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Kas Išdavė Lietuvį?

— Kaip žinoma, spalių 10 
d. sukako lygiai metai, 
kaip tarp Lietuvos ir So
vietų Sąjungos buvo pasi
rašyta tarpusavio pagal
bos sutartis. Šia sutartimi, 
kuria Lietuva atgavo sos
tinę Vilnių, Sovietų Sąjun
ga iškilmingai pasižadėjo 
nesikišti į Lietuvos vidaus 
reikalus.

Metinių sukaktuvių pro
ga “Tarybų Lietuva” įsi
dėjo straipsnį, kuriame a- 
pie kitą nieką nekalbama, 
kaip apie dėkingumą So
vietų Sąjungai. Gera valia 
buvusi tiktai sovietų pu
sėje, tuo tarpu “smetoniš
koji gauja, laužydama su
sitarimą, ruošėsi išduoti 
savo kraštą, tik, deja, jai 
tat nepavyko”. Ar “Tary
bų Lietuva” nemalonėtų 
atsakyti, kam toji smeto
niškoji gauja rengėsi savo 
kraštą išduoti? Išduoti tai 
Lietuvą išdavė, bet Palec- 
kių ir Gedvilų gauja.

Laikraštis dar prisipa
žįsta, kad pasirašius aną 
sutartį, “pirmą kartą rea
liai sužibo viltis išsivaduo
ti iš plutokratinės diktatū
ros pančių”. O juk anoje 
sutartyje buvo sovietų pa
sižadėta, kad jie į “pluto
kratinės diktatūros pan
čių” valstybės vidaus rei
kalus nesikiš. Laikraštis 
baigia straipsnį, kad “už 
spalių 10 dieną amžinai 
būsime dėkingi Tarybų 
Sąjungos vyriausybei ir y- 
pač pasaulio darbo žmonių 
vadui ir mokytojui drau
gui Stalinui”.

Mes neabejojam, kad šis 
straipsnis buvo parašytas 
kurio nors rusų emisaro ir 
tiktai paskum išverstas į 
lietuvių kalbą.

Tas pats laikraštis deda 
kitą straipsnį apie sulau
žytąją Lietuvos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Straips
nyje minima, kad Nepri
klausomosios Lietuvos vy
riausybė ilgai slėpusi, kad 
sovietai grąžina Vilnių 
Lietuvai. Tenka pastebėti, 
kad Lietuvos delegacija 
derėjosi su sovietais ne dėl 
Vilniaus, kurio grąžinimas 
yra savaime suprantamas, 
bet dėl rusų kariuomenės 
apgyvendinimo Lietuvoje.

"Laisvė" Pavergtoje 
Lietuvoje

— “Draugas” Špilmanas 
“Tarybų Lietuvoje” deda 
straipsnių seriją apie tai. 
kaip “staliniškoji konsti
tucija garantuoja sąžinės 
laisvę”, špilmanas rašo: 
“Tarybinė valstybė, palai
kydama prieštikybinę pro
pagandą, negali leisti ir 
neleidžia tikybinės propa
gandos. Religinės propa
gandos neleidimas nė kiek 
negali varžyti ir nevaržo 
sąžinės laisvės”.

Kaip žinoma, sovietai ne
varžo ir asmens laisvės. 
Jiems netinkamus žmones 
jie arba sukiša į kalėji
mus, arba išsiunčia į Rusi
jos gilumą, arba stačiai 
sušaudo. Visi šie stebuklai 
vyksta “genialiojo Stalino 
konstitucijos saulei švie
čiant”. O šios konstituci
jos saulės atokaitėje šildo
si draugai špilmanai...
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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J. E. KARDINOLAS O’CONNELL,

Bostono Arkivyskupas, 
sekmadienį, gruodžio 8 d. 
minėjo savo 81-mą gimta
dienį. Garbing. Ganytojas, 
kalbėdamas Šv. Vincento 
de Paulo draugijos na
riams Šv. Kryžiaus Kated
roje, atsišaukė į pasaulį, 
kad gelbėtų badaujančius 
žmones Europoje.

Jo Eminencija pareiškė: 
“Aš negaliu suprasti dėlko 
negali nuimti blokados 
taip, kad gražus darbas,'
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Mirė Buvęs Darbininko' 
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Naujas Cicero Lietuvių 
Parapijos Klebonas
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Graikai Užėmė Argyrokastroną

KUN. IG. ALBAVIČIUS,

Dienraštis “Draugas” pa
duoda žinią iš pavergtos 
Lietuvos, kad šiomis dieno
mis mirė JoĮnas Dikinis, 
keletą metų gyvenęs Ame
rikoje ir 
i Vaičkaus (kuris taip pat 
•jau yra miręs) vaidylų 
grupe ir vėliau su Dzim- 
azi-Drimdzi. j 

1925 m. a. a. Jonas Di
kinis yra buvęs “Darbinin- 

Įko” redaktorium ir LDS. 
• organizacijos sekretorium. 
1926 m. grįžo į Lietuvą. Po 
kiek laiko gjavo notaro 
darbą. Darbavosi Kelmėje 
Raseiniuose, d pastaruoju 
laiku Kaune.

Sovietų raudonarmiečiai, 
okupavę Lietuvą, Joną Di- 
kinį areštavo ir uždarė ka- 
neg”ej^Ur^e^enti°n- randlši derfinįame
susirgo ir mirė. Velionis 
paliko žmoną ir keletą vai-

, . o • a. cero, 111., į mirusio a. a.
— » r..........— ------ , Ta‘ dar ^a ,SoyietU kun. J. Vaičiūno Vietą,
oalaimink jį — bando pa-raudonų iu bolševikų tero-

Italai Priversti Trauktis

i

kurį p. Hooveris Dieve

daryti, butų išbandytas, ir.ro auka, 
pažiūrėti ar Amerikos ge
raširdžiai ir duosnųs žmo
nės negalėtų pagelbėti ba
daujantiems civiliams gy
ventojams Europoje.”

Garbingasis Ganytojas

važinėjęs su J.

Graikai Užginaja Žinias 
Apie Maiste Trukumą

Athens, Graikija, gruo-j Mussolinio ranka pasie- 
;džio 9 — Vakar po pietų kė ir Italijos karo laivyną. 
Graikijos kariuomenė už- Admirolas Domenico Ca- 
ėmė Argyrokastroną. Tai vagnari, žmogus, kuris pa- 
svarbi italų bazė Albanijoj statė Italijos laivyną, taip 

: Graikams daug 
Britanijos oro laivynas.

Graikų laivynas sugavo 
.Italijos naikintuvą, kurį 
į kelios dienos atgal Brita
nijos oro laivynas bombar
davo. Italijos naikintuvas dienas Italijos karo vado- 

(taip buvo sugadintas, kad vybėje padaryta stambios 
graikai ji turėjo pastatyti permainos, kurios sukrė- 
Porot Edda nrieplaukoje. tė visą Italiją. Kai kas

Argyrokastrono miestas kalba apie galimus sukili- 
gavo varda nuo “Sidabrinė mus ir permainas Italijos

gelbsti pat buvo priverstas atsi
statydinti. Jo vietą užėmė 
gerai žinomas Laivyno ra
teliuose — admirolas Ar
tūro Riccardi.

Taigi per pastarąsias dvi

' . . ; Pylis”. ir žinomas gyvento-valdžioje,
buvęs Dievo Apveidos lie- jams vardu Guiocastro,1

klebonas, šiomis dienomis 
paskirtas Šv. Antane lietu
vių parapijos klebonu, Ci
cero, III., į mirusio

Naujam klebonui, nuo-' 
širdžiam katalikiškos lie-

slėnyje.
Argvrokastrono miestą 

graikai buvo užėmę 1913 
m. Tačiau, po dviejų mėne
sių, kada Albanija gavo 
autonomiją, tai tas mies-

Naciai Areštavo Jung. Val
stybių Atstovybės Tarnau

toją
VVashington, D. C., gruo

džio 9 — Šiomis dienomis
tuviškos spaudos rėmėjui *-as buvo ia.i priskirtas. Vokietijos nacių policija 

i ir visuomenininkui linki-! Graikai žygiuoja pir-areštavo Amerikos atsto- 
me geriausių sėkmių nau- mYn- Italai priversti trauk- vybes tarnautoją. Ji kalti
no ip naru niioip .tis i šiaurvakarus. Jie ne-narna buk padėjusi vienamjoje parapijoje. į

Athens, Graikija, gruo-
atsišaukė į visus melstis už džio 9 — Italijos radio pa-

i jai trūk- 
__________ , tos šalies

'vargo ir skurdo prislėgtus gyventojams gręsia badas, 
'žmones šioje šalyje.

j taiką, , šelpti karo j>uyar-skelbė, kad Gr|įkį 
j gintus žmones Europoje ir I sta maisto, ir kad t I___ i— cnn/onfriioma o~r>oai

Tas žinias graikai oficia
liai užginčija, ir praneša, 
kad pirmomis karo dieno
mis buvo jaučiamas mais
to trukumas, bet dabar jau 
turi maisto pilnai. Esą kai 
kurios porcijos padidintos.

....New York, gruodžio 9 — cija turi 4,500 narių su 150
Pereitą trečiadienį, gruo- skyriais, 
džio 4 d.
“Nyassa”
Prunskis, 
katalikų 
Amžiaus”
Spaudos biuro direktorius.
Tuo pačiu laivu atvyko iš 
Lietuvos ir pulk. Aloyzas 
Valušis su žmona Marija.

Antrame meti- 
Portugalų laivu niame seime, kuris čia 
atvyko kun. J. vyksta, dalyvauja 600 at
buvęs Lietuvos stovų.

dienraščio “XX Į 
redaktorius ir

Miami Laukia Kimi- < 
gailesčio

gruo-Miami, Florida, 
džio 9 — Šiandien vietinė 
valdžia ir Britanijos kon
sulatas daro pasiruošimus 
priimti Anglijos kunigaik
štį ir kunigaikštienę, ku- 

■ rie atvyksta iš Nassau.
Washington, D. C., gruo-; -------------

Rooseveltas Pažadėjo 
Paramą Graikijai

P-nia Valušienė yra prezi- džio 9 — Šiomis dienomis Tyriai Skiriami Mokvfoiak 
dento Smetonos duktė.. Graikijos karalius atsišau-į " J"*

Nepifiečiy Skaičius Sieks
4 Milijonus

tis i šiaurvakarus. ____
gali atlaikyti graikų spau- Anglijos karininkui pa- 
dimo. Graikai paėmė į ne- bėgti iš Pracūzijos.
laisvę daug.italų kareiviui Junę valstybių valdžia 
ir karo medžiagos. į pareiškė griežta protestą 

b » e v. . w dėl tarnautojos areštavi-Permainos Fašistų Karo 
Vadovybėje

mo, ir įsakė atstovybei 
duoti jai protekciją ir 
ginti jos teises.

I ______

Washington, D. C., gro- 
džio 9 — Teisingumo De- 
partmentas praneša, kad 
iki šiol jau užsiregistravo: 
3,525,933 nepiliečiai. Spė- 9 — Pereitą penktadienį 
jama, kad nepiliečių skai- atsistatydino Italijos ka- 
čius, pasibaigus registraci- riuomenės generalinio šta-' 
jai, sieks apie 4,000,000. |bo maršalas Pietro Badog-

Beliko tik 13 dienų nepi- lio. Jo vietą užėmė gen. 
liečiu registracijai. -

Nuoširdžiai patariame veteranas ir pastaruoju ciai iš lėktuvų vėl bombar- 
visiems lietuviams nepilie- laiku buvęs Italijos kariuo- davo Londono miestą. Pa- 
čiams, kurie dar neužsire- menės rytų Afrikoj vadas, degė kai kuriuos namus, 
gistravo, užsiregistruoti, Kai kurie kiti kariuome- Padarė daug nuostolių, 
kad paskui neturėtumėte nės vadai taip pat “atsista- Londonas yra didžiausias 
nemalonumų. Jung. Vals- tvdino”. miestas pasaulyje,
tybių teisinsrumo depart- 
mentas pakartotinai pri
mena visiems nepiliečiams, 
kad neužsiregistravusieji 
bus baudžiami bausmėmis

Roma, Italija, gruodžio
Naciai Vėl B^mbardavn 

Londoną

Londonas, gruodžio 9 — 
i Ugo Cavallero, trijų karų Vakar naktį Vokietijos na-

Prakalbos Apie Pavergtą
dento Smetonos duktė.,Graikijos karalius atsišau-j * * ' numatytomis įstatymais.
Pulk. Valusis yra buvęs kė į Jungt. Valstybių pre-; _ f • • • I -------------
Lietuvos karo atstovu Var-'zidentą, prašydamas para- norėsimų sąjungų uai::AC lUnArolai
šuvoje, o pastaruoju ne-'mos. Prezidentas Roose-cent.r0 bluras patvirtino ŽUVO Wl ITalIJOs uenCTOlol i 
nriklausomos Lietuvos lai- veltas, atsakvdamas Grai- naujai sudarytus centro -——priklausomos Lietuvos lai- veltas, atsakydamas Grai
ku — lektoriumi karinin- kijos karaliui, pareiškė pa
kų aukštuosiuose kursuo-^sitenkinimą graikų narsu-
se.

Kun. J. Prunskis iš New 
Yorko atvyksta į Brockto- 
ną, ir Šv. Roko lietuvių 
parapijos naujoje svetai
nėje pasakys kalbą apie 
pavergtą Lietuvą, trečia
dienį, gruodžio 11 d., 7 vai. 
vakare.

Žydukai Reikalauja Panai 
kinti Komunistų Partiją

Atlantic City, N. J., 
gruodžio 9 — Amerikos 
Žydų Jaunimas, kuris yra 
nariu Žydų Karo Vetera
nų organizacijos Jung. 
Valstybėse, atsišaukė į 
Kongresą, kad panaikintų 
Komunistų partiją ir Ame
rikos Vokiečių bundą.

Žydų .jaunimas priėmė 
rezoliuciją, užginančią Di- 
es komiteto ir Federalio 
biuro (EJ3I) veiklą.

Žydų Jaunimo organiza-

m u ir pažadėjo paramą.

Graikai Džiaugiasi Ameri
kos Pažadėjimu

Ahtens, Graikija, gruo
džio 9 — Graikijos val
džios atstovas oficialiai 
prašė Jung. Valstybių ko
respondentų pareikšti A- 
merikos žmonėms nuo visų 
graikų padėką už prez. 
Roosevelto pažadėtą para
mą.

Anglijos Lakūnai Suardė 
Italijos Bazę

komitetus. Į švietimo ir 
meno profesinę sąjungą iš 
penkių žmonių randame 
tokias išrinktųjų pavar
des: Liuba 
desienė ir 
rinskas.

j Naujieji 
vos “menininkai” j 
deda pasireikšti. 
Rozenbergas į 
kad švietimo komisaria- kusi sovietų Lietuvos gy- 
tas jam pavedęs sudaryti dytojų delegacija, kuriai 
“reprezentacinį džazo or- vadovavo sveikatos komi- 
kestrą, kuriuo mes gale- sąrąs Girdzijauskas. Su- 
tumėm pasididžiuoti”. J- grįžęs į Lietuvą, jis pa- 
domu žinoti, kas yra tie reiškė, kad Sovietų Sąjun- 
“mes”?

Nenuostabu taip pat, 
kad į Lietuvos mokyklas 
vis daugiau skiriami peda
gogais žydai. I Molėtų vid. 
mokyklą matematikai pa
skirta Melamedaitė Basė,

Dektoraitė-To- 
Imanuelis Ci-

Šiomis dienomis atvyko 
iš pavergtos Lietuvos pa
bėgę įžymus asmenys, bū
tent, kun. J. Prunskis, bu
vęs “XX Amžiaus” katali
kų dienraščio redaktorius 
ir Spaudos biuro direkto
rius; pulk. Valušis su žmo
na, ir kiek anksčiau atvy
kęs adv. Stasys Gabaliau- 

Į jų Lietuvoje veikėjas, Lie
tuvos prekybos lietuvinto- 
jas.

Kun. J. Prunskis ir adv.
S. Gabaliauskas dabar lan
ko lietuvių kolonijas, šaky- kas yra įžymus asmenys, 
darni prakalbas apie pa- įdomus ir turiningi kalbė- 
vergta Lietuvą.

Trečiadienį, gruodžio 11 
d., 7 vai. vakare, Šv. Roko 
lietuvių par. naujoje sve
tainėje, Montello, Mass. 
kalbės kun. J. Prunskis. 
Parapijos kunigai ir Fede
racijos skyrius nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti.

Tos pačios dienos vaka
re, būtent, gruodžio 11,

Roma. Italija, gruodžio 
9 — Pereitą šeštadienį su
sidaužė Italijos lėktuvas 
arti Acqui. Tuo lėktuvu 
važiavo du Italijos-Pran
cūzijos Paliaubų komisi
jos nariai — gen. Pietro 
Pintor ir Aido Pellegrini ir ___ _____
abu žuvo toje katastrofo- įkas, daugelio organizaci
ja

sovietų Lietu- 
jau pra- 

' “ L Borisas
i pasiskelbė, — Į Maskvą buvo nuvy-

goję medicinos pagalbos 
teikimas yra vienas iš to
buliausių pasaulyje, šia 
proga tenka pastebėti, kad 
Girdzijauskas nepriklau
somos Lietuvos valstybės 
pinigais buvo siuntinėja-

t 
I

James Avė., Norwood, 
Mass.

Ketvirtadienį, gruodžio 
12 d., 7:30 vai. vakare, adv. 
S. Gabaliauskas kalbės Ne
kalto Prasidėjimo P. Švč. 
lietuvių parapijos mokyk
los svetainėje, Cambridge, 
Mass., o penktadienį, gruo
džio 13 d., apie 8 vai. vaka
re adv. Gabaliauskas kal
bės So. Bostone, Šv. Petro 
lietuvių parapijos svetai
nėje, W. Fifth St.

Kaip kun. J. Prunskis, 
taip ir adv. S. Gabaliaus-

tojai. Naujos Anglijos lie
tuviai turi gerą progą iš
girsti vėliausių žinių apie 
paversta Lietuvą.

Prakalbų rengėjai kvie
čia visus lietuvius atvykti į 
prakalbas. Kalbėtojai ne
galės nuvykti j visas lietu
vių kolonijas. Taigi apylin
kių kolonijų lietuviai atvy
kite j tas kolonijas, kuriose 

, naši-

Londonas, gruodžio 9 —
Anglijos lakūnai bombi- 
niais lėktuvais smarkiai i 
bombardavo Italijos bazę]

- * - ** * ■ a . L. •

bomis suardė lėktuvams zikai J. Reznikas, į Vilka-(linti medicinos mokslo ži- acjv Stasys Gabaliauskas įvyksta prakalbos, 
pastogę ir sunaikino lėktų- viškio vid. mokyklą kons- nių. Kaip matome, tai bu- kalbės šv. Jurgio lietuvių klausyti žinių apie dabar- 
vus, padegė gasoliną. titucijai 1 Jankelis..Propas...ivo tuščiai išmesti pinigai! parapijos svetainėje, St. tinę Lietuvos būklę.

šiaurinėje Afrikoje. Bom-1 > ,ViĮki>8 mokykla fi-imąs į Vakarų Europą gi-
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Lietuvoje

— Gyventojų tarpe kilus 
didžiausiam nepasitenki
nimui dėl visiškos preky
bos dezorganizacijos, Kau
ne buvo sušauktas “Para
mos”, “Maisto”, “Pieno
centro” ir prekybos komi
sariato priežiūroje esan
čių prekybos įmonių ve
dėjų ir komisarų susirin
kimas. Šiame susirinkime 
buvo skaitomi net ištisi 
referatai, kaip turįs elgtis 
“socialistinės” prekybos į- 
monės tarnautojas. Pasak 
referento, kooperatinėje 
krautuvėje turi būti man
dagus ir kultūringas pa
tarnavimas, toks “koks 
pridera būti socialistinėje 
visuomenėje”. Bet reikia 
apgailestaujant pasakyti, 
kad “mūsų” kai kuriose 
krautuvėse pastebima 
priešingų reiškinių.

“Visų pirma, visiškas a- 
bejotiškumas, jei nepasa
kyti griežčiau — 
kanta kiekvienam 
jui, kuris drįsta pastaro
siomis dienomis į krautu
vę užsukti”, taip skamba 
referento žodžiai, bet jis 
pamiršta ar, tikriau pasa
kius, nedrįsta pasakyti, 
kad tie patys pardavėjai, 
per dešimts metų aptar
navo pirkėjus, bet ta “ne
apykanta” prasidėjo tik 
tada, kada bolševikai su
ardė visą prekybą.

Toliau referentas pami-

neapy- 
pirkė-

SJMCE
1823

nėjo, kad su krautuvių a- 
tidarymu ir uždarymu e- 
santi tikra sauvalė. Vienos 
krautuvės atidarančios 
vienu metu, kitos — kitu 
metu. Taip pat pardavė
jai pirmoje eilėje stengia
si apsirūpinti patys pre
kėmis. Krautuvės savo at
sakomybe kredituojančios 
bei avansais aprūpinan
čios savo bendradarbius.

Referentas suminėjo net 
16 punktų, kaip krautuvės 
turinčios atrodyti. Iš šių 
punktų pažymėtini šie, ku
rie rodo, kad praktikoje y- 
ra priešingai: pardavėjas 
turi pareigas atlikti kul
tūringai, mandagiai be 
nervinimosi. Krautuvių 
lentynos, vitrinos ir pačios 
patalpos turi būti švariai 
užlaikomos. Pirkėjai turi 
būti įsileidžiami “tvarkin
gai eilėmis”. Pardavėjui 
neleistina bet kokiomis 
pastabomis pirkėją paly
dėti. Visi pirkėjai be išim
ties, uniformuoti ar ne, 
turi būti lygiai traktuoja
mi (Pastaba: Uniformuoti 
yra tiktai maskolių oku
pantai, tai jie reikalauja, 
kad būtų priimami be ei
lės). Pardavėjui draudžia
ma siųsti pirkėją į komi
sariatą atsinešti leidimo, 
jei pirkėjas perka tik savo 
reikalams. Kiekvienas tar-. 
nautojo ne laiku atėjimas 
į darbą arba pasišalinimas 
iš darbo turi būti praneš
tas vyresnybei. Prekės tu
ri turėti aiškias kainas.: 
Gaunamos ir išleidžiamos 
prekės turi būti surašytos 
į knygą.

Šje “postulatai” rodo, 
kokių elementarinių daly
kų reikia jau mokyti, atė
jus “laimingajai” gadynei. 
Pasak referento, šių nuos
tatų nevykdymas bus kva
lifikuojamas, kaip kenki
mas socialistiniam vals
tybės ūkiui. O “kenkimas” 
baudžiamas mirties baus
me.

Prekybos komisariato 
atstovas nudžiugino susi- 

! rinkusius pranešdamas, 
(kad necionalizuojant įmo- 
ines, buvo rasta sandėliuo- 
įse prekių už 80 milionų li- 
' tų, be to, muitinės sandė
liuose dar esą prekių. Pa- 

j sak jo, jei “iš užsienio dau
giau prekių visai neįsivež- 
tume, tai mažiausia pus
mečiui visų prekių mūsų 
rinkai užtektų”. Taip vis 
likučiai iš “plutokratijos” 
laikų...

i “Draugė” Volenskytė sa-j 
ko, kad “parduotuvių tar-| 
nautojai kelia darbo laiko 
sutrumpinimo klausimą.!

■|

Jungtinių Valstybių Tautiniai Saugumo kariai laukia Los Angeles, Cal., uoste laivo, S. S 
Washington, kuriuo vyks į Hawaii salas, šalies saugumo tikslu.

į — Naujai įsteigta sovie- 
[ tų Lietuvos valstybinė 
leidykla paskelbė savo 

! pirmųjų leidinių planą. 
Pirmuoju leidiniu būsianti

■ išleista Liūdo Giros eiliuo
ta Stalino panegirika, ku-

j
i 
|
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MlMBER

O( B POJ.ICT
“The piirjMisr of tlM- Ass«»ei«tjon *hall 
be »o help preserve the Mesi* and 
IraiMthin* of our conntry. the l’nhrd 
Statei of Anie r iro, to revere it* laws 
and in>pire other* to re*peet and obey 
theni. and in all ways to aM in matini' 
thi* eonntrr ereater and better"

rią jis paskaitė “liaudies 
seime” sovietinės konsti
tucijos priėmimo proga. 
Ši atsiprašant poemo pa
vadinta “Stalino LTRS 
konstitucija”. Antruoju 
leidiniu būsianti leidžia
ma P. Mikutaičio parašy
ta Juliaus Janonio mono- 

igrafija “Juliaus Janonio 
i gyvenimas ir kūryba”. Po 
to eisianti Salomėjos Nė
ries sukurta malda Stali
nui, kuri pavadinta “Poe- 

* ma apie Staliną”. Šį eilė- 
įraštį S. Nėris parašė, kai 
į buvo panaikinta Lietuvos 
nepriklausomybė ir Lietu
vos valstybė oficialiai į-

Šis klausimas dabar ne- sų profesorių, ir tai Mas- prekės kokybės, o tiktai j
keltinas. Darbininkai da- kvoje, sostinėje. Tai ką skaičiaus. Tad ir Lietuvos’-----. ---------- ----------- - . TT„
bar nežiūri dienos ilgumo, būtų kalbėjęs provincijos rinkoje jau pasirodė to- armija, ir kokiam skurde Į S14 mai-

nis lenktyniavimas, dirba-’ Pastebėkfine, kad “Tary-na sovietų Rusijoj. Tokią kratijos” laikais.
ma kiek reikia, o čia kai- bų Lietuva” aprašinėja prekę gavęs pirkėjas neži-įkalbos i-------- .----------- - .. ,
bama apie darbo laiko su- pirmaeilę Lietuvos ligoni- no, ką su ja daryti, nes ji] juose tiktai karčią šypse- Jį buvo pakviesta 
trumpinimą . j 
įrodymas apie bolševikų kliniką, 
okupantų “rūpinimąsi” j 
darbininkų reikalais!

dabar prasidėjo socialisti-'eilinis gydytojas? 
nis lenktyniavimas, dirba-; 1 
ma kiek reikia, o čia kai- bų Lietuva”

kios pat prekės, kurių pil

i
I

I
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Trūksta Medikamentų

tai, kokį “laimingą” gyve
nimą atnešusi raudonoji

gyvenę ltetyviai “pluto-dą Stalinui Salomėja Nė- 
..__ — Tokios ris užsipelnė ypatingą Ma-

kalbos sukelia gyvento- skvos valdovų pagarbą ir 
“ ’ ’ ’ ' 4 net
Kremlin. Ketvirtuoju vei- 

nes kiekvienas žmogus iš kalu būsianti leidžiama 
savo skaudanst patyrimo Stalino biografija, kuri iš- 
žino, ko jis nustojo, bolše- eisianti “gražiu leidiniu 
vi kam <s Lietuvą okupavus.1 to eisianti K. Borutos
Nustojo ne tiktai laisvės,’ knyga — novelių rinkinys 
bet ir pačių reikalingiau-! “s^ulę ant,savo pečių par- 
sių kasdieniniam gyveni-' nesti išėjo . 
me reikmenų. Bolševikai 
vartoja frazeologiją, kad — Valstybinis 
jiems rūpi 
dies” reikalai. Tačiau mū-j pavadinti 
sų informatorius pavyz-; fabriko vardu. - 
džiais nurodo, kokia nea-! ———-—
pykanta prieš okupantus — Buvusieji Liaudies na- 
pastebima kaip sykis dar- mai Kaune perduoti profe- 
bininkų tarpe. Net ir tie sinėins sąjungoms.______
darbininkai, kurie Dirmo-lc : ’

Dar vienas nę — Kauno universiteto ir biauriai atrodo, ir blo-|ną ir paslėptą apmaudą 
, kurią £ 

“buržuazinė” Lietuva. Jei
gu jau Kauno universiteto 
klinikose stinga medika
mentų, tvarstomosios me
džiagos ir filmų rentgeno 
nuotraukoms, tai kokioj 
padėty yra provincijos li
goninės?

Taip! Sovietų Lietuvoje 
veikia sveikatos apsau
gos komisariatas, įvestas 
nemokamas gydymas ir, , . , _. . . . . ■ ... si bei tą. Tačiau vargast.t. ir t. t., bet — visai tai .. , . . . .... . ’ . . . ~ . i- 1 tiems, kurie neturi laikotėra ant popieno! O kli- , ’ . .....

.. - j i arba galimumo stovinėtimkose nėra nei mediką- ... ® j. . į * _ • eilese valandų/- valandas,mentų, nei tvarstomosios; ,.’ iTie žmones kenčia di-
®________ i džiausią skurdą. Bet jeigu

nėra įvesta kortelių, tai 
kiekvienas drabužių, batų 
arba siūlų pirkinys yra pa
žymimas pase. Tokiose ap
linkybėse darosi supran
tama, kad Lietuvoje įsiga
lėjo didžiausia spekuliaci
ja, ypač kad detalinė pre
kyba visuomet buvo žydų 

mas baigė žemės dalinimo ran^ose» .0 Jįe . Ser* 
darbus Laižuvos valsčius, meisteriai iš kiekvienos 
Ten buvo nusavinta 1,272; padėties pasipelnyti. Taip 
ha., o išdalinta tik 930 ha. Į Pat žmones, nezmnnt grą-

pastatė gos rūšies, ir greit susidė
vi arba genda. Nors kor
telių neįvesta, bet tai pa
dėtį tik dar pablogina. 
Mat, jeigu būtų kortelės, 
tai žmonės bent turėtų 
viltį gauti nors paskirtą 
mažą normą. Dabar gi vis
kas priklauso nuo laimės. 
Jeigu pasisekė surasti ko
kį užkampį, kuriame dar 
šiek tiek prekių yra, tai po 
ilgo stovėjimo eilėse gauni

— Susovietintoje Lietu
voje plačiai kalbama apie 
tai, kad “plutokratinė” 
Lietuva nesirūpinusi žmo
nių sveikatos reikalais. 
Tik, girdi, “mes” rūpina
mės liaudimi: įsteigėme, 
sveikatos apsaugos komi
sariatą, įvedėm nemoka-! 

I mą gydymą ir tt. ; i 
Viskas tai būtų labai Į 

gražu, jeigu visa tai nebū- 
i tų tiktai ant popierio. Štai 
| “Tarybų Lietuva” įsidėjo 
i visą straipsnį apie Kauno 
: universiteto klinikus. Šia
me straipsnyje žodis žodin 

i rašome: “Silpnai suorga
nizuotas klinikomis reika- 

' lingu medžiagų tiekimas. 
Gyventojai su baime žiūri,! 
jei kurią dieną visai pris
tigs medikamentų ir tvar
stomosios medžiagos? Ką 
darys chirurginis skyrius 
be filmų rentgeno nuo
traukoms daryti? Apskri
tai trūkumai greit gali 

i prasidėti. Todėl padėtis a- 
' liarmuojanti”. Laikraštis 
naiviai sako: “Jei negali
ma gauti iš Vakarų, ban
dykite gauti iš Rytų”.

Straipsnio autorius arba 
nežino, arba nenori žinoti, 
kokioje skandalingoje pa
dėtyje medikamentų ir į- 
vairių aparatų gamyba y- 
ra pačioje Sovietų Rusijo
je. Kai prieš kelis metus 
vienas Lietuvos diploma
tas, nuvykęs Maskvon tar
nybos reikalais staigiai 

1 apsirgo ir nuėjo pas vieną 
i pagarsėjusį rusų gydyto
ją — profesorių, tai į klau
simą, kiek reikia mokėti 
honoraro, rusų profeso
rius paprašė jam atsiųsti 

' mediciniškų adatų įšvirk
štimams. Prasidėjo toks 
dialogas:

“Bet ar Sovietų Rusijo
je negamina tokių ada
tų?”, paklausė Lietuvos 

į diplomatas.
“Gaminti tai gamina. 

Bet kai ją įleidi į žmogaus 
kūną, tai niekuomet nesi 
tikras, ar ją beištrauksi!” 
atsakė rusų profesorius.

Priminkime, kad tai kal
bėjo vienas garsiausių rū-

v •

Ukmergės apskrityje že
mės “pertvarkymo” dar
bai esą baigti. Iš viso nu
savinta 32,500 ha. Išdalin
ta buvę 23,370 ha. Žemės 
gavę 4,669 šeimos. Nesun
ku suskaičiuoti kiek kiek 
vienai šeimai teko.

Mažeikių apskrityje pir-j 
mas baigė žemės dalinimo

I

Patys “reformos” vykdy
tojai pripažįsta, kad viso
je apskrityje nebuvę dva
rų. Buvę tik tai ūkininkai, 
turėję virš 30 ha. 
bet 
ta.

žemės,
visa ta žemė nusavin-

Jau Trūksta Prekių

I

____ „___ > Vilniaus
“darbo Iiau- tabako fabrikas norima 

“Gegužės 1 <L”

darbininkai, kurie pirmo-] 
mis bolševikų okupacijos■ 
dienomis pasidavė agita
torių pažadams, dabar 
praregėjo, kad vieton lais
vės Maskva uždėjo pan
čius ir komisaro botagą, o 
vieton “laimingo“ gyveni
mo — skurdą ir pusbadį 
gyvenimą.

i

~ " — ■ * ..-Ti

Janas Kastosios
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limaainai dU visekių reikalų.

Užsisakykite Tmito Pas Mis
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Alinos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
| fraften Avė., įsūnytai, Mass. TeL Dedham 1304-W i

| PRANAS GERULSKIS, Namy Tel. Dedham 1304-R |

sinimų ir bausmių, sten
giasi kiek įmanydami, su
darinėti atsargas, nes visi 
laukia dar didesnio skur
do ir trūkumo. Oficialinės 
deklamacijos apie “lai
mingą ir linksmą” gyveni
mą Lietuvos gyventojų 
ausyse skamba kaip bjau
riausia ironija.

Taip pat didžiausią pasi
piktinimą kelia, kad visas 
geriausias prekes išpirko 
maskolių karininkai ir ka
reiviai, o taip pat atsiųsti 
iš Rusijos GPU valdinin
kai. Ypač jie, kaip sąran
čiai, puolė pirkti drabužių, 
batų, baltinių, laikrodžių, 
peiliukų, foto aparatų, 
vaistų. Visa tai siuntinių 
siuntiniais nuėjo išbadė- 
jusiems maskoliams, gy
venantiems sovietų “roju
je” jau 20 su viršum me
tų. Tokiomis aplinkybė
mis darosi suprantama, 
kad žmonių neapykanta 
prieš kiekvieną maskolių 
kareivį vis didėja, nes gy
ventojai mato, kas yra jų 
didžiausio skurdo priežas
tis.

I
n
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PASIPUOŠKITE
KALBŲ ŠVENTĖMS

Mūsų naujos metodos kirpimas — 
“Hairline Cut” yra labai lengva 
palaikyti gražų plaukų stovį. Mes 
nukerpame, sugarbeniojame ir pri
taikome tinkamą veidui. Tik pa
bruk plaukus šukomis ir sugarbe- 
niavimas ateis į naturalę vietą — 
kaip turi būti.

Dėl___
New Ray Gold S tam p Permanent Wave reguliarė kaioa 

, Dabar 
Creme Oil Permanent Wave reguliarė kaina

Dabar

— Iš pavergtosios Lietu
vos gauta žinių, kad gy
ventojai ypač nusiskun
džia tekstilės vilnonių ir o- 
dos prekių nebuvimu. Ši 
žinia pasitvirtina iš įvai
rių šaltinių. Tuo tarpu kai 
mitingus ir spaudą kelia
ma padangėn vadinami 
stachanoviški metodai, 
kurių dėka, girdi, darbi
ninkai pakėlę našumą šim
tais ir net tūkstančiais 
nuošimčių, tikrovėje visa 
pramonės gamyba yra per 
kelis bolševikų viešpatavi
mo mėnesius baisiausiai 
dezorganizuota. Fabrikai 
nebepagamina nei pusės 
to, kas buvo anksčiau. Be 
to, labai padidėjo vadina
mo broko gamyba. Darbi
ninkai, jausdami komisa
rų botagą, stengiasi kiek
galima išspausti iš mašinų rodo dar į tokią aplinkybę, 
arba savo raumenų, todėl Kiekvienoje kalboje bolše- 
nebežiūrima pagamintos vikų agitatoriai kalba apie

U
$8.50 
$5.00 
$5.00.
$3.50

Shampoo, Finger Wave ir Manicure ............................................... $1.00
Garbeniavimai — Permanent* ...................... nuo $2.95 iki $10.00

Pas mus nereikia laukti — dirba 7 patyrusios 
plaukų garbeniuotojos

Sutaupysi Pinigų
pirkdama Caspers economical Beauty Shop knygelę 

Knygutės vertė — 

parsiduoda
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo $5.00 vertės atliksime 

už $4.00. Pasinaudok kuponais. 

$12.50 už $10.00 
$12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už $10.
širdingai laukiame Jūs atsilankant.

Vienas žinių teikėjas nu-

$5 o

Casper's Beauty Sdon,
83 L Street-So. Boston,Mass.
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• DARBININKAS
(THE WORKER)

Publiahed every Tuesday and Friday ezcept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day,

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

BAINT JOSEPH** LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
■Btored M aecond-claM mstter Sept. 12, 1815 at the poet office st

Maaa. under the Act of March 3.1870
Acceptance for mailing at special rate of poetage provlded for in Section 1103 

Act of October 8, 1817, authorized on July 12, 1818
SUBSCRIPTION RATE8:

Domeattc yearly ____________>4.00
Damaetic once per week yearly >2.00 
Foreign yearly ----------------------- >5.00
Foreign once per week yearly >2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metama_________ >4.0C

Vieną kart savaitėje metama >2.00 
Užsieny metama ___________ >5.00
Uiaienyj 1 kart savaitėj metama >2.50

DARBININKAS

Ašies Galas Paliko Be Tekinio
Politikos žinovų manymu, lapkrityje ir gruodžio 

pradžioje karo fronte buvo tokių įvykių, kurie gali 
nulemti karo likimą. Tai vis įvairiuose italų frontuo
se, Italams pradėjo smarkiai nesisekti. Jų kariškoji 
mašina jei dar visai nesusmuko, tai jau gerokai suge

do. Inėję į Egiptą 75 mylias, toliau nepasislenka. Ta- j 
ranto prieplaukoj anglai smarkiai sužalojo jų laivyną! 
ir dabar jau turi viršenybę Viduržemio jūrose. Gi 
Graikijoj italų pralaimėjimai tiesiog nustebino pasaulį. 
Ir yra ko nustebti. Graikų 7 milijonai, italų 42—šešis 
kartus daugiau. O bet gi italams teko bėgti ne tik iš 
Graikijos sienų, bet ir iš Albanijos, kurią užpernai buvo 
užkariavę. Rodos, nesuprantama, kaip tai galėjo įvyk
ti. O bet gi įvyko. Yra tam keletas priežasčių. Pir
miausia, italai prie Graikijos gali tik jūromis prieiti, o 
jūrose vyrauja britų laivynas. Graikijoj daug kalnų 
ir prasti keliai, tad motorizuota italų kariuomenė ne
turi kur išsitiesti. Pagaliau, graikai labai ryžtingai 
kaunasi už savo tėvynės laisvę. Gi italams buvo žadė
ta, kad su graikais taip pat lengvai apsidirbs, kaip ir 
su etijopais ar albanais. Susidūrę su smarkiu graikų 
pasipriešinimu ir kelis kartus pralaimėję, italai, pasi
sekime ryžtingi, bet pralaimėjime neištvermingi, greit 
pasidavė panikai ir visiškai pakriko. Atrodo, kad jų 
armijos padėtis kritinga. Jiems belieka pereiti Jugo
slavijos sieną ir būti nuginkluotiems, arba sėsti į lai
vus ir žūti nuo britų laivyno.

Ką galvoja Mussolini? Jo mintys vargu yra link
smos. Kariuomenės nepasisekimai daro ko blogiausio 
įspūdžio. Be to, ir badas gręsia Italijos gyventojams, 
kurių nerymastavima nėra kuo numalšinti. Mussolinio 
žvaigždė aptemo. Ir Hitlerio mintys negali būt links
mos. Jei Italija būtų sugniuždyta, tai britų laivynas 
Viduržemio jūroį neturėtu ką veikti ir galėtų sėkmin
giau ginti Anglijos pakraščius ir gaudyti vokiečių lai
vus plačiam vandenyne. Tuo būdu britų kolonijos bū
tų daug saugesnės ir galėtų pristatyti maisto, žalia
vos ir kareivių metropolijai. Kalbama, kad Hitleris 
norįs paimti italų kariuomenę į savo rankas. Bet italų 
kariuomenė sudemoralizuota. Be vokiečių pagalbos 
.ii neatsigriebs. Gi vokiečiai negali prie graikų prieiti 
kitaip, kaip per Bulgariią ir Jugoslavija, bet tos šalys 
yra neutralios. Tad Hitleris puldinėja šen ir ten, kad 
savo sėbrą išgelbėtų. Romos-Berlyno ašies galas su- 
klimpo į balą. Mažas kupstas didelį vežimą verčia. K.

Onos Katkauskaitės Koncertas
5-*^. '*• p. advokatas 

Antanas Mileris su Ponia, pp. 
Čižauskai, ponas J. Žemaitis ir 
visa eilė VVorcesterio žymių pa
jėgų ir veikėjų, nes visiems rū
pėjo kad tasai koncertas būtų 
pilnas pasisekimas. Ir visi pa
tenkinti, nes koncerto pasiseki
mas pralenkė visus rengėjų lū
kesčius. Daugiau tokių koncer
tų ir lietuvių šviesuomenės dva
sia gyvuos ir tautiniai stiprės.

JT.

Jung. Valstybių laivynas skubiai auga. Laivas po laivo, kaip grybai 
po lietaus auga ir slenka į jūras. Vaizde matome naują laivą S. S. Mendo- 
cino, kuris parengtas įplukdyti į jūrą tarnybai. Jį pastatė The Consoli- 
■dated Steel Corporation Yards, Long Beach, Cal.

Narsos Ir Karžygiškumo Paslaptis
Didvyriškosios Oriem Mergeles—Sv. Joanos Arkietės Prisiminimas

Dar niekada prancūzai 
nėra taip jautriai šventę 
Orleano Mergelės • dienos, 
kaip šiemet. Kasmet vie
nas gegužės mėnesio sek
madienis esti skiriamas 
paminėti šiai didžiajai 
šventajai ir Prancūzijos 
išgelbėtojai. Visa Prancū
zija tą dieną paskęsta vė
liavose, Orleano Mergelės 
— Joanos Arkietės — pa
minklai užverčiami gėlė
mis ir žiedais; juos aplan
ko ir šventajai gilų dėkin-

26 Valstybės Pravedė 
Minimumo-Algos įstatymus

Fair Labor Standards Į- 
statymas, kuris veikia 
Jung. Valstybėse, įsteigė 
netik minimumo algas, bet 
ir darbo valandas. Lig spa
lių mėn., 1945 m., jokis 
darbdavys negali mokėti 
jo darbininkams mažiau 
kai 30 centų už valandą, 
ar reikalauti, jog jie dirb
tų daugiau kaip 42 valan
das į savaitę, jeigu jiems 
nemoka laiką ir pusę už 
ekstrą valandas. Nuo spa
lių mėn., 1945 m. minimu
mo algos bus 40 centų už 
valandą; maksimumo dar
bo - savaitė, be viršlaikio, 
bus 40 valandų nuo spalių 
24 d., 1940 m.

Šitas algų - valandų įsta
tymas liečia tik industri
jas ir užsiėmimus, kurios 
užsiima tarpvalstiška ko
mercija. Skaitoma, kad a- 
pie 12,300,000 asmenų 
Jung. Valstybėse dirba to
kiame tarpvalstybių dar
be.

Milijonai kitų darbinin
kų dirba vietinėse indus
trijose, kurių produktai 
vartojami tik tose valsty
bėse, kuriose jie gamina
mi, ir tas industrijas įsta
tymas nepaliečia. Vien-

tik valstybės turi imti at
sakomybę apsaugojimui 
algapelnių industrijose, 
kurių Federalė valdžia 
nekontroliuoja.

Pabaigoje 1939 m., 26 
valstybės priėmė minimu
mo - algų įstatymus. Yra 
ypatingai žingeidu, jog 
daug valstybių stengiasi 
sekti federalės valdžios 
pavyzdį kaslink algų ir va
landų įstatymų.

Dabartinė valstybių le
gislacija parūpina apsau
gą tik darbininkėms ir ma
žamečiams. Pastangos 
damos padengti vyrus 
kiu su darbininkėms, 
sutvarkyti valandas
viršlaikio ratoms. Toki 
valstybiški minimumo-al- 
gų sumanymai įvesti 29 
valstybių legislatūrose per 
1939 m. posėdžius.

Sekamos valstybės turi 
minimumo algų įstatymus 
— Arizona, Arkansas, Ca- 
lifornia, Colorado, Connec
ticut, Illinois, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, 
Maine, Massachusetts, Mi- 
nnesota, Nevada, New 
Hampshire, New Jersey, 
New York, North Dakota, 
Ohio, Oklahoma, Oregon,

de- 
sy- 
ir 

su

Pennsylvania, Rhode Is- 
land, South Dakota, Utah, 
Washington ir Wisconsin.

Minimumo algos įsaky
mai kaikurių valstybių 
priimti per 1939 m. aiškiai 
parodo, jog valstybės sten
giasi sutikti su federale 
legislacija. Pavyzdin, Ari
zona įvedė minimumo algą 
iš $11.20 per savaitę skal- 
binycių ir drabužių valy
mo darbininkams, su 28 
centus per valandą jeigu 
darbo savaitė neviršija 40 
valandų ir 30.8 centų jeigu 
darbas tęsiasi daugiau kai 
40 valandų per savaitę.

Connecticut įvedė mini
mumo algą iš $18 į savaitę 
darbininkams, grožės ša- 
pose, dirbant 24 iki 46 va
landas per savaitę, su 60 
centų už valandą, jeigu 
darbas tęsiasi suvirs 8 va
landas į dieną.

35 centai per valandą y- 
ra minimumas valandai 

i saldainių industrijoj Uli- 
nois valstybėj ir 52y2 cen
tų, jėigu darbas tęsiasi 44 
iki 48 valandų.

Massachusetts 
maksimumo 
savaitę mezginių industri
joj, su minimumu 36 centų 
už valandą prityrusiems 
darbininkams ir 25 centus 
į valandą mokiniams.

New Jersey turi 42 va
landų savaitę drabužių in
dustrijai ir panašioms in
dustrijoms, su 35 centus į 
valandą kaipo minimumo 
algą.

New Yorke 40 valandų į 
savaitę yra maksimumo 
valandos valymo ir parva- 
vimo įstaigoms, ir 36 cen
tai per valandą minimumo 
alga.

įsteigė 
48-valandų

FLIŠ.

gumą bei pagarbą reiškia 
aukštieji prancūzų valsty
bės vyrai, parado žingsniu 
pro juos pražygiuoja armi
jos pulkai.

Sakėm, jog šiemet pran
cūzai itin karštai prisimi
nė šventąją savo tautos iš
gelbėtoją, nes dabar Pran
cūzija ar tik nebus tokioj 
pat sunkioj ir pavojingoj 
prieš 500 su viršum metų, 
anglai jau buvo beužvaldą 
prancūzų žemę. 1419 m. 
buvo paimtas Ruano mies
tas prie Senos upės, į va
karus nuo Paryžiaus; po 
kiek laiko anglai dar to
liau pasistūmėjo į pietų 
rytus ir apsupo Orleaną, 
pietuose nuo Paryžiaus.

Prancūzai buvo visiškai 
išvargę, nebeturėjo nei 

kareivių, nei pinigų. 
Blogiausia, kad pats pran
cūzų karalius Karolis VII 
buvo bevalis žmogus ir tie
siog nebežinojo, ką daryti.

Buvo 1429 metai; padėtis 
jau atrodė beviltė. Tada 
tai Prancūzijos gelbėti a- 
tėjo jauna, vos 17 metų 
mergaitė — Joana, pamal
džios Arkų šeimos dukre
lė. Ji buvo gimusi Domre- 
mio kaime prie Maso upės 
kuri ir šiandien išgarsėjo, 
nes prie jos ką tik vyko di
džiulės kautynės. Girdėda
ma suaugusiuosius kal
bant apie tėvynės nelaimę, 
Joana labai jautriai ją per
gyveno. Kasdien su ašaro
mis akyse besimelsdama! 
už tėvynę, ji ilgainiui ėmė 
girdėti paslaptingus bal
sus, kurie ją ragino nueiti 
pas karalių, paprašyti, kad 
duotų jai kariuomenės, ir 
jos priešakyje eiti Orleano 
vaduoti. Tas paslaptinga
sis balsas buvo toks stip
rus, kad Joana nuvyko pas 
karalių, išprašė kariuome
nės ir, apsivilkusi vyro 
drabužiais, su balta vėlia
va išjojo prieš anglus. Po 
aitrios kovos

prancūzai, Joanos vado
vaujami, anglus sumušė 
ir Orleaną išvadavę. Tatai 
buvo 1429 m. gegužės 8 d.
Vėliau savųjų išduota, 

Joana Arkietė pateko ang
lams į nelaisvę, buvo pa
smerkta neirti ir 1431 m. 
gegužės 30 d. sudeginta.

Gruodžio 1 d., 19-10. vienoje giausia prisidėjo 
didžiausių VVorcesterio salių — 
Mechanics Hali, kurioje telpa 
arti 2000 žmonių, įvyko pane
lės Onos Katkauskaitės-Kaskas 
koncertas. Salė buvo pilna.

Koncertinė dalis buvo pilnas 
pasisekimas. Metropolitan ope
ros žvaigždė panelė Ona Kat- 
kauskaitė dainavo taip, kaip 
garbingai operos artistei dera. 
Publika buvo sužavėta; šaukė 
jdainininkę po keletą kartų. Pa
nelė artistė dainavo įvairiomis 
kalbomis: lietuvių, anglų, pran
cūzų ir italų. Kadangi publiko
je buvo įvairių tautų, tai kon
certo turinys visus patenkino.

Koncerto pelnas buvo skirtas 
Marianapolio kolegijai. Panelė 

■dainininkė Ona Katkauskaitė 
i neėmė jokio honoraro, visa pa
vesdama kolegijai. Žinoma, Ma
rianapolio kolegijos vadovybė 
už tai artistei labai giliai dė
kinga.

Sale paprastų tikietų, kurie 
buvo įvairios vertės, susidarė 
labai didelis rėmėjų būrys; kai 
kurie rėmėjai mokėjo brangiai 
už tikietus. Rėmėjų tarpe buvo 
labai didelis skaičius kunigų, 
profesijonalų, biznierių ir šiaip 
Marianapolio kolegijos prietelių.

Čia paduodame visas sąrašas 
šio koncerto rėmėjų: gerb. kun. ( 
prelatas Ambotas. Jonas Am-Į 
broziejus, J. Bačinskai, Matas ir 
Klarensas Balandai, Eduardas 
Baltrušis, Julius Baronskis, K. 
Besaspariai, S. Biekšai, J. Bu- 
jenskiai, P. Karaliai, kun. A. 
Čebatorius, dr. Čepas, M. Ci
viliškai, Eduardas čiočys, J. Či
žauskai, dr. Aukštakalnis, Del- 
nikai, J. Dirsė, J. Gailiūnas, 
kun. B. Gauronakas, broliai 
Gedminai. B. Gelbogis, J. Gin- 
kus, dr. Jakimavičius, kun. P.

I

i

I

Aušros Vartų Parapija
Vėžių Aušros Vartų parapi

jos 116-ta kuopa gruodžio 2 d., 
vakare, išrinko naują valdybą. 
Buvo išrinkti sekantieji: Pirmi
ninkas — Antanas Trumpaitis; 
vice - pirmininkas — Pranas 
Rainys; raštininkė — Louise 
Totuliūtė; finansų raštininkė— 
Lillian Rakeckaitė; iždininku— 
Vincas Montvilla; maršalka — 
Antanas Golembeskis ir Petras 
Putys; apgarsinimų pirmininkė 
ir korespondentė — Irena Ker
ši ūtė.

Prirašyti sekantieji nariai: 
Albertas Sinkius, Albinas Gla
veckas, Albertas Zavorskis.

Pranas Rainys išdavė raportą 
'apie pereito mėnesio meno vą
škarą, kuris buvo labai pasek
mingas. Juozas Jurgelionis iš
davė raportą apie Vyčių Auš
ros Vartų “Basketball Team”.

Nariai nutarė vėl šį metą 
duoti “Christmas Baskets” ne
turtingiems, Louise Totiliūtė ir 
Vincas Montvila buvo išrinkti 
tą darbą atlikti.

Vyčiai nutarė surengti 
“Christmas Party” šitą mėnesį. 
Valdyba ir komitetas pasirū
pins šį darbą atlikti taip, kad 
visi praleistų vakarą linksmai.

Vyčiai nutarė pagelbėti Fe
deracijai rinkti aukas dėl lie
tuvių “refugees” Europoje.

Korespondentė.

I

Praeina pora dešimčių me
tų; anglai galutinai išveja
mi iš Prancūzijos, Joanos 
byla iš naujo peržiūrima, 
ji pripažįstama nekalta, 
jos garbė atstatoma.

Prancūzai apšaukia ją 
tėvynės išgelbėtoja, 

o po keleto šimtų metų, 
1920 m., Bažnyčia paskel
bia Joaną Arkietę, Orleano 
Mergelę, šventąja.

Šventosios Orleano Mer
gelės prisiminimas bran
gus ne tik prancūzams, Juraitis, J. Jenušaitis, P. Jese- 
bet ir visoms tautoms. Jo- būnąs, D. Jusonis, kun. J. Jut- 
anos Arkietės pavyzdys į kevičius, Juozas Kairys, xun. P. 
rodo, jog be medžiaginių 
jėgų, yra kitų, nepaprastai 
galingų jėgų, kurių dauge
lis nepastebi; tai dvasinės 
jėgos. Anuomet prieš 500 
su viršum metų auksu 
spindį
karaliai ir karo vadai jau 

buvo netekę jėgų ir vilties; 
jėgų, narsumo ir pasitikė

jimo pakako paprastai 
jaunai kaimo mergaitei, 

kuri težinojo tik savo kaip 
piemenaitės darbą ir tyrą, 

karštą maldą.
Karšta tėvynės meilė ir 
galinga dvasios jėga, spin
duliuojanti iš tos mergai
tės, tada užkrėtė ir pran
cūzų kariuomenę bei visą 
tautą.

Nenuostabu, kad tautos, 
nelaimių prislėgtos, sus
kanta ieškoti tos dvasinės 
stiprybės šaltinių. Nekar
tą esam girdėję apie pas
kutiniojo meto prancūzų 
dorinį sunykimą, apie jau
nimo pakrikimą, suirusį tūkstantinę žmonių minią, pasi- 
šeimos gyvenimą. Atsa- reiškusi visame savo 
kingieji prancūzų valsty- Šalia gražaus talento lietuvius 
bės vyrai jau nebe nuo va-į žavėjo 
kar su baime kalbėjo, jog 
tatai veda į pražūtį ir pa
čią prancūzų tautą, šian
dien tą tiesą prancūzai 
mato su visu baisiu ryšku
mu. Gi Orleano Mergelės 
pavyzdys ne tik prancū
zams, bet ir visiems lyg 
pirštu parodo, kur reikia 
ieškoti atgimimo ir stip
rybės šaltinių. Žinomasis 
gen. Veiganas jau prieš 
keletą metų rašė, jog “ne
pateisinamas dalykas atsi
riboti nuo religinės švie
sos”, ir aiškiai pasisakė už 
krikščionišką jaunimo au
klėjimą, kuris išugdys 
sveiką, atsparų, narsų

Karlonas ir A. Kariūnas, dr. A. 
Karpavičius. J. Kiela, Kliknai, 
dr. Krikščiūnas, kun. J. Kripas, 
Kudarauskai, K. Kulišauskai, 
dr. Lankenner, Labdaringoji 
Draugija, Lietuvių Moterų Kliu- 
bas, Liutkai, Mažeikai. H. Mele- 
skis, A. Mileriai, Moterų Sąjun
gos 5-toji kuopa. A Muraškai, 
Moterų Socialis Kliubas, kun. M. 
Pankus, Albertas, Antanas ir 
Konstantas Pauliukoniai, kun. 
A. Petraitis, kun. V. Puidokas, 
A. Petrauskaitė. A. Pinkus, šv. 
Petronėlės Draugija, A. Savic
kas, V. Šaulys, T. Shea, kun. 
Strakauskas, dr. Stanislovaitis, 
dr. Steponaitis, J. Steponaitė, J.,
Stokes, Staskevičiai L. K. Sus- Boston, Mass.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

I

mo 98 kuopa, K. Tamulionis, J. 
Thompson, K. Vaitkevičius, kun. 
J. Vaitekūnas, J. Valaitis, kun. 
J. Valantiejus, kun. K. Vasys, 
dr. Vaišnora, dr. Zekus, J. Že
maitis ir visa eilė svetimtaučių.

Ne tiktai Worcesterio bet ir 
visos apylinkės kaip lietuviai 
taip ir svetimtaučiai iš koncer
to išsinešė gražiausių įspūdžių. 
Tai buvo tartum lietuvių šventė, 
kurioje lietuviška daina žavėjo

grožyje.

panelės dainininkės O. 
' Katkauskaitės tikra, graži lietu
viška dvasia, kuri dvelkė ne tik- 
tai iš josios dainų, bet taipgi ir 
iš josios kalbų, nes po koncerto 
Bancroft viešbutyje buvo su
ruoštas panelei dainininkei pri
ėmimas. Čia dalyvavo per šim
tas žmonių, rinktinos lietuvių 
publikos.

Prie koncerto ruošimo dau-

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So.

Howard C. Hopson vaiz-
jaunimą. Toks jaunimas, 
kimą. Turėdama gražų 
tokia giliai krikščioniška duojamas laike apklausi- 
tauta ir sunkiausiais lai- nėjimo New Yorko federal 
kais darys karžygiškumo teisme, įtariamas “mail 
stebuklus, kaip stebuklus fraud and conspiracy 
darė Joana Arkietė, jaunu- charges”. Šioje byloje yra 
tė Orleano Mergelė. paliesti milijoniniai reika-

J. Ansulis, *M. L.’ lai.



Antradienis, Gruodžio 10, 1940 .1^.

Norvegijos gražuolės, Hildur Grytneas, kairėj, 
Trondheim ir Else Riddlewold iš Oslo, atvykusios į 
New Yorką reiškia džiaugsmo laimingai išlipusios iš 
laivo ant dėdės Šamo žemės.
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Maištas Kame
Sulietuvino | “Mano tėvas sunkiai ser-

V. Daugintas iga. Ar tėvelis galėtumėt 
Tėvas Alfonsas niekad! jam

suteikti?^ Su šiuo paša- jo nebnvo matęs. Jauni-; k iteikg laiJk rašytą 
kaltis mokyklinio amžiaus 
laikė rankoje I 
švęsto vandens savo ser
gančiam tėvui. Kuo tėvas 
sirgo niekas nežinojo. Ta
čiau buvo aišku, kad pa
dėtis sunki. Paprastai Ki
nijoj yra burtų tikinčių, 
kad ligos ir nelaimės pris
pausti žmonės yra velnio 
apsėsti. Štai ir buvo prie
žastis, kam jaunas Juozu
kas čia atėjo, kad tėvui 
galėtų pasirūpinti švento 
vandens. Į dvi dienas tėvas 
vandenį suvartojo ir sū
nus antrą kartą turėjo 
grįžti per siaurus duobė
tus takus, pripildyti bon- 
kutę švęsto vandens.

Staigiai pastebėjęs tėvą 
Alfonsą, jis su didžiu šir
dies jausmu pratarė: —į

aukštai supilti žemėmis, 
kad prilaikytų vandenį.

“Na gerai, vaike, sėski
me užkasti ir pasistiprinę,__ t____ ____________
pradėsime kelionę”. Kuni- : Tokių buvo daug vaizdų, 
gas suprato, kad ten ne-j f" l'*’-----r—i—iki kalno viršūnės. Laukų, 
teks stiprintis, ir gerai pa-‘ pakraščiu vingiavosi siau- 
valgęs ėjo prisirengti ke
lionei. Pasiėmęs stulą, 
kamžą, maldaknygę, šven
tus aliejus ir susukęs juos 
į du baltus rankšluosčius 
pririšo ryšulį prie dviračio 
užpakalio. Vėliau susimąs
tė, ar imti Šv. Komuniją 
ar ne? Negalima buvo spė
ti, kokiose aplinkybėse y- 
ra ligonis. Tačiau paėmė 
Švenčiausią, užsidėjo ant 
krūtinės ir išvažiavo už 
miesto ligonio link.

Keliavo rytų pusėn. Lau
kai buvo paskendę slė
niuose, o krantai laukų

* j vietinio mokytojo. Paėmęs Donkutę ] -5V t-xVQC Alfnncac elrni-i

rus takas kaip tik dviem 
žmonėms praeiti. Plates
nių kelių visai nesimatė. 
Visas vaizdas atsispindėjo 

į dideliame blizgančiame e- 
žere, iš kurio vietomis bu
vo matyti augantys mede
liai Už medelių, kaip už 
pasislėpusių krūmų, kiuk- 
sojo iš molio drėbtos tro
belės. Tėvas Alfonsas vi- 
sos kelionės nežinojo, už 
tat pavažiavęs sustojo pa
ilsėti ir palaukti jaunikai
čio, kad parodytų jam to
limesnį kelią. Buvo karšta 
vidurvasario diena. Pra-

kaitas bėgte bėgo nuo vei
do ir rankų. Kartą kuni-' 
gas pasižiūrėjęs atgal, pa-: 
matė, kad berniukas sku
bėjo pasivyti kunigą, vi
sas baisiai suvargęs.

Pasivijęs kunigą, jaunas 
Juozukas prabilo: “Va ten 
prieš mus, matyti mūsų 
kaimas”. Tai buvo mažas 
pirkliu kaimelis. Pirmuti
nės trobelės buvo užeigos. 
Jose po šiaudine pasto
ge buvo šiaip taip sukalti 
stalai ir kėdės iš nenudai
lintas medžiagos. Gyven
tojai buvo smulkūs savi
ninkai, medžių kirtėjai, 
perkantieji ir parduodan- 
tieji pirkliai. Jie visi atsi
gręžė į praeinančius su 
kreivu žvilgsniu. Ar jie 
gaįi būti taip nedraugiški? 
Štai kokia mintis įstrigo 
kunigui kaip jis pro juos 
praėjo. (Bus daugiau)

būti pakeičiami jokiomis 
sutartimis. ’T

Pagal Akto sekciją 7(b) 
darbininkai dirbantieji pa
gal sutartis, kuriomis nu
statoma daugiausia 1.000 
valandų bet kuriame 26 
savaičių perijode arba 
2000 valandų 52 savaičių 
perijode, gali dirbti dau
giau 12 valandų per dieną 
|ir 56 valandas per savaitę 
Ibe viršvalandžių atlygini
mo:

1. Jei sutartys buvo pa
darytos kolektyviai darbi
ninkų atstovų ir patvirtin
tos National Labor Rela- 
tion Board.

2. Jei sutartyse aprube- 
žiuoja dirbti 2000 valandų 
per 52 savaites, jei meti
nis atlyginimas yra tvir
tai nustatytas ir jei dar
bas tęsiasi per 52 savaites 
iar 2000 valandų. Jei dirb
tum daugiau 1000 ar 2000 
valandų, tai darbininkai 
turėtų gauti atlyginimą 
už virš 40 valandų 
išdirbtą bile 

j

maujasi ir gražuolės. Štai 
matome Ann Eden, Co
lumbia network žvaigždė, 
po žaidimo stiprinasi ar
batėle.

Ateivių Registravimas 
baigsis gruodžio 26 d., ar 
visi nepiliečiai už nemre- 
gistravimą gali būti bau-
džiami pinigine bausme — 
$1,000., šešis mėnesius ka- 

: Įėjimu, arba nubausti a- 
Pilno ir pusės atlyginimo ber 24 d., mes gauname! biems bausmėms.

daug pasiteiravimų nuo( Visi ateiviai, 14 metų 
unijos narių, biznio agen-■ amžiaus ir daugiau, priva- 
tūrų ir kitų darbdavių a-; lo asmeniškai registruotis, 
pie padėtį unijos sutarčių,^ 

I kuriomis reikalaujama U-j 
gesnės darbo savaitės be 

n iyž viršlaikį”,

Yiršvatarfnn MdnjkMSlaišką tėvas Alfonsas skai- [ 
f to: — “Jo tėvas sunkiai:
serga ir prašo būti aprū-! 
pintas paskutiniu patepi- i 
mu. Kadangi ligonis peri 
paskutines tris dienas nie- į 
ko negali valgyti, taigi Šv. I 
Komunija taipgi negalės 
būti duodama. Šeima yra- 
neturtinga, todėl prašau I 

'gerb. kunigo nepriimti jųl 
! prašymą pietauti”. Kuni- 
i gas pamąstęs, kad čia jam 
nebus jokios sunkenybės 
su tuo išvykimu ir pietau
ti nėra reikalo, jis dar pa
klausė, ar ligonis turi są
monę. Jaunikaitis atsakė”, i _____ ,o_ _____ ____
kad tėvas dažniausia be sur siaučia, net ir nekariaujančių valstybių vandeny- kad pilnas ir pusė norma-'aktą, 
sąmonės. Laikas greit be-nų pakraščiuose. Šis laivas Col. Max Fleischmann’s, lauš atlyginimo būtų mo- _ ______
go ir jau buvo ankstus ry-liuksusinis Haida, fotografų sučiuptas, kada jis susto- karna po 40 darbo valandų, Itegalės r reikšmės 
tas. 'jo Long Beach, Cal. l ‘ ~ .

Nedidelis malonumas dabar važinėti laivais, kad 
ir taip vadinamais ekskursiniais. Nes karo ranka vi-i

i mokėjimas už virš 40 vai. 
į darbo laiką, pagal Darbo 
Standarto Aktą, nėra pa
naikinamas egzistuojan
čių unijų sutarčių, kurios 

Į reikalauja daugiau kaip 40 
ivaL darbo savaitės, išsky-'atlyginimo 
irus tik specialius atsitiki-(aiškina p. Hersum. • 
mno col/M t, T? . * •Sutarčių paragrafas, 

i reikalaujantis dirbti dau- 
giau kaip 40 darbo valan- 

Naujos An- savaitėje be atlyginimo
regi jono direkto- ■ viršlaikį oepaliuosuoja

darbdavių mokėti pilną ir 
“Kadangi reikalavimas,i pusę atlyginimo pagal šį

mus, sako p. Charles R. 
Hersum, Darbo Algų ir Į 
Valandų Paskirstymo De
partamento, 
glijos 
rius.

“Šis paragrafas

LAISVE
galioja nuo spalių - Octo- kita dalis sutarties galios.

“Algų ir Valandų Sky-j

PIRMA DALIS
Socialine Laisve

Parašė FULTON J. SHEEN
Right Reverend Fulton J. Sheen of the 

Catholic University of America
Išvertė Petras Aikšnoras, Jr.

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

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).
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TIKRA LAISVĖ
(Kalba pasakyta sausio 15,1939)

Pereitą sekmadienį mes kalbėjome apie 
du klaidingus laisvės supratimus: indiferen
tizmo laisvę ir reikalingumo laisvę — viena 
yra pūvančio liberalizmo laisvė, kita paver
giamųjų diktatūrų laisvė.

Indiferentizmo laisvė pamiršta laisvės' 
tikslą, ir nesirūpina bendra gerove. Reikalin
gumo laisvė stato laisvę į daugumą, į masę,* 
ir i klasę, ir nekreipia dėmesio žmogaus as
meniniai laisvei. Abidvi nuomonės klaidin
gos. Laisvė nėra teisė daryti, ką aš noriu; 
laisvė taip pat nėra reikalingumas daryti, ką 
aš privalau, nežiūrint ką diktatorius įsako; lis tikslas, kuris atsako klausimui, 
laisvė gi yra teisė daryti, ką aš MViu daryti

Šiuose trijuose žodžiuose “norėti”, “privalė-' Tai yra klausimas, kurį tik keli sau kada'H„„ npnridno^ «varhumoi 
ti”, ir “turėti” randame trejas išvadas duo- nors pastato. Jie nei penkių minučių nelaiky-l_m nara{Traf„i darvda.’ 
tas šių dienų pasauliui. Iš šių trijų mes pasi- .tų prasčiausio atradimo ----------- ~----- ~
renkame “turėti”. ........ —......................

Žodis “turėti” šiek tiek reiškia, kad žmo- 
gus esąs laisvas. Ugnis privalo būti karšta, 
ledas privalo būti šaltas, bet žmogui reikia 
būti geram. “Reikėti” yra moralumo pra
džia, nes ji atskiria žmogų kaipo moralinę 
jėgą, nuo fizinės jėgos, kaip garo 
Laisvė nėra galia daryti bet ką nori, kaip šių bus jokio klausimo verto atsakymo; ir bū- 
dienų jaunimas taip dažnai išsireiškia: “Ar das, kuriuo mes jį atsakysime, apribos mūsų 
aš negaliu tai daryti, jei noriu? Kas mane charakterį šiame pasaulyje ir mūsų likimą 
sulaikys?” Aišku, kad tu gali daryti, ką tik sakančiame, 
nori. Gali apvogti savo kaimyną, apmušti sa
vo žmoną, prikimšti čiužinius senais skustu
vais, ir nušauti kaimyno vištas, bet tau ne- gyvenime yra asmenybės tobulinimas, kurs 
reikėtų šiuos dalykus įvykdinti, nes “reikė- yra atsiekiamas tobulu gyvenimu, teisybe ir 
ti” reiškia moralumą: teises ir pareigas. Lais- meile, 
vė, tat, yra moralinė jėga, o ne fizinė jėga; Žmogus gyvenimo neieško tik dėl trisde- 
“reikalavimas” vietoj “galėjimas”. , šimts dviejų minučių, bet dėl visados; jis ne-

Toliau,
rištas su tikslu. Kaip aš sakau, “Man reikėtų 
valgyti pietus”, aš turiu mintį į aiškų santy
kį tarpe valgymo ir sveikatos; reiškia, tiks
las valgymo yra sveikatos palaikymas. Kaip 
aš sakau: “Man reikėtų mokytis”, žodis “rei
kėtų” įtraukia pasimokinimo tikslą, — reiš
kia įsigijimas mokslo. Yra tūkstantis šių 
mažų “reikėjimų” kiekviename gyvenime, 
kiekvienas iš kurių yra neatskiriamas nuo 
tikslo arba galo, kaip, pav., “Man reikėtų už
simokėti savo skolas”, “Man reikėtų būti 
geram”, ir tt. Protavimas nuolatos pastati- 
nėja mažus “reikalavimo” ir tikslų taiki
nius, ir valia, kaipo strėlė mėgina į jį patai-, 
kinti. Po visų šių gyvenimo “reikalavimų” ( 
yra svarbiausias “reikalavimas”, būtent,! 
man reikėtų atsiekti tikslą, kuriam aš buvauįbūtų akių, ir jei nebūtų Tobulo Gyvenimo,

savo namuose, jei-' 
gu nežinotų jo tikslo; bet jie visą gyvenimą 
pragyvens nežinodami, kam jie gyvena. Šių 
dienų mokslas labai daug moko studentus 
apie elektrą, dinamų bei Diesel mašinų tiks
lus, bet jis visai nekreipia dėmesio į tikrą 
mokslo tikslą, būtent, duoti gyvenimo tiks- 

mašina. lą. Iki kol neatsakysime tam klausimui, ne-

Ateivius vaikus, neturin
čius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai paštuose regis
truojami. _ pereik mokėti 
jokių pinigų už ateivių re
gistravimą. Saugokitės 
nuo reketierių.

Po užsiregistravimo, vi
si ateiviai, į penkias die
nas, privalo pranešti pa
keitimą jų pastovaus a- 

Reikia adreso pa- 
pranešti Immigra- 

Naturaiization 
Service, Washington, D. C. 
Tam tikslui blankos parū
pinamos visuose paštuose.

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo-

\ .tam paragrafui daryda
1_ mas inspekciją, išsprendi

mui ar darbdavys prisilai
ko įstatymo. Įstatymu nu- nėms sunkiausia suvaldy-

Kas tat yra gyvenimo tikslas?
Vienintelis aukščiausias tikslas žmogaus

I

“reikalavimas” iš vidaus yra su-i nori žinoti tik geografines tiesas, bet visą, 
tiesą; jis nenori tik meilės, kuri miršta, bet 
amžinos, gražios, džiaugsmingos meilės. Štai 
kur juokingumas modemiškų vestuvių su jų 
atsiskyrimais. “Aš tave mylėsiu pustrečių 
metų”, yra silpnas pavaduotojas “iki mirtis 
mus perskirs”. Žemė neduoda amžinos lai
mės, nes kada žmogus jau išaugino savo šei
myną, jam sunku ją palikti; kada jis turi su- 

į krovęs daug pinigų, jis daugiau nori; kada 
jis yra išmokslintas, jis pradeda didžiuotis 
savo mokslu ir tuo būdu krinta į bedugninį 
nežinojimą. Kadangi amžino gyvenimo, tie
sos ir meilės,* laimė negali būt pažinta čia 

^žemėje, seka, kad jų atsiekimas yra po šio 
'! gyvenimo; nes, palyginant, jei nebūtų ko val
gyti, nebūtų pilvo; jei nebūtų ko matyti, ne-

--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------—.v. .  ~—  ------------------------------------------——-- - „---------------------------------------------------, 

sutvertas. Greta visų tikslų yra vienas dide-l Tiesos ir Meilės, nebūtų nei valios nei širdies 
i i . j—J noro atsieiti.

L fBus Daugiau)aš esu?” ,,
“Kodėli

f f

Gloria Jean, jauna krutamųjų paveikių 
kuri atvykus 7 vai. ryto į New Yorką pabudinta repor
terių pašokus iš snaudulio, nejučiomis raivoeųluui fo
tografų buvo ir pačiupta. ; ___ __



Antradienis, Gruodžio 10, 1940

ifnoi ur Jonas A. Valantiejus

AKTUALIU KLAUSIMU 
________ ų 
nereiškia kaip gimimo kontro
lė. Šis klausimas ypač dabarti
niu laiku yra labai paplitęs ir 
yra artimai surištas su tautine 
ir kultūrine egzistencija.

Pirm visko tenka pažymėti, 
kad minėta doktrina yra bai
siai žalinga kaipo socialinio gy-i 
veninio reiškinys, nes veda į 
moralinį susmukimą ir tautos 
savižudybę. Ypatingai mūsų 
laikams yra pavojinga ši sklei
džiama filosofija.

Prieš mus gyvai stovi įvykusi 
didi Prancūzų tautos katastro
fa, kurios priežastį dauguma 
ekspertų aiškina kaipo pana
šios į “Planned Parenthood” fi
losofijos priėmimą ir jos įgy
vendinimą. Tvirtinama ir aiš
kiai priimama, kad minėtoji te
orija silpnina kiekvieno indivi
do moralę, o per tai ir visos 
tautos atsparumą. Žmonės, ku-i 
rie neturi jokio atsakomybės 
jausmo smulkiuose, kasdieni-1 
niuose gyvenimo įvykiuose, jie* 
ir neturės pakankamai drąsos 
kovoti ir kentėti dėl idealo, ne
žiūrint kaip aukštas tas idealas 
būtų.

Netenka abejoti, kad dauge
lis jau yra suklaidinti Mrs. 
Sanger’s idėjų, jei akyliau ste
bime to viso eigą. Pavyzdžiui, 
1940 metų statistikos duome
nys rodo, kad šiame krašte gi
mimo skaičius kaskart mažėja.;

Šiomis dienomis važinėja po 
Naująją Angliją Mrs. Sanger'ir 
sHeidžia savo doktriną “Plan- 
ned Parenthood”. Nors tai yra 
ldbai aukštai skambantis pava
dinimas, tačiau nieko daugiau

PakrietinaslDS Comecti- 
crt AfMtaiSoKiepMK

Laikome sau už garbę bei 
prievolę kviesti LDS Connecti- 
cut apskričio kuopas į metinį 
LDS Connecticut apskričio su
važiavimą, kuris įvyks gruo
džio 15 d., 1940 m., Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, kampas 
Sttanley ir Church gatvių, New 
Britam, Conn. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Apskričio užprašytos šv. 
mišios už gyvus ir mirusius na
rius įvyks 15 d. gruodžio, 9 vai. 
30 m. ryte, šv. Andriejaus baž
nyčioje. Visi LDS nariai kvie
čiami dalyvauti šv. mišių auko
je. Taip pat kviečiame prisiųsti 
skaitlingai atstovus ir paruošti 
gerų nutarimų organizacijos ge
rovei.

Apskričio Valdyba:
Dr. M..Col*ey, pirm. 

B. Mičiūnienė, raš-ke

i

• ; • -*‘

Ir Filipinai nemiega. Vaizde parodoma, kad jie po 
J. V. saugumo vadų priežiūra daro manievrus ir štai 
vaizde matome utiioduoja kanuolę su dešimts-inčių 
šoviniu. Tas vyko Manila įlankoj.

Lietuvos Garbės Ženklu 
(OnHmj Ir MedaHų) 

Turėtoju Atidai

Akyvaizdoje fakto, kad 
apdovanojimas Lietuvos 
garbės ženklais yra laiki
nai nutrūkęs, bet yra svar
bu ir reikalinga sudaryti 
visų J. A. V. ir Kanadoje 
dabar gyvenahčių įvairiais 
garbės ženklais apdovano
tų asmenų pilną ir tikslų 
sąrašą, ypač dar ir dėl to, 
kad 1941 metais sueina 
•00 metų nuo L. D. K. Ge
dimino mirties ir gedimi- 
niečiai pageidauja viens 
kitą arčiau pažinti ir ata
tinkamu būdu prisidėti 
prie istorinės sukakties 
paminėjimo.

Lietuvos Pasiuntinybėje 
esamo sąrašo papildymui 
ir patikrinimui yra reika- 
Bnga, kad kiekvienas gar
bės ženklo nešiotojas atsi
lieptų laišku ir praneštų 
apie savę sekančias žinias:

1. vardas, pavardė, da
bartinis adresas;

2. darbas arba profesija 
apdovanojimo metu ir da
bar,

3. metai, kada ženklas 
pnpafiatas jr data kada 
faktinai įteiktas ir kame;

4. garbės ženklo pavadini
mas: ordinas ar medalis

■ mažiau kaip penkis vaikus, o 
■j šie penki teturės tik tris ir pu
sę. Po trijų generacijų arba 

(vieno šimtmečio, mūsų gyven
tojų skaičius bus nupuolęs iki 
i vieno - trečdalio dabartinio 

Tuo tarpu prieauglis yra dau-^^čiaus.
giau kaip dvigubai nupuolęs1 Toks reiškinys suprantama 
nuo prieauglio 1930 metų. Taip ruošia netik atskiram individui, 
dalykams stovint, aiškinama, 
kad 1950 metais bus jaučiamas 
žymus žmonių skaičiaus suma
žėjimas.

Priskaitoma, kad didmies
čiuose iš dešimt suaugusių 
žmonių teturi tik septynis vai
kus, ir jei gimimo skaičius ne
puls žemiau, šie septyni turės

____________________________________________________________________________ i

davinys praneša, kad iš viso 
Marianapolio Kolegijoje yra 19

-------- —. —— - »- 
■d i džiausiu LRK Pilnųjų blaivi
ninkų kuopų.
VALDYBOS RAPORTAI —

■ Vice-pirmininkas p. Mankus 
buvo labai dėkingas savo darb
ščiam draugui kun. Padvaiskui. 
Sakė, "kad be jo tai būtų buvę 
neįmanoma nuveikti tai. ką mes 
nuveikė”.

Raštininkas, Blavackas. pa
skelbė. kad iš viso blaivininkų, 
yra 136 nariai (pereitą metą 
buvo 129 nariai). Iš viso atva
žiavę narių buvo 34.

Iždininkė, p. Sidabtienė. su- 
. lyg savo knygomis, praneša, 
kad Cambridge kuopa įnešė $3 

. į iždą. Pereitais metais 1939 m. 
; buvo ižde $88.02. šiais metais 
1940, ižde yra $60.00.
ĮNEŠIMAI

į Kun. M. Urbonavičius patarė,
i kad daugiau parišvęstum mūsų 
(laiką, kad daugiau kuopų pri
trauktume.

Kun. Juškaitis įneša, kad $10 
nusiųstų kartu su pasveikini
mais nuo Centro Kuopos, kun. 
Jakaičiui Argentinoje.

Narys moka 25c. į Centro 
Kuopą ir į savo vietinę kuopą 
taip pat 25c.

REZOLIUCIJOS
Centro Valdyba kreipsis į bu- 

Įvusių kuopų narius, kad jie at
gaivintų, kuo greičiausiai savo

blaivininkų. Jisai, eidamas blai- kuopeles, būtinai skaitliu
vininkų prezidento pareigas pa
sižada stropiai atlikti savo prieš, 
alkoholinį veikimą Marianapo-; 
lio Kolegijoje.

Cambridge kuopa, praneša, j 
kad nors ir nedidelė kuopa, jie 

bet ir tautai nusižudymo gink- stengiasi kiek gali, kad blaivy-
lą ir veda prie savižudybės.

Socialinio gyvenimo ir viso 
gėrio bei tvarkos ardytojai, Į 
kaip tai Mrs. Sanger ir kiti, ne
pagalvoja, kad jie išplėšia iš 
žmonių širdžių pasitikėjimą sa
vimi ir paskandina baisiame 
moralės bolševizme.

ilgiausiai

P-lė Kil-
per savo

bes organizacija kuo 
egzistuotų.

So. Boston kuopa: 
moniūtė pranešė, kad
darbštumą dar pritraukė į sa
vo kuopą 2 nares. Jai gaila, kad 
ne vyrai. Ji sakė, .kad jai daug 
svarbiau, kad vyrai dalyvautų 
šiuose įvykiuose.

Worcesterio kuopa pasigyrė, 
kad turi apie 80 narių, viena iš

pasidarbavimą pietų Amerikoje 
ku $10. auka.
PASKAITA

Kun. Padvaiskas perskaitė 
kun. Bakano paruoštą paskaitą. 

“Alkoholis gali būti pasta
tytas tarp ištisos eilės nuodų, 
ir tiktai gali gerti tie. kurie e- 
są gavę leidimą nuo gydytojo.

Įrodinėjo, kaip yra naudin
giau priimti vandens negu alko
holio, nes mūsų kūnas yra su

_______________ 5
dėtas iš 75^ vandens. įrodinė
jo, kaip blogas yra alkoholio 
vartojimas ir ragina, kad ne
gertų.

Po paskaitos, kun. Abračins- 
kas. jaunas vikaras iš Šv. Petro 
parapijos, visus pasveikino.

Seimas pasibaigė kun. Juškai- 
čius sukalbant maldas. Seimas 
užsidarė lygiai 6 vai.

Walter C. Karaveckas, 
Raštininkas.

LAVVRENCE, MASS.

BEST WISHES FROM

Merrimack Co-operative Bank 
244 Essex St, Lawrence, Mass.

*

Lawrente Co-operative Bank 
21 Lawreitce St., Lawrence,Ma$s.

/

Members Home Loan Bank System

gas, bet turinčias nuoširdžius 
prijaučiančius blaivybės na
rius.

Kiekviena kuopa turėtų pa 
skaitąs apie blaivybę kiekvieną 
mėnesį.

Šios organizacijas nariai, bū
dami kokiuose viešuose susirin
kimuose. turėdami progos kal
bėti, kiek galima galbėtų apie 
blaivybę.

Visi blaivininkai rašytų į 
“Darbininką” apie blaivybę ir 
Centro Valdyba rūpintųsi, kad 
“Dartūniųke” būtų • blaivybės 
klausimai trumpais straipsne
liais atspausdinti, penktadienių 
numeriuose.

Pasveikinti kun. Jakaitį už jo

Bay Statė Merchants
National Bank

of

V

The Only National Bank In L awrence

Lawrence, Massachusetts
Founded 1847

Member of Federal Reserve insurance Corporation N

BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. J. Padvaiskas, 
— Pirmininkas; P. Maukus — I Vice-Pirmininkas; B. Jakutis— 
n Vice-Pirmininkas; V. J. Blavackas — Raštininkas, 7 Mott St., 
Worcester, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininke, 6 Commonwealth 
Avė., Worcester, Mass.; J. Svirskas ir P. Mažuknaitė—Iždo Glo
bėjai. “Darbininko” Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

.HTIUUIj

PROTOKOLAS
CHRISTMAS GREEnNGS FROM

SEASOtTS GREETMGS FROM

4

SEASOtTS GREETMGS FROM

ANDREVV WILSON COMPANY

Roofmg and Sheet Metai Work

616 Essex Street Lawrence, Mass.

(Tąsa) 
PRAKALBOS

Po oficialiojo seimo atidary
mo, seimo pirmininkas p. Svirs
kas pareiškė keletą labai gražių 
minčių apie blaivybę. Jis ragi
no, kad mes, blaivininkai, vie
šai pasirodytume savo norus, ir 
troškimus.

Tuojau po savo prakalbos, 
seimo raštininkas p. Karavec- 

_____  __ kas buvo paprašytas, kad pers- 
(apvafas) ir_______ laip&- kaitytų pereito meto protokolą.

Perskaitytas protokolas buvo 
priimtas be jokių sunkenybių.

Kun. M. Urbonavičius, MIC., 
įrodė savo prakalboje, kad blai
vininkų susirinkimai turėtų tu
rėti daugiau susidomėjimo ir 
daugiau turinio. Šalia to jisai 
įrodinėjo girtuokliavimo kenks
mingumą, ne tik kūnui, bet ir 
ridai. Bako: “girtuokliavimas 
kenkia sveikatai, o ypač labiau- 

Icoji meilė, pavjgbs ir kenkia protui. Protas yra
fijflfl visi « turtingiausių dovanų,
vęs. Ką jie UŽraMo^ ŽO taigi kaip tik jį reikia ir bran
tą pražudo. ginti. Blaivybę galima sujungti

aio, kas paprastai liūdy- 
muose pasakyta.

Laiškai su prašomomis 
žiniomis adresuoti ni:

Lithuanian Legation 
2622 —16th St., N. W., 

Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
1940 m. lapkričio mėn. 18.

Girtuokliavimą*, MMft*

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

'su protingu gyvenimu, nes čia 
žmonės daugiau rūpinasi išla
vinti savo protą. Todėl mes pri
valome pašvęsti savo laisvą lai-' 

(ką platinimui blaivybės idėjos”.
Kun. Juškaitis pabrėžė, kad 

■ypatingai reikia platinti blaivy- 
ibę tarp jaunimo. Jisai kaltina 
(prohibiciją. “nes ji išmokino 
i jaunimą girtuokliauti”.

Kun. Padvaiskis. pasveikinda- 
Imas visus susirinkusius, išreiš
kė savo džiaugsmą, kad nors 
saujelė blaivininkų susirinko. 
Sakė, kad mūsų saujalė nenu- 
silpnėjo, bet pasitraukė visi blo
gieji, ir dabar turime tą tikrą, 
stiprų fundamentą (pastaba: 
beveik visi nariai — moterys).

Jis priminė “mums, kaip svar
bu yra blaivybės klausimas. Sa
kė, kad “Europoje, ypač fašis
tinės valstybės agituoja prieš 
alkoholizmą”.

Jisai pataria, kad kiekviena 
kuopa turėtų savo dvasišką va
dą. Ragina, kad daugiau daly
vautų dvasiškija, nes žmonės 
atsižvelgia ypatingai į savo va
dus — dvasiškius.

Jisai nori, kad blaivininkų 
nariai daugiau, aktyviau veik
tų. Kad jie įsigytų daugiau e- 
nergijos — “elektros”. Kad visi 
mūsų nariai griebtųsi 
nos ir pradėtų labai 
prieš alkoholinį darbą.

RAPORTAI
Marianapolio Kolegijos kuopa 

No. 51

! 
I

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par, salėje, St George SL, Norwood, Mass. į- 
vyk« LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti.

'‘■■'U i*
‘■ųi'H ■■ c,v

I

Kwn. P. J. Jakaitis, Dvasios Vadas. 
Antanas Zaveckas, pirmininkas, 
Tomas Vehriackas, raštininkas.

SANDLER’S
DĘPARTMENT STORE

Bargains Always
256 Essex Street Lawrence. Mass.

305 ESSEX STREET. LAVVRENCE, MASS.

M. J. MAHONEY

J. W. Mahoney Joseph A. Mahoney
FUNERAL DIRECTOR 

Ėst. 1862
182 Hampshire St., Lawrence, Mass.

Tel. Day and Night 7113

BRIDES, GR1MES & CO.

Steam and Water Piping—Suplies and Tools

9 Franklin Street Lawrence, Mass.

Seasons Greetings

Member Federal Deposit Insurance Corporation

lawrence Savings Bank

Essex Savings Bank
plunks- 

sunkų

t 
z

I Essem Packing Company
READY-TO-SERVE MEATS

LAVVRENCE, MASS. ii
: Stud. Benjaminas /

t
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Rytinių Valstybių Žinios
HARTFORD, COHH.

L.D.S. 6-tos kuopos priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penkta
dienio vakare, tai yra gruodžio 
13 d. Bus valdybos rinkimas at
einantiems metams ir taipgi at
stovų rinkimas į Conn. Aps. su
važiavimą, kuris įvyksta 15 d. 
gruodžio, New Britain, Conn.

Susirinkimas bus svarbus, to
dėl prašomi visi nariai dalyvaut.

Rašt. A. J. P.

į

dieriui Silvestrui A. Butrimui 
vadovaujant, įžengia į Šv. Jur
gio bažnyčią legiono postų na-i 
riai su Amerikos, Kanados ir Į 
Postų vėliavomis: vėliavas seka 
garbės sargyba. Mokyklos vai
kai įneša naują vėliavą, legio
nierių dovaną mokyklai: sargy
boje eina Gudyno Posto virši
ninkai, lietuviai legionieriai:— 
pp. Silvestras A. Butrimas, Pet
ras Berens, Mykolas Senkus ir 
Juozas Bertmonas.

ROCHESTER, H. Y
Vėliavos Pašventinimo Ir

Įteikimo Programa
Gruodžio 1 d. pasiliks atminti

na šio miesto lietuvių gyveni
me. nes toje dienoje Lietuvių 
Amerikos Legiono. Jono Gudy- 
no posto 659 nariai, įteikė savo 
gražią dovaną Šv. Jurgio par. 
mokyklai. Toji diena buvo pas
kirta todėl, kad tai buvo 4-rių 
metų sukaktuvės nuo atsiskyri
mo iš gyvųjų tarpo vieno legio
nieriaus, a. a. Petro Mockevi
čiaus. Todėl likusieji draugai 
prisiminė savo buvusį draugą 
ir jo atminimui paskyrė tą iš
kilmių dieną.

Šventinimo Programa
3 vai. po pietų, posto koman-

Išstatymas Švč. Sakramento 
ir Palaiminimas.

Klebonas kun. Jonas M. Bak 
šys pašventina Amerikos vė-i 
liavą ir pasako karštą patrio
tišką pamokslą, 
kad gražu yra žiūrėti į tą mėly-' 
ną lauką su šviečiančiomis
žvaigždėmis ir į tas raudonas ■ 
ir baltas spalvas, kurios yra su
dėtos į šią vėliavą — laisvės 

! simbolį. Garbingas pamoksli-1 
įninkąs priminė, kad šioje šaly-į 
ije, kurią dengia šioji vėliava,' 
įmonės ištikrųjų turi pilniau-' 
šią laisvę visuose dalykuose — 
tikėjimo, spaudos ir žodžio lai-! 

svę.

M.J.Colney,N.D.
Lietuvis Gydytojas

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

odos ligų.

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

i* 3f

BROCKTON, MASS.

primindamas, ;

I

Season s Greetingskuria mes

Home National Bank

Britų karališkoji oro karo bomberių komanda skrenda per Egipto 
smiltynus į Italijos karo bazes, tikslu išdaužyti italų pulkus, kurie gadi
na anglų širdį.

Vėliavos išlydimos iš bažny- rens. Šovėjų skvadas iššauna 3 
čios ir paradas eina prie moky-! sykius, o Memorial Post 206 
klos, kurios kieme pastatytas Bugle and Drum Corps groja, 
naujas vėliavai stulpas, kurį Vėliavai pasiekus stiebo aukš- 
taipgi paaukavo Gudyno Postas tumą, kalbas pasakė Apskričio 

(459. čia stulpą pašventina kun. Amerikos Legiono komandie- 
Pranas J. Valiukas, parapijos rius Anthony V. Cotroneo ir vė- 

i vikaras. Vėliavą keliant aukš-:liavų pirmininkas A. Johns. 
(tyn, padaryta priesaika gerbti Mokyklos vaikai sugiedojo 
'šalį ir niekam neduoti dese- Star Spangled Banner ir įteiki- 
jkruoti tos vėliavos. Priesaikai mo iškilmės pasibaigia. Daly- 
Į vadovauja legionierius P. Be- viai suėjo į parapijos svetainę 

j ir gražiai linksminosi, o Memo
rial Posto muzikantai grojo, 
linksmindami žmones gražia 

I muzika. Vikaro vėlumoj^ visi 
; išsiskirstė, linksmai nusiteikę, 
I

dėkingi legionieriams uz dova
ną ir dėkingi Dievui, kad jie gy

vena laisvoje šalyje, kur tokios 

{iškilmės yra galimos.

Elektriką Virkite

Namuose, kuriuose randasi elektriki- 
nis pečius, reikia pripažinti, kad Kalėdi
niai pietūs bus pagaminti tobulai. Tai yra 
dėlto, kad elektrikinis pečius yra pilnai 
automatiškas, kuriame valgis nepervirs 
nei kepsnys perkeps.

i i 4. J?® šioms Kalėdoms įsigyti e-
tefctnkirų pečių už labai žemą kainą Jų v- 
ra didelis pasirinkimas. Galite gauti pečių 
instaliuotą mažiau negu $100.00.

BROCKTON EDISON CO
36 MAIN STREET BROCKTON, MASS

laisvė būtų panaikinta ir kad padėjo savo brangią gyvybę ko- 
būtų užtrauktas svetimas ša- vose už tą laisvę, 
lies jungas ir vergija, kokią naudojamės. Eidami pro didin- 
nori pasauliui užmesti Stalino gai plevėsuojančią vėliavą ant 
ir Hitlerio diktatūros. Nereikia'aukšto stulpo (kuris yra aukš- 
kąsti tos rankos, kuri tave peni, tesnis už visų pastatų stogus) 

AČIŪ j atiduokime jai tinkamą pagar-

Komitetas Amerikos Legiono **
Jono Gudyno Posto 459 taria ruOti 

nuoširdų ačiū visiems, kurie 
prisidėjo prie šio taip garbingo 

kurie 
' ap-i

neduokime niekam nesek- 
jos. Vyturys. of Brockton

KEARNY. N J
darbo. Dėkoja visiems, 
suteikė aukas ir prisidėjo 
garsinimais prie programos lai- Draugijos 
ke įvykusiose, vakarienės;
siems. kurie atsilankė į tą vaka- bos klubo draugiškas vakaras, 
rienę ir taipgi į vėliavos šven- Klūbiečiai gražiai parodė pa
tinimo ir įteikimo iškilmes. Zo- veikslus, iš pereitos vasaros 
džiu visiems, kurie tiktai ko- žvejybos sezono. Klubui vado- 

ikiu būdu prisidėjo darbu ar au- vauja kapitonas K. Mačiulis, 
komis, be kurių paramos šis kuris turi savo laivelį ir vyks- 
darbas nebūtų įsteigtas ir gar- ta žvejoti į tolimas jūras. Klū- 
bingai baigtas^ Lietuviai yra bas susiorganizavęs tik du me- 
dėkingi postui už gražią dova- tai. Narių yra 55. Klubas gra
ną. kuri netiktą! puošia parapi- žiai gyvuoja.

■jos nuosavybę, bet sykiu prime-Į Po programos buvo užkan- 

i na ri tuos mūsų lietuvius, kurių ^iai, kuriuos paruošė klūbie- 
Ijau nėra tarpe mūsų ir, kurie čiai. Draugas.

Lapkričio 28 d., Šv. Vardo 
svetainėje. įvyko 

vi- Liętųvijį-- Amerikiečių^ Žvejy-

(Narys Federal Insurance Corporation)

34 School St. BrotktOn, Mass.

Retai tokių iškilmių tenka 
matyti, nes ne kasdien jos gali 
būti surengiamos, todėl ir į- 
spūdis yra gilus, matant šalies 
vėliavos pagerbimo ir įteikimo 
iškilmes. Lietuviai, didžiojo 
pirmutinio karo veteranai, su
sispietę į Gudyno Postą ir459 
ir įteikdami tą dovaną parapi
jos mokyklai, pagerbė netiktai 
šią mokyklą ar Šv. Jurgio pa
rapiją, bet pagerbė visus šio 
miesto lietuvius, parodydami 
gyventojams, kad lietuviai yra 
ištikimi šaliai, kurią pasirinko' 

' už savo antrąją tėvynę, pagerbė
i 

taipgi ir savo draugą, žuvusį 
kovos laukuose, palikdami jam' 
amžiną paminklą — akmenį ir Į 
parašą prie vėliavos stulpo pa-' 
mato. Visgi negerai padarė tie, 

j kurie nesusirinko į tas iškilmes, 
ypatingai komunačiai, kurių nė 
vienas nepasirodė, turbūt, už
tai, kad čia buvo pagerbiama 
Amerikos žvaigždėtoji vėliava 
— laisvės simbolis, o ne rau
dona vėliava — vergijos ir 
smurto simbolį. Keista... žmo
nės naudojasi šalies laisve ir 
tuo pačiu laiku dirba, kad ta

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
BE VIKRUMO?

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma gruma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili- 

l jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
Į MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
sipirkit FEEN-A-MINT šiandien!

a e
10*

dtacy-Adams <Skoes

VVIND INNERSOLE <ft COUNTER CO., Ine.

15 Rutland Sauare Brockton, Mass.

Season s Greetings

People's Savings Bank
221 Main St., Brockton, Mass
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VIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES

Gruodžio 5 d., mirė, savo na
muose. 116 Bowen St., Rožė Oš- 
kiniene, 68 metų amžiaus. Ji pa
ėjo iš Punsko parapijos, Ameri
koje pragyveno apie 50 metų. 
Tapo palaidota iš šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčias, gruo
džio 9 d., 9 v. r. Paliko sūnų 
Motieųj Oškinį, kurs yra Bosto
no Ugniagesių Departamento 
narys, ir dukterį ponią Chase, 
kuri gyvena Kalifornijoje, ir 

į brolį Petrą Plenskį.

vadovybėje, įvyksta prakalbos 
apie Lietuvą. Svarbiausiu kalbė
toju bus neseniai iš Lietuvos pa
bėgęs adv. Stasys Gabaliaus- 
kas. Visi kviečiami atsilankyti 
ir išgirsti vieno iš Lietuvos pir
mųjų pabėgėlių.

J. E. Kardinolas (/Conadl iš
siuntinėjo kunigams laiškini, 
kad jie, bažnyčiose, primintų 

(žmonėms pareigą už&iregistruo- 
Itl Laikui užsibaigus gali būti 
daug nemalonumų tiems, kurie 
neužsiregistruos.

Jo Eminencija prisiuntė kuni- 
i gams antrą laišką, kuriame ra-

Per “Darbininką” aukavo Lie-. gina juos skelbti žmonėms, kad 
tuvos pabėgėliams $1.00 Juozą-• neskaitytų blogų raštų.

; pas Petrauskas. Tas doleris yra]
sykiu siunčiamas su koncerto pi
nigais, kurių tuoj susidarys 
$500.00, į Federacijos Centrą 
Lietuvos Gelbėjimo Fondam

Gali ir kiti Lietuvos gelbėtojai 
pasekti pono Petrausko pavyzdį 
ir, kada tik išgali, aukoti per 
“Darbininką” ar Federacijos 
skyrių į Lietuvos Gelbėjimo 
Fondą.

Gruodžio 8 d., 8 v. v., bažny
tinėje salėje, sodalietės, vado
vybėje kun. K. Jenkaus, suvaidi
no naują veikalą: “Prarastas 
Pašaukimas”. Tąjį gražų veika- 
lą sulietuvino pats kun. K. Jan
kus. Vaidinimas pavyko. Žmo
nių buvo pilna salė. Sodalietės 
labai gerai vaidino.

SVEIKSTA PO OPERACIJOS
Gruodžio 13 d., 8 v. v., bažny

tinėje salėje, W. 5th St., So. 
Bostono Federacijos Skyriaus

DAKTARAI

lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
*o. ®o*ton, Mara

TKL. 8O(J Boston 26BD
Ofiso valandos nuo 9 nd 12, nu 
1:38 Md * ir nuo 6:30 fld 9 v. r 
Btrtdninln nuo 9 fld 12 v*L dtana 
•ttbatoHds nuo 9 fld 6 vai. vakare 
NedOcmi* nuo 9 fld 12 raL

(pagal retarų)

Pereitą šeštadienio vakarą p. 
Jonas Kumpa, “Darbininko” 
spaustuvės Intertype operato
rius, susirgo ir buvo nuvežtas į 
Carney ligoninę. Tą patį vaka
rą jam padaryta apendix’o 
operacija, kuri pavyko, p. Jo
nas Kumpa sveiksta. Tikimės, 
kad jis su Dievo pagalba pa
sveiks ir už poros ar kiek savai
čių galės grįžti darban.

p. Kumpą dabar pavaduoja p. į 
R. židžiūnas. |

VYČIAI — SOUTH BOSTON

T*l. TROwt>ridge 6330.

' ... 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVAJIO STREET, 

Kampas Zaman siti Cootral Są^ 
Ca«M>rMge, Mas*.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 8 — S

(VAROS SKELBIMAI
REIKALINGA mašinistų ir 
toolmakerių. Didelė darbo įstai
ga duoda gerą progą įsilavinu- 
siems machanikams dirbti. At
sišaukite :

UNIVERSAL MACHINE CO. 
1200 So. Eutaw St., 

Baltimore, Md.

Radio Mechanikas
Taisau įvairių rūšių radijus. 

Darbą atlieku pirmos klasės ir 
nebrangiai už jį skaitau. Taipgi 
pataisau durų skambučius ir 
sudedu naujus. Reikalui esant 
kreipkitės pas JONĄ TUMĄ, 
496 E. 7th St., So. Boston, Mass.

(12-9)

I

Sekmadienį, gruodžio 8 d., į- 
vyko Lietuvos Vyčių 17 AJg. kp. 
susirinkimas savo kambariuose. 
Apart kitų svarbių dalykų, iš
rinko valdybą 1941 m. Valdybo
je yra šie nariai:

Pranas Razvadauskas, Pirmi
ninkas :

Felicija Grendelytė, Vice-Pir- 
mininkė:

Protokolų Raštininkė: Joana 
Lengvinaitė;

Pagelbininkė: Marion Maso- 
nytė;

Ona Razvadauskaitė, Finansų 
Raštininkė:

Bronius Skrickus, Iždininkas.
Adv. Jonas Grigalus ir Jonas 

Petrauskas, Iždo Globėjai;
Petras Bukota, Maršalka.
Board of Directors: VL Bra

zauskas, Pranas Grigaliūnas, 
Vincas Kleponis, Anelė Mark- 
saitė, Marijona Matuzaitė, Ste
ponas Mickevičius, Longinas 
Švelnis.

Dalyvavo daug narių ir tvar
kingai pravedė susirinkimą. 
Pirm. Adv. Antanas Young-Jan- 
kauskas pereitais metais daug 
dirbo Vyčių labui. Linkime nau
jam pirmininkui, Pranui Razva- 
dauskui ir visai 1941 m. valdy
bai sėkmių ir gražios darbuo
tės. A. E. L,

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Neketinkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
neumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
dcaudėjimų. išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išatrindami su 
P*in-Expelleriu. šis sensacingas Uni- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Patin- 
Eapellerio su inkaru aat dėžutė*

WOODSTOCK
Y P E W R I T E R S

!Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg. 
SO Federal St., Boston, Mass. 
1. . _UBert>;fS0M)8

ry* » y-K e-

“GARNYS” 
porą sąvaičių V. ir M. 
(Baliukoniutė). 40 Mill

Prieš 
Vaitkai 
St., Dorchester, Mass. prieš po
rą sąvaičių St. Margaretos ligo
ninėje susilaukė gražios dukre
lės. Motina ir naujagimė jaučia
si gerai. Sveikiname.

APIE LIETUVĄ

PRAKALBOS
. I J ,8. UIU-m-L- ' »l

PENKTADIENį

Gruodžio-Dec. 13 d., 1940
Kalbės Advokatas Stasys Gatafiauskas, ką tik g Lietuvos pabėgęs.

PRADŽIA* VALANDĄ VAKARE

Mes daug skaitome laiškų ir raštų apie mūsų pavergtą tėvynę. Bet, 
štai, veiklus lietuvis darbuotojas p. Adv. Stasys Gabaliauskas, vienas iš 
pirmųjų pabėgėlių, kalbės mums ir gyvu žodžiu nušvies Lietuvos žmonių 
nepanešamus valgus.

Jis kalbės lietuvių bažnytinėje salėje, Cambridge, Mass. gruodžio 12 
d., 7:30 vaL vakare.

Dieną prieš, t. y. gruodžio 11 dL, jis kalbės Noraroodo lietuvių bažny
tinėje salėje.

Visi skaitlingai rinkitės į šias svarbias prakalbas. Kviečia —
So. Bostono Federacijos Skyrius.

Iki prakalbų pasiskaityk šį skaudų iš Lietuvos laišką, kurs tilpo laik
raščiuose:

“Šiuo turime brolem amerikiečem pasiskųsti kad mum kamunistai 
skelbe laisve ir visokiu gerovių bet jie tiktai meluoja niekuo laikraščiuose 
mum neberašo. Komunistai šlepe visko. Nieko mum žinate neduoda. Da
bar mes nebežinom kas pasauli dedasi. Mes niabegalime akim matyti, au
sim klausyti, protu galvoti tik turime pilno teise kūno pratinti prie fiziš
ko atsparumo. Žeme mūsų, su visu prakaituotu turtu, tapo nebemusų. 
Reiškia ir aš likau be nieke. Mano tranas ir mano siela niebemano. Komu
nistai moka tik visko atimti. Viskas iš krautuvių baigiasi ištuštėti tuo 
ištuštės ir aruodai. Mes dabar likom vergai visi- Ir skurdas visiems ligei, 
kaip ponam, kunigam taip darbininkam bežemem krautuvininkam net ir 
ubagai tapo tik vergimo aukomis. Kamunistais visi skaudžei apsiriko nes 
niekam komunistu valdžia nėra gerove bet vergija. Komunistu viriausybe 
tik vagis grobikai graugerei žmogžudžei ir tamsuoliu gauja. O, kaip kiau
ri vagies Stalino ranka brolei amerikiečiai saugokities komunistiškos sta- 
liniškos diktatūros. Prašykite, kad bažnyčios pridėtų prie pamaldų šven
tas Dieve nuo komuno saugok mas Dieve. Sudieu, brolei, laisvoji gražio
ji Lietuva?”

★ ★

Tėvas Rašo Apie Savo Vaikus
Per kiek laiko mes rašė

me, straipsnius apie tėvus 
ir jų vaikus, ir apie jų kai- 
kurias problemas. Mums 
labai malonu pranešti, kad 
gavome daug atsiliepimų 
į mūsų tuos straipsnelius. 
Gavę nuo tėvų laiškus a- 
pie dalykus, kurie suka jų

ryti. Jų vaikai auga be jo
kių atsakomybių. Gal pir
mas žingsnis reikalauja 
geriau suprasti šitą padė
jimą. Galimas daiktas, kad 
šiandien bedarbė ypatin
gai liečia jaunuosius. Per 
savaites jie bando rasti 
darbo, matydami, kad to 
darbo nėra jie imasi už ko 
kito. Jie nuduoda, kad 
jiems niekas nerūpi, nieko 
nepaiso jie, bet daugumoj 
atsitikimų tai nėr teisybė, 
jie nenori, kad kiti many
tų, kad jų drąsa atimta.

Pažįstu du vaikinu, kurie 
per mėnesius kasdien ieš- j 
kojo darbo. Parėję namon 
tėvai juos vis barė. Galų 
gale jie daugiau ir dau
giau laiko praleido kitur. 
Namai jiems įkyrėjo. Tai-, 
gi ar ne patartina tėvams 
bandyti suprasti jų vai
kus?

Laikykime omenyje, kad 
Amerike, žmonės reika
lauja laiko poilsiui ir ge
riems laikams. To mes ne
žinojome sename krašte.! 
Mūsų vaikai apie tai iš-1 

i moksta mokyklose ir kito
se vietose. Jei tėvams ne
patinka kai vaikai bėga 
žaisti, tai ką vaikai turi 
daryti?

Suprantama, kad tie 
žmones, kurių vaikai el
giasi kaip viršminėtame 
laiške parašyta juos labai 
kritikuoja. Bet kritikavi
mas neišriša problemą.

Gražumu apkalbėkite 
dalykus su vaikais ir tei
kite jiems pagelbą. Jie no
ri, kad visi juos laikytų 
kaipo tipiškus amerikie
čius. Jie nori jausti atsa
komais. Jie ištikro nori, 
kad visi juos mylėtų. Jei
gu tik mes tą suprasime 
tai rasime laiko atsisėsti 
su savo vaikais ir stengtis 
viską, ypatingai apie dar
bą, su jais apsvarstyti.

Daug miestų, ypatingai

I

Matome, kad daug tėvų 
mano kaip viršminėtas tė
vas, jie nežino nei ką da-

didesni miestai, turi orga
nizacijų, kurios kaip tik 
žinc, kaip apsiveikti su ši
tokioms problemoms. Jos 
mums pagelbės. Jeigu 
Tamstos pageidaujate 
vardus tokių organizacijų 
savo mieste — jeigu gyve
ni mieste 
man,
jums geriausios organiza
cijos.

parašykite
aš pasiųsiu vardą

MEDUS
Grynas bičių medus, ku 

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

(VAROS SKELBIMAI
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Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove 4 Furnace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

Soofti Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKA1, Sav. 

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mara

Juozas M. Difc
Laikrodininkas I

Parduodu (vairiausios rūiiea •uk
siniu* ir sidabrinius daiktus.
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Taipgi ir palaima

366 WEST BROADWAY 
So« Bwton, Mm*.galvas, galime bandyti iš

rišti tas problemas. Sten
giamės asmeniškai atsa
kyti visus tuos laiškus, ir 
spaudoj vartojame tik 
tuos, kurie ir kitiems tė
vams yra įdomūs.

Vienas skaitytojas mums 
parašė sekantį laišką —

“Jau Amerike gyvenu suvirs, 
30 metų. Kai atvykau, man tik 
rūpėjo rasti darbo ir sugrąžinti 
tėvams pinigus, kuriuos jie taip 
sunkiai dšjo dėl mano išvažia
vimo į naują kraštą. Aš jiems 
sugrąžinau pinigus Iki paskuti
nio cento. Apsivedžiau. Sulau
kiau šeimos. Mes gražiai gyve
name. Bet šiaadien vaikai visai 
kitoki negu vaikai buvo mano 
dienoje, šiandien mano vaikai 
visai nesistengia rasti darbų. 
Jie visada skolina pinigų nuo 
mano žmonos ir nuo manęs ir 
niekad nei nebando atmokėti 
tas skolas. Jie sako, kad 
susiedų vaikai taip daro — ma- ( 

prie metodistų sektos, pakeitė no lenkai, vokie-';
čiai, žydai ir švedai. Sudriskę į 
jie visi aut gatvių žaidžia, rė
kia. Mes, jų tėvai, niekad ne-

VISŲ DĖMESIUI

Šidlauskas Pharmacy, 373 W. 
Broadway, So. Boston yra tai 
seniausia lietuvių vaistinė. Šio
mis dienomis p>p. Šidlauskai, sa
vininkai, vaistinę gražiai atnau
jina. Yra pastatytas naujas bu
fetas, įtaisytos naujos moder
niškos šviesos. Šią savaitę at
naujinimo darbas bus užbaigtas.

So. Bostone metodistų žiny
čių paversta komunistų lizdu. 
Žinyčios ministeris B. F. Kubi
lius dabar vadovauja komunis
tams. Lietuviai komunistai yra 
uolus metodistų rėmėjai. Va
dinasi, komunistai prisiglaudė
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šeštadienį, gruod. 7 d., 1940 ’ 
lankėsi “Darbininke” p-nas Ro- 
maldas Danelis iš Montello, 
Mass.. senas L. D. S. narys. Ap- 
simokėio prenumeratą ir užra 
šė naują skaitytoją Kalėdų do
vanoms.

savo kailį, kad apsisaugotų pa-’ 
tys save ir savo veiklą nuo. 
valdžios tyrinėjimų.

rx T? IT H įiriiaai '

GRĮŽO Iš LIGONINES.
Gruodžio 6 d., Algerdas Ma

siulis, 436.E. 6th St., po sunkios 
opendicįto operacijos grįžo na
mo. Algerdo tėveliai yra seni 
“Darbininko” skaitytojai ir 
nuoširdūs rėmėjai. Linkime p. 
Masiuliių^j^tai įsveikti.

I

»
i

>

U

L Street Lkjuor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Kazys Stravinskas, Vedėjas

SPECIALSS BARGENAI

HILLCROFT RYE DEGTINĖ
4 metų — Bottled i n Bond —100 proof 

81NGL E TON BRANDY
Apricot — Cherry — Blackberry 5th
VAL VYNAS, 5th
Port — Sherry — Muscatel

. LA 35c., 3 už

Peter P. Plevack 
(PLE VOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengt ja*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
8—•—9—12 mėnesių iAsūnokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso Ir stato kaminu*. 

Gera* Darbas — Kaino* Žemos

324 E St.,So. Boston.
r E L. ŠOU 1462

A pakelt H s rimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

p. B. F. Kubilius didžiuojasi,'“'*’ IL'.’ f* "V**’ “c’l
d iis turis nrocra vadovauti 186111 * *** £U Wly-į

susioms kelnėms ir be kepurės.1 
Mes visada būdėme gražiai,' ; 
apsirėdyti, šiandien jaunieji ne- į! 
paiso, koki yra jų drabužiai, 
jiems nerūpi išsimokinti ko ge
ro, nerūpi apsivesti, turėti savo: 
namą ar tanelį. Jiems nepatin-, 
ka mūsų nupirkti namai. Kai> 
šitų vaikų tėvai miršta, jiems' 
rūpi kuegrdčiausia parduoti 
namą kad tik gavus kiek nors 
pinigų aat rankos. Vasaroj pa
siėmę šėtrą laukuose gyvena. 
Jie žuvauja, medžioja, visai ne-. 
paiso, kad tiems dalykams ne 
laikas...”

kad jis turįs progą vadovauti 
komunistams.

Kiek laiko atgal So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Kliubas nuta
rė neduoti komunistams sve
tainės. tai dabar, sakoma, p. 
Kubilius išrūpina komunistų 
organizacijų parengimams mie
sto svetainę. Įdomu, ar miesto 
valdžia žino, kad miesto svetai
nė naudojama komunizmo pro
pagandai ? KlousčuAos.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. 
kun. A. Abračinskas buvo mwp' 
kęs į Worcester, Mass. ir daly
vavo talkoje šv. Kazimiero lie
tuvių par .40 valandų atlaiduose..
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Pristatymas dykai —Telefonas ŠOU 4147
195 L STREET (J. StrigūM name)—So. Boston

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

Y VON N Ė NIAUKA, ,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636

S fafificvičitK Ir SūntK
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teise*

254 W. Broadway,
80. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyvan. vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 2637.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph I.Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway 
So. Boston, Msp«. 

O. A. ZaMakzz F. E. Zal*t*ka* 
Graboriai ir Bals&muotojal 

PatarnarinuHi ėUeaą ir n*kt| 
K*ply€i* šermenim* dykai 

NOTARY PUBLIC
T*l. 8OU B**ton 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609 7
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Antradienis, Gruodžio 10, 1940

Balsas Iš Gyvųjų Kapų

KAS GIRDĖTI . LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Nors ir keistas antgalvis, betjvenimas mums veltui, bet dra-
, .----- • , , įr kiti reikalingi daikte-;

liai turi būti mūsų pačų pasirū
pinami. Todėl, kurie neturim { 
giminių nei draugų, esame pa-, 
miršti. Ypač dabar žiemos lai
ku mums kaikuriems būtų labai j 
reikalingas šiltesnis drabužis, 
bet kai neturim už ką nusipirk-! 
ti, tai turim dantis sukandę; 
kentėti, čia yra drabužių ir ki
tokių daiktų krautuvė, kurioje į 
viskas pigiau negu mieste, bet j 
kai neturim pinigų tai ir krau-į 
tuvė mums nereikalinga, ir proj 
ją eidami, turime užsimerkti, į■ i 
nes ji mus vilioja.

Nors mūs nedidelis skaičius 
lietuvių, bet mes tarp savęs 
draugiškai sutinkame. Dažnai 
.suėję pasikalbame, pasidalina
me vienas kito mintimis, ir jei 
kuris kokį daiktelį gauname, tai 
tarp savęs broliškai dalinamės. 
Neretai būna ir taip, kad gavę 
cigaretų, tai ir tuos tarp savęs 
dalinamės, o iš nuobodumo tik
rai labai norisi rūkyti. Čia pas 
mus ateina laikraštis “Darbi
ninkas” draugo S. Gabralevi- 
čiaus vardu, kurį mes tarp sa
vęs pasidalindami skaitome. 
Taipgi kaikurie draugai pri
siuntė knygų, kurias pasiskai
tome.

Gerbiami katalikai lietuviai, 
gal jūs pilnai suprasite ir at
jausite šitą mūsų laišką. Gal 
jūs ištiesite savo malones ran
kas dėl mūsų nelaimingų, gyvų 
numirėlių. Atjauskite mūsų ne
laimingą likimą. Aplankykite 
mus nors su laiškeliais. Jeigu 
kas turite kokią perskaitytą 
knygelę, prisiųskite mums, mes 
padėkosim iš gilios širdies, nes 
kada mes skaitome, tai laikas 
greičiau prabėga. Mes sanatori
jos ligoniai lietuviai, širdingai 
prašome jūsų ir finansinės pa- 
gelbos. Labai norėtume nusi
pirkti, kokį šiltesnį drabužį ar 
kitą reikalingą daiktelį, bet, 
deja esame beturčiai, turime 
ieškoti, kad kas paskolintų, bet 
kas čia tau skolins.

Brangūs lietuviai, gal jūs ra
site būdą surinkti vieną kitą 
centelį, gal patys rasite laisvą 
atliekamą centą. Jūs prašome 
per šį laikraštį pasigailėkite: žiovaujant p-lei Harriet Lukas, 
mūsų nelaimingų. Atjauskite įjos gražiai ir sutartinai padai-

kaip mums, kandidatams į šal
tus kapus, gal bus ir tinkamas, 
nes čia esame patalpinti džiova 
(T.B.) sergą ligoniai, o ta mū
sų ligo yra ilga ir retai pagydo
ma. Galima sakyti iš šimto tik 
kaikuriems laimingai pasitaiko 
pagyti ir pilnai pasveikti. Dėlto 
mūsų sanatorija yra toli nuo 
visų miestų ir ant aukštų kalnų. 
Nuo mūs arčiausias miestas yra 
Baltimore, kuris ir tai nuo sa
natorijos 70 mylių, o mūsų į- 
staiga, palyginus su Baltimore 
miestu, stovi 600 pėdų aukš
čiau. Šioje senatorijoje yra 600 
džiovininkų — ligonių, visokių 
tautų ir tikybų, išskyrus žydus 
ir negrus, tarp kurių esame ir 
12 lietuvių.— 10 vyrų ir 2 mo
terys.

Silpni ligoniai patalpinti ligo
ninėje, o stipresni patalpinti 
tam tikrose pastogėse (Shack), 
kurių yra 9—5 dėl vyrų, 4 dėl 
moterų. Po tomis pastogėmis 
mes turime gyventi ištisus me
tus. Daktarai sako, kad dėl 
mūsų ligos reikalingas tik oras, 
todėl mes tik oru gydomės. Ki
tokių vaistų dėl mūs ligos nėra.

Be to čia yra kita nemaža li
goninė, kurioje patalpinti ma
žamečiai vaikučiai, kurių čia 
yra 80 abiejų lyčių. Toj pačioj 
ligoninėje šie vaikučiai turi sa
vo mokyklą. Taipgi šioje įstai
goje yra ir bažnyčia. Sekmadie
niais maldininkai turi dvejas 
pamaldas. Iš ryto atvažiuoja 
katalikų kunigas ir laiko pa
maldas. Kada katalikų pamal
dos pasibaigia, atvažiuoja pro- 
testonų kunigas, kuris aprūpina 
tikinčiuosius protestantus. Pa
maldos būna toj pačioje bažny
čioje ir visi tą patį Dievą garbi
nam. Čia 
nuobodu, 
neturim 
Jei kuris 
tie patys

Sekmadieniais atvažiuoja iš 
Baltimorės ekskursinis busas, 
kurį visi einame pasitikti. Ku
ris iš mūsų sulaukiam lankyto
jų, tas esame linksmas ir lai
mingas. Kurie nesulaukiam lan
kytojų, tie jaučiamės apsivylę 
ir susigraudinę — grįžtame nu
liūdę su tuščiomis rankomis ir _ __ _ _____ ~ t
su liūdnomis mintimis. Pragy- mus, nes mes nekalti ir nelai- navo “Qražių dainelių daug gir

dėjau”, “Plaukė Žąselė” ir “In- 
dian Love Call.” p. Kastas Sa
bonis, vargonininkas Dievo Ap- 
veizdos parap., akompanuojant 
jo žmonai p. Leokadijai Sabo- 
nienei, kaip visuomet savo išla- 

, vintu baritono balsu sudainavo 
“Temsta dienelė” f 
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Kasdieninė nacių programa. Nėra nei vienos dienos, kad nacių bombnešiai neatsilankytų į britų žemę. 
Jie atsilankę kasdien palieka kalnus griūvėsiu, ugnies ir užkastus griuvėsiuose pasislėpusius nuo bombų 
skeveldrų žmonelius. Britų kariai ir kiti gelbėtojai, tik karo mašinoms apleidus sceną, jie ryžtasi išgelbėti 
anuos užgriautus, gal net užmuštus nekaltus žmones.

panavo jos vyras K. Sabonis. 
Gražiai solo išpildė mergaičių 
choro vedėja, p-lė Harriet Lu
kas “Audra Girioje” ir “Lilac

Prosevičiūtė. Mergaičių choras 
“Kur bėga Še- 

“Oį džium, džium”, ir »

mingi! Turime pilną viltį, kad 
jūs lietuviai ir lietuvės katalikai 
ir katalikės mus atjausite ir su
teiksite mums šiokią, tokią pa-
gelbą. Su širdingiausiais linkė- Tree”. Jai akompanavo p-lė E. 
jimais, sanatorijos lietuviai.

Petras Jankus, dar padainavo 
Statė Sanatorium, šupė” ir

Maryland. drauge su publika, vadovaujant 
j p-lei Lukas, padainavo “Kai aš 
i turėjau kaime mergelę”.
; Paskiausia kalbėjo pats šios. 
Ipastogės šeimininkas, sąjungie- 
jčių prietelius, kleb. kun. Anice- 
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CHKA60.ILL
(West Pullman)

2. Basilius, Juozas, kilęs iš 
Stirbaičių km., Gaurės valsč.

3. Balkus, Andrius Jonas, ki
lęs iš Genionių km., Trakų aps
kričio. Paskutiniu laiku gyveno 
Chicago, III.

4. Bingelienė - Čiuoderytė, 
gyveno New Yorke.

5. Jacikevičius, Izidorius, sū
nus Antano, kilęs iš Barsukinės 
km., Tauragės apskr. Gyveno

mums labai ilgu ir 
Daugumas iš mūsų 

giminių nei draugų, 
ir turi draugų, tai ir 
mus baigia pamiršti.

8
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nių km., Trakų apskr.

8. Kvederaitė, Juzė, kilusi iš 
Skaisgirio valsč., Šiaulių apskr. 
Pavardė po vyru nežinoma. t

9. Malinauskaitė, Ona, kilusi 
iš Smalių km., Joniškio valsč. 
Vyro pavardė nežinoma. Gyve
na Chicago Heights, III.

10. Mikalauskas, Dr. Antanas, 
gyvenęs Klaipėdoj, Berlyne, 
Kaune. Amerikon atvyko prieš 
metus.

11. Radžiūnas, Kostas (Gust 
Rogers). Gyvena Čikagoje. Jam 
yra laiškas iš Berlyno.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi tuojau 
atsiliepti. Reikalas yra skubus.

LIETUVOS KONSULATAS
30 North La Šalie Street 

Chicago, Illinois.

BROCKTON, MASS

Merry
Christmas

Happy
New Year

i
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KONCERTAS PAVYKO
Moterų Sąjungos Chicagos itas M. Linkus. Programos ve- 

Apskrities koncertas įvyko deja bei Moterų Sąjungos Chi- 
sekmadienį, lapkričio 24 d., šv. cagos
Petro ir Povilo parapijos salėje, Albina Poškienė padėkojo kun. 
West Pullmane, Moterų Sąjun- j Linkui už parodytą prielanku- 
gos 7-tos kuopos globoje. Iki mą; Moterų Sąjungos 7-tai kuo- 
šio laiko apie jį niekam plačiau pai bei jos narėms Mateišienei, 
neparašius, noriu tai padaryti, ’Pasko, Jankienei, o ypatingai p. 
nes jis buvo daugiau negu sėk
mingas.

Nors koncertas ir buvo pra
dėtas garsinti gan anksti, bet 
visgi tą dieną pasitaikė net 3 Saboniams; Marijonai ir Boni- 
svarbūs parengimai (jų tarpe|facui Janušauskams; p-lei Har- 
,ir Labdarybės draugijos meti- * ’ ’ 
nis seimas), ir dėl to, tur būt. 
atsilankė publikos neperskait- 
lingiausiai.

Programą pradėjo Nekalto 
Pras. Sodalicijos mergaičių 
choras, iš Marųuette Parko, va
dovaujant p-lei Harriet Lukas.

!
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
Iš KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass

Telefonas
Worcester, 5-4336

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston ‘

PHONE
So. Boston 

2271

ediral Savinos

5ECURITY
fi

dėl ateities mūsų veikimo. 
Kiekvienas kalbėtojų pageida
vo, kad čia sudarius lietuvių 
centrą, ir kad ventras pradėtų 
ką daugiau veikti, kad pagy
vinus lietuvių gyvenimą. Iš tų 
pareiškėjų minčių buvo ir to
kių, kurie to tikrojo lietuviško
jo noro ir pasiryžimo dėl atei
ties neturi, ar gal to neįvertina, 
nes lietuviai yra nuo senovės
gana kieti, sunkiai prijungiami ’Waterbury, Conn. 
bent prie kokio svarbesnio dar
bo. Kuomet lietuvis įsitikrina, 
išsijudina, tuomet viską gali 
nugalėti. Todėl reikia tikėti, 
kad mes visi susiprasime ir į- 
vertinsime pastangas — sukur
ti čia didelę lietuvių koloniją. 
Mes visi išeiviai lietuvia, priva
lome gaivinti, ugdyti savo jė
gas ir pareikšti pasauliui, kad 
mes dar nemirėm, ir niekas mū
sų negali išmarinti, nes mes tu
rime tokią pat teisę gyvuoti 
kaip ir kiekviena kita tauta.

Pietūs buvo geri, todėl reikia 
išreikšti padėką toms moterė
lėms, kurios dėl to daug pasi
darbavo. Jų pačių buvo girdėti 
nusiskundimai, kad jos kur kas 
daugiau tikėjosi turėti svečių, 
bet, kaip sakoma, daug pa
kviestų, bet mažai išrinktų. Čia 
yra daug tokių, kurie vadinasi 

ir Pa* į lietuviais, bet tikrenybėje jų 
širdyse tos lietuvybės jau nėra. 
Jie atšalę, ir jie eina su mūsų 
tautos pardavikais, Stalino ver
gais. Aš nenoriu tikėti, kad 
daugelis tų vergų pasiliks ver
gais visados. Prašvis dienelė, 

čių pagamintomis vaišėmis, iki kad įr jie praregės ir pamatys 
laikas neišmušė 
šaukdamas visus 
čius.

6. Klimaitis, Kazys, gyvena 
Čikagoje.

7. Kubekaitė, kilusi iš Jurgio-
l

Apskrities pirmininkė

Aleksandrai Zubienei, kuri ne 
tik darbu .aukomis, bet ir pi
nigais prisidėjo prie koncerto: 
artistams Leokadijai ir Kaštui

riet Lukas bei jos choro 8 na
rėms, kad jos šį vakarėlį pa
šventė išpildymui mūsų progra
mos: p. Kotrinai Račkienei; 
p-lei Em. Prosevičiūtei; “Drau
gui” už korespondencijų talpi
nimą; “Moterų Dirvai” 
redaktorei S. Sakai ienei 
galiau West Pullmano laikraš
tukui “Žinių Žinelių” už pagar
sinimą šio koncerto.

Iš atsilankiusių vieni šoko 
prie linksmos muzikos, kiti vai
šinosi Westpulmano sąjungie-

ir jos
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SHE.’LL APPRECIATE THE FINER THINGS 
TO BE FOUND AT STOREY;Š. FOR 39 YEARS 
THE LEADING GIFT STORE OF BROCKTON

134 Main St., Brockton, Mass.
—— --   — - --------------------- --------------- - » - Į I T r- -I - I - .- - -

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

MONTGOMERY WARD & CO.

30 Legion Parkway Brockton, Mass.
w

wv

ir “Laivynė- 
Įje”. Iššauktas padainavo dar 
vieną dainelę.

Neseniai grįžus iš Lietuvos p. 
Kotrina Račkienė prakalbėjo į 
susirinkusius, pareikšdama 
džiaugsmą, kad gali dalyvauti 
tokiam gražiam koncerte bei iš
girsti tas pačias Lietuvoj dai
nuotas daineles. Jai pakalbėjus, 
solistė p. Marijona Janušaus
kienė, vargonininko B. Janu-

i
1

Į
i šausko iš Marquette Parko žmo

na, jautriai ir gražiai sudaina
vo Šimkaus “Oi greičiau, grei
čiau’, “Dėl Tavęs vien” ir, iš
šaukta “katutėmis”, padainavo 
“Carissima”.

Koncertan atsilankiusiems, 
buvo tikra meno puota, išgir
dus p. Leokadiją Sabonienę 
smuikuojant Brahma “Hunga- 
rian Dance” ir Viniawski’s *Ku-

I

A. J. GARELS F. J. GAREIS
BROCKTON SAUSAGE MFG. COMPANY 
Manufacturers of High Grade Sausages 

Wholesale Provision Dealers 
370 North Montello Street Brockton

Telephone 1606

i .. ., . ,

gus nupuolęs ir pažinęs savo 
klaidą, gali dar ją atitaisyti, jei 
tik jis to nork

Gerb. prelatas, sako: Aš mel
džiuosi, netik už tuos, kurie čia 
atsilanko, bet ir už tuos, kurie

valandos, iš- (savo klaidas, nes visuomet žmo- 
į savo namu-

Aušrinė. Į
I

LOS ANGELES, CAL
Pas mus oras dar gana gra

žus, todėl mūsų lietuvių būrelisĮ jį ignoruoja, įžeidinėja ir tt. Ir 
vis suranda vieną kitą darbelį sako, aš tikiu, kad Dievas mhn 
ar programėlę dėl lietuvybės. 
Neseniai apie šešios dešimtys 
asmenų susirinko į vienus pie
tus, kurių tikslas — pagelbėti 
prelatui Macijauskui įkurdinti 
lietuvių parapiją šioje apylin
kėje. Pietūs įvyko vengrų kata
likų parap. salėje, kurioje mes 
laikinai tvarkome savo reika
lus. Pietums produktus dau
giausia suaukavo geraširdės

pagelbės čia, tame sunkiame 
darbe, ir mano vargas gal bus 
su dideliais nuopelnais.

J. K. Mikas.

Lietuvos Korei lato Ieškomi 
Asmenys

I

Sąrašas Nr. 115.
Iš Rusijos okupuotos Lie
tuvos pabėgę ir svetimos 
!valstybės apsigyvenę Ne- 

moterėlės, kurios daug darbo i priklausomos Lietuvos pi- 
padėjo, kad pietus tinkamai 
prirengus ir kad visus patenki
nus. Tai gana sunkus darbas. 
Per tą pokliį, bent keliolika as- 

jawiak’. Publika jai irgi nepa- menų pakviesta šį-tą pasakyti, 
vydėjo “katučių”. Pianu akom- pareikšti" savo mintis viešai,

liečiai ieško sekančių gi
minių ar pažįstamų asme-

1. Antanavičius, Jonas, gyve
no Brooklyne, N. Y., turėjo ali
nę.


