargsta baisiame skurde, lauk

dami mūsų pagalbos. Būtume 
neverti vadinti save lietuviais, 
pamiršdami nelaimės paliestus 
savo brolius. Atsilankęs į šias 
prakalbas, išgirsi kalbant adv. 
p. Stasį Gabaliauską, kuris ne
seniai atvyko iš Lietuvos. Gal 
jis pasakys apie tau artimą as
menį, kuris tapo GPU auka. Me
nišką prakalbų dalį, be abejo, 
išpildys Cambridge parapijos 
radio choras, vadovaujant p. M. 
Karbauskui. Tai sekmadienį po 
piet visi kaip vienas į šias pra
kalbas. Įžangos nebus, bet kiek
vienas galėsite aukoti sulig savo 
išgalės. Pasekime graikus, kurie

Sekmadienį kleb. Pr. Juškai
tis buvo išvykęs į Worcester, 
Mass. Tenai jo artimas priete
lius kun. Petraitis. Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, šventė 25 
metų kunigystės jubiliejų. Kun. 
Pr. Juškaičiui kun. Petraičio gy
venimo biografija labai gerai ži
noma, todėl jam ir teko garbė 
pasakyti pamokslą sumos metu 
ir atversti keletą lapų iš kun. 
Petraičio gyvenimo biografijos.

SERGA
Sunkiai serga Vladas Jakas. 

Jis kurį laiką turėjo šaltį, bet 
nelaimei šaltis išsivystė į plau
čių uždegimą ir pirmadienį bu
vo išvežtas į ligoninę, p. V. Ja
kas yra visiems Cambridžie- 
čiams labai gerai žinomas, nes 
jis yra aplankęs visų namus, 
kalėdodamas su parapijos kuni
gais. Sergančiam p. V. Jakui 
linkime greitos sveikatos.

YVONNE’S 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plauku grožio kultūros žinovė-ekspertė 
9JEASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. ©ed

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)

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

S41 Broadvvay So. Boston, Mass

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

REIKALINGA
•KTduodu Įvairiausios rUSies auk 

ainius ir sidabrinius daiktus

Patyrusi mergaitė dirbti ofise. 
Darba pastovus. Taipgi reika
linga vaikinas drivinti trokui, 
šeštadieniais. Atsišaukite tuo
jau : L Street Market, 181 L St., 
So. Boston. Tel. Šou 1314.

(10—)

PATAISYMAS
Bostono Lietuvių Verslo ir 

Profesionalų Draugijos Naujų 
Metų pasveikinime turėjo 
ir sekanti:

Strand Cafe, Ine.
Morris & Yenush
Alexander’s Shampoo, sav. A. 

Mizara.
Steponas Minkus, Sekr.

(Sklb.)

būti

L.

Taipgi Ir pataisau
566 WE8T BROAOWAV

80 Boston. Mass

Peter P. Plevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengftjaa 
Sodewall, Stut Meta) Wort 

Namus Modernizuoja. Mokestis sa 
3—6—9—12 mėnesių išsimokBjhnu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU
Taiso Ir stato kaminus 

Garas Darba* — Kaino* Žemo* 

324 E St., So. Boston 
TEL. ŠOU 1452 

apskaitllavlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI
I

Sausio 5 d., kun. Antanui 
Baltrušiūnui vadovaujant, Šv. 
Vardo draugijos nariai, januo- 
liai ir parapijiečiai vyrai, mar- 
šavo į Šv. Marijos bažnyčią, 
pagerbti Šventąjį Vardą pasau
lio Karaliaus. Nors oras buvo 
nepergeriausias, bet maršuoto- 
jų susidarė virš šimto vyrų. 
Cambridžiečiai gražiai pasirodė, 
ir neužsileido kitataučiams, nes 
tą dieną Šv. Marijos Bažnyčioje 
dalyvavo iš aplinkinių parapijų 
apie 600 vyrų. Garbė kun. A. 
Baltrušiūnui, nes jo pastango
mis taip gražiai pasirodyta.

A. D.

REIKALINGA
ar 
ir

prie namų ruošos moteris 
mergina. Valgis, kambarys 
atlyginimas pagal susitarimą. 
Atsišaukite į “Darbininko 
ministraciją.

l

W00DST0CK
TYPEWRITERS

MEDUS

i I

Grynas bičių medus, ku į 
rį bitės sunešė iš žydinčių į 
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.

i

I

VVoodstock Typevvriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

IBansevidusIrSūniB
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS i> 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway.
SO. BOSTON, MASS.
T*L ŠOU Boston 259C

Gyven. vieta: 838 Dorchester *«• 
TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Ba Isamutojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Map®. 

o. A. Zaletsir-s F. E. Zaletskas 
Graborai ir Babtam uoto jai 

Patarnavimas dieną Ir nokti 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. 80 U Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Sausio lu, 1941

WATERBURY, COHN. MEW BRITAIN, CONN
“Darbininke” No. 1, 1941 m. 

buvo paskelbta, kad vasario 22 
d. Federacijos 22 skyrius ren
gia prakalbas. Tai įvyko klai
dingai. Prakalbos rengiamos 
vasario 16 d., 7 vai., Šv. Juoza
po parapijos auditorijoje. Kal
bės adv. St. Gabaliauskas. Kai
kurie žmonės sako, kam eiti į 
prakalbas, nes būna apie tai lai
kraščiuose. Tai labai klaidinga ° 
nuomonė. Laikraščiuose būna 
tik trumpa žinutė. tai, panelė Maksimavičiutė, ir

Federacijos 22 skyriaus vai- p. Malinauskas. Programos ve- 
dyboje yra nepaminėtas p-lės M. I dėju buvo klebonas M. Pankus, 
Andrikytės vardas, kuri yra an- kuris iššaukė ir keletą senesnių 
glų spaudos korespondentė.

Parapijos vakarienė, kuri bu
vo suruošta parapijos komisijos 
gruodžio 31 d., Nauųj Metų iš
vakarėse, paminėjimui 45 metų 
gyvavimo Šv. Andriejaus para
pijos, gražiai pavyko. Publikos 
buvo arti trijų šimtų, nors ga
lėjo būti dvigubai tiek.

Parapijos vaikučiai išpildė 
gražią programėlę, akompanuo
jant muzikui K. Žalnieraičiui. 
Kvartetą padainavo pp. Sintau
tai,

4JUtr  - ii '
DARBININKAS

A. a. Elžbieta Galinaitienė 
ir Ona Annulienė.

parapijiečių pareikšti mintis a- 
pie parapijos praeitį. Sveikini
mų buvo telegramamomis ir lai
škais. Vietinės draugijos ir pa- 

; vieniai asmens parapijos naudai
le Ona Girdžiauskaite. Linkime 1 paaukojo pinigines dovanėles, 
jiems ilgiausių ir laimingiausių 
metų.

Sausio 4 d. Šv. Juozapo par. 
bažnyčioje priėmė Moterystės 
sakramentą p. Zurskis su pane-

Tikimasi, kad parapijos naudai 
liks pelno.

• Lai gyvuoja ilgiausius metus 
Prieš Naujus Metus dingo ®v- Andriejaus parapija, jos dv. 

ponia Žurlienė. Sako, kad ji ėju
si parsinešti valgyti. Pinigų tu
rėjo mažai. Dabar jos vyras ir 
šeima deda visas pastangas ją 
surasti. Jos ieško ir policija, 
bet viskas veltui. Žurlių šeima 
yra gana pavyzdinga.

vadai ir darbuotojai. Te Dievu
lis leidžia visiems sulaukti auk
sinio jubiliejaus.

Naujas Meksikos prezidentas gražino religijos laisvę Meksikoje. Čia vaizduoja 
Meksikos katalikų pamaldas, minint, P. Švč. iš Guadalupe šventę. Pamaldoms 
vadovavo J. E. Arkivyskupas Martinez.

i

vanėlėmis ir pareiškė daug gra
žių minčių. Viena kitą ragino 
pasidarbuoti vajaus laike, prira
šant bent po vieną naują narę.

yra turtingas.” Mūsų mylimai pirmininkas, p. Albertas Bak- 
motinėlei, Izabelei Jokubaitienei šys. Išrinkus marių mėnesines 
patekus į ligoninę, kurioje iš- duokles ir perskaičius protoko- 
buvo 6 savaites, šeimai teko lą, pasirodė gražūs darbuotės i 
pergyventi didelį nuliūdimą, vaisiai praėjusių metų. Iždinin- 
Nuliūdimo valandoje teko tikrai kui perskaičius raportą, visi 
pažinti gerų draugų ir pažįsta- nudžiugo sužinoję, kad klūbas 
mų bei giminių nuoširdumą. finansiniai sparčiai kyla, nors 

Taigi čai mes norim išreikšti šįmet buvo ir daug išlaidų, 
savo širdingą padėką visiems pertaisant naujai klubo kamba- 

' geriems draugams bei drau- rius — aukojo $25, nupirkimui

i

Sausio 25 d. įvyks Labdary
bės D-jos pasilinksminimo va
karas, 48 Green St. svetainėje. 
Malonėkite visi skaitlingai atsi
lankyti. Pelnas bus skiriamas 
pavargėliams. Korespondentė

Moterų Sąjungos 43 kuopos 
pirmas susirinkimas po Naujų 
Metų įvyks sausio 10 d., 8 vai. 
vakare, Vyčių klube.- Visos na
rės prašomos skaitlingiausiai 
atsilankyti ir atsivesti naujų, 
nes šitas susirinkimas svarbus. 
Kviečiame visas moteris prisi
rašyti prie Sąjungos ivetinės 
kuopos, nes sąjungietės visur 
uoliai dirba Tautos ir Bažnyčios 
gerovei. Nebūkite atsilikusios 
nuo kitų miestų, kur yra daug 
mažiau lietuvių. M. D.

Šv. Rožančiaus draugijos me
tinis susirinkimas įvyko pereitą 
sekmadienį, sausio 5 d.

Valdybos raportai parodė, 
kad metų veikla buvo labai sėk
minga, nes sukelta graži suma 
aukų ir žymiai padidėjęs drau
gijos iždas. Iš iždo paskirta 
stambių aukų parapijos reika
lams ir šv. Misijoms. Nutarta 
rengti kortavimo vakaras vasa
rio 25 d. Šio vakaro pelnas bus 
skiriamas naujų vargonų fon- 
dan.

Šio vakaro pasisekimui, mūsų 
geraširdės narės nemažai pa
žadėjo aukų. Susirinkime per
skaityta sveikinimo laiškas nuo 
klieriko Jono Zarausko, kuris 
studijuoja šv. Vardo kolegijoje, 
Washington, D. C. Laiškas pri
imtas ir paskirta iš iždo jam 
dovanėlė.

STAIGI MIRTIS
Sausio 3 d. staiga dirbtuvėje 

širdies liga mirė a. a. Simonas 
Gecevičius, 62 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime žmoną, du sū
nų ir keturias dukteris. Palaido
tas iškilmingai sausio 7 d. šv. gėms už padarytą gerumą mūsų kortavimo stalų ir kitiems ge- 
Marijos kapuose. Kadangi velio
nio žmona yra sąjungietė, tai 
sąjungietės užprašė šv. Mišias 
ir skaitlingai dalyvavo laidotu-1 
vėse. T. M.

M. J. Colney, NJ>.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

ir 
ir

Sąjungiečių metinis susirinki
mas įvyko sausio 6 d. Susirinki
me dalyvavo beveik visos narės. 
Valdyba išdavė raportus ir ap
tarta kortavimo vakaro reika
lai. Vakaras įvyks sausio 26 d., 
sekmadienį, tuojau po mišparų, 
apie 4 vai. Vakaro pelnas ski
riamas parapijos naudai. Duos- 
nios narės pažadėjo aukų, kad 
padidinus vakaro pelną. Užbai
gus susirinkimą, visos narės 
buvo pavaišintos, pasidalino do-

So. B
PHONE

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tave r nūs 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.

Sėkmingai atlikta Choro Radio 
Programa

Negalima praleisti nepasa
kius, kad “Kalėdinių Giesmių” 
programa, kurią išpildė Šv. Ka
zimiero parapijos choras oro 
bangomis, gruodžio 20 d., pa
vyko kuopuikiausiai. Visos gies
mės buvo tinkamai parinktos ir 
pritaikintos. Kun. M. Cibulsko į- 
žanginė malda atkalbėta gražiai 
ir jautriai. Vargonais išdidžiai 
pasigirsta grojant “Sveikas Jė
zau Gimusis”, jiems visas cho
ras balsiai pritaria kas sudarė 
gražią harmoniją. Pamokslą a- 
pie taiką pasakė klebonas kun. 
E. Gradeckas, kuris buvo turm- 
pas, bet labai įspūdingas ir rei
kšmingas. Užbaigiant giesmes, 
svečias kun. P. Kartonas sutei
kė palaiminimą. Programos 
klausėsi ir svetimtaučiai ir pa
reiškė savo paątabas, pagirdami 
mūsų chorą už tokią gražią pro
gramą.

Padėka priklauso mūsų kleb. 
kun. E. Gradeckui, varg. p-niai 
A. Kripienei, ir visam Šv. Kazi
miero chorui už šią sėkmingą 
programą.

Programui užsibaigus, gauta 
skaitlingai sveikinimų telegra
momis, telefonais ir laiškais 
visų aplinkinių kolonijų.

motinėlės nelaimėje. Nuoširdžiai riems tikslams. Teko sužinoti, 
dėkojam klebonui kun. E. G ra- kad kasoje turi, rodos, ne ma- 
deckui, gydytojams, Šv. Rapolo žiau $75.00.
ligoninės gailestingoms sese- Toliau sekė valdybos rinkl
iems ir slaugėms, kurios rūpino- mas. Išrinkta: pirmininkas —p. 
si motinėlės sveikata ir jai taip Frank Klimas, pagelbininkas p. 
maloniai patarnavo. Taip pat Ona Morkūnaitė, raštininkas p. 
nuoširdžiausiai ačiū savo arti- Ona Šidlauskaitė, kasierius p. 
miems kaimynams, kurie pirmu-'Adolfas Stadalninkas, tvarkda- 
tiniai atvyko su pagelba. Širdin
gai ačiū geriems draugams, ku-j 
rie lankė mūsų motinėlę ligoni
nėj ir suteikė gražių dovanų ir 
pareiškė šeimai suraminimą. Vi
siems ir visiems, kurie tik kuo 
nors prisidėjo prie mūsų moti
nos slaugymo, prisidėjusiems 
savo materialine ir dvasine pa
galba geradariams reiškiame 
vienu žodžiu savo giliausią pa
dėką. - *

Sunku bus mums visiems at
silyginti už padarytą malonę 
dėl mūsų motinėlės ir visos šei
mos'. Savo maldose prašysime 
gerojo Dievo, kad visiems su
teiktų tvirtą sveikatą ir palai
mintų gyvenimą.

Marijona ir Ona Jokubaitė
Alena Žemaitienė.

iš

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia R<k

South Boston

!
!
I

!
!
! 
!

Kalėdos Praėjo Gražioj 
Nuotaikoj

Mūsų parapijoj Kalėdų šventė 
praėjo labai gražioj nuotaikoj. 
Altoriai buvo papuošti gėlėmis; 
kūtele, kurioje paguldytas gimęs 
Kūdikėlis Jėzus, tikrai įspūdin
gai atrodė. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia, idant atidavus 
pagarbą gimusiam pasaulio At
pirkėjui. Šv. Kazimiero parapi
jos choras gražiai giedojo šv. 
Mišias ir kalėdines giesmes.

Klebonas kun. E. Gradeckas 
pasakė tai dienai pritaikintą 
pamokslą ir pasveikino visus pa
rapijiečius linkėdamas linksmų 
švenčių.

ŠV. KALĖDOS
Šv. Kazimiero parapijoje Ber

nelių Mišios buvo 6 v. ryte, ku
rias atnašavo kun. M. Cibulskas 
iš Hartford, Conn. Žmonių pri
sirinko pilnutėlė bažnyčia. Pa- 

I mokslą pasakė darbštus ir ener
gingas vietos klebonas, kun. E. 
Gradeckas. Palinkėjo linksmų 
švenčių, kviesdami visus dar 
uoliau eiti po Kristaus vėliava, 
ypatingai šiais suirutės lai
kais. Šiandien ypatingai Kristus 
kviečia prie taikos ir ramybės, 
bet deja... pasaulis paskendęs 
karo, keršto ir kraujo klane. 
Nebėra jutymo meilės, išnyko

■f-

pasitikėjimas ir užviešpatavo 
neapykanta žmonių širdyse. Del- 
ko? Dėlto, kad pametė tikėji
mą, o žmogus be tikėjimo da-( 
rosi panašus gyvuliui. Broliai, 
sesutės, pažvelkime į tą mūsų 
brangiąją Lietuvą, kaip ji skau-| 
džiai kenčia bedievių vergijoj, ir 
ištiesusi rankas šaukiasi pagal
bos, turėdama gilią viltį pasi- 
liuosuoti iš budelio nagjų. Ateis 
laikas, kad Lietuva vėl bus lai
sva, prabils laisvės varpai, 
kodami Kūdikėliui Jėzui už 
teiktą stebuklą.

Dvi pirmutinės naujų metų 
mirties aukos buvo a. a. Elžbie-; 
ta Galinaitienė ir Ona Anulienė. 
Abi buvo senos mūsų kolonijos 
gyventojos ir visiems Baltimo
rės lietuviams gerai žinomos. 
Pastaroji su savo vyru a. a. 
Pranu Anuliu per ilgus metus 
giedojo parapijos bažnytiniame 
chore. Kuomet keli metai atgal 
buvo tveriamas Moterų Choras 
tai a. a. Anulienė buvo to choro 
pirmininkė. Abi ligonės sirgo tik 
trumpą laiką, ir abi mirė nuo 
širdies atakos. Galinaitienė 
palaidota iš Šv. Alfonso bažny
čios penktadienį, sausio 3 d., o 
Anulienės laidotuvės įvyko pir
madienį sausio 6 d. Abi buvo 
laidojamos atnašaujant trejas 
mišias. Mūsų energingasai Juo
zas Kašinskas rūpinosi abiejų 
laidotuvių tvarka. Reiškiame gi
liausią užuojautą kaip Galinan
čių taip Anulių šeimoms. Lai 
gerasis Dievulis ramina juos jų 
atsiskyrimo ir skausmo valan
doje, netekus savo brangiųjų 
motinėlių. Neužmirškime tų 
dviejų ištikimų parapijiečių sa
vo maldose. Amžinaąjį 
duok joms, Viešpatie!

rys p. Ona Zavorskienė.
Pamačius, kad taip viskas 

sklandžiai sekasi, nutarta ir iš
rinkta komisija pusei metų, ku
ri tvarkys visokius klubo pa
rengimui per tą laikotarpį. Į 
komisiją įeina: p. A. Styras, S. 
Zavorskas, A. Stadalninkas, M. 
Eimutytė, N. Klimaitė ir M. 
Stadalninkaitė.

Nuoširdžiai dėkoju senajai 
komisijai už taip garbingai ir 
sąžiningai eitas pareigas ir tuo 
pačiu linkiu naujajai valdybai 
energingai tęsti pradėtąjį darbą, 
ir lai nė vieno jaunuolio-ės New 
Havene nelieka, kuris neprisira
šytų prie katalikiškų klūbų ar 
organizacijų. Vienybė — galy
bė. Tik organizacijose išlaiky
sime savo tikėjimą ir lietuviš
kumą.

SUSIRGO
Sausio 5 d. staiga susirgo 

Juozas Norkūnas ir paguldytas 
Grace ligoninėj.

Reiškiu tėveliams, broliu
kams ir sesutėms gilią užuojau
tą nelaimėje ir linkiu Juozui 

'greitai pasveikti ir sugrįžus vėl 
teikti džiaugsmą savo arti
miems. Kibirkštis.

dė- 
su-

Iš Artimos Praeities
Kalėdų šventė praėjo pui

kiausioj nuotaikoj. Per bernelių 
mišias bažnyčia buvo prikimšta 
žmonių. Kun. dr. Mendelis atna
šavo šv. mišias. Jam pagelbėjo 
tėvas misijonierius Jėzuitas Ki
dykas ir kitas misijonierius iš 
Maryknoll kun. Walsh. Kun. Ki
dykas pasakė iškilmei pritai
kintą pamokslą. Kun. Antanas 
Dubinskas buvo apeigų vedėjas. 
Visiems labai patiko ir nepapra
stą įspūdį padarė altoriaus tar
nautojų prieš mišias procesija 
prie Betliejaus tvartelio. Bažny
čiai paskendus tamsumoje, vai
kučiai su žibančiomis žvakėmis, 
giedodami širdį žavėjančią “Ad-

I __
este Fideles”, eidami pagarbinti 
užgimusį Kūdikėlį, ne vienam 
išspaudę džiaugsmo ašarą, ypač 
prisiminus baisią padėtį Euro
poje. Choras, vadovaujant Ge
rardui Kaprišiūnui, didingai 
giedojo per mišias.

Paskutinį senųjų me|ų sek
madienį, gruodžio 29 d. įvyko 
iškilmingas atsisveikinimas su 
senais metais. Net trys kunigai 
laikė mišparus prie išstatyto 
švč. Sakramento. Kun. Jonas 
Mendelis buvo celebrantas, kun. 
Antanas Baltrušiūnas iš Cam- 
bridge, Mass. dijakonas ir kun. 
Walsh, subdijakonas. Kun. dr. 
Mendelis atliko apeigų vedėjo 
pareigas. Bažnytinis choras vėl 
atsižymėjo nepaprastu gražiu 

i mišparų giedojimu.
Naujų Metų dienoje turėjom 

P-lė Adomaitytė Į šešerias mišias.
Baltimorės dienraštis Šun 

pranešė ant rytojaus, kad vieš
bučių ir naktinių klūbų savinin
kai gyrėsi, kad tai buvo trukš- 
mingiausias senų metų vakaras, 
kurį jie turėjo nuo 1929 m.

atsilsį

Ilgiausių Metų!

Pradedant naujus metus svei
kiname p-lę Bronislavą Adomai
tytę ir Antaniną Klišiūtę Levo- 
navičiutė. Abi pradėjo naujus 
metus priimdamos moterystės 
sakramentą. L ~ ___——
paėmė sau už vyrą gydytoją 
Jurgį Seippel, o Levonavičiutė 
susituokė su Juozų Justu. Kun. 
dr. Mendelis abiejų porelių pri
ėmė ištikimybės įžadus. Sveiki
name naujavedžius ir linkime 
jiems ilgiausių metų ir daug 
Dievo malonių jų naujame gy
venime.

Metinis Naujų Metų jaunimo 
balius įvyko sausio 1 d. Net 12 
muzikantų buvo pasamdyta šo
kiams. Klubo pirmininkas Mel- 
vinas Keidošius išsitarė, kad 
vakaro ineigos duos virš $200.- 
00 pelno klubo iždui. Tik gaila, 
kad ne visas jaunimas buvo lie
tuviškas. Matėsi daug svetim
taučių. Gaila, kad savieji neįver
tina savųjų pastangų.

Adventui ir Kalėdų iškilmėms 
praėjus, daromi planai prieš- 
gavėniniam veikimui. Sausio 12 
d. sekmadienį, per mišias 8:30 
v. bus dalinami švč. vardo dr- 
jos vyrams ištikimybės kryžiai. 
Jau 10 metų kaip kažkurie vy
nai nei vieno mėn. neapleido 
neidami prie Dievo Stalo šioje 
draugijoje. Sveikiname tuos iš
tikimuosius karžygius ir linkime 
jiems ir toliau ištesėti.

tas pakartoti. Duetą padainavo 
p. Radviliutė ir p. Radvilas, tri- 
jo padainavo sesutės Šumskiu- 
tės ir Jakšcūtė. Vyrų ansamblis 
padainavo — “Lietuva brangi” 
ir “Stovi Žirgeliai.” Choras taip 
pat padainavo, vadovaujant A. 
Stanišauskiui, kelias gražias 
dainas. Šiam koncertui daug ti- 
kietų išplatino p. Pašukevičie- 
nė. p. Ruzgienė ir choro nariai. 
Svetainėje darbavosi p. Lučins- 
kienė, p. Radvilienė, p. Anušau- 
skiutė, p. Mockevičius, p. Miku
ckis, p. Minalga, p. Lučinskas ir 
p. J. Minalga, Jr. Šis vakaras 
pavyko labai gerai. Žmonių at
silankė tiek daug, kad jau to
liau reikės parengimai rengti 
bažnytinėje .salėje, kuri yra 
daug didesnė.

Pereitą sekmadienį sausio 5, 
įvyko vaįdinimas ir koncertas. 
Žmonių buvo kupina svetainė. 
Pirmiausia buvo suvaidinta juo
kinga komedija “Aš Numiriau”. 
Vaidino: p. Einoriutė, p. Kli- 
maitis, p. Andriulaitis ir p. Mil- 
žynskas. Komedija labai juokin
ga. Vaidintojai labai gerai buvo 
pasirengę ir savo roles gerai atl 
liko.

Po vaidinimo A. Stanišauskas 
pranešė publikai, kad šį vakarą 
dėl susidėjusių svarbių aplinky
bių artistė J. Žukauskaitė nega
lėjo atvykti, ir jis pakvietė dai
nininką Al. Vasiliauską jos vie
tą užimti. Publika rankų ploji
mu patiko dainininką Vasiliau- 
šką. Jis užsirekomendavo brid-

Priaugančio choro vaidinimas 
ir koncertas įvyks vasario 23 d., 
paskutinį sekmadienį prieš už
gavėnes. «

Praeitą sekmadienį kleb. kun. 
J. V. Kazlauskas išdavė meti
nę parapijos atskaitą. Praeitą 
metą jeigu buvo 18,000 tūkstan
čių dolerių su viršum. Viską iš
mokėjus dar pasiliko gražus ba-; 
lansas šiems metams. Praeitą 
metą buvo daug pataisymų sve
tainėje, nauji vargonai ir kitų, 
bet dar 1,000 dolerių atmokėta 
skolos.
vyksta:, 
kinti

ŠIS-TAS
Sunkiai apsirgo Julijona Už- 

meckienė. Ar tik nėra trūkusi 
ant smegenų gyslukė, nes ligonė 
jau kelios dienos kaip yra be ža
do ir ateitis netikra.

Ponai Ivoškai gavo žinią, kad 
jų dukrelė ponia Veronika Stra
vinskienė susilaukė dukters 

iScranton ligoninėje. Sveikiname 
pp. Stravinskus ir pp. Ivoškus.

Juozas Kastetas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
, J»LTIM9BE, Md.

Totophone Rkmi 8595 -
Llmaalnal 4H visokių reikalų.

Tikrai gražus darbas 
anurijoje. Reikia svei- 
«Mr šios parapijos va-

Sausio 3 d. šv. Kazimiero
rapijos choro klūbas turėjo me- geportiečiams kaipo geras arti- 
tinį susirinkimą, kuris buvo ga- stas ir dainininkas. Daug kartų, dus ir.parapijiečius. -Visus lie-

pa-

na gyvas. Susirinkimą atidarė padainuotas dainas buvo įšauk tuvius.
2

ti.




