
' LDS Kariai Ir Šalies 
i Gynimas

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. S\rENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL SOUth Boston 2680 ANTRADIENIS (Tuesday) GRUODŽIO (December) 16 D.. 1941 M. TEL. SOUth Boston 2680

I 
I
t
i

BOSTON PUBLIC LIBRARY 
CHIEF C F BCOK SELECTION J 
refere:;ce divisiom
CCPLEY SQ SOSTO:

DARBININKAS
FIVECENTS

DARBININKAS
Llthuanlan Seml-W*eXly 

Newspaper 
Published every 

TUESDA Y and FRIDĄ Y 
366 W. Bro>dway, 
So. Boston, Maso.

VVashington, D. C., gr. 15 salas gruodžio 7 d. Jis pa-
Roose veltas kartojo tai, ką jau yra pa-

Jungtinių Valstybių armijos kariai, laike manievrų Carolina valstybėje, turėjo bendrds prati
mus ir su laivyno kariais. Vaizdas parodo vieno iš daugelio tokjų žygių, kai jūreiviai pasiekę 
nežinomą krantą, laike “priešo“ puolimo išsikelia su karo ginklais.

-------------------------------------------------------------

Katalikas, kur* neremia 
katallkitkos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerla

Lietuvių Darbininkų Są
jungos (LDS) nariai buvo 
ir yra ištikimi šios šalies) 
piliečiai. Laike pirmojo pa-________________
saulinio karo LDS nariai .rr.. Vvwt kt n- . . ..... VOL. XXVI — No. 9o.kartu su pirmaisiais stojo 
į ginkluotų jėgų eiles, kar- 
tu su pirmaisiais pirko 
Laisvės Paskolos bonus, 
ženklus.

LDS Centras, So. Bosto
ne, buvo Laisvės Paskolos 
bonų stotis, kuri patar
navo lietuviams ,ne tik bo
nų pirkime, bet ir įvairiuo
se kituose reikaluose.

Šiandien, kada klastin
gas priešas puolė mūsų ša
lį — Jung. Valstybes, LDS 
nariai ir bendrai visi lietu
viai katalikai kartu su 
pirmaisiais stoja valstybei 
į pagalbą. Lietuvių Kata
likų organizacijos ir drau
gijos perka Apsigynimo 
(Defense) bonus ir štam
pas.

Labai svarbu, kad kiek
viena lietuvių organizaci
ja ar draugija, kuri tik iš
gali, įsigytų Apsigynimo 
bonų. Tą patį turime pasa
kyti ir apie pavienius. Pra
neškite savo organui ‘Dar
bininkui’, kuri draugija ar 
kuopa pirko Apsigynimo 
(Defense) bonus ir už 
kiek, kad galėtume pa
skelbti. Tuo mes lietuviai 
parodysime pavyzdį ir ki
tiems.

Mes lietuviai turime pa
gelbėti vyriausybei kovoti 
ne tik su agresoriais, bet 
taip pat ir su penktakolo- 
nistais, kurie savo simbo
liu laiko komunizmą, na
cizmą ar fašizmą. Nesidė
kite su tais, kurie maino 
savo kailį naujam vėjeliui 
papūtus.

Jung. Valstybių vyriau
sybė reikalauja iš savo gy-i 
ventojų ištikimybės, pasi-i 
šventimo ir paklusnumo. 
Todėl visų pareiga ne tik 
patiems būti ištikimais pi
liečiais, bet taip pat švies
ti ir tuos mūsų brolius lie
tuvius, kurie yra įtakoje 
svetimų ir priešingų mūsų 
šalies principams, kurie 
per pastaruosius kelius, 
metus vartėsi ragožium,! 
gavę įsakymus iš Europos 
centrų, kurie skleidė Jung. 
Valstybėms priešingą pro
pagandą savo spaudoje.

LDS organizacija yra A.
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TIK 21-35 METŲ VYRAI 

ARMIJAI

B. 
ne-

KARAS ŽVUGSNYJ
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Prezidentas Pareiškė J. V. 
Apsigynimo Kare Prieš

I

Prezidentas 
pareiškė Kongresui šian- sakęs, kad japonai užpuolė 
dien kaip Japonija užpuo- Jung. Valstybių bazes 
lė Jungtines Valstybes Pa- kaip tik tuo laiku, kada jie 
cifiko vandenyne, kada 
tuo pačiu laiku ji pasireiš
kė už taiką, ir pareiškė, 
kad “tai yra rekordas is
torijai, kuri bus skaitoma 
su nusistebėjimu, liūdesiu, 
pasibaisėjimu ir pasibjau
rėjimu’’’

“Mes esame kare”, sako 
Prezidentas. VMes kovoja
me savęs apsigynimui. 
Mes kovojame gindami 

VVashington, D. C., gr. 15 mūsų tautinę egzistenciją, 
— Jung. Valstybių jūrei-t užtikrinti 
viai privertė japonus pasi- saugumą,

Wake Salos Jūreiviai 
Sulaikė Japonus

I

Pereitą savaitę priešas 
i atliko 14 didesnių bom-

“Tiek vyrų, pašauktų bardavimų Philipinų salo-
karo tarnybon, užteks me- se> kiekvieną bom-
tams”, sako Hershey. į bardavimą brangiai uzmo- jntį nu0 tos saios su. džiaugtis palaiminta tai-

Be to, bus vėl egzami- kėjo, prarasdamas karo naikindami du karo ^ktu. ka. 
nuojami vyrai, kurie dėl laivus, lėktuvus ir nema- 
kokių nors trūkumų nebu- žai kareivių, 
vo priimti karo tarnybon.’ 
Kaikurie vyrai I 
leisti nuo tarnybos tik dėl- linkėję, bet jie’feuvo sulai- pinuose.
to, kad jie dirbo atsako- kyti Philipinų armijos di- Legaspi ir Vigan salose te- cipus ir uždėti žmonijai 
mingus darbus pramonėje vizijos. Kaikuriems prie- beina mūšiai. neapribotą ir nesuvaržytą
ar industrijoje. Darbda- šo (Japonijos) kareiviams Japonai paneša didelius’be gailesčio dominuojan- 
viams pataria dabar susi- pavyko nusileisti ant Vi- nuostolius, kada Amerikos čio rėžimo jėgą”, 
rasti senesnio amžiaus vy- gan> Legaspi ir Aparri sa
rus arba moteris, kurie lų, nes tose sateae nebuvo

draf- 
Ši Te
sako, 
vyrų,

kalbėjo apie taiką. Prezi
dentas pasiuntė Kongre
sui dokumentarį Japoni
jos - Amerikos santykių a- 
pibudinimą, kada jis gavo 
Laivyno Sekretoriaus 
Knox raportą, kuris tik 
vakar sugrįžo iš Havaji 
salų.

KNOX SUGRĮŽO IŠ 
PEARL HARBOR

Washington, D. C., gr. 15 
— Vakar sugrįžo iš Pearlmūsų teisių

mūsų teisę Harbor. Havaji salos, kur
• gruodžio 7 d. japonai, kaip 

gengsteriai užpuolė Jung. 
Valstybių karo jėgas, su 
pilniausiu raportu, kurį 
smulkmeniškai išduos 
Prezidentui Rooseveltui.

“Mes kovojame gindamivus.
Kovos ore sumažėjo, ka- įstatymų ir tvarkos prin- 

Japonai bandė išlipti ant da japonai gavo kelius cipus, ir teisingumo, prieš 
buvo at- sausžemio Lingayen apy- skaudžius smūgius Phili- pastangas nebuvusio žiau- 

Tačiau Appari, rūmo sugriauti tuos prin- . • • V — A • W

v •

VICHY PRIEŠINASI 
VOKIEČIAMS

Vichy, Prancūzija, gr. 15 
. ■ - - - - . — Petain valdžia oficialiai

ir Anglijos oro ir vandeny- į Prezidentas Rooseveltas pareiškė nepasitenkinimą 
no laivynai be sustojimo į viešai praneša, kad Japo- Vokiečių įsakymui sušau-

užimtų jaunuolių, tinka- stipraus apsigynimo. Bet bombarduoja japonų ka-Unijos submarinai ir lėktų- dytj “žydų komunistų 
mų kariuomenei, vietas. tai nesudaro didelės reikš- ro jėgas. ‘vai staiga užpuolė Havajį įr anarkistų” okupuotoje

Karo Sekretorius Stim- mės. Jung. Valstybių oro---------------------------------------------- Prancūzijoje užtai, kau
son ir Karo Departmentas laivynas smarkiai bombar- J y BOHlberiSl SutriUŠkinO S’nm’s

9 Japonų Kareiviams
pareiškė Kongreso milita- 
riam komitetui, kad nė 
vienas negali žinoti, kiek 
bus pareikalauta vyrų, bet 
tik rekomenduojama Kon
gresui priimti tokius įsta- ’ 
tymus, kurie būtų apsau
ga įvairiems netikėtinu
mams.

kad 
šiomis dienomis “užpuolė 
okupantus kareivius”. Tuo 
pačiu laiku vokiečiai uždė
jo žydams pinigines pa
baudas 1,000.000,000 fran
kų (apie $20,000,000) oku
puotoje zonoje.

Prancūzijos valdžia sa
ko, kad toks vokiečių įsa- 

i kymas kelia nerimą pran
cūzuose.

laivynas smarkiai bombar
davo japonų jėgas.

Amerikos kariuomenėje, 
laivyne ir oro laivyne yra 
didelis vieningumas, susi
klausymas ir pasiryžimas 
nugalėti priešus.

New York, gr. 15 —Jung. 
, Valstybių vyriausybė pa
ėmė didelį keleivinį Pran
cūzijos laivą “Normandie” 
ir dvylika kitų laivų, ku- vandenyne ties 
rie stovėjo šios šalies uos
tuose.

VVashington, D. C., gr. 15

Washington, D. C., gr. 15
— Prasidėjus kalboms a- 
pie suregistravimą vyrų 
ir moterų nuo 18 metų am
žiaus iki 65, šalyje kilo ne
rimas. J. V. Karo Depart- 
mentas oficialiai sako, kad 
Jung. Valstybių kariuome
nei užteks per ilgus me
tus jau užregistruotų vy
rų nuo 21 iki 36 metų am
žiaus.

Brig. - gen. Lewis 
Hershey įspėja visus 
pasiduoti isterijai.

Karo Sekretorius Stim- 
son pereitą savaitę prašė 
Kongreso priimti bilių dėl 
registracijos vyrų nuo 18 
metų amžiaus iki 65, ir 
kad nuo 19 metų amžiaus 
iki 44 būtų galima 
tuoti kariuomenėn, 
gistracija, Hershey 
paliestų 41,000,000
įimant ir tuos 17,500,000 
vyrų, kurie jau yra užre
gistruoti. j _________

Bet šios dienos progra- SMARKŪS MŪŠIAI 
ma, Hershey paaiškino, 
reikalauja tik pašaukti 
tarnybon likusius milijoną Singapore, gr. 15 — Bri- 
vyrų, kurių amžius yra tai gynėjai ir japonai įsi- 
nuo 21 iki 28. o po to 28 iki veržėliai smarkiai kaujasi 
35 metų amžiaus, ir kitas šiaurvakarinėje Mala joje. — Amerikos valdžia įkūrė

BURMOI
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L. R. K. Federacijos nariu, milijonas jaunuolių, ku- Japonams pavyko įsistip- karo apdraudos korporaci- 
Taigi LDS Centro Valdy- rjems sueis 21 metai am- rinti Burmoje. 
ba ir visi nariai pilnai su- žiaus. tapo sulaikyti šiaurėje,
tinka su Federacijos Cen
tro valdybos pareiškimu ir 
atsišaukimu, kur tarp kit
ko rašo:

“Giliai tikėkime, kad A- 
merika ir Anglija, drauge 
su savo Sąjungininkais, 
nušluos nuo žemės pavir- wT . . «
šiauš plėšriąsias tamsybių INaCiai EraradO 15,000 1 atikų, 
galybes. Griuvus nacių, 
fašistų ir japonų militaris- 
tų ašiai, bus išlaisvintos 
visos pavergtos tautos, Maskva, gr. 15 — Raudo- 
tarp jų ir Lietuva. Ameri- nosios armijos vadovybė 
ka šiandien kovoja ne tik praneša, kad Vokietijos 
už savo saugumą. Ji kovo- naciai besitraukdami nuo 
ja už tvarkingesnį pašau- Maskvos ir pietiniame ka
lį, kuriam nebebūtų žino- ro fronte prarado labai 
ma baimė, nekalto kraujo daug kareivių, tankų, lėk- 
liejimas, vergija ir skur- tuvų ir kitokių karo pa
das. Turime tik džiaugtis, buklų. Nuo pradžios karoi Raudonieji atsiėmė Ka- 
kad esame piliečiai tokios 
šalies, kuriai rūpi viso pa-- 
šaulio šviesi ateitis.

“Federacijos Centro Val
dyba kviečia visą lietuvių 
amerikiečių katalikų vi
suomenę giliai budėti ša
lies sargyboje ir atlikti pa
reigas. Būdami vienybėje 
su Prezidentu Rooseveltu, Ameriką ir jos gynėjus!“

Maskva Tvirtina "Visa Nacių 
Generacija" Žuvo

Tačiau jie jų su $100,000,000 fondu 
iapdraudai namų, dirbtu
vių, kurios nukentėtų nuo 
priešų oro bombų. Į

i Reikia žinoti, kad pa
prasta apdrauda nuo ug
nies neapdraudžia namų 
nuo bombų, kurios sunai
kina arba padega namus. 
Tai buvo būtinas reikalas,

jllll. Lektuvų ir 19,£££

Skaudus Smūgis Priešui Neleido 

Sustiprinti Jėgas Philipinuose

Praneša, kad Pacifiko se, nuskandindami japonų
Luzon ir tankerį ir prekybinį laivą, Ispanija Uždare Rubežiu

v»/\nlr n i 4- n Ir 1i 11 ’ *kitų Philipinų salų Jung. jau neskaitant tų keturių - -______
Valstybių karo jėgos su- transportinių laivų su Bern, Šveicarija,
triuškino devynius japonų 4000 japonų kareivių, ku- džio 15 — Iš painformuotų 
karo laivus, 
no kareivius, 
rinti savo jėgas 
salose, iš kurių 
nuskandino.

Japonai deda 
stangas įsistiprinti Phili- kongą. 
pinuose, bet stiprios Jung. 
Valstybių karo jėgos vi
sur jiems pastoja kelią. 
Šiandien Jung. Valstybės 
turi visą karo padėtį savo 
kontrolėje.

gruo-

kuriais gabe- riuos nuskandino pereitą šaltinių praneša, kad Is- 
kad sustip- savaitę. j paniios vyriausybė uždarė

Philipinų Kiniečiai be pasigailėji- rubežius su Prancūzija.
4 laivus mo puola japonus iš užnu-t Be to, Ispanija neleidžia 

gario, kad palengvintų Amerikos piliečiams per 
visas pa- Britų jėgoms ginti Hong- Portugaliją grįžti į Jung. 

Valstybes.

kad valdžia apsaugotų sa- Kontrolėje.
v0 gyventojų nuosavybes, i Jun«; Valstyb.ų oro lai- 

IkanUOlių Rol kag nėra nustatyta vynas kovoje prieš japo- 
’mokesniai už tokią ap- 

naciai prarado draudą. Smulkmenos bussu Rusija
6,000,000 kareivių, 15,000 paskelbtos vėliau, 
tankų, 13,000 lėktuvų ir( 
19,000 kanuolių.

Komunistų organas 
Pravda sako, kad vokie
čiai apsiskaitliavo Rusijos 
stiprumu.

su visa valstybe, tikrai lai
mėsime. Pats vyriausias 
šalies vairuotojas, Prezi
dentas Roosevelt, aukš
čiausios pagalbos siekia 
Dievuje, Kurin krypsta 
mūsų maldos, prašydamos 
palaimėk. ^Laimink, Dieve,

JAPONAI TURĖJO 
UŽDARYTI SAVO 

ĮSTAIGAS

A I • v A v* *1 •• •Sukliurai Prieš Asj Graikijoj 
Ir Jugoslavijoj Didėja

Japonai Praneša, Kad Britai 

Traukiasi Iš Burmos
i
Į

Amerikos lakūnai nušovė 
du japonų lėktuvus perei
tą sekmadienį. i

• Tuo pačiu laiku Tokio
(Japonijos sostinė) prane- pavyko išlipti iš laivų Ma- 
ša, kad japonai pradedą jajos rytiniame uoste, ir

- an; kad jie pasivarė 155 mylių | 
ore prieš arčiau Singapore. Japonai!

Berlyno radio praneša, 
kad Japonijos kareiviams

smarkią ofensyvą 
sausžemio ir

Pereita sekmadienį Ma
niloj, Philipinuose, buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas.

i Žuvusius Laidoja Kovos 

VietoseHongkong, Britanijos di- įr Thai kareiviai, beeidami* * * • * A • • '15 dėlę laivyno bazę Pietinės įg Thailand, pasivarė 31Los Angeles, Cal., gr. ______ r
— Mažas japonų miestelis Kinijos pakraštyje, ir tvir- mylią pirmyn į Britanijos 
dideliame mieste galima tina, kad jie progresuoja teritoriją.
sakyti išnyko. Visos japo- Mala jos apylinkėse link VVashington, D. C., gr. 15 
nų įstaigos turėjo užsida- Singapore. Hongkong at-. Valstybės departamentas 
ryti, kada J. V. Iždo de- metė Japonijos ultimatu- praneša, kad gavęs f^rma- 
partmentks įsakė uždaryti, nąą. pasiduoti, sako Tokio. pranešimą iš Buchares- 

-----_______ JX. _____ _ J visas japonų bankas. |^po-^.vNetherlandų laivynas vėl to atstovybės, 
kaikurių tvirtovių ir nu* Bijos visais turtas' tapo na- sųdąvė skaudų smūgį Ja- njja paskelbė karą Jung. •

linino miestą, Rostovą ir 
apie 400 kaimelių. Sako
ma, kad besitraukiant na
ciams, raudonieji visai su
naikino šešias nacių divi
zijas, -

Leningrado fronte Rau
donieji išviję nacius • iš

Honolulu, Havvaii, gruo
džio 15 — Kaip praneša, 
žuvusieji Hawaii salose 
kareiviai, jūreiviai ir civi
liai žmonės laikinai laido- ■* • * » * jami Honolulu kapuose, 
nes dabar nėra galimybės 

juos parvežti į jųjų gyve- 
I nimo vietas.

Į 

: v

praneša, kad gavęs fnrma-

iog Rumu-

žudė apie 400 Macių. jedonaliZBotas šioje t šalyje. ponams Mala jos apylinkė-i Valstybėms.
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ĮVAIRIOS žinios
Teisių BMmis Sukaktis Į džiagos liejykloje, kuri

_______ I randasi Burlingtono apy- 
Pirmadienį, gruodžio 15 lokėse. Ekspliozija pada- l _e------X-3------gu

žeidė daug darbininkų. 
Tiriamos ekspliozijos 

priežastys.

d. suėjo 150 metų nuo Tei-' ^ė nemažai nuostolių, 
šių Biliaus (Bill of Rights)1 
priėmimo. Tai dešimts 
Jung. Valstybių konstitu
cijos pataisų, kurios yra 
svarbiausios todėl, kad jos 
užtikrina visiems gyven
tojams spaudos, žodžio,' 
susirinkimų laisvę.

Saugokitės Sabotažninkų

Washington, D. C., gruo- 
į džio 15 — Šiomis dienomis 

Prezidentas Rooseveltas admirolas Waesche pareiš- 
proklamavo gruodžio 15 d. kė, kad visi amerikiečiai 
to svarbaus biliaus pami- privalo apsisaugoti sabo- 
nėjimui. Tos dienos vaka- tažninkų. Vokiečių ir italų 
re Prezidentas pasakė kai- valdžios pareigūnai įsakė 
bą per radio apie Ameri- sabotažninkams pradėti 
kos Bill of Rights. I naikinimo darbą.

------------ ... i -------------- 
naciai bombarda- į Sovietai Sveikina Janėnus

VO SEVASTOPOLI Į
’ ; San Francisco, Cal., gr.

v..®tCr*yna,L?r’_ 15 15 — Tokio (Japonijos)
radio pereitą penktadienį 
paskelbė, kad Sovietų lai
vyno attache Tokio mieste 
pareiškė japonų laivyno 
ministerijai savo sveikini
mus japonų jūros laimė ji- Į 
mo proga.

kietijos . karo vadovybė 
praneša, kad kova prieš 
raudonuosius yra aprube- 
žiuota. Vokiečių karo veik
smai vyksta tik svarbes
niuose Leningrado ir Se
vastopolio uostuose. Vo
kiečiai lakūnai padarę di
delius nuostolius Sovietų

DARBININKAS

transportui ir kareivių ba- Prof. Vitkus Atsistatydino 
rakams. i ----------

(Iš Londono praneša,! • Pasitvirtina žinia, kad 
kad Berlyno radio paskel- generalinėje taryboje pas-: 
bė, kad vokiečių artilerija kirtoje Vokietijos genera- 
smarkiai veikia Krymo linio komisaro Lietuvoje,' 
laivyno bazėje ties Sevas- yra įvykusi krizė. Žemės 
topoliu, kad sutriuškinti ūkio reikalams tarėjas 
Sovietų karo jėgas, kurios prof. Vitkus tikrai esąs at-

> i
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KARO PALIESTA ŠEIMA. — Griuvėsių krūvose matome motiną su skaitlinga šeima. Tai rusų- 
vokiečių karo fronto paliesta šeimyna ir jų ištisos eilės. Kada vokiečiai užpuolė rusus, tai Stalinus 
bėgančiai sovietų armijai įsakė viską sunaikinti. Tas masinis sunaikinimas ūkių, miestelių ir 
miestų visų pirma palietė pačias rusų šeimas ir štai vaizdas vienos iš tūkstančių... Kaip ši ir pa
našios šeimos perneš šaltą žiemą, skurdą, badą?’ Atrodo, kad komunistai ne priešo armiją naiki
na, bet savo gyventojus varo į kapus. Ką kalti šie mažieji, kad jie buvo pašaukti gyvenimui po ko
munistine vėliava, kuri juos pasmerkė badui, ir mirčiai... Štai kokia “galingosios” bolševikijos 
politika.

KIBIRKŠTYS
Komunizmo Agentų

Veidmainystė

Kiek laiko atgal komu-
bando apsupti vokiečių Ii- sistatydinęs. Jis paskirtas nizmo agentų iniciatyva ir 
nijas. Didžiulis laivas esą žemės Ūkio Akademijos; pasidarbavimu įvyko kon- 
padegtas uoste). Dotnuvoje rektorium. Ta-į^erencMa Chicagoje, o lap- 

rėjai ūkio ir finansų rei- kričio 30 d. įvyko Brook- 
ABIESItGOS KOVOIA.kalams — prof. V. Jurgu-įtyne. Pažymėtina, kad to- 

GAZALOJ' įtis ir J. Matulionis — įtei-| se konferencijose dalyva- 
----------- 1 kę vokiečių komisarui at- vo kelių draugijų su šven- 

Cairo, Egiptas, gr. 15 — sistatydinimo pareiški- tųjų vardais atstovais. 
Iš Britanijos praneša, kad mus, bet komisaras tų pa-i Kai kam gali atrodyti, kad 
Vokietijos ir Italijos karo reiškimų nepriėmęs. 
jėgos, besitraukdamos iš _________
Libijos rytinės dalies, ko-1 , Gaunama žinių, kad 
voja visomis jėgomis, kad Vokietijos generaliniame 
pasitraukti j pietvakarinę komisariate

-■ Cairo, Egiptas, gr. 15 — sistatydinimo

dalyvavo ir katalikai. Ne. 
Tose konferencijose kata

likai nedalyvavo. Mūsų iš- 
leivijoje yra kelios draugi- 

T. -įjos su šventųjų vardais, 
Gazalą. Tačiau vokiečiams] Špaudre' še'fo pareigaTev kurioms šiais laikais vado' 
ir italams gresia apsupi-! na Oskar Hildebrandt,
mas.

Ekspliozija Kart 
Dirbtuvė j.

Dabarties Bildesiuos

prikibo ir japonai, kurie- 
nacių manymu irgi yra a- 
rijai, tik jie yra “geltonieji 
arijai”. Tikrai įdomi isto
rija, kuri meta šešėlį ir į a- 
teitį, nes galėtų būti ir ki
tokių arijų: “raudonųjų”, 
“geltonųjų”, gal ir “juo
dųjų” ir tt. Išeitų, kad ku
ri rasė pasiduos nacių a- 
šies politikai, tai toji rasė 
ir bus “arijai”. Tai prote
lis!

® Iškilus Ašies valstybių 
karui su Jungtinėmis Val
stybėmis tuojaus kilo į- 
vairių pasiūlymų kas link 
į kariuomenę traukimo vy
rų amžiaus. Kalbėta, kad 
bus traukiami į kariuo
menės registraciją nuo 18 
metų amžiaus ligi 64 metų 
imtinai. Ir iš tų užregis
truotų buvo skirta karo 
veiksmams vykdyti nuo 
21 m. amžiaus ligi 45 m. 
Paskutiniu metu Karo De- 
partmento oficialus prane
šėjas pareiškė, kad daug 

i yra vyrų nuo 21 ligi 35 m. 
amžiaus ir jų jėgos yra di
delės. Todėl ir šio am
žiaus vyrų pakaks ilgam 
karui. Bet šie visi pareiški
mai nuomonių yra vis dar 
tik pasiūlymai. Nors rei
kia tikėtis, kad greitu lai
ku bus išleistas ir įstaty
mas.

• Turkijos valdžia parei
škė Jung. Valstybių val
džiai, kad jie šiame nau
jame karo konflikte lai
kysiąs neutralumo. Pas
kutiniais laikais šios šalies 
vyriausybė ir Anglija pa
žadėjo turkams Lease- 
Lend pagalbą. Ir anglai pe
reitą spalių mėn. suteikė 
turkams finansinės para
mos per 40,000,000 svarų, 
pataisymui turkų pinigi
nio stovio ir reikalams.

• Airijos valdžia pareis-

i

Jei ne Japonijos blitz į reiškimu Amerikai geriau-Lietuvos. Mes, kurie pažįs- 
tame komunizmą ir jo a- kriegas Pacifike, tai kari- sios kloties, 
gentus, suprantame, kad nis teatras dabar jau būtų' 
tie penktakojai šiandien besąs gan nuobodus. Ryti- 
šaukia “už išlaisvinimą nis frontas įšalo. Afrikos sėjo karan stoti prieš Hit- 
Tėvų Žemės Lietuvos” tik frontas, su dideliu triukš- lerį, tai alijantai pakvietė 
todėl, kad Hitleris veda mu pagyvėjęs, vėl susmu- Maskvos komisarus su- 
kovą prieš Stalino raudo- ko. Naujai - gi atsidaręs bendrinti 
nąją armiją. Bet hitleriz- karinis frontas Pacifike— 
mą sumušus, jie visa ger- tai visai kas kita.
kle šauks už prijungimą 
Lietuvos prie Rusijos, jei
gu Rusija išliks komuniz
mo agentų kontrolėje.

Štai kodėl lietuviai nega
li dėtis su komunizmo a- 
gentais arba jų simpatiza- 
toriais! Lietuviai negali 
dėtis su tais penktakojais 
dar ir todėl, kad jie yra 
demokratijos priešai, šios 
šalies priešai.

Amerika yra mūsų nau-

I 
j

Kai Sovietų Rusijai pri-

komisarus
karinius veiks

mus. Sovietų komisarai 
sutiko, bet savo kazyrių 
neatidarė, neparodė, ko
kios jų karinės jėgos, į 
frontą neleido nei alijantų 
korespondentų, nei kari- kė, kad jie ir toliau pasi
nių žinovų. Dėl to Sovietai liks neutraliais. Bet Angli- 
buvo kritikuojami. Pasiro- jos spauda pareiškė reika- 
dė, kad kartais ta kritika lavimą iš Erie 
buvo ne vietoj. Pavyz- kad užleistų 
džiui Sovietų karo vado- Anglijos karo 
vybei buvo prikišama,

Labai daugelis iš Ame
rikiečių tikėjo, kad karas 
su Japonija neišvengia
mas. Bet netrūko ir tokių, 
kurie apie japonus laikėsi 
tokios pat nuomonės, kaip 
anuomet carinės Rusijos 
didikai. Girdi, kas tie ja
ponai? Beždžionės — šap- 
kami ich zakidajem. Da- k aliiantamc. nenra. .~ - -bar blaivūs amerikiečiai k*£ valdzla prles
pripažįsta, kad Japonija , ’ į ad ren|,araasl Pie; nas išleido draudimą par-

toli nuo tų šventųjų gyve-jojf'tgvy’nė/'Masų7augu. bus kietas riešutas per-a“^tiar^°t^y 1’ , davinėti padangas (tires)
nimo, kaip dangus nuo ze- ma yra §jos šalies piliečiai, kasti.

vau ja komunistai arba jų- 
’ ?jjų simpatizatoriai. Tų 

epri- įraUgijų nariai yra taip

• Jungtinių

valdžios, 
savo uostus 
bazėms.

Valstybių 
kelias die-

mes.

Burlington, la., gruodžio'
15 — Pereitą penktadienį! 
įvyko ekspliozija karo me-*

f
Phone 1181

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

; Lietuvos vokietis, 
klausomos Lietuvos lai
kais vertęsis žurnalizmu. 
Jis buvo vokiečių telegra
mų agentūros ir Klaipėdos
vokiečių dienraščio “Me-i Brooklyno penktakojų 
meler Dampfboot” korės-: konferencija paskelbė šio- 
pondentas Kaune. M obalsį: “Vienysime Lie

tuvius, Remsime Vyriau
sybę, Kovosime už Išlais
vinimą Tėvų Žemės Lietu-: 
vos”. Gražus ir skambus 
obalsis. “Vienysime lietu
vius” kovoti prieš lietu-karininkas Zehnpfennig 

aprodęs miestą ir supažin
dinęs su įvairiais statybos 
paminklais, kurie liudiją 
“apie vokiško žmogaus, 
statybą Vilniaus mieste . r

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”

Jis yra tikras tavo draugas 
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................. $2.00
Imant sykį į savaitę metams........$2.00
Pusei metų ................................. $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

Dabar civiliams reikalams. Vė- 
išėjo aikštėn, kad tas prie- Gausios žinios praneša, 

kad J. V. gumos karo rei
kalams turės pakankamai, 
tik dabar ieškomas marke- 
tas iš kur galima būtų 
gauti civiliams reikalams.

• Kinijos Ambasadorius 
Dr. Hu Shih, Jungtinėms 
Valstybėms, pareiškė, kad

neatsilaikys il- 
, nes Ja- 

Kad frontą* išlyginti, i P°nijai stin^a reikalin' 
- — ■ giausiM dalykų karui.

• Gruodžio 14 d., iš Bos
tono į New Haven paleido

Mūsų pareiga pagelbeti
vyriausybei ginti šią šalį Dėdei Šamui "bus"’ lengva daromas visai be reikalo, 
nuo “izmų” penktakojų, <m .Tnnnniia tn- Sovietų karo vadams nei

i

Tie, kurie spėliojo, kad kaistas Sovietams buvo

- penktakojų, apsįdirbti su Japonija,°tu- Sovietų karo vadams neiį 
ęiuti, kad nebūtų sumin- gero pagrindo. Juk nesisapnavo daryti tą o-i 
džioti demokratiniai prin-jau keturi ir pusė metų> fensyvą. Jie ne prie ofen- 

kai Japonija yra Įsivėlusi syvos rengėsi, o bėgti to
liau. Bet vokiečių karo va
dovybė, kaip praneša, bu
vo aprokavusi šią žiemą

• Vokiečių laikraščių re
daktoriai, pakviesti Vokie
tijos generalinio štabo, 
aplankę Vilnių. Vokiečių

vius, kurie stovėjo, stovi ir 
i stovės už Lietuvos nepri
klausomybę ir laisvę; 
“Remsime Vyriausybę”, 

j tie “rėmėjai” 
išpylė tiek daug pamazgų 
prieš Vokietijos - Rusijos 
karą; “Kovosime už Išlais
vinimą Tėvų Žemės Lietu- 

jvos”, kurie prieš Vokieti- 
j jos - Rusijos karą, kada 
'Lietuvą pavergė Rusijos! 
1 raudonoji armija, kada 
Stalino čekistai masiniai 
žudė ir vežė patriotinguo- 
sius lietuvius į Sibirą, svei
kino Lietuvos pavergėjus, 
džiaugėsi Lietuvos ir lietu
vių nelaime, kurie šian
dien renka aukas ne Lietu
vai, ne išvežtiems į Sibirą 
lietuviams šelpti, bet Ru
sijai.

Vargiai atsiras nors vie
nas doras lietuvis, kuris 
įtikėtų tų penktakojų šū
kiams, ir eitų su jais į ben
drą darbą už išlaisvitiMą 

* oo

cipai. ■
.Lietuvių SU^l!J?”aS_!U beginkle” Kini ja

ir jos negalėjo parklupdy-
I. _ 

VX« C V U X X d UX JCL

ne visas karines jėgas bu
vo įtempusi į karą su Kini

ja.
Dabar užliepsnojus ka-

komunizmo agentais arba 
jų simpatizatoriais būtų 
aiški išdavystė.

Būkite atsargūs! Nesi
dėkite su tais, kurie aklai i 
klauso Kominterno įsaky- ~ 
mų ir juos pildydami var-Į x w _______  r_____ ___

itosi ragožium. Nesidėkite rui Pacifike, ant visos že-_________
h...........................
agentais. Būkite ištikimi tos, kur naujas žymesnis vo užkariautas šalis 
Katalikų Bažnyčiai ir šios 
šalies vyriausybei. Dėko
kime Dievui, kad dar turi
me laisvę ir prašykime Jo 
grąžinti pasauliui taiką.

Pilietis.

Bet turi būti Japonija
(

giliau į Rusiją nesibriauti, JaPonai 
o išlyginti frontą ir laiky-l^3^’.^3-^ 
tis. 1
tai vokiečiams prisėjo ir iš
Rostovo pasitraukti.

nei su fašizmo bei nacizmo mes paviršio nebeliko vie- • Naciai nuolat valo sa-^du motorinius traukinius, 
kurie palaikys nuolatinį 
tarp šių minėtų miestų su- 

Reiškia daro- 
a- mas progresas apsivalyti 

Da- nuo dūmų, ko Bostonas 
stipriai seniai pageidauja.

I ■ m M ■_______ nuo
karinis frontas galėtų at- priemaišų, kas gadintų na- 
sidaryti. Tik Turkija ga- cįų kraują, tai yra jie skel- sisiekimą.

.lėtų gan svarbių karinių bįasį arijais ir jų visa “ 
veiksmų pradėti. į šis” įurį būti arijai.

Kol Amerika nebuvo įsi- ^ar Pr*e ašies 
vėlusi karan, 
jantai, dideli ir maži, šau-

. Ir visi

tai visi ali-
“Af- _ 
kad kėši jos paramos.

iš Berlyno ži- jos gaudavo. Vieni dau- 
niomis Lietuvoje ir Latvi- giau, kiti mažiau. Tos pa
joję prekybos ir amatų į- ramos 
monės, turėjusios iki 20 
darbininkų, generalinio 
komisaro Lohse dekretu e- 
sančios grąžinamos jų bu
vusiems savininkams, jei_______ „
jie nėra žydai ar komunis- nėšiais patogiausia galėtų 
tai. Tasai dekretas kol kas 
nepaskelbtas Estijoje, kur 
administracijos aparatas 
dar heVeifcia. *ou8iv -n

crrrmš *

• Švedų laikraštis 
tonbladet” skelbia, 
turimomis

yra gavusi ir di
džiulė Rusija. O kai dabar 
prisėjo stoti karan pačiai 
Amerikai prieš Japoniją ir 
kai Sovietų Rusija su iš 
Amerikos gautais bomba-

bombarduoti Japoniją iš 
Vladivostoko, tai Sovietų 
komisarai sako būsią nei-j 
tralus, ir pasitenkino iš-'

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni- ? 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir \ 

visokiems Parengimams. \
Kainos prieinamos. i

Myopia Club Beverage Co. j 
Grafton Ave„ klington, Mass. Tel. Dedham 1304-V | 

PRANAS GERĮJLS^IS, Namų Tel. Dedham 1304-R J

I
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DARBININKAS
i

Iš Vokiečių Okupacijos Metų

PRENUMERATOS KAINA.
Amerikoje metams _________  $4 .t“
Vieną, kart savaitėje metama $2.00
UžBieny metams  _______  $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

PO ŠUNS UODEGA... j Žandarai ]
Vokiečiams okupavus'*?™*? kuone t'.

Lietuvą, prisimena visa dus kluonuose, sieną, dobi- 
eilė prisiminimų, sukelian- lupant, tvartų.^islandžiojo 
čių juokų ir ašarų, iš pir
mosios, Didžiojo karo me
tu, okupacijos. 1------
čiams trūkstant maisto,

Klasta Ir Smurtas Neišsimoka

savo prakaito vaisiais. Vo-1 
kiečiai visą rekvizuodavo 
už nedidelį atlyginimą. Ei- 

J ną kareiviai per kaimus, 
prakaituodami pastebėję geresnį arklį, 

įsus siau- tuoj atimdavo. Dauguma 
ir žandarų tą darydavo. 
Paimtus geresnius gyvu
lius dažnai siųsdavo ne ka
riuomenei ,bet Vokietijon i 
savo, ar į savo giminių ū- 
kius. Toks nuolatinis rek
vizavimas labai pvkino ū- 
kininkus, kurie dėlto net 

prieš ar
šesnių žandarų gyvybę. 
Mariampolės, Vilkaviškio, 
Šakių apskrityse kaikurie 
žandarai ūkininkų buvo 
užmušti. Žinoma, vokiečių 
karo komendantai už tai 
labai žiauriai keršindavo. 
Pavyzdžiui už vieną nužu
dytą žandarą, ar karinin
ką, kurį rado po ledu pa
kištą Vilkaviškio valsčiu
je, rodos, apie Bardauskų 
kaimą, karo komendantas 
be jokio ypatingo teismo

visa palėpes klėtyje ir gri- 
čioje, bet lašinių nerado.

Vokie- Tuomet griebėsi “politi
kos“. Pasišaukę šešerių 

stengėsi* ėiek galint*"dau- metlį valką' duiaiami kele’ 
iš oku- tą (vokiškų pini

gų), klausia, ar jis neži- pradėjo kėsintis 
nąs, kur tėtė su mama pa-‘ 
slėpė paskerstą meitėlį. 
Vaikas buvo matęs, kai 
buvo kasama duobė ir kai 
ten buvo slepiama mėsa. 
Pažiūrėjęs tvarto link ir 
pamatęs, kad toj vietoj 
guli uodegą ištiesęs didy
sis kudlius, žandarams at
sakė: “Po šuns uodega”. 
Vokiečiai užpykę pradėjo 
grąsinti vaikui ir versti sa
kyti teisybę. Bet jis varg- 

jšelis vis ta patį ir vieną 
i/artmn’ “po šuns uode- įr kaltės įrodymo sušaudė

giau išspausti jo 
puotų kraštų gyventojų. 
Tiek javų, tiek mėsos pa
tiems ūkininkams maistui 
ir sėklai palikdavo tik nu
statytą kiekį. O visa kita 
reikėdavo atiduoti vokie-

Išdavikiškas japonų puolimas sužalojo Amerikos čių okupacinei valdžiai, 
laivyną, bet kitais daug svarbesniais atžvilgiais pada- kuri daug mažiau apmokė- 
rė jiems daug nuostolių. Visų pirma pažymėjo juos davo, negu pačioj Vokieti- 
kaipo pirmykščius necivilizuotus azijatus. Japonai ir, joj už tokius pat gaminius 
yra azijatai, to jie nė patys neginčyja. Bet jie statosi buvo galima gauti. Už tat 
rinktine Azijos tauta, būk tai pasižyminčia karingu-; ūkininkai, kiek tik galėda

mi, stengėsi slėpti ir javų 
ir mėsos ir drabužių.

Kartą žandarai suuodė,! kartojo: 
; ūkininkas pa-Jga”_ žandarai nieko ne- bene šešis vyrus. Nepai- 

savais ke- sant tokios žiaurios baus
mės, laikas nuo laiko, vis ! dėlto dingdavo po vieną, 
kitą sužvėrėjusį vokietį.

Ir iš pačių Lietuvos vo
kiečių atsirasdavo, kurie 
terorizuodavo apylinkės 
lietuvius. Toki mandra- 
pypkiai vokiečiams pasi
traukiant iš Lietuvos išsi
nešdino su jais kartu, nes 
bijojo žmonių keršto.

mu ir ritieriškumu. Jie sakosi esą geltonosios rasės 
kilmingiausi elitai, turį ritieriškos garbės pojūtį pil
noj to žodžio prasmėj. Taip jie apie save mano ir taip 
apie juos buvo pradėta manyti. Deja, gruodžio 7 d. į- kad vienas 
vykiai atskleidė jų atožangųjį azijatišką veidą, kuriami skerdė meitėlį. Tuoj, ne-jpegę išvažiavo

_ _ _ __   _ _ _ _ _ _ ■ 4- ■» D ■» * 4'rTn r>t n t v t c* 1 t _

Nuoširdus susitikimas ir pasisveikinimas Cle- 
ment R. Attlee, Lord Privy Seal, Lordo Beaverbrook 
(dešinėj) ir Jungt. Valst. Ambasadoriaus J. G. \Vinant 
(vidury), sugrįžus pirmajam iš Jungtinių Valstybių.

voti, Vieton dešimties pė
dų ilgumo rikės, statydavo 
penkiolikos ,o ties viduriu, 
pėdus dvigubindavo, 
pacinė valdžia, kiek 
turi javų pristatyti 
kitko remdavosi ir 
kiek kuris
prikirtęs rikių rugių, 
kviečių.

trukus atvažiavo ieškoti Įjajs
skanių lašinių. Bet ūkinin
kas jau buvo spėjęs sau
gia paslėpti žemėje po 
šuns būda, pas tvartą, vis negalėjo pasidžiaugti

visai netinka europinės kultūros kaukė. Japonai tiek 
save pažemino, kad su pasibaisėjimu tenka žiūrėti į jų 
žiaurumą ir su didžiausia panieka į jų niekšiškumą. 
Drauge ir su pasigailėjimu į jų neapdairumą, kad laiki
nį savo laimėjimą perbrangiai nusipirko: už keletą 
sužalotų laivų jie užmokėjo savo tautos garbe, kurios 
nė per šimtmečius nebeatpirks. Jei kas ateity ves su 
jais kokias diplomatines derybas, tai niekad nepamirš,! mas Japonijai vienbalsiai priimta. Unijų vadai metė 
kad turi reikalą su žemos rūšies sukčiais bei išdavi-'šalin savytarpinius ginčus ir pareiškė, 
kais.

I

ŽIAURUS KERŠTAS
Okupacijos metu lietu-

Patys atkakliausi izoliacijonistai vieningu sutartinu- 
mu pasisakė už vyriausybės politiką. Karo paskelbi-

Oku-
kas 

tarp 
tuo,

ūkininkas yra 
ar

ikad šiuo mo
mentu privalo vyrauti tik viena mintis — laimėti ka- 

Tačiau ne vien savo garbės nuostoliu už tariamą rą. Streikų epidemija išnyko, tarsi magiškos lazdutės 
laimėjimą japonai užmokėjo. Jie jau pradeda susilauk- mostu būtų pašalinta. Krašte kilo nepaprastas sąjūdis 
ti ir apčiuopiamų medžiaginių nuostolių. Savo žemu 
elgesiu jie kaip nereik geriau sukėlė amerikiečių pat
riotizmą ir vieningumą. Iki šiol Amerika lyg ir neno
rėdama padėjo savo talkininkams. Visuomenė tarsi 
buvo abejinga, bet stambiausias Amerikos ramstis 
darbininkai didingais nuolatiniais streikais labai aiš
kiai reiškė savo nepasitenkinimą. Ir štai po japonų 
puolimo viskas staiga pasikeitė. Vieton netvarkos ir 
nesusiklausimo pasireiškė griežta drausmė ir geleži
nis ryžtingumas. Partiniai ginčai Kongrese nutrūko.

ton užmušdavo. Sker- 
džiant garsiai rėkia ir pro 
šalį einą vokiečių karei
viai ar žandarai gali ateiti 
ir sau pasiimti. Ir nesvilin
davo, bet plikydavo. Mėsi- 
nėdavo dažniausia nakti
mis, langus užsidangstę.

Oi sunkūs buvo tie lai
kai ,kada savo tėvų žemėj

Dvarų darbininkai daug savo išaugintą gyvulėlį ar 
kur naktimis eidavo į lau- grūdą negalima buvo nau- 
kus ir parsigriovę rugių ar doti taip ir tiek, kiek rei- 
kviečių rikes, kuldavo. Pu- kalinga. Panaši yra ir da- 
sėtinai apkultus rugius bartinė okupacija. Bet... a- 
vėl gražiai sustatydavo į noji okupacija praėjo, 
rikes, kad niekas neįtartų, nors ir skaudžių pėdsakų 

Okupantams visaip spau- paliko. Praeis ir ši. Ir vėl 
.džiant ir žmonės kas kart lietuvis .ramiai sau ars 
surasdavo naujų būdų ''prosenių žemę ir kalbės 
kaip išsisukti, kad nepa- savo vaikams apie klastin- 
kliuvus žandarui į nagus, gą maskolių ir nuožmių 
Pavyzdžiui meitėlius ne- kryžiuočių ainį.

K. tas lietuvis pradėjo gudra- skersdavo, bet kirviu kak- Jakonis.

DVIGUBOS RIKĖS— urmu pirkti apsigynimo štampas. O jaunimas taip 
uoliai puolėsi stoti j karo savanorius, kad jo įkarštį 
prireikė tramdyti. Pačiam laivyne ir kariuomenėj kas
dien reiškiasi heroizmo dvasia. Kareiviai, jūreiviai ir 
lakūnai veržte veržiasi sudrausti klastingą priešą. Ka
da tokia milžiniška ir turtinga šalis taip ryžtingai nu- 
sistato laimėti ir paleidžia darban visas savo pajėgin- nuslėptų" dar laukuose te- 
gas įmones, tai jos oponentui nėr ką pavydėti. | bestovinčias rikes suraši-

Japonai be abejo gailisi, kad nemokėjo savo azija- nėdavo. Bet ir čia paverg- 
tiško būdo sutvarkyti.

I 
Prislėgtas lietuvis visaip* 

gudravojo, dūmė neprašy
tiems svečiams akis. Oku
pantai bijodami, kad ku- 
liant suvežtus javus, ūki
ninkas jų dalį kur nors ne

ASMENINE LAISVE
II DALIS 

Mons. Fulton j. Sheen
KUN. I. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Atkočius

Ketvirtasis Žodis - Išdidumas 
A

"Mano Dieve, mano Dieve, 
kam mane apleidai".

Net ir pačiame pasaulyje randame natū
ralinį pagrindą nusižeminimui. Kol mes esa
me maži, viskas mums atrodo didelis. Vaikui 
užlipus ant šluotos koto, kurio ilgis vos turi 
keturias pėdas, atrodo, jog jis esąs Pegasus 
keliaujantis per dangų; jis gali jau net ir gir
dėti žirgo žvengimą atsimušantį į debesis, o 
jis vis dar laikosi prie švilpančio arklio kar
čio kiekviename vėjelyje. Jo pasaulis pripil
dytas milžinų, nes jis toks mažas; skardiniai 
kareiviai jam yra tikri bekariaujanti karei
viai ir grindų raudonumas jam esąs karo lau
ko kraujas. Kai jis užauga į didį vyrą, mil
žinai susitraukia; arkliai, mažų dienų, tam
pa šluotkočiai ir kareiviai dabar tebėra tik 
skardiniai nudažyti ir turinti tik tris colius 
aukščio. Tokia ir yra dvasinė tvarka; kol Die
vas yra išmintingesnis didesnis ir galinges
nis negu mes, tol pasaulis tebėra įvairumų 
namas. Teisingumas tuomet tampa toks di
delis, kad net nei amžinybė negali permatyti 
per jo gilumą. Meilė tuomet tokia ištesėtina, 
kad nei dangus negali aptemdyti jos džiaug
smus. Gerumas pasidaro toks gilus, kad dė
kos žodžiai visuomet bus ant mūsų lūpų. Bet 
tik užmiršk Dievą, pasidaryk pats dievu, ir 
tuomet tavo mažas mokslas, virsta tavo tei
sė visam žinojimui! Tuomet šventieji tau at

rodo kvaili asmenys, kankiniai — fanatikai, 
pasišventusieji — nebyliai, išpažintis — ku
nigų išradimas, Eucharistija — pagonų pali
kimas, dangus — vaikiškas išsimanymas, ir 
teisybė — savęs apgavimas. Gal būtų labai 
džiugu daug žinoti, bet ištikrųjų bus labai 
baisėtina galų gale sužinoti, kad tikrumoje 
mes labai mažai težinojome.

Antras pamokinimas, kuris seka iš ketvir
to žodžio nuo kryžiaus: nusižeminimas yra 
teisybė. Nusižeminimas tai nėra neįvertini
mas savo talentų, dovanų arba gabumų ,nei 
jų perdėjimas. Žmogus, šešių pėdų aukštu
mo, nėra nusižeminės, jeigu jis sakosi, kad e- 
sąs tik penkių pėdų ir keturių colių, taip pat 
nėra nusižeminęs jeigu sakosi, kad esąs net 
septynių pėdų. Nusižeminimas yra teisybė, 
arba pripažinimas dovanų — dovanomis, y- 
dų — ydomis. Nusižeminimas yra priklau
symas Dievui; išdidumas gi atsiskyrimas nuo 
Jo. Buvo šis laisvės jausmas, kuris ištraukė 
iš širdies mūsų Viešpačio, kybančio ant kry
žiaus — šį apgailestėtiną šūkį: “Mano Dieve, 
mano Dieve, kam mane apleidai”. Nusižemi
nusi siela, žinanti savo priklausomumą Die
vui, visuomet bus dėkinga savo Sutvėrėjui. 
Kiek dainininkų, kalbėtojų, muzikantų, ar
tistų, gydytojų nors kada pamano, kad rei
kia padėkoti Dievui už savo talentus, kurie 
padarė juos garbingus jų pašaukimuose. Iš 
dešimt raupsuotojų, kuriuos Viešpats išgy
dė vos vienas sugrįžo padėkoti: “Argi ne de
šimtis pagijo? o kur devyni?” Tai gęrai nu
rodo nedėkingųjų proporciją, kurie yra ne
dėkingi, nes nėra nusižeminę. Nusižeminusi 
siela visuomet vengs girti savus darbus ir 
tuomi nepanaikins gerų darbų malonės. Sa
vęs perdidelis gerbimas panaikina nuopel
nus; ir tie, kurie daro gerus darbus, kad žmo
nes matytų, taip kaip ir tie, kurie giriasi sa
vais gerais darbais atliktais visuomenės ge
rovei — vieną dieną išgirs Kristaus žodžius, 
kad jau yra apturėję atlyginimą. Nusižemi
nusi siela, nors ir ji būtų didelė pasaulio aky
se, save laikys žemiau nei kitus, nes ji visuo
met jausis, kad kitų vidujinė didybė esti la

bai toli pralenkusi jo išorinę didybę. Todėl 
jis nesididžiuos jo laikina viršenybe ant savo 
brolių, nes taip elgtis įrodytų, kad ištikrųjų 
jis nebėra didis asmuo. Tikrieji didūs vyrai 
yra nusižeminę; jie visuomet esti sukalbami, 
malonūs ir susipratę. Tik mažiesiems reikia 
didžiuotis ir save aukštinti. Turtuolių vaikas 
neturi nešioti gerus drabužius, kad padarius 
įspūdį savo draugams jo turtų, bet neturtuo- 
lis turi tai daryti, kad padarytų neteisingą 
turtų įspūdį. Panašiai esti ir su tais žmonė
mis, kurie savo galvose nieko, arba labai ma
žai, turi; jie visuomet stengiasi sukurti įspū
dį, kiek daug jie žino apie knygas, kurias yra 
perskaitę, ar universitetą, kurį jie yra baigę. 
Mokytas žmogus niekuomet neišsiduos, kad 
esąs išmokslintas taip kaip ir šventasis nie
kuomet nenusiduos dievobaimingu, bet veid
mainiai turi taip daryti! Kadangi tiek daug 
žmonių šiandien vertina garbės rimtumą net 
ir keičia savo kalbą ir ypatingai lavina savo 
elgesį, argi tai nenurodo, kad jie nėra verti 
jokios garbės turėti, nes ta garbė tuojaus 
juose taptų perdidelė. Jie negalėtų pasisa
vinti garbės, nes juos ta garbė pagrobtų. 
Vietoj nešioti purpurinį rūbą, tas purpurinis 
rūbas asmenį vartoja kai kokį įrankį. Kem
pė gali sugerti tam tikrą kiekį vandenio, o ne 
daugiau; asmenybė gali prisiimti tik tiek 
pagyrimų ir ne daugiau! Tikri didžiūnai esą 
kai Šv. Pilypas Neri, kuris vieną dieną, pa
matęs baudžiamąjį vedamą į kalėjimą sakė: 
“ten eitų Pilypas Neri, jeigu nebūtų gavęs 
Dievo malonės”.

O kad mes pradėtume save tik žeminti, o 
kitus gerbti nors tiek kiek save! O kad tiems, 
kurie mus įžeidė šmeižtais, mes atsakytume: 
“Tėve, atleisk”! O kad tiems, kurie mus į- 
skaičiuoja į vagių grupes, mes nesiginčytu
me, bet juos paveiktume sakydami: “šian
dien Rojus”! O kad iš tų, kurie mus pažemi
na mūsų giminių tarpe — kai Jėzus buvo pa
žemintas Motinos akyse — mes padarytume 
juos naujus draugus dangaus Motinai: “Štai 
tavo sūnus!” O kad tiems, kurie yra laikomi 
žemiau nei mes pasaulio akyse, t. y. garbės 

eilėse, mes save pažemintume ir paprašytu
me jų gerti: “Trokštu”! O kad mes pradėtu
me būti teisingais ir save teisingai vertinti 
tikrąja verte! Ir jeigu mes tuos daiktus dary
tume tik dėl vienos valandos, mes visiškai 
pakeistume šį pasaulį. Mums netrūksta pa
vyzdžio, nes turime prieš savo akis Jį, kuris 
nusižemino save net iki mirties ant kryžiaus, 
kuris atidavė Dieviškąją Paguodą ir Jėgą ir 
užsidėjo silpnųjų skudurus, kuris save apsi- 
juosdamas apleidime — būdamas Dievas — 
atrodė, kad esąs be Dievo! Ir kam Jis tai pa
darė? Nes jūs ir aš bandėme savo gyvenimu 
gyventi — be Dievo ir būti laisvi. Pasirinkti 
nusižeminimą vietoj išdidumo, Jis mums 
vėl duoda pavyzdį Dovydo ir Golioto.

Goliotas buvo milžinas apsišarvavęs plie
nu ir nešėsi savo rankose didį kardą. Dovy
das buvo piemenukas be plieno apsigynimui 
ir neturėjo jokio ginklo kai tik lazdelę ir pen- 
keris akmenukus iš artimo upelio. Goliotas 
jį pašiepė sakydamas: “ar aš esu šuo, kad tu 
ateini prieš mane tik su lazdele?” Dovydas 
nužemintai atsakė, nepasitikėdamas savo 
galia: “aš ateinu pas tave, Viešpaties vardu”. 
Išeitis visiems žinoma. Vaikas su akmenuku 
užmušė milžiną — apsiginklavusį šarvais ir 
kardu.

Dovydo pergalėjimas nurodė Didžiojo 
Penktadienio paslaptį. Išdidumas yra Golio
tas. Mūsų Viešpats yra nusižeminęs Dovy
das, kuris atvyksta nužudyti išdidumą su laz
dele — Jo Kryžiumi — ir penkiais mažais 
akmenukais — Jo penkiomis Žaizdomis: ran
kose, kojose ir šone. Be jokių kitų įrankių, 
kai tik šiomis penkiomis žaizdomis ir Kry
žiaus lazdele, mes galėsime nukariauti tą 
mūsų sielos Goliotą — išdidumą. Pasaulie
čiams tie įrankiai atrodo netinkami kovai, 
neturinti pakankamai jėgos duoti mums per
galėjimą, bet mes skaitome Šv. Rašte: “Die
vas išrinko, kas pasauliui paika, kad sugė
dintų išmintinguosius, kas pasauliui silpna 
išrinko Dievas, kad sugėdintų, kaš stipru”. 
Su kryžiumi ir erškėčiais apvainikuota gal- 

“va Diev5§ toje dienoje nugalėjdT“ B. d.
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Spaudos Biuletenis
»;i= Rėdapujimaš Lietuvos Gen. Konsulato, 

He* Ybrtt, H., įraOdžto i d.

liti Lfetikų* Ūktaifliečių, Žydų, Ru

sų lt kitų spauda

Lfenlrą . Lietuvių 
aatitftia

Adv. K. Jurgelos straips
nis hm klausimu tiln^s “foU Swiat“ lapkribiJ12 

d. neliko be atsakymo. Tū
lis Š. Kamiėnški atsako 
jĮih net pėr penkiūš iš fei- R, , d 
k^šči^eiNrS3Ž7P33ir vaistyoių su uenKija,

dabar “
Jiirgėloš puolimu, hfeš jis 
palaiko rasistines idėjas,1 
pavadindamas Rimšas,'
rfyftišiiš lietuviais, ttio tar-; 
pu ne kas kitas, bet tik jie £p|e fydų mokyklą

*S J*1

i*

Itūvos liaudis tam neprita
ria. Lietuvos Vyriausybės 
dirbtinai sukėlė ir ugdė 
per 20 metų neapykantą 

į no-l 
ri Nepriklausomos Lietu-; 
vos, bet ateitis, duoda su- 

autorius, gali būti 
__bendra visų trijų Bal
tijos valstybių su Lenkija,

čekai.
— Quo vadis Lithuania?

— užbaigia savo atsakymą 
atitorius.

patys galį pasisakyti kas 
jie esą — lenkai ar lietu
viai. “The Jewish Chronicle”

DŠR’BINTN'fejtB ~
■l PABALTIJIS PO SVASTIKA

_ v- * - i mašinų ir darbo jėgų. Es-ninkams nėra grąžinta ze- pav„ iš 353 gariai.
mes nuosavybe | „į Jg ’ *219 t talpos.

žemiau patmlHame Da-' 4 bendro tal
gena Nyheter straipsnio; mo 1Q tonų lš ln gar. 
santrauką. . vėžių ten pasiliko tik 33; iš

Straipsnyje rašoma, kad kiniu uko
nuo lapkričio 1 dienos ofi-|750 350 įeleivinių va.

gonų — ne daugiau kaip 
36. Iš kitų Pabaltijo vals
tybių maskoliai gal tiek 
išvežti nesuspėjo, bet vis 
dėlto ir ten žalos padaryta 
be galo daug.

I

f e --------------------

• Švedų laikraštis “Da- 
gens Nyheter” atspausdi
no savo korespondento iš 
Berlyną straipsnį, pava
dintą “Pabaltijis po svas
tika” (Hakenkreuzu). Iš
to straipsnio seka, kad Vo-i 
kieti jos generalinio komi- cialine valiuta Pabaltijyje’ 
saro Lietuvoje paskirtoje laikoma vokiečių markė, o j 
generalinėje taryboje yra ne maskoliškas rublis. Jau j 
įvykusi krizė. Būtent, esą 
atsistatydinę trys genera
liniai tarėjai: prof. V. Jur
gutis, prof. B. Vitkus ir J. 
Matulionis. Kiti šaltiniai 
skelbia, kad esanti atsi
statydinusi visa generali
nė taryba, betgi ligšiol ne- vincija — Baltgudija”. To-1 
gauta šios žinios tiesiogi- liau tame straipsnyje nu-’ 
nio patvirtinimo. įrodoma, kad daugelis vo

kiečių, išsikrausčiusių iš 
tų kraštų į Vokietiją, da
bar vėl grįžta atgal, kai

viena ši smulkmena, sako 
autorius, aiškiausiai paro
do visą pasikeitimą, kuris 
įvyko per paskutinius me
tus ten, kur “ankščiau bu
vo estų, latvių ir lietuvių 
respublikos ir sovietų pro-

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

Toliau pereina analizuoti praneša, kad Vo-
lėnkų, lietuvių santykiavi- kieti jos - Sovietų karo iš
muš praeityje. Mato idea-! vakarėse Slabados žydų 
lą unijoj, ‘Želigowskijada’,' mokykla (Jeshiva) turėju- 
jo nuomone, buvo tik Vii- si leidimą tęsti _ paskaitas, 
nijos gyventojų protesto Ten pat pastebėta, kad jai 
žygis prieš Lietuvos - So- Į būsią leista naudotis emi- 
vietų draugystę. Suvalkų gracijos lengvatomis ir 
sutartis buvusi tik laiki-(persikelti į Ameriką, 
nas paliaubų susitarimas ’ Kas liečia tokias pat mo- 
irtik Lietuva ją paskaičiu- kyklas Telšiuose, Kelmė-, 
si sutartimi. S. Kamiens- je, Kėdainiuose ir Panevė-: 
ki priveda seną nuvalkiotą žyje, esą nieko nebuvę ži-i stengėsi, tarp kitų tautų,’ Aprašyta Klaipėdos ne- 

_ ------- — į Su Sovie-
dėl leidimo: są tik tautinis entuziaz- tais, Vilniaus sugrąžini- 

mas ir ambicija teinspira- mas, Lietuvos okupacija ir j 
vusi Lenkijos vadus jėga sovietizacija. Knygos sky-J 

; išplėsti savo sienas ir už- rius baigiamas šitaip: —i 
j imti dideles ne lenkų tau-į “Tiktai du dešimtmečiu ’;

Kas liečia Lietuvos-Len- tybės vienetas su pagrin-* laisvės, bet kokia padaryta 
kalbos, tikėjimo; pažanga: teritorijose su

Ką tik išėjo iš spaudos 
J. K. Tautmylos labai nau
dinga ir įdomi brošiūra — 
Mūsų Kryžiaus Keliai. Ši 
knygelė yra religiško turi- 

reicho plrSgūnarKai ku- ni°’ bTet sykiu >’ra įjungta 
rie jų užima vietas ir Vo- |r su Lietuvos kryžiaus ke- 
kietijoje, kaip pav., pats bais. Jos kaina tik 10c 
Alfredas Rosenbergas. Dr.‘ Jo Mal. prel. M. L. Kru- 

j Theodos von Renteln, ku- ^_iS Chicagos rašo: - 
ris dabar yra generalinis ^■ry5iausi Keliai^

vokiečių komisaras Lietuvai, buvęs PU1 iai Parasyta knygute.
! Verta skaityti ne tik ge
riems katalikams, bet ir 
atšalusiems”.

i Užsisakykite ją. Įdėkite 
į kon vertą 10c ir prisiųski- 
;te “Darbininko” adminis- 

°_i tracijai, 366 W. Broadway, 
lSo. Boston, Mass. ir tuo-

; Kaip atsimename, prof.į
V. Jurgutis buvo tarėjas 
ūkio reikalams, prof. B. 
Vitkus žemės ūkio ir J. 
Matulionis — finansų rei
kalams. Dėl atsistatydini
mo priežasčių minėtas 
švedų laikraštis nurodo V. 
Jurgučio ir J. Matulionio 

'nesutikimą su 1 w
komisaro (ir Gestapo, kadaise Tartu universite- v.’ 
kaip praneša švedų laik- to studentas, savanoris di- ri 
raštis) nusistatymu per- džiąjame kare, S. A. narys 
imti savo naudai konfis- Berlyne, jaunimo vadas 
kuotąjį Lietuvos žydų tur- Hitler - Jugend organiza- 

į tą. Tačiau, netenka abejo- ei joje, vėliau užėmęs aukš-;
'iti, kad motyvų yra ir ki-i tas vietas matinimo įstai- 
.tokių. Kai dėl žemės ūkio gose. Pabaltiečių gi inteli-j .
reikalams tarėjo, prof. B. gentija, kuri tūkstančiais ^au ^ausi e minetą brosiu- 
Vitkaus, atsistatydinimo, išvyko į Vokietiją, krašto^'

; tai švedų UifcrašUs jokių atstatymo darbams ne-, RemkhTt^s^rofesio- 
priežasčių nepateikia. Ta- naudojama,
čiau jas nesunku atspėti, kaip tik esą koudaugiau-';savo skelbimais* 
žinant, kad Lietuvos ūki-‘sia sunkaus darbo, nes'“Darbininką”.

duNew Yorke roof-court basketball praktikose, 
sportininku matome siekiančius numušt bolę bemaž 
nuo pat viršūnės Empire Statė Buildingo. įdomi nuo
trauka. Gali į ją žiūrėti, kaip patinka ir vis turi savo 
kombinaciją.

lenkų nuomonę, kad Ne- noma nei dėl emigracijos j asimiliuoti ir lietuvius. E-|tekimas, paktai 
priklausoma Lietuva esan-’ lengvatų, nei 
ti Vokietijos padaras. Lie-'tęsti paskaitų.

IV; Knygų Apžvalga

žinant,

•J

Šioje srityje :nalus ir biznierius, kurie kminnnaipn-'__ r C m į 3,
nes “Darbininką”.

Vilnius Lietuvai
Conte.mporary Europe. ky°sJinč’, dėJ YUnij<>s. diniais . .. _

In- aMt°rius sako, kad spren- bei kultūros skirtumais, j gyventojais, kurie nuken-A Study of National, 
ternational, Economic and 
Cultural Trėnds”. Šitokiu

džiamas faktorius buvęs:- Minimoj knygoj ilgas tėjo nuo karo, sukurta pa- 
Želigovskio karinė Vilni-’ skyrius pašvęstas Pabal- stovios valstybės. Jos pir- 

1920 m. vietos pašvęsta ir Lietu-/kraštai, bet niekas nieką-!
Skyriuje apie Lenkiją įva*- Jame suminėta Lietu- da nekvestijonavo jų gy- 

’ pasakyta, kad lenkai pa-: vos plotas, gyventojai, kai- vvbingumo, kaip tai yra 
” , Konstatuojama, kad buvę su Austrija. Ne dau- 

* mėtų, turėję suprasti, kad!lietuviai Praeityje niekada gelis valstybių gali paro- 
Tos knygos pusi. 31 pa- nesunaikinama ir neasimi-Kne^uv§ kryžiuočių valdo- dyti tokį rekordą žemės ū- 

sakyta, kad Vokietija pla-'liuojama rasinė L__ L___  ’ "Z Z
navusi kontroliuoti ir ob-'yra silpnumo šaltinis bet i buvusi praeityje energin-įir kultūros išvystyme”.

i a- k. . i i • ••__ i _ a __ • m__ ____ cm Ir nni era ilr n vodnvCHiJ _____________
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Prieškalėdinis "Darbininko" Krautuvėje
IŠPARDAVIMAS

pavadinimu išleista kolek- j°s okupacija spalių mėn. tės valstybėms. Jame daug mo neilėn buvo žemės ūkio 
tyvinis veikalas, kurį re
dagavo lietuviams žino
mas Joseph S. Roucek. Iš-' x v , ...... a.. .
leistas pas D. Van No- tys buvę spaudžiami 150 ba. Konstatuojama, kad
strand Co. Ltd., 1941 m. '

sakyta, kad Vokietija pla-1 liuojama rasinė mažuma mb suminėta, kad Lietuva kio bei pramonės išplėtime

sorbuoti mažas Pabaltės'kokiai valstybei. Ten pat kunigaikščių vado vau-1 
tautas: lietuvius, latvius ir pastebėta, kad senoji Len-j Jama ir išplėtusi savo ri
estus. Iki jos monarchija amžiais i bas nuo Baltijos iki Juo-

------- -------------- ■------------------- įdųjų jūrų. Pradžioje Lie- 
i tuvių - Lenkų unijos lietu
siai joje dominavę.

Tame knygos skyriuje 
I aprašyta paskutinių laikų 
' Lietuvos istorijos raida, 
i būtent: Lietuva po rusais, 
j spaudos draudimo laiko
tarpis, tikėjimo persekio- 

' jimas, vokiečių okupacija 
Didžiojo Karo metu, lietu
vių veikla Lietuvoje ir už
sienyje karo metu, nepri
klausomybės kovos, gin
čas su Lenkija dėl Vilniaus

GREETINGS

Panther - Panco Rubber Co., Ine.

14 Moraine Flace Tel. 2780 Ėrėckton, Mass.

Greetings of the Sedson

Home National

Complete Laundry Service and Cleansing 
Dėpartment

MODERN EQUIPMENT

Brdckton, Mass

Straffin’s Latindry

PADĖK MISIONIE
RIAMS

Veltui ieškosi kilnesnio tikslo 
kaip remti misijų apaštalavimo 
darbą.

Ar žinai, kad misijų tikslas —į 
Meilės misija'

Visi, kuriems tas pasiaukoji-j 
mas glūdi arti širdies, kviečia
me prisidėti prie taip brangaus j 
darbo.

1 - Gal nežinai, kiek daug gali pa-i 
gelbėti misijonieriams visai į 
menkos vertės dalykėliais, nuo-! 
trupomis. Taupyk pašto ženkle-! 

Į liūs, įvairius blizgučius, bever-; 
krašto, Klaipėdos reikalai, tės senus pinigus, pasenusį auk- 
Lietuvos tvarkymasis po kitką, 
perversmo 1920 m.

, kurie kasdien ir<
Tame kiekviename name, mokyklos ar 

j Įmonėse bevertės mėtosi., . . . . . I 1114V11COC UVVClLUb 111CLVJO1.
i skyriuje patiekiama me-į visa tai surinkęs pasiųsk pi-; 
džia^ns mažumu klausi-! (yini'C’o 14 I lrloon

i

I
I

džiagos mažumų klausi- giausia (4) pašto klase, 
mu, Lietuvos užsienių po
litikos, ekonominės raidos, yairda,ykai siunčiami, 
prekybos, kultūros, religi-

I jos, švietimo ir kitais 
klausimais.

Pašto ženkleliai, aukos, ir į-

i šiuo antrašu:
Mission Club

Marian Hills Seminary
Hinsdale, Iiynois.į -------------------------------------------

I
ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI!

Jei nori būti gera šeimininkė-virėja, tai tuo
jau įsigyk labai naudingą knygą__"VALGIŲ

GAMINIMAS IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS". Be 
to, šioje knygoje dar yra pridėčkas, kaip pasi
gaminti iš visokių vaisių vyną. Knyga turi 223 
puslapius. Jos kaina tik $1.00. Su prisiuntimu — 
$1.10. Užsakymus su money orderiu siųskite: .

"Darbininkas"
366 W. Broadway, v So. Boston* Mass.

NUOLAIDA — 20% — S0%

Gera proga pirkti brangias dovanas pigiai

Westinghouse karpetų 
valytuvas su 14 įvai
rių naudingų šepečių.

$39.95Kainavo
Dabar tik — $25.95

Įvairių modelių rašomo
sios mašinėlės

$10 — 20 pigiau

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway South Boston, Mass.



Antradienis, Gruodžio 16, 1941

(Šis straipsnis tilpo prancū- viško veikimo gaivalų, bu
zų laikraštyje DEVOIR, spa- tent: jie taikė savo veiki- 
lių 18 d., 1941. šis laikraštis mą į politiško ir tikybiško 
straipsnį paėmė iš leidžiamo pobūdžio organizacijas. 
Fribourge laikraščio la LI- Vienos ir kitos buvo likvi- 
BERTE).

Iš prancūzu kalbos vertė 
Antanas P. Sandys, MIC.

Birželio 15 d., 1940 m
r<a.U~2n?pi. armV.a’ nuo .15 lijų, a. a. jėzuitų, kapuci- 

domini- 
pranciš- 

kiečių ir pilkųjų seselių, ir 
Dekanozo- 1.1., buvo dar ir grynai lie-

duotos.
Lietuvos vienuolynai 

buvo gražiame savo žydė
jimo laikotarpyje. Apart 
šių žymiai žinomų vienuo-

iki 20 divizijų, didesnė jos nų> pranciškonų, 
daiis motorizuota, užgro- konų, saleziečių, 
bė Lietuvą.

“Draugas” L_______
vas, Užsienio Reikalų Ko- tuviško pobūdžio vienuoli- 
misariato pagelbininkas, jų, k.^a 
ir senas Georgijos GPU a- 
gentas, paskutiniu laiku 
buvęs Berlynan pasiunti
nys, buvo tą pačią dieną 
pasiųstas iš Maskvos Kau-

Tėvai Nekaltai 
Švč. Panelės Marijos, pa
prastai žinomi kaip Tėvai 
marijonai, ir Šv. Kazimie
ro seselės. Abu šie vienuo
lynai vedė auklėjimo ir 

nan, ir ten perėmė tenyk- mokymo darbą, 
ščią valdžią. Jis laikinai į- Tėvai Marijonai, kurių 
steigė ten matomąją vieti- namas buvo Mariampolė-' 
nę valdžią tuomi duoda- je, vedė gimnaziją turėjo 
mas GPU laiko susiorga- savą spaustuvę, ir vieną 
nizuoti ir vėliau paimti iš turtingiausių knygynų 
valdžios vadeles į 
rankas.

Tarp birželio 15 d. ir lie- tems gimanziją Kaune ir 
pos 12 d., 1940 m. (toje turėjo pradžios mokyklą
pačioje dienoje kada Po- savo vienuolyne Pažaisly- 
puliariojo Seimo rinkimai je. Šis vienuolynas stovėjo 
ėjo) vietinė įsisteigusi netoli gražaus Nemuno, 
valdžia neiškėlė susovieti- keletą kilometrų toliau 
nimo bei Lietuvos prie nuo paties Kauno miesto. 
Maskvos prijungimo klau- Tai buvo gražumo ir pasi- 
simą aikštėn. Spauda po gerėjimo vaizdas kiekvie- 
sovietų griežta cenzūra nam pakeleiviui... Tėvai 
nebuvo kol kas kliudyta, jėzuitai, žinomi už jų or- 
ir laikraščiai buvo spaus- ganizacijinę veiklą, Kaune 
dinami kaip ir pirmiau. vedė didelę gimanziją, ku-

Pirmoje okupacijos die- ri buvo viena iš pirmųjų 
noje, nauji ponai išliejo Lietuvoje įsteigtųjų gim- 
savo tulžį ant dviejų lietu- nazijų. Tėvai pranciško- 

I 
i 
b H 

I į

GREETINGS

savo visoje Lietuvoje. Šv. Kazi
miero seselės vedė mergai-

Nate Siskind Shoe Store

Wholesale & Retail Shoes 
Cancellation and Rejects

72 Legion Parkway Brockton, Mass.

$ GREETINGS |
KUMIN’S, INC, |

Men & Women Clothing 
Weekly Payment Plan 

į 200 Main Street Brockton, Mass. |
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*

Greetings

Edg ars Dep’b Store

BROCKTON, MASS.

Greetings
EMBASSY CLUB

Where Old Friends MeetI
£ East Elm Street Brockton, Mass. |

Greetings 

e e 
e 
l 

i
Avon, Mass.

i
l
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DARBININKAS

Laisvės dienoje, bolševi-

Count your bless- 
ings—Freedom, Pros- 
perity—Turkey on 

the table!
make your dimes 

and dollars
in guarding these 

blessings.

Then

count

vė jaunąsias kareivių žvė
riškumui, kurie atlikę sa
vo, nužudė jas, kad niekad 
neliktų pėdsako jų pikta
darystės. Vienas tos pa
čios kariuomenės karinin
kas užtvirtina tų mergai- 

l čių likimą. Jis išgelbėjo— 
į bene išimtinas pavyzdys 
' — jaunąją iš tų žvėrišku
mų ir mirties ir grąžino ją 

yvą tėvams.

nai, tikinčiųjų duosnumo tvarkymą, sakydami: Uždarius šiuos du įeigų
dėka, buvo pastatę ir vedė!“Mažoji salė, dabar jauki šaltinius, 
gimnaziją Kretingoje, ša
lia Klaipėdos rubežių.

Mes neminim daugelį ki- žinta. Yra gimimų met- vo parapijonų, kadangi iš 
tų įstaigų, k. a., ligoninių, Akacijos biuras; majesto- turtingųjų ūkininkų buvo 
nakvynių. profesijonali- tinga didžioji ir garbinga atimtos žemės, ir jiems te- 
nių "mokyklų, ir tt., kur svečių salė tinka tuoktu- liko tiktai tas teoretinis 30 
vienuoliai pasišventusiai viU biurui; pažymėtina gi, ha žemės savininkystės 
darbavosi. kad mažiau jaukesnė salė, džiaugsmas, ir ta pati že-

Naujieji šalies viešpa- kadangi ji yra iš žiemių mė buvo apsunkinta mo
čiai pirmoje jau dienoje pusės, yra. daugiau rimtės- kesčiais, nes naujieji po- 
šaukė, kad šios nekaltos ir nė ir dėl tos savo rimties nai turėjo omenyje 
taikingos kongregacijos tinka numirėlių —- ;
yra ‘žmonių priešai’. Gau-Į biurui, 
tu iš Maskvos įsakymu,i 
šių kongregacijų nariai kuri buvo virš šimtą metų yra tiktai viena to neap- 
buvo išsklaidyti po visą senumo pirmų mėnesių kenčiamo persekiojimo 
Lietuvą, jų turtas išplėš- bėgyje, buvo leista gyvuo- pusė; mažiausia, nes jis 
tas, ir jie patys buvo pri-’ti tol kol raudonoji armi- siautė pilnoje to žodžio 
versti padėti į šalį savo ja neatsikraustė. Raudo- prasmėje, reikšdamasis į- 
vienuoliškus rūbus. niesiems atsigabenus, į- vairiuose klebonų ir tikin-

Daugelyj savaičių bėgy- namiai buvo priversti ap-čiųji) suareštavimuose, 
je, naujieji valdovai neži-Įsigyventi vienoje bažny- r-—-

naujai įgytus turtus ir (ir tai pažymėtinas daly-kunigų, kurie buvo kiek 
trobesius. Iš vienuolijų iš- kas) darbininkų šeimos, «i cUntoii
guiti taip pat nežinojo ką 
daryti: nežinojo ; 
atgal pernakvoti, ar grįžti buvo atsargiai liečiamas, nedarna juos ir bandė ko- 
pasiimti kai kuriuos už- Galiausiai, maskoliai, da- gudriausiais būdais pri
mirštus daiktus, kuriuos tyrę kaip lietuviai yra pri-’--J 
iš skubotumo paliko, arĮ 
praleisti naktį laukuose.

i Po “rinkimų”, pasauli
nių kunigų likimas buvo 
toks:

1 — Visi kariuomenės, 
kalėjimų, ir mokyklų ka
pelionai buvo atleisti, ti-Į 
kybos mokymas buvo už-j 
draustas;

2 — Vytauto Didžiojo u- 
niversiteto Teologijos ir 
Filosofijos fakultetai bu
vo panaikinti;

3 — Tikybos dėstytojai; 
valstybės palaikomi buvo 
paliuosuoti;

4 — Iš dvasiškių buvo a-: 
timta valstybinė mokestis, 
kurį sulaikė iš valdžios už 
parapijų vedimą;

5 — Trys didžiosios se
minarijos buvo uždarytos, 
dėlto, anot jų, kad jos bu
vo reikalingos apgyven
dinti' raudoną ją armiją;

6 — Konkordatas su A- 
paštališkuoju Sostu buvo 
nutrauktas;

7 — Vyskupai buvo iš- rapijos turėjo apie 10 hek- 
varyti iš savo gyvenamų tarų, ir raudoniesiems a- 
namų, ir jų vieton karei- tėjus, šioms parapijoms 
viai apsigyveno, arba juo- tiktai teko trys ha. Dides- 
se buvo įsteigti kareiviniai nis parapijų skaičius turė- 
biurai.

Kaune buvo naujas ir viškio diecezijoje parapi- 
erdvus arkivyskupo butas, jinės žemės siekė nuo 4 i- 
Raudonieji iškraustė kan- ki 5 ha. Netekus valstybi- 
celiariją, ir ten įsteigė re- nių mokesčių, ir tų įeigų, 
kvizicijos biurą. Kiek sa- kurias sulaukdavo už baž- 
vaičių vėliau, jie pavertė nytinius 
to gražaus pastato svečių parapijų klebonai neišga- 
sales valstybiniais biurais. Įėjo užlaikyti savo vika- 
Spaudoje jie pajuokian- rų, sumokėti bažnyčios iš- 
čiai aprašė šį naują jų per- laidas, ii4" tt.

ir šviesi, iš pietų pusės ko visai skurdi. Jie nega- 
daržais ir medžiais pagra- Įėjo tikėtis pagelbos iš sa-

•>

Negalima aprašyti ir 
nupiešti, kad ir mažiau- 
siame laipsnyje, visus 

i kentėjimus, ir nedatek- 
lius, kuriuos Lietuvos ka
talikai iki šiolei perkentė- 
jo. Jei bolševikai iškart 
pasirodė palankūs kai ku
riems Bažnyčios patvar
kymams, tai buvo tiktai 
jų gudrumas apdumti 
žmonėms akis, kad jie ga
lėtų geriau savo planus 

l sutvarkyti ateities smū
giams. Po daug savo kar
čių patyrimų kovoje su ti- 

| kėjimu jie išmoko veikti 
jaunuomenės piūčiai. To-j“’ 
je dienoje, sekmadienyje, 
visa Lietuva meldėsi. Kau
no miesto kapinėse susi
rinko per 15,000 žmonių, 
ir ten susirinkę prie lakū
nų paminklų giedojo gies- ledose ir Velyko*e. Malda- 
mes ir himnus. GPU įsi- knygės, ir bendrai tikybi- 
veržė su “garbinga ir per- binio turinio knygos buvo 
galinčia” raudonąja ka- sunaikintos ir pašalintos 
riuomene. Apie 40 sunkve- iš prekybos. Tėvai marijo- 
žirnių atdundėjo ir apsupo; nai, kurių nuosavybės ir 
kapines ir kareiviai šuva- turtai Mariampolėje buvo 

........ , matė kaip jų 
knygynas buvo sunaikin
tas milžiniškame sudegi
nime.................................. S.

dvasiškija pali- kai šia proga pasinaudojo |jš lengvo ir palaipsniui.

“su- 
užrašų kolhozinti” ir tuos pačius 

plotus.
Vienintelei Seminarijai,

kongregacijų nariai kuri buvo virš šimtą metų yra tiktai 
pirmų mėnesių kenčiamo

Visos tikybinės šventės 
buvo panaikintos ir darbi
ninkai buvo priversti dirb
ti tose didžiose krikščio
niškose šventėse kaip Ka-

Bet viršminėtas faktas'r? jaunuolius-es juose, ir sunaikinti, 
nuvežė juos į kareivių sto- ’ 
vykias. Ten po kamantinė
jimų priedanga, jie atida-

Pačioje pradžioje GPU j 
kaip sunaudoti čioje. Klierikus priglaudė areštavo daugelį jaunų 

1 Iriinicni Iriiri^ hnvn IriAlą 

į veiklesni. Ši slaptoji mas
kolių policija iškart žaidė 
su suimtaisiais kamanti-

* Dievo garbinimas para- 
ar grįžti pijinėse bažnyčiose iš kart

I Greetings

J. BREST & C9MPANY. Ine.
Complete Home Furnishers

/

g 263 Main Street Brockton, Mass. £

8

kalbinti dvasiškius, kad 
sirišę prie savo bažnyčių, jie išduotų savuosius ar- 
maždaug pirmame okupa- ba, kad tikintieji išduotų 
ei jos laikotarpyje, nedrįso savo artimuosius. Kada 
užvesti masinį persekioji- jie atsisakė tai daryti, 
mą. Oficialiai jie skelbė ti- jiems buvo duota supras-

See Us For Anything General Electric 
Washers Refrigerators Rangės

š
VACUUMS RADIOS

Irons, clocks, toasters, Mixers

i
l

kybinę laisvę. Bet prakti- ti, kad jiems daugiau ne-Į| 
koje, tai buvo nepakenčia- teks matyti “saulės be-i| 
ma organizuota propagan- šviečiant”. Taigi, tie nauji i g 
da prieš tikėjimą, taip kad kankiniai kentės sovietui^ 
tikintieji ir jų dvasios va-’kalėjimuose. \*
dai neturėjo progos net To paties likimo sulaukė' 
mažiausiai apsiginti nuo katalikiškoji jaunuomenė' 
M

i Objektyviai, dalykų sto- Mes turime prieš savo a-! 
vis buvo toks: duota visiš-kis vardų sąrašą šių nau-j 
ka laisvė “prieštikyboje”. jųjų kalinių, kurių vienin- 
Kitaip tariant, leista prak-telė kaltė buvo ta, kad jie 
tikuoti prieštikybą. buvo geri katalikai ir kar-

Norėdami atimti iš d va- šti patriotai; su skaudan- 
siškijos pragyvenimą, pa-1 čia 
rapijinės nuosavybės, že
mė, buvo sunacionalizuo-Į 
ta. Teorijoj, trys hektarai 
žemės buvo duota, ir į tai 
buvo įskaitoma žemės plo
tai, kuriuos bažnyčia, kle-j 
bonija ir mokykla užėmė. 
Pabrėžtina, kad laisvoj 
Lietuvoj, turtingesnės pa-

l

i

15 Belmorit St., Brockton, Mass.

Tel. 7275 John A. Stanios, Prop. I
už jų apaštališką dvasią. I^**^****^*************************^^********  ̂

** Greetings

LINCOLN GAS STATION |

Phil Myers, Mgr. /

I

jo nuo 10 iki 20 ha. Vilka-

patarnavimus,

ne

širdimi žiūrime į jų 
suėmimo pasekmes: šei
mos paskendusios skurde, 
eilės ligonių, kurie užsi
krėtė ligomis sovietų kalė
jimuose, nešvarumas ir 
nesveikatingumas, protų 
sumišimas — pasekmė 
pragariško maskolių ka
mantinėjimo, kuris netu
rėjo kito tikslo kaip tiktai 
išgauti informacijų apie 
kitus, kad juos būtų gali
ma taip pat įkalinti.

Tėvas Bružikas, jėzui
tas, buvo nužudytas vien 
dėlto, kad jis savo pamok-; 
sle paragino tikinčiuosius; 
pasilikt ištikimais Kris-j 
taus mokslui ir Jo Bažny
čiai. (Apie kun. Bružiką 
buvo įvairių žinių. Vėliau 
šios žinios paduoda, kad 
kun. Bružikas yra gyvas. 
Red.).

Vasario 16 d., Tautos i

L-____________________________________________ __
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| PRdDUCERS' DAIRY CO. |

L
* Homogenized Vitex Vitamin D Milk

Promotes Health, Vigor, is more digestible $ 
and builds strongbones and teeth

Tel. 4280 ;

Greetings

North Abington Co-operative
Bank

President — Wfesley C. Gilman 

Vive-Ptesident—Francis S. Murphy
Clerk and Treasurer —

George D. Witherell



SUMMER AND HAWLEY STREETS

gruodžio 16^3941

ls Argentinos betuvių Gyvenimo----—- 
maršalkos — Julius Jurgelio- 

Lietuvių bažnyčios statyba arti galo. — Misijo- nis ir Juozas streinikis. Buvo 
nieriai persikelia gyventi j savo namą, — Di- išduotas raportas iš “Dinner-' 
tižiausieji rėmėjai Šiaurės Amerikos lietuviai.— Dance”, visi džiaugės, kad pa-Į 
Misijonieriai susirūpinę bažnyčios užbaigimu, rengimas buvo toks pasekmin

gas. Visi, kas ten buvo, pilnai 
buvo patenkinti ir viskas pa-j 
sėkmingai įvyko. Rengiamas
Beano Party buvo perkelta iš, 
gruod. 10 į gruod. 17. Todėl, 
kviečiame visus atsilankyti į 
tą rengiamąjį Beano žaidimą 
gruod. 17, bažnytinėje salėje, 
Waverly St. Bus skanių užkan
džių ir taipgi "Attendance; 
prizų”. Vytis.

Naujasis marijonų adresas Argentinoje.

Tėvai Marijonai, su pa- jų nelemto tikybinio apsi- 
galba Amerikos lietuvių, leidimo. Mūsų misijonie- 
pereitų metų gruodžio mė- riams dar teks ilgą laiką 
nesyje pradėjo pirmosios dirbti labai sunkiose sąly- 
lietuvių bažnyčios ir mo- gose, kol vietos lietuviai, 
kyklos statybą Argentino- pasireikš aktingais katali- 
je. Tas darbas jau artėja kais, 
galo. Vienuolių namas; Einant statybai į galą, 
kuriame bus laikinai ir misijonieriams tenka susi- 
mokyklos patalpos, jau bai rūpinti dėl bažnyčios vi-i 
giamas. Marijonai misi jo- daus darbų užbaigimo, ka- 
nieriai pereis gyventi į sa- dangi statybos atsargos 
vo namą nuo Kalėdų. fondas smarkiai aptuštė- 

Bažnyčios mūro darbai jo. Todėl marijonu misijo- 
irgi jau užbaigti. Geleži- nieriai dar karta kreiniasi 
niai sparai jau uždėti; da- į visus geros širdies lietu- Antanas Užumeckis persiskyrė 
bar yra dengiamas raudo- vius, prašydami atsiųsti su šiuo pasauliu. A. a. Antano 
nų čerpių (tiles) stogas, bažnyčios užbaigimui grei- mirtis sujaudina visą Philadel- 
Bažnyčios vidaus darbai tos pagelbos. į phią ir apylinkes. Lengva pasa-
užtruks apie keturis mė- Kadangi gruodžio mene- kyti mirtis, bet nėra taip leng- 
nesius, tai bus užbaigta a- syje misijonieriai pereina va persiskirti. Taip buvo ir su 
pie Velykas. . gyventi į savo namą, tad a. a. Antanu Užumeckiu, kuris

Statyba yra atliekama jiems reikia rašyti sekan- nelengvai atsiskyrė, nes mirtis 
Šiaurės Amerikos lietuviųtčiu naujuoju adresu: 
pagelba. Vietos lietuviu, 
prisidėjimas yra labai; 
menkas, ne tik dėl jų var-l 
gingos padėties, bet ir dėl

v •

PHILADELPHIA, PA.

MIRĖ A. A. ANTANAS 
UŽUMECKIS

Lapkričio 28 d.. 1941 m., a.a.
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Sv Prrrcišktius
Mokančių Darbų Darbininkų 

Dėmesiui
, artimiausiame 

Statė Employment ofise, 
arba Board of U. S. Civil 
Service Examiners Sekre

torių, Watertown, Mass.,
- - • - T • « *

Šiais laikais Jung. Vals-
tybių įvairios įstaigos rei-';7 OMnance'De’partmTnt; 
kalauja labai daug darbi- Department, Spring- 

: ninku, kurie moka kokį fie)d Armory Springfield, 
nors darbą. Ypatingai xiass

, daug reikalauja masinis-^ Kitose valstybžse taip 
j tų, mokančių operuoti į- t galite kreiptis į pašto 
(Vairias masinas. . . skyrius ar valdžios darbi-

Darbininkai kurie jau nink priėmimo jstajgas- 
dirba Federales valdžios State Employment ir gau
bliuose (staigų skyriuo- site aplikacijas ir reika. 
se, jeigu jie nori gauti ki- u informacijas, 
tą darbą ,tai jie turi gauti 
savo skyriaus leidimą. Be 
leidimo aplikacijos nebus

! priimamos.
Norintieji gauti valdžios

GAL ESI TINKAMAS 
KANDIDATAS?

Tautiniam apsigynimui
darbą turi išpildyti aplika- reikannga daugiau prity- 
cijas ir išlaikyti kvotimus. rusiu darbjninkų. Darbo 
^?J.i^aCiJ'L,gtliter,f.a“tic,P.aS Departamentas planuoja 

įsteigti apie 200 naujų 
tam tikslui reprezentaci
nių biurų visoje šalyje.

Šių biurų vedėjas bus 
valdžios paskirti tinkami 
asmens. Norintieji kandi
datai į reprezentantų vie-

Board of U. S. Civil Ser
vice Examiners Sekreto
rių, pirmos ir antros kla
usos Naujos Anglijos paš
ytuose, First U. S. Civil 
i Service District’o Vedėją, 
; 1002 Post Office ir Court- 
ihouse Buildinge, Boston, į^turtti“‘ttoka>^
i vakarėlis, kuriame atsilankiu- praktiką ir patyrimą. Kan- 
l šieji nariai - narės bus pavai- didatai bus renkami tik 
sinti užkandžiais ir kitais daly- padavus prašymus ir iš
kaiš dykai. Nuoširdžiai kviečia- egzaminavus jų patyrimą, 
me visus dalyvauti. Būtų gera, Atlyginimas nuo $2,600 iki 

i kad šiame susirinkime LDS na- 4,600. Prašymai turi būti 
Į riai užsimokėtų savo 
! už ateinančius metus,
I dar esate skolingi ir už šiuos, 
Įtaip-gi prašome sykiu užsimo- shington, D. C. 
I keti.

Kur Pranciškus, Ten Taika, 
trokšti taikos, 

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti 

“Šv. Pranciškaus Varpelį”, 

mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 
laikraštį.

į sukvietė skaitlingą minią žmo- 
inių, netik lietuvių, bet ir sve- 
' timtaučių. Laidojimas įvyko I 
gruodžio 3 d., iš Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčios Šv. Kryžiaus 
kapinėse. Paskutinis patarnavi
mas a. a. Antanui Užumeckiuil 
buvo labai iškilmingas. Pontifi- 
kalines šv. mišias atnašavo pa-! 
rapijos kleb. kun. I. Valančiu-i 
nas, asistavo vietiniai vikarai: \ 

—-ign-.r;:^, —,kun. S. Raila, kun. V. Vėžis iri 
x., . . . . kun. P. P. Laumakis iš St.iįtik atsiminus Dievo valią, jog ~ . ,T_ ‘ . Clair, Pa. Uz a. a. Antano sielą,

į tas Dangiškasis Tėvas neapleis j
'. . . . prie šoninių altorių šv. mišias'ir suras naujus pnetelius. r ,

.. ....._ _ atnašavo klebonas Šv. Andrie-i Jūsų sveikinimai. Brangus _ , I
, jaus parapijos, kun. J. Cepukai-> Vyčiai, tuo laikotarpiu buvo ,, . . . tis. ir kleb. kun. E. Paukštis iš■iman kaino motinos suramini-'

Chester. Pa. Pamaldų metu da
lyvavo klebonas Šv. Jurgio pa
rapijos, kun. dr. Martusevičius. 

iTaip pat dalyvavo vietinis ir 
kaimyninių parapijų vargoni- 

, ninkai. Mišių metu Antanas 
Dzikas ir P. Staniškis labai gra- 

. žiai giedojo. Į šv. Kryžiaus ka- 
į pines palydėjo penki kunigai 
ir minia žmonių. Vietos kleb. 
kun. I. Valančiūnas pasakė la
bai tinkamą pamokslą. Pasiro
do, kad a. a. Antanas Užumec- 
kis, daug pasidarbavęs lietu
viams. ypač emigracijos reika
le. kada lietuviai važiavo į A- 
meriką.

A. a. Antano Užumeckio kū
nas buvo parėdytas namuose. 
Jo kūną lankė daug žmonių, pa
puošė daugybe vainikų ir užpir
ko daug šv. mišių.

Padres Marianos, 
Mendoza 2280, 

Vilto Porvenir, Bs. Aires 
Argentina

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONUOSE

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1..

duokles prisiųsti iki sausio 12, 
o kurie 1942, šiuo antrašu: Civil 

i, Service Commission, Wa- 
chincrtAn T4 r*

VYČIAMS
Nuoširdžiausiai tariu ačiū, 

mano gimtadienio proga, suka
kus 72 m. gruodžio 1 d. š. m., už 
sveikinimus — telegrama:

Vyčių Centro Valdybai, vardu 
Pr. Razvadausko. Naujos Angį i-' 
jos Apskričiui, vardu Broniaus 
Kudirkos. 52 kuopai, Elizabeth,: 
n. j. ;

Brangūs Vyčiai, tai vienatinis' 
mano suraminimas mano nepa-’ 
prastoj šventėj, kurioje prisi
mena man daina, ir ją mintyje 
dainavau:

I
“Mano sieloj šiandien šventė”/ 
Dieną praleidau sunkiai, pri

slėgtu ūpu. prisiminus Lietuvos įvyko Liet. Vyčių 26 kuopos me- 
padėtj ir neturint žinių apie Ii- tinis susirinkimas. Tarp kitų 
kusius. Prisiminė ir savo pade- įnešimų buvo nutarta pirkti U. 
tis netekus taip brangaus prie- 
teliaus, su kuriuo susipažinau 
tik jam atvykus Amerikon, 
1913 m. a. a. kun. dr. Navicko, 
kuriame turėjau viltį pasunkė
jus mano vargams prisiglausti.

Kartus liūdesys spaudė ašaras

mas.
■
I Aš iš savo pusės kiekvieną 
dieną jus brangūs Vyčiai 
maldose atmenu.

M. A. Norkūnas, 
Box 371

Lawrence, Mass.

savo

WORCESTER. MASS.

Antradienyje, gruodž. 9, 1941,

S. Boną už penkias dešimts do
lerių. Taipgi buvo išrinkta nau
ja valdyba dėl ateinančių metų. 
Pirm. — Vincas Kereišis; vice- 
pirm. — Adomas Kacevičius: 
rast. — Marijona Tamošiūnai
tė: fin. rast. — Birta Šloriūtė;

“Šv. Pranciškaus Varpelis”

yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO" 
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:

A. J. Patęstas, Sekr.

WATERBURY, COHH.

f'

Šv. Pranciškaus Varpelis
1532 Magnolia St., Pittsburgh, Pa.

Iš L.D.S. Veikimo
LDS KUOPŲ 

SUSIRINKIMAI

Neis Haven, Conn. — Sekma-

I

Aplikantai turi būti ne- 
senesni 60 m. amžiaus, tu
rėti gerą praktiką indus- 

. trijos ir prekybos darbuo- 
įse; turėti gerą supratimą 
'apie valdžios ir darbinin- 
jkų teises, santykius ir pa
ruošima darbui kandidatų.

Ju uždavinys išvystyti

Vietinė LDS 5 kuopa turės 
savo susirinkimą gruodžio mėn.
28 d., šių metų. Šv. Juozapo se
nos mokyklos kambaryje, Con- 
gress avė. I 
dės 1 vai. po pietų.

Kurie norėtute —-<
“Darbininką” arba užsimokėti,; Remkite tuos profesiionalos ir biz. 
prašome atsilankyti j minėtą nierius, kurie savo skelbimais remia 

. ''Darbininką”.
susirinkimą. * Visi skelbkitės "Darbininke”.

Susirinkimas prasi- darbininkų kandidatų pa-
ruošimą ir industrinio 

užsisakyti darbo vykdymą.

,dienį, gruodžio 28 d.. 1941 įvyks j 
LDS 28 kp. metini s susirinki-' 
LDS Centro metinė apyskaita 
ir kiti svarbūs reikalai. Taipgi, 
primenu, kad užsimokėtumėte

■ savo duokles už ateinančius 
metus. Kas užsimokės $3.00 už 
organą “Darbininką” tam

• prisiųstas iš Centro gražus 
ninis, puikiai įliustruotas

Antanas Užumeckis gimęs 
Lietuvoje 1872 metuose, Gap- 
šių kaime, Raseinių parapijoje. 
Atvažiavo į Ameriką turėda
mas 18 metų amžiaus 1888 me
tais. gegužės 17 d. Atvažiavo į lendorius. 
Philadelphia ir visą laiką ligi, 
pat mirties čia išgyveno.

Likęs 1901 metais Amerikos
I piliečiu, lavinosi 
specialybėje ir 1902 metais kambaryje, 1 vai. p. p. įvyks 
pradėjo šį biznį, kurą vedė ligi lds 6 kp. metinis susirinkimas 

į 1940 m., ligi savo ligos. į ]ęUrj kviečiame LDS narius-es
į A. a. Antanas Užumeckis bu- dalyvauti su visa šeima. Po šio 
vo beveik visų šioje kolonijoje susirinkimo bus,, taip sakant, 
esamų draugijų narys ir jų pa- narių susipažinimo “party” — 
laikytojas - rėmėjas ir šv. An- bus draugiškas, darbininkiškas 
tano parapijos vienas iš organi
zatorių.

Lietuvos reikalams paaukavęs 
apie $1000: apdovanotas Šaulių 
Sąjungos ordenu. Visus jo ge-, 
rus darbus suminėti čia yra; 
maža vietos. Pasimelsk ime už 
jo sielą. Likusiai 
šeimai ir giminėms 
giliausią užuojautą.

bus 
sie- 
ka-

Juozapas Lukša, sekr.

Hartford, Conn. — Sekmadie- 
graboriaus nį, gruodžio 21 d., mokyklos 

metais kambaryje, 1 vai.

Naujos Lempos
Geresniam Regėjimui

Įdėk ekstra vieną ar dvi lempas į savo na
mus, kad Kalėdos pasidarytų daug linksmes
nės ir kad sutaupytumei savo akis, pagerin
damas šviesą.

Naujos, moksliškai padarytos lempos, ne
tiktai duoda patogią šviesą, bet sutaupo švie
sos ir sustabdo akių įtempimą. Čia yra daug 
ekstra geros vertės ant grindų pastatomų 
lempų, bridge ir stalo modelio lempų. Bile vie
na jų yra tinkama Kalėdoms, kuri tikrai pa
darys daug jaukesnius namus.

Šiuo tarpu yra didelis jų pasirinkimas, bet 
vėliau nežinia ar jų turėsime ir už tokią žemą 
kainą. Pirk lempas Kalėdoms.

BROCKTON EDISON CO

■ ’ I
I

... ’ -I

i
nuliūdusiai

reiškiame
K. D.
'--j

|
i

Juozas Kasiosios
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Teleohone Plaza8595



Antradienis, Gruodžio 16, 1941

[vietines ŽINIOSl L—--------------------------- j
kelia motinos metinį atminimą. 
Gruodžio 20 d. Tą dieną, 8 vai. 
ryte, ji su savo šeima ir gimi
nėmis išklausys šv. mišias, Šv. 
Petro par. So. Bostono lietuvių 
bažnyčioje, kur jos visi keturi 
vaikai yra krikštyti. Namuose 
turės pietus.

Vienas ponų Grigų sūnus Jo
nas lanko Šv. Kryžiaus kolegi
ją, Worcestery ir išsidirbo į 
garsų sportininką. Kitas sūnus 
Juozapas yra J. V. tarnyboje. 
Duktė yra ištekėjusi už Stepo 
Račkausko, kurs tarnauja J. V. 
Viena duktė dar yra namuose. 
Pats ponas Motiejus Grigas jau 
23 metai kaip dirba vienoj ir 
toje pačioje dirbtuvėje.

ŽINUTĖS

Motina padeda sūnui maldo
mis. F. Armolienė. našlė mel
džiasi už savo sūnų Albiną, kurs 
yra J. V. tarnyboje. Jo gerovei 
ji buvo užsakiusi šv. Mišias, 
kurių išklausė ji su savo arti
maisiais. gruodžio 12 d.

Metinis atminimas. Pernai 
šiuo laiku Lietuvoje, mirė Mari
jona Jeramenienė. Jos duktė 
Joana Grigienė, Chelsea, Mass.,

~ DARBININKAB 
DIDELIS SUSIGROSI
MAS REKRUTAVIMO 

OFISUOSE

' 'A.

Kaip tik prasidėjo Jung. 
Valstybių ir Japonijos ka
ras, tai rekrutavimo ofisai 
buvo ir tebėra pilni naujo
kų, norinčių įstoti į Jung. 
Valstybių kariuomenę, lai
vyną ir oro laivyną. Ofisai 
atdari dieną ir naktį.

Pasireiškia didžiausias 
patriotizmas, pasiryžimas 
sumušti priešą, kuris 
gengsteriškai puolė Jung. 
Valstybes.

1

DAKTARAI

nuo i

16 d.,
novenos

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

Antradienį, gruodžio 
vakare, po Šv. Teresės 
pamaldų, įvyks svarbus susirin
kimas Lietuvai gelbėti koncerto 
visų rengėjų,
skaitlingai atsilankyti 
grąžinti tikietų, kurie 
išparduoti.

Prašome visų 
ir su- 
negali

Kaip kasmet, taip ir šį- kainos ir vajaus metu. Ta- 
met, kaikurie gal dar dau- čiau, lietuviai katalikai

------------- i
• Bostono Policijos Ko- 

, misijonierius p. Timilty 
atsišaukė į visus miesto

juos galima gauti pas kiekvieną 
lietuvį legijonierių.

Antradienio vakare, gruodžio piliečius> kad Stotų į pagel-
23 d., Posto name, legijonieriai 
turės vaikams Kalėdų eglaitę ir 
užkandžius. Šios Kalėdų vaišės 
vaikams 
karnai.
vaikams galima gauti pas legi- 
jonierius arba Posto name.

J. J. R.

yra ruošiamos nemo- 
Bilietų neturtingiems

I

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Taipgi prašoma sugrąžinti 
pamestus koncerto tikietus, 
būtent, B-Left No 1 to 13: B- 
Right No 2 - 14, kas juos rado. 
Bus suteiktos radybos teisin
gajam už jų sugrąžinimą.

ALRK SUSIVIENIJIMO
JAUNIMO 94-ta KUO

PA GYVUOJA

Trečiadienį, penktadienį ir 
šeštadienį įpuola bertaininiai 
pasninkai.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

Šv. Petro parapijos kunigai 
ragino žmones eiti išpažinties 
penktadienį -ir šeštadienį. Tai 
galėsią eiti dažnai prie šv. Ko
munijos švenčių metu.

ĮVAIRŪS skelbimai

Gruodžio 14 d., tapo pakrikš
tytas Danielius Perry, sūnus 
Dantelio Perry ir Marijonos fi
nos (Palaimaitės) MacDonald. 
Kūmai buvo Vincentas Kališius 
ir Alena Palaimaitė.

REIKALINGA mergina dirbti 
advokato ofise. Atliekamu lai- 21 d., Strand salėje, 
ku. Kreipkitės telefonu — 
SOM 3468.

................................. r ■

Amsie Naujoj Vietoj
Šiuomi pranešam, jog gerai ži

nomas Apdraudos ir Real Estate 
agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė 
savo rezidenciją ir ofisą į naują 
ir parankesnę vietą 30 CAR- 
RUTH STREET, Dorchester, 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmont 
Elevated Stoties. Telefonas tas 
pats GENeva 3719. Turėdami 
apdraudos ir Real Estate reika
lus kreipkitės pas jį po viršmi- 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa
tarnaus gerai ir teisingai kaip ir 
visada. (12-14)

Sekmadienio vakare, gruodžio
376 W. 

Broadvvay, South Bostone, į- 
vyks Amerikos Legijono Stepo
no Dariaus Posto tradicijinis 
Kalėdų bankietas, kurio pelnas 
yra skiriamas sušelpimui bied- 
nuomenės lietuvių tarpe Ka
lėdų švenčių proga. Programą 
išpildys profesionalai artistai iš 
Intemational Cafe, kurie savo 
patarnavimą aukoja legijonie- 
riams.

Legijonieriai prašo lietuvių 
visuomenės juos paremti jų lab
darybės darbe. Bankieto bilie
tai kainuoja po vieną dolerį ir

ALRK Susivienijimo 94-tos 
kuopos susirinkimas įvyks šį 
trečiadienio vakare, 7:30 vai., 
“Darbininko” salėje. Visų na
rių prašome būtinai dalyvauti 
susirinkime, nes bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems 
metams ir šiaip turime svarbių 
reikalų pranešti. Kaip buvo 
pranešta iš Centro, kad naujų 
narių prirašymo vajus prasidė
jo nuo gruodžio mėn. 1 d. š. m. 
Tad broliai ir sesės lietuviai ir 
lietuvaitės subruskime į darbą 
prisirašydami į Susivienijimą, 
kuris apdraus netik nuo senat
vės, bet ir nuo ligos.

Tad brangus jaunime, ir se
nime .kurie prijaučiate ir norite 
prisirašyti prie Susivienijimo 
prašome atsilankyti į mūsų 94 
jaunimo kuopos susirinkimą. Po 
susirinkimo bus susipažinimas 
narių ir užkandžiai. Lauksime!

bines policijos eiles, ku
rios esą bus reikalingos 
laike taip vadinamų “air 
raid” ir “blackout”. Pa- 
gelbinė policija organizuo
jama iš patriotingų ir pa
tikimų piliečių, kurie su
teiks savo pagalbą be jo
kio atlyginimo. Atsišau
kus p. Timilty, tuojaus į- 
stojo apie 1000 piliečių ir 
p. Komisionierius Timilty 
pareiškė, kad prieš savai
tės pabaigą tikisi 10,000 
narių. Tikrai graži ir pa- 
triotinga pareiga kiekvie
no piliečio prisidėti prie 
šalies gynimo darbo kuo 
kas gali ir kur kam priei
nama. 1 [kalboje tikrino, kad Rusi-

ja nedarys atskiros sutar-
SOVIETŲ ŠELPIMO ties su Hitleriu. Jis kaip ir 

MITINGAS BOSTONE kiti kalbėtojai ragino su-

giau, perka dovanas savo gali įsirašyti į LDS orga-i 
mylimiesiems. Šio karo nizaciją ir mokėti už “Dar
inėtu turime gerai apgai- bininką” tik $3.00 metams, 
votai pirkti dovanas, ku- Jokių kitų mokesčių nėra, 
rios būtų atmintinos ir 
naudingos.

Šviesiam ir kultūringam 
žmogui, jeigu tik jis turi 
maisto sau ir savo šeimai, 
yra naudingiausia dovana 
geras laikraštis, gera kny
ga.

Laikraštis “Darbinin
kas”, kuris eina nuo 1915 
metų, pradžioje tris kar- riausia Kalėdų dovana, tai! 
tus į savaitę 4 pusi., o da- geras 
bar du kartu į savaitę 8 kiškas laikraštis, 
puslapių, yra įsigyjęs pla- dėl neužrašyti savo myli- 
čiosios visuomenės pasiti- miesiems laikraštį “Darbi- 

per visus ■ 
namus su 

žiniomis iš 
ir turinin-jir kitiems 

reikmenims 
“Darbininko” 

prenume-

I

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutš, 
4115 Washington St., Rosfindale, 

TeL Parkvay 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtft,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Kasos Gi.—Marijona AukštikalnienB,

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

antrą utamlnką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnyttnėj svetainšj.

Visais draugijos reikalais kreipkitšs 
pu protokolu raitininką.

*V. JONO EV. BL. PASALP1NM
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevlera,
16 Winfield SL, So. Boston, Mase. 

ProL Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masą. 

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

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

Maršalka, Jonas Zaikts,
7 Winfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų, Parapijos salėj, 49> 
R. 7th SL. So. Boston. Mass.

Valgomų Daiktų Krautuves

bankai yra pardavę dau
giau kaip už $11,000,000.

Pagelbėdamas savo vals
tybei įgyvendinti apsigy
nimo programą, pirk ir tu 
taupymo bonus ir ženklus.

Pirk Taupymo bonus ir 
ženklus.

I

Norintieji įsirašyti į LDS! 
organizaciją, lai gauna iš, 
Centro ar kuopų įsirašy-; *avo skelbimais remia 
mo aplikacijas, jas išpildo ^Darbininką**.___________
ir grąžina ten, iš kur ga-j 
vo. Dėl platesnių informa
cijų rašykite LDS Centrui 
šiuo adresu: 366 W. Broad
vvay, So. Boston, Mass.

Kaip jau minėjome, ge-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie

įvairūs skelbimai

i
•:

lietuviškas katali-’
Tai ko-

kėjimo. “Darbininku” 
džiaugiasi visi, kurie 
prenumeruojąs! ir skaito.

Popieriui 
spaustuvės 
pabrangus,
administracija 
ratos kainos nekelia, o tik 
laikosi nustatytos kainos 
$4.00. Per pereitus kelius 
metus prenumeratos kai
na būdavo sumažinama i- 
ki $3.00 vajaus metu. Bet 
šiais metais LDS Seimas 
ir Centro Valdyba nutarė 
nemažinti prenumeratos

niaką”, kuris 
ji metus lankytų 

naujausiomis 
viso pasaulio 
gaiš straipsniais.

Jeigu kurie nenorite už
rašyti metams, tai galite 
užrašyti 6 mėnesiams tik* 
už $2.00 arba savaitinį 
“Darbininką” tik už $2.00 
metams.

Rašykite: Darbininkas, 
366 W. Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

I

Pirk Apsigynimo Taupymo 
Bonus Ir Ženklus

Harrison G. Taylor, pir
mininkas

----------- daryti vieningą pasaulinį Taupymo
Sekmadienį, gruodžio 14 frontą prieš Hitlerį ir jo praneša,

d., Boston Arenoj įvyko alijantus.
Sovietų šelpimo komiteto Mitinge, kuriame daly- 
suruoštas mitingas, kur vavo apie 10,000 žmonių, 
svarbiausiu kalbėtoju bu- sudėta medikališkiems 
vo Joseph E. Davies, buvęs reikmenims, drabužiams 
Jung. Valstybių ambasa- ir kitokiai pagalbai Rusi- 
dorius Rusijai, kuris savo jos žmonėms apie $25,000. klų pardavimo taupymo

Massachusetts
Bankų D-jos, 

kad, prasidėjus 
karui, kiekvienas taupy
mo bankas tampa Jungti-1 
nių Valstybių Iždo skyriu
mi pardavime apsigynimo 
taupymo bonų ir ženklų. 

J Nuo pradžios bonų ir žen-

A. B. Kučas, 
ALRKSA 94 kp. Sekretorius.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU
BODU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

10c

į

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702 

29 Savin Hill Avenue 
tiorchester, Mass.

Pėdins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvray
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

PICKWICK

PALENGVINIMAS 
NUO 

MUSKULU 
SKAUDĖJIMO

»

JOHNSON’S

RED CROSS 
PLASTER.

NAUDOJAMA PER VIRŠ 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE

Lietuviškas Viešbutis

Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL RODY 
7643 Hardinę Avė., 
Miami Beach, Flo.

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius jaiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Queen Aini Laundry

7-11 ElIerySt., 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

4
M

t

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengėjai 

Sodewall Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsiinokčjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos Žemos 
317 E St., So. Boston

Tel. ŠOU 2732
Apskaithavimai - patarimai dykai

Būk tikras sutikti kiekvieną skonį su

L 1

M ■'

ii 3 ra PICKW1CK
PICKW1CK ALEar senai pagarsėjusiu

PRIE BARO ir PAKELIŲ KRAUTUVĖSE
Mt£W£ū BY HAFFSNRSFFtB t CC . Int.Jjosian, , S.tĮV.':,':: UNCZ IVJ

I

i
I

i

South Boston Gange

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai: Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

Uflrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barase vičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIU8 IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 938 Dorchester Avė.

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia šermenims Dykai 

T«L ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS. 

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
GraboriaI Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU BSttdn
- SOUt iBtoaBMB t* |

S! 4^

= Tel. Si

t
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Sv. Laurynas, Kentėtojas
Romos imperijos cezaris’menas. Nors kaikurie mo- 

Valerijonas, 250 m., išleido derminiai istorikai, pra-; 
ediktą (įsakymą), sulig džioje ir buvo linkę many-i 
kurio visi katalikų vysku- ti, kad čia nėra pakanka- 
pai, kunigai ir diakonai, mai bendralaikių liūdiji-
kuogreičiausia būtų suim- ’mų, kuriais pasiremdami, 
ti ir be jokio delsimo nužu- jie galėtų rašyti tos tiesos 
dyti, jeigu jie atsisakys patvirtinimui — tai visgi 
dievams aukas aukauti, jie visi pripažino, kad tos 
Cezario oficialai, norėda- oralės tradicijos, parem- 
mi pasigerinti, — iš kailio tos taip didelėmis Katali- 
nėrėsi, kad tik kuo grei- kų Bažnyčios autoritetų 
čiau ir rūpestingiau išpil- panegyrikomis, pačios sa- 
džius ir įvykdžius, tąjį pa- vaime, įrodo taip didelį 
skelbtą cezario ediktą. A- šventojo dvasinį karžygiš- 
pie porą dienų laiko vėliau, kurną, ir tuo pačiu išblaš-. 
po to edikto paskelbimo, ko visas abejones. Šv. Lau- 
vienoje iš po Romos mies- rynas buvo paskirtas daly
tu esančių katakombų, ne- ti pavargėliams išmaldas,1 
tikėtai buvo sugautas Po- iš bendro Katalikų Bažny- 
piežius Sikstus II, kartu čios iždo, kol jis buvo su
su šešiais diakonais, ir imtas ir mirtin nuteistas, 
kartu už tikėjimą, visi bu- Kai kartą garsusis cezario 
vo nužudyti. Septintasis, teisėjas Elesorus, paklau- 
vienas iš labiausiai Romo- sė šventąjį, kur yra Kata- 
je žinomų ir mylimų dia- likų ’ Bažnyčios turtai, — 
konų, buvo Šv. Laurynas šv. Laurynas atsivedęs E- 
kentėtojas, kuris kelioms lesorų pas didžiąsias baž-! 
dienoms vėliau už pasta- nyčios duris, kur buvo su-i 
ruosius, užsipelnė kentėto- sirinkusi didžiausia minia1 
jų garbės vainiką. Nuo IV pavargėlių, ir juos berody- 
Šimtmečio T.anrtrnoc afoalzč*
buvo vienas iš labiausiai 
mylimų ir garbinamų ank- Bažnyčios turtai!” 
styvųjų Romos miesto Šv.j šv. Laurynas buvo nu-i 
Kentėtojų. Konstantinas teistas mirti, iš palengvo 
Didysis, Bizantijos Impe- deginant jo kūną ant gele- 
ratorius, užkariavęs Ro- žinių skardų, po kuriomis 
mą .atvyko pas Šv. Laury- buvo kūrenama ugnis. Kai 
no kapą, ir ten pasakė kar- šv. Kentėtojo, jį ant skar- 
štą kalbą, iškeldamas aik- dų bekankinant, vienas šo- 
štėn visas dideles šv. Lau- nas veik visiškai sudegė, 
ryno dorybes ir išaukštin- šventasis kantriai kentė
damas didvyrišką Kris- damas didžiausius kentėji- 
taus tarnybai jo pasišven- mus, su angelišku veidu ir 
timą. Toji tomba arba ka- dangiška savo lūpose šyp- 
pas, kuriame Šv. Lauryno sena, tarė savo kankyto- 
kūnas ilsėjosi, vėlesniųjų jui:
Popiežių V ir VI šimtme- < — “Prieteliau! Dabar 
čiuose, buvo padidintas ir versk mane ant kito šono, 
pašvęstas. Viena Šv. Lau- nes šis šonas, jau pakan- 
rynui pagerbti bažnyčia, karnai iškepė, ir netrukus 
buvo pastatyta šalia pat galėsi valgyti...” 
jo nužudymo vietos; vė- Jeigu paimsime domėn 
liau trys kitos Romoje pa- tą jo didvyrišką pastovu- 
statytos, taipogi šventojo mą tikėjime ir tvirtybę 
vardu buvo pašventintos, kentėjimuose, šv. Laury- 
Popiežius Damaskas IV nas visuomet daugiau už 
šimtmety, parašė specialų kitus visus savo draugus, 
jo pagyrimui bulę (laiš
ką), kuri vėliau buvo įgra- 
viruota mozaikos lentoje, 
ant jo kapo. Šv. Ambrozie- 
jus ir poetas Prūdentijus, 
tame pačiame šimtmetyj, 
patiekė visas apie šv. gy-Į 
venimą, kentėjimus ir 
mirtį, o ypatingai tą did
vyrišką pastovumą ir tvir
tybę kentėjimuose smulk-

Šv. Laurynas damas Elesorui atsakė:
“Štai kur Katalikų •

v •

diakonus kentėtojus, neiš
skiriant nė paties Popie
žiaus Sikstaus, yra garbi
namas. Poetas Prūdenti-į 
jus priskiria visą pagoniš
kos Romos miesto gyven
tojų Katalikų Bažnyčion 
atvertimą, ir galutiną pa
goniškų dievų Romoje iš
naikinimą, vien tik šv. 
Lauryno galingų pas V.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

an jj1 B

Kas tai NAUJ0*

Nauja! Puiku! Jo
saoutt!

pne Old
Golds—šaunus nau
jas skonis!

aiaufjiistes
Ka.s tui Naujo tapo
rfiyml/f -- U i VIA Ui LV lt

*Tai Latakia!
(La-ta-ky’-a) Brangus ta
bakas iš Rytinio Vidurže

mio dabar pridėtas kaip “priesko
nis” prie Old Golds. Jo ypatingas 
krapsnys, dar ir rinktiniai Ame
rikos tabakai, sukuria visai nau
ja, puikesni cigareto skoni.

. P. Lorillard Company 
—iounded 1760

--------— -------- rMg?1------------y 
visą kareiviavimo laiką są- sileide nuo tiltelio. Kaip 
žiningai saugotas ranku- šlykščiai jam dabar atrodė 
tęs, kurios jau per porą laivas, jūra ir visa aplinka, 
minučių spėjo apsidengti jis pats negalėtų apibūdin- 
pūsslėmis. Tik geros ypa- ti.

; tybės dėka, kurios pulke 
neturėjo, bet kuri staiga 
jame atsirado, 
kandęs dantis, 
dė ir neparodė 
kuri virė jame. Jis gedi jos.
— Vachtos į vietas! —pa

sigirdo skardus, po ilgo 
signalo, laivūno balsas.

Skuba Marys kupinas 
džiaugsmo, kad pagaliau 
išplaukia jūron, į savo vie
tą ant tiltelio, dešiniojo 
borto žvalgu. Užmiršo jis 
ir skaudančias rankas po 
vakarykščio rūdžių kalinė- ir nesirgsi, 
jimo 
(anglių dėžese), ir tas juo- Paklausė Marys patari- 
das mintis, kurios jį slėgė mo įr vargais negalais su
dirbant tą niekados ne- kįrį0 pusę pietų, bet ry- 
dirbtą darbą ir dar tokioj jant paskutinį kąsnį, kaž- 
purvinoj, pilnoj rudžių ir kokįa jėga, kaip kamštį iš 
anerliu dulkiu oatalnoi. bonkos, išstūmė jį ant de

nio, kur jis jūrai atidavė ir 
paskutiniuosius pietus.

Laivas dar labiau pradė
jo suptis. Tušti viduriai 
tiesiog lindo pro gerklę.
— Ar aš tėvą, motiną už

mušiau, kad likimas taip 
mane kankina! Vakar pra
garas, šiandien tas pat. Už 

r---------- -----------, ką aš kenčiu...
išėjęs iš ramių uosto van? _ . , . . . , _

. , J • j - u i Bet tuoj susigriebė nege-denų, atsidavė bangų va- . J.. . ..... . rai pasakęs. Tai buvo pašilai. Pasitenkinimo jaus-:, . .. . . .r .- - - kutimeji simptomai jomas apėmė Marį. :. . , .‘ | jo pienburniskumo, kurį
— Ot, kad taip visą laiką žingsnis po žingsnio jau

suptų! Kaip gera!... j užkariavo vyriškumas.
Staiga tas malonumo - .

jausmas pasikeičia. Pasi-l Grel.t d*™os, kupl-
junta, lyg didelį cigarą su-'nos Jure‘™ko dąaugsmo 
rūkęs.Bangos didėja. Apsi-!lr varS°; Užmiršo Marys 
dairo. Visi savo vietose? f3™ ankstyvesnius apgai- 
Vadas ramiu veidu vaikš- l^taymus rankutes, ku
to po tiltelį. Vairininkas rl°s dab^ bko. tlkrai V? 
gerai nusiteikęs žiūri tai į 
kompasą, tai vėl į jūrą. 
Navigacijos karininkas

kuri staiga 
kentė su- 
nesiskun- 
tos kovos,

— Kada grįšim ?
— Na tai man vyras! — 

tarė skaniai spirgintus la
šinius rydamas, senas, 
nors amžiumi dar jaunas, 
jūros vilkas, kuris dar 
prieš karo tarnybą spėjo 
išmaišyti daug vandenų ir 
dabar savo tikrais ir pra
manytais pasakojimais bu
vo likęs tikra įgulos žvaig
žde.
— Na, ko 

pardavęs?
stovi it dvarą 
Sėsk, prikirsk 
o kai nesirgsi, 

laivo bunkeriuose tai viskas kitaip atrodys.

anglių dulkių patalpoj.
— O jei mane dabar tokį 

mama pamatytų?!...
Stebėjos ir savo akim ne

tikėjo, kaip kiti jūreiviai, 
juokingai nusigrimavę, i 
linksmai švilpdami ir a-i 
nekdotus pasakodami, dir-j 
bo tą darbą, kuris jam at
rodė toks sunkus.

Jūra apsidengus baltom 
putų kepuraitėm. Laivas,

I tą. Gavo ir gamaka. Girdė- 
|jo jis apie tą puikią jūrei
vių lovą, tik, deja, labai 
mažai apie ją težinojo. Ir 

__  j, tą patį vakarą įsitikino, 
į čiais nepaskendo geltonoj, i taip~ lengva^ Jsi-:

— Tai bent pagyvensiu!.čiai”... Ir iš tikrųjų, vos vi- 
Plaukiosiu po jūrą, mau-’si aukštaičiai su žemai- 
dysiuos, dėvėsiu puikią u-i<______r______ o.____ VJ, . .
niformą, ir ne viena mer- putojančioj jūroj, nes Ma-|JaiV0 gyvenimą,; 
gaitė akis galąs... Tikrai rys, “gudruolių” pagirtas, neišbandžius savo kailiu 
dieviškas jūreivio gyveni- jog esąs tikras jūrininkas, V1SII *5 netikėtumų, kū
mas... Tegul šimtas tą mo- plačiai atidarė savo kiše- rn*°s J1® sayyje slepia. _ į 
komąją kuopą. Jokios ro- nes. • svllpuko tuoj visi jū-.
mantikei Dirbk kni«ki<?; reiviai tvarkingai sunešė
po žemes kaip kurmis...!- GalvoJe ūžU. Eina Marys savo gamakus, pririšo ir! 
laive Duikiau "*jį uostą ir akimis ieško savo bematant atsidūrė juose.!

Tokių minčių kupinas, išs''a-įot“ !ai™: *** te“ Prisirišo ir Marys savąjį.;
stovėjo “vargšas" Marys, ant““jūriai^ bunker* «»“• Dabar su’amžina tingimu svaione mn , noieju, tuup seiiib, am jmmiv.u Vn ank«rian nipkainv m perdaug įsivaizdina, tį guoly Deia šuolis buvo kursą. prato, ko anksčiau meKai p
migdolus ir skaičiavo dar:” Per.?,1?r.U®V-KI-arJ!S. ?eES1"‘i
,llkGreit štoko dienos. Atė-!^’.™*“V‘Si mane pikta pasidarė pamačius,: žuvims

jo paskutinioji. Vos gavęs: 
pažymėjimą, sušaukė Ma-' 
rys savo “gerbėjus”, ku
rių, savo piniginės dėka, , T, . , . .daug turėjo, ir pakvietė vi-' ^_la! ^fiems galams rei-’ 
sus paminėti jo jūrinės'^en^as nešioti, ir užmerkęs akis, 
karjeros pradžią. Eidamas aPie ^raži^ ateitį,
į pulko krautuvę, užsidegęs- 
jūros meilės entuziazmu,' 
užtraukė: “Prie jūros auk-i 
štaičiai, prie jūros žemai-

• v

riškos. Nebijojo jis nei į 
stiebo viršūnę įsirioglinti 

į ir ją plauti, nei į tamsų

I
Silpna... Persisveria per 

mane. Juk aš irgi jūrinin- tęs vėl atsidūrė ant grindų.: bortą ir gausiai atiduoda 
! pusryčius. Jau 

tokiu pripažino. j kaip smalsiai visi žiūri į jo! blaiviau pažiūri į jūrą.
Staiga netyčia pažvelgęs pastangas, todėl, sukaupęs — Antroj valandoj žvejų 

į rankas: , visas jėgas ir dėmesį, ga-i tinklai,
— Ach tas viršila, tas vir- liausiai įsirioglino. ! navigacijos

! Patenkintas savo likimu, i Vėl jūra susiliejo su dan- 
pradėjo gum ir Marys atidavė žu- 

‘ vims vakarienę. Visas jė
gas sukaupęs, Marys sto
vėjo savo vietoj ir sekė jū
rą, bet jėgos pamažu jį ap
leido. Laimei atėjo pamai
na ir jis, atidavęs žiūronus,

’l

Ne, užsimanė ir tiek. O apie pasimatymą su bran- 
man nulūžo nagas ir teks, giąja “Dulcinėja”. 
kol užaugs, neiti kokią sa-, —Taukšt!
vaitę į miestą. j — Mina, — nesąmonin-

Nerašysiu, ką jautė Ma- gai dingtelėjo Mario gal- 
rys, žengdamas linguojan- voje mintis...
čiais laipteliais į laivą, nes Atsigavo... Pajuto savo 
tai gali suprasti tik tas, kojas aukščiau galvos.

tą neįkainojamų kuris panašiu atveju yra' — Ha, ha, ha, — garsiai

negalėjo suprasti, tai yra: 
reikia pamilti darbą, tada 
lis bus malonus dirbti. O 

, koks pasitenkinimas buvo 
jo paties savimi! Jis jau- 

skubiai praneša tės dabar tikras jūrei- 
karininkui. V1S- Juokas lmdav0 » P1?8!" 

minus praeitį, savo klai
dingas nuomones apie jū
ra ir savo baisu tinąiniavi- 

i mą. Bet kartu ir džiaugėsi.
Čia pasiruošė gvvenimui, 
išmoko dirbti, o kas svar
biausia — jame gimė tikra 
meilė jūrai, kuriai jis pa-

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston

2271

Dievą maldų nuopelnams. 
Šv. Augustinas V šimtme
ty paskelbė, kad V. Dievas 
suteikė

! sunkiais žingsniais, tvirtai pasišvęsti amžinai.
laikydamasis turėklų, nu-'

stebūklų daugybę, vien tik jais lipęs. Pasakysiu tik nuskambėjo gamakais. 
per Šv. Lauryno maldų tiek, kad jis iš džiaugsmo Nieko nepadarysi, toks 
tarpininkavimo. Jo šven- vos nepaleido į vandenį la- jau naujoko likimas, kol į- 
tės diena yra užlaikoma gaminu, 
su vilija ir oktava, jau nuo 
pat V šimtmečio pradžios, gybinis nuvedė į būstines 
Škotijoje, kaip ir kitose ir pristatė laivūnui. 
katalikiškose šalyse (nors! —P

__ J.’ J— _________— 2 1 4.^111.1X1.^. '
— <7  —    ----------- ; ------------— ~ *

šalimi, ir negalima pava-joką, — bet perdirbsim. 
dinti), dievotumas į Šv.! Popietis. • Melancholiški,

i pras žmoniškai prisirišti.
— Įgula kelk!

Užmiršęs vakardienos 
* nemalonų nuotykį, Marys 

Paukštis, — pagalvojo linksmas iššoko iš guolio. 
Škotiją grynai katalikiška laivūnas .pažiūrėjęs į nau- Geri pusryčiai dar labiau 

nuteikė jį.
— Šiandien pratimų pro-

Pasitikęs jį, jūreivis sar-

!i
I į W».< . —į ~--- - ------------  I r

Lauryną, yra gana didelis,! kartais linksmi, akordeono gramoj irklavimas, — bu 
, r. . - - ’ - — .-------- r-------------- a------------- -—t-------------------------------------------------- ----------------------------tikinčiųjų katalikų tarpe,[garsai sklinda po būstines, dintis puskarininkis pra 

Kad patvirtintų didelę 
Škotų katalikų meilę, pri
sirišimą ir pamaldumą 
prie Šv. Lauryno kentėto
jo, parodo dar ir tas fak
tas, kad jo šventės dieno- klausydami
je, daugel kame yra su- garsų, kažką svajoja... 
ruošiama iškilmingos pa-

Vienur, susėdę jūreiviai ir nešė laivūnui. 
gardžiai juokdamiesi, pa-1 
sakoja įvairius pergyveni
mus, kitur, atsigulę ant 
suolų ir nesąmoningai 

akordeono

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
į už labai nupigintą kainą:
’ DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virie-

liai, 192 pusi------------ ------- ------------ -----------------
į GARBE DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virbeliai,

384 pusi. _______________________________
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciali vaikams 

j maldaknygė, tinkama prie Pirmos *v. Komuni
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos i- 

! liustrų o tos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254
» pusi.........................  ■.... .................................
| JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
i ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai .—..........

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti
& apdarai __________________________________

MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai 
! MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai
i su kabike.... ............. ................... ............... ...........

PULKIM ANT KELIŲ, Juodi tikros odos apdarai, 
555 pusi. _________________________________

SVEIKA MARIJA, Juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi._____________ ___

VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 
® parinktos gražiausios maldos, šilkinš labai plo-

na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ...................*1.30
| GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS.... .................. 20c.

| "DARBININKAS" ,

| 3S6 W. Broadwoy. So. Boston* Mass.

35c.

65c.

50c.

*1.25 i

— Dieviška! — pagalvojo 
Marys. Deja, greit atšau
kė tą nuomonę.
— Visko mačiau, bet to-, 

kių kvailysčių nemačia’ I 
Kažkas panašu į galerą. 
Na, kas gi matė taip kan
kinti žmones pririštoj prie 
krantinės valtyj ir dar su 
padalinimais?!

Siuto širdy Marius, pats 
ant savęs pyko, kad dėl sa- 

rago, vo- kvailumo čia patekęs? 
bėrė f je-antklodę-puskari-1 Liūdnai žiūrėjo tai į ilgą ir;

V©©©©©©©©©
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— Jūreivis Marys į san- 
rodos, daug viešųjų įvai- dėlį! — sušunka denio sar-

gybinis.
— Oho, žiūrėk, ir

*1.50
90c.

*1.50

*2.50

65c.
I
iimane

pcva-

riose šalies vietose vietų 
bei įstaigų, pavedama šv.
Lauryno kentėtojo globai J pagaliau jūrininku
Prie visa to, net ir daugelis 
viešųjų, šventų šulinių y- 
ra jo vardu pavadintų. —

J. Butkevičius, ninkis visą jūreivio- man-'sunkų irklą, tai į savo per

dino!
Kaip iš gausybių

•i!' 
•’l;.
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