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Community Fondo Vajus
Community Fondo vajus 

labai silpnai eina. Fondo 
viršininkai yra užsimoję 
sukelti mažiausia • $4,883,- 
000. Kaip praneša, iki šiol 
sukelta $2,975,000. Dar 
trūksta apie $2.000,000. 
Beliko tik šešios dienos.

Community Fondas skir
sto aukas labai naudin
giems labdaringiems rei
kalams. Nuoširdžiai pata
riame visiems, kurie tik iš
gali, aukoti į Community 
Fondą.

Ginčas Dėl $12,000
Spaudoje jau buvo rašy

ta, kad Lietuvos Generali
nio konsulo, p. J. Budrio 
žinioje esą $12,000, ku
riuos sudėjo Amerikos lie
tuviai Vilniaus atstatymui 

* ir Vilniečių šelpimui, kada 
Lietuva atgavo Vilnių. L. 
G. Konsulas tų aukų nesu
spėjęs pasiųsti prieš ne tik 
Vilniaus, bet ir visos Lie
tuvos užgrobimą.

Suprantama, kad lietu
viai, kurie tuos $12,000 su
dėjo, dabar nė nenori, kad 
jų aukos patektų Sovietų 
Rusijai. Komunistai rei
kalauja, kad tas aukas 
perduotų Sovietams. To 
tai jie nesulauks. Aukas 
sudėjo lietuviai, kurie sto
vėjo ir stovi už nepriklaut 
somą ir laisvą Lietuvą. Ko
munistai džiaugiasi Lietu
vos pavergimu. Todėl jie 
neturi balso tų $12,000^ pa
skirstymui.

Gal būtų teisingiausia 
tas aukas pervesti Lietu
vai Gelbėti Tarybai, kuri 
sudaryta iš katalikų, tau
tininkų ir socialistų.

DARBININKAS
TEL SOUth Boston 2680

Kada J. V. Prezidentas Rooseveltas buvo išrinktas trečiam terminui 
ir jam priėmus priesaiką dienos programoj buvo ir vėliavų gerbimo pa
radas, kurį čia vaizde ir matome. Paradoj žygiavo Marines, Coast Guard, 
Civilian Conservation Corps, kadetai iš Annapolio ir West Point, ir kitos 
J. V. armijos dalys.

Katalikas, kurs neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teisia vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria

VOL. XXVI — No. 9.
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Chicagos lietuvių kom- 
nacių organas rašo, kad 
dabar į Vokietiją negalima 
pinigų siųsti. Tik nieko 
nežinanti gali taip rašyti, 
kaip kad rašo tūlas penk- 
takojis Andriulis. Pavie
niai asmenys ir Federacija 
pasiuntė nemažai pinigų 
kelionėms, mokslui ir pra
gyvenimui ne vienam, bet 
keliems asmenims, ir jie 
tuos pinigus gavo.

Lietuvon, kurią Sovietų 
Rusija okupavo, pinigų pa
siųsti negalima. Bet jeigu 
ir būtų galima siųsti, tai 
patriotingieji lietuviai ne
siųstų, nes gerai žinoma, 
kad tais pinigais pasinau
dotų tik Lietuvos užgrobi- 
kai. Sovietai užgrobė ne 
tik Lietuvos valstybės tur
tą, bet įstaigų ir pavienių 
asmenų. Sovietai tik pro
letarus vienija, kad jie, bū
dami bejėgiai, negalėtų su
kilti prieš pavergėjus.

v •

Žmonių Nepasitenkinimas 
Anojoje
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\ Hitleris Grasina Jungtinėms 
ValstybėmsCairo, Egiptas, sausio 30, | 

— Anglijos lakūnai puolė1 
besirtaukiančius italus į 
naujas pozicijas tarp Der-' Berlynas, sausio 30 — miantis žygis, 
na ir Barče, Libijoj, 120 šiandien Vokietijos dikta- į “ Vokietija niekad nepuo- 
mylių toliau į vakarus torius Adolfas Hitleris pa- lė Amerikos kontinento”, 
Bengazi apskritin. Spėja- sakė kalbą aštuonių metų sako Hitleris. “ 
ma, kad Derną jau yra An- Nacių režimo 
glijos kariuomenės kontro- proga. 
Įėję. |

Italai bėgdami palieka jeigu Jung. Valstybės įeis 
daug įvairių ginklų. į karą, tai visi Jung. Vals-
B ji - j tybių laivai, teikianti pa-1
rrO*VoklSka Spauda Įspėja galbą Anglijai, bus skandi- 

RlUlMHliia ' nami- Hitlerio kalbos klau-
---------- -sėsi 20,000 žmonių, kurie 

į Bucharestas, Rumunija, buvo susirinkę į Berlyno 
sausio 30 — Visa pro-vo- Sporto salę, 
kiška spauda rašo, kad Vo
kietijos kariuomenė žaibo Amerikiečiai įstos į karą, 
greitumu nušluos Balkanų tai Europą apgins pati sa- 
valstybes, jeigu tik tos ve. 
valstybės geruoju nesu-j Pavasarį būsiąs nule- 
tiks pasiduoti. Toji spauda 
ragina Rumunijos valdžią! 
tuojau padaryti metams 
taiką ir likviduoti visus 
idealoginius nesusiprati- 
,mus su visais savo gyven
tojais, nes to reikalauja 
tarptautinė padėtis.

Rumunijos spauda labai

Kad Vokie- 
sukakties tijos žmonės nieko neturi 

'prieš Jung. Valstybių žmo- 
Hitleris pareiškė, kad nes yra aišku kiekvienam, 

kuris nenori tiksliai susuk
ti teisybės.

“Jeigu dabar valstybės 
to kontinento bandytų įsi
maišyti gal būti į Europos 
konfliktą, tuomet siekiai 
pasikeistų labai greitai. 
Tada Europa turės pati 
gintis”.

Hitleris kalbėjo 1 vai. ir 
32 minutes. Kalba buvo ka
ringa. pertraukiama ilgais 
aplodismentais.

Hitleris sako, kad jeigu

Tinkham Pasmerkė Dalybą 
Su

Washington, D. C., sau
sio 30 — Kongreso atsto
vas Tinkham iš Massachų- 
setts pareiškė, kad nuėmi- 

spėja būti pasiruosusiems, ' mas “moralio draudimo 
sausio 30 — nes nežine į kurią pusę tie; (embargo)” yra tai prez. 

iRoosevelto ir sekretoriaus 
Hull “mėginimas numal
šinti žmogžudyšką, komu
nistinę šalį”.

Tinkham pasakė Kongre
sui, kad toji akcija “nu
traukė kaukę įsimaišymo 
politikos”, kurią jis pava
dino “brutale, nuogos jė
gos politika” .

Nors prezidentas ir se
kretorius pasmerkė agre
sorius, tačiau jie pataikau
ja, Tinkham sako, pridėda- 

;mas:
“Pasaulio akyse jų vė

liausias žygis bus supras
tas, kad Jung. Valstybės 
užgiria Sovietų Rusijos 
teritorijinius laimėjimus ir 
būdus, kuriuos ji (Rusija) 
panaudojo tas teritorijas 
užgrobdama...

“Prez. Rooseveltas ir Se
kretorius Hull, kokiu nors 
būdu pagelbėdami komu
nistiniai Sovietų Rusijai, 
remia Stalino tikslus ir 
ambicijas. Kaip ilgai turė
sime laukti, kada jie svei
kins Sovietų Rusiją, kaipo 
mūsų ‘kilnią alijantę ?’...”

Tikrai, nesuprantama 
dabartinės Jung. Valsty
bių valdžios politika link 
Sovietų Rusijos. Sovietų 
Rusija ginklu užpuolė pri-

Pasauly 398 Milijonai Katalikų*_____ e r_____________ ' " ~~____spėja būti pasiruosusiems,!
Vatikanas, sausio 30 —, 

Per radio iš Vatikano pa-' 
skelbta, kad dabar pasauly 
yra 398 milijonai katalikų. į 
Katalikai sudaro didžiau
sią tikybinę draugiją pa
sauly.

Anglija Pašaukė Daugiau 
I Armiją

i Plieno Kompanijos Didis 
Pelnas

New York, sausio 30 — 
The United Steel Corp 
plieno kompanija, prane
šė, kad per 1940 metus, 
gryno pelno padarė $102,- 

: 181,321.00.I ’

'•’l

Londonas, i
Vyriausybės vadas, Hugh ginklai bus atsukti.
Dalton, pareiškė, kad so-j Kitame straipsny j pra- 
vietų Rusija perka įvairią našaujama, kad motori- 
medžiagą Amerikoje ir pa- • zuota Vokietijos kariuo- 
skui ją parduoda Vokieti-1 menė visiškai sunaikins 
jai. i Balkanus.

Londonas, sausio 30 — 
Anglijos vyriausybė pa
šaukė į armiją vyrus nuo 
18 iki 40 metų amžiaus. 
Tūkstančiai moterų bus 
varoma į fabrikus užimti 
vyrų vietas. Anglijos dar
bininkai reikalauja vy
riausybės užtikrinimo, kad 
karui pasibaigus, jiems 
bus grąžintos prieš karą 
turėtos teisės.

v •

Nauji Sukilimai Italijoje
---------------------- &

i Chicago, III., sausio 30— 
Į International Harvester 
i kompanijos šeši tūkstan- 
' čiai penki šimtai darbinin-Belgrade, Jugoslavija, —

Sausio 30 — Praneša, kadi, i
Italijoje, Milano ir Turinoj^° 
miestuose pasikartojo su
kilimai ir riaušės ir tik vo
kiečių kareiviai sugrąžino j 
tvarką. Italijos vyriausybėj 
apie tai užginčija, sakyda
ma, kad tai yra Anglijos 
propaganda.

v •

Anglija Neturinti Pinigų Karui

Valdžia Skirs "Komisaras” 
Apdraudos Kompanijoms

Londonas, sausio 30 — 
Anglijos gyventojai reiš
kia vyriausybei protestus 
už nelygybę. Kada Wendell 
L. VVilkie, nuvažiavęs į 
Londoną, sustojo Savoy 
viešbutyje pavalgyti, jis 
pamatė minią moterų, ku
rios vaikščiojo ir šaukė: — 
“Daugiau maisto betur
čiams darbininkams: vy
riausybė liepia mažiau val
gyli, bet turtuoliai gąuna 
ką ir kiek nori”. Lonadho 
policija išvaikė moteris.

Washington, sausio 30 —frios padaro į metus milijo- 
Jungtinių Amerikos vals-'nus dolerių pelno? Ne, bus 
tybių sekretorius Mongen- pakelti visi mokesčiai ir 
thau Kongreso nariams darbininkai, arba mažieji 
pareiškė, kad Anglija tu- savininkai bus priversti 
rėš sustoti kariavus prieš 
vokiečius, jei Amerika ne-i 
duos ir neskolins jai pa
galbos.

Jis sakė: “Neturėdama 
kuo pirkti karo ginklų, aš 
esu įsitikrinęs, kad Angli
ja turės sustoti kariavus, 
jei Kongresas šios šalies

mokėti už Anglijos karą?

I vadovauja CIO unija. Dar
bininkai reikalauja 1) pa
naikinti dalių darbą 
(piecework); 2) minimu
mo atlyginimas vyrams 
75c. į valandą, moterims 
65c., ir 3) apsauga ilgesnį 
laiką išdirbusiems darbi
ninkams, kurie bus pa
šaukti militarei tarnybai.

Streikas sulaikė kelių 
milijonų dolerių vertės ap
sigynimui užsakymų.

Intemational Harvester 
kompanija nepriima dar
bininkų reikalavimų. Be 
to, kompanija nenori pri
pažinti ir unijos. *

ANGLIJOS REIKALAVIMAI 
AMERIKAI

I Londonas, sausio 30 — 
į Anglijos vyriausybė veda 
pasitarimus su Jungtinių 

nesutiks tuojau jai duoti į Amerikos valstybių 
pagalbą”. i dais,

Anglija yra dar labai!skelbti 
daug skolinga Amerikai už 
praeitą pasaulio karą ir 
vyriausybė pareiškė, kad 
nėra vilties susilaukti atly
ginimo. Jei Amerikos vy
riausybė sutiks duoti An
glijai karo ginklus, kas už 
juos užmokės? Ar1'vyriau
sybe? Ar kompanijos, ku-

New York, sausio 30 — 
Šv. Vincento ligoninės me- 
dikalio štabo metiniuose 
pietuose kalbėjo buvęs gu
bernatorius Alfred E. 
Smith. Jis savo kalboje pa
reiškė, kad jis turįs tikrų 
žinių, jog Jung. Valstybių 
valdžia ruošiasi suregu
liuoti gyvybės apdraudos 
kompanijas.

p. Smith pranašauja, kad 
kitas žingsnis bus padary
tas paimti valdžios kontro- 
lėn dideles įstaigas, kurias 
prižiūrės sudaryta direk
torių taryba, kuri bus vadi
nama “visuomenės direk
toriai”, prezidento paskir
ti.

Mr. Smith tą planą griež
tai smerkia, kaipo vieną 
“iš Rusijos importuotą, 
kur jie ne direktoriais va
dinami, bet komisarais”.

t

slėgtą Lenkiją, ramiai gy
vuojančią, niekam skriau
dos nepadariusią Suomiją, 
o paskiausiai užgrobė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

Prez. Rooseveltas, kada 
pas jį lankėsi lietuvių de
legacija, užtikrino, kad jis 
pagelbės Lietuvai atgauti 
nepriklausomybę. Tuoj po 
užgrobimo Pabaltijo vals
tybių “įšaldė” jų turtą, 
nors Sovietų Rusijos komi
sarai smarkiai protestavo 
ir reikalavo draudimą nu
imti.

Kongresmano Tinkham 
pareiškimas yra rimtas. 
Jeigu Jung. Valstybių vy
riausybė kovoja prieš vie
nus agresorius, tai turėtų 
tą kovą paskelbti ir Sovie
tų Rusijos vyriausybei, 
kuri yra nei kiek nema
žesnė agresorė už Vokieti
ją, Italiją ir Japoniją.

Mirė Graikijos Diktatorius— 
Metalas

I

Athens, Graikija, sausio 
30 — Premjeras Metaxas, 
Graikijos diktatorius mirė, 
sulaukęs 70 metu amžiaus. 
Graikijos karalius Jurgis 
ir visa vyriausybė naskvrė 
Aleksandra Korizis, būti 
ministrų pirmininku. Nau
jas ministru pirmininkas 
tuojau pareiškė, kad karas 
su Italija bus varomas be 
sustojimo toliau.

/

va- 
kad sutartinai pa- 

ekonominį karą 
Vokietijai, Italijai ir Japo
nijai. Ji reikalauja, kad 
Amerika “įšaldytų Vokie
tijos, Italijos ir Japonijos 
turtus”, šioje šalyje ir neį-

Kada Anglija ir Amerika 
imasi tokių griežtų prie
monių prieš Hitlerį ir jo Į 
sąjungininkus, su sovietų 
Rusijos Stalinu, kuris iš
žudė milijonus nekaltų 
žmonių, pavergė nepri-. 
klausomas valstybes, veda] patekęs į Anglijos kariuo- į Boston, Mass., į jūsų, Gerb. Klausytojai namus, 
naujas derybas. Kodėl vie-lmenės nelaisvę pasakoja,! Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 
nas žmogžudys geresnis kad dabar Libijoj jau yra ir klausykitės gražios programos.
už kitą? Kodėl Vokietijai apie 1,000 Vokietijos inži-į- - - - - . - - . -

1,000 Nacių Libijoj
Darbininkų Radio Programa

——————————■■■ ■ •
šeštadienį, vasario 1 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Lietuviškos dainos, muzikaI
Vienas Italijos kareivis, dr pranešimai plauks oro bangomis iš WCOP stoties,

Nuoširdžiai kviečiame visus į Darbininkų Radio 
leistų į savo uostus jokių neparduoda jokių prekių, nierių ir aviacijos žinovų, koncertą, kuris įvyks sekmadienį, vasario-February 9 
prekybinių laivų, kurie ve- o Rusi jai.. parduoda karo Vokietijos ekspertai atvy- d., š. m., 7 vai. vakare, Llunicipal Building svetainėje 
ža'prekes į Japoniją, Itali- ginklus ir karinius lėktų- kęLibijon pagelbėti ita- So. Boston, Mass. Programa cusidės iš muzikos, dainų/ 
ją ar Vokietiją. vus? Įlams. 1 šokių ir kitokių margumynų. Įž .nga tik 50 centų.
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Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

kariauti su Anglija, bet ji 
turi palaikyti tvarką viso
je Vokietijoje, ypač pa
vergtose šalyse, kuriose

Vieny, Prancūzija, 
aio 30 — Kaikurie įžymūs 
observatoriai sako, kad 
Vokietijos naciai užpulsią 
Britanijos salas vasario gyventojai tik laukia pro-
menesyj. Tuo laiku kana-1 gos sukilti ir nusikratyti 
lo vandens pakilimas ir. Vokieti jos joms uždėtą
bėgimas sudarys palan-Į jungą. Tokia padėtis kaip 
klausias sąlygas užpuoli-i tik ir susilpnina Vokietiją, 
mui.

Keleiviai, atvykę iš pa-1 
vergtų Skandinavų valsty
bių į laisvą Prancūzijos 
zoną, pasakoją, kad Vokie
tijoje dabar esąs didžiau
sias pasiruošimas.

Londonas, sausio 30 — 
Vienas įžymus diplomatas, 
ginantis gerai karo eigą, 
sako, kad Vokietija gal būt 
panorės padaryti militarį 
sprendimą šiais metais 
pirm negu Jung. Valstybių 
pagalba pasieks Angliją.

Vokietija turi apie 225 
divizijas, trylika iš jų gin
kluotos ir dešimts jų mo
torizuotos, o visos kitos 
tai pėstininkų.

Bet toji Vokietijos ka
riuomenė išblaškyta po vi
są Europą. Ji ne tik turi

KMNinittų Prepegand* 
lietinėje

— Iš įvairių pavergto
sios Lietuvos vietų gauta 
žinių, kaip okupantai sten
giasi užliuliuoti Lietuvos 
gyventojus. Norėdami už
tušuoti skurdą, kurin oku
pantai per kelis savo vieš- 
patavim omėnesius kraštą 
įstūmė, jie maitina gyven
tojus kino paveikslais, 
sporto rungtynėmis ir 
koncertais. Visose vietose 
kur sustojo okupantų rau- 

Į- donosios armijos kariai (o

Anglija taip pat turi ap
rūpinti gausią kariuomenę 
ginklais, amunicija, ir ki
tomis reikmenimis, ir ne 
tik savo kariuomenę, bet 
ir talkininkų - kolonistų, 

j Vokietijos nacių nuolati- maskolių kareivių knibždė- 
nis bombardavimas Angli- te knibžda ne tik mieste- 
jos dirbtuvių paraližuoja Įįuose, bet ir bažnytkai- 
industriją, ir ne tik indus- miuose), be pertraukos 
triją, bet ir nuotaiką. j rodomos agitacinės komu-triją, bet ir nuotaiką. L - - • -

Todėl Anglijai yra būti- nistų filmos. Reikia pripa- 
nai reikalinga Amerikos žinti, kad bolševikai visa- 
pagalba. Tiesa, Anglija ir 
dabar gauna pagalbą iš A- 
merikos, bet tokios pagal
bos neužtenka. Anglijai 
reikia karo ginklų, lėktu
vų ir kitokios karo medžia
gos; reikia ir kareivių.

Vokiečiai sako, kad kol 
Jung. Valstybės tokią pa
galbą pristatys, tai Angli
ja jau bus sutriuškinta.

V*

kapo> šiąudinių iškamšų 
gąlvą8 ir Lt

Kiekvienas toks filmų 
vąkars, kiekvienos futbolo 
rungtynės ir kazokų švai- 
stymasis su kardais prasi
deda ir baigiasi komunis
tų agitatorių mitinginėmis 
kalbomis. Jose dergiama 
visa tai, kas kiekvieno lie
tuvio širdjaai yra artima, 
ir keliama į padanges “lai
mė”, kurią Lietuvai atnešė 
“tautų tėvas, mylimas iš
vaduotojau genualus ir 
dar geniąliškesnis draugas 
Stalinas.” Tokių pramogų 
uoliausi lankytojai yra 
miestelių driskiai, ypač žy
deliai paaugliai, kurie 
kiekvieną kartą, kaip pa
minimas Stalino vardas, i- 
ma nežnoimškąi plotį ir į 
tiesiog staugti* Visa ši mi
nia sudaro “džiūgaujančią; 
Lietuvos liaudį”, kurios 
vardu siunčiamos telgrą- į 
mos į Maskvą “su ugninga' 
padėka u# Lietuvos IgįsvL; 
nimą.”

NACIŲ LAKŪNAI ALBANIJOJ
Athens, Graikija, sausio, ALRK Federacijos Cen- 

30 — Vokietijos nacių la- tras praneša, kad vienas 
kūnai bombarduoja Grai- rajonas jau savo kvotą iš- 
kijos kariuomenės eiles ir pildė ir yra pasiruošęs pa- 
ginklų sandelius. Tačiau daryti nemažą perviršį. 
Graikai varosi pirmyn; jie Lietuvai Gelbėti Fondas 
tikisi užimti svarbų pajū- jau pasiuntė lietuviams 
rio miestą Valoną. Graikir šelpti į Vokietiją $2,800.00. 
jos vyriausybė praneša, I Tautininkai ir socialistai 
kad jų kariuomenės pulkai turi savo fondus. Įdomu ži- 
yra tik 20 mylių nuo Valo- noti kiek pasiuntė lietu

viams šelpti tautininkų ir 
socialistų fondai?

—
— Latvijos krepšinio rin- 

■ ktinė nugalėjo sovietų Lie
tuvos krepšinio rinktinę 

Lietuvos rinktinę

nos.

Žydai Paskelbė Vaju 
R i Ll I Atstatymui

Wąshington, D. C., sau
sio 30 — Žydų Tautinė 25:20. Lietuvos rinktinę 
konferencija paskelbė va-' sudarė: Norkus I, Puzinau- 
jų Palestinos atstatymui.! skas DI, Kulakauskas, Pu- 
Jie pasiryžo sukelti $12,-' zinauskas II ir Leščinskas. 
000.000.

Ar žydai sukels 12 mili-| 
jonų dolerių? Aišku, kad 
sukels. Bet kaip yra su 
lietuviais? Federacijos 
Centras paskelbė vajų Lie
tuvai Gelbėti, ir užsimojo 
sukelti $10,000.00. Ar lie
tuviai tą padarys? Taip, šį 
kartą gal būti ir lietuviai 
katalikai savo kvotas išpil
dys.

da buvo neblogi propagan
dos meistrai. Jų visas vieš- 
patavimasą galutinėj išda
voj, yra paremsta dviem 
metodais: kruvinu teroru, 
vykdomu per GPU, ir agi
tacija, kurią skleidžia ko-1 
munįstų partija.

Taip pat pavergtoje Lie- 
i tuvoje okupantai liko išti- 
kimi savo valdymo meto
dams. GPU agentai siaučia 
L i e t u v oj, suiminėdami 
kiekvieną jiems nepatinka
mą žmogų. Iš kitos pusės 
komunistai rodo — kino 
filmas. Bilietų kainos nu
statytos labai pigios, o da
žnai viešose vietose —aik
štėse ir didesnėse salėse — 
agitacinės filmos nemoka
mai. Be to, raudonarmie
čiai rengia tariamus kultū
ros vakarus, ] 
pašoka kazačioką, padai- rininkai sudaro tokį didelį 
nuo jo rusiškas dainuškas,' skaičių, kaip 1,118 žmonių, 
kareivių dūdų orkestras jiems įsikurti būsią pasta- 
pagroja kariškus maršus tyta 5 mūriniai ir 94 medi- 
ir internacionalą. Rengia- niai pastatai, taigi iš viso 
mos taip pat vadinamos 99 namai. Kur pasidės dau-

• «
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Bostono Kolegijos ir Te- 
nnessee Rateliai Žais Mem- 
phisi Tenn. lapkričio 15 d. 
Bostono Kolegijos football 

jratelis, kuris laimėjo čam- 
ipijonatą Sugar Bowl kon- 
I teste, yra pasiruošęs su
pliekti ir Tennessee ratelį. 

Į B. K. ratelyj yra keli lietu- 
įviai, pasižymėję žaidimuo-

.“Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino ką darą”.

366 W. Broadway,

2 
. —i-----------------± —l---------------

kų neįtikina, nes jie žino 
vieina, būtent, kad medvil
ninių siūlų negalima gauti 

: ir, kad todėl audėjos negali 
savo įprasto darbo pradėti.

0 kai dėl raminimų dėl 
medvilnės atsiuntimo iš 
Sovietų Sąjungos, tai Mas
kvos “Pravdos” No. 282 į- 

; dėtas straipsnis apie nepa- 
: prastą betvarkę medvilnę 
! gaminančiose SSSR srity
se neteikia daug vilčių. Ta
me straipsnyje sakoma, 
kad Uzbekistane, Kazachs
tane, Kirgizijoje, Azerbei- 
džane ir kitose medvilnės 
kultūros srityse esą su
rinkta du kartus mažiau 
medvilnės, nekaip pernai. 
Tuo daugiausia kaltinami 
vietiniai komunistų parti
jos ir sovietų valdžios or
ganai, kurie neprižiūri 
medvilnės surinkimo dar
bų. Girdi, daugelyje vietų 
darbininkai pradedą darbą 
tiktai 9—10 valandą rytą. 
Iš to paties straipsnio su
žinome, kad Sovietų Są
jungoje skandalingai blo
gai vyksta cukrinių run
kelių ir bulvių derliaus su-

I
I

Raudonasis Kryžius prirengia įvairių valgių, kurieau»c rinkimo darbai Dauevdviebusjiunčiami i Europą karo belaisviams, kurie pakilu- vietų cukriniaį runSkenai
Ar Gal IdUM Sll Litu? vo k^ariau jant ašies valstybėms su britais. Pirmas savaįtėniis ir menesiais
AT UH|. maisto siuntinys išsiųstas sausio 25 d._____________ i laukuose kur džiūsta,

Sovietų Lietuvos vai- gyventojai Šlioma Leibo- fabriko vadovybė už vyno, ėstojo svorio ir pūva Be
dovai plačiai naudoja ar- vįčįųs i
gumeptą, kad valdžia pa- pŲbauati po vienerius me- 
dedanti įsikurti bežemiams tUs kalėjimo už tai, kad jie 
ir mažažemiams, kurie ga- laike rusiškus červoncus, 
Vo iš valstybės nuomon že- nors jie dar nebuvo įvesti 
mes. ICaip zinoms., pHskir- apyvarton.
ta tokia “milžiniška su- Lapkričio 7 d. Vilijampo- 
ma, kaip 20 milijonų litų, įėję, Kauno priemiestyje, 
kurią paskirsčius visiems Jonas šliumpa, 
žemės gavusiems, išeitų gįrtas, užkabino sargyboje 

; po nepilną 300 litų. Iš pą- stovintį milicininką Maušą (

v -

Į 
I

i skelbtų davinių matome, 
I kaip tos paskolos dalina
mos. Pav., Mažeikių aps- 

per kuriuos krityje vien buvę ordiną- ->lvn • • 'i • J > 1».1 i *

ir J. Marcįaauskaa pardavinėjimą savo reika-i apsaugos
a po vienerius me- lama. Visi trys direktoriai « derlfįus Surinkimas el 

buvo nutemti-sušaudyti.;^ “ s—as^

— Sovietų Rusijos pavyz
džiu perorganizuojant pa
vergtosios Lietuvos teis
mus, prie kiekvieno teismo 

t bus priskirti vadinami 
liaudies tarėjai, kurie tu
rės lygias teises, kaip ir 

Zivą. šis naujosios Lietu-i profesionaliniai teisėjai, 
vos milicininkas pasišaukė! Šie tarėjai bus “renkami”

mas.
— “Tarybų Lietuva” dar 

kartą kelia mintį, kad vi
sur ten, kur kaimai dar ne- 
išskirstyti į vienkiemius, 
būtų palikti kaimai. Girdi, 
to reikalaujanti “pačių 
valstiečių gerovė”. Nepri- 
klausojjaosios Lietuvos vy- 

_ „ _ ~ . .. „. riausybės skirstė kaimus
Efroimą, su kuriuo drauge kiamuose mitinguose. Iš vienkiemiais, nes tiktai 
eri ritinki i suėmė. Bevedant viso būsią “išrinkta ’ 13, i skyrium gyvendamas ūki- 

į ninkas galėjo tinkamai 
'tvarkyti savo ūkį. Nerei
kėjo ūkininkui kilometrų 
klampoti, kol pasiekia savo 
žemės sklypą. Dabar, kaip 

i matome, vėl įvedama mas
koliška žemės rėžių siste- 
;ma.

Lapkričio 7 d. Vilijampo-

būdamas

vos milicininkas pasisaukė: i cunami
I į pagalbą savo draugą Levą Į komunistų partijos sau- i

girtuoklį suėmė. Bevedant rišo būsią 
į milicijos būstinę, Šlium-' 200 tarėjų, 
pos draugai B. Kačanaus- 
kas, L. Klimavičius ir L.| 
čelkevičius puolė suimtąjį: 
vaduoti. Iššaukus daugiau;

- . . x. . milicijos, jie visi buvo su-'nanmnkų, kuriems namų laik ti

Rugsėjo 26 d. vakare Č. 
Kybartas, Br. Paulauskas 
ir. Br. Šimkūnas Kaune, 
buv. Ukmergės plente prie 
Klioko restorano sulaikė 
kažkokį pilietį, pasisakė e- 
są milicininkai, pradėjo jį 
krėsti ir mušti. Per šį; 
smurtą dingo užuitojo Pi-^“^ urr^bos“"la“kui 
Uecio pasas ir o litai. Ve-: įbai įvairių
liau tie patys tnuksmada- audekl ir
nai nuėjo prie Fembergo

Lietuvoje • vadindamiesi milicinin- i
------------ 'kais, ėmė daužyti langus

— Vilniaus prokuroras : bei duris ir reikalavo įsi- 
perdavėi teismui firmos j leisti. Kadangi jau buvo 
“Zbožmlyn” bendrasavi-(vėlus laikas, tai restorano 
ninkus, kurie išėmę iš savo savininkas šių milicininkų 
įmonės 82,000 litų. Jiems neįsileido ir pradėjo šauk-; 
gresia kalėjimas nuo 5 iki tis pagalbos. Tada milici- 
10 metų. Tas pats teismas ninkai išmušė restorano 
iškėlė Bylą Nochimui Sti- langus ir pabėgo. Po to nu- 
leriui ir Goldai Stilerienei, ėjo į Višinskio g. 51 Nr

pradėjo daužyti to namo 
langus bei duris. Vienas 
gretimo namo gyventojas 
išėjo pasižiūrėti, kas kelia 
triukšmą. Triukšmadariai, 

kainuota 4,000 lt. Už tokį atėjus milicininkui, šoko 
nusikaltimą suimta jo mušti peiliais ir alaus 

buteliais. Tik iššaukus 
daugiau milicininkų, mu
šeikos buvo įveikti ir sulai
kyti. Visvien šiems milici
ninkams gresia kalėjimas 
iki 5 metų.

Tačiau Raundonosios 
Lietuvos teismai dar yra 
nepaprastai “humaniški”, 
palyginus su sovietų Rusi
jos teismais. Štai Kijeve, 
kaip praneša “Pravda”, 
buvo teisiama vieno vynų

mos taip pat vadinamos
sportinės rungtynės. Su- gįau kaip tūkstantis ordi-j 
kviečia bažnytkaimio ber------ /~-i— ------- ------------- 1
nūs ir raudonarmiečiai 
spardo su jais futbolą. Y-

nebus pastatyta, lieka bol-1 
ševikiškų valdovų paslap- 

pač didelio aktingumo ro- tis. Mažeikių apskrities or- 
do raudonieji kazokai, ku- dinarininkams būsią nu- 
riuos Lietuvos žmonės pa- pirkta 222 arkliai, 81 kar- 
žįsta dar iš caro priespau- vė, 60 vienkinkių vežimų, 
dos laikų, kada kiekvienas 129 plūgai, 128 paprastos ■ 
pasipriešinimas maskolių ir 128 spyruolinės akėčios, 
valdžiai buvo malšinamas Prisiminkime, kad toje ap- • 
kazokų nagaikomis. Da- skiltyje ordinarininkų yra j 
bar raudonojo caro —Sta
lino kazokai atėjo į Lietu
vą kaipo “kultūrtregeriai”! 
Jei rengia arklių lenkty
nes, šokniėja per tvorą,

net 1,118...

Trūksta Medvilninių Siūlų

‘ — Lietuvos komunistų; 
Į partijos organas “Tiesa”! 
sako, kad ūkininkai nusi
skundžia dėl medvilninių 
siūlų stokos. Lietuvoje y- 
ra paprotis, kad kaimo au
dėjos žiemos metu išsiau- 
džia sau ir samdiniams į- 
vairių audeklų. Dar dabar 
daugelyje vietų samdiniai 

i susidera su šeimininkais.

v •

tiniams. Bet audėjos nega-!restorano ir ten, taip pat ,- „an savo darbo ne pradėti,
GERIAUSIUS 

PERMANENT WAVE ;J 
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 

! PINIGUS | Į

nes audeklų apmatams 
reikia medvilninių siūlų, o 

j jų visoje sovietų Lietuvoje 
i negalima gauti. “Tiesa” 
Į ramina, kad, girdi, iš So- 
; vietų Sąjungos esą pasiųs
ta daug medvilnės ir, kad 
6 vagonai jau atvežti. Ta
čiau šie raminimai ūkinin-

So. Boston,- Nsm.-i

Septyni Kristaus Žodžiai 
Nuo Kryžiaus

----- IR------

STACIJOS
Parašė

Kun. Pr. įuškaitis

kurie paslėpę bute indų. 
Pas Kauno rinkos gatavų 
drabužių krautuvės savi
ninką J. Popilskį rasta į- 
vairių audinių atsarga, į-

•>

—i —-------------------------- —--------------

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

pat
Šaukėnų miestelio manu
faktūros krautuvės savi
ninkė Chana Michelienė. 
Pas ją rasta prekių už 
1,500 litų.

Raseinių miesto gyven
tojas Mechanas Diskantas 
Kauno apygardos teismo 
nubaustas penkeriais me- 

: tais sunkiųjų darbų kalėji- 
mo už tai, kad jas jį rasta 
'įvairių prekių 2,000 litų 
i sumai. Eišiškių' miestelio

I
• v

CAsrers beauk salom;;
83 L ST., SO. BOSTON, MASS. JI 

I Tel. ŠOU 4645

I ii■

I

| L Street Uquor Store, Ine
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

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

4 metų senumo—Bottled in Bond 100 proof

Wisniowka, Singleton brand, 5th...........

Casabel importuotas saldus vynas 5th
$1.49.

$1.00
. i ' ' * '

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET (J. Strigimo name) — So. Boston ‘"i



Penktadienis, Sausio 31, 1941

DARBININKAS
DARBININKAS

(THE WORKER)
PuhMshed every Tueaday and Fnaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------- by-----------

BAINT JOSEPH'8 LtTHUANlAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
Btat«r«tf aa Mcond-daM matter Sept 12, 1915 at tbe poat office at Boston, 

Maaa. under tbe Act of Marcb 8.1870
Aeeegitanee for malUng at speoial rate of poetage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1817, authorized on July 12, 1918
BUB8CRIPTION KATES:

Domestic yearly  ................84.00DoSnZtic once per week yearly >2.00
Foreign yearly------------------ $5.00

Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4.0C

Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams ___________ $5.0t

Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

888 Weat Broadway, South Boston, Maaa
Telephone SOUth Boston 2880.

Romos Ašis-Hitlerio Bėda
Nežiūrint griežtų užginčijimų iš vokiečių ir italų 

pusės, žinios iš Belgrado primygtinai tvirtina, kad Mi
lane, Turine ir kituose Šiaurinės Italijos miestuose į- 
vyko smarkios riaušės rieš dabartinį fašistų rėžimą. 
Riaušėse dalyvavę darbininkai, studentai ir italų ka
riuomenė. Riaušininkų šūkiai bei iškabos aiškiai buvo 
nukreiptos prieš Mussolini ir prieš Vokietiją. Dabar 
riaušes jau numalšino vokiečių policija ir armija, ku
ri užėmė pačią turtingiausią ir pramoningiausią Itali
jos dalį. Tuo būdu lyg atrodo, kad Italija susilauks to
kio pat likimo kaip Austrija, Čekoslovakija, Prancū
zija, Norvegija ir Danija, su tuo tik skirtumu, kad mi
nėtos šalys buvo ginklu pavergtos, o Italija “laisva va
lia” prisiėmė vokiečių jungą. Vadinasi, oficijalinė bei 
fašistinė Italija tai padarė. Kad italų tauta neprisiima 
nė Mussolinio nė Hitlerio jungo, tai parodo kilusios 
kruvinos riaušės, kurioms numalšinti prireikė vokie
čių pagalbos.

Iš viso, Italijos padėtis nepavydėtina. Stipri ir ge
rai aprūpinta britų armija ryžtingai puola visas Itali
jos kolonijas Afrikoj: Libiją, Eritrėją, Samolilandą ir 
Etijopiją. ši pastaroji bus grąžinta jos buvusiam ka
raliui Halie Salassie, kurs dabar sukėlė savo tautie
čius prieš italų valdžią. Bet anglai niekad už dyką ne
duoda pagalbos: Etijopiją paklius po britų protekcija. 
Kitais žodžiais, bus Anglijos provincija. Dar vienas is
torinis faktas: kurios Afrikos ir Azijos šalys pakliūva 
į britų rankas, tos niekad iš ten neištrūksta. Taip bus 
ir su Italijos kolonijomis, nebent Anglija būtų visiškai 
nugalėta ir turėtų priimti Hitlerio sąlygas, kas vargu 
beįmanoma. Net Hitlerio “talkininkai” sovietai tokios 
galimybės nenumato. O koks Italijos gyvenimas be 
kolonijų? Ji palikta amžina vokiečių verge ekonominiu 
ir politiniu atžvilgiu.

Padarydamas Romą savo ašies galu, Hitleris vien 
bėdos susilaukė. Dabar jam tenka gerokai laužyt gal
vą, kaip tą silpnąjį ašies galą sustiprinus, kad jis tu
rėtų geležinį vokišką atsparumą. Kitos išeities nėra, 
kaip užimti visą Italija, paimti savo žinion jos kariuo
menę ir įdiegti jon vokiškos drausmės ir ryžtingumo. 
Bet kiek čia klausimų reikia išrišti! Maitinti 42 milijo
nų italų tautą; tvarkyti bei malšinti neramią jos nuo
taiką; nuraminti Mussolinio puikybę ir prirengti jį vai-| 
dinti nužemintą vergo rolę; subalansuoti bei išlyginti 
sukiršintus tarp fašistų ir nefašistų santykius ir paga
liau pavergti italų kariuomenę pilnai vokiečių vado
vybei. Kiek čia riaušių ir maištų teks numalšinti! Tie
sa, geležinė vokiečių ranka gali tą viską atlikti, neatsi
žvelgdama į diplomatines priemones, bet tada italai iš 
talkininkų virstų neprieteliais ir jiems numalšinti pri
reiktų poros milijonų vokiečių armijos. Hitleris būtų 
priverstas dar plačiau išsižioti ir praryti dar vieną ne
suvirškinamą kąsnį.

Nejučiomis prisimena lietuvių patarlė: neturėjo 
boba bėdos, tai nusipirko paršiuką. K.

Sovietai Uždare Lietuvos Banką

Šie vyrukai nutraukė nacių svastiką nuo stiebo San Francisco ir tas 
jų aktas palietė vyriausybę, kuri turėjo pareikšti vokiečių valdžiai ap
gailestavimą dėl įvykio. Iš kairės į dešinę: Dūke Rose, J. Josephs, Ed. 
Lackey, Hal Sturtevant, Hal Ascheran. Jie dar laiko nutrauktus šmote
lius svastikos ir kažin ką jie galvoja?
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Grabnyčių Šventė
Kasmet, keturiosdešim- 

toje dienoje po Kalėdų, 
Bažnyčia švenčia, vasario 
antrą dieną, Viešpaties Jė
zaus ir Jo Motinos Marijos 
šventę. Ta šventė vadinasi 
Grabnyčios, nes joje šven
tinamos yra žvakės, ku
rias žmonės žibina nelai
mių ar mirties metu. O 
žvakės toje dienoje šventi
namos dėl to, kad šv. mi
šių maldose giedama gies-

Lietuvai Gelbėti Fondui Sukelta $3,085.35. Kolonijų veikėjai yra užsimoję išpildyti 
paskirtas kvotas, kad sukelti vajaus metu $10.000.00. Organizuojamasi pastoviam 

darbui. Rūpestingas prisirengimas prie Vasario U-tos.
Gavus žinių iš Lietuvių 

Draugijos Vokietijoj ir pri
vačių žmonių apie skau
džią Lietuvos pabėgėlių 
padėtį, Lietuvių Katalikų 
Federacijos centro valdy
ba nutarė tuojau pasiųsti 
iš Lietuvai Gelbėti Fondo 
du tūkstančius dolerių 
($2,000.00). Pinigai bus 
pasiųsti pulkininko K. 
Škirpos, Įgalioto Ministro, 
vardu. Apie pasiųstas au
kas bus tuojau pranešta 
Federacijos įgaliotai komi
sijai Berlyne, kuri mus at
stovauja ,rūpinant pabėgė
lių reikalus.

Praėjusių metų pabaigo
je Federacija pasiuntė pa-

susitarimą su Sovietų ban
ku, f) geležinkelių ir van
dens kelių bufetai ir resto
ranai — 20%, kitos visuo
meninio maltinio mįmonės 
— 20%, lombardai — pa
gal susitarimą su sovietų 
banku;

Kaimo vietovėse: a) ko
munalinės įmonės, visuo
meninės organizacijos, 
spektaklinės įmonės, gy
ventojų aptarnavimo dirb
tuvės — 3%, b) įmonės, 
prekiaujančios pramonės 
prekėmis — 5%, c) įmo
nės, prekiaujančios maisto

bėgėliams šelpti $800.00. 
Taip kad jau beveik visi 
pinigai, surinkti pabėgėlių 
reikalams, jau bus išsiųsti 
tam tikslui, kam buvo 
skirti, būtent — $2,800.00. 
Atsižvelgiant į tai, kad 
prašymų pašalpos yra dau
giau, kad reikia rūpintis 
daugybe kitų tautos reika
lų, padirbėkime, kad išpil- 
dyti vajaus kvotas, kad su-! 
kelti $10,000.00. Surinktus 
pinigus Lietuvai Gelbėti J 
Fondui tuojau reikia siųsti 
į centrą.

Lig šiol į Lietuvai Gelbėti 
Fondą suplaukė $3,085.35. 
Gaunami pranešimai iš ko
lonijų veikėjų duoda vil
ties, kad vajaus pradžioje 
nustatyta pinigų suma bus 
surinkta. Ypač tenka 
džiaugtis tuo, kad koloni
jų veikėjai organizuojasi 
ne tik šiam vajui, bet pa
stoviam darbui. Atsigaivi
na iigšiol apmirę Federaci
jos skyriai, steigiasi nauji, 
organizuojasi Lietuvai Gel
bėti Fondo skyriai ir pla
nuoja veikti tol, kol Lietu
va vėl bus laisva ir nepri
klausoma.
AUKOS PLAUKIA

Bostono arba Naujosios 
Anglijos rajonas L. G. F.

— Susovietintos Lietuvos 
komisarų taryba išleido į- 
sakymą, kuriuo visos įmo
nės turi kasdien atidavinė
ti savo gaunamus pinigus 
SSSR valstybinio banko 
skyriams Lietuvoje. Įsaky
mas liečia šias įmones: vi
sas valstybines ir koopera
tines prekybines ir ūkines 
įmones, geležinkelius, prie
plaukas, pašto telegrafo į- 
staigas, ūkines ir visuome
nines organizacijas, turin
čias pajamų už prekes ir 
patarnavimus.

Tenka pastebėti, kad o- 
kupuotoje Lietuvoje likvi
davus Lietuvos Banką, jo 
pareigas perėmė Sovietų 
Sąjungos valstybinis ban
kas, kuris Lietuvoje atida
rė skyrius. Tad visi Lietu
vos įstaigų ir įmonių pini
gai turi būti kasdien sune
šami į SSSR valstybinio 
banko skyrius. Kaip sovie

tų Rusijos bankas naudos 
iš Lietuvos gyventojų gau
tus pinigus, įsakyme nieko 
nepasakyta. Jis gali Lietu
vos surinktus pinigus siųs
ti kur nori, ir naudoti kaip 
nori.

Įstaigos ir įmonės gali 
pasilaikyti savo žinioje 
tiktai tokią gaunamų kas
dien pajamų dalį:

Miestuose: a) komunali
nės įmonės) viešbučiai, 
pirtys, kirpyklos, auto- 
trestai ir kit., visuomeni
nės organizacijos, spek- 
taklinės įmonės (kinai, te
atrai ir kt.), gyventojų ap
tarnavimo dirbtuvės ir ki
tos organizacijos — 3%,
b) įmonės, prekiaujančios 
pramonės prekėmis — 5%,
c) įmonės, prekiaujančios 
maisto prekėmis — 7%,
d) įmonės, varančios miš
rią prekybą — 6%, e) ga
mybinės įmonės — pagal

pažiūrėkime į pažemintą ir 
apverktiną moterų gyveni
mą, tada suprasime, kaip 
tamsu buvo pasauly prieš 
Jėzaus Kristaus atėjimą.

Bet štai į tą tamsų pago
nišką pasaulį atėjo Tikroji 
Šviesa, kaip viskas persi
mainė, kur tik jos spindu
liai pasiekė! Nušvito skais
tybė broliška meilė, nusi
žeminimas ir kitos dory
bės. Nukrito vergų pan

inė, kuria kadaise senelis čiai, darbininkai pasidarė 
Simeonas per Šv. Marijos 
Įsivesdinimą pranašavo a- 
pie Jėzų Kristų, sakyda
mas: “šviesa tautoms ap
šviesti”. Iš tikrųjų Kristus 
tikrojo tikėjimo šviesa, o 
žvakė tos Šviesos ženklas. 
Kaip žvakės šviesa išsklai
do tamsybes akims, taip 
tikėjimas apšviečia dva
sios akis, padeda žmogui 
toje šviesoje visą suprasti, 
pažinti gerą ir blogą ir nu
rodo kelią į amžiną gyveni
mą.
Kristus yra pasaulio Švie

sa. “Šviesa iš Šviesos”, ku
ri “apšviečia kiekvieną 
žmogų ateinanti j sj pa
saulį”. Atėjęs Jėzus Kris
tus į žemės gyvenimą pla
čiai nušvietė visas gyveni
mo sritis ir atnaujino še

lmės veidą. Prieš Jo užgi
mimą tikrai buvo tamsu 
pasauly. Didysis senovės 
filosofas Platonas tuomet 
rašė: “Aš nežinau iš kur a- 
teinu, nežinau kas esu, ne
žinau kur einu”. Vietoje 
tikrojo Dievo žmonės gar
bino daugybę išgalvotų 
dievų, kuriems savo žmo
giškas silpnybes ir begė
diškas nuodėmes priskyrė. 
Ir kaip liūdnas buvo žmo
nių nupuolimas! Išgirski
me šauksmus spaudžiamų, 
triapiamų vergų; įsiklau
sykime į verksmus nekaltų 
vaikelių, kuriuos tikrosios 
motinos žudydavo, tikrasis 

į tėvas į gatvę išmesdavo;
---------  -----------------------! mą. Nesistebesime, jei 
spauda tokių veikėjų apsi
leidimą, neatlikimą savo 
tautinių pareigų papeiks. 
Ir ne be reikalo. Juk nega
lime sėdėti sudėję rankas, 
kuomet inatome savo se
nąją ir brangiąją Tėvynę 
Lietuvą esant prismaugtą, 
kankinamus mūsų brolius 
ir sesutes, vargstančius ir 
badaujaričius pabėgėlius... 
Visi iki vienam turime 
dirbti ir aukoti. Vasario 
16-ta visi turime rinktis į 
sales, kad atnaujinti savo 
ryžtingumą dirbti ir kovo
ti dėl Lietuvos išlaisvini-1 
mo.

laisvi ir lygūs savo valdo
vams; moterys tapo lygia
teisės, vyro drauge, o ne 
verge. Kristus atnaujino 
žemės veidą.

Šiandie pasaulis grįžta į 
pagonių tamsybės amžius. 
Nestato šiandie žmonės 
stabų iš molio ar vario, bet 
valstybę ir žmogų stato 
Dievo vietoje. Pagonybė y- 
ra tikėjimas į komunizmo 
rojų, i valstybės visagaly
bę; pagonybė yra kūno 
garbinimas, vergavimas 
aistroms. Dievo priešai no
ri užtemdyti Kristaus pa
laimintą Šviesą, ir sklei
džia naują pagonybę. Kad 
Kristui, “Teisingumo Sau
lei”, žmonės leistų viešpa
tauti visose gyvenimo sri
tyse ,tada būtų žemėje tai
ka ir ramybė.

Jėzus Kristus, kuris pa
sakė: “Aš esu pasaulio
Šviesa”, nori, kad mes neš- 
tumėm tą šviesą į visą gy
venimą. Šv. Povilas reika
lauja iš mūsų sakydamas: 
“Kitados jūs buvote tam
sybė, dabar esate šviesa 
Viešpatyje. Gyvenkite kaip 
šviesos vaikai”. Mūsų gy
venime turi spindėti Kris
taus Šviesa. Kataliko pa
reiga yra paskleisti plačiai 
žmonių tarpe krikščioniš
kojo mokslo šviesą.

Žvakių šventinimo šven
tė turi mums priminti tą 
pareigą, kad esame Kris
taus šviesos skleidėjai. T.

skelbimą liko $24.75. ‘Dar
bininko’ Red.).

Connecticut rajonas savo 
kvotą paaugino $60.00, ku
riuos suaukojo New Ha- 
veno (50.00 dol.) ir Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 
apskritys (10.00 dol.). Da
bar šis rajonas turi $270.00 
dolerių. Beveik pusė kvo
tos jau išpildyta.

Shenandoab, Pa., rajonas 
paaugo iki $156.00. Praė
jusią savaitę kun. J. Kara
lius prisiuntė iš Shenan- 
doah šias aukas: mergaičių 

i skaučių trupė, kuriai vado
vauja Mrs. J. Matlavage, 
$25.00 ir Šv. Vardo draugi
ja $10.00. Jurgis Klimas 
dar prisiuntė aukų iš Mi- 
nersville, Pa., 
kitų to rajono miestų dar 
nieko nesame girdėję. Ne
manome, kad jie norėtų 
pasiduoti Šenadoriui.

Chicagos rajonas trupu
tį kvotą paaugino. Čai jau 
turima $551.39. Jon įeina 
šios aukos: Sioux City, Io- 
wa, Stasys Ūselis ir jo sū
nus daktaras prisiuntė $8.- 
00 ir Antanas Mikėnas — 
$2.00. Aušros Vartų para
pija Chicagoje jau baigia 
kvotą. Iš Taylorville, III 
V. Delnickas ir O. Jotko- 
čiūtė prisiuntė po vieną do
lerį.

Kiti rajonai praėjusią sa
vaitę pažangos nepadarė. 
Gal būt jie rengiasi didelį 
surpryzą padaryti ? Pagy
vensim — pamaytsim.
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Gaunamomis žiniomis iš 
įvairių kolonijų, Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė 
— Vasario šešioliktoji šie
met bus minima daugelyje 
kolonijų ir su rūpestingu 
prisirengimu. Klausiama 
patarimų, reikalaujama 
kalbėtojų, prašoma prisių
sti Lietuvai Gelbėti Fondo 
kvitų knygučių ir tt. Ir ge
rai. Šiemet yra svarbiau, 
negu kitais metais minėti 
šią brangią mūsų tautos 
šventę. Kodėl — ir aiškinti 
nereikia. Jei kurios koloni
jos veikėjai to paminėjimo 
nesurengs, jie skaudžiai 
nusidės prieš tautą. Jie 
pelnys didžiausią papeiki-

t

$11.00. Iš

•?!
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Minėdami Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, pa
aukokime didiesiems tau
tos reikalams bent po do
lerį ir siųskime savo aukas 
per Lietuvai Gelbėti Fondo 
centrą.

Šia proga primenu, kad 
jei kam pritrūko Lietuvai 
Gelbėti Fondo kvitų kny
gučių ,tuoj kreipkitės į Fe
deracijos sekretorijatą, 
prisiusime tiek, kiek rei
kės. Vienoje knygutėje yra 
25 kvitos.

Leonardas šimutis, 
ALRKF Sekr., 

2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

nes, prekiaujančius maistu -***&*'. 
prekėmis — 20%, mišrio- vajuje daro didelę pažan- 
sios prekybinės įmonės —Savo kvotoje jau turi 
15%, geležinkelių ir van-'$1,012.89. Jei priskaityti 
dens kelių bufetai ir ręsto- kun. Petraičio auką, būtų 
ranai — 25%, kitos visuo- $1412.89. Kad ir be tos au

kos nedaug jau betrūksta 
ligi kvotos išpildymo. Fe
deracijos 3-čias skyrius, 
So. Boston, Mass., prisiun
tė per prakalbas surinktas 
aukas $120.00. Su pirmiau 
prisiųstomis aukomis bos
toniečiai ar tik nebus pir
moj vietoj. Ir tai dar nesu
stoja veikę. Žada per tūks
tantį Lietuvos reikalams 
šiemet surinkti. Neabejo
jame, kad surinks. Aušros 
Vartų 
Mass., 
Vasys 
$26.23.
Vartų 
jau sudėjo fondui $212.23 
ir savo kvotą su kaupu iš
pildė. Hudson, Mass., lietu
viai per prakalbas suauko
jo $24.75 (Suaukojo $26.75, 
o iš mokėjus $2.00 už radio

meninio maitinimo įmonės 
—15%, gamybinės įmonės 
— pagal susitarimą su so
vietų banku.

I Avė Maria Valanda

Vasario 2 d., sekmadienį, 
Avė Maria radio valandos 
metu bus transliuojama a- 
pie Saint Louize de Meril- 
lac, kuri pagelbėjo Šv. Vin
centui de Paul įsteigti Gai
lestingųjų Seserų Institu
tą. Programa transliuoja
ma kiekvieną sekmadienį 
iš stoties WMCA New 
York ir pertransliuojama 
stočių: WSP Philadelphia,, 
WNAC Boston, WLLH Lo- 
wel, WSAR Fall River ir 
WMAS Springfield.

par., 
klebonas 
prisiuntė 

Tuo būdu 
parapijos

‘Worcester, 
kun. K. 
fondui 
Aušros 
žmonės

i

Baltos gulbės paraduoja New Yorko paukščių parodoj.
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Motinėlės Dr-ja, per 40 ri turi garbingą vardą 
metų teikdama stipendijas “Motinėlė” deda visas pa- 
studentams-ėms, lietuvių stangas neturtingiems 
tautai labai daug gero pa- studentams trokštantiems 
darė. Per pirmuosius 20 mokslo pagelbą teikti. Kil- 
metų savo gyvavimo, teikė nios dvasios ir gabūs stu- 
stipendijas lietuviams ei- dentai pabėgę iš Lietuvos į 
nantiems aukštus moks- Europos šalis ir kai kurie 
lūs Šveicarijoj ir Ameri- iš jų net pateko į Ameriką, 
koj. Dėka Motinėlės para- Jie visi trokšta mokslo; jie 
mai įgyjo aukštus moks- visi nori apsišvietę grįžti į 
lūs mūsų tautos žymūs savo mylimą tėvynę, Lie- 
mokslinčiai ir veikėjai, ' 
kaip tai: St. Šalkauskas, 
pedagogas; Putinas, poe
tas; Dovidaitis, rašytojas; 
Bistras, profesorius ir vei
kėjas, ir daugelis kitų.

Lietuvos Nepriklauso
mybės laikais, (1920 — 
1939), Dr-ja teikė studen- 
tams-ms Amerikoj gimu- 
siems, eiti mokslus Kaune, 
Vytauto Didžiojo Univer
sitete, tikslu kad palaikius 
artimesnius santykius su 
Tėvyne Lietuva, ir kad iš- 
auklėjus lietuvių patrioti
nėj dvasioj visuomenei 
darbuotojų ir pedagogų A- 
merikoj. Tais motyvais 
vadovaudamosi Dr-ja ir 
teikė stipendijas Seserų 
Kongregacijoms, Kazimie- 
rietėms, Pranciškietėms, ir 
Nukryžiuoto Jėzaus. Mi
nėtų Kongregacijų Sesu
tės įgijusios Lietuvoj auk
štus mokslus labai pasek
mingai darbuojasi apšvie- 
tos srityj mūsų aukštesnė
se ir parapijinėse mokyk
lose.

Šiais sunkiais mūsų tau
tos laikais naujos proble
mos iškilo. Vaikams nelai
mei ištikus gailestinga 
motina visas jėgas padeda 
jiems gelbėti. Mūsų tautos 
sūnūs, dukters, kurie yra 
dabar pabėgę iš Lietuvos, 
labai sunkioj padėtyj atsi
dūrė. Tad mūsų Dr-ja, ku-

'tuvą, ir ten dirbti savųjų 
naudai. Mes įsitikinę esa
me kad Sovietų Rusijos 
kariška okupacija Lietu
vos yra laikinis dalykas. 
Be to, mums yra labai 
svarbu išauklėti tuos stu
dentus Amerikos demokra
tinėj dvasioj, kad jie grįžę 
į Lietuvą galėtų veikti de
mokratinėj pakraipoj tėvy
nės ir žmonių naudai. Tad 
nesigailėkime nei darbo 
nei aukų ir rengkimės prie 
Lietuvos atstatymo. Vie
nas iš svarbiausių dalykų 
yra išauklėti Lietuvai tin
kamus mokslo žmones ir 
visuomenei vadus. Motinė
lės Dr-ja todėl teikia sti
pendijas ne tik Amerikos 
lietuviams, gabiems ir do
riems studentams-ėms, bet 
lygiai taip pat iš Lietuvos 
pabėgusiems. Iš širdies 
prašome Amerikos lietuvių 
paremti savo aukomis Mo
tinėlės Dr-ją. Malonėkite į- 
sirašyti į narius sumokant 
$10. ar $5. į metus. Garbės 
nariai suteikia auką $100. 

-iic liolra Mta-ioic iricam

prisipažinti, kad gal ne
gausingų vajų priežastis 
yra pačių organizacijos na
rių bei veikėjų apsnūdi
mas ir pasitenkinimas tuo- 
mi, kad kuopos nors nela
bai skaitlingos, bet savo 
tarpe daug naudingų dar
bų nuveikia organizacijai, 
Bažnyčiai, tautai ir artimo 
gerovei.

Ne, sąjungietės, mes ne
galim pasitenkyti mažoms 
kuopoms ir pasididžiuoti 
nuveiktais darbais; reikia 
stotį į didesnį ir platesnį 
darbą, kad prirašius dau
giau naujų narių, kad pra- 
plėtus organiazcijos veik
lą kolonijose, kur dar nėra 
kuopų, pasistengti jas su
organizuoti.

Pasigirsta nusiskundi
mai narių būk tai neleng
vas darbas yra prikalbinti 
naujas nares, nes reikia 
pašvęsti laiko. Gal iš da
lies šis nusiskundimas yra

Pavergtos Lietuvos ir Gudijos Sienos
— Lietuvos gyventojams 

pradėjus garsiai kelti bal
są dėl Švenčionių apskri
ties neprijungimo prie so
vietų Lietuvos, nors praė
jo jau daug mėnesių, kaip 
nutarimas buvo priimtas, 
pagaliau nustatytos nau
josios sienos tarp sovietų 
Lietuvos ir sovietų Gudi
jos. Prie sovietų Lietuvos 
priskirtos šios vietos: da
lis Vydžių rajono su 4,767 
gyventojais, dalis Adutiš
kio rajono su 19,170 gy
ventojų, Švenčionių rajo
nas su 28,803 gyventojais, 
dalis Svyrių rajono su 135 
gyventojais, dalis Varana
vo rajono su 13,345 gyven
tojais, dalis Rodūnės rajo
no su 4,441 gyventoju, da
lis Poriečės rajono su 11, 
449 gyventojais. Viso pri
jungta teritorija su 82,100 

pamatuotas, nes visuomet gyventojų. Tad prie sovie- 
vajaus darbas remiasi ant 
tų pačių narių, kurios yra 
užsiėmusios su įvairiais 
darbais ir jau negali ištę- 
sėti pilnai pasidarbuoti są
jungos labui. Bet džiugu 
yta pareikšti, kad mūsų 

Danny Fowlie, garsus lakūnas, išdarinėja įvairius i ?a*'
oro “taksus laike All-American oro lenktyn.ų Mianu.! kiekviena
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riuomenė įkūrė įgulas Lie
tuvoje, buvo sakoma: Vil
nius Lietuvai, o Lietuva 
sovietų Rusijai! Dabar tas 
liūdnas pranašavimas, de
ja, išsipildė. Ar prie oku
puotosios Lietuvos prisi
jungė lietuviškosios Šven
čionių apskrities dalis ir 
Druskininkai, esminio da
lyko jau nebepakeičia: — 
Lietuvos nepriklausomybė 
yra panaikinta, o Lietuvo
je įsikūrė lizdus pravosla
viški obrusiteliai, dabar 
vadinami — Stalino ber
nais.

Tad “draugo” Paleckio 
“Eltai” duotas, ryšium su 
tuo įvykiu, pareiškimas, 
kad “turime reikšti dėkin
gumo jausmus didžiajam 
išmintingajam darbo žmo
nių ir tautų vadui draugui 
Stalinui, kurio rūpestingu
mas išvaduotosioms tau
toms taip gerai mums ži
nomas” Lietuvos gyvento
juose jokio atgarsio nera
do. Lietuvių tauta žino, 
kad ji atsidūrė maskolių 
okupacijoje, o kai dėl “iš
vadavimo”, tai ji tikrai y- 
ra išvaduota iš laisvo ir ne
priklausomo gyvenimo.

Reikšmingas yra oficiozo 
“Tarybų Lietuvos” ko
mentaras. Laikraštis rašo: 
“Liaudies priešai ir dabar 
visokiais praman y t a i s 
gandais ir provokacijomis 
bandė nuodyti tautų drau
gystę, buvo bebandą liau
dyje skleisti gandus, kad 
jokių Švenčionių Lietuva 
negausianti, kad taip tik 
buvo pažadėta”. Ar tik ne
bus įvykį taip, kad tik dė
ka “liaudies priešų” sukel
tai akcijai pagaliau buvo 
įvykdytas jau prieš dauge
lį mėnesių priimtas nutari
mas?

tų Lietuvos prijungtos aiš
kiai lietuviškos Švenčio
nių, Melagėnų, Tvere
čiaus, Adutiškio, Dieveniš- 
kio, Marcinkonių, Rudnios 
ir Ratnyčios - Druskininkų 
sričių dalys.

Kitokiomis aplinkybėmis 
lietuvių tauta būtų galėju
si džiaugtis, kad prie jos 
valstybės prisijungė kai 

į kurios lietuviškos sritys 
(nors dar ne visos). Ta
čiau dabar, kada pati ne
priklausomoji Lietuva yra 
maskolių okupacijoje, lie
tuviai jokio džiaugsmo ne
reiškia. Ne veltui pernai, 
kai sostinė Vilnius grįžc 
prie Lietuvos, o rusų ka-

• v

narė pasistengtų prikal
binti tik po vieną naują 
narę, tai nereikėtų kelioms 
panešti visą darbą. Mes 
lengvai galim prikalbinti 1 
narę, tik reikia geros va
lios ir pasišventimo dirbti. 

Šį metą kaip ir visuomet 
-------------------- ,r - _ „ naujoms narėms įstojimo 
generalinis naujų narių liai, išmokėdama pašalpą i mokesčio nėra. Taipgi yra 
prirašinėjimo vajus, kuris ligoje bei pomirtinę atsiti-paskirta iš Centro, kad ta 

d.------------------------------------------------------knirrcMri Irti C! loi — _______—

Amerikos Lietuvių Romos Katalikių 
Moterų Sąjungos Naujų Narių Vajus

Įžengus į naujus metus,'rų organizacijos šioj išei- 
prasidėjo mūsų garbingosi vi jos šalyje, kuri savo na- 
organizacijos nauji darbai, Irių tarpe skleidžia apšvie- 
nes sausio 1 d., paskelbtas i tą, dorą, sušelpia materia-

ir jie lieka nariais visam 
gyvenimui. Darydami tes
tamentus padarykite pali
kimus “Motinėlės” Dr-jai. 
Nario mokesčius ir aukas 
siųskite:

Rev. N. Pakalnis,
259 N. 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
Laukdami

tęšis 6 mėnesius, ir baigsis kus mirčiai. Sąjunga lei- 
liepos 1 d. Kiekvieną metą džia savo žurnalą “Moterų 
Moterų Sąjunga skelbia į Dirvą”, kuriame telpa nau- 
vajų ir kviečia visas kata-į dingų žinių bei raštų iš 
likęs moteris ir mergaites į moterų veiklos visame pa- 
apsidrausti ir tapti narėms 
vienintelės katalikių mote-

visuomenės i

“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui
LDS. Centro Valdyba į Kas atnaujins arba užsi 

nuo sausio 15 d. iki kovo į prenumeruos “Darbinin- 
15 d., skelbia “Darbininko” ką” metams iki kovo 15 d.

prisiųsdamas $3.00 ir 10c.vajų. Paprastai, “Darbi- prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 
mnko” kaina metams yra aktualėms lėšoms nadenzti $4.00, pusei metų $2.00; bet i 7 ? padengti
vajaus metu laikraščio kai ’tas gaus grazl!: sPalvu°- 
na sumažinama iki $3.00 į sieninį religinio turinio 
metams, pusei metų — $1. kalendorių. Taigi, prašome 
50. pasinaudoti vajaus proga.

paramos, liekame su pa
garba Motinėlės Valdybos 
nariai:

Kun. Dr. J. B. Končius, 
pirmininkas, Mt. Carinei, Pa. 

Kun. I. Valančiūnas, 
vice-pirm., Philadelphia, Pa. 

Kun. N. Pakalnis, 
kasininkas, Brooklyn, N. Y. 

Kun. P. Lekešis, 
sekretorius, Maspteh, N. Y. 

Kun. A. Petraitis, 
kasos glob., Worcester, Mass. 

Kun. J. Simonaitis, 
kasos glob., Elizabeth, N. J.

narė, ’ kuri pasidarbuos 
naujų narių prirašinėjime, 
gaus po 50 centų už kiek
vienos narės prirašimą į 
pašalpos bei pomirtinės 
skyrius. •

Brangios lietuvaitės, mū
sų tėvynei Lietuvai nete
kus laisvės, užviešpatavo

šaulyje. Vienu žodžiu Mo
terų Sąjunga yra naudin
ga organizacija kiekvienai 
moteriai bei mergaitei.

Patikrinių skaičių lietu- Į priespaudos ir vergijos lai
vių moterų ir mergaičių kai, ir viskas kas tik yra 
šioj šalyje, pasirodo, kad . mūsų tautai ir kiekvieno 
dar mažas skaičius tikrai i lietuvio bei lietuvaitės šir- 
yra pilnai apsipažinusių 
su Moterų Sąjunga, jos 
gražiais darbais bei idea
lais.

Mes dažnai viena kitai ir! 
per spaudą nusiskun- Į 
džiam, ir norim surasti, 
priežastį, dėl kurios mūsų’ gaitės katalikės turim šu
va jai nebūna sėkmingi.Įjungtomis spėkomis budė- 
Tačiau ar nebūtų sveika I ti, kaip senovėj mūsų mo-

džiai artima ir brangu, yra 
plėšiama ir naikinama. 
Vienu žodžiu norima suru
sinti ir užslopinti tą mūsų 
brangenybė, būtent —mū
sų gražią kalbą. Taigi mes 

i Amerikos moterys ir mer-

čiutes prie ratelio išmoki
no ir palaikė gražią ir turi
ningą kalbą ir papročius, 
taip ir mes čia laisvoj ša
lyje, susibūrusios į vieną 
didelę organizaciją, dirb
kim savo kalbos palaiky
mui, organizacijai ir Baž
nyčiai. Kad mūsų darbuo
tė būtų naši ir sėkminga, 
kviečiu išeivijos garbingą 
dvasiški ją stoti į pagelbą, 
be kurios sunku yra tikė
tis gerų sėkmių, taipgi 
kviečiu valstybių direkto
res, veikėjas, kuopų valdy
bas ir visas nares stoti į 
bendrą darbą, kad užbai
gus vajaus darbuotę, galė
tume pasidžiaugti vaisių 
gausumu.

M. Jokubaitė, 
Conn. Valstybės Direktorė

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

WOODSTOCK
T Y P E // R I T t R S

*i

VVoodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

LAISVE
PIRMA DALIS

Socialine Laisvė
Parašė FULTON J.SHEEN

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

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

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

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

LAISVĖ IR RESPUBLIKA
(Kalba pasakyta vasario 19 d., 1939)

Patriotizmas greit nyksta; per daug mūsų 
piliečių mąsto apie laisvę, kaipo teisę pra
kalbas sakyti; apie liberalizmą, kaipo panie
kinimą tradicijų, konstitucijų, ir asmenų 
vertės; apie demokratiją, kaipo žodį, kuriuo 
galima įtraukti Amerikos dėmesį į interna
cionalinius plėšimus.

Tėvynės meilė vėl turi būti atgaivinta, nes 
kitaip visi žūsime iš priežasties, kad atšalo- 
|ne nuo meilės. Neigiamai, patriotizmas reiš
kia galingą pasipriešinimą visiems anti-ame- 
rikoniškiems užsiėmimams; teigiamai, pat

riotizmas reikalauja, kad mes būtume Dievui 
dėkingi už visas tas malones, kuriomis mes 
taip džiaugiamės Amerikoje, kad paaukoja
me savo gyvybę jas iki galo palaikyti.

Pagal pirmą nuomonę, jeigu mes palaiky
sime amerikonizmą, mums reikia atsiminti, 
kad yra ne dvi, bet trys anti-amerikonizmo 
ideologijos komunizmas, nacizmas ir fašiz
mas. Skirtumas tarpe šių trijų amerikonui 
yra panašus į skirtumą tarp vogimo, įsilauži
mo ir vagystės. Kiekvienas tikras ameriko
nas žino, kad jis negali būti pro-komunistas, 
pro-nacistas, arba pro-fašistas, nebūdamas 
anti - amerikonistas. Bet klausimas yra toks: 
kaip galima žinoti, kuri organizacija yra ko
munistinė, fašistinė arba nacistinė? Atsaky
mas lengvas: tikra amerikoniška organizaci
ja priešinasi visoms trims. Tat, kuri organi
zacija smerkia vieną iš šių, nesmerkdama ki
tų, ta yra įtartina.

Jeigu organizacija, kuri sakosi esanti pa
triotinė bei taiką-mylinti, nepasirodo duo
danti paramos nacizmui, fašizmui, ar komu
nizmui, lai ji būna gana patriotinė pasmerk
ti visus arti - amerikoniškus veiksmus; jei ji 
sako, kad yra nemoralu Mussoliniui įsteigti 
fašistų tvarką Abisinijoj, ir kad yra nemora
lu Hitleriui pastatyti nacizmą Austrijoj, te
gu ji taip pat pripažįsta, kad yra nemoralu 
Stalinui įsteigti sovietišką valdžią Ameriko
je. Tik tie, kurie smerkia persekiojimą ir ti- 
raniją, nežiūrint kur jie randasi, turi mora

linę teisę kalbėti.
Komunistinės taktikos Jungtinėse Valsty

bėse išaiškintos šiuo pasakojimu: Viena die
ną dvylika žiurkių apsigyveno vienuose na
muose ir išėdė visus sūrius, žvėrieną, mėsą, 
ir saldumynus. Šeimininkė pasinaudojo pink
lėmis ir sugavo šešetą žiurkių. Likusios še
šios, susiorganizavę, pasitarė su pinklių par
davėju, kad jis perspėtų šeimininkę, jog jos 
namai apsėsti blakutėmis, o ne žiurkėmis; 
taip pat jos pasitarė su profesoriais, kurie 
pranešė motinai, kad, pagal statistiką, Pada- 
owskių kaimely per vienerius metus 60% vai
kų nusikirto pirštus žiurkių pinklėse; paga
liau jos susitarė su kaikuriais sentimentališ- 
kais darbuotojais socialiniame darbe, kurie 
įspėjo šeimininkę, kad per jos naudojimą pin
klių, ji papildė nuodėmę savo žiaurumu prieš 
žiurkes, šeimininkė, taip apimta durnuolių 
įtakingų kalbų, visiškai nepasinaudojo pink
lėmis ir dabar žiurkės viską valdo.

Pamokymas aiškus. Komunizmas išbiau- 
rina fašizmą, kad jai lengviau būtų dirbti, ir 
panašiai fašizmas apšmeižia komunizmą. Ku
ris pirma atsirado? Pagal istoriją, komuniz
mas pirma prasidėjo, pirma Italijoj, o vėliau 
Vokietijoj. Šiandien pasauly nei Mussolinio 
nei Hitlerio nebūtų, jeigu ne būtų buvę ko
munizmas. Jei amerikonai nori išvengti fa
šizmo Amerikoj, ir mes visi tai norime, tai 
mums būtų geriausia pradėti su komunizmo 
naikinimu. Šiam tikslui 18 valdžių Europoj

ištrėmė komunizmo partiją. Fašizmas bei ko
munizmas turi pradžią baimės šmėkloje — 
baimės “raudonųjų, ir baimės fašizmo”. Mū
sų pasidavimas priklauso nuo mūsų kvailu
mo; ir, įdomiausia, tie, kurie daugiausia pa
sidavė komunistinei propagandai Amerikoje, 
yra ne darbininkai ar neturtingieji, bet “in
teligentija”; reiškia, tie, kurie mano, kad vis
ką žino, bet nesupranta, kad nieko nežino. Y- 
ra daug lengviau prie komunistų prirašyti u- 
niversiteto profesorių, negu nedirbantį tėvą. 
Mes turime reputaciją, kaipo sumanūs bei 
apsukrūs žmonės, bet komunizmo organiza
cija įrodo, kad daug amerikonų galima įkal
binti, ne tik ginti komunizmo veikimus pa
saulyje, bet taip pat savo parama iškelti juos 
į tą stovį, kurioje sėkmingai pasibaigtų revo
liucinė strategija.

Visiems nacizmo, fašizmo ir komunizmo 
kalboms tegu širdys patriotų skamba Jung
tinių Valstybių prezidento žodžiais: “Jei sve
tima valdžios rūšis pasirodytų mums galinga 
savo demokratijos užpuolimais, užpuolimas 
turi būti sutiktas demokratija. Tokia demo
kratija gali ir turi egzistuoti Jungtinėse Val
stybėse”. Visiems šiems propagandistams 
mes sakome: Jeigu tu tiki, kad komunizmas, 
nacizmas ir fašizmas yra geresnis, negu ame- 
rikonizmas, tai grįsk atgal pas Staliną, Hit
lerį, ir Mussolinį; jeigu, ne, tai dėl Dievo mei
lės, nustok kalbėjęs apie juos ir palik mus 
ramybėje! (Bus daugiau)
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2. Teisingumas ir Tvarka
Mes darbavomės, kad įsteigti sutarimą tarp tau

tų, tą sutarimą, kuris jau seniai įtemptas, o dabar vi
sai nutrauktas. Mes dėjome pastangas, kad tautose 
būtų sudaryta sugyvenimo tvarka, pagrįsta teisingu
mu, kuri numalšintų aistras, panaikintų neapykantas, 
pašalintų piktumus ir ginčus; tvarka, kuri ramybėje, 
laisvėje ir apsaugoje duotų visiems žmonėms, kas 
kiekvienam priklauso, tiek žemiškų gerybių ir val
džios, kad būtų galima išpildyti Kūrėjo žodžius: “Au
kite ir dauginkitės ir pripildykite žemę”.

Nuo pat karo pradžios Mūsų visos mintys ir pa
stangos buvo nukreiptos, kiek buvo Mūsų galioje, kad 
Dieviškoji ir žmogiškoji pagalba būtų suteikta tiems, 
kuriems karas atnešė didžius nuostolius ir kančias. 
“Nes Kristaus meilė verčia mus”.

Kai Bendras Tėvas visų į Kristų tikinčiųjų, Gany
tojas Jo didžios avidės, Mes laikome savo vaikais, sa
vo avidės, tuos tikinčiuosius, kurie yra arti ar toli, nu
tolę nuo Kristaus, ar išklydę iš tiesos kelio. Visiems 
Mes esame skolingi, visiems reiškiame meilę, užuojau
tą ir paguodą — silpniems ir galingiems, suvargusiems 
ir nelaimingiems, išmintingiems ir paprastiesiems.

Ši ašarų pakalnė dabar paplūdusi naujose ašaro
se, kurias reikia nušluostyti nuo vaikučių, motinų, vy
rų ir senelių skruostų, kurie, ypatingai šiose valando
se, kada baisusis karas sumažėti įsiveržia į nežmoniš
kus žiaurumus, atjaučia vargą ir apleidimą.

Paguoda Dievuje
Bet jei karo bildesys paskandina Mūsų balsą, Mes 

nukreipiame Savo žvilgsnį nuo žemės į Dangų, į Gai
lestingumo Tėvų ir visos Paguodos Dievą, Kuris visą 
mato ir Kuris valdo vandenyno bėgimą: “Iki čia atei
si, ir nežengsi toliau, ir čia sulaužysi pasipūtusias sa
vo bangas” (Jobo 38, 11). Į Dievą, Kurio rankose yra 
viso pasaulio įvykių tvarka ir žmogaus veiksmas ne- 
rimstą, nes negali išvengti Jo Apvaizdos ir Jo įsaky
mų, Mes keliame Savo širdies sielvartingą šauksmą, 
prašydami Jo suteikti žmonijai geresnes dienas, ge
resnius rytus ir vakarus mūsų laikais.

Duok, o Viešpatie, taiką mūsų dienose!
Ne. Mūsų Dievas ne kaip pagonių dievai, kurie tu

ri ausis, o negirdi, turi rankas ir nejaučia, turi širdis 
ir nemyli. Mūsų Dievas yra Meilė; mes žinome ir tiki
me, kad Dievas mus myli. Dievas yra meilė. Tai yra 
Dievo širdies paslaptis, didžioji Krikščionybės paslap
tis.

Dievas, Kuris begaliniai visus myli, išgirs mūsų 
maldas — Savo metu — jei mes vienu balsu siusime į 
Jo sostą pasitikėjimo karštas maldas, paturtinę jas 
atgailos nusižeminimu; nes Dievo meilei ir gerumui ne 
tik priklauso suteitki visiems gyvybę ir gerovę, bet pa
tenkinti mūsų šventus troškimus, kuriuos išreiškiame 
maldose.

Ar Įsikūnijęs Dievo Sūnus nepavadino mus, Sa
vo Apaštaluose, Savo prieteliais? Ir ar nėra prietelin- 
gumo laida, kad tas, kuris myli nori matyti mylimojo 
troškimus patenkintus?

Dėl to tai Kristaus Karaliaus šventėje, atsidavę 
garbingos Rožančiaus Karalienės globai, Mes kvietė
me visus Bažnyčios vaikus bendrai aukoti savo mal
das drauge su Mumis.

Bažnyčios Centras
Mes trokštame, kad visi paklausytų Mūsų atsi

šaukimo, kiekvieno krašto, kiekvienos tautos žmonės, 
pažadinti vieno ir to paties tikėjimo, vienos ir tos pa
čios vilties ir tos pačios meilės, drauge su Mumis nu
kreiptų savo akis virš žvaigždžių ir siųstų savo nuo
lankias maldas į Aukščiausiojo Dievo sostą, prašyda
mi malonės ir pasigailėjimo.

Štai, Mabo brangieji vaikeliai, tas altorius, tas 
Kryžius virš jo, ta Duona ir ta Taurė, tas Karstas prie 
kurio Mes garbingai stovime, tas Bažnyčios kampinis 
akmuo žinomas ir garbinamas tautų tikinčiųjų! Tai 
nėra Dieviškojo gailestingumo ir teisingumo kruvino
ji Golgota, kur Dievo didybei atlyginta ir permaldau
jama. Čia, prie Dangaus Angelų, Pranašų, Evangelis
tų, Apaštalų ir Šventųjų, atnašaujama atlyginimo Au
ka, naujo ir amžino įstatymo, kur Pats Jėzus Kristus 
yra Tėvo Auka ir atnaujina Stebuklų Stebuklą, Savo 
Kūno ir Kraujo auką ant Kalvarijos kalno, Kraujo 
pralieto už nuodėmių atleidimą. “Ir ne tik už mūsų 
nuodėmes, bet taip pat už viso pasaulio” (1 Jono, 2, 2).

• v

1 Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios tvarkos ir taikos pasauliui Popiežius reika

lauja?
2. Kas paskatina Popiežių taip nenuilstančiai darbuo
ti i tis ir melstis už taiką?
3. Kame yra žmonijos paguoda ir suraminimas?
4. Koks yra didžiausias Dievo meilės įrodymas?
5. Kodėl šv. mišios yra didžiausia Bažnyčios malda?

/
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Sekmadienį

Vasario-Feb. 9 d., 1941
Municipal Building Salėje, hAS\AY Soulh Boston, Mass.

7 valandą vakare

I
b

Darbininkų Radio programos KONCERTAS bus turiningas, įdomus ir įvairus. Pakviesta dainininkai, muzikai, artis
tai ir radio grupės iš New Yorko, Connecticut, Massachusetts ir kitų valstybių. Pertraukose bus lietuviška muzika ir dai
nos patefonu. Programą užbaigsime gražiais judamais paveikslais.

Darbininkų Radio programa oro bangomis iš WCOP stoties pasiekia jūsų namus šeštadieniais 2 vai. po pietų. Gerb. 
Klausytojai pageidaujate programą ilginti ir tobulinti. Mes esame pasiryžę Tamstų pageidavimą išpildyti. Šio koncerto 
pelną skiriame programos plėtimui ir tobulinimui. Daugiau žmonių koncerte, daugiau pelno radio programos išlaikymui 
ir tobulinimui. Tikimės, kad Tamsta perskaitęs šį kvietimą ne tik pats ateisi, bet ir kitus pakviesi ateiti- į Darbininkų Ra
dio programos koncertą.

Kviečiame Visus Atvykti Į Darbininkų Radio Programos Koncertą.

i i

Pennsylvanijos Žinios
PHILADflPHIA, PA.
Nuoširdus Pakvietimas

Sekmadienį, vasario 9 d., ra
dio vedėjas Antanas Dzikas, Šv. 
Jurgio parap. vargonininkas, 
rengia iškilmingą vakarą. Va-, 
karo programą sudarys dainos. I

Rengėjai.
❖

į pasižymėjęs. Šiuo metu jis įsto- 
i jo į Marijonų Vienuolyną ir gy- 
j vena Marian Hilis Seminary, 
! Hinsdale. III. K. D.

skanios vakarienės bus šokiai, j ___________
Visam vakarui bilietas tik $1.,Į 
kuriuos galite gauti pas P. Rim-1 
deiką, 1707 Moyamensing Avė., 
K. Dryžą, 243 Dickenson St. ir 
pas patį rengėją p. Dziką 3916 ?a- Jaunųjų Lietuvių Pitts- 
E. Thompson St.

A1. . o - - piMKrmtuj suodys uamus, Kadangi vakaro tikslas labai
Altoriaus tr Rožančiaus gelbėti viena kitai šventėti ir * kalbos ir bankietas Va Stažus - palaikyti lietuvišką

Draugija . prisidėti medžiaginiai prie Die- muzika- «albos ir bankietas. Va- * r .
Viena iš didžiausių ir svar- vo nam° papuošimo. Pirmutinė 

blausių draugijų parapijai tai dr-jos užduotis tai prieš - užga- 
Moterų Altoriaus ir Rožančiaus vėninė parapijos vakarienė, ku- 
dr-ja, kurion priklauso didžiu
ma ištikimųjų parapijiečių. Sek
madienį, sausio 26 d., ši drau
gija turėjo savo metinį pasisve
čiavimą ir susirinkimą. Į pasi
svečiavimą buvo atsilankę para
pijos kunigai, kurie pasakė ke
lis pagyrimo ir paskatinimo žo
džius susirinkusioms moterims. 
Pirm rinkimų kun. dr. Mendelis, 
dr-jos dvasios vadas, įteikė 
kiekvienai valdybos narei po 
gražų paveikslą, kaipo įvertini
mą jų pastangų parapijos ir dr- 
jos labui. Rinkimuose, ponia 
Stepone Šilanskienė, per šešis 
metus buvusi pirmininkė tos 
dr-jos, atsisakė nuo savo vietos, 
kurion vienbalsiai buvo išrinkta 
ponia Veronika Pugevičienė. Vi- 
ce-pirmininkė — Ona Augaitie-

Magdalena

ri įvyks vasario 23 d. Tai yra 
metinė pramoga, kuri sutraukia 
didžiausią būrį žmonių. Mano
ma. kad svečių skaičius šiais 
metais viršys visus kitus metus. 
Susirinkimas užbaigtas malda. 
Duoklių surinkta virš §100.00.

nė; raštininkė
Kleitonienė; ir maršalka — Ona 
Voltarienė.
bos štabą 
Mendelis, 
valdybai, 
reikšdamas
kad dr-ja ir toliau darbuosis pa-

Jos sudaro valdy- 
1941 m. Kun. dr. 
padėkojęs buvusiai 
sveikino naująją, 

savo pasitikėjimą,

Janas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. 
BALTIMORĘ, Md. 

įTelephone Plaza 8595 
Llmoainal Ml visokių reikalų.

KLEBONAS LIETUVNINKAS 
76 METŲ AMŽIAUS

Šv. Pauliaus atsivertimo die
noje, sausio 25 d., išeivijos pa- 
triarkui, kleb. kun. Juozui Lie
tuvninkui, sukako 76 metai. Gi
męs Lietuvoje 1865 metais, jis 
atvyko Amerikon jaunas berniu
kas, ir po tinkamo prisiruošimo 
buvo įšventintas kunigu 1893 
m. Tais pačiais metais J. E. 
Kardinolo Gibbons jis buvo skir-V k . V.
tas Baltimorės lietuvių parapi
jos klebonu, kuriai ir šiandien 
jis tebevadovauja. Iš veido atro
do dar visai jaunutis. Niekas 
nei nepamanytų, kad jo kuni
gišką galvą puošia 76 metų am
žiaus vainikas. Nei vienos die
nos neapleidžia neatnašavęs šv. 
mišias, o kada gieda, bažnyčia 
skamba nuo jo aiškaus tenoro 
balso. Sveikiname mūsų tautos 
didvyrį jo gimtadienio proga. 
Linkime jam geros sveikatos ir 
ilgiausio amžiaus, kad susilauk
tų šimtinės. Ilgiausių metų!

Redakcijos Atsakymai
Korespondentui, Pittsburgh,

karas įvyks Lithuanian Music radio Programą, todėl visi nuo- 
Hall, Allegheny Avė. ir Tilton Ardžiausiai kviečiami šiame va- 
St., Phila. Pradžia 5:30 vai. Po|kare dalyvauti.

New Yorke, kurios tikslas yra' Neseniai Philadelphijoj lankė-. 
šelpti atsivertusius į Katalikų si buvęs ilgametis jos gyvento-! 
tikėjimą protestantų “priče- jas, Simonas Kvietkus, kuris j 
rius”. Jis pranešė, kad pirma- buvo Šv. Kazimiero parap. za- 
dienį ir antradienį tos dr-jos kristijonas. Simonas Kvietkus 
dvasios vadas, kun. Juozas Mal- visų kazimieriečių buvo myH’j bininkag”, 
loy, kalbės per visas pamaldas, naas, ypač jaunimo tarpe buvo 
ir kad visa kolekta bus atiduota 
jam. Ponia Emilija Kripienė su
teikė auką tam tikslui.

Grabnyčių dienoje, sodaiietės, 
priėmusios Šv. Komuniją in

I burghe draugijos parengimo 
neskelbiame, nes Tamsta nepa- 
sirašiai savo vardo ir pavardės 
redakcijos žiniai. Mes nežinome 
nei kas tie “jaunieji lietuviai-’.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas.
Knygutė labai įdomi ir verta 

SĮ kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
______  , 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

corpore per mišias 8:30 vai., tu- 22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montello, Mass 
res bendrus pusryčius ir metinį L> R K Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau- 
susirinkimą. Bus rinkimai nau- josįos Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali- 
jos valdybos. Kun. Antanas Du- kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
bmskas yra šios dr-jos dvasios Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė- 
vadas- Ijus ir profesijonalus. Šis Seimelis turėtų būti vienas

Pranešta bažnyčioje ir dr-jos skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač
susirinkime, kad vasario 16 d. 
bus gedulos diena paminėti Lie
tuvos užgrobimą. Ryte šv. Mi-| 
šios ir pamokslas ir ypatinga 
rinkliava pabėgėliams. Vakare 
bažnytinis choras ir mokyklos 
vaikučiai turės tinkamą progra
mą parapijos svetainėje. Įžanga 
veltui visiems.

Šv. Blažiejaus dienoje, vasario 
3 d., laiminimas gerklių įvyks 
po mišių ryte ir po kiekvienų 
novenos pamaldų. Kad maldi
ninkus nesutrukdžius ilgai, bus 
svečias kunigas pagelbėti mūsų 
kunigams.

Pirmas žiemos sniegas papuo
šė Baltimorę sekmadienio naktį. 
Vaikučiai ypač džiaugiasi, kadi 
gaus progą panaudoti per Kalė-.

NUOTRUPOS
Sekmadienį, sausio 26 d., no

venos metu kun. dr. Mendelis 
kalbėjo apie šv. Povilo dr-jąį das gautas rogutes.

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.

Įsigykite ‘

PILIETYBES KATEKIZMĄ ; 
Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir ; 

Priedermes «
Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug ! 

jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų ; 
anglų ir lietuvių kalboje.

Kaina Tik 25c.
Siųskite užsakymus: 

“DARBININKAS” ]
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

!
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Penktadienis, Sausio 31, 1941

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

M0HTB10, MASS
LDS 2-ros kuopos labai svar

bus susirinkimas įvyks vasario 
4 d., 7.30 vai. Visi nariai ir na-! 
rėš malonėkite šiame susirinki
me dalyvauti. Neužsimokėjusie
ji savo duokles, prašomi skubiai 
atsilyginti. Bus svarstomi svar
būs organizacijos reikalai. Kal
bės taip pat klebonas kun. J. 
Švagždys vajaus ir spaudos pla
tinimo reikalu.

Kviečia kuopos Valdyba.'

LAWRENCE, MASS.

Žmonių prisirinko pilna svetai
nė. Kalbos visiems patiko, ypač 
žinios iš Lietuvos, kurias išaiš
kino gana plačiai adv. Stasys 
Gabaliauskas. Tik keliems iš
gamoms buvo matyti iš pasiel- 

■ gimo, kad tas viskas nepatiko. I
Kada buvo paskelbta, kad bus 

'renkamos aukos Lietuvos Gel- * , 
bėjimo Fondui, tai pasikėlę vie-i 
nas paskui kitą ir “išdūlino”, 
gal manė, kad visi žmonės pa
seks juos, bet ne. Apie 200 žmo
nių visi ramiai sėdėjo ir aukavo 
pagal savo išgales dėl Lietuvos

į Gelbėjimo Fondo. Tikrai Haver- 
hilliečiai nori matyti Lietuvą 
laisvą ir nepriklausomą.

Aukotojai šie: Kun. Pranas 
Juras iš Lawrence, Mass. $2.00. 
Po $1.00 — J. Zavadskas, A. Ra- 
dziukynas, J. Jaruševičius, M. 
Laudinskienė, P. Jankauskas, 
B. Jurkevičius, A. Musick, A. 
Kazlauskas. J. Šilanskas, V. 
Čaplikas, J. Jakavonis, J. Kar
pa vičienė, K. Keršienė, J. Jurge
levičius, P. Amšiejus, 
nauskas, A. Buitkus, 
čiulionis, J. Raugėla, 
kas.

Daugelis aukojo po 50 centų, 
kiti smulkesniais.

Viso aukų surinkta $32.53.
Visiems aukavusiems rengėjai 

taria širdingą ačiū.
Po prakalbų teko sužinoti, 

kad mūsų kolonijos išgamos bu
vo susiorganizavę trukdyti pra
kalbas, bet nėra žinoma prie
žasties, kodėl to nedarė, o gal 
dėl to. kad pamatė policijantus 
užėjusius į svetainę pasižiūrėti 
aę apšilti. Greičiausia to ir pa
būgo, netrukšmavo, tik išde- 
monstravo. dabar mūsų koloni
joje yra žinoma žmonėms, kas

January SALE

DARBININKAS

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ
APSIDRAUDIMO TVIRTOVE

SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS ANE LRKSA

Paskutinė Diena

I. J. Fox kailinių 
krautuvė per visą šį 
mėnesį skelbė Sausio 
Mėnesio Išpardavimą, 
kuriame kailinių kai
nos stebėtinai sumažintos. Kadangi jau askutinė 
diena šio išpardavimo šiandien, tai ateikite ir 
pasinaudokite juomi. Šiuo išpardavimu galima dar 
pasinaudoti dar ir šeštadienį.

v •

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

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

Gaila, kad nemoku “short- 
haud” ir negalėjau visos kalbos 
užcituoti, kurią pasakė brangus 
Lietuvos reikalų gynėjas, advo
katas S. Gabaliauskas, Federa
cijos skyriaus surengtose pra
kalbose, Šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, sausio 26 die
ną. Gerbiamas kalbėtojas virš 
dviejų valandų taip vaizdžiai 
kalbėjo apie Lietuvą ištikusią 
nelaimę, kad ne vienam išspau
dė ašarą. Stebėtis reikia, kad 
prie tokių faktų, kaip suvelnėję 
komunistai varo savo propagan
dą, dar gali atsirasti lietuvių 
parsidavėlių. Išrodo, kad lietu
viškieji komunistai tikrai yra 
blogos valios, žmonės, kurie ne
nori pažinti tiesos, nesiskaito su 
faktais, bet. anot kalbėtojo, už 
judošišką raštą parduoda savo 
sąžinę ir artimo gerbūvį. Baig
damas savo kalbą, p. Gabaliaus- 
kaš kreipėsi į tikinčiuosius pra
šydamas užtarymo Aušros Var
tų Panelės Švenčiausios ir Šv. 
Kazimiero aukotis darbais ir au
koti sulig išgalės pinigais pro
pagandai ir atstatymui Lietu
vos. Surinkta aukų $51.20.

V. Sas-
A. Mar-

P. Svirs-

Pažymėtina, kad vienas ko-%ra Lietuvos priešai ir mūsų A- 
munistėlis paskolinęs savo skry- mer*hoj lietuvių garbės plėši- 
belę aukoms rinkti. Gal būt įsi
tikino, kad džiaugtis Lietuvos Lietuviai patrijotai nedraugau- 
ir jos gyventojų nelaime yra taikim su išgamomis, spieskimės į 
išgamų darbas. j vienybę, o mūs tada niekas ne-

Aukų rinkėjos buvo L. Ven- nu8alės- 
čienė, E. Švenčionienė, S. Ri- SERGA
maitė, A. Arlauskaitė, p. Volun- , Sunkiai serga Ona Jurkevi- 
gienė, p. Zenavičius, P. Remei- -ienė ir Mockevičienė,
tytė, ir J. Andruškevičiūtė. Va- Pranas Macius> dirbdamas 
karą paįvairino Šv. Pranciškaus tuvėje susižeidė ir turės pasi- 
parapijos choras, vadovaujant duoti sunkiai operacijai. P.nia 
p. Sakui, kuris sudainavo Lietu--A Januškienė serga, bet girdė- 
vos himną, “Leiskit į Tėvynę”, jau eina geryn 
ir‘Eina Garsas nuo Rubežiaus’, I Darbai mūsų kolonijoj eina 
o solistė, panelė Irena Libiūtė nepergeriausiai, kurie dirba tai 

Kur Bakūžė Samanota ir Ty- (jjrba bet naujiems darbas sun- 
gauti. Kurpius.

kai, ir organizacijų griovikai.

kiai, tykiai Nemunėlis teka’. Va-'ku
karo vedėjas buvo Federacijos 
skyriaus pirmininkas, p. K. Ven
cius. Dar kalbėjo ir mūsų klebo
nas kun. P. M. Juras. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Aušrelė.

HAVERHILL, MASS
Sausio 26 d. Haverhillio 

tuvių Katalikų centras surengė 
prakalbas. Kalbėjo adv. Stasys 
Gabaliauskas ir kun. P. Juras.

Lie-

GRABORIUS
Miliam J. Chisholm

'Asmeniškas Patamavtma*"

331 Smith St,
PROVTDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

HORfOOD, MASS
Sekmadienį, sausio 26 d. tuoj 

po sumos įvyko Šv. Jurgio pa
rapijos Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Išduota įvairus 
raportai; išrinkta atstovai į Fe
deracijos apskričio šaukiamą 
Naujos Anglijos Katalikų sei
melį; išrinkta nauja valdyba. 
Pirmininku išrinktas tas pats, 
būtent. E. Balutis: vice-pirm. — 
J. Versiackas; rast. p. Smolsky- 
tė; fin. rašt. ir iždininkė p. O. 
Pazniokaitė.

Nutarta paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimą ir 
jos nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpį. Paminėjimas f vyks va
sariu 9 d., 3:30 vai. po pietų Šv. 
Jurgio lietuvių par. svetainėje. 
Kalbės neseniai iš Lietuvos at-

VALGOMOJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pa* biznierius m***, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurte 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda Šviežiu* produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nu*Jt J bll? kurt* krautuvę pasakykite, kad Jų skelbimą 
mattte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas Perite Markei
48 CRESCKNT A VKNUE, p. BaltruilOna* Ir p. Kllnpa, Sav
Telephone COLumbla 6702 __ ___ .  _ , ____

29 SAVIN HTTJ. A VENŲ®, ••*•**«/, Tol. ŠOU 9120
DORCHESTER, MASS. SO. BOSTON, MASS.

I i

Atėjusios į 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.

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!

s

I
I

i

♦II WASHINGTON STREET 
Boston, Mass. -

vykęs adv. Stasys Gabaliauskas besime, nes kiekviena lietuvių 
ir kiti kalbėtojai.

Sekmadienį, sausio 26 d. po ~ 'i^ turtfnlos
sumos, Sv. Jurgio lietuvių par. skriaūstos Lietuvos 
bažnyčioje apkrikštytas j 
adv. B. ir E. Sykes sūnus var
dais Geraldas - Petras. Krikšto* 
tėvais buvo p. J. Raudeliūnas, 
ponios Sykes brolis, ir p. Ange
lė Pazniokaitė.

Tą pačią dieną, 3:30 vai. po 
pietų Šv. Jurgio lietuvių par. 
bažnyčioje apkrikštyta pp. A. ir 
A. Kneižių duktė vardais Mari
ja - Alena. Krikšto tėvais buvo 
p. Antanas Mickūnas, vaistinin
kas, ir p. Angelė Rukštelytė.

kolonija gali l^bai lengvai su
rengti minėtas prakaloas. Pra- 

> nu- 
_________ ________ vaizdais, 
kuriuos iškalbus advokatas gy- 

)Vai nupiešia.
į Geros valios tėvynaičiams, y- 
pač katalikams ,buvo labai liūd
na klausytis apie bolševikų da
romas klastybes pavergtoj mū
sų tėvynėj. Gi iš kitos pusės 
mūsų “apsišvietusiems” bolše- 

i vikams, nors prakalbos labai ne
patiko, tačiau jų širdyse lieps
nojo linksmumas kai kalbėtojas 
paminėjo apie skriaudėjus, pa
giežos pilnus Lietuvos bolševi
kus...

Žmonių nedaug — apie 125. 
Aukų surinkta $19.81. Dvylika 
prisirašė prie Lietuvai Gelbėti 
Fondo. Prisirašiusiems knyge
lės duoklių bus išdalytos taip 
greit, kaip greit vietinis komite
tas jas gaus.

Ne iš kelio gal bus priminti, 
kad ir mes turime geros, ir kaip 
geros, valios lietuviškų bolševi-

Sausio 27 d. pp. Warabow į- 
staigoje, Washington St., įvyko 
Moterų Sąjungos 27 kuopos kur
sai. p. Mary E. Foley, Exten- 
sion Nutritionistė iš Mase. Statė 
College buvo pakviesta paaiš
kinti apie valgių gaminimą, p. 
Foley labai sumaniai aiškino 
kaip galima pigiai pasigaminti 
skanius valgius. Ji pagamino 
skanėsių ir jais pavaišino visas
kursų dalyves. Komisija taip kų, kurie laike rinkliavos taip 
pat pagamino skanių užkandžių šiurkščiai metė po centą į ke- 
ir jais pavaišino.

Kursuose dalyvavo viešnia iš 
Nashua, N. H., p. T. Mitchell’ie- 
nė, kuri dabar vieši pas pp. 
Kneižius.

Reikia pažymėti, kad kursų 
komisija tikrai gražiai pasidar
bavo suruošdama tokį naudingą 
vakarėlį. CSN.

purę. Bet labai mandagus pini
gų rinkėjas ponas Juška ir 
tiems tarė ačiū.

P. Aukštikalnis.

WESTFIELD, MASS.

6ARDNER, MASS.
Adv. St. Gabaliausko prakalbos 

Sausio 22-ros dienos vakare 
buvo surengtos prakalbos. Kal
bėjo adv. St. Gabaliauskas Mil- 
lers Opera House svetainėje. 
Prakalbas surengė vienintelė 
katalikų šv. Petro ir Povilo pa- 
šelpinė draugija.

Apie pačias prakalbas nekal-

Šv. Kazimiero d-ja 1941 me
tams išrinko sekančią valdybą: 
pirmininku — Vaclovą Minkelį, 
vice-pirm. — Petrą Kazlauską, 
protokolų rast. — K. Dvarecką, 
finansų rast. — Ed. Gudauską, 
iždininku — St. Iešbūną.

Vasario 8 d. Lietuvių Piliečių 
klubas rengia šokius, kurie į- 
vyks šv. Kazimiero parap. sve
tainėje, 22 William St. Pradžia 
7:30 vai. Bus skanių valgių ir 
gėrimų. Įžanga tik 50c. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

Lietuvos Dzūkelis.

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIFIKATŲ REZERVAI

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

Pavyzdin, asmuo 18 metų amžiaus įsi
rašo Klasėn A—Endowment at Age 85 
ant $1,000.00. Daleiskim, jis savo duokles 
reguliariai moka per 10 metų. Toliau dėl, 
kokios svarbios priežasties (nesveikatos 
ar nedarbo negali mokėti. Tuomet jis gali 
pasirinkti du būdu: išmokėtą apdraudą 
(Paid up insurance) arba pratęstą ap
draudą (Extended insurance).

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

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

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

Paid up 
Endowment 
Insurance

Assessments 
Paid 

to end of

Insurance Extended

S 41.00 3rd year 1 year and 209 days
62.00 4th year 2 year* and 152 days
83.00 5th year 3 year* and 113 day*

103.00 6th year 4 year* and 91 days
124.00 7th year 5 year* and 88 day*
145.00 8th year 6 year* and 102 days
166.00 9th year 7 year* and 136 days
187.00 10th year 8 year* and 185 day*

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

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky

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

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

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

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

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

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

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

Įsirašant Susivienyman įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

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

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

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

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

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

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

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

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

LietuviŲ R. K. Susivienymas Amerikoj
P. O. BOX 32 (73 E. South St.), VVILKES-BARRE, PA.
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DARBININKAS
• ’micelei Veržinskienei ir jos vy-Į 

rui, Motiejui Jakubauskui, Bo
leslovui Jakubauskui, sesutei 
Galinienei, Pranui Galiniui, 
Šliužams, Ivaskams, Beliukevi- 
čiams, Urbonams, Krilevičiams, 
ponui Stundžiui, Vengrams, Mo-

7

Sausio 25 d., Jonas Čaplikas 
apsivedė su Elžbieta Adams.

Sausio 26 d., Liudvikas Bąr- 
kus apsivedė su Viktorija Ba- 
bickaite.

Sausio 28 d., Tėvas Pranciškus 
Yonkus, O. P., kurs sėkmingai 
vedė Šv. Petro par. bažnyčioje 
Bažnyčios Vienumo Oktavos pa
maldas, išvyko iš So. Bostono į 
New Yorką.

- tiejui ir Onai Am brizams, Jesu-
Antradięnj, sausio 28 d. Dar- įevičiams, Vladui Trečiokui ir 

bininke” ląųkčsi stambus birnie- j0 žmonai, Belgams ir Arlaus
kus Igną# it Wūa- kams iš Cambridge, Jocimienei
beth, N. J, AtsilftoHym0 proga, įr ju^terei Krilevičienei. Ig- 
svečias ušsįpreuųflaaravo “Dar- nasiui Šidlauskui ir poniai 
bininką” IMiąs Budrec- (Butkevičiūtei) ir jos
kis svečiąyogi pas savo švoge- sesytei. Taipgi dėkoju visiems 
rius p. J. Švągždį if kW- J- 
Švagždį, grockUW-

. PAIIKA

Užima Namus
Trečiadienį, sausio 29 d. Old Colony namus Fede- 

Jung. Valstybių valdžia ralė valdžia nupirko, ir 
užėmė $5,000,000 Old Colo- tuos pinigus, kaip praneša 
ny namų projektą So. Bos- Boston Housing Authori- 
tonę. Tuos namus paves ty, sunaudos naujų namų 
Fore River (laivų staty- statymui.
bos) darbininkams ir ki
tiems darbininkams, ku
rie dirba apsigynimui dar
bus.

Antradieniais, vakarais, para
pijos sąlėje, 492 E. 7th St., yra 
vedamos lietuvių kalbos pamo
kos. Nemoką sąvo tėvų kalbos 
turėtų pasinaudoti šiomis pamo
komis.

Sekmadienį, vas. 2 d., įpuola 
Blaivininkų metinė šventė. Šv. 
Petro par. bažnyčioje visi pa
mokslai bus sakomi apie Blai
vybę. Devintos vąlandos šv. mi- 
ios bus laikomos Blaivininkų 
ntencijai. Šiose šv. mišiose bus 
takartojami Blaivybės įžadai.

7 vai. vak., bažnyčioje bus 
eikiamas palaiminimas 
liausiu Sakramentu.

Po tam bažnytinėje 
Blaivininkų vadovybėje,
programa. Tėvas S. P. Knei- 
žis, iš Norwoodo rodys įdomius 
paveikslus. Visi yra kviečiami 
atsilankyti į šį gražų vakarą.

Šven-

kitiems atsilankiusiems į namus 
iš bąžnyčią.

Ypatingai dėkoju šermenų 
gaspadinėms: Stravinskienei,
Arlauskienei ir šermenų gaspa-

Mirus mano vyrui Juozapui doriui — Bernardui šliužui.
Mastauskui atėjo man į pagelbą Irgi dėkoju Šv. Kazimiero, 
daug giminių ir artimų draugų, Saldžiausios Širdies ir Šv. Jono 
kuriems noriu širdingai dabar draugijų pasiųstiems sargams 
padėkoti. i ir pasiųstiems karsto lydėto-

Visų pirma dėkoju šiems as- jams.
menims iš toli atvykusiems: —! Pareiškiu taipgi gilų dėkingu- 
Kacevičiams ir Žemaičiams iš 
Worcester, Žukauskams iš Lo- 
Well, Petkevičiams iš Saugus, 
Kazakevičienei iš Lavrence, 
Laurams iš Jewett City, Conn., 
ir Sustavičiams iš Norwood.

Taipgi dėkoju šiems vieti- 
niems prieteliams: Vincui Am- 
brozui ir jo šeimaį, Domicėlei 
Sideravičienei ir jos šeimai, Do-

WPA Community Re- 
creation Project’s amateur

Naujuose Old Colony na- programa įvyks vasario 5 
muosę gali sutalpinti 873 d. vakare Williams Buil- 
šeimynas. Jeigu bus reika- dinge, 65 W. Brookiine St. 
ląs, tai valdžia gali užimti South End, Bostone. Pasi- 
ir kitus naujus namus žymėjusiems programoje 
(projektus). bus teikiamos dovanos.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuvoje Komunistai Varinėja Žmones Švęsti 

. Revoliucijos Šventes

S

salėje, 
įvyks

Sausio 1 ir 2 dcL, misionierius 
Tėvas Mešlis, S. J., padės vieti
niams kunigams bažnyčioje dar
buotis.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius 

517 E. Broadway, 
So. Boston* Mn^s*

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

(pagal sutarti)

Tat TROwt>rMge <330.

John Repshis, M. D. 
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 8q^ 
gą, MHL

Oftoo Valandos: 2 f k • - «.

TeL Kirklaa4 7119

Patine UncfaMI,, 
(Lietuvė gydytoja) 

400 Broadwsy, 
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 
~ NuotiikįS.

Ifknyadienlais pagal atitari}.

Tel ŠOU 2805

•r. J. L Pasataunk
OPTOMETRIŠTAŠ

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

“ateity, turbūt, kai kurie | Lietuvos “išvaduotoju pa- 
paveikslai bus rimtesni, I sidarė nebe Vorošilovas, o 
gražesni. Ii; daug kas bus buvęs caro armijos feld- 
gražiau, nes matėm ir to, febelis, o dabar maršalas 
už ką verta botago...” To-i“ 
liau laikraštis vedamaja
me straipsnyje prisipažįs
ta, kad “buvo pastebėta iri 
įvairių nesklandumų, ku-Į 
riuos reikia šalinti”. Kai 
kurie po procesijos vedžio
ti gimnazistai to laikraš
čio korespondentui nusis
kundė, kad jie nušaldė 
rankas ir kojas.

Kaune, kaip praneša ‘Ta
rybų Lietuva’, darbininkų 
kolonoj pirmasis žygiavo 
su raudona vėliava Petras 
Liutkus, apie kurio praeitį 
pats laikraštis pateikia to
kių žinių: “Dėl jo aplinki
niai gyventojai nakties j 

i metu stipriau užsirakin- 
idavo duris. Ar užmušti jis 
ką nors gali ar apvogti, sa
kydavo”. “Užmušiu, ką 
nors, tikrai užmušiu, jei 
neduosit darbo, — nugir
dęs storu girgždančiu bal
su atsikirsdavo Petras 
Liutkus”. Dabar šis nepa
taisomas girtuoklis ir val
kata susirado savo draugų 
kampaniją ir neša komu
nistinę vėliavą.

Tenka pastebėti, 
■Kauno komunistų procesi-, 
i joje tarp Kremlio įnamių 
ikonų nebesimatė maršalo 
Vorošilovo fizionomijos. 
Taip pat sveikinimo tele- 

(grama tebuvo pasiųsta 
maršalui Timošenko, o na- 

darbininkus ko- dagas Vorošilovas jau bu- 
munistų partijos vardu pa- vo užmirštas. Tuo tarpu 
sveikino “draugas” Bakas, kai okupantų maskolių ka- 
o Statybos treste kalbėjo riuomenė žygiavo į Lietu- 
sovietų politinis komisą- vą, tai maršalo Vorošilovo 
ras “draugas” Grudskis.

Timošenko.
— Susovietintos Lietuvos 

maisto pramonės komisa
ras J. Laurinaitis, rašyda
mas apie jo vadovaujamą 
komisariatą, pastebi: — 
“Prie visų įmonių veikia 
darbininkų komitetai, prie 
daugelio susiorganizavo 
Lietuvos komunistų parti
jos organizacijos ir liau
dies pagalbos kuopelės. 
Visos tos organizacijos 

j stovi darbininkijos ir savo 
įmonių reikalų sargyboje. 
Tiesa, pasitaiko, kad jos 
peržengia savo kompeten
cijos ribas, bet reikia ma
nyti, kad greitu laiku to 
nebebus”. Taigi, reikia 
manyti...

ĮVAIRŪS skelbimaimą solistui Lawrence Thornton 
už giedojimą bažnyčioje ir kle
bonui kun. Pranui Virmauskiui 
už dvasinį patarnavimą laido
tuvėse. Esu irgi "dėkinga grabo- 
riams Zaletskams, kurie malo- Iriose provincijos vietose 
niai ir gražiai patarnavo mano Į^UVO Pamin®tos rusų bol- 
didžiausio nuliūdimo valandoje. Į Ševiklį revoliucijos sukak- 

\Marijona Masiausk^nė |tuvės okupuotoje Lietuvo- 
ir šeima. je.

Veliuonoje, kaip sakoma 
sovietų spaudos praneši- 
Ime, “per demonstraciją tįjams įr 
sveikinimo žodį tarė rau- surengtą mitingą 
donosios <------- ~ ■
vas”. Vakare įvykusi “me- < 
ninė” dalis, kurioje daly
vavo pradžios mokyklos 
mokiniai.

Kavoliuose, Rokiškio ap
skrityje, susirinkęs “ne- 
mąžas” mokinių būrelis. 
ĮV skyriaus mokinė “drau
gė” V. Diolytė padeklama
vo “gražų eilėraštį” “Po 
Nauja vėliava”, po to de
klamavo kiti vaikai, kurie 
taip pat padainavę. Po to 
vaikai žaidė.

Rokiškyje buvo išprofa- 
nuotas Vytauto Didžiojo 
paminklas, ant kurio buvo 
iškarstyti Lenino ir Stali
no paveįkslai, o taip pat 
pakabinta sovietų žvaigž- 

I dė.
' Mątuižiuose, Valkininkų 
valsčiuje, praėjo taip: — 
“Lapkričio 7 d. iš pat ryto 

I visi rįpkomės į mūsų pa- 
j ruoštą aikštelę, iš kur su 
vėliavomis ir vadų atvaiz
dais ėjome sutikti Giraitės 
kaimą su vadovų. Sutikę 
draugus, grįžome į paruoš
tą iškilmės vietą. Buvo 
pasakyta daug gražių kal
bų, o vaikučiai padeklama
vo grašius eilėraščius. Pa
skum su dainomis ėjome į

| Giraitę, kur irgi buvo mi- 
- tingąs. O vėliau buvo ben

dras pasilinksminimas su 
I šokiais”. Kaip matome, 
I viskas ten buvo gražu. Bet 
I drauge pastebėkime, jog 
Į tie patys žmonės buvo ve- 
I džiojami iš kaimo į kaimą, 
I kad sudarius įspūdį, jog
I daugiau žmonių šiose 
Į “gražiose” iškilmėse daly-
II vavo.

Deltuvoje, Ukmergės 
apskr., dainavo “draugės” 
Natašos Orlovaitės veda
mas Milašiūnų kaimo kom
jaunimo choras.

Raudondvaryje mitinge 
kalbėjo iš Kauno atvykęs 
“draugas” Zibertas. 

Garliavoje iškilmės vyko 
Bekeno salėje, kur “meni
nę” dalį atliko pradžios 
mokyklos mokiniai. Tas 
pat buvo Seredžiuje, kur 
žygiavo Belvederio moky
klos mokiniai. £ 

“Drobės” fabrike Kaune 
prakalbą lietuviams darbi-

Sekmadienį, sausio 26-tą d., Parapijos kleb. kun. P. Juš-I 
tuoj po pamaldų, įvyko klūbie- kaičiui neesant namie, jo vietoj 
čių susirinkimas. Susirinkimas pareigas eina par. vikaras kun. 
buvo skaitlingas ir gyvąs. Vi- A. Baltrušiūnas. Kun. A. Bal
siems buvo džiugu išgirsti, kad trušiūnui talkon atvyko Tėvas 
jau perkamoji žemė dėl svetai- Aukštikalnis, S. J. A. D.
nės ir klubo yra mūsų. Ateinan-; -----------------------
čią savaitę perleidžiami popie-: . t008 polesijonaius ir biz-

rąi, ir pamokami pinigai už že- “Dp.rfjininką”.rai, ir pamokami pinigai už že
mę. Statybą būtų galima prade- 1 
ti tuoj, bet tam žinoma dar rei
kalinga kiek pinigų. Klubo val
dyba laukia paramos iš jūsų vi
sų, kad galėtume pradėti staty
bą. Tą dieną į rėmėjų eilę stojo 
šie asmenys įr suteikė paskolas 
sekančiai: Matąs Norbutas $50. 
00, Petras Kadaitis $30.00, Jur
gis Mockevičius $25,00. Reikia 
pažymėti, kad p. M. Norbutas 
iki šiol jau davė $200.00 ir jis 
pareiškė duosiąs dar daugiau; 
taip pat p. J. Laugalis, kuris 
davė jau $100.00 pareiškė duo
siąs irgi daugiau. Tokie žmo
nės supranta ir permato reika
lingumą svetainės ir klubo čia 
Cambridžiuje, jiems tarti pade- I 
kos žodį, tai būtų per maža. ' 
Vįršminėtięms asmenims klubo 
valdyba taria širdingą ačiū. Se
kantis klubo susirinkimas įvyks 
vasario 9-tą d., tuoj po paskuti
niųjų mįšių, parapijos svetainė
je.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Telephone
80. BO8TON 

1058

I

t
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BayVtewMotwSerwce
STUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iždirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

i mo vieta:

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

Joe. Kapoėiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

— Gauta žinių, kaip kai | ninkams pasakė okupantų 
politinis vadovas Ščiuplov, 
o paskum dainavo raudon
armiečių choras, 
armiečiai pašoko 
ką.

Kauno skudurų 
apdirbimo įmonėje tarnau- 

• darbininkams 
_ _ j atidarė

armijos atsto-! Hafkinas, po jo kalbėjo 
Galpernas ir raudonarmie
tis Šamafolov. “Li vielos” 
fabriko

Raudon-
kažačio- I

kad

• x

ir šerių

I

w . ‘paveikslas dar figūravo
Dėl bolševikų procesijų Į tarp komunistinių ikonų ir 

Kaurte su Stalino ir kito-į jo vardas buvo 
mis ikonomis 
Lietuva”, reiškia viltį, kad įtik keli

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & rurnace Repairs 
Otl Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite 
tad jūsų karas ilgai laikytų ir 
'reitai bėgtų, pirkit aliejų to 

gasoliną pas mus 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

>41 Sroadvvay So. Boston, Mass

minimas 
Tarybų į kartu su Stalinu. Praėjo! 

mėnesiai, o jau

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

Vice-Pirmininke — B. Gailiūnienė.
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

ProL RaSt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 

Pln. RašL — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Roslinclale. 

Tel. Parkuay 2352-VV. 
iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West 6th SL, So. Boston. Mass 
rvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalniens.

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinšj svetainėj. 

/Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
na* protokolu raitininke

Į

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

-įduodu įvairiausios rūsiet au» 
ainius Ir sidabrinius daiktus

ralpgl ir pataisau

166 WEST BROADWA*
3o Bostcn. Mass

SV. JONO EV. BL. PASALPINGS* 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rast. Jonas Glineckis,
5 Thcmas Pk., So. Boston, Mass

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška
440 E. Sixtb St., So. Boston, Maat> 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tr* 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesii 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 49 
F 7th St. Sr» Boston Masa

Peter P. Pievsck 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjas 
Sodevvall. Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus

Geras Darbas - Kainos žemo*

324 E St., So. Boston
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimal ir patarimai dykai

GRABOR1A1

($eymour)
Specialybė—akių. Vidurių ligų, 

ausų, nosies ir gerklės.
X-Ray ir Peršv|etimo aparato 

Vai. 2-4-7-9. ' 'Tel. Bou 27^1

534 Broadway, .
' So. Bpston, M ąsą.

SERGA
Kiek laiko atgal dirbtuvėje 

griūdamas susižeidė koją p. Že- 
kevičius. Dabar jau p. Žekevi- 
ęius baigia pasveikti ir neužil
go grįžta darban. Taip pat sir
gusi gripu p. F. Vaitkaus žmona 
sveiksta, šiomis dienomis apsir
go gripu p. J. Bačinskas. Gripo 
ligomis serga ir daugelis kitų 
Cąaąbrįdžięčių. Sergantiems lin

dime greitos sveikatos.

Ree. 8ou3729 Šou 4618

FumHveU
MOVERS— 
Inaured and 

Bonded 
Local < Long 

Diatanca
Moving 

326-328 WestBroadway 
So. Boston, Mass.

**».-•« •. • - •

MEMBEP

O PfIT.ICY
“The purpusi* of tiie Association skali 
be t<» lielp preserve t be Mcals and 
tra<liti<>n> of <n,r coantry. Nie l'niled 
Stato of Amerira. to reven- ils lauš 
and inspire others (o rcspect and obey 
theni. and in a!I ways to aid in makrng 
Ibis country sreater and betfer” ■

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaite plaukų grožio kultūros žinove-ekspertė 
9 EASTERN AVĖ.
i oi. m.-: Tel. Dėd 1536

i .**&

»
I

Į______ _____________b

DEDHAM, MASS.
7IS

4.x .<* > i

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSA MUOTOJ A8
Turi Notaro Teises 

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

Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė 
TeL COLumbia 3537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBUC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston,

A. Zaletsk-; F. E. Zaletskao
Graboral ir Balsamuotojai 
Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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NEW BRITAIN, CONN.

Atgaivinsim ALRK Federaci
jos skyrių, kuris buvo įsisteigęs 
mūsų kolonijoj beveik nuo Fede
racijos .sisteigimo. Skyrius ilgą 
laiką nieko neveikė, nes buvo 
bendrai veikiama su Vilniaus V. 
Sąjungos vietiniu skyriumi. 
Metinės draugijų duoklės buvo 
siunčiamos tiesiog į Federacijos 
centrą. Pereitą sekmadienį, kle
bonas kun. M. Pankus bažny
čioj atsišaukė į visas draugijas, 
kad išrinktų atstovus į Federa
cijos susirinkimą ir pradėtų 
darbuotis.

Šį sekmadienį, vasario 2 d., 
tuojaus po mišparų, įvyks Fede
racijos susirinkimas Šv. An
driejaus parapijos salėje. Kvie
čiamos visų draugijų valdybos 
bei išrinktieji atstovai dalyvau
ti ir ruoštis vasario 16 d. pami
nėjimui.

Visi turėjo “good time” Luke 
H. buvo pakviestas šokti su 
Mary D., bet silpnai atsisakė. 
Ar ta graži mergina buvo Mary 
D. Kiti sutiko pažįstamų. Susi
tiko Vince su Adele ir tt. Kita 
norėjo sužinoti Killer K’s pirmą 
vardą.

Girdėti, kad St. Kaz. Studentų 
kuopa, Worcester, turėjo sėk
mingą “skating party”. Valio! 
Bet kodėl iš Marianapolio nesu
važiavo studentai, norėtų žinoti 
merginos ?

Klausiama, kodėl Marianapo
lio studentai nepasirodo su ko
kiu vaidinimu. Daug žmonių iš 
visų miestų pasiilgo mūsų pasi
rodymų. Studentai parodykim, 
kad lietuvių kalba dar neišnyko. 

Studentas.

S-

s

Dalis iš 40,000 National Guardsmen, kuriuos Prezidentas Rooseveltas pašaukė karo tarnybai įrašomi į 
102nd Anti-tank Battalion Hempstead, Nassau County, L. I. Jie rengiami ginti šios šalies reikalus, jeigu koks 
užpuolikas kęsintųsi pažeisti jos reikalus.

ELIZABETH, N. J.

BAYONNE, N.J.

Vasario 4 d., antradienį, pp. 
Pranas ir Agota Gradeckai mi
nės 45 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ponai Gradeckai y- 
ra iššauklėję gražią šeimą, ku
rią sudaro keturi sūnūs ir dvi 
dukterys, būtent: sūnus kunigas 
Edvardas, Jonas, Bolis ir Juo
zas; dukterys — Vajola, kuri 
užbaigus mokytojos mokslą, ir 
ponia Ona Eglinskienė, gyve
nanti Springfield, Mass. Sveiki
nam pp. P. A. Gradeckus ir Im
kim sulaukti laimingai auksinio 
jubiliejaus.

Dėdės Šamo kariškai tarny
bai vis daugiau ir daugiau išva- 
žuoja jaunuolių lietuvių iš mūs 
kolonijos. Vasario 6 d. išvažiuo
ja ir Vytautas Zalnieraitis, mū
sų vargonininko brolvaikis, ku
ris buvo tarnavęs ir Lietuvos 
kariuomenėje. Linkėtina vi
siems jaunuoliams stiprios svei
katos ir laimingo pargrįžimo 
prie savųjų po metų laiko. T. M.

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Pas mus prasidėjo antras se

mestras, mokiniai vėl knygas 
atsivertę sunkiai dirba. Vie
niems bus graduation, o kitiems 
pakėlimas į aukštesnį skyrių.

Mūsų sportininkai labai gerai 
žaidžia. Jau turėjom penketą 
krepšinio rungtynes. Pralaimė
jom du, laimėjom tris.

Žaidikai gerai pasirodė, ypač 
Vasiliauskas, Markūnas ir Vit
kauskas. Pirmas žaidimas buvo 
geras, nes po to buvo šokiai.

Pereitą sekmadienį, parapijos 
svetainėje, įvyko pirmutinis 
choro balius. Parengimas, kai 
visuomet tenka pastebėti Ba- 
yonne, buvo labai pasekmingas. 
Iš tikro reikia džiaugtis turint, 
tokio gražaus jaunimo. Neseniai 
turėjome pasekmingą koncertą, 
trumpu laiku surengėm balių, ir 
dar kartą padarė gražaus pelno. 
Taipogi reikia pastebėti, kad 
New Jersey chorų tarpe yra tik
rai lietuviška dvasia ir meilė, 
nes choristai iš kitų kolonijų, 
nepaisant blogo oro, atsilankė ir 
parėmė savo kaimynus, cho
ristus. Bayonnes choras visiems 
astilankiusiems taria nuoširdų 
ačiū. Prie kiekvieno parengimo 
yra pastebėta, kad vienas as
muo visuomet rūpinasi parengi
mo pareigomis, tai panelė Char- 
lotte Česnauskaitė, viena iš 
darbščiausių chorisčių. Ji netik 
vedė visą tvarką, bet ir prirengė 
daug gražių ir netikėtų šposų. 
Panelė Česnauskaitė visuomet 
darbuojasi parapiaji ir tikimės, 
kad sulauksim daugiau nuo jos, 
nes yra didelio gabumo mergai
tė. Choras, dabar turėdamas 
gražaus pelno, mano daug nu
veikti tarnaudamas Dievui ir 
Bažnyčiai. Z.

Parapijos naudai visų draugi
jų rengtas parengimas, įvykęs 
praeitą šeštadienio vakarą, su
traukė nemažai žmonių. Sulygi
nus su praeitų metų panašiu pa
rengimu, atsilankė kiek mažiau. 
Sulig to ir pajamų buvo mažiau. 
Bet imant visą bendrai, visapu
siai vakaras pasisekė.

kitur vei- 
kuris bai- 

komercijos Sv. Kazimiero

buotė plati ir kolonijai svarbi, į Jo žmona taipgi veikli draugijų 
narė, nuolat vienur 
kia. Išauklėjo sūnų, 
gęs Universitete
skyrių jau dirba. Ar ir jis bus 
toks veiklus kaip tėvai, sunku1 
dar pasakyti. Todėl gerb. Džio-? 

vėlius parengimas tikrai yra už
tarnautas.
darbštumu ir kuklumu visų pa- kilmingai

M.LCttoey,N>.
Lietuvis Gydytojas ,

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

odos licru.

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

PHOKE

!

XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 El!sworth Si. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

sekantis didelis parengimas, linki gerb. 
visų draugijų įvyks vasario 15 
d., šeštadienyje, ‘Laisvės’ b-vės 
salėje. Bus paminėta vasario 
16-ta, ir šis parengimas bus 
Lietuvos reikalams paremti. 
Tam tikslui išrinktas komitetas 
posėdžiauja ir deda pastangas, 
kad parengimas būtų sėkmin
gas. Komitetas yra iš šių veikė
jų: R. Džiovelis — pirm., St. 
Radžius — vice - pirm., D. Pet- 
ručionis — sekr., D. Anulionis— 
fin. sekr., kleb. kun. J. Simonai
tis — iždininkas, J. Budrys ir 
Ig. Budreckis — iždo globėjai.

Laike SL Gabaliausko buvusių 
prakalbų surinkta Lietuvos rei
kalams viso $61.— Metiniais rė
mėjais L. G. F. įsirašė: kun. J. 
Simonaitis $5., Al. Radzevičius 
$2. Sekantieji pasižadėjo mokė
ti po $1. metams: — R. Miku- 
šauskienė, EI. Litvinienė, V. 
Pauliukonis, A. Pranskietis, M. 
Baniulis, D. Junča, M. Mackevi
čienė, EI. Linkevičienė, S. Ka
činskienė, St. Devenienė, V. Ži- 
levičienė, J. Žilevičius, R. Džio
velis, V. Balinskas, I. Poškienė, 
J. Jurkšys, M. Gedminienė, M. 
Kašėta, A. Anulionienė, J. But
kus, Milukas, P. Kirvilevičius, 
Adomunienė, Grinčienė, J. Ka- 
čionienė, P. Jankūnas, Savickas, 
J. Matulevičius, D. Petručionis, 
EI. Žemeckienė, R. Jakimavi
čius, M. Beržanskis, A. Baro
nienė, J. Budrys, J. Litvinas. 
Viso pasižadėjusių sumokėjo — 
$42., smulkiais — $19.

Susibūrė seni patyrę veikėjai 
kolonijoje, aišku bus geros ir 
pasėkos.

šiomis dienomis buvo sureng
tas draugų nelauktos pagerbtu
vės gerb. Romualdams Džiove- 
liams jų 25 metų vedybinio gy
venimo proga. Svečių buvo 
daug, ir daug dovanėlių suneš
ta. Korespondentui neteko šia
me pokylyje dalyvauti, nežinau 
pokilio eigos. Apie jubiliatus 
būtų galima labai laug parašy
ti, dėl stokos vietos pakaks pa
sakius, jog pats Džiovelis visą 
laiką esti pirmose eilėse koloni
jos veikėjų. Vienoje draugijoje 
yra pirmininku, kitoje — sekre
torium, kitoje — kasininku, ir 
t. t. Per jo rankas perėjo daug 
Lietuvos Laisvės Bonų, Lietu
vos Raudonajam Kryžiui ir vi
siems kitiems reikalams desėt- 
kai tūkstančių dolerių buvo pa
siųsta Lietuvcp. Nėra buvęper 
virš 20 metų* svarbesnio pasi

METINĖ BLAIVININKU
ŠVENTĖ

Šv. Kazimiero parapijos Pil- 
Jie nusipelnė savo nųjų Blaivininkų 25 kuopa iš

minės Blaivininkų
garbos. Šių eilučių rašytojas metinę šventę vasario 2 dieną.

Džioveliams daug Tą dieną 9:45 vai. iš ryto bus 
sveikatos, laimės, sulaukti lai- iškilmingos šv. mišios, laike ku

rių blaivininkai dalyvaus su vė
liava ir priims Šv. Komuniją 
bendrai. Iškilmėms pritaikintą 
pamokslą pasakys blaivininkų 
centro pirmininkas kun. J. Pad- 
vaiskas. Tą pačią dieną 6 valan
dą vakare Šv. Kazimiero salėje 
įvyks bankietas su gražia prog
rama. Todėl visi nuoširdžiai 
kviečiami minėtoje Blaivininkų 
puotoje dalyvauti ir linksmai 
blaiviai praleisti laiką. Blaivi
ninkų kuopos darbščios šeimi
ninkės atsilankusius pavaišins 
skaniais valgiais -Kadangi šiais 
laikais visuomenė užmiršo blai
vybę, todėl dalyvaudami Blaivi
ninkų parengimuose susipažinsi
me su blaivybės idealais ir pa
matysime, kad ir be svaigalų 
galima linksmai gražiai praleis
ti laiką. Įžanga tik 50 centų.

Kviečia Komisija.

mingai auksinio jubiliejaus!

Platinami bilietai į parapijos 
choro parengimą, įvykstantį va
sario 23 d. Bus linksmų vaidini
mų, dainų, deklamacijų ir kitų 
nelauktų dalykų. Kartu bus ir 
Užgavėnių vaišės — blynai. Šo
kiams grieš iš New Yorko Ta
mošausko orkestras lietuviškus 
ir amerikoniškus šokius, 
džia vaidinimų 7 vai. vak., 
kių
tainėje.

kad šiomis dienomis Worceste- 
r’io miesto vyriausybė įvertino 
nuoširdų Dr. Petro A. Laukinin
ko dviejų metų medicinos dar
buotę kaipo miesto gydytojo ir 
suteikė jam paaukštinimą.

Garbė Worcester’io lietuviams 
turėti savo tarpe lietuvių profe- 
sijonalų, kurie kyla aukštyn sa
vo profesijoj. Sveikiname Dr. 
Petrą T. Laukininką gerai pa
sižymėjusį ir linkime geriausio 
pasisekimo sekančioj darbuotėj. 

Žiną.

jau buvo padaryta vajaus rink
liava, tai šį kartą surinkta ne
daug, viso $32.23. Išlaidų susi
darė $6.00, tad gryno pelno liko 
$26.23, kurie pasiųsti į Lietu
vai Gelbėti Fondą. Pirmiau mū
sų buvo surinkta $186.00, tad, 
pridėjus dabar surinktuosius, 
mūsų parapija šiame vajuje da
vė viso $212.23.

Apart seniau įsirašiusių da
bar įsirašė dar į Lietuvai Gel
bėti Fondą sekantieji:

Julius Kiškis, Kotryna Kamin
skienė, Juozas Kirmilas, Eleono
ra Sapkutė, Adomas Volunsris, 
\. Salasevičius, Emilija Dirsie- 
nė, Purvinskienė, Liudvikas 
Končius, Eleonora Džiaugienė, 
Juozas Stoškus, Antanas Kaz
lauskas, Izidorius Kvaratiejus, 
Petras Lapinskas, Eleonora 
Liubinienė, Ona Maliauskienė, 
Aleksandra Ganienė, Bernardas 
Pigaga, Magdalena Pinkienė, 
Petronė Begonienė. Visi tie pa
aukojo po $1.00.

Dabar mūsų parapija rengia
si prie metinių fėrų arba baza- 
ro, kurie įvyks vasario 13, 14 ir 
15 dienose. Šiais metais sutiko 
visos draugijos dalyvauti ir sa
vo stalus turėti. Bus kas nors 
nepaprasto. R.

PATAPK AMERI
KOS PILIEČIU

Pra-
šo-

9 vai. vak. parapijos sve- 
Lm-lis

BROOKLYN, N. Y.
SURPRISE PARTY

Sausio 21 d. sąjungietės 
rengė netikėtą puotą Augustui 
ir Onai Raželiams, jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo proga. Puo
toj dalyvavo daug svečių ir na
rių. Pokylio vedėja buvo kuopos 
vice - pirm. V. Gaigalienė, 
kuri pasveikino jubiliejatus 
kuopos vardu ir įteikė gražią 
dovaną. Kitos sąjungietės ir 
svečiai jubiliejatus taip pat gra
žiai pasveikino .Ponai Rageliai 
nuoširdžiai dėkojo rengėjoms ir 
svečiams už netikėtą iškilmingą 
parengimą. Dalyvis.

su-

PADĖKA
Moterų Sąjungos 29 kuopai, 

už surengimą mums pagerbtu- 
vių, 25 metų vedybinio gyveni
mo proga, nuoširdžiausiai dėko
jame. Surengtos pagerbtuvės ir 
dovanos pasiliks mums niekada 
nepamirštamos. Ypač ačiū po
niai M. Tamašauskienei už do
vanas ir gėlių bukietą; p. J. 
Gaigalui, J. Katiliui ir J. Tamo
šauskui už vaišes, pagaliau šei
mininkėms : 
Zalanskienei, 
Terebeizienei ir p. K. Damašie- 
nei už tortus.

Augustas ir Ona Rageliai.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos svarbus susi

rinkimas įvyks vasario 2 dieną, 
4 vai. po pietų, Šv. Kazimiero 
parap. salėje. Visi kviečiami 
skaitlingai atsilankyti ir užsi
mokėti už organą “Darbininką”. 
Paprasti “Darbininko” skaity
tojai irgi minėtame susirinkime 
gali atnaujinti prenumeratą. 
Be to, kurie užsimokės gaus 
gražų sieninį tikybinio turinio 
1941 metų kalendorių. Padengi
mui lėšų reikės užsimokėti tik 
dešimtukas. Dalyvaukite skait
lingai. Komitetas.

Aušros Vartų Parapija
Komunistų Agentai Seka

A<h.6abaliauską
• «

pas

A. Rainienei, V. 
G. Katilienei, J.

UŽUOJAUTA
Julijonos Adomaitienės vyrui, 

Antanui, mirus, jai ir visai pasi
likusiai jos šernai liūdesio va
landoje reiškiame giliausią už
uojautą.

Mot. S-gos 29 kuopa.

Sausio 19 dieną kalbėjo 
mus p. S. Gabaliauskas Lietu
vos reikalais. Kalbėjo žingei
džiai, žmones klausėsi su dide- 
liausiu susidomėjimu. Reikia 
pažymėti, kad p. Gabaliausko 
kalbas seka komunistinės Rusi
jos agentai. Pas mus atsilankė 
du žydu agentu. Tiksliai nežino
dami prakalbų vietos, klausinė
josi aplinkui, kalba žydiškai 
darkyta lietuvių kalba, išvaizda 
žydiška, atėjo į prakalbas pavė
luotai ir visų atkreipė dėmesį, 
atydžiai klausėsi ir po prakal
bų, niekam nieko nesakę, dingo. 
Iš viso ko aišku, kad čia komu
nistų apmokami agentai.

Po prakalbų parinkta aukų. 
Kadangi visai neseniai pas mus

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

Užsakymus su money orderiu 
siuskite z

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

K><1* Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aid 
tr pritaikinti akinius. Mes padaro 
•ne dirbtinas akis.

Šv. Onos draugija turėjo pa
rengimą, Beano party, 22 d. sau
sio, Šv. Kazimiero par. bažnyti
nėje salėje, parapijos naudai.' 
Publikos dalyvavo daug ir link-! 
smai praleido laiką. Laimėju-1 
šieji gavo gražių dovanėlių, ir,! 
pavaišyti skaniais užkandžiais,; 
gražioj nuotaikoj skirstėsi na-; 
mo. Tikimasi liks parapijai gra- i 
žaus pelno.

397 MAIN ST. Tel. 9-1944
WORCESTKR, MASS.

275 Main SU Weteter. Mass

šv. Kazimiero parapijos Lab
darybės dr-ja rengia Beano 
party trečiadienį, vasario 5 d., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje 
salėje. Įžanga 25 centai, pelnas 
skiriamas Maironio parko page-: 
rinimui. Kviečiami visi skait
lingai dalyvauti, būsite visi pa
tenkinti; bus teikiamos gražios 
dovanos ir bus užkandžiai.

Sudavija. 

ba pageidauja, kad nariai skait- Ui J0ONGRaWlaTIONS 
, nes yra daug —Lietuvis Profesionalas Gavo 

Paaukštinimą
Džiugu girdėti linksmą žinią,

HARTFORD, CONN.
Šv. Jono Ev. Draugijos susi

rinkimas įvyks vasario 2 d., 1 
vai. po pietų, šv. Trejybės pa- 

r! rap i jos mokyklos salėje. Valdy-

____ ;į-------------- --------------- «____ __________j—- — 
_ j 1 gimo, kuriame Džiovelis nebūtų lingai dalyvautų, 

“ 2271 j Fbuvęs valdyboje. Dabar LGF ir- svarbių dalykų aptarimui, 
gi išrinktas pirmininku. Jo dar- Reporteris.




