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Adv. S. Gabaliaus- 
ko Prakalbų 
Maršrutas

Kapi jau buvo rašyta, 
adv. Stasys Gabaliauskas, 
neseniai atvykęs iš paverg
tos Lietuvos, lanko lietu
vių kolonijas su prakalbo
mis apie Lietuvą.

Adv. Gabaliauskas kalba 
labai įdomiai. Patartina 
visiems išgirsti adv. Gaba- 
liausko kalbų.

Prakalbos įvyks šiose ko
lonijose:

Sekmadienį, sausio 26 d., 
2 vai. po pietų Gedimino 
klubo svetainėje, 324 Ri- 
ver St., Haverhill, Mass.

Tą pačią dieną, 7 vai. va
kare, Šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos svetainėje, 
Bradford St., Lawrence, 
Mass.

Antradienį, sausio 28 d., 
7:30 vai. vakare, Ukrainų 
svetainėje, 148 Manchester 
St., Manchester, N. H.

Jeigu kurios kolonijos 
norėtų surengti adv. S. Ga- 
baliauskui prakalbas dar
bo dienų vakarais, tai 
kreipkitės adresu: Mr. A? 
F. Kneižys, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Tel. 
SOUth Boston 2680.

• v

Tūlas A. M. Metelionis, 
Chicagos bolševikų išgamų 
laikraštyj, polemizuoda
mas su p. K. Jurgelioniu, 
rašo: “Jis yra užtektinai 
senas žinoti, kad Ameriko
je galima savystoviai pro
tauti, galima nepritarti 
jam, Smetonai ir Smetonos 
gelbėjimo komitetui ir dėl
to niekam negręsia nei ma
žiausias pavojus”.

Taip, bet Sovietų Rusijo
je negalima savystoviai 
protauti, ir tik todėl Jur
gelionis ir kiti vergijos ne
apkenčianti lietuviai orga
nizuoja visas tautines pa
jėgas, fondus, kad padėtų 
Lietuvos gyventojams nu
sikratyti Stalino barbariš
kos vergijos.

Ar gi galima toleruoti iš
gamas bolševikus, kurie 
taip aklai gina Stalino už
krautą Lietuvai vergiją?! 
Aišku, kad negalima. Mes 
turime vieningai dirbti ir 
kovoti prieš mūsų brolių 
lietuvių pavergėjus.

• v

Tūlas Riebus Raulas, pa
stebėjęs adv. F. J. Bago- 
čiaus paveikslą viename 
tautininkų mėnraštyj, na- 
rašė savotišką “įvertini
mą” ir užbaigė šiaip:

“Keistas mūsų pasaulis 
ir jo papročiai... vienok 
gyvenime reikia ir satyros, 
be satyros būtų per liūd- 
na .

Italai Prisipažįsta
Pralaimėję

Roma, Italija, sausio 23. 
— Italijos karo vadovybė 
padarė viešą pareiškimą, 
kad Libijoje jų karo jėgos 
sutriuškintos ir Tobrukas 
užimtas, bet dar nesą pa
vojaus. kad Anglai paimtų 
visą Libiją. Dar tikisi susi- 
stiprinę atsilaikyti. Italai 
sako, kad Australiečiams 
atėję į pagalbą prancūzai.
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Eksportuos Lėktuvus, Medžiaga, 
Gasoliną ir Kitus Reikmenis

4

NACIŲ NEGALI SUMUŠTI, 
SAKO LINDBERGHAS

Washington, D. C., sau-ipie to draudimo nuėmimą 
šio 23 — Jungtinių Vals-j pranešė laišku Sovietų Ru- 
tybių valdžia panaikino. si jos ambasadoriui, Kons- 
“moralį draudimą” (moraljtantinui A. Omanskiui. 
embargo), kuris buvo už
dėtas gruodžio mėn. 1939 ^aidžia nuėmė draudimą 
m., kada Sovietų Rusi ja Sovietų Rusijai? Gal būti 
užpuolė ginklu Suomiją. j Jung. Valstybių valdžia ti-

I 1 • • C* “ a Ti — * * — *

Dabar Sovietų RusijaiĮ 
vėl leista pirkti Amerikoje 
lėktuvus ir įvairią medžią- • 
gą lėktuvams statyti, auk
štos rūšies gasoliną lėktų-; 
vams, ir taipgi kitokią So
vietams 
džiagą.

Be to, 
valdžia 
Amerikos korporacijoms 
perleisti savo planus, pa
tentus ir tt., kas liečia pa
gaminimą aukštos rūšies 
gasolino lėktuvams, ir 
taip pat parduoti įvairius 
kitus metalus, įimant mo- 
lybdenumą ir aluminumą, 
reikalingus lėktuvams. A 

Jung. Valstybių pasek- 
retorius, Sumner Welles a-

I n • . a _ /'■'I i 1_ • j
' Timor Vo 1 GsftrHi n ti-

' kiši Sovietų Rusiją ati
traukti nuo Vokietijos? A- 

; be jo jame, kad Sovietų Ru- 
į sijos komisarai, jeigu jie 
i ir davė kokius pasižadėji
mus, juos išlaikytų.

! Sovietų Rusijos komisa
rei gą meŲ ras užtikrino Jung. Valsty

bių valdžiai, kada rūpinosi 
išgauti pripažinimą, kad 
Amerikoje neves jokios 
propagandos. O ar išlai
kė?! Šiandien komunistai 
Amerikoje 
smarkesnę 
prieš valdžią ir santvarką, 
negu jie varė prieš Ameri
kos pripažinimą Sovietų.

Nuėmimas draudimo So
vietams, kaip tik sustip
rins komunizmo propa
gandą Amerikoje.

Austrafečiai Užėmė Tobrukę
Paėmė Tūkstančius Į Nelaisvę

-*> 

, Cairo, Egiptas, sausio 23, 
Anglijos kolonijos kariuo
menė po 36 valandų mūšių 
įėjo į Tobruką, Libijos 
svarbią tvirtovę, kurią la
bai atkakliai gynė italai. 
Australiečiai užimdami

i

jei mes nedalyvautume jos iWashington, D. C., sau
sio 23 — Pulk. Charles A. 
Lindbergh, pareikšdamas 
savo nuomonę Kongreso 
užsienių reikalų komisijai, 
pasakė, kad Didžioji Bri
tanija ir Amerikai įstojus 
į karą prieš Vokietiją ne
gali laimėti karo, jeigu pa
čioje Vokietijoje neįvyks 
sukilimas.

Pulk. Lindberghas norė
tų, kad nė Anglija, nė Vo
kietija nelaimėtų karo. Jis 
norįs, kad įvyktų taika.

“Aš manau”, sako Lind- bet priešingas teikti Angli- 
berghas, “kad Europa bū- j jai pagalbą ir įsivelti į Eu- 
tų taikingesnėje padėtyje, l ropos karą.

4

karuose, kaip tai pereita- j .
me arba dabartiniame. Aš (jTHlKHi SUflRlkinO 
nemanau, kad mes jėga Ta. I C 1
galime įvykinti taiką Eu-į lUv Italų oUHK-

Jung. Valstybių 
leidžia įvairioms

ropoję. Aš manau, kad tai 
būtų konstruktyvis daly
kas, jeigu šios šalies nusi
statymas būtų dirbti tai
kai”.

Pulk. Lmdbergh pareiš
kė, kad jis nematąs jokių 
ženklų, kad Vokietija griū
tų. Jis stovi už sustiprini
mą apsigynimo priemonių,

vežimių I

veda daug 
propagandą

Athens, Graikija, sausio

ATSTOVŲ BUTAS PRIĖMĖ
EILIŲ PRIEŠ KOMUNISTUS

23 — Graikijos oro jėgospaėTė apie. 30’ 
'smarkiai bombardavo Ita. italų į nelaisvę, daug 
J Ii jos sandėlius ’-ir stovyk-karo'rnet^la^os' 
įlas, kur stovėjo apie 100 Italijos kariuomenė vi- 
! sunkvežimių, kuriais veža šame Libijos karo fronte 
■kariuomenę ir karo me- tik gynasi ir traukiasi at- 
džiagą. Sakoma, kad sunk-' gal į saugesnes pozicijas, 
vežimius sunaikino. Taip-; Anglijos karo jėgos Libi- 
gi sunaikino daug karo' joje pasirodė nenugalimos, 
medžiagos. Vienoje dalyje Italams susidarė rimtas 
graikai paėmė 200 italų pavojus rytinėje Afrikoje, 
kareivių į nelaisvę. j Italija gali visiškai praras-

Visame karo fronte grai- ti Libiją.
kai sulaikė naują italų į ----- -----------
puolimą, sakoma, kadį Japonai Užbaigsią 
graikai dabar turį mūšiuo- v 1 °
se pirmenybę.

STREIKAS SUSTABDĖ
APSIGYNIMO DARBUS

5. Komunistų partijos 
ženklai arba vėliavos turi 
būti panaikintos.

— Staiga mirė Naujųjų 
Varnių klebonas kun. An
tanas Juozapavičius.

Thai - Prancūzų 
Karų

Santiago, Chile, sausio t arba bile partijos, kuri bū- 
23 — Vakar Atstovų Bu-j tų įkurta tais pačiais prin- 
tas priėmė bilių, kuris įsa- cipais gali būti baudžiami, 
ko panaikinti Komunistų 
partiją. Bilius dar turi būti 
prezidento pasirašytas.

Biliuje štai kas seka:
1. Asmenys, kurie dirba! •• C I • O *1 I •Rumunijos Sukilėliai Reikalauja

Įėjimu arba pinigine baus-1 T
me 5,000 pesų. į | laflSy IVcHll JOS

2. Teismai turi bausti vi-! ----------
sus, kurie vykdo Trečiojo | Berne, Šveicarija, sausio 
Internacionalo , programos 23 — Rumunijos Geležinės 
metodus ir siekius, arba Sargybos “kraštutinieji” 
asmenys, kurie kursto ar-' arba Codreanistai sukilo 
ba veikia, kad sugriauti prieš dabartinę Rumunijos

valdžią ir kasdien gauna 
daugiau pasekėjų. Valdžio
je yra daugumoje Geleži
nės Sargybos konservato
riai. Pranešama, kad du 
Rumunijos armijos pulkai 
prisidėjo prie sukilėlių.

Sukilėliai reikalauja,

šalies socialinę, politinę ir 
legalę tvarką.

3. Asmenys, kurie orga
nizuoja ar veda klasių ko
vą arba siekia įkurti “pro
letarų diktatūrą”, bus 
skaudžiai baudžiami.

4. Vadai ar organizato
riai Komunistų partijos, kad Vengrija grąžintų Ru-

r; M

“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui
LDS. Centro Valdyba 

nuo sausio 15 d. iki kovo 
15 d., skelbia “Darbininko” 
vajų. Paprastai, “Darbi

ninko” kaina metams yra 
$4.00, pusei metų $2.00; bet 
vajaus metu laikraščio kai 
na sumažinama iki $3.00 
metams, pusei metų — $1. 
50. n 1

Kas atnaujins arba užsi 
prenumeruos “Darbinin
ką” metams iki kovo 15 d., 
prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 

aktualėms lėšoms padengti 
, tas gaus gražų, spalvuo
tą sieninį religinio turinio 
kalendorių. Taigi, prašome 
pasinaudoti vajaus proga.

munijai Transylvaniją.
Rumunijos padėtis pri

vertė vice - premierą Horią 
Simą kuogreičiausiai vyk
ti į Berlyną pasitarimui. 
Rumunijos valdžia nori 
gauti Vokietijos pagalbą 
numalšinti sukilėlius.

Iš Vengrijos pranešama, 
kad Vengrijos valdžia pa
šaukė daugiau kareivių iš 
atsargos, nes prisibijo, kad 
Rumunijos sukilėliai gali 
pulti atsiimti Transylvani- 
M-

Rumunijoje įvesta griež
ta cenzūra. Iš patikimų 
šaltinių praneša, kad Ru
munijoje sukilimas plečia
si.

Sukilimai kilę dėl kas
dien didėjančio Vokietijos 
nacių skaičiaus ir gen. An- 
tonescu režimo.

Sakoma, kad susirėmi
muose tarp opozicijos ir 
pozicijos daug žuVo.

ss.

Shanghai, sausio 23 — 
Japonų žinių agentūra pra
neša, kad Japonija pasiūlė 
prancūzams pradėti dery
bas dėl nustatymo rube- 
žiaus tarp Prancūzų Indo- 
Kinijos ir Thailand (Sia
mo).

Sakoma, kad japonai no
ri susitaikyti su Prancūzi
ja, bet prancūzai nežada 
daryti kokių nuolaidų.

I

Numalšino 
Sukilėlius

Budapest, sausio 23 — 
Pranešama, kad Rumuni
jos gen. Antonescu numal
šinęs sukilėlius Buchares- 
te, bet mūšiai tebevykstą 
Prailoj ir kitur .

Išmėtė Iš Mokyklų 
Komunistinius 

Vadovėlius
Mexico City, sausio 23— 

Federalė Švietimo ministe
rija praneša, kad iš visų 
mokyklų išmesta vadovė
liai, kuriuose buvo aiškina
ma komunistinė doktrina.

Milvvaulcee, Wis., sausio[nius darbininkus, kurie bu- 
23 — Allis Chalmers Ma-!vo atleisti.
nufacturing kompanijos,! Jeigu kompanija nepri
kuri turi $26,000,000 vai-j ims darbininkų reikaląvi- 
džios užsakymų padaryti mų, tai streikas gali kilti 
apsigynimui įvairius dar- įr International Harvester 
bus, darbininkai sustrei- kompanijos dirbtuvėje, ku
kavo. irioj taip pat dirba apsigy-

Streikieriams vadovauja n^mu^ darbus.
CIO unija. Toje įstaigoje 
dirba apie 10,000 darbinin-l 
kų. Tik ofisų darbininkai j 
(apie 2,000) pasiliko dar
be. Kiti visi streikuoia.! 
Streiko priežastis: unija 
pareikalavo, kad kompani-‘ 
ja samdytų tik unijistus, Anglijos premieras Chur- 
ir kad dirbantieji būtų u- chill, kalbėdamas parlia- 
nijistai. Kompanija darbi- mente pareiškė, kad Angli- 
ninkų reikalavimo nepriė- jos kariuomenėj dabar yra 
mė ir darbininkai paskelbė 4,000,000 vyrų apginkluo- 
streiką. , tų ir aprengtų. Churchill

Be to, unija pareikalavo, sako, kad toji armija yra 
kad kompanija pakeltų paruošta ne tik ginti Ang- 
darbininkams algas ir pri- lijos savas salas, bet vesti 
imtų atgal darban senes- karą ir užjūryj.

Jeigu kompanija nepri-

Keturi Milijonai 
Vyrų Armijoje

Londonas, sausio 23 —

Darbininkų Radio Programa
Sausio 21 d., 2 vai. po pietų, kaip paprastai, įvyks 

Lietuvių Darbininkų Radio programa: lietuviškos dai
nos, muzika, kalbos ir pranešimai. Prašome pasukti 
savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis pro
gramos iš WC0P stoties, Boston, NĮass.

Ta proga primename Gerb. Skaitytojams, kad 
Darbininkų Radio programos koncertas įvyks sekma
dienį, vasario - February 9 d., 7 vai. vakare, Municipal 
Building svetainėje, Broadway, So. Boston, Mass. Šis 
koncertas rengiamas paminėti Darbininkų Radio pro
gramos 6 metų sukaktį. Programoje dalyvaus įžymūs 
dainininkai, muzikai, šokikai ir vaidintojai. Įžanga tik 
50 centų. Kviečiame visuz dalyvauti ir bendrai pasi<t 
džiaugti radio programos nelaikymu ir pasiryžimu 
tobulėti ir plėstis.
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Slaugė Ir Vaikutis
DARBININKAS

VYKDOMIEJI KOMITETAI”1__ v aI W taip pat iaoai įssipieio-|\/ A1B9T||W jusi vadinama tarpuvarčiųJullllVO prekyba. Pasigavęs porą.
_____________ kojinių, gabalą muilo, siū-j

Britai Bombar
duoja Vakarinę

Vokietijų

1 Taip pat labai išsiplėto-

— J. Paleckio “įsaku” pa
naikintas nepriklausomo
sios Lietuvos savivaldybių 
įstatymas. Okupantai su
daro “apskrityje, miestuo
se, valsčiuose, miesteliuose 
ir apylinkėse vykdomuo
sius komitetus”. Kaip šie 
“vykdomieji komitetai” 
sudaromi? Pasirodo, labai 
“demokratiškais” būdais, j 
Komisarų taryba “paren
ka”, o jau aukščiausiosios 
tarybos prezidiumas su 
“draugu” Paleckiu prieša
ky patvirtina apskričių ir 
didesniųjų miestų “vykdo
muosius komitetus”. Kas į 
tuos komitetus įeis, berei
kalinga klausti: komunis
tai ir kompanija. “Demo
kratiškumas” eina jau to
liau: Paleckio patvirtinti 
apskričių komitetai “pa
rinks ir patvirtins” vals
čių, miestelių ir apylinkių 
vykdomųjų komitetų as
mens sąstatus..

Kai šie “demokratiškiau
si pasaulyje savivaldybių 
organai’ sudaryti, panaiki
nami apskričių viršininkai, 
burmistrai, viršaičiai ir 
seniūnai.

Oficiozas “Tarybų Lietu
va” turi dar įžūlumo džiau
gtis, kad ligšiolinės savi
valdybės panaikintos, nes 
“nors jos vis dar vadinosi 
savivaldybėmis, bet liau
dis jose nebeturėjo nei sa
vo balso, nei valdžios”. Ko
kį balsą ir kokią valdžią: 
Lietuvos gyventojai turės 
“draugo” Paleckio sudary
tuose “vykdomuosiuose 
komitetuose”, netenka aiš
kinti. Kaip pats “draugas” 
Paleckis yra Kremliaus 

I valios aklas vykdytojas, 
taip Lietuvoje paskirtieji 
neva savivaldybių “vykdo
mieji komitetai” paklus
niai vykdys J. Paleckio, M. 
Gedvilo ir kitų “draugų” 
valią.

liams imtis reikiamų žy
gių, kad fabrikai, įmonės 
ir dirbtuvės darbą tęstų vi
su spartumu ir toliau keltų 
darbo našumą”.

Darbininkų 
“atstovaująs” 
centro biuras labai pri
mygtinai reikalauja, kad 
^darbininkai būtų įkinkomi 
I į katorgines lenktynes, bet 
pranešime nei vienu žo
džiu neminima tokia 
“smulkmena”: darbininkų 
uždarbis.

lų špulelę ir 1.1., toks “pir
klys” šnibžda praeiviui ty
liai į ausį ir siūlo šias pre
kes, kurios okupuotoj Lie
tuvoje, po kelių mėnesių 
maskolių šeimininkavimo, 
iš rinkos išnyko. Pats ofi 
ciozas “Tarybų Lietuva” 
sako, kad tokie tarpuvar- 

• čių kupčiai už siūlų špulių- 
į kę reikalauja 6 litų (oficia- 
iliniu kursu lygu vienam 
doleriui). O nepriklauąo- 

■ moj Lietuvoj tokia pat 
špuliukė kainuoja 75 cen
tus ir jų buvo, kiek tik no
ri. Panešiotų batų poros 
dabar pas perkupčius ne- 

I galima gauti be 100-150 li
tų, o seną kostiumą darbi
ninkas gaunąs į mėnesį 
200 litų, tegali nupirkti iš Bostono Community Fund užlaikomose ligoninėse, 
2-3 mėnesių atlyginimo. klinikose, ir tt.

Šiomis dienomis sovietų, 80,000 pacientų, iš kurių pusė nieko nemoka arba
Lietuvos valdžiai ėmėsi moka tik dalį, gauna milijoną dienų aptarnavimo li- 
priemonių, kad panaikinus j goninėse, milijonas išegzaminuojama ir gydoma kli- 
ir šias komiso krautuves, nikose... daugiau kaip 355,000 slaugių aplanko 58,000 
Išleistas įsakymas, kad ko-{ “* .. . _ -
mišo krautuvės turi užsire 
gistruoti ir gauti specialinį 

i leidimą. Naujų komiso' 
krautuvių be leidimų ne-1 
galima atidaryti.

Okupuotoje Lietuvoje 
panaikinti ligšiol veikusie
ji baudžiamosios ir civili
nės teisės įstatymai. SSSR 
aukščiausios, tarybos pre 
zidiumo pirmininko Kali
nino įsakymu, Lietuvoje į- 

i vesti šie SSSR kodeksai: 
baudžiamasis, baudžiama-. 

I sis procesinis, civilinis, ei-| 
ivilinis procesinis, darbo į- 
statymų kodeksas ir san- ; tiktai komunistai arba ko- 

'tuokos, šeimos ir globos į-i— 
statymu kodeksai. Naujie
ji sovietų kodeksai įsiga
lioja nuo gruodžio 1 d.,! 
Tad teismai neturėjo gali
mumo su naujais įstaty-; 
mais net susipažinti, ne
kalbant jau apie pačius 
gyventojus. Faktiškai šie 
naujieji sovietų įstatymai 
įsigalioja net su užakaline 
data, nes visi sprendimai 

i baudžiamose ir civilinėse 
niui eina Lietuvos gyven- ' bylose, kurie padaryti ei- 
tojų visuotinis subiednėji-! nant Lietuvos ligšioliniais 
mas ir susilyginimas su įstatymais, bet neįvykdyti 

i likusiais sovietų piliečiais, iki sovietinės valdžios įve-
O kai dėl tokių komiso dimo, negaL būti vykdomi, 

krautuvių pirkėjų, tai į jas šios bylos turi būti dar 
dažniausia ateina masko- kartą peržiūrėtos pagal 
lių karininkai, iš Maskvos i naujuosius sovietų įstaty- 
atvykę oficialūs ir neofi-1 mus. Tokiu būdu jau vieną 
cialūs komisarai ir komi- kartą išspręstos bylos dar 
sariukai. Jie kaip kokie grąžinamos teismams, 
krankliai puola viską ir kaip žinoma, pagal sovietų 
grūda saviškiams į sovie- įstatymus bausmės yra la- 
tų Rusiją.

| Kaip žinomą, Anglijos 
i “liaudiečiai” neseniai turė
jo savo seimą ir reikalavo, 

I kad Anglijos valdžia už- 
: mėgstu gerus santykius su 
Sovietų Rusija. Galimas 
dalykas, kad komunistų 

. laikraščiai pradėjo varyti 
anti - valstybinę ir komu-

v •

Berlynas, sausio 23 — 
Vokietijos spokesmanas 
sako, kad nuo sausio 15 
dienos Anglijos lėktuvai nistinę propagandą, 
smarkiai bombarduoja va-į 
karinę Vokietiją keliuose 
punktuose, bet labai mažai 
esą padarę nuostolių.

Vokietijos lėktuvai bom
barduoja Anglijos uostus, I 
kur suardė geležinkelius. 
Vokiečiai nušovė du Angli
jos bombinius lėktuvus 
Šiaurės jūros pietinėje da
lyje- _________

Uždarė Du Ko
munistų Laikraš

čius
Londonas, sausio 23 —

reikalams 
sąjungų

Du Žuvo Lėktuvo
Katastrofoje

St. Louis, M o., sausio 23, 
— .Didžiulis Transkonti- 
nentalis & Western lėktu
vas arti Lambert - St. Lo
uis aerodromo susidaužė. 
Užmušta vyriausias lakū
nas ir vienas keleivis ir su- 

j žeista 12 kitų žmonių.
I 
i

l

AVĖ MARIA RADIO 
VALANDA

Sekmadienį, sausio 26 d.,
Kaip tik tuo pačiu laiku, Avė Maria radio valandos 
kada Jung. Valstybių vai- metu bus minima Šv.—- —----- .--- -------
džia nuėmė embargo So- Francis Caracciolo, kuris 
vietų Rusijai, tai Anglijos buvo gimęs 1563 m., arti 
valdžia, parliamento atsto- Neapolio, Italijoje. - Jis į- j 
vui reikalaujant, uždarė steigė Lesser Clerks Regu- 
komunistų dienraštį “Dai-jlar Ordeną, kuris ypatin- 
ly Worker” ir savaitrašti' gai užsiima nuolatiniu gar- 
“The Week”. ibinimu Šv. Sakramento.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
NEBEGALI SUVESTI GALŲ 

SU GALAIS LIETUVOJE
rkiu gyvenę žmonės yra

« . • • • Al* 1 •

— Paskutiniuoju laiku, r^. u gyvenę žmonės yra 
sovietų Lietuvoje labai pa- ni|olatiniai tokių komiso 
plito komiso krautuves. Y-f 
pač anksčiau buvusios pa
siturinčios šeimos, kurių 
duonos pelnyto jai atsidūrė 
arba už kalėjimų grotų, 
arba paleisti iš tarnybų, 
dabar išpardavinėja savo 
mantą, kad šiaip taip pra
simaitinus. Todėl tokiose 
komiso krautuvėse dabar 
pilna visa ko. Čia galima 
rasti baldų, namų apyvo
kos daiktų, senų drabužių 
ir batų. Buvo pasirodę taip! 
pat vertingų auksinių ir 
sidabrinių daiktų, bet ne
seniai paskelbtas įsaky
mas pagal kurį visi tokie 
daiktai turi būti suregis
truoti. Bijodami konfiska
cijos, žmonės visa tai vėl 
suslėpė.

Bet ne vien anksčiau ge-

• v

w •

1

krautu vių aprūpintojai. 
Taip pat dar tarnyboje pa
silikę valdininkai bei dar
bininkai neša į jas, ką turi 
vertingesnio ,nes iš gauna- 
mųi atlygnimų nebegali 
suvesti galus su galais, 
pragyvenimui keleriopai 
pabrangus. Taip palaips-

v •

• v
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bai pagriežtintos.

Narsios slaugės... patyrę gydytojai... aptarnavi
mas dieną ir naktį dėl kiekvieno pavojaus įrengtose 
ligoninėse... tai yra per metų metus teikiama apsau
ga 2,000,000 vyrams, moterims ir vaikams Didžiojo 

/-m4- L1* * .J

sergančių namuose, — tokis tai yra Community Fon
do pereitų metų rekordas Didžiojo Bostono 46 mies- 

i tuose ir miesteliuose.

Tai “Rojus" Bartininkams

— Mariampolės prokuro
ras patraukė teismo atsa
komybėn Nachmaną Dis- 
kindą, Dveirą Staropols- 
kaitę ir Chackelį Novinskį, 
kurie Kalvarijos valsčiuj 
paslėpė 79 gabalus muilo, 
67 poras kojinių ir kt. Šau
lių prokuroras perdavė tei
smui Alfonsą Ruginį, Oną 
Hunurienę, Petrą Taujenį 
ir Albertą Kinslerį už įvai
rių atsargų sudarinėjimą. 
Už tokius pat nusikaltimus 
perduoti Kauno teismui 
Saliamonas Grubinas ir 
Jankelis bei Rachle Gut- 
manai. Dar iškeltos bylos 
šiems asmenims: Icikui A- 
nolikui, Lidai Lipecienei, 
Benediktui Bilskiui, Ignui 
Remeikai ir Juozui Remei
kai. Paskutinieji trys per
duoti už tai, kad pasiprie
šino policijai. Jiems gręsia 
sunkios bausmės, net ligi 
5 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Tuo pat metu pagal nu
rodymus iš maskvos per
organizuota visa teismų 
santvarka. Vieton apylin
kių teismų įvedami vadi
nami liaudies teismai. Tei
sėjus dabar rinks neseniai _ 
paskirti vad. miestų, aps-; doktrinizmas. Dėl supran- 

kd°™priežasčių,aišku, ne- 
'galime minėti pavardžių.

Dar nuo prieš pasaulinio 
karo laikų kažkaip Šveica
rijon atsidūrė lietuvaitė, 
kuri čia dirbo kaipo tar
naitė. Būdama taupi, ji 
per daugiau kaip 25 metus 
sunkaus tarnaitės darbo 
susitaupė kelioliką tūks
tančių frankų. Senatvei 
užsimanė nusipirkti savo 
tėvų šalyje ūkelį kuriame 
manė baigti savo ažių. 
Taip ir padarė. Bet būda
ma dar šiek tiek pajėgi, ji 
pavedė ūkelį valdyti savo 
giminaičiui, o pati pasiliko 
Šveicarijoje, kur toliau 
dirbo, norėdama dar šiek 
tiek užsidirbti ir susitau
pyti pinigų.

Lietuvą okupavus bolše
vikams ir pradėjus vykdy
ti “žemės reformą”, jau ne 
be jauna tarnaitė grįžo 
Lietuvon, nes prisibijojo, 
kad jos sunkiai įsigyto ū- 
kelio irgi neišdalintų. Jos 
baimė, deja, pasitvirtino. 
Giminaitis, valdęs jos ūke
lį, atsisakė jai žemę ati
duoti ,o bolševikiška žemės 
ūkio komisija išaiškino, 
kad tarnaitė žemės pati 
nedirbusi, tad žamė iš jos 
turinti būti atimta.

Dabai senyva tarnaitė, 
visą savo amželį sunkiai 
dirbusi ir dėjusi skatiką 
prie skatiko, pasiliko be 
nieko. Koks likimas ją 
lauKia sovietų Lietuvoje 
nesunku pasakyti. O tai 
tėra tik vienasis daugelio 
pavyzdžių, prie kokių ab
surdų privedė bblševikų 
betvarkė.

— Štai visiškai autentiš
kas pavyzdys, įrodąs, prie 
kokių dangun šaukiančių 

j neteisyblių atvedė Lietu- 
ivos bolševikų fanatiškas į 
............ —

ji komitetai, kurie suside
da išimtinai iš komunistų 

į arba jų pataikūnų. Tokiu 
būdu ir teisėjais galės būti

munistų partijos kontro
liuojami žmonės. Prie vad. 
liaudies teismų sudaro
mas “liaudies tarėjų” ko
lektyvas, kurio nariai bus 

i renkami viešuose susirin
kimuose. Antroji instanci
ja bus apygardos teismas, 

• kurių nustatyta 5: Vilniu
je, Kaune, Mariampolėje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Apygardos teismų pirmi
ninkus ir narius “rinks” 
sovietų Lietuvos aukščiau
sioj itaryba, kuri pati bu
vo išrinkta, okupacinei 
raudonajai armijai atėjus 
Lietuvon.

Sovietų “Tiesos” 
Melas

— Šiomis dienomis Rygo
je mirė Latvijos universi
teto lektoris Alvilis Augst- 
kalnis, 32 metų amžiaus. 
Baigęs Rygos universite
tą, šis jaunas kalbininkas 
studijų tikslais buvo ap
lankęs Lietuvą, o šiais me
tais išrinktas lietuvių kal
bos lektoriumi Latvijos u- 
niversitete.

v •
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Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

---- IR-----

STACIJOS
Paraše

Kun. Pr. Juškaitis

Kiekvieno įžymaus žmogaus mirties valandoje tarti paskutiniai žo
džiai yra reikšmingiausi. Jėzus buvo Žmogus ir Dievas. Todėl Jo žodžiai 
daug reikšmingesni. Juose tartum talpinasi visas Jo mokslas. Ką Jis žo
džiais mokino, tą mirdamas - kentėdamas patvirtino.

šioje knygelėje kiekvienas Kristaus žodis atvaizduotas Kristaus pa
veikslais. Knygutė labai vertinga ir reikėtų kiekvienam įsigyti. Taipgi 
šioje knygelėje yra ir labai gražios STACIJOS. Jos kaina tik 25c.

DARBININKAS
tni

— “Tiesa”, komentuoda
ma kelių valsčių perleidi
mą sovietų Lietuvai, rasoj 
“Lietuvos buržuazija, kuri 
taip mėto uždengti savo 
šlykštų veidą “tautišku
mo” ir “patriotizmo” kau
ke, varė išdavikišką preky
bą Lietuvos žeme. Ji par
davė lenkų imperialistams 
Vilnių ir norėjo visą savo 
kraštą paversti groboniško 
imperializmo 
“Tautiškoji” 
net nenorėjo priimti Vil- 

! niaus, kai didžioji socializ
mo šalis jį mums grąžino”.

Be abejojimo, bergždžias 
, dalykas yra polemizuoti su 
i tokiais laikraščiais, kurie 
vadinasi “Tiesa”, bet už 
kurių slepiasi šlykštus me
las; Iš šios, atsiprašant, 
“Tiesos” sužinome, kad ta 
nelemtoji Lietuvos buržu
azija buvo susitarusi su 
gen. Želigovskiu, kuriam a- 
tidavė Vilnių, o kai sovietai 
Vilnių Lietuvai siūlė, tai ji 

Į - * - • ■ —
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kolonija, 
buržuazija

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
įū-įLĮCi ja

r.
r

net nenorėjo jo priimti. To
kia šlykščia melaginga de
magogija verčiasi valdan
čiosios komunistų partijos 
oficialinis organas.

— Norėdamas pagreitinti 
mokesčių išiešk o j i m ą, 
Kauno miesto savivaldy
bės milicijos viršininkas 
paskelbė mokesčių dalies 
tarnautojams konkursą. 
Paskirtos net premijos 
tiems, kurie daugiausia 
mokesčių išieškos. Dabar 
Kauno gyventojai negali 
apsiginti nuo anstolių, ku
rie konkursine tvarka ap
rašinėja baldus ir visą ki
tą mantą.

— Profesinių sąjungų 
centro biuras išleido pra
nešimą: “Kad darbas mū
sų socialistinėje tėvynėje 
būtų vykdomas visu spar
tumu ir kad lenktyniavi
mas tarp fabrikų ir įmo
nių nesustotų, profsąjun
gų centro biuras paveda 
visoms centro valdyboms, 
fabrikų komitetams, sta- 
chanoviečiams ir spartuo-

— Iš paskelbtų oficiali- 
nių davinių matyti, kad so
vietų Lietuvos valdžia nu
savino 1,138 prekybos į- 
mones. Jose buvo rasta 
prekių už 166 milionus li
tų, grynais pinigais ir ver
tybės popieriais — 32 mil. 
litų ir įvairaus kito turto 
ar vertybių —35 mil. litų. 
Viso komunistai paėmė 
turto už 235 milionus li
tų. It

GERIAUSIUS I; 
; PERMANENT WAVE 
I GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ |[ 
! pinigus . ;!

CASPER’S BEAUTY SALOM
[83 L ST., SO. BOSTON, MASS. JI

Tel. ŠOU 4€45

-0. ■ S

LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 
Kazys Stravinskas, Vedėjas

Specialus Bargenai
HILLCROFT RYE Degtinė, kvorta.................... $1.79

4 metų senumo—Bottled in Bond 100 proof

TOP NOTCH Ginė, kvorta.................................

FRUITLAND Vynas, Cherry & Blackberry 
skonto kvorta .................. ................................

u
129 H

«
.49

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET (J. Strigimo name)—So. Boston
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Sovietų Lietuvos 
Biudžetas

— Sovietų Lietuvos ko
misarų taryba paskelbė 
biudžetą 1940 m. spalių 
mėn. 1 d. iki 1940 m. gruo
džio mėn. 31 d. Pajamų nu
statyta 324,067,283 litai ir 
tiek pat išlaidų. Tenka pa
stebėti, kad nepriklauso
mos Lietuvos laikais visas 
metinis valstybės biudže
tas sudarydavo nedaug ką 
didesnę sumą. Be abejoji
mo, bolševikų propaganda 
šaukia, kad tai esąs ge
riausias sovietų Lietuvos 
praturtėjimo įrodymas. 
Tačiau tikrovė yra visiš
kai kitokia. Lietuvos pini
gas yra nustojęs bet ku
rios tarptautinės reikšmės, 
tad Kauno spaustuvės gali 
prisispausdinti sovietų val
džios reikalams beverčių 
pinigų, kiek tiktai nori. 
Antra vertus, viskas taip 
yra pabrangę, jog naujasis 
biudžetas nebegali būti ly
ginamas su nepriklauso
mos Lietuvos biudžeto po
zicijomis. Įdomu dar pa
stebėti, kad paskelbtoji są
mata pasitenkina tiktai 
bendrąja suma, nenurody- 
dama, nei iš kokių šaltinių 
susidaro pajamos, nei ko
kiems reikalams pinigai 
išleidžiami.

bronzines žvakydes Mari
jonų Seminarijos Koply- 
čioje.
Apaštalas ir

LIETUVYBĖS
VEIKĖJAS

i

Arkivyskupas atliko dvi- 
lipinį užduotį, būtent apaš-; 
talo ir lietuvybės veikėjo, 
kaip mini vyskupas Būdys, 
kuris buvo Arkivyskupui 
tuolaik bendrakeleivis. Vi-, 
sur ir visuose keldino ir 
gaivino tikėjimo dvasią, 
ragindamas visus visuo
met, neatsižvelgiant kas į- 
vyktų, pasilikti ištikimais 
katalikais. Kaip lietuvis, 
visuose ragino tėvynės 
meilę, bet taipogi priminė 
čion esančiųjų pareigas A- 
merikos valdžiai.

Arkivyskupas Jurgis Ma
tulevičius buvo pirmas lie
tuvis vyskupas, kuris lan
kėsi lietuvių kolonijose. 
Šis tai faktas neabejotinai 
sukėlė visuose neišdildo
mą įspūdį. Dėlto ir jo lan
kymasis buvo taip iškil
mingai minimas, dėlto jo 
pamokslai ir prakalbos bu
vo taip atydžiai klauso
mos, dėlto kiekvienas lie
tuvis tik su gilia pagarba; 
prisimena Arkivyskupą ■ 
Matulevičių.

MENKOS SVEIKATOS
Tiems asmenims, ku

riems teko arčiau su Jo 
Ekscelencija būti, didžiau- 
sis nusistebėjimas buvo Jo 
Ekscelencijos ryžtingu
mas. Nors visiems Arki
vyskupas atrodė sveikas, 
bet tikrenybėje jo sveikata 
buvo menka. Jaunystėje 
ką tik įsišventęs teko per
kentėti skaudžią kojos o- 
peraciją. Toji ligo Jo Eks
celencija vargino per visą 
gyvenimą. Bet tai nebuvo 
galima ant jo veido paste
bėti.

SAUSIO 27 d., 1927 M.

Atlikęs savo pareigas, 
kaipo Lietuvos atstovas 
Chicagoje Eucharistinia
me Kongrese, Amerikos 
lietuvių nuoširdų prašymą 
jų įkurtąsias parapijas ap
lankyti patenkinęs, grįžo 
Jo Ekscelencija Lietuvon. 
Ten Tėvynėje, rado apart 
pirmiau esančiųjų sunke
nybių, problemų, kad dar 
kitos iškilo. Po sunkios ke
lionės gerokai nuvargęs, 
nekiek nepasilsėjęs tuoj 
ėjo prie savo pareigų atli
kimo. Tuo laik svarbiausis 
klausimas buvo vėl atnau
jinti sutraukytą Lietuvos 
konkordatą su Vatikanu. 
Jo paskutinysis prieš mirtį 
darbas, buvo prašymo iš
siuntimas Šventajam Tė
vui konkordato reikalu. 
Tai buvo sausio 21 d.

Tą vakarą Arkivyskupą 
liga visiškai suspaudė ir ū- 
mai buvo padaryta vidurių 
operacija. Rodėsi, kad gar
bingasis Šventojo Tėvo as
meniškas Vizitatorius Lie
tuvai pasveiks, bet jau 
sausio 26 d., ligonis ėjo 
silpnyn. Prieš mirtį Arki
vyskupas pramatė savo že
miškosios kelionės galą, 
tad rimtai ruošėsi ir buvo 
aprūpintas Sakramentais. 
Taip kaip ėjo per gyveni
mą su šypsena, taip ir ra
miai su šypsena mirė.

Mirė Amžinam Gyveni
mui!

PASILIKO JO ŠVENTA 
DVASIA

Kol Amerikoje plaks lie
tuvio širdis tol bus mini-Į 
mas Arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius. Jo lankymo-

i
I i

Pagal Federalės valdžios patvarkymo, kiekvienas darbininkas oro lėktuvų 
dirbtuvėse turi padaryti savo pirštų nuospaudas. Čia matome jauną darbininką 
Curtis-VVright korporacijos, St. Louis, Mo., dirbtuvėje, duodantį pirštų nuospau- 

Pro gramozdiškas melagystes, kuriomis sovietų das.
spauda mėgina mulkinti lietuvių visuomenę, kartais; 
kyšo faktai, kurie nejučiomis atskleidžia nevykusią 
komunizmo “tvarką”.. Komunistams būtų naudingiau 
tuos faktus užtylėti, bet pats gyvenimas verčia į juos 
reaguoti.

Visų pirma minima Stachanovas ir raginama sek
ti jo pavyzdys. Kas per paukštis tas Stachanovas? Tai 
pernelyg išgarsintas rusų udarnikas, kurs vienu užsi
mojimu atliko trijų ar keturių darbininkų darbą. Sta
chanovas norėjo prisilaižyti komisarams ir vargiai be- 
suprato, kad neapdairiu savo poelgiu baisiai apsunkins 
sovietijos darbininkų likimą. O bet gi apsunkino. So
vietų vyriausybė pastatė Stachanovą ne tik sektinu u- 
damikams pavyzdžiu, bet jo laikinę pastangą padarė 
eilinio darbo norma. Kitais žodžiais visi darbininkai 
turi stengtis dirbti kaip Stachanovas. Jei ne, tai jie bet 
kokio komisaro sprendimu, gali būti paskaityti sabo- 
tažnikais bei valstybės turto ardytojais, kas yra lygu 
išdavystei ir baudžiama ilgu kalėjimu ar net sušaudy
mu. “Stachanovščina” tai tikra rusų darbininko pabai
sa. Dirbk už tris, o vis tiek nieko neturėsi ir vergu-bau- 
džiauninku numirsi. Aršesnis negu mulo likimas. Tas 
bent gauna paėsti.

Ir Lietuvoj jau kalbama apie Stachanovą, bet. 
deja, su apgailestavimu, kad vien bravoro “Šopeno” 
darbininkai suprantą komunizmo tikslą. Čia tai jau 
nieko nereikia aiškinti: bravoro skystimas pilnai su
pažindina su komunizmo tikslu ir sovietų rojumi. Bet 
kitose dirbtuvėse Stachanovas neturėtų kuo pasi
džiaugti. Profsojuznikus reikia smarkiai raginti, kad 
dalyvautų susirinkimuose, kad užsimokėtų duokles, 
nes kitaip praras savo narystės teises, kad studijuotų 
Stalino konstituciją ir it. Iš viso, komunizmo ratai 
girgžda. Į Stachanovus nieks nesisiūlo, nebent kokie 
bravamikai.

Kažkoks durnelis korespondentas aprašė gan ko
mišką įvykį: skaitlingą studentų, amatninkų ir šiaip 
miestiečių talką, sukviestą (durklų ir revolverių pagal
ba) kasti sušalusias bulves. Mat, lapkričio mėnesį že
mė užšalo ir bulvės vienam dvare liko nenukąstos. Kai 
staiga atšilo, tai urmu pultasi bulvės gelbėti. Bulvės 
nenukąstos iki lapkričio! Ar tai girdėtas atsitikimas? 
Bet sovietuose jokios staigmenos nestebina. Bolševi
kai tai patentuoti specialistai netvarkos ir žydberniš- 
kumo rekordams gaminti.

Kaip ten bebūtų, bulvės liko išgelbėtos. Kad ir
. vieną kitą bulvelę talkininkai slapta įsidėjo į kišenių, 

bet komisarai buvo džentelmoniškai nusiteikę ir kra
tos nedarė. Tokiam bolševikiško ūkininkavimo trijum- 
fui pažymėti tegu tie baduoliai iškelia sau negirdėta 
sovietijoj balių: sugraužia keletą keptų bulvių, kad ir 
be druskos. K.

i

Antanas V. Mažukna, MIC.

Arkivyskupas J. Matulevičius Ir Amerikiečiai
Prisimenant Jo Lankymosi

Sausio 27 d., minėsime 
Arkivyskupo Jurgio Matu
levičiaus mirties sukaktį. 
Šiais gi metais, šios sukak
tuvės turi ką nors artimes
nio mums čion Jungtinėse 
Valstybėse gyvenantiems 
lietuviams, nes šią vasarą 
sueina penkiolika metų, 
kai šis mūsų tautos Dva
sios Milžinas pas mus lan
kėsi.
CHICAGOS 

EUCHARISTINIS
KONGRESAS

Daugeliui Jungtinių Val
stybių katalikams, ypač gi 
Chicagiečiams, lengva pri
siminti Chicagoje, 1926 m., 
Įvykusį Pasaulinį Eucha
ristinį Kongresą. Būtų tai

Darbininkų Unijos Ir Valstybė

Darbininkai turi neliečia-

Darbininkai ir jų vadai žvelgia, ir tada, prieš to- 
yra rimtai susirūpinę uni- kius darbdavius, darbinin- 
jų likimu. Pradėjus Jung- kai yra priversti imtis 
tinėms Amerikos valsty- streiko priemonės. Jei vy- 
bėms smarkiai ginkluotis ■ riausybė reikalauja, kad 
apsigynimui, iškilo reika- • darbininkai nestreikuotų, 
lavimas, kad vyriausybė į tai turėtų prižiūrėti, kad 
neleistų darbininkų uni- ■ darbdaviai neišnaudotų 
joms naudotis savo teisė-' darbo žmonių savo pratur- 
mis. Pavyzdžiui, reikalau- tėjimui. 
jama, kad unijos susitartų
su darbdaviais taikingu mąją teisę laisvai dėtis į 
būdu, neišeitų į streikus ir savo unijas, ir kaip sako 
tuo netrukdytų ginklų ga-, Popiežius Leonas XIII, 
mybos darbo. Be abejo bus “vyriausybė neturi teisės 
reikalaujama, kad darbi- jiems tai uždrausti”. Vy- 
ninkai sutiktų dirbti ilges-• riausybė turi pareigų ly- 
nes valandas, nors ir šiuo giai visiems piliečiams; 
metu Amerikoje yra apie 
devyni milijonai bedarbių.

Darbininkai visada nori 
taikingu būdu susitarti su 
darbdaviais, nes streikas 
yra paskutinė priemonė 
savo teisių išreikalavimui. 
Bet yra darbdavių, kurie 
į darbo žmonių teises ir 
reikalavimus visai neatsi-

I
darbininkai sudaro didžią
ją tautos dalį, taigi vyriau
sybė turi jais daugiau rū- 

i pintis. Leonas XIII sako: 
■ “Tiesą pasakius, jog vals
tybių turtas ne iš kitur, 

' kaip tik iš darbininkų dar
bo kyla. Todėl teisinga y- 

, ra, kad vyriausybė rūpin
tųsi darbininko gerove,

kad už tą visuomenei nau
dingą darbą ir jis turėtų 
ką nors. Iš čia išeina, kad 
reikia remti visą, kas tik 
gali būti naudinga darbi
ninkų gerovei”. Kad darbi
ninkų unijos pagerino dar
bo žmonių būvį yra neuž
ginčijamas faktas. Taigi 
vyriausybė neturėtų gra
sinti darbininkų unijas pa
naikinti ar jas paimti į sa
vo valdžią, bet jas palaiky
ti ir apsaugoti.

Leonas XIII sako: “Be 
skirtumo, teisės visų pilie
čių turi būti šventai ger
biamos. Vyriausybė turi 
rūpintis, kad kiekvienas 
galėtų savo teisėmis nau
dotis, drausdama ir baus
dama kiekvieną teisių lau
žymą. Bet ginant atskirų 
žmonių teises, reikia ypač 
atsižvelgti į silpnuosius ir 
neturčius. Turtingieji yra 
savo turtais apsišarvoję ir 
ne tiek reikalauja vyriau
sybės globos, o darbininkai 
yra be turtų ir patys neap
sigina nuo skriaudų, to
dėl daugiausia pasitiki vy
riausybės globojimu. Vy
riausybė turi ypatingai rū
pintis darbininkais, nes jie 
yra neturtingi”.

Taigi vyriausybės yra 
pareiga paskatinti darbi
ninkus dėtis į savo unijas 
ir valstybės įstatais jas ap
saugoti. Ir krašto apsigin
klavimo reikalas priklau
so nuo darbininkų. Jei val
stybės turtai ir visa apsau
ga priklauso nuo darbinin
kų, taigi ar būtų teisinga, 
jei vyriausybė pradėtų 
varžyti darbininkų teises? 
Jei vyriausybė paimtų dar
bininkų unijas į savo val
džią, tada darbininkų tei
sės ne tik būtų varžomos, 
bet atimtos. T.

didžiausios pagarbos ir 
meilės išraiška mūsų Eu
charistiniam Kristui! To 
Kongreso įspūdžiais daly- 
vavusieji dargi iki šiai die
nai gyvena.

Šio tai Kongreso proga 
Jo Ekscelencija Jurgis Ma
tulevičius atvyko Ameri
kon atstovaudamas Lietu
vą. Prie progos paminėti
na, kad tai nebuvo pirma
sis jo apsilankymas. 1913 
m., būdamas dargi kuni
gas, bet jau naujai atgai
vintos Tėvų Marijonų Vie
nuolijos generolas, jis čion 
atvyko su kitais Tėvais 
Marijonais įsteigti savo 
namą.

Arkivyskupas Matulevi
čius garbingai atstovavo 
Lietuvą garbingųjų Kon- 
gresan atvykusiųjų svečių 
akyse. Gražiai ir plačiai 
spauda reagavo į šį naujai 
besikūrinčios Lietuvos ats
tovą. Nevienam syetimtau- 
čiui vyskupui teko pirmą 
kartą girdėti apie Lietuvą, 
apie Lietuvos bažnytinį 
stovį. Bet galime būti tik
ri, kad kam Arkivyskupas 
perstatė Lietuvą ir jos 
žmones, tas liko tikras mū
sų prietelius, nes matė mū
sų tautos sunkenybes, mū
sų kilnius pasiryžimus bei 
gilų tikėjimą.

Amerikos lietuviai neat
siliko tinkamai nepagerbę 
šį garbingą Svetį, kuris at
vyko Kongresan atstovau
tų Lietuvą. Chicagoje, 
Kongreso metu, kuomet 
lietuviai turėjo savas suei
gas, kuriose buvo atnauji
nama lietuvių katalikiško
ji dvasia, pati žymiausioji 
figūra buvo Arkivyskupas 
Matulevičius. Tą faktą pa
žymi išleistoje paminėti 
Kongresą knygoje, būtent: 
“Rcunions aroused consi- 
derable enthusiasm and 
the great armory was fil- 
led on all occasions by 
men, women and children 
who came to greet leaders 
of their race. One in parti- 
cuiar who was the reci- 
pient of affectional tribute 
was Archbishop Matulevi
čius, who found people

šių malonių 
Tadgi ryžosi

tuvon. Bet, dar Kongresui 
nepasibaigus, telegramos 
ir laiškai pasipylė prieš 
Arkivyskupą su kvieti
mais, nuoširdžiais prašy
mais įvairias lietuvių para
pijas, kolonijas aplankyti. 
Nors Arkivyskupas buvo 
kitų svarbesnių reikalų 
spaudžiamas, nors jo svei
kata buvo menkoka ir ne
atsižvelgiant vasaros karš
čių Arkivyskupas negalėjo 
nepriimti 
kvietimų.
kiek laikas leis aplankyti 
lietuvių kolonijas, jų į- 
steigtąsias parapijas. Šia
me Arkivyskupo pasiryži
me aiškiai matosi jo dva
sios kilnumą, norą lietu
viams visaip padėti, juos 
sustiprinti katalikybėje ir 
lietuvybėje.
PASIRYŽIMO 
VYKDYMAS

Per šimtą kiek dienų Ar
kivyskupas aplankė virš 
devyniasdešimts lietuvių 
parapijų. Atlikti tokį mar
šrutą vasaros karštyje bu
vo aiškus įrodymas Arki
vyskupo meilės ir prisiriši
mo čion Amerikoje gyve
nantiems lietuviams.

Kur tik garbingas Sve
čias vyko, visur buvo ko- 
iškilmingiausiai sutiktas ir 
pagerbtas. Iš savo gi dalies 
sakė pamokslus, prakal
bas, atliko įvairiausias 
bažnytines, vyskupiškas 
pareigas. Įvairiose parapi
jose rasime tokių, kurie 
priėmė iš šio brangaus Ar
kivyskupo rankų Sutvirti
nimo Sakramentą. Net 
gražioji Cicero, III. esan
čioji lietuvių bažnyčia bu
vo Arkivyskupo Jurgio pa
šventinta.

Lankėsi Jo Ekscelencija 
ir įvairiose lietuvių įstai
gose. Viešė josi ir lietuvių 
tuolaik esančioje Lietuvių 
Bernaičių Kolegijoje, Hin- 
sdale, III. Malonus ypač 
vienas nuotikis, kai Arki
vyskupas Jurgis teikėsi a- 
teiti į kolegijos sporto aik
štę ir ten palaiminęs visus 
sportininkus pasiliko su 
kolegijos personalu pasi
džiaugti Amer i k i e č i ų 
“baseball” žaidimu.

____  rŠiandien kiekvienoj pa- 
thronged about him on rapijoj, kuomet tenka pri- 
every public appearance”. siminti Arkivyskupą Ma- 
(The XXVIII Eucharistic 
Congress — p. 415).
KONGRESUI 
PASIBAIGUS

Arkivyskupas Matulevi
čius vykdamas atstovautų 
Lietuvą Kongreso iškilmė
se, opiųjų reikalų verčia-______ t___ r____ _____
mas žadėjo tuoj grįžti Lie-Į tų dolerių vertės sunkias,

v •

i

tulevičių, tuoj pasipila ne
suskaitomų įspūdžių atpa
sakojimas. Nevienas su a- 
šaromis prisimena šio As
mens garbingą veidą iš ku
rio tryško nuoširdi meilė 
visiems. Vienas tokių as
menų net Arkivyskupo at
minčiai įtaisė penkių šim-

— Rusų bolševikų revo
liucijos sukaktuvės Šešuo
liuose buvo pažymėtos 
tuo, kad ten atidaryti rusų 
kalbos kursai.

i

— Sovietų Lietuvos vy
riausios kuro valdybos vir
šininkas inž. J. Vidmantas 
paskelbė “Tiesoje” straip
snį apie kuro reikalų su
tvarkymą. Jis rašo: “Da
bar nėra ką mums bijoti 
dėl įvairaus kuro trūkumo, 
nes TSRS jo turi pakanka
mai ir įvairių rūšių”.

Tame pat numeryje įdė
tas tos pačios valdybos į- 
sakymas, kuriuo kuro tei
kimas racionuojamas net 
aptiekoriškomis svarstyk
lėmis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamasai,

Aš raginu, kad šiais metais 
paminėtume Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą — va
sario 16 reikšmingiau, negu iki 
šiol. “Darbininkas” lai išjudina 
visas kolonijas, kad protestuotų 
prieš Rusiją už užgrobimą Lie
tuvos.

Reikia protestuoti ir reika
lauti 4 dalykų, būtent: pirma, 
kad Rusija ištrauktų savo ka
riuomenę iš Lietuvos; antra, 
kad Lietuvai grąžintų užgrob
tas žemes pagal pasirašytą su
tartį 1920 m.; trečia, kad Rusi
ja nesikištų į Lietuvos vidaus 
reikalus; ketvirta, kad Rusija 
laikytųsi sutarčių.

Prašau tuos reikalavimus pa
skelbti “Darbininke”.

S. Tvaranaitis.
Prierašas. Laikraštyj “Darbi

ninke” jau tilpo ir tilps straip^ 
niai, kuriuose rašytojai karštai 
ragina visas lietuvių kolonijas 
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo dieną — vasario 
16. Tikimės, kad šių metų minė
jimai bus turiningi ir reikšmin
gi-

i

si įspūdžiai yra tėvų pasa
kojami vaikams, semjjų 
jauniems perduodami.

Arkivyskupas mus aplei
do, bet jo kilni, šventa dva
sia mūsų tarpe pasiliko!
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šįmet Vieningumo Oktava bu
vo tikrai 8 dienos maldos už at
sivertimus. Nuo pereito šešta
dienio, sausio 18 d., per mišias 
12 val.š vidurdienį bažnyčia bu
vo pilna žmonių kasdieną. Tūks
tančiai katalikų ir nekatalikų 
lankėsi kasdien pagarbinti Jėzų 
išstatytą Altoriaus Sakramente.

Mūsų mokyklos vaikučiai susi
rūpinę, nes pusmetiniai kvoti
mai prasidės pirmadienį, sausio 
27' d. Linkime visiems sėkmin
gai juos atlikti.

Pp. Jurgelioniai rengiasi ap
leisti Baltimorę. Jų sūnūs, kurie 
dirba prie orlaivių Californijoje 
ragina juos ten atvykti. Gaila, 
kad tiek daugel metų išgyvenę 
mūsų tarpe, jie mus apleis. Lin
kime jiems sveikiems laimingai 
nuvykti pas savo sūnelius.

Ponia Ivoškienė, kuri buvo iš
vykusi į Scranton, Penna., pas 
savo dukrelę ponią Stravinskie
nę į naujagimės krikštynas, grį
žo pirmadienį į Baltimorę. Svei
kiname!

Kun. Mendelis paskelbė per 
noveną, kad, pradedant šiuos 
metus kiekvieno mėn. 4-tą penk
tadienį bus atnašaujamos giedo
tos mišios už mirusius novenos 
lankytojus ir jų gimines. Jis pri
minė, kad mes niekuomet nepri-

Rožančiaus moterų dr-jos. Kun. 
A. Dubinskas su gan skaitlingu 
moterų būriu sekmadienio vaka
rą atkalbėjo rožančiaus dalį už 
mirusios vėlę, o pirmadienį kun. 

j Mendelis atnašavo šv. mišias.
Velionės šeimai reiškiame gi
liausią užuojautą jos skausmo 
valandoje, o už mirusiąją taria
me “Amžinąjį atilsį duok jai, 
Viešpatie!”.

' Paulukonį Lietuvoje, ir keturis
■ anūkus.

Velionis buvo nepaprastai gra
žiai pašarvotas, savo namuose, 

. Prie 
karsto buvo sudėta daug gėlių 
vainikų, kurie ką tik sutilpo į 
kambarį.

Velionis priklausė prie Šv. Ka-; 
zimiero draugijos, Šv. Jurgio, 
draugijos, L. R. Kat. Susivieni
jimo, Lietuvių Piliečių klubo ir 
Liet. Biznierių ir Profesionalų! 
Sąjungos. Visos viršminėtos! 
draugijos per savo atstovus da
lyvavo laidotuvėse.

Laidotuvės įvyko sausio 15 d.,

!
Ji ■/ • • •• j i_ • • l_‘i* • \ j - v. VUlOb, baVU UOA$V. Kazimiero Parapija dabrmi Jublh^> sudare &raz^ 33 Dorchester gatvėje.

sumą dėl Tėvynės gelbėjimo. , . . ... ,-------------- I . - v t karsto buvo sudėta daug
PRAKALBOS ;Carbė uz tat kilnias.rdziui kle- kų. kurie ka tik su

c, . . bonui ir jo parapijiečiams. Į, , .
Sausio 19 d., Šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje, įvyko įdo
mios adv. Gabaliausko prakal
bos apie Lietuvos padėtį. Kalbė
tojo nuomone Pabaltijo valsty
bės gal ir būtų galėję atsilaiky
ti prieš rusus, jei iš anksto būtų 
susitarusios bendrai kovoti i 
prieš išorinį priešą. Deja, to ne
padarė. Toliau nurodė, kad Hit
leris esąs svarbiausia priežasti
mi netekimo laisvės Pabaltijo 
valstybių. Jo sutartis su Stalinu 
atnešė pražūtį Pabaltijo kraš
tams ir atidarė kelią į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją raudoniesiems 
burliokų gaujoms, kurie, užplū- metų, 
dę Baltijos valstybes, viską dis- 
organizuoja ir naikina. 1

Kalbėtojas vaizdžiai atpasako- i 
jo bolševikų įsiveržimą Lietu- i 
von, žydų persimetimą jų pu
sėn, mūsų veikėjų areštus ir ka
linimus. Taipgi nurodė vieną į- 
vykį, kuris liudijo, kad dar ne
visiškai išgesus sąžinės kibirkš
tis pas kaikuriuos mūsų brolius 
lietuvius, prisigėrusius bolševiz
mo raugo. Pamatę, kad Lietuva 
gali žūti ją prijungus prie Rusi
jos, apie 20 atstovų, slaptai su
sirinkę 20 liepos, 1940 m., nusi
tarė nebalsuoti už Lietuvos pri
jungimą prie Rusijos. Bet rusų 
komisaras Paznekovas. sužino
jęs apie tai, atėjo pas juos ir, 
užkeikęs rusiškai, pareiškė, kad 
jei tie atstovai nebalsuos už pri
jungimą Lietuvos, tuomet atsa
kys savo gyvybe. Žinoma atsto
vai turėjo sutikti.

Papasakojęs dar apie ūkinin
kų sunkią ir bevilčių padėtį ir 
gyvenimą, kalbėtojas užbaigė 
savo turiningą kalbą, raginimu 
sujungti maldą su darbu ir pa
siaukojimu dėl išgelbėjimo Lie
tuvos.

Prakalbų metu padaryta rink
liava. Surinkta virš 113.00 dole
rių, ir gauta auka 12 dolerių iš 
SLRK 41 kuopos. Viso tat suau
kota virš $125.00.

Tą sumą, pridėjus prie 400 do
lerių, kuriuos gerb. kun. A. Pet
raitis paaukavo (tai parapijie
čių įteikta dovana, minint jo si-

ir jo parapijiečiams.
Rutvilė.

PAGERBE

Pasinaudodamos proga 
metų Pijaus ir Onos Sidabrų 
vedybinio gyvenimo sukaktimi, 

Į sausio 19 d., p. Magdalena Ur- 
monienė, jubilietės sesutė, kar
tu su pp. Sidabrų dukrele, p. 
Brone Lankininkiene, suruošė'trečiadienio ryte, iš namų į Šv.! 
Urmonų rezidencijoj, sausio 15 Kazimiero bažnyčią, 9 valandą. į 
d., gražią ir jaukią sidabrinio žnyčia buvo pilnutėlė žmonių, i 
jubiliejaus puotą. Atvykus jubi- — - - ............................
liatams susirinkę svečiai pa- 

. sveikino juos, linkėdami ilgiau-
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Kun. A. Petraitis prie didžiojo 
altoriaus ir kun. J. Bakanas ir 
J. Padvaiskas atlaikė gedulin
gas mišias. Kun. A. Petraitis; 
pasakė pamokslą. Karstnešiai Į 

j buvo Jonas, Vincentas ir Bro- 
teikta ponams Sidabrams nuo' njus Gražulis, Kazys Zinkus,! 
susirinkusių pinigiškos ir kitos; Charles Walsh ir Bemard Mor-’ 
dovanos, p. Sidabrai ilgamečiai Way. Velionis buvo palaidotas 
šio miesto gyventojai ir uolūs Notre Dame kapuose. Kun. J.!

Po gardžių užkandžių, prie 
tikrai gražiai išpuošto stalo, į-

Albert R. Barter
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 St., Webster, Mass.

IŠ PARAPIJOS FINANSŲ 
ATSKAITOS

Pereitą sekmadienį per Sumą 
buvo išduota 1940 metų parapi
jos finansų atskaita. Pasirodo, 
kad pereitais metais buvo gan 
daug nuveikta. Pataisymų ir pa
gerinimų padaryta net už 
$7,000. Nekatalikų iš kitų tikė
jimų išmokyta ir pakrikštyta 
20. Laidotuvių buvo 33. Parapi
jos skola panaikinta, atmokėta. 
Palikimai mišioms dabar siekia 
$8,000. Paskiausi papuošimai, 
tai naujas rankų darbas Sesu- 
.čių Kazimieriečių meningai iš- 
Į siuvinėtas didžiojo altoriaus an-

Londoniečiai poilsio laiku - Leslie ir Riehard! tJPendlum Puikiu
'Nekaltai Pradėtos vaizdu, ir 
nauji mišių rūbai pargabenti iš 
Kinijos, pasiūti Maryknoll Mi
sijų Sesučių. Paaiškėjo, kad vi
sos parapijos dr-jos gražiai gy
vuoja, ir kad visas parapijos valome pamiršti tų, kurie mylė- 
darbas žengia plačiu mastu pir- jo Mariją jos pamaldose, kurie 
myn.
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Šv. Kazimiero parapijos darbuo-■ Bakanas ir J. Padvaiskas atkal-' Murray-Fitch, iš Londono atvežti vaikučiai, būdami to
to jai, ypač p. Sidabrienė yra'bėjo maldas. Rap. n nuo karo pavojaus žaidžia Palm Beach, Floridoj.
veikli narė ir veikėja vietinių ir 
centralinių mūsų organizacijų.

Po malonių vaišių skirstės 
svečiai namo, dar kartą linkė
dami ponams Sidabrams sulauk
ti netik auksinio, bet ir deiman
tinio jubiliejaus.

MIRĖ ANT. PAULIUKONIS

A. a. Antanas, sirgęs dvi sa
vaites, mirė anksti sekmadienio 
rytą, sausio 13 dieną. Antanas 
Paulukonis buvo pirmas lietuvis 
biznierius. Worcesterio lietuvių 
kolonijoje. Velionis išgyveno 45 
metus Worcestery, buvo vienas 
iš Šv. Kazimiero parapijos stei
gėjų, aukavo duosniai Lietuvos 
reikalams, Šv. Kazimiero para
pijai ir Marianapolio kolegijai. 
Kada vietinės draugijos kreip
davosi pas Antaną Paulukonį 
dėl aukų, jisai niekuomet neat
sisakydavo. Prieš 65 metus, ve
lionis gimė Kalvarijos par., 
Jurgežerių kaime. Jisai buvo pa
vyzdingas geras katalikas, pasi
šventęs savo tautai ir šeimynai. 
BuVo žinomas ir mylimas ne tik 
lietuvių, bet ir svetimtaučių, y- 
pač biznierių, su kuriais susitik-

• davo biznio reikalais.
Velionis paliko savo žmoną. 

Oną Leonavičiūtę Paulukonienę; 
du sūnų, Albertą ir Konstanti- Mauricijus Busch, raštininkas ir 
ną, mokytoją Grafton gatvės; Juozas Makarauskas, maršalka. 
Junior Aukštesnėj Mokykloj; 
keturias dukteris: Oną Pauliu-' 
koniūtę, kuri yra gailestingai 
sesutė; Margarietą Walsh, Ade
lę Foley ir Eleonorą Morway;

, dvi seseris Magdaleną Gražulie- 
Įnę ir V. Montvilienę; brolį Joną

NAUJOS VALDYBOS 1941 M.
Abu skyriai Švč. Vardo Jėzaus^ 

dr-jos sušaukė savo metinį su
sirinkimą trečiadienį, sausio 15 
d., kuriame įvyko rinkimai nau
jų valdybų, vyresniųjų ir jauna
mečių. Senesniųjų skyriaus visa 
valdyba pereitų metų buvo be-i jos angliškai balandžio 23—27 
veik vienbalsiai užtvirtinta:! dd.. kurias ves tėvas Pasijonis- 
pirmininkas — Valerijonas 
Strazdauskas; vice-pirmininkas 
— Jonas Pazneika; raštininkas

Kun. dr. Mendelis savo kalboje 
į vyrus pranešė, kad šįmet vely
kinės kvitelės bus pasiųstos vi
siems parapijiečiams per laiš
kus dar pirm Užgavėnių sekma- 
dienio. Taipgi pranešė, kad pa- 

' rapijos jaunimui bus rekolekci-

Valeri jonas tas iš Union City, N. J. Priminė 
vyrams, kad pirma gegužės 
mėn. sekmadienį mūsų parapi-

— Antanas Strazdauskas; iždi- joj įvyks Dirmavonė, prie iškil- 
ninkas — Feliksas Rėkus; mar- mių, be abejo, kaip paprastai,
šalka — Kazimieras Vilčinskas: 

■ atstovai į viso miesto bertaini- 
nius susirinkimus — Juozas Ka- 
šinskas, Wallace Glenn, Vincas 
Valčeckas ir Viktoras Šelkaus- 
kas. Jaunamečių vadai 1941 m. 
bus Alfonsas Čeplinskas, pirm.; 
Juozas Zakarka, vice-pirm.;

I I
I
I I
iI

Kun. Dubinskas, dr-jos dvasios: 
vadas, dėkojo pereitų metų vai-Į 
dyboms už jų bendradarbiavi-; 
mą. Tarp kitų dalykų paminėjo, 

; kad lapkričio mėn. Oisterių
I Puota, globojant vyrų dr-jai, pa- i 
darė pelno parapijai virš $500.1

» 
j 

žymiai prisidės Švč. Vardo dr- 
ja. Paskelbė, kad vasario 16 d. 
bus gedulos diena. Tą rytą baž

nyčioje šv. mišios bus atnašau
jamos už išlaisvinimą Lietuvos 
ir bus renkama ypatinga kolek- 
ta per visas mišias Lietuvos pa
bėgėlių gelbėjimui. Vakare pa
rapijos salėj bus suruošta tin
kama programa paminėti nelai
mingą dabartinę Lietuvos padė
tį. Nors oras buvo šaltas ir sli
dus, tačiau gražus būrys vyrų ir 
jaunuolių atvyko susirinkiman.

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialinė Laisvė
Paraše FULTON J. SHEEN

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

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas 
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. šv. Tėvą 
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tikslui išrinktos komisijos, po 1 
susirinkimo įvyko kas tai nepa- : 
prasto. Vakaras buvo paįvai
rintas ristynėmis, muzika ir dai- į 
nomis. Trys poros jaunuolių pa- i 
rodė savo gabumus imtynėse: j
Alfonsas Čeplinskas su Albertu' 
Giedraičiu; Albertas Juškaus-į 
kas su Martynu Juškeliu; ir i likiškoms Misijoms kolektoje, 
Martynas Bistrickas su Vincu kuri buvo renkama mūsų bažny- 
Skeipša. Veizių Vincas, sūnus, 
visus palinksmino ant xylopho- 

;ne, o Jonas Lekavičius, Alber
tas Juškauskas pagriežė didžiu
lėmis armonikomis tuo pačiu 
laiku, kuriuo Martynas Bistric
kas paskambino ant “bandžio” 
(banjo). Populerus mūsų daini
ninkas Jonas Letkauskas su Jo
nu Pazneika sudainavo kelias

; daineles. Visi pamarginimai tru- 
, ko valandą laiko. Viskas buvo 
. užbaigta 10 vai. vakare. Lieka 

tik pasveikinti naujas valdybas 
ir palinkėti geriausių pasekmių 
jų gražiam larbe 1941 m. Kun 
Dubinskas dėkoja visiems, kurit 
prisidėjo prie vakaro pavirini 
mo.

NUOTRUPOS
Praplatinimo Tikėjimo Kata-

mylėjo' mūsų bažnyčią ir bent 
kartą į mėnesį mes turėtume 
juos ypatingai visus šv. mišiose 
atminti.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie

A. A. MARIJONA
JOGMINIENE

įčioje pereitą sekmadienį, surin- 
įkta $230. Girdėjau kunigus sa
kant, kad tai pirmą kartą tiek 
suaukota tam tikslui. Garbė 
mūsų katalikams lietuviams už 
jų duosnumą misijų reikalams.

Gauta linksma žinias, kad tė
vas Jėzuitas kun. Jonas Kidykas 
grįžta į Baltimorę Velykų šven
tėms. Jis ves didžiosios savaitės 
rekolekcijas ir per Atsikėlimo 

>; mišias pasakys Velykų pamoks
ti lą. Lauksim!

savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Juozas Kastete 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORĘ, Md.

R Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.
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|el . CLietuviu Kata i ku tame s> v

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 
i 22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass., 
'L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau
dosios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali-

iš-

ĮDOMŪS PAMARGINIMAI 
Dėka kun. Dubinsko, ir tam

Negailestinga mirtis ir vėl 
plėšė dar vieną ištikimą parapi
jietę iš mūsų tarpo. A. a. Mari
jono Jogminienė, sirguliavusi 
per daugel metų, užbaigė savo 
gyvenimo vargus, ir buvo palai
dota iš Šv. Alfonso parap. baž
nyčios pirmadienį, sausio 20 d. 
Priklausė prie vietinės Moterų 
Sąjungos kuopos. Altoriaus ir

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.

talikiška poza yra lengvai suprantama tre
joms konkretinioms darbo problemoms. Už
tai, kad darbas vienija žmogų su Dievu, Baž
nyčia užtaria tinkamą uždarbį. Užtai, kad 
darbas vienija mus su mūsų draugais, Baž
nyčia priešinasi komunizmui ir jo žiaurumui 
ir tarpe klasių kovoms. Užtai, kad darbas 
vienija mus su gamta, Bažnyčia kovoja su 
bedarbe, nors ir badas negrąsina.

Kodėl Bažnyčia prašo tinkamo uždarbio 
darbininkui, kad jis galėtų išlaikyti savo ir 
savo šeimyną pakankame patogume? Ne už
tai, kad turėtų du automobilius ir gyvenimo 
prabangas, bet, kad jis būtų dispensuotas 
nuo ekonominių reikalingumų, kuomet jo 
siela būtų laisva siekti to tikslo, kuriam bu
vo sutverta, šiame pasaulyje ir kitame. Toks 
yra pirmas praktiškas pritaikymas pirmo 
principo, kuris buvo pirmiau minėtas, kad 
darbas yra ryšis, kuris vienija mus su Dievu. 
Karvės yra gerai penemos arba dėl pieno, ar
ba dėl mėsos; bet žmogus turi būti gerai pe
nėtas, kad būtų žmogus. Ir ką tai reiškia 
būti žmogumi? Būti žmogumi reiškia būti 
aukštesnėj vertėj negu kas kitas. Taip kaip 
yra sunku, kartais ir negalima, alkanam žmo
gui melstis, panašiai yra sunku arba negali
ma žmogui save tobulinti protiškai bei dva-

DARBAS IR NUOSAVYBĖ
(Kalba pasakyta vasario 5 d., 1939) 
Kadangi darbas yra ryšis, kuris mus vie 

njja su Dievu, su kaimynu, ir su gamta, ką-. siškai, jeigu jam trūksta paprastų gyvenimo

patogumų. Ekonominės teisės geram pra
gyvenimui, tat-gi, Bažnyčios akyse, yra neat
skiriamos nuo amžinų tikslų.

Užtai kad darbas vienija mus su mūsų 
draugais, Bažnyčia priešinasi komunizmui su 
jos žiaurumu, tai komunistų klasių-kovų filo
sofija. Darbas iš savo esmės nekuria priešin
gumą, bet vienumą: nes žmonės, kurie dirba 
tą patį darbą atlieka bendrą pareigą. Tat-gi 
jeigu klausiama, kodėl Bažnyčia priešinasi 
klasių neapykantai, atsakytina, užtai, kad 
darbas yra kaimyniškumo pagrindas.

Taip kaip mes visi bendraujame aritme
tikos tiesoje, ir kaip katalikai be skirtumo 
bendrauja tos pačios tikybos tiesoje, panašiai 
mums reikėtų bendrauti darbo vienume. Tie 
tikybos tiesoje, panašiai mums reikėtų ben
drauti darbo draugiškume bei vienume. Tie 
dalykai, tačiau, kurie turėtų surišti žmones, 
šiandien yra tie dalykai, kurie juos perski
ria — ir tik dėl priežasties, kad jie pamiršo 
darbo tikslą. Radio turėtų suvienyti valsty
bes, bet taip nebėra; spauda turėtų žmones 
suvienyti bendra tiesa, bet taip nebėra; grei
tas komunikavimas turėtų vesti žmones prie 
kaimyniškumo, bet taip nebėra. Priežastis 
yra lengva: mes atskyrėm darbą nuo jo tiks
lo, nuo jo vienumo su Dievu, ir kadangi mes

praradome Bendrą Tėvą, mes taipogi prara
dom bendrą sūnystę.

Užtai, kad darbas mus vienija su gamta, 
Bažnyčia kovoja su bedarbe, nors ir badas 
negrąsina. Laisvas laikas yra užsipelnytas; 
bedarbė neužsipelnyta. Iki kol jo savigarba 
ne visiškai sunaikinta, bedarbis žmogus jau
čiasi neesąs dalis civilizacijos, kurioje gyve
na, nes jis niekaip neprisidėjo prie jos geroT- 
vės. Bedarbą, Katalikiškos Bažnyčios aky
se, didžiausią mokestį ima ne nuo ekonomi
nio žmogaus, bet nuo moralinio žmogaus; jos 
didžiausia žaizda nesiranda tuščioje kišenėj, 
bet tuščioj širdy; jos tragedija ne uždarbio 
praradimas, bet praradimas teisės prie jo; jos 
pavojus ne tame, kad jo kūnas badaus, nes 
jam nereikia badauti šioje šalyje, bet tame, 
kad jo dvasia mirs, neturėdama medžiagos, 
kurią galėtų išdirbti rankomis. Žmogus netu
rėdamas santykių su Dievu, su kaimynu, ir 
su gamta, yra sugadintas žmogus. Jeigu ta 
padėtis bus leidžiama tęstis, jis pavirs iškrei
ptu žmogumi, kuris manys, kad bendruome
nė skolinga jam gyvenimą, ir kad kiekviena 
kaimyno nuosavybė buvo nuo jo pavogta; 
tuomet jam reikės tik išgirsti komunistinę 
kalbą ir jis greit įtikės didžiausiam pasaulio 
melui, kad komunistas darbininkas yra lais
vas. (Bus daugiau)
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Atlikime Savo Tautinę Pareigą
Philadelphijos rajonas savo kvotą išpildė. Kiti rajonai 
nepasiduos. Lietuvai Gelbėti Fondui ligšiol sukelta ne
toli trijų tūkstančių dolerių. Nenurimsim, kol dešimtį 
tūkstančių nesukelsime! Organizuojasi Federacijos ir 

L. G. F. skyriai. Veikimas išsijudina.

Mūsų visuomenės veikėjai ir patys stengiasi sa
vo tautinę pareigą atlikti ir kitus savo tautiečius prie 
to ragina. Dėl to kolonijose veikimas išsijudina, Lietu
vai Gelbėti Fondo vajus pradedamas vesti didesniu į- 
sitempimu ir sistematingumu. Ligšiol Lietuvos reika
lams sukelta netoli trijų tūkstančių dolerių, duodant 
vilties, kad ir užsimota suma dešimtį tūkstančių do
lerių bus sukelta. Šia proga džiugu pabrėžti, kad vi
sas mūsų veikimas gražiai išsijudina: atsigaivina Fe
deracijos skyriai, organizuojasi Lietuvai Gelbėti Fon
do skyriai.

Gražų pavyzdį parodė Philadelphia, rajonas, ku
ris pirmutinis šiame Lietuvai Gelbėti Fondo vajuje 
jam paskirtą kvotą išpildė. Jam buvo pa^kk L* 3125.00, 
bet jau sukėlė $505.17 ir dar žada varyti darbą pirmyn, 
nes vajaus laikas dar nėra užsibaigęs. Didelių nuopel
nų šiame darbe turi to rajono gerb. klebonai: kun. Ig. 
Valan^lūnas, kun. Ig. Zimblys, kun. J. Čepukaitis ir 
kun. E. Paukštis. Praėjusią savaitę iš Philadelfijos a- 
tėjo šios aukos: Šv. Andriejaus par. $100.05; Šv. Kazi
miero par. $54.25; Šv. Jurgio par. $23.80. Čia, žinoma, 
neįskaitoma pirmiau prisiųstosios aukos.

Pažymėtinas laiškas gautas iš kun. Pr. Vasiliau
sko, Šv. Kazimiero Seserų kapeliono, Newtown, Pa., 
kuriame rašoma:

“Lietuvai Gelbėti Fondui pasižadu aukoti kas 
mėnesį $1.00, iki Fondas gyvuos, ar bus reikalin
gas. Pirmajam 1941 metų pusmečiui siunčiu če
kiu $6.00”.
Berods, ir priminti nėra reikalo, kaip gražus tai 

yra pavyzdys ir kad jį turėtų pasekti kiekvienas sąmo
ningas lietuvis, trokštąs Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės. Daugiau tokių pavyzdžių!

Bostono rajonas vajuje veikia visu frontu. Per 
trejetą savaičių beveik kasdien ten įvyksta prakalbos, 
kurias sako p. Stasys Gabaliauskas. Rinkliava Fondui 
gana gerai sekasi. Savo kvotas kolonijos yra užsimo
jusios išpildyti su kaupu. Visas rajonas jau turi su
rinkęs $841.91. Jei priskaityti gausiąją kun. Augusti
no Petraičio, Šv. Kazimiero par., Worcester, Mass., kle
bono, auką — $400.00, kvota su kaupu jau būtų išpil-

Bolševikų Makalynė

— “Tarybų Lietuva” nu
siskundžia, kad okupuoto
je Lietuvoje esą žmonių, 
kurie saką, jog “ką sovie
tų Rusija yra padariusi per 
23 metus, mes, suprask, 
lietuviai, jau esame pada
rę per 4 mėnesius”. Tame 
pat straipsnyje sakoma, 
kad “mes turime reikalą su 
socializmu dar tiktai ke
lintas mėnuo. Daugumas 
mūsų seniau arba visai 
nieko apie tai nežinojo ar
ba tik labai miglotai tenu- 
sivokė (aš manau, dovano
kite, — pastebi laikrašti
ninkas, — kad dar ir dabar 
nedaug kas tepasikeitė)”.

Šis oficiozo “Tarybų Lie
tuvos” prisipažinimas yra 
vertingas daugeliu atžvil
gių. Mes praeisime tylomis 
pro frazę apie “socializ
mą”, kurį bolševikai vykdo 
Lietuvoje. Bet juk kai savo 
laiku buvo rengiami rinki
mai į “liaudies seimą”, ku
rio atstovai nubalsavo pri
sijungimą prie sov. Rusi
jos, tai buvo skelbiama, 
jog 99% gyventojų balsa
vę ir išreiškę val\ įsijung-

i

ŠTAI KELETAS FAKTŲ apie 
Fordo Darbininkus.

į

I Metų laikotarpiu, kuris pasibai
gė lapkričio 30 d., 1940 m., Fordo 
mokamos algos visose Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse palietė 
113,628 nuo valandų dirbančius 
darbininkus, neįskaitant raštinių 
darbininkų, studentų ar viršinin
kų. Jiems išmokėta . algomis 
$185,105,639.12. ši suma, aplamai 
paėmus, sudarė kiekvienam dar
bininkui $1.629.05 metinę algą. 
Pagal vėliausiai žinomus valdžios 
apskaičiavimus senatvės apdrau
dos įstatymo paliestų ir dirban
čių darbininkų aplama metinė 
alga buvo $841.00.
Jei visi 45.000.000 šio krašto dir
banti darbininkai gautų tokias 
metines algas, kokias gauna For
do darbininkai, tai jų metinės 
algos padidėtų virš $35,000.000.- 
000. tuo būdu padidinant nacio- 
nales pajamas apie 50%. Pagal
vokite, ką tokis pajamų padidė
jimas reikštų patiems šio krašto 
darbininkams ir Amerikos ūki
ninkams. kurių produktų kainos 
remiasi nacionalėmis pajamomis. 
Fordo Rouge dirbtuvėse darbi
ninkams algų skalė paremta tri
ni padalinimais, būtent: 
Neprityrusiems...

Mažiausia samdomoji alga .75c 
už valandą.

Pusiau-prityrusiems...
Mažiausia samdomoji alga — 
.80c už valandą.

Prityruaiems...
Mažiausia samdomoji alga — 
.90c už valandą. Padidinimas 
algų remiasi darbininkų gabu
mais ir tarnybos ilgumo laiku.

Neprityrusi e m s darbininkams 
mažiausių algų skalės Rouge 
dirbtuvėje yra aukščiausiomis vi
soje industrijoje. Prityrusių dar
bininkų aukščiausios algos paten
kinančiai lyginasi su kitų, arba 
yra net aukštesnės už kitų au
tomobilių dirbtuvių mokamas 
darbininkams algas.
Dabar keletas faktų apie Fordo 
darbininkų darbo sąlygas:
Ne tik sanitariškumo ir kitais 
sveikatos apsaugojimo žvilgs
niais sąlygos yra geriausios vi
soje industrijoje, bet taipgi For
das pralenkia kitus ir saugumo 
įtaisymais tikslu apsaugoti dar
bininkus nuo nelaimingų atsitiki
mų. Šį faktą patvirtina sekantis 
palyginimas nelaimingų atsitiki

mų icompensation) apdraudos 
išlaidų:
Pagal National Association of 
Underwriters apskaičiavimą ap
lama nelaimingų atsitikimų ap
draudos kaina yra virš $1.50 už 
kiekvieną $100 mokamos algos 
sumą automobilių išdirbystėje 
dirbantiems darbininkams. Tuo 
tarpu Fordo darbininkų nelaimin
gų atsitikimų apdraudos išlaidos 
yra mažesnės nei 50c.
Tas reiškia, kad susižeidimo gali
mybės Fordo dirbtuvėse yra žy
miai mažesnės, negu aplamai pa
ėmus kitose automobilių dirbtu
vėse.
The Ford Motor Kompanija netu
ri amžiaus apribojimo darbinin
kams, tikrenybėje net tiksliai 
stengiasi palaikyti darbe senes
nio amžiaus darbininkus. Apla
mas — 
tiek 
tose 
38.7
Vėliausi patikrinimai parodo, kad 
šiose Fordo dirbtuvėse arti pusė 
darbininkų buvo 40 metų am- į 
žiaus ar viršaus, kurie pasidali- J 
na į sekančias

25,819 
14,731 
3,377 
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Fordo darbininkų amžius Jį 
Rouge dirbtuvėje, tiek ir ki- i) 

artimose dirbtuvėse yra < 
metai.

tarpe 
tarpe 
tarpe 
tarpe 
tarpe

amžiaus grupes:
40
50
60
70
80

50
60
70
80
90

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero parapijos kleb. 
kun. I. Valančiūnas buvo susir
gęs. Sirgo apie porą savaičių, 
bet šiuo metu jau beveik pasvei- 

' kęs.
I

ti į “galingąją socializmo 
šalį”, o dabar pasirodo, 
kad “daugumas mūsų se
niau arba visai nieko apie 
tai nežinojo'arba tik labai 
miglotai apie tai tenusivo- 
kė”. Nors, pagal “Tarybų 
Lietuvą”, “dar ir dabar ne
daug kas tepasikeitė”, bet
tuo pat metu iš okupuoto-' 
sios Lietuvos kasdien Sta
linui siunčiami šimtai te
legramų, kuriose “Lietuvos 
gyventojai reiškia ugningą 
padėką už laimingo socia
listinio gyvenimo įvedi
mą”.

Kas pajėgs suprasti visą 
šią Lietuvos bolševikėlių 
galvojimo makalynę?

* rj>. ’

— “Tąrybų Lietuvoje” į- 
dėtas straipsnis, kuriame 
kritikuojami naujai išleis
tų sovietiškų lietuvių kny
gų viršeliai. Juos gaminę 
pataikūnai menininkai, bet 
skaitytojas negalįs supras
ti, ar viršelyje, tiek teksto 
iliustracijos estetiniam 
skoniui “tuo tarpu nepa
tarnauja”.

kiekviename name. Gydytojai 
pataria visiems šiltai apsireng
ti, nenušalti, dažnai gerti arba
tos su citrina.

cijos skyrius. Girdėti, kad pro
grama bus nepaprastai įdomi, 
nes jai vadovauja kun. V. Raila 
ir kun. J. Bagdonas, pagelbstint 
visiems parapijiečiams. Minėji
mas įvyks Šv. Jurgio parapijo
je, Richmonde. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti.

i

i 
I 

Girdėti, kad visose lietuvių! 
kolonijose daug serga. Daug 
serga ir mūsų Šv. Kazimiero pa
rapijoje. Kaikuriems padarytos 
skaudžios operacijos. Gripu ir 
slogomis yra sergančių beveik

Kaip kasmet 16 d. vasario Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
mas būdavo visur iškilmingai 
švenčiamas, taip ir šįmet nepri-i 
klausomybės šventė bus tinka
mai paminėta, nors Lietuva yra 
komunistų pavergta. Mūsų ko
lonijoje Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą ruošia Federa-

Sausio 1 2d. jaunosios choris
tės surengė vakarą arapijos sa
lėje. Vaidino “Nelaimingas Bui
kas”. Vakaro vaidintojos savo 
roles išpildė labai gerai. Vaidi
nimui vadovavo kun. dr. V. Mar
tusevičius. Vaidino sekančios: 
EI. Rimdeikytė, A. Mutoraitė, 
Marija ir Elena Skiotytės, A. 
Mažeikaitės ir Valerija Tiliūtė. 

Balandėlis.

i i

metų p 
metų £ 
metų J? 
metų 
metų 

reguliarių Jfj 
Kompani- t?

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

Virš taip vadinamų 
samdinių. Ford Motor __
ja pasamdė tūkstančius darbinin- p 
kų, kurie yra neregiai, invalidai 
ar kitaip patapę netinkamais Ji. 
produktyviam darbui, ir šiandien p 
jiems moka reguliario darbo va- p 
landų algą. Jie nėra parinkti dėl fr 
to. kad jie galėtų dirbti automo- K 
bilius ar prižiūrėti dirbtuvę. p 
Jiems mokamos algos dėl to, kad • 
Henry Fordo įsitikinimu yra. jog 
didelės kompanijos darbininkų 
gerbūviui užtikrinti atsakomybė 
privalo siekti pareigą globoti ne
laimingus darbininkus ir po to, 
kai jų produktyvės jėgos ir išga
lės išsibaigia.
Aukščiau nusakyta padėtis pa
remta tikrais faktais. Jie yra at
viri kiekvienam, kas tik nori 
skaitytis su faktais. Kiekvienas 
norintis gauti darbą... pirkti au
tomobilį... ar sudaryti sutartį na- 
cionalio apsigynimo darbams pa
siremiant žmoniško elgesio su 
darbininkais pagrindu, privalo 
padėti Fordą pirmoje vietoje jam 
priimtinų įstaigų sąraše.

i! 
<! 
i!
ii 
į!

FORD MOTOR COMPANY f
>a lygini mas nelaimingų atsitiki- priimtinų įstaigų sąraše. p

"DAMININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKŲ RCA ViCTOR
SEKANČIŲ PO 75c REKORDŲ

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polką 
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra

V-711-A-2 — Polka Internationąl 
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Silver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lavvrence 
Duchow & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka 
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Duchovv 
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danube Waves — Waltz
Blue Danube — Waltz—Victor Continental Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continental Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Polka
Aukso žuvytė, Polka—Victor Liet. Ork. 
J. Padaužos Grupė

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie, Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka 
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon.

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis 
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor.

V-14069-A-15 — Kalvelis 
Kepurine, Tautiškas Šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas šokis — P. četkauskas ir
S. Vilniškis 

V-14071-A-17 — Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — šv. Marijos Liet. Choras 

V-14072-A-18 — Malda į Mariją
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys
P. Četkauskas, akordeonu 

V-14077-A-22 — O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą 

V-14078-A-23 — Vėdaras
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą 

V-14O81-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow orkestrą 
Anykščių

V-21120-A-27
Students’ 

V-21121-A-28

Merginos, Polka—F. Yotko Orkest.
— Volga
Song — Sidor Belarsky
— Cio Ta Liuliu — Ukranian Polka

Korobushka, Polka—J. Davidenko, mandoiin 
V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine Brandy, 

Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 50 CENTŲ

<

dyta — rajonas jau turėtų $1241.91. Iš Cambridge, 
Mass., per gerb. kleboną kun. Pr. Juškaitį Fondui pri
siųsta $78.00. Viktorija Tarbokienė iš Roxbury, Mass., 
fondui prisiuntė $2.16. M. Mazgelis, Boston, Mass., 
$1.00.

♦

Connecticut rajone dar tik iš Waterburio centras 
tėra gavęs aukų. Federacijos skyriaus pirmininkas 
komp. A. Aleksis dvejais atvejais prisiuntė $210.00 
pastebėdamas, kad dar tik pradžia. Be to, Onos Norbu- 
tienės surinkta ir prisiųsta $5.00. Girdime, kad ir ki- . 
tuose Conn. apskrities miestuose eina darbas, tik kol i 
kas dar aukų fondo centras iš ten nėra gavęs.

Didysis New Yorko rajonas tuo tarpu gana iš- 
lengvo juda. Prie pirmiau paskelbtų aukų priskaitome J

; Amsterdam, N. Y., Lietuvių Komiteto aukas, prisius-Į f
• tas per Stasę Kisieliūtę — $50.00 ir iš E. White Plains, i l 
; N. Y., per S. Dailydėną $10.00 New Yorko rajone tu- j! 
; rime $120.00. S. Kisieliūtė savo laiške rašo, kad iš!; 
i Amsterdamo prisiųstos aukos Lietuvai Gelbėti Fon- ; 
Į dui dar tik pradžia... “stengsis pasidarbuoti daug dau- l 
! giau ir rengti įvairių pramogų, kad pakelti šį fondą < 
J daug aukščiau...” S. Dailydėnas gi iš E. White Plains ; 
! rašo, kad prisiųstoji dešimkė buvo surinkta pas jį per I
• Kūčias. Pagirtina, kad atgaivinama anų laikų lietu- l 
; vių paprotys kiekviena proga parinkti aukų Lietuvos ■ 
i reikalams.
į Šenadorio. (Shenandoah, Pa.) rajonas, kuriam 
Į paskirta sukelti $850.00, darbą jau pradėjo. Šaunią 
! pradžią, kaip praėjusią savaitę buvo paskelbta, pada- 
i re patsai Šenadoris, per savo gerb. kleboną kun. J. Ka- 
■ ralių prisiųsdamąs $92.00 Lietuvai Gelbėti Fondui ir 
; $18.00 į Federaciją. L. G. F. aukojo: kun. J. Karalius 

$25.00; Moterų Sąjungos ir L. Vyčių kuopos po $10.00; 
LRKSA 59 kp7 Apaštalystės Maldos Dr-ja, Rožančiaus 
Dr-ja po $5.00; kun. Batutis ir kun. Degutis po $1.00; 
Šv. Vincento Labdarybės Dr-ja $25.00. Susiorganiza
vęs čia, Shenandoah, Federacijos skyrius, kaip mato-į 
me, pradėjo veikti. Malonu girdėti, kad draugijos taip, 
gausiomis sumomis savo tautos reikalus remia. Rei-' 
kia tikėtis, kad šenadoriečių pavyzdį paseks ir kitų 
miestų lietuvių draugijos.

Iš Pottsville, Pa., per uolų veikėją Jurgį Klimą 
gauta $18.00. Aukos surinktos Minesville, Pa.;

Pittsburgh, Pa., rajonas paaugino savo kvotą, kai 
kun. E. Vasiliauskas, Homestead, Pa., liet. par. klebo
nas, prisiuntė to miesto lietuvių aukas $44.00. Viso tas 
rajonas dabar jau turi $176.82. Šio rajono kvota — 
$720.00. •

Chicagos rajonas daro pažangą, bet vis dar nepa
kankamą. Jam reikia surinkti $2,200.00. Ligšiol su-Į 
rinkta $518.39. Dar trūksta $1681.61. Dar teks gero-i 
kai padirbėti, kad savo dalį atlikti. Šiomis dienomis iš j 
Šv. Jurgio par. Federacijos skyriaus iždininkas komp. i 
A. Pocius prisiuntė fondui $36.80. Ona Aleliūnienė pri- Į 
davė žinomo biznieriaus Juozo Budriko auką $25.00. 
Aušros Vartų parapijos dar surinkta ir centrui pri-1 
duota $32.00. Be to, kun. A. Deksnis, pats Lietuvos pa
bėgėlis, aukojo $5.00. Šv. Antano Draugija, Cicero, iš! 
iždo paskyrė ir fondo centrui pridavė $5.00.

Iš Clevelando, Detroito ir Wyoming Klonio rajonųI 
tuo tarpu aukų į L, G. F. centrą negauta, tačiau turi-1 
me žinių, kad ten eina dideli prisirengimai ir, kai dar
bas bus pradėtas, ir kitus rajonus gali pralenkti. Jie į 
savo kvotas su dideliu kaupu žada išpildyti. Geriausio 
pasisekimo ir jiems ir visiems kitiems rajonams!

Darbuokimės, nes tauta laukia iš mūsų darbų ir 
aukų!

5

Akiras Biržys,

Polka

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka 
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Orch.

12191-F-52 — Golden Wedding — Polka 
Bummel Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikowski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade. Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Globė Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander's Polka — Ed. Krolikowski's Orch. 

12199-F-59 Flovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

16032-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviukas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16086-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — Šventoji Naktis— Pirma Dalis 
šventoji Naktis — Antra Dalis 
M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — įdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Polka 
Paprieniokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliubo Polka 
Linksmybės Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka 
šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polką 
“Ėjo Mikas”. Polka—Jonas Dirvelis ir Ork.

16170-F-70 — šiaučiaus Polka 
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork.

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras. barit. 
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka 
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — Kibartų Polka
, . Vystyčio Valsas
<, 16182-F-74 — Lakštutė Polka
Į> Sabas Gud, Polka—Worce$terio Liet. Ork.
i[ 16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina
'> žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
i1 Lietuvių Mainerių Orkestrą
'! 16201-F-76 — Virginia Polka
Į> Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą
< 16206-F-77 — Oi, Mergele

1 Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius,
■1 Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
į 16209-F-78 — Paukščių Polka

Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
16227-F-79 — Ūkininkų Polka

Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 
16229-F-80 — Tyliąją Naktį

Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 
16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klarnet 

ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas 

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese 
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogis 

16259-F-83 — Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—Shenandorio Liet. Main. Ork. 

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka
. Kuomet šoksi, Polka—A. šaukevičius,
i Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą
į 16284-F-86 — Kam šeri Žirgelį?
? Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir
5 J. Olšauskas su armonika

į

Leonardas šimutis, ALRKF Sekr., 
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, UI.

16299-F-87 — Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 

16300-F-88—Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą 

16302-F-89 — Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą

16303-F-90 — Polka Dėl Numylėtos 
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą

16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Guios Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, A. Vasiliauskas 

16305-F-92 — Daratytė — Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą

16306-F-93 — Ar atsiminsi — Angių Valsas, 
A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano-
Pupų Dėdė ir Dėdienė

16309-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. O va ron is

16310-F-97 — Jaunystės Meilė—Tango 
Septintam Rojuje, Anglų Valsas—A. šabaniausk.

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango 
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
įdainavo A. šabaniauskas

16312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės — 
Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Daineiės—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė
, Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys 

16314-F-101 — Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas. Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys

16317-F-1O4 — Sužadėtinių Valsas 
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
įdainavo Pupų Dėdienė

16318-F-1O5 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys 

16319-F-106 — Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys 

12193-F-107 — Krakovviak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikovvski’s Orch. 

16320-F-108 — Kretingos Polka
Merkinės Polka — Sakalauskas. įgrojo A. Biržys 

16321-F-109 Pasakykite Mergelės. Tango
Kai Smuku Groji Tu. Tango 
įdainavo A. šabaniauskas 

16O69-E-11O — Gegutė Polka... Armoniko Solo
Mieganti Gražuolė, — valsas 

16181-F-111 — Pora už Poros, Vaisas
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių 

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvanijos

Ork. J
Angliakasiai

Kaskas,Onos Katkauskaitės-Anna
Metropolitan Operos Artistės įdainuoti 

sekantieji rekordai:

16322-F-113 — Mano Rožė
Kur Bakūžė Samanota, įdainavo Anna 
akomp. V. Gailiaus

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė — įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus

REKORDAI PO $1.25

Kaskas,

ir Antra 
Ketvirta

61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma 
61004-F-202 — Liet. Vesleė—Dalis Trečia ir 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir šešta 
Visas įgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čekį arba money orderį. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 
prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

366 WEST BROADVVAY
“DARBININKAS”

SOUTH BOSTON, MASS.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ll

HUDSOH, MASS.
PRAKALBOS LIETUVAI 

GELBSTI PAVYKO

Gabaliausku ir Kneižiu buvo at
vykęs į prakalbas.

Surinktos aukos $26.75 per
duotos p. A. F. Kneižiui, kad 
pasiųstų Lietuvai Gelbėti Fon-

Sausio 18 d.. 7:30 vai. vaka-;dui (Antradienį) sausio 21 d. į 
re, Eagles svetainėje įvyks pra- »Darbininko” redakciją buvo at
kalbos, kurias suruošė LDS ir 
Moterų Sąjungos kuopos. Prin- 
cipaliu kalbėtoju buvo adv. Sta
sys Gabaliauskas iš Lietuvos. I

p. Stonis pradėjo prakalbas į- mą A p Kneižys).
žangine kalbele ir pakvietė sve-, p0 ko]ektos vedėjas pareiškė, 
tį, p. Antaną F. Kneižį, “Darbi- ’kad jeįgu kurįe nori ką nors 
ninko redaktorių, prakalboms jęiausti, tai gali klausti. Vienas 
vadovauti. paklausė apie sovietų raudono-

p. Kneižys, pasidžiaugęs Hud- sįos armijos kareivius, o kitas 
soniečių gausiu susirinkimu, buvo pradėjęs sakyti “spyčių”, 
perstatė kalbėti svečią iš Lietu- bet susipratęs nutraukė. Į klau- 
vos, adv. S. Gabaliauską. simus labai gražiai atsakė adv.

Adv. Gabaliauskas labai įdo- g. Gabaliauskas.
miai kalbėjo apie pavergtą Lie-, Reikia pastebėti, kad nė vie- 
tuvą, kur jis išgyveno 3 mene- nas bolševikėlis nedrįso ginti 
sius po sovietų Rusijos valdžia, Stalino “saulės”.
Pasakojo kaip sovietų komisą-1 vedėjas Ą. F. Kneižys pagyrė 
rai iš pat pirmųjų savo valdymo Hudsoniečius, kad jie taip karš- 
dienų pradėjo griauti viską iš tfl1- remia Lietuvą ir lietuvių ko- 
pagrindų, kas lietuvių buvo su- vą dėl' Lietuvos išvadavimo iš 
kurta per 22 nepriklausomo gy- sovietų vergijos.
venimo metus. Tuojau uždarė PrakaIbos visiems, net ir 
visus lietuvių laikraščius ir į jų tiems, kurie davė klausinius, pa
vietą įkūrė laikraščius, kurie tiko ir pageidavo daugiau tokių 
spausdinami lietuvių kalba, bet prakalbų.
rusų komunistų dvasioje. Sovie-j LDS ir Moterų Sąjungos kuo- 
tų komisarų įsakymu, lietuviai 
parsidavėliai — Paleckiai ir ki
ti, daugumoje žydai, pradėjo 
persekioti ir terorizuoti patrijo- 
tinguosius lietuvius, areštuoti 
ir grūsti į kalėjimus, vežti juos 
į gilumą Rusijos, kad paskui ga
lėtų be jokių kliūčių 
viską kas lietuviška, 
katalikiška.

Šiame trumpame
negalima viską atpasakoti, ką Gabaliauskas.
pasakojo adv. S. Gabaliauskas.1 riqko pilnutėlė salė. Kalbėtojas 
Žmonės atydžiai sekė kiekvieną kalbėjo net dviems atvejais. Jo 
adv. Gabaliausko žodį, ir įsiti- kalba buvo labai įdomi ir inte- 
kino į kokią baisią ir žiaurią resinga. Aukų surinkta $61.61. 
vergiją pateko mūsų tėvynė 
Lietuva.

Paraginti gelbėti Lietuvą iš 
sovietų bolševikų vergijos, susi
rinkusieji pagal išgalės aukojo laikraščius 
į Lietuvai Gelbėti fondą.

Aukojo šie: po $1.00 — A. Šū
kis. Antanina Šukienė, A. Janu- režisavo kun. K. Jenkus. Veika- 
šis, J. Petkevičius, D. Sabeika, jas labai pamokinantis. Lošėjos 

C. Sabeikienė, tikrai meniškai vaidino, tik ap
gailestautina, kad žmonių susi- 

, rinko nedaug ir Sodaliečių vos 
tik kelios.

vykęs kun. P. Juras, ALRK Fe- 
, deracijos iždininkas, kuriam 
Hudsoniečių aukas ir įdaviau, 
atrukavęs $2.00 už radio skelbi-

pos vertos pagyrimo už prakal
bų surengimą. Rap.

MONTELLO, MASS

DARBININKAS

PUIKIAI PAVYKO
Penktadienį, sausio 17 d., 7:30 

vai. vakare. Šv. Roko par. salė
je įvyko Katalikų Federacijos 
prakalbos. Kalbėjo nesenai at- 

aprašyme vykęs iš Lietuvos adv. Stasys 
Klausovų prisi-

sunaikinti 
tautiška,

LAVRENCE, MASS.

dybinius metus, ir laimingai 
švęstų auksinį jubiliejų!

Bankietas dėl pp. Zaveckų 
buvo labai šaunus. Garbė tenka 
šeimininkėms ir šeimininkams, 

iš anksto tam buvo 
Kaip teko sužinoti 
darbo įdėjo šie as- 
Povilaitienė, A. Ra-

nes jie jau 
prisirengę, 
daugiausia 
menys: E.
daitienė, jų duktė Ona Zavec- 
kaitė, M. Kirslienė, A. Eačins- 
kienė, p. Zdanavičienė, A. Ža
kevičienė, R. Monkienė, p-lė 
Žekvičiūtė, p-lė S. Monkiūtė, pa
nelė O. Povilaičiūtė, B. Lauru- 
tienė, p-lė V. Cetkauskiūtė, po-

1 nia Gricienė, A. Mažutaitis, P. 
I Radaitis, bankieto gaspadorius, 
' P. Kiršlys, J. Roketenetz, R. 
Gricius, A. Gricius, p-nia M. 
Gricius, J. J. Povilaičiai, Jr. ir 
p. F. Vaitkus, kuris daug pasi- 

I darbavo, savo automobiliu nu- 
i veždamas reikalingus daiktus, ir 
valgius į svetainę. Garbė tenka 
poniai A. Bačinskienei, kuri 
daug darbavosi ir mandagiai su 
kitomis šeimininkėmis patarna
vo svečiams. A. D.

pp. Antanas ir Marcelė Zaveckai ir šeima.
f

dar priklauso.
16 d. AntanasCAMBRIDGE, MASS

Iškilmingos pp. Zaveckų 
Sidabrinės Vestuvės

.'7

$

LEWISTOH, ME

ISSISIUBAVIMU!
Kailinių Kainos Kyla!

I. J. Fox kailinių krau- Z 
tuvė šiandien nuo pir- 1 
mos Sausio paskelbė f 
January Sale — Sau-« 
šio Mėnesio Išparda
vimą, kuris eina dideliu išsiubavimu. Šiame iš
pardavime nevien kailinių kainos yra labai nupi
gintos, bet čia yra ir didelis kailinių pasirinkimas. 
Čia galima gauti nuo mažiausio saizo iki didžiau
sio.

P:

• v

I

Atėjusios j krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų lietuvis šios firmos atstovas p. B. Ko- 
raitis, kuris yra kailinių ekspertas. Jis primieruos 
kailinius pagal jūsų figūros ir skonio. Per jį pirk
damos kailinius gausite 10% nuolaidos.

Kad ir suvėluota, norėčiau per 
pasidžiaugti So. 

Bostono Sodaliečių vaidinimu, 
“Prarastas Pašaukimas”, kurį

E. Sedlevičienė,
C. Yakobis, A. Janavičienė, K. 
Staniunienė, J. S. Baranauskie- 
nė, E. Suslavičienė, Petras Sto
nis. Mr. & Mrs. Charles Staniu- 
nas, Veronika Bonalytė, Anta
nas Sedlevičius, Juozas Šūkis, 
Veronika Tamošiūnienė, Mr. & 
Mrs. Charles Shusta, E. Davai- Turn Hali. Tikisi daug jaunimo 
menė, F'*”’---- n - —
Bakšanskas, Ona Belaskaitė. L.
ui.į0111 r ...

mis sudėjo $2.75. Viso $26.75. Iš 
tų aukų už radio skelbimą išmo- ’ 
keta $2.00. LDS. ir Moterų Są
jungos kuopos iš savo iždo už
mokėjo už svetainę ir plakatus. 
Hudsoniečiai tikrai patriotingai 
pasirodė, užjausdami pavergtą 
Lietuvą. Pertraukoje keletą žo
džių pasakė adv. B. Sykes iš.bo. nes visos 
Norwoodo. kuris kartu su adv. dirba.

Šv. Pranciškaus parapijos cho
ras, šeštadienį, sausio 25 d., 
rengia savo metinius šokius

rios ir šiandien 
11916 m. sausio 
Į apsivedė su p-le M. Kavoliūte iš 
i Cambridge, Mass. Po vestuvių 
[persikėlė gyventi į Cambridge,

Sekmadienį, sausio 19 d., Co-jkur iš šiandien dar tebegyvena, 
lumbus salėje, pp. A. M. Zavec- Į Atvykęs Antanas į Cambridge, 
kai šventė savo 25 metų vedybi-1 tuojau griebėsi katalikiškos 
nio gyvenimo jubiliejų. Pagerb- darbuotės, prisirašė prie Šv. 
ti ponų jubiliantų susirinko virš Stepono draugijos ir dabar jau 
dviejų šimtų asmenų. Prie gra- penki metai yra jos pirmininku, 
žiai išpuošto garbės stalo, tarpe Be to jis priklauso prie sekan- 
žymių svečių, giminių ir drau- čių organizacijų: LDS 8-tos kp.. 
gų, linksmoj nuotaikoj sėdėjo ir §v. Vardo d-jos ir jai pirminin- 
ponai jubiliantai. Pokylio vedė- kauja, vadovauja Federacijos 
jas Dr. p. J. C. Landžius (Sey- i6_tam skyriui ir yra LDS Nau- 
mour) pasveikino jubiliantus ir josios Anglijos Apskričio pirmi- 
pasakė kalbą, apibudinančią ju- ninku. Taip pat yra Naujosios 
biliantų gyvenimą. Jubilian- Anglijos Federacijos Apskričio 
tams įteikta gražus meilės rožių pirmininkas. Antanas veiklus ir 
bukietas. Kleb. kun. Pr. J. Juš- parapijos visuose parengimuo- 
kaitis, pasveikinęs ponus jubi- ge. Jis visuomet su mielu noru 
liantus, įteikė jiems gražią ii- darbuojasi parapijos naudai, 
gos atminties dovanėlę; taip pat Dar reikia pažymėti, kad Anta- 
įteikta graži dovanėlė Nukry-Jnas išgyvenęs Amerikoj ilgus 
žiuoto Jėzaus Seselių vardu. Ju- metus nė kiek neištautėjo, bet 
biliantai be to susilaukė gražių jjs pasiliko tikras lietuvis, ir 
dovanų iš giminių, draugų ir šiandien darbuojasi Tėvynės 
pažįstamų. Dr. p. Landžius per- Į naudai. Antanas labai gražiai 
statė kalbėtojus ir asmenis, ku-' vartoja keturias kalbas, būtent: 
rie pasakė kalbeles, liečiančias lietuvių, anglų, lenkų ir rusų. p. 
pp. Zaveckų gyvenimo biogra-'A Zavecko žmona M. Kavoliū- 
fiją taip pat iš publikos dauge- tė atvyko Amerikon 1913 m., 
lis asmeniškai sveikino gerbia-' iiepos mėnesį. Ji paeina Lietu- 
mus jubiliantus: Pasakė kalbas'voj Kauno apskr., Vaižgirių
ir linkė jo širdingiausių linkėji-' vals., paškinių kaimo. Jos tėve- 
mų, šie asmenys: kleb. kun. Pr. jįai abu mirė jai dar mažytei e- 

, Juškaitis ,kun. A. Baltrušiūnas, sant. Ji paeina irgi iš pavyzdin- 
administratorius gos lietuvių šeimos, 5 brolių ir

Feliksas Davainis, B. jr iš kitų parapijų.
Tas patsai choras ruošia pro- 

Smulkiomis auko- gramą su dainomis vasario 16 
d., paminėjimui Lietuvos nepri
klausomybės sukakties.

Mūsų kolonijoj siaučia slogų 
epidemija, nes labai daug sirgu- 

• liuoja.
I

Mažai randasi žmonių be dar- 
dirbtuvės gerai 

Aušrelė.*

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Maaa. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Eoston, Maaa. 

Prot RaBt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maaa 

Fln. RaSt. — Marijona MarkoniutL
4115 Washington St.. RosiindaJa. 

Tel. Parkuay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniu liūtė,

105 West 6th St.. So. Boston. Maaa 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston.
Kaaoa GI.—Marijona AukttikalnlenB,

111 H SL. So. Boaton. Maaa.
Draugija aavo susirinkimus laiko kaa 

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

finais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raktininką

6V. JONO EV. B L. PAIALPINtB 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkai, Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

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

Prot RaėL Jonas GUneckla,
5 Thomas Pk., So. Boston. Ma* 

Fln. RaSt. Aleksandras Ivaftka,
440 E. Slxth St, So. Boston, Ma* 

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

Maršalka. Jonas Zaikia,
7 VVinfield SL. So. Boston, Ma*

Draugija talko susirinkimus kas tre 
člą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 4fc 
E. 7ta SL, So. Boston, Maaa.

šeštadienį, sausio 11 d., mirė 
Vladas S. Buivydis, 52 metų į 
amžiaus. A. a. Buivydis kilęs iš j 
Lietuvos, gimęs 1888 m. Į Ame
riką atvyko prieš 30 metų. Ve
lionis priklausė prie Šv. Baltra
miejaus d-jos, buvo iždininkas 
D. L. K. Gedimino draugijos ir 
narys Šv. Juozapo parapijos. 
Nuliūdime paliko savo žmoną, 
tris dukteris ir gimines. Palai
dotas iš Šv. Juozapo parap. baž
nyčios Mount Hope kapinėse.

HORflOOD, MASS.
Sekmadienį, sausio 19 d., 7:30 

vai. vakare, parapijos svetainėje 
įvyko Sodaliečių parengimas. 
So. Bostono lietuvių parapijos 
Sodalietės, vadovaujant kun. K. 
Jenkui suvaidino gražų ir turi
ningą veikalą “Prarastas Pa
šaukimas”. Žmonėms vaidinimas 
labai patiko, ir džiaugiasi turė
ję progą pamatyti.

Čia galima išmainyti senus kailinius į naujus. 
Už senus duodame didelę nuolaidą. Galite įsigyti 
kailinius labai prieinamomis sąlygomis, įmokėda- 
mos mažą dalį, o balansą mokėti kas mėnuo pagal 
išgalės. Taigi, pasinaudokite Sausio mėnesio Iš
pardavimu, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien 
ir įsigykite naujus elegantiškus kailinius, kol kai
nos yra žemos. Reikia žinoti, kad kailių kainos 
dabar labai kylą. Kitais metais šiuo laiku gal už 
tokius pat kailinius reikės mokėti 45% daugiau. 
Taigi, pirk juos šiandien!

i I

AI1 WASHINGTON STREEl 
Boston, Mass.

Sekmadienį, sausio 26 d. laike 
8 vai. šv. mišių Šv. Jurgio lietu
vių par. bažnyčioje Sodalietės 
bendrai priims Šv. Komuniją.

“Darbininko” ;
A. Peldžius, Dr. J. Repšis, p. 4 seselių. Atvykus Amerikon, ji 
Kavolius, ponia Landžienė (Sey- taipgi stojo katalikiškon veik- 
mour), p-lė B. Kavoliūte, ponia ion. šiandien x " 
Repšienė, ponia Povilaitienė, ir Nekalto Prasidėjimo 
daugelis kitų. Ponams jubilieja- draugijos. Moterų Sąjungos ir 
tams, p. Repšienė sudainavo po- §v Teresėlės draugijos. Ponia 
rą dainelių, pritaikintų jų iškil- Zaveckienė 1928 metais, kleb. 
mėms. Taip pat neištrūko ir po- kun. p. Juškaičiui padedant, su- 
nai jubiliantai netarę keletą žo- organizavo Šv. Teresėlės drau 
džių. Iš ryto ponams jubilian-: gįją, kuriai ji ir vadovauja iki 
tams N. P. parap. bažnyčioj bu-šiai dienai. Ponai Zaveckai y- 
vo atnašautos šv. mišios jų in- ra darbštūs žmonės, ir geri ka- 
tencijai, kurias atnašavo kleb. atlikai. Jie užaugino gražią šei- 
kun. Pr. Juškaitis. pp. Zaveckai mynėlę ,kurią sudaro dvi dukre- 
visų Cambridžiečių yra mylimi lės, Onytė ir Alenutė, 
žmonės, jų nenuilstama darbuo- žiai kalba lietuviškai, 
tė katalikiškoj veikloj visiems f baigusios Cambridge 
yra gerai žinoma, p. A. F. Za- parapijos 
veckas paeina iš Lietuvos, Ponai Zaveckai per 25 vedybi- 
Kauno apskr., Raseinių vals., nio gyvenimo metus,
Gervinių vienk. p. Zavecko tė- turėjo daug sunkių kliūčių nu- 
velis Mateusas dar gyvas, o mo- galėti, bet jie visas gyvenimo 

kliūtis lengvai nugalėjo už tai, 
kad jie niekados neužmiršo Die
vo. Dievo padėdami, ranka į 
ranką sumaniai ir tvarkingai 
vairavo gyvenimo laivą. Mums 
visiems lieka tik palinkėti pp. 
A. M. Zaveckam ilgiausių ir 
laimingiausių ateities gyvenimo 
metų, ir kad gerbiami jubiliantai 
laimingai išgyventų kitus 25 ve-

tinėlė Ieva jau 3 metai kaip mi
rus. p. Zaveckas paeina iš pa
vyzdingos ir gausios šeimos, bū
tent 7 brolių ir 5 seselių. Anta
nas atvyko Amerikon 1913 m. 
rugsėjo 7 d. Antanas iš mažų 
dienų buvo tėvelių išauklėtas, 
katalikiškoj dvasioj. Tuoj prisi
rašė prie R. K. šv. Kazimiero 
pašalpinės draugijos, prie ku-

ji priklauso prie 
» Moterų

prie parapijos choro ir nekartą pasakyta, kad D-ja turi 17 šim- 
savo maloniu balseliu yra pa- ’tų dolerių turto, o turi būti 
linksminus klausytojas įvairio- j draugija turi 17 tūkstančių tur- 
se pramogose, per radio, ypač to.
sąjungietes. Ilgiausių metų lin- --------------
ki kuopos narės!

Šiomis dienomis pas A. F. dėl susirgimų buvo uždaryta 
Kneižius lankėsi p. T. Mitchell net daug mokyklų. Daug fabri- 
iš Nashua, N. H., sąjungietė 58- ke mašinų stovi be darbo, nes 
tos

Daug sergančių. Mūsų mieste

kuopos.

Pereitą šeštadienį adv. S. Ga
baliauskas lankėsi pas kleb. 
kun. S. Kneižį, p. A. F. Kneižį ir 
adv. B. Sykes. Pastarasis susi
pažino su adv. Gabaliausku Lie
tuvoje, kada jis su žmona buvo 
nuvykę, rados, 1935 m. Iš Nor- 
ko į Worcester, kur įvyko pra- 
woodo adv. Gabaliauskas išvy- 
kalbos abejose lietuvių parapi
jose.

Norwoode adv. S. Gabaliaus
kas kalbės vasario 9 d.’, 3:30 
vai. po pietų Šv. Jurgio lietuvių 
par. svetainėje.

Koresp. daug serga ir darbininkų. 
Dsūkelis.

NASHUA, N. H.
—

LDS 65 kp. susirinkimas įvy
ko sausio 19 d. Susirinkiman at
silankė daug narių ir užsimokėk

GARDNER, MASS.

daug svarbių reikalų, dauguma 
tų reikalų palikta sekančiam 
susirinkimui. Valdybon išrink
ta: pirmininku — Petras Aukš
tikalnis, finansų raštininku —

‘Alekas Juška, iždininku — Ale-

abi gra- 
nes yra 
lietuvių 

pradžios mokyklą.

be abejo,

Lietuvos Vyčių 27 kp. kviečia 
p. Januškevičių parodyti juda
mus paveikslus iš Lietuvos va
sario 16 d., 7:30 vai. vakare Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje. 
Tai gražus L. Vyčių kuopos už
simojimas paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą 
1918 m. gražiais Lietuvos vaiz
dais. CSN.

Šv. Petro ir Povilo Broliškos 
D-jos susirinkimas įvyko gruo- 

jo savo metines duokles už 19411 džio n d, 4949 m Susirinkimas 
metus, ir gavo gražų Darbinin- buvo labai sklandus, aptarta 
ko” kalendorių. 1

Komisija, kuriai vadovauja 
T. Kisielienė ir D. Stepanavičie- 
nė pranešė, kad kortų vakarėlis 
parapijos naudai įvyko sausio 
23 d.

Prie kuopos prisirašė trys kas Nekutis, protokolų raštinin- 
nauji nariai: Uršulė Grauslie- ku _ Antenas Nalevaika, kasos 
nė. Antanas Norkūnas, pirmasis prižiūrėtojais — Antanas Gle- 
lietuvis policininkas ir jo žmo- baučius ir Povilas Taresaučius, 
na Elena. Jiedu abu yra žymūs maršalka — Antanas Marcenka. 
parapijos ir organizacijų rėmė
jai.

Sekantis šių metų susirinki
mas įvyko sausio 21 d., 1941.

Finansų Sekretorius.

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos kursai įvyks pirmadienio 
vakare, sausio 27-tą pp. Wara- 
bow įstaigoje, Washington St., 
Norwoode, 7:30 vai. vakare.

Bus įdomi programa, nes ko
misija pakvietė labai interesin
gą kalbėtoją. Patartina visoms 
sąjungietėms dalyvauti kursuo
se. Y.

Sausio 21 d., kuopos narė pa
nelė Ona Karnilaitė minėjo savo 
gimtadienį. Onutė priklauso

PAGERBS SPORTININKĄ 
ANTANĄ KISIELIŲ

Adolfo Kisieliaus, Bostono 
Kolegijos žymaus sportininko, 
pagerbtuvėse dalyvavo virš 800 
žmonių. Ceremonijų vedėjas bu
vo teisėjas Boleslovas Degėsis, ___
kuris pakvietė pakalbėti daug 25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
miesto valdininkų ir žymių sve- bininkas”, 366 W. Broadway, 
čių. Programą sudarė kalbos, So- Boston, Mass.

H i' I ’ i

i

11
l Parašė Kun. J. Paškauskas. 
{Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik

sveikinimai ir paveikslai, kurie 
buvo nufilmuoti laike paskuti-! 
nių rungtynių Bostono Kolegi
jos ir Tennessee kolegijos.

Pagcrbtuvėse dalyvavo daug 
lietuvių, kurių tarpe buvo ir 
kleb. kun. Liutkus.

“Darbininko” No. 5 tilpo ap
rašymas apie šv. Kazimiero dr- 
ją ir įvyko klaida. Aprašyme
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VIETINES ŽINIOS
. .. r ’ *

AUKA LIETUVAI

iš

ŽINUTES

Penktadienį, po Šv. Valandai, 
įvyks Šv. Petro parapijos komi
sijos ir abelnai veikėjų susirin
kimas.

Šeštadienį, 10 vai. ryte, bus 
šliūbinės šv. mišios naujavedžių 
Kazimiero Vilniškio ir Anasta- 
lijos Podelytės intencijai.

Vakare, tą dieną, baigsis Baž
nyčios Vienumo Oktavos pamal
dos, kurias sėkmingai veda mi
sionierius kun. Pranas E. Yon- 
kus, O. P.

DARBININKAS
JAU PASVEIKO 
IR DIRBA

— T

p. Amilija Žukauskienė 
į Suffield, Conn. prisiuntė “Dar- 
bininkui” §3.00 ir prašo perduo- 

Lietuvą, Federacijos skyriaus j ti Lietuvai Gelbėti Fondui. Tai 
vadovybėje, Lietuvos Gelbėjimo gražus pavyzdys ir kitiems, kur 
Fondo naudai. Skyrius stengiasi nėra Lietuvai Gelbėti Fondo 
gauti “Amerikos” redaktorių skyriaus arba parapijos siųsti 
poną J. B. Laučką pakalbėti tą aukas tiesiai Lietuvai Gelbėti

I

vakarą apie Lietuvos reikalus. ■ Fondui, 2334 So. Oakley Ave„ 
Būtų gražu, kad daug atsilan- Ccicago, III. išrašant čekį arba 
kytų ir jaunimo. Money Order kun. P. Juro, iž-

------------ dininko, vardu arba “Darbinin- 
Daug visokių žmonių lanko kui„ w Broadway, So.

Dr. kun. K. Urbonavičių ligonį 
Baker Memorial ligoninėje. Sau
sio 22 d., atlankė jį Tėvas mi
sionierius Aukštikalnis, S. J., ir pasiuntėme kun. P. Jurui, Lie- 
kun. P. A. Virmauskis. Ligonis tuvai Gelbėti Fondo iždininkui, 
eina geryn ir mano neužilgo ap
leisti ligoninę. Tėvas Aukštikal
nis šiuom tarpu yra apsistojęs 
pas kunigą Juškaitį Cambridge.

p. Jonas Kumpa, “Darbinin
ko” Intertype operatorius, po o- 
peracijos jau pasveiko ir pirma
dienį, sausio 20 d. pradėjo dirb
ti. Jaučiasi gana gerai.

PADĖKA

4>. Žukauskienės auką $3.00

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Sovietų Kolchozai
- Sovietų Sąjungos ofi-|'Paščio, nuo 1939 m. lie- 

ciozas “Izvestija” įsidėjo 
straipsnį, kuris pačių ko
munistų lūpomis nupasa-

runkelius ne į’Vilkaviskio 
geležinkelio stotį, o ark
liais į Mariampolės cuk
raus fabriką, bus moka
mas priedas po 30 centų už 
centnerį. Tik ką prieš ke
lias dienas buvo pranešta, 
kad vagonus prekėms pa
krauti reikia užsakyti 
bent vieną mėnesį iš anks
to.

Tenka ta proga prisimin
ti, kad Lietuvos geležinke
liams “tvarkyti” iš Mas
kvos yra atsiųstas kaipo 
vyriausias direkt orius 
‘draugas’ Lochmatov. Kas 
moka rusų kalbos, tas ži
no, kad ta pavardė paeina 
nuo žodžio, lietuviškai iš
vertus, “driskis” arba ‘ku- 
dlius’. Maskvos kudlotų 
driskių dabar yra prigūžė
jusi visa okupuotoji Lietu
va!

pos 1 d. prie kolchozų pra
dėta steigti specialiniai gy
vulininkystės ūkiai. Juose 
1940 m. rugsėjo 1 d. buvę 
3,3 milijonai raguočių, 400, 
000 kiaulių ir 3,5 milijonai 
avių ir ožkų. Tačiau tie ū- 
kiai iki šiol neturi tinka
mų pastatų, todėl, kaip sa
ko “Izvestija”, “tūkstan
čiai jaunų gyvulių žuvo”. 
Ketvirtajai avių daliai, 
penktajai daliai kiaulių ir 
pusei raguočių kolchozuo- 

’ se nesą jokių tvartų. Todėl,

ris sausio 19 d. atnašavo šv. mi- 
T. .. , . . . t, -• , • šias mūsų intencijai.Karčiauskienei ir p. Berzinskie-, * J

. , , . . Lai Dievulis atlygina visiemsnei, sunam ir dukteriai uz su-Į °
. ,. . gausiomis malonėmis.rengimą šaunaus bankieto mus ° 

pagerbti 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Mes 
nesitikėjome, kad turime tiek 
daug draugų ir prietelių, kurie 
mus gerbtų.

Dėkojame už surengimą, svei
kinimus ir dovanas, ypač šiems 
asmenims: pp. Karčiauskam, 
Beržinskienei, Navickienei, Tu- 
mienei, B. Mikėnaitei, p-lėm 
Marijonai ir Eleonorai Wogick, 
sūnam ir dukterei, kun. P. Moc
kui iš Coaldale, Pa., p. Antana
vičienei, p. Goolhas. p. Bušma
nam, S. Kavaliauskui, p. San- 
dienei, Dobilienei, K. Luiniui, p. 
Rudžiui, ir visiems kitiems, ku
rie kokiu nors būdu prisidėjo 
prie to šaunaus bankieto.

' t
Dėkojame visiems darbinin

kams ir darbininkėms, ypač pp. 
Tilenienei, Ančiukaitienei ir

Nuoširdžiai dėkojame p. M.

• v

Rokas ir Morta Alėiauskai.

Lankėsi Kazys 
Vilniškis

I

ŽIURSTŲ IR KAKLA
RYŠIŲ BALIUS

Ketvirtadienį, sausio 23

Daktaras Juozapas Mikalionis 
praneša saviškiams, kad jis už
sidėjo gydytojaus ofisą, 548 Ė. 
Broadway, So. Boston, Mass.

j

Sausio 21 d., 7:30 vai. vak., 
parapijos knygynėlyje, 492 E. 
7th St., prasidėjo Lietuvių kal
bos pamokos. Jaunimas nema
žai pasitarnaus Lietuvių tautai 
belankydamas tas taip svarbias 
ir reikalingas pamokas. Mūsų 
jaunimas nori kalbėti lietuviš
kai, bet yra jam sunku. Todėl 
jis turėtų pastudijuoti. Ir 
sunkumas palengvėtų.

Aną trečiadienį sodalietės 
rėjo Whist Party, kuri gerai 
sisekė.

tas

tu-
pa-

Sausio 26 d., sekmadienį, 7 v. 
vakare, bažnytinėje salėje, W. 
5th St., Juozas Januškevičius 
rodys judamus paveikslus apie

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

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

(pagal sutarti)

Tel Kirkland 7119

Pauline Luzadas, MD., 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadway, 
Cambridge, Mass.

Valandos: Nuo 2 iki 4 
” Nuo 6 iki 8.

Sekmadieniais pagal sutarti.

| Tei. 'ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis

I
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

/

Dr. J. C. Landžius 
(Seymour) 

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

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

534 Broadway, 
. So. Bostooj Mass.

Tuo pat žygiu Tėvas Aukšti
kalnis su kun. Virmauskiu at
lankė ir ponią Kiburienę, kuri 
taip pat sveiksta.

šeštadienį, sausio 25 d., 7 vai. 
vakare, Parapijos salėje, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass., į- 
vyks Lietuvos Dukterų po globa

TRIUKŠMINGAS PILIE- Motinos Švč. draugijos, metinis, 
ČIŲ DRAUGIJOS SUSI- Į įdomus žiurstų ir kaklaryšių 

RINKIMAS ■ balius. Pirmą kartą Bostonie-
------------ _ čiai turės progos dalyvauti ne

paprastame parengime. Moterys 
ir merginos gaminasi kuo įdo
miausius žiurstus, siuva įvairius 
kaklaryšius, ir kurių žiurstas 
ar kaklaryšis bus Įdomesnis ir 

i gražesnis, tai tie gaus gražias

Sausio 16 d. įvyko So. Bosto
no Lietuvių Piliečių D-jos me
tinis susirinkimas, kuris buvo 
nepaprastai triukšmingas. Be- ’ 
veik per visą susirinkimą pirmi
ninkavo naujasai d-jos vice-pir-' 
mininkas S. Mockus. Daugiau- dovanas. Baliuje naujos narės 

i bus priimamos į draugiją be į- 
stojimo mokesnio. Geriausia 
proga prie šios draugijos prisi- 

spausdinto ant d-jos oficialės rašyti metiniame žiurstų ir kak-

šiai triukšmo kilo dėl rinkimus“ 
pralaimėjusio, finansų raštinin
ko p. S. Minkaus laiško, at-

atskaitos be valdybos ir direk
torių žinios, kuri buvo išsiunti
nėta visiems nariams. Tame 
“laiške” statoma 
klausimų,

laryšių baliuje.

Visi, senesnieji ir jaunimas 
įvairiausių kviečiami į šį linksmą balių at- 

ir metama visokių silankyti, linksmai laiką pra- 
kaltinimų netik pirm. p. T. Gre- leisti, prie geros muzikos pasi- 
viui, bet visai valdybai ir direk-' šokti ir konteste dalyvauti, 
toriams, kurie vadinami “silp- Rengėjos.
nakeliais” — “weak kneed”. Ten 
klausiama, kas gavo §476, §369, 
§369.50, §106 ir §935.00 sumas 
pinigų. Kokią teisę pirm, turįs 
kaltinti jo žmoną ? Klubo reika-. derniška barbemė 
le ir daugybę kitokių klausimų ■ 152 Cambridge St., Cambridge, 
statoma ir kaltinimų metama. ' Mass. Atsišaukite tuojau, virš 

Kuomet adv. Kalinauskas pa- i aduotu adresu. (24)
siūlė šį Minkaus “laišką” per
skaityti lietuviškai tai Minkus 
protestavo, sakydamas, kad 
verčiant į lietuvių kalbą būsian
ti iškreipta mintis, nes pav. kaip 
adv. išversiąs žodį “Charlie 
McCarthy”.
perskaitoma lietuvių kalboje. 
Vėliau adv.
reiškia lietuvių kalboje “Char
lie McCarthy”, Tai esanti me
dinė lėlė, kaip siūlai traukomi, 
taip ta lėlė “kalbanti”, t. y. pa
našiai Minkus “kalbąs”. Vienu 
tarpu Minkus pasiėmė į rankas 
kaliošus, kepurę ir plosčių ir 
klausia: “ar norite, kad aš išei
čiau”. Vienas balsas atsiliepia: 
“pabūk dar biskį” ir Minkus 
pasilieka. Grevis paėmęs finan
sų knygą rodo, susirinkimui, 
kaip ten rašyta raudonu paiše
liu, suklijuota kaikurie pusla
piai, pareikšdamas “matote, 
koks čia darbas”. Tuo tarpu 
Minkus pašokęs rodo į lubas, 
per kurias vanduo prasisunkęs 
ir pareiškia: “matote, koks čia 
darbas”. Puslapius suklijavęs; 
dėl įvykusios klaidos, “kad' 
džentelmoniškiau atrodytų”.

Galop nutarta visas reikalas 
pavesti direktoriams išspręsti ir 
savo rekomendaciją pateikti se- 
kančiams susirinkimui. Piliečių 
draugijos valdybą šiais metais 
sudaro: Pirm. T. Grevis, vice- 
pirm. — S. Mockus, prot. rašt.— 
J. Lekys, fin. rašt. — P. Dū
mas, ižd. — A. P. Neviera, mar
šalka — V. Paplauskas. Direk
toriai : A. P. Bernotas, Dr. A. L. 
Kapochy, adv. J. Cunys, A. J. 

įNamaksy, J. L. Petrauskas, V. 
• Jakštas ir J. Naujokas, Jr. 
| Charlie Mc-ty.

Ketvirtadienį, sausio 23 d., > - - - .
“Darbininke” lankėsi buvęs “A-:Pav* Maskvos ir Leningra- 
menkos” redaktorius, adminis- ‘ *> gy™lia> Pąlię-
tratorius, Lietuvos Importo-Ex- 
porto Iždininkas, Kazys Vilniš
kis. Ateinantį šeštadieni, sausio 
25 d., 10 vai. ryte, Šv. Petro par. I - - 
bažnyčioje, So. Bostone p. K. gum- 
V-ilniškis priims moterystės sa
kramentą su į 
lyte, bostoniete. Pp. Vilniškiai 
mano apsigyventi New Haven, j 
Conn.

p-le Alena Puode- *>?M

PASi NAUDOKITE
PROGA

kami arba iš lentų sukal
tose prapučiamose darži
nėse, arba net stačiai nak
tį paliekami po plynu dan- 
'-----. Valdžia tvartams
statyti paskyrusi 140 mili- 

taciau vieti
nės rajoninės organizaci
jos visiškai nesirūpinan- 

i čios, todėl tam reikalui te
buvę išleista 66 milijonai 
■ rublių. Toliau “Izvestija” 
j tvirtina, kad esą tūkstan
čiai kolchozų (virš tūks-

ĮVAIRŪS skelbimai

- Lietuvių kalbos pamokos pi a- Anties tiktai Leningrado
Berzmskienei, gaspadinems, pp. sideda galutinai antradienį, sau-
T> * T.7r *• t /. . _Bušmanam, Karčiauskam, An- 
čiukaičiam ir visoms mergai
tėms.

Dėkų visiems, kad mus taip į- 
vertinote. Mes niekad nepamir
šime to įvykio.

Dėkojame kun. K. Jenkui, ku-

sio 28 d., 7:30 vai. vakare para
pijos svetainėje 492 7th St., So. 
Boston. Visi norintieji pasinau- 

’doti šia gera proga — pasimo
kyti lietuvių kalbos, prašome 

•pamokas lankyti punktualiai. ;
Vyčiv. Valdyba.\

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Oi K I’OIK Y
“The parpose of the As-oc;ation shall 
be to help preserve the kitais and 
traditiois of o:ir country. ftie l'nited 
Statės of Ameriea. to re>ere its laws 
and inspire others to respect and obey 
them. and in all ways to aid ia niukins.’ 
this country arrater and better”

PARSIDUODA 2-jų kėdžių mo- 
už $500.00,

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

Jūsų daktaro nustatytas jums gy
duoles. duokite sutaisyt žymiam Che- 
mistui ir Aptiekoriui David E. Ro- 
sengard, lietuviams žinomoj Aptie-

Nubalsuojama ir k°i broadway pharmacy, kam
pas D ir Braodway, So. Bostone. Kai
nos vaistų čia žemos—gerumas aukš- 

K. paaiškina ką tas. (21-24)

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & 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

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Res. Šou 3729

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 We$t Broadway
So. Boston, Mass.

i

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves Ir kįjokius daiktus, kurie 

•kelbiasl "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję | bilę kurią 
-natėte "Darbininke”.

krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 Savin hill avenue, 
DORCHESTER, MASS. i

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON. MASS.

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

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

m PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Bay ViewMotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Šou 4618

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 
9 EĄSTERN A VE. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

rajone), kuriuose nieko ne
padaryta, kad žiema gyvu
liai galėtų būti laikomi pri
taikintuose tvar tuose. 
Daugelyje vietų nesą dar
bą suprantančių technikų 
ir statybininkų, bet svar
biausia tokio apsileidimo 
priežastis esanti ta, kad 
neparuošta statybinės me
džiagos. Vietose nesą nei 
medžio (o sovietų Rusijoje 
yra milijonai hektarų miš
ko), nei geležies, nei plytų. 
Vietinės organizacijos vi
siškai nesirūpinančios, kad 
miško būtų paruošta vieto
je. Taip pat plytinės nevei
kiančios. Vietinės organi- 

į zacijos, rankas sudėju- 
sios, laukiančios, kad vis
kuo jas aprūpintų centras.

Ta proga primintinas 
j vieno čekų diplomato pa
gyrimas sovietų Rusijoje. 
'Važiuodamas automobiliu,
I 7

jis Maskvos rajone po at- 
, viru dangum pastebėjęs 
t sukrautus raštinės stalus, 
( spintas, kėdes ir kitokias 
į raktinės reikmenis. Susi- 
I domėjęs, kad atviram lau- 
i ke sukrauta tiek daug raš

tinės baldų, čekų diploma
tas pradėjo teirautis, ką 
visa tai reiškia. Didžiau
siam jo nustebimui, jam 

| buvo papasakota tokia pi- 
! kantiška istorija. Toje vie
toje turėjo būti pastatyta 

'didelė įmonė. Pagal sovie
tiškus “planus”, statyba 
buvo pavesta vienam tres
tui, o raštinės baldai —ki
tam. Pasirodė, kad baldų 
trestas dirbo “stachano- 
viškai”, tad laiku baldus 
pagamino. Tuo tarpu sta
tybos trestas nieko laiku 
neatliko, tad įmonės na- 

' mai nebuvo pastatyti. Bet 
baldų trestas vis dėlto pri
statė į vietą pagamintus 
baldus ir juos stačiai iš
krovė po atviru dangum. 
Taip raštinės stalai, spin
tos ir kėdės gulėjo laukuo
se ir laukė, kol statybos 
trestas pastatys įmonę...

j 
I

— Apie sovietų Lietuvos 
geležinkelių dezorganiza
ciją liudija šis faktas, ‘Lie
tuvos Cukraus” bendrovė 
paskelbė, kad visiems 
tiems cukrinių runkelių 
augintojams, kurie veš

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 
Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas M. Dilfc
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūSies suk 
elnius ir sidabrinius daiktus

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai.
Sodevvall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių iSsimokč jirnu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St, So. Boston. 
r E L. ŠOU 1452 

Apskaltlla vimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

i

I

I

S. Barasevičius Ir Sūnus 
seniausias sios valstybes 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALBAMUOTOJA9
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 
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Rytinių Valstybių Žinios
PATERSON, N. J.

NAUJŲ VARGONŲ 
ŠVENTINIMAS

Sekmadienį, vasario 9 d., 1941 
m., 7:30 vai. vakare, įvyks Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioje, 
Paterson, N. J., šventinimas 
naujų vargonų. Vargonus šven
tins Jo Malonybė Vyskupas, 
Thomas H. McLaughlin, Pater- ■I 
šono Diocezijos vyskupas. Po; 
pašventinimo vargonų bus gra
žus bažnytinis koncertas, daly
vauja veltinis vyrų ir merginų 
bažnytinis choras ir Angelų Ka
ralienės Brooklyn, N. Y., bažny
tinis choras, vad. varg. Pr. A. 
Dulkei. Bus ir solistų iš svetimų 
kolonijų. Pamokslą sakys kun. 
Juozas Simonaitis iš Elizabeht, 
N. J. Kveičiami lietuviai ir iš 
kitų kolonijų dalyvauti šiame 
parengime. Kas atsilankys, tas 
ilgai atsimins to vakaro įvykį.

JAUNIMO BALIUS
Vasario 1, 1941 m., šeštadie

nį vakare visos parapijos jauni
mo draugijos: choras, vyčiai, 
sodalietės, ir C.Y.O. rengia di
delį ir nepaprastą parengimą, 
kuris įvyks Charity Bali para
pijos naudai. Pirmą kartą yra 
toks parengimas Patersone, kad 
visos iš vien Jaunimo Draugijos 
rengia tokį parengimą. Tam 
tikslui yra pasamdyta viena iš 
didiausių svetainių Patersone. 
Įžanga visiems bus prieinama. 
Kviečiami visi, seni ir jauni a- 
pylinkės lietuviai atsilankyti ir 
paremti šį balių. Šokiai įvyks 
Washington Ballroom, Goodwin 
St., Paterson, N. J. I 

Alvit ietis.

vakaro užkandžiams skanius 
tortus. Tad kviečiama visa vi
suomenė atsilankyti ir pažaisti 
kortomis. Gabesniems žaidė
jams bus duodamos dovanos.

LDS 36 kp. susirinkimas į- 
vyko pereitą sekmadienį. Malo
nu buvo matyti, kad kaikurie 
nariai užsimokėjo rūpestingai 
savo duokles, bet gaila, kad 
dar ne visi. Kurie dar neužsimo
kėję meldžiame sekantį susirin
kimą atsilankyti ir atsilyginti, 
nes kiekvienas rūpestingas šei
mininkas su naujų metų pra
džia apsirūpina atsilyginti. Bū
kim ir mes tat visi tais gerais 
šeimininkais. Šiame susirinkime 
prisirašė prie LDS kp. keturi 
nariai, būtent: A. Matulis, O. 
Valinčienė, F. Zavackienė ir E. 
Lenk (Lenkauskienė). Sveiki
nam.

Seserų Pranciškiečių Rėmėjų 
susirinkimas įvyko pereitą sek
madienį. Seselė Raimunda ati
darė susirinkimą ir perskaitė 
veikimo apyskaitą. Pasirodė, 
kad pereitais metais daug nu
veikta. Nuspręsta gavėnios me
tu rengti bingo vakarą dėl Sese
lių paramos. Rengimo komisi- 
jon išrinkta: P. Kochanskienė, 
O. Valinčienė, O. Radzevičienė 
ir M. Mieiūnienė.
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Į Kur Yra Antano Kandroto Pasėkėjai?
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Paskutiniu laiku Ameri
kos lietuviai atletai mūsų 
tarpe mažėja, ypač ristikai 
ir kumštininkai. Senesni 
atgyveno savo laiką, kai
kurie dar šiek tiek veikia, 
bet jau nusibodo tie patys 
svetimtaučiams. Reikia 
naujų spėkų, jaunų atletų, 
kurie keltų lietuvių vardą 
svetimtaučių tarpe pasi
šventimu ir savo gabumu. 
Iki šiam laikui senesni at-

tanas Kuzmickas, 35 metų am
žiaus širdies liga, Šv. Jono ligo
ninėje. Pašarvotas buvo tėvelių 

, namuose, 60-31—56 Drive Mas- 
! peth, N. Y. Paliko nuliūdime sa
vo tėvelius Mykolą. ir Emiliją, 

| brolius — Julių, Petrą, Vincą,
Alfonsą ir Mykolą, seselę Mary-

NEW BRITAM, CONN.
KORTAVIMO VAKARAS 

įvyks sausio 26 d., šį sekmadie
nį, tuojau po mišparų, parapi
jos salėje. Vakarą rengia sąjun- 
gietės, pelnas skiriamas parapi
jos naudai. Šio vakaro rengimo 
komisiją sudaro jaunesnioji 
karta. Vakarui daug yra pasiža
dėjusių gabių kepėjų iškepti šio

M. J. Cdney, M.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

Šiais laikais yra daug ligonių 
mūsų kolonijoje. Serga įvairio
mis ligomis, daugiausia šalčiais 
ir slogomis. Pereitą penktadienį 
rimtai susirgo R. Zdančiukienė, 
kuri yra uoli rėmėja katalikiš
ko veikimo ir “Darbininko” 
skaitytoja. Linkėtina greitai 
pasveikti.

Pradžioje šios savaitės buvo 
dvejos laidotuvės iš Šv. Andrie- 
ajus parapijos bažnyčios. Mirė 
a. a. Stasys Uždavinys ir Juo
zas Gražulevičius. Tebūna Am
žina ramybė mirusių vėlėms.

T. M.

HARTFORD, CONN.
Įvykusiame Lietuvos Gynimo 

komiteto susirinkime, sausio 8 
dieną, dalyvavo daugelis astto- 
vų iš įvairių draugijų, išskiriant 
komunistus ir tautišką klubą, 
kuris atsisakė išrinkti atstovus. 
Kadangi klubo atstovai nedaly
vavo šiame kilniame darbe, p. 
Manikienė paklausė, dėl ko klu
bas atstovų neišrinko. Ar jie ne
patenkinti virš minėto komiteto 
veikla, ar jie pasitenkinę komu-

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

lėtai pagarsino Lietuvą 
viešai, vadindami save lie
tuviais; savo gabumais iš
garsino save ir kėlė lietu
vių vardą. Daugiausia tai 
atliko Antanas Kandrotas 
ir Jack Sharkey. Kiti spor
tininkai irgi atliko savo 
dalį netik Amerikoj, bet ir 
kitose šalyse. Kandrotas 
pritaria tai minčiai, kad 
oadarius kontestą tarp 
jaunų lietuvių atletų Ame
rikoj ir bus galima rasti 
vieną geriausią iš visų, ku
ris bus žinomas Kandroto 
pasekėjas. Teisėjai to kon- 
testo turi būti pats Kan
drotas, Jack Sharkey ir ki
ti pasižymėję sportininkai. 
Kiekvienoj lietuvių koloni
joj yra jaunų sportininkų, 
kurie galit patys atsiliepti 
arba kas kitas prisiųsti jų 
vardus, antrašus ir kokioj 
srityje sporto jie dalyvau
ja ar dalyvavo. Apie 30 me
tų atgal, kada mažai kas 
žinojo, kas yra lietuviai, 
Kandrotas drįso vadintis 
lietuviu amerikiečiu ir 
spaudoj apie jį aiškiai bu
vo pažymėta “Lithuanian 
Lion”. Visi turi lygią pro
gą laimėjime, paprastai 
kontestą laimi visai neži
nomi ir iš to greitai pagar
sėja, turėdami progą paro
dyti savo gabumus. Spor
tininkai ir skaitytojai šio 
laikraščio prašomi praneš
ti mums, ką jūs manot a- 
pie tą kontestą ir ar yra 
reikalinga arba naudinga 
Amerikos lietuviams. Dėl 
šito reikalo meldžiu rašyti 
šiuo antrašu: J. Jakubs, 
110 So. First St., Brook
lyn, N. Y.

Laidotuvės įvyko sausio 13 d. 
s. m. Viešpaties Atsimainymo 

■ parapijoje. Buvo gedulingos 3 
mišios su asista. Palaidota Šv. 

! Jono kapinėse. Priklausė prie 
Šv. Vincento D-jos.

Vos praėjo 3 dienelės, mirė 
a. Antano Kuzmickio mamy

tė, Emelija Kuzmeckienė savo 
namuose, 60-31—56 Dr., Mas- 
peth, N. Y. Palikdama didelį liū
desį savo namuose.

Laidotuvės įvyko sausio 20 d. 
š. m. Viešpaties Atsimainymo 
parapijoje, Maspeth, N. Y.

Paliko dar seselę Elzbietą 
Tamauskienę Amerikoj ir Lie
tuvoj seseles Liudviką ir Oną, 
brolį Aleksandrą, Brazilijoje 
brolį Julių.

Velionė kilus Trasnykų kai
mo, Merkinės parapijos, Alytaus 
apskričio.

Priklausė 
simainymo 
Rožančiaus

Maspethečiai 
gražių jaunystės žiedų ir bran
gios mamytės.

Lai ilsisi ramybėje.
Laidotuvių vedėja buvo V. R. 

Valantiejienė.

Londonas po nacių bombardavimo. Čia matome Britus, kurie iš griuvėsių 
renka įvairius brangius daiktus.

nistų nepriklausomos Lietuvos 
užgrobimu. Į tai buvo paaiškin
ta, kad įvykusiame klubo susi
rinkime įvyko didelės diskusi
jos, bet Stalino rėmėjai laimė
jo ir aišku, kad jie priešingi 
Lietuvos vadavimui. Po to dar 
buvo paaiškinta, kad klubo 
pirm, neteisingai suskaitęs bal
sus, pastebėta, kad didžiuma 
buvo už išrinkimą atstovų.

Toliau sekė valdybos rinki
mai. Valdybon išrinkta tie pa
tys, būtent: pirm. — V. Bringa, 

Zablaitis, rašt. 
ižd. — A. Ma- 
ilgamečiai šio 
veikėjai. Prie
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Torringten, Conn.

vice-pirm. — J. 
— J. Leonaitis, 
šiotas. Visi yra 
garbingo darbo
valdybos buvo išrinkta dar ko
misija, į kurią įėjo p. Manikie
nė, p. Petrukevičienė, p. A. Sa- 
beika ir J. Medonis. Kadangi p. 
Manikienė ir p. Petrukevičienė 
yra didelės veikėjos moterų tar
pe, Hartforde, mes daug nuo jų 
laukiame.

16 Vasario paminėjimui ruo
šiama įdomi programa. Hart- 
fordiečiai ruoškitės 16 vasario 
tinkamai paminėti. Susirinkę į 
didelį būrį, prisiekime, kad lie
tuviai laisvės sieks tol, kol Lie
tuva bus vėl laisva, ir kol vėl 
amerikiečių laisvės varpas Lie
tuvoje skambės laisvės garsais 
per amžius Lietuvos vaikams.

J. Medonis.

Torrington’e gyvena tikrai 
gražus būrelis lietuvių. Visi su
sibūrę į pašalpines ir kitokias 
draugijas, maloniai tarp savęs 
bendradarbiauja. Kitos Conn. 
lietuvių kolonijos gali imti net 
pavyzdį nuo šios mažos koloni
jos.

Torrington’o lietuviai, norėda
mi palaikyti glaudesnius santy
kius su kitų kolonijų lietuviais, 
sumanė surengti gražų koncer
tą ir šokius. Šokių tikslas — 
gražiai užbaigti LRKSA Conn. 
apskričio jubiliejinius metus.

Šokiai įvyks balandžio 26 d., 
šeštadienio vakare, lietuvių sve-Į 
tainėje, 101 BeechwoodB St. Bus 
gera proga jaunimui ir senimui 
susipažinti ir visoms kuopoms 
bendrai praleisti vakarą. Kitos 
kolonijos nerenkite tą dieną kitų 
pasilinksminimų, bet prašomos 
visos Torrington pasilinksminti. 

A. P. Krikščiūnas.

Al. Vasiliausko dainos. Bridge- 
portiečiai nepamiršta p. Vasi
liausko ir bažnyčioj giedojimo 
per dvejas mišias. Buvo žinoma 
ir nepasitenkinimų, kad nebuvo 
artistės Žukauskaitės, kuri buvo 
plačiai išgarsinta, bet gaila, kad 
tokios buvo aplinkybės. Ateity
je artistė atvyks į Bridgeportą, 

•padainuos, ir pagiedos bažny- 
Įčioj.

Priaugančiųjų parapijos cho
rai ruošia metinį vaidinimą — 
“Ir Aš Nepaisau”. Įvyks ir dai
nų koncertas vasario 23 d., pa
skutinį sekmadienį prieš užga- 
vėnias. Po vaidinimo bus šokiai. 
Būtų gerai, kad tą vakarą visi 
nepamirštų.

Šeimų atvyksta iš Penn. ir 
gauna darbus, bet apie bažnyčią 
mažai kurie gali gauti namus 
apsigyventi.

I
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BRIDGEPORT, CONN.

MASPETH, L L, N. Y.

prie Viešpaties At- 
parapijos Gyvojo 

draugijos.
neteko trijų

Redakcijos Atsakymai

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

Visi skelbkite* “Darbininke".

WOODSTOCK
T Y P E W R ITERSJ. Leonaičiui, L. G. K. rašti

ninkui, Hartford, Conn. — Lie
tuvos Gynimo Komiteto susi
rinkimo aprašymas netilps, nes 
apie tai telpa kito korespon
dento, kuris kiek anksčiau pri
siuntė.

VVoodstock Typewriter 
Compary 

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

LIBerty 6907-08
Sausio 4 d. š. m. mirė a. a. Ju

lytė Adomaitytė, 31 metų am
žiaus; pašarvota buvo savo ma
mytės namuose, 64-15 — 56 Rd., 
Maspeth, N. Y. Nuliūdime pali
ko savo mamytę Marcelę Ado
maitienę, brolius: — Juozapą, 

|William ir Edvardą. Laidotuvės 
įvyko sausio 7 d., 10 vai. ryte 
Viešpaties Atsimainymo parapi
joje, Maspeth, N. Y. Gedulingas 
mišias giedojo vargonininkas A. 
Visminas ir varg. Kaminskas.

Sausio 8 d. š. m. po trumpos 
ligos mirė a. a. Alfonsas Kuras, 
23 metų amžiaus, Queens Gene
ral ligoninėje. Pašarvotas tėve
lių Pijaus ir Pranciškos Kuru 
namuose, 61-52—55 St., Mas
peth, N. Y. Nuliūdime paliko 
savo tėvelius ir brolį Edvardą.

A. a. Edvardo draugai ir drau
gės nešė gėles ir lydėjo nuo na
mų į bažnyčią. Iš bažnyčios į Šv. 
Jono kapines. Solo giedojo gi
minaitis Juozas Skaisgiraitis iš 
Scranton, Pa. Taipgi giedojo 
vargonininkai A. Visminas, Ka
minskas ir Vasiliauskas, daini
ninkas. Buvo daugel giminių iš 
Scranton, Pa., Conn., N. J., 
Great Neck ir L. I. Maspeth.

Gedulingos mišios buvo 3 su 
asista. Viešpaties Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje, Maspeth, 
N. Y. Palaidotas Šv. Jono kapi
nėse.

Sausio 8 d. š. m. mirė a. a. An-

Šį metą panpijiečiai išgirdę 
gražią parapijos atskaitą negali 
pamiršti. Buvo didelės įeigas ir 
didelės išlaidos. Buvo daug pa
rapijos gražių dalykų pertvar
kyta: pastatyti nauji vargonai 
ir atmokėta tūkstantis dolerių 
skolos. Tikrai gražus yra darbas 
parapijos klebono kun. J. V. 
Kazlausko, ’trusterių — p. Kli- 
maičio, p. Masaičio, kolektorių, 
— p. Mockevičiaus, p. Minalgos, 
p. mokytojo Baltrušaičio, p. 
šerkšniaus. Taip gi didelis gra
žus parapijiečių susiklausymas, 
ir jų duosnumas. Reikia tik pa
sidžiaugti parapijiečių geroms 
širdims, ir linkėti ateityje dar 
geresnio parapijos gerovės pa
sidarbavimo.

Neseniai mūsų parapijoje bu
vo prakalbos Lietuvos reikalais. 
Kalbėjo kun. J. Prunskis ir “A- 
merikos” redaktorius J. Laučka. 
Kalbos žmonėms labai patiko. 
Teko nugirsti, kad bus prakal
bos vasario 10 d., kur kalbės 
advokatas Gabaliauskas, kuris 
neseniai ir iš Lietuvos yra at
vykęs. Šiuo reikalu bus dar 
spaudoj pranešta.

Koncertas, kuris buvo sausio 
5 d., žmonėms labai patiko, y- 
pač visiems patiko dainininko

I

Šio mėn. 24 d. vakare įvyks 
didelės basketball rungtynės 
tarp Hartfordo ir Worcesterio 
L. Vyčių ratelių. Be to 7:30 vai. 
prasidės rungtynės mergaičių 
iš New Haven. Nepraleiskite 
progos, visi atsilankykite pama
tyti šių įdomių rungtynių.

Seserų Rėmėjų 7-tas skyrius 
rengia vakarą dėl palaikymo 
vienuolyno. Bus rodomi jud. pa
veikslai ir kiti dalykai. Vakaras 
įvyks sausio 26 d., sekmadienį. 
Parengimas įvyks parapijos sve
tainėje. Visi nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti. J. M.

NEW HAVEN, CONN. t

Sausio 26 d., L.D.S. 28 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks Šv. 
Kazimiero parap. salėje, 11 vai. 
Visi nariai skaitlingai prašomi 
atsilankyti, atsivesti ir prirašyti 
prie kuopos naujų narių.

F. Raštininkas.
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Puikiausia Dovana— 
Sūnui Ar Mitriai 

ROYAL Portable rašomoji 
mašinėlė.

Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimais.

DARBININKAS
366 W .Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2600 *




