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Visiems LDS. organizaci
jos nariams, “Darbininko” 
bendradarbiams, skaity
tojams ir rėmėjams linki
me laimingų Naujų 1941 

Metų.
Šis “Darbininko” nume

ris šiais metais yra pasku
tinis. Kitas numeris išeis 
Naujuose Metuose, sausio
2 dieną.
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Gruodžio 28 - 29 dd.
m., Chicago, III., įvyksta 
Amerikos katalikų socio
logų suvažiavimas. Daly
vaus apie 500 įžymių as
menų. Svarbiais klausi
mais paskaitas skaitys 
kun. prof. A. A. Galagher, 
S. J., Loyolos universiteto 
sociologijos fakulteto de
kanas, ir prel. prof. John 
Ryan, Katalikų Universi- 
te profesorius. J. E. Arki
vyskupas Stritch pasakys 
kalbą apie sociologus ir a- 
paštalavimą.
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KdieOOS CUrOpOJC

Tik kai kuriose Europos! 
valstybėse buvo galima 
pastebėti Kalėdišką nuo
taiką. Didžiosios valsty
bės: Anglija ir Vokietija 
kiek susilaikė nuo bom
bardavimo ir žudymo žmo
nių, bet tik kiek. Tose 
valstybėse Kalėdos buvo 
gana niūrios. Bet vis ne 
taip blogai, kaip sovietų 
Rusijoje, I 
nuolatinis darbininkų žu
dymas, kankinimas. Rusi
joje, kuri turi pagrobus ir 
mūsų tėvynę Lietuvą, Ka
lėdos visiškai uždrausta 
švęsti, ir ne tik Kalėdos, 
bet ir visos bažnytinės ir 
tautinės šventės.

Betliejuje, tame šventa
me mieste, Kristaus gimi
mo vietoje, nesimatė jo
kių šviesų. Romoje taip 
pat nebuvo šviesų.

Graikijoje kanuolių bau
bimas nustelbė Kalėdinę 
nuotaiką.

Jung. Valstybėse šven
tės praleistos labai iškil
mingai. Bažnyčios buvo 
pilnos maldininkų. Katali
kai meldėsi ir prašė Kūdi
kėlio Jėzaus taikos pasau
liui. Bet ir čia neapseita be 
aukų. Kalėdų dienoje au
tomobiliais užmušta apie 
273 žmonės, apie 50 žmo
nių žuvo gaisruose, ir apie 
59 kituose nelaiminguose 
įvykiuose.

kur tęsiamas

■sj

KUN. DR. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS,
LDS. ir “Darbininko” šefas, mūsų išeivijos įžy

musis literatas, stambus katalikiškos spaudos rė
mėjas, visuomenininkas.

Žemės Drebėjimai

jauNaujoje Anglijoje 
antrą kartą buvo jaučia
mas stiprus žemės drebė
jimas. Kaikur žemės dre
bėjimas buvo jaučiamas 
stipresnis, o kaikur silp
nesnis. Didelių nuostolių 
nepadarė, o tik kaikur nu
griuvo kaminai, suskilo 
sienos ir t.t.

ŽUVO 24 ŽMONES

Kalėdų švenčių metu au
tomobilių nelaimėse už
mušta 13 žmonių Naujoje 
Anglijoje. Per dvi švenčių 
dienas žuvo 24 žmonės 
Naujoje Anglijoje.

Naujųjų Melų Proga
Naujųjų susilaukę Metų, 
Mes pageidaujam nuoširdžiai, 
Kad įmonės taikoje gyvętų, 
Kaip žemės laikini svečiai.

Kad ūkininkai būtų sotūs,
Kad žemė duotų daug derliaus, 
Kad darbininkams visad klotus 
Pilnai turėti ištekliaus.

Kad mūsų pavergtoj tėvynėj 
Išnyktų skurdo skaudulys, 
Sutruktų pančiai geležiniai, 
Nušvistų laisvės spindulys.

Kad žaiurūs barbarai išvyktų 
Į Aziją, kur jų namai, 
Perdaug dar nepadarę pikto 
Mūsų Lietuvai mylimai.

Kad jau pasaulis pailsėtų 
Nuo bombų, ginklų žvangesių,
Kad nebebūtų tokių vietų. 
Kur dar gyventi yr’ baisu.

Kad būtų gera, laisva, dora 
Visur, visur... Gal kiek keistai 
Svajoja mūs troškimai, norai 
Ir mintys siekia peraukštai.

Mes pa vedam Naujiesiem Metam 
Iš žemės rojų padaryt,
Bet ar pasitaisyti ketam 
Mes patys — šiandien arba ryt?

Tik pageidaut—juk tai stebuklai! 
Tam reik antgamtiškų jėgų! 
Juk pataisyti savo būklei 
Prireiks ir mūsų pastangų.

Naujieji Metai mums byloja: 
Taip bus, kaip buvo visados.— 
Kaip kas sau pasikloja, 
Taiajr išsimiegos. J K.

150,000 Nacių Kareivių Prieš

Berne, Šveicarija, gruo
džio 26 — Iš Budapešto, 
Vengrijos pranešama, kad 
per pastarąsias 24 valan
das Vokietijos karo vado
vybė pasiuntė traukiniais 
tai p 150,000 ir 200,000 na
cių kareivių į Rumuniją.

Sakoma, kad Vokietijos 
naciai yra pasiruošę žy-į 
giuoti prie sovietų Rusijos 
rubežiaus, o kitos dalys 
nacių iš Rumunijos eina 
per Bulgariją prie Turki
jos ir Graikijos rubežių.

Sovietų Rusijos komisą-! 
rai labai susirūpinę dėl 
Vokiet. nacių veržimąsi, 
į Balkanus. Turkijos val
džia sako, kad jeigu naciai'

I

eis per Bulgariją prie Tur
kijos rubežiaus, tai ji re
aguosianti prieš tokį 
kieti jos žygį.

Anglija sutartimi 
pasižadėjusi Turkiją 
ti.

Kaip dabar išrodo, 
Ikaras iš Anglijos gali 
Įsikelti į Balkanus, 
į tų Rusijos ir Vokietijos 
santykiai įtempti. Rusija 
gali būti įtraukta į karą, 
!ko ji labai nenori.
: Galimas dalykas, kad 
Vokietija nori pasiimti ka
rą su Graikija į savo ran
kas. nes Italijai visai ne
vyksta kariauti.

Vo-

yra 
gin-

tai 
per- 

Sovie-

“RINKIMAI” LIETUVOJE

jo raštų paminėtini: “Biu
rokratai”, “Bajoro Uoš- 
jvis”, “Mūsų Socialistai”, 

Praeitą pavasarį Lietu-Į Mass., kur išbuvo 2 metu. “Vaizdeliai” ir “Jono Kmi- 
vos Vytauto Didžiojo Uni-Įčia ištiko skaudi nelaimė, to Eilės” (191 pusi.). Vė- 
versitetas, (Teologijos Fi-įDėl mažo susižeidimo įsi- liausiai parašytas veika- 
lozofijos Fakultetas) su-' 
teikė Garbės Daktaro laips
nį kunigui Kazimierui Ur
bonavičiui —Jonui Kmitui, 
gyvenančiam Bostone. Tai Į 
pirmutinis Amerikos lietu
vis, gavęs tokį aukštą įver
tinimą didžiausios ir ofi- 
cialės mokslo įstaigos Lie
tuvoje. Taip pat, turbūt, 
pirmutinis žymesnis įverti
nimas kun. K. Urbonavi
čiaus šviesios asmenybės ir 
jo nuopelnų lietuvių tautai. 
Bet jo darbuotė taip plati, 
literatinė plunksna ne tik 
jautri, bet labai naši, o as
menybė perdėm kukli, kad lio kolegijoje ir eina vy- 
būtų galima lengvai viską 
sužinoti ir tinkamai įver- 

, tinti, jo visi nuopelnai, 
! kaipo kunigo, rašytojo - 
poeto, ir visuomenės vado.

Kun. Kaz. Urbonavičius 
gimė sausio 14 d., 1874 m. 
Kidoliškių kaime, Mari
jampolės parapijoj. Moks
lą ėjo Marianpolės gimna
zijoje ir baigė Seinų Kuni
gų Seminariją. Kunigu į- 
šventintas vasario 7 d., 
1897 m. Amerikon atvyko 
1905 m. Iš pradžių darba
vosi Pennsylvanijos lietu
vių tarpe. 1910 m. atvyko tą”, kurio plačią recenzi- 
į Bostono apylinkę. Buvo ją parašė 
3 metus pirmuoju Lowel- Dambrauskas 
lio lietuvių klebonu ir 6 
metus Montelloje lietuvių 
klebonu, iš kur atkeltas į 
So. Bostono lietuvių para
piją, kurioje sunkiai dar
bavosi per 10 metų. Dėl 
nesveikavimo prašė J. E. 
Kardinolo perkelti į maže
snę parapiją Norwood,

Vokietija Įspėja Jung. 
Valstybes

Berlynas, gruodžio 26 
— Vokietijos nacių valdi-

metė į koją gangrena, dėl las “Vyties Kova su Bal- niPkas įspėja Ameriką dėl 
ko reikėjo koją, net dviem tuoju Aru” tebėra rankra-', aivų rekvizavimo ir atida- 
atvėjais amputuoti. - Po šty. O kiek šiaip jo eilėra-';vlrno Anglijai. . ^as 
sios nelaimes, be asisten-jščių, apysakų, feljetonų, Į 
to nebegalėjo tinkamai ei- referatų, aprašymų, ir 
ti klebono pareigų, todėl šiaip straipsnių yra tilpę 
ir atsikėlė gyventi į So J įvairiuose laikraščiuose ir 
Bostoną prie klebono kun. i įvairiais slapyvardžiais,
Pr. Virmauskio, kur ir t tai vargiai kas sužinos. Be 
šiandien tebegyvena. Tas to daug yra parašęs įvai- 

i fizinis sukrėtimas ir kito- rių sveikinimų, eilių ir t. 
,ki gyvenimo nepatogumai p., kurie niekada spaudoje 
nei kiek nepalaužė gerb. ' nėra tilpę. Jei jo visus raš- 
veterano dvasios nei va- tus surinkus ir atspausdi- 
lios. r 
kunigo pareigų, dirba mo->lauksime) 
kytojo darbą Marianapo- veikalas

Kaunas, Lietuva — So
vietų Rusijos aukščiau
sios tarybos prezidiumo 
pirmininkas Kalininas pa
skelbė “rinkimus” Lietu
voje į aukščiausią SSSR 
tarybą.

“Rinkimai” įvyks Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estiao- 
je sausio 13 d., 1941 m. <

“Rinkimai” vyks pagal 
Maskvos įstatymus. Iš 
300,000 gyventojų bus 
“renkamas” vienas atsto
vas. Kandidatus gali sta
tyti tik komunistų parti
jos organizacijos. Kitokių

I

minkąs pareiškia, kad jei- 
fr gu Amerika paklausys

(Anglijos ministerio Cross 
pasiūlymo rekvizuoti vo
kiečių ir italų laivus, sto-

t

»

organizacijų nei Lietuvoj, 
nei kitose sovietų Rusijos 
pavergtose šaiyse nėra.

Naciai Nubaudė Prancūzi
jos Miestą Milijonu 

Frankų
Vichy, Prancūzija, gruo

džio 26 — Laikraštis De- 
peche de Tours praneša, 
kad Vokietijos valdžia nu
baudė Prancūzijos mieste
lį 1,000,000 frankų už tai, 
kad nežinomi piktadariai 
nukirto telefono vielas.

Anglija Prisibijo Vokiečių
Įsiveržimo

Kiečių ir itaių laivus, šio- Londonas, gruodžio 26 kai sako, kad 
vinčius Valstybėse,.— Nežiūrint to, kad Kalė- puojasi Logai
tai Vokietijai skaitys tatai (įose Vokietijos karo jėgos mylių į pietus 
karo veiksmu. i susilaikė nuo bombarda- na, kad atlail

Be stropiai einamų'nūs, (gal kada to ir šu
tai susidarytų 

nemažesnis už

riausio redaktoriaus pa
reigas dviejų laikraščių— 
“Darbininko” ir “Studen
tų žodžio.”

Gerb. kun. Dr. K. Urbo
navičius, ryškiausiai iš vi
sų išsiskiria savo literati- 
niu talentu—kūryba. Toje 
srity, kiek žinoma, pradė
jo darbuotis klieriku bū
damas, prieš 48 metus. 
Dar 1912 m. “Draugas” 
jau yra išleidęs, jo išvers
tą lietuvių kalbon, Char
les Dickens veikalą (virš 
500 pusi.) “Oliverį Twis-

kad italai gru
puojasi Logara Pass, 15 

i nuo Valo- 
kad atlaikyti graikų 

spaudimą.
Sniegas, stiprus šalčiai 

sumažino karinį veikimą 
šiaurėje, bet graikai sako, 
kad jiems kaikuriose vie- 

i tose pavyko sutriuškinti 
italų eiles.

Prez. Rooseveltas koLyimo Anglijos miestų, bet' 
kas dėl to anglų pasiuly-lAnglija visomis jėgomis' 
mo nieko nepasakė, bet j ruošiasi sutikti Vokietijos 
spėjama, kad Amerika to- karo jėgų įsiveržimą. An- 
kio žygio nedarys, nes tai glija pastatė kaikuriose 
būtų aiškus paskelbimas vietose, kur vokiečiai gali 
karo Vokietijai ir Italijai. įsiveržti, sustiprintą sar-

veikalas
Britanijos Enciklopediją.

Apie Joną Kmitą, kaipo 
poetą yra rašęs dienrašty 
“Drauge” eilę straipsnių 
mūsų mokslininkas Vys
kupas P. Bučys, kuriuose 
rimtais įrodymais priėjo 
prie išvados, kad Jonas 
Kmitas yra šio laikotarpio 
žymiausias poetas.

Iš šių keletos palaidai 
suminėtų faktelių, galima 
suprasti, kodėl Lietuvos 
Universitetas rado reikalo 
pagerbti šį darbštųjį vete
raną, dvasios milžiną, 
Garbės Daktaro titulu. 
Mes amerikiečiai lietuviai, 
ypatingai Bostono ir apy- 

Jakštas, ; linkės, turėdami tą gar
bingąjį vadą savo tarpe, 
bandysime jam 
savo pagarbos jausmus 
atsilankydami į k u k lia, 
jam L.D.S. Centre suruoš
tą vakarienę, gruodžio 29 
d., 1949,Municipal Buil
ding, So. BostOh, Mass.
t A.)

Italija Prarado Daug 
Lėktuvų

Londonas, gruodžio 
—Nuo lapkričio 7 
gruodžio 21 d. Italija pra
rado 39 karo lėktuvus, o 
Anglija — 9. Anglai ir 
graikai smarkiai bombar
duoja Italijos bazes Alba
nijoj. Pačioje Italijoje ky
la neramumai prieš Mus
solini.

a. a. pralotas

ĮSIGYKITE TIKIETUS 
TUOJAUS

26 
iki

gybą. Kanalo pakraščiuo
se stovi gerai apginkluota 
kariuomenė. Ispanai Nušovė Prancūzų 

Lėktuvų
Smarkiai Bombardavo 

Valonų
Athens, Graikija, gruo

džio 26 — Britų karališko
sios oro jėgos smarkiai 
bombardavo Italijos ka
riuomenės pozicijas pieti
nėje Valona dalyje. Grai-

La Linea, Ispanija, gruo
džio 26 — Ispanijos prieš
lėktuviniais šūviais nušo
vė Prancūzijos lėktuvą. 
Nušautas lėktuvas įkrito į 
Viduržemio jūrą. Spėja
ma, kad tuo lėktuvu vyko 
įžymus prancūzų diploma
tai.

Darbininkų Radio Programa

Z

’i Lietuvos inteligentų žur
nale “Draugija”, didžiai į- 
vertindamas veikalo ver
timą. Kiek vėliau yra iš
leistas kitas jo stambesnis 
vertimas Mark Twaino — 
Clemenso populeraus vei
kalo “Huckteberry Fin- 
nas”. Iš originalių išleistų

išreikšti

šeštadienį, gruodžio 28 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Prašome pasukti savo 
radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių 
lietuviškų dainų, muizkos ir pranešimų iš WC0P sto
ties, Boston, Mass.

Norintieji pasveikinti savo mylimuosius, savo 
draugus per radio Naujų Metų proga, sveikinimus pra
šome siųsti adresu: Darbininkų Radio, 366 Broadway,

I kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
pagerbimo bankietą, Skietus į- 
sigykite tuojau. Jų galima gau
ti “Darbininke” klebonijoje ir 
pas visus parapijos darbuoto
jus. Rengėjams svarbu kiek ga
lima anksčiau sužinoti kiek 
žmonių dalyvaus bankieto. Ne-________ ................. „.........   , _________
atidėliokite paskutinei dienai.’(So. Boston, Mass. Kartu su sveikinimais siųskit ir du 
Įsigykite tikiętus tuojaus.. 'dolerius.

•»



Penktadienis, Gruodžio 27, 1940

— “Tarybų Lietuva” ra- į —Susovietintos Lietuvos i 
šo apie rudens darbus Vii- švietimo komisariatas ant- 
niaus apskrityje: “Keliuo
se dvaruose dėl įvairių 
gamtos sąlygų liko nenu
kąstą daug bulvių. Pav., 
Jašūnų, Turgelių ir Ne
menčinės valsčių dvaruo
se liko nenukąstą per 50 švietimo valdybai numaty- Į 
ha bulvių. Čia nenukasimo tos ir jau pritaikomos pa- 
priežastis buvo patys dar- talpos Mykolo gatvėje 10. 
bininkai, nes jie nenori Kodą rūmų remontas bus 
užmokesčio už darbą pini-j baigtas, nebeskelbiama, j
gaiš, bet rugiais, o rugiais nes pirmą kartą, prieš ke- 
neįmanoma mokėti, nes nas savaites, buvo jau pa-i 
pernai buvo daug mažiau skirta diena, kada komisa- 
iii kain kitais m p- u-.*;

rą kartą skelbia, kad jis ne
trukus išsikelsiąs į Vilnių. 
Centrinės komisariato į- 
staigos įsikurs remontuo
jamuose rūmuose Volano 
gatvėje, o suaugusiųjų

jų pasėta kaip gitais me- natas turėjo būti Vilniun 
tais.” i perkeltas. Tačiau remonto

darbininkas

WATERBURY, CONN.

<

Jung. Valstybių armijos manevrai tankais. Tolumoje parodo kareivius, be-

i 
j 
i

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

metinis susirinkimas, į kurį nuo
širdžiai kviečiame visus LDS. 
narius dalyvauti ir užsimokėti 
metines duokles.

Jonas Totūas, rast.

SO. BOSTON, MASS.

WORCESTERf MASS.
Sekmadienį, sausio 26 d., 1Sausio 5, 1941 m., Šv. Kaži-j

miero par. mokyklos kambaryje vai. po pietų, parapijos senojoje 
įvyks metinis LDS. 7 kp. susi- mokykloje įvyks LDS. 5-tos kp. 
rinkimas 4 vai. po pietų. Prašo
me visų narių skaitlingai susi
rinkti ir šiame susirinkime užsi
mokėti savo metines duokles už 
1941 m. organą “Darbininką”.

V. J. Blavackas, rašt.

;------- 7^ darbai vyko “stachanoviš- gančius tankais, kada į juos šaudo artilerijos patrankomis. Manevrai vyksta Fort
—Sovietų Lietuvos ^vy- ^gj”, suprantama, lai- Knox, K.

... ------—
I

— Profesinių sąjungų 
centro valdyba atidaro Vil
niuje biblioteką, kurioje 
bus 12.000 tomų knygų. Vi- j 
sos knygos yra paimtos iš 
privatinių žmonių.

riausybe, vykdydama Mas- nebuvo pabaigti, 
kvos įsakymą, nutarė lik-, 
viduoti Lietuvos karininkų 
Ramovę, kuri buvo pasta
tyta Kaune prieš keturis 
metus. Ramovė perduota 
okupacinei raudonajai ar
mijai.

Privatinio turto nacio
nalizacija eina toliau. Su
sovietintos Lietuvos val
džia paskelbė naujus įsta- 

i tymus turtui nacionalizuo- 
|ti.

Pirmuoju įsakymu na
cionalizuojami ‘stambieji” 
namai miestuose ir pramo-į bet dabar, kad neatvažia- 

ze" nės vietovėse. Faktiškai j vote atrodo gerai, nes ka- 
°^" nacionalizuojami visi pa- ras L 2_’__

vyriausioji doresnieji namai, nes pagal tvarka nuteikė žmones vi- 
, įsakymą “nacionalizuoja- sai skurdžiai,

stybės iždo. Dabar tas šel-r4 valdyba, kuri vadovaus mi namai, kurių naudinga- 
pimas nuo laprikčio 1 d. su-;Lietuvos, Latvijos ir Eesti-gis plotas su esamais prie 
stabdytas.

Laikas Iš Pavergtos Lietuvos

Antradienį, sausio 7 d., 7:30
vai. vakare, “Darbininko” salė- gio par. salėje įvyks LDS. 3-čios 
je, 330 E St., So. Bostone įvyks kp. metinis susirinkimas, į kurį 
LDS. 1-mos kp. metinis susirin- prašomi visi nariai dalyvauti, 
kimas. Prašome visų narių da- Taipgi, šiame susirinkime pra- 
lyvauti, nes bus rinkimas nau- šomi visi nariai dalyvauti. Taip- 
jos valdybos. Taip-gi, prašome gi, šiame susirinkime prašome 
šiame susirinkime užsimokėti užsimokėti savo duokles už laik- 
savo duokles už organą “Darbi- raštį “Darbininką”.
ninką.” Valdyba, i Ona Pazniokaitė, rašt.

—Nepriklausomos Lietu
vos laikais neturtingų šei
mų nariai, kurių rūpinto
jas buvo paimtas j kariuo-

—Tarybų Sąjungos 
mės ūkio komisariate 
ganizuojama

menę, buvo šelpiami iš vai-' gamybine teritorinė vaka- į
« * • v •« •• v « ‘ *»vi vrn 11 '

i jos TSR žemės ūkiui. jų trobesiais viršija Vil-
Taip skamba oficialinis\ niaus, Kauno, Panevėžio ir

Rašytas Spalių 21 d., 1940. dieniais ir pamaldas užpra
šo. Kai kurie norėtų išva- 

Nors kviesdavau Tams- *uotiį Ameriką ar j kur j 
kitus kraštus, bet klausi
mas, ar juos tik išleis, ank
sčiau, rodos, galėjo. Kad 

7* tendrai” dabartinė
gali dirbti visus darbus, 

nes žmonės kad.«k kuf,nors “ 
nežino koks rytojus bus su- krast0 “evezt«; 0 P“ br°L» 
lauktas iar sesute teistų gyventi,

Mes esame visi sveiki, Staltao konstitucija, 
darbas yra nelabai gali. duota Lretuvai tai g^an-

J tuo ja laisvę, bet, kad daug
yra labai nesąžiningumo 
tarpe tarnautojų, nes be iš
silavinimo bemoksliai, o 
jei kerštą turi kokį tai, ir 
skundžias, nors ir nieko pa
našaus nėra. Viena mano 
kaimyną kratė, o spėja už 
tai, kad seniūnas įskundė 
neva ką tai paslėpė, o už 
tai kad kada buvę susibarę 
ir nedavė išgerti, kiek tie- , ... ... . . .

(Ištraukos)

tas atvažiuoti j Lietuvą,

IŠ CONN. L.D.S. APSKRIČIO
METINIO SUVAŽIAVIMO

SovfetŲ Pdjurio Sdroybd sovietų telegramų agentu-1 Šiaulių miestuose 220 ket- mas. Bažnyčių dar neužda-
— ~ *  sr. — . . . Ir,;,, r\ - I i  ••• - • ros pranešimas. Taigi, net 

Lietuvos žemės ūkiui vado-Sugavo ’Snipę'
------------------------- *

Maskva, Rusija, gruodžio vaus ^teskva. Kaip po to- 
26 — Sovietų komisarų or- kio “vadovavimo” atrodys 

ganas “Pravda” rašo, kad Lietuvos žemės ūkis, ne- 
sovietų pajūrio sargyba su- tenka abejoti.... 
gavo ir areštavo iš užsienio 
atvykusį “šnipą”, kuris

I
i
1i
Į

i

i
I

virtainių metrų, o kituose 
miestuose ir pramonės vie- 
tovęse — 170 ketv. metrų.” 
Nesunku apskaičiuoti, kad 
pridėjus visus prie namų 
esančius trobesius bus na
cionalizuojami kone 
namai.

buk esąs vienos svetimos 
valstybės slaptas agentas. 
Sakoma, kad “šnipas” at
vykęs į Rusiją iš vienos 
Pabaltijo valstybės. Mini
mo “šnipo” tautybė neiš
duodama.

Galimas dalykas, kad 
sovietų komisarai vadina 
“šnipais” visuos tuos, ku
rie nepritaria Stalino tero
ristiniam režimui.
f

.ii

r

■4

>

L.D.S. Conn. Apskričio meti- .koti $5.00. Buvo nutarta, 
nis suvažiavimas įvyko gruodžio trilypė gegužinė būtų rengiama. 
15 d., 1940 m., Šv. Andriejaus Taip pat nutarta, kad pavasario 
lietuvių parapijos svetainėje, laiku Conn. apskričiai, tai yra L. 
New Britain, Conn. L.D.S. 36 kp. R.K.S.A., L.R.K. Moterų Sąjun- 
pirm. A. Mičiūnas pakvietė visus gos, įsigytų savo nuosavybę pa- 
atstovus ir svečius užtimti vie- jūryje, kur apskričiai galėtų 
tas. Maldą atkalbėjo kun. Pan- rengti savo parengimus, ir visi 
kus, kurią jis pats buvo parašęs, nariai galėtų naudotis vasaros 
Po to jis pasakė kalbą, kuri bu- laiku sūriu vandeniu. Tam tiks- 
vo grynai darbininkiško turinio, lui išrinkta net ir komisija. Pa- 
Pirm. Dr. M. Colney pasveikino siūlyta ir nutarta prašyti kle- 
suvažiavimą ir pasidžiaugė, kad bono kun. Pankaus, kad jis kal- 
suvažiavimas skaitlingas. Toliau betą maldelę pavestų LDS. aps- 
pirm. pakvietė visą eilę sveikin- kričiui. Tas reikalas pavesta 
tojų tarti žodį. Sveikino vice- valdybai. Nutarta laikraščiui 
pirm. Bernotą, rašt. Mičiūnienė, į “Darbininkui” paaukoti $10.00. 
Matulaitis, Kaunietis, Norkū- Nutarta taip pat paaukoti Ma
nas, Rumskis, Petrukevičienė ir rianapolio kolegijai $10.00. Iš- 
kun. Kripas. Laišku sveikino A. keltas klausimas dėl L. L. pasko- 
P. Krikščiūnas. Dalyvavo atsto- los bonų. Įsakyta iždininkui, kad 
vai iš 4 kuopų. Viso dalyvavo pasiųstų dėl to Lietuvos Atsto- 
21 atstovas ir 4 svečiai. Protoko- vybei, Washingtonan, laišką, 
las perskaitytas ir priimtas. Vai- 1941 metų valdybon išrinkta: 
dybos raportai priimti. Apskri- pirm.—Dr. M. Colney, vice-pir- 
čio iždas siekia $69.33. L. L. pa- min.— A. Mičiūnas, rašt. — B. 
skola S100.00. Komisija pridavė į Mičiūnienė, ižd. — K. T am ošiu- 
pelną, likusį nuo trilypės gegu-!nas, iždo glob. — V. Petrukevi- 
žinės $100.18. Viso ižde su L. L.! čienė ir A. J. Kaunietis, organi- 
paskolos bonais $269.41.

Seimo atstovai išdavė rapor-. tulaitis. Sekantis pusmetinis šu
tus. Raportai priimti, 
skaitytas laiškas iš L. R. K. Fe
deracijos, prašant aukų lietu
viams pabėgėliams ir Lietuvos 
reikalams. Nutarta paaukoti 
$10.00. Laiškas skaitytas ir kun. 
Jakaičio, kuriuo atsišaukiama 
dėl statymo naujos bažnyčios. 
Laiškas priimtas ir nutarta au-

| L Street Uquor Store, Ine
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas

kad

rinėja, bet misijonierius 
tėvas Bružikas, Jėzuitas, 
yra suimtas ir sako, kad ir 
iš parapijų kunigų yra su
imtų, bet spauda-laikraš- 
čiai nieko nerašo, nes nie
kas nieko nebegali kito ra
šyti, o tai kas dabartiniai 
valdžiai patinka. Iš bažny
čių žemes atima, o ten pa
lieka po trys hektarus, tai. ,.x , . . x ,
yra, nepilnas 3 dešimtines, isa’ ^ dalykas, bet kad 
bet triobu daug yra, tai Panaslų. dal^ te! Y1' 

ku-1 beveik vienas trečdalis |alems a‘sku’.tet sltus dal.y-
triobom kiemas išeina, o | ku.s ''aldz!a irnors negina 
prieš bažnyčia veikimas 0 zada,!abai bauatl,Jr ®al 
nukreiptas, kunigams kai ™baadzia, bet kalti reik 
kurie spėja, net ir Lietu-I^1’ ° ramus gyventojai 
vos komunistai sako/ kad!kad turetų . 8abmyb? &■ 
ateina kalėjimo laikai. Betįventl ramial- 
su visais Dievo valia, gal 
vienus suims, o kitus pa
leis. Nes Lietuvos žmonės 
dar nori turėti kunigus ir į 
bažnyčią susirenka sekma- na pasaulyje katalikai.

visi
— “Tarybų Lietuvoje” į-i 

dėtas straipsnis apie “so
cialistinės studentijos už
davinius”. Pasak auto- cionalizuojami namai 
riaus, studentijos darbas priklausomai nuo jų plote
— studijas. Bet čia pat sa- didumo, tų visuomeniniai-1 bet triobų daug yra, 
koma, kad studentai turi. politinų organizacijų, L_ 
dalyvauti komunistų vei-irios likviduotos. Turint 

i kime, turį jame “Dalyvau- galvoje, kad okupantai lik
ti, jį organizuoti, jam va- vidavo visas Nepriklauso- 
dovauti’. Ar po to studen
tui liks laiko tiesioginiam 
darbui — studijoms?

k

Tuo pačiu įsakymu
J

na- 
ne-

mosios Lietuvos organiza
cijas, tai dabar atimama ir 

i paskutinė jų nuosavybė.Be 
to, nacionalizuojami na
mai savininkų, kurie nuo 
bolševikų teroro pabėgo 
užsienin, taip pat namai, 

(“sudarą visuomeniniai is- 
; torinę ir meninę vertę”, ir 
užimti valstybinių įstaigų. 
Iš šio įsakymo matyti, kad 

i tikrovėje visi namai gali 
i būti nacionalizuoti.

Kitu įsakymu nacionali- 
izuojama: Visi privatiniai 
kino teatrai, filmų nuoma
vimo kontoros su visu jų 
priklausomu turtu, taip 

Į pat kilnojami kino apara
tai; visi viešbučiai, turin
tieji 10 ir daugiau kamba
rių, esantieji Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio ir Šįau- 

i lių miestuose, o taip pat vi
suose apskričių miestuose; 
privatinės ligoninės, poli- 

i klinikos, vaistinės ir vaistų 
sandėliai, o taip pat chemi- 
nės-farmacinės pramonės 
įmonės.

Nusavintųjų kino teatrų 
turtą, įrengimus, reklamos 
medžiagą ir visą filmų fon-

. t v______ :-x:_______

■ zatoriai — Silkauskas ir J. Ma- 

važiavimas įvyks Waterbury, 
Conn.

A. Mičiūnas, 36 kuopos pirm, 
pakvietė visus dalyvius užkan
džių, kuriuos pagamino 36 kuo
pos šeimininkės. Laike užkan
džių buvo visa eilė kalbėtojų. Po 
vakarienės visi linksmai išsiskir
stė. Raporteris.

Gal būtų galima, nors 
retkarčiais atsiųskit mums 
Katalikiškus 1 a i k raščius, 
nes nežinome, kaip gyve-

Buvo
PASIPUOŠKITE 

KALBU 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 j naturalę vietą — 
kaip turi būti.

Dėl Kalėdų Specialės Kainos
New Ray Gold Stamp Permanent Wave regultare kaina ................ $8.50

Dabar.....................$5.00
Creme Oil Permanent Wave reguliari kaina ..................................  $5.00

Dabar.....................$3.50
Shampoo, Finger Wave ir Manicure ............................................................... $1.00

Garbeniavimai — Permanents .............................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 —

$5.00 parsiduoda 
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo $5.00 vertės atliksime 

už $4.00. Pasinaudok kuponais. 

$12.50 už $10.i 
$12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už $10.
širdingai laukiame Jūs atsilankant.

sižadėjimus turi mokėti 
buvusieji iš savo privatinių 
lėšų. Taigi, atimamas visas 
turtas, pagrobiami pinigai, 
o už ankstybesnius pasiža
dėjimus vis vien turi atsa
kyti!

SOVIETŲ 'ROJAUS' 
ATGARSIAI

t
i
I \\

—Turint galvoje, kad di
džiausia betvarkė viešpa
tauja naujai įsteigtuose 
sovehozuose, tai miestelė
nai prievarta buvo siunčia
mi į laukų valymo darbus. 
Nei darbininkams nei mie
stelėnams neleidžiama net 
pasilsėti sekmadienį. Jie 
verčiami paaukoti sekma
dienį “socializmo” labui, o 
kas atsisako — tas skaito
mas sabotažninku ir ken
kėju. Tad darbininkai ir 
tarnautojai noromis neno-

iškastų. Savaime supran
tama, kad bulves ir runke
lius kasa lietuviai, o prižiū
rėtojai — brigadieriai yra 
žydukai. Štai 600 Kauno 
darbininkų ir tarnautojų 
sekmadienį buvo nuvežti 
net į Kėdainių apskritį. 
Šioje vadinamoje talkoje, o 
tikrovėje prievartos dar
buose brigadieriais buvo 
paskirti šie: Eigulski, Sen- 
deris, Daugelaickis, Šapiro, 
Knebolis, Grosmanas ir kt. 
Per šią “talką” per nelai
mingą atsitikimą skaudžiai 
nukentėjo “Lietūkio” šofe
ris Veverskis.

(I

4 Šventėms Bargenai

Casper's Beauty Salon,
83 L Street-So. Boston,Mass.

TELEF. ŠOU 4645

I

meaziagą ir visą iumų ion- 
dą perima sovietų Rusijos| 
kino kontora “Glavkino-! 
prokat”.

Visų nacionalizuotųjų ki- romis tūri vykti į laukų 
no teatrų, ligoninių, vaisti
nių ir viešbučių buvusių 
savininkų nacionalizuoja
mos taip pat asmeninės 
bankinės sąskaitos, t. y. iš 
jų atimami taip pat pini
gai. Tačiau tuo pat metu 
nustatoma, kad pagal pa-

darbus, nors neturi nei ma
žiausio įgudimo šiuos dar
bus dirbti, nei pagaliau 
drabužių bei avalynės. Čia 
juos sustato artelėmis ir

—Sovietiškojo “teisin
gumo” komisaras Pakark- 
lis sušaukė Mariampolėje 
teisėjus ir jiems nupiešė, 
koks turįs būti sovietiškas 
teisėjas. Pasak jo, “žmoni
škumu sovietiški teismai 
turės laikyti ne liberališką, 
švelnų elgesį su nusikaltė
liais, bet nusikaltimų pa
šalinimą iš visuomenės tar
po.” Kaip žinoma, sovietų 
Rusijoje nusikaltimai yra 
“šalinami” tuo būdu, kad

vad. brigadierių priežiūro- įvestos bausmės, kurių len- 
je jie turi lenktyniauti, kad gviausia norųia — mirties 
daugiau bulvių ar runkelių bausmė. i-v,

J HILLCROFT RYE DEGTINĖ į
| 4 metų — Bottled i n Bond 100 proof kvorta $1.79 i

ARISTOCRAT — saldus vynas, galionas.......1.19 į
S TOP NOTCH GIN, kvorta................................ 1.29 į
į! YACHT CLUB straight degtinė, 4 m. senumo 

kvorta ............... A...................................  1.60 s
sį Prieš šventes atsilankykite į Lietuvių Likerių ! 
$ Krautuvę, kurioje rasite didelį ir platų pasirinkimą J 
j! likerių, kaip tai: alaus, vynų, degtinių, saldžių gė- į 
| rimų labai sumažintomis kainomis. Taipgi labai į 
i;- daug sutaupysi, jei pirksite pilnus keisus degtinės.
« Atėję į krautuvę, nepamirškite paprašyti puikaus 

ateinančių metų kalendoriaus.
Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

I 195 L STREET(J.StrigūMname)— So.Boston

į! Linksmiausių Kalėdų Švenčių
Ir Lainmingiausių Naujų Metų

i! 
i!
i!
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such u 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entcred M Ncand-claM matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Maaa. under the Act of March 3. 1870
Accsptanca for mailing at special rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of Oetober 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTiON KATES: PRENUMERATOS KAINA:

Domestic yearly_____________ $4.00 Amerikoje metams ------------------ $4.0C
Domestic once per week yearly $2.00 Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Foreign yearly_______________ $5.00 Užsieny metams  __________ $5.00
Voreign once per week yearly $2.50 Užsieny] 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS

Naujųjų Metų Lūkesčiai

$2.00; Rockford, III., Ant. Kairys — $1.00; Rochester, 
N. Y., M. Urmelaitė—$1.00.

į f ederaciją metines duokles užsimokėjo: šv. Vin
cento par. draugijos, Pittsburgh, Pa., — $9.00; Cicero, 
Iii., — $».00; L.K.K.S.A. 103 kp., Rochester, N. Y. —$1.

Rajonų „vadams prašant, Federacijos centras nu
tarė pratęsti Lietuvai Gelbėti Fondo Vajų iki 1941 me
tų kovo 4-tos dienos. Tai duos galimybės visiems rajo
nams ir visoms kolonijoms išpildyti su kaupu paskir
tąsias kvotas. Išisiuntmėta į kolonijas kvitų knygelė, 
draugijoms laiškai, rengiami prakalbų maršrutai. Cen
tras Kiek galėdamas gelbsti rajonams ir kolonijoms.

Į Federacijos centrą yra suplaukę daugybė viso
kiausių prašymų, šaukiasi į mus Lietuvos pabėgėliai į 
Vokietiją, į Švediją, į Prancūziją. Prašo finansinės pa
ramos lietuvių informacijų biurai, Vyriausias Tautos 
Komitetas ( lietuviai studentai ir tt. Tuo tarpu visų 
prašymų jokiu būdu negalime patenkinti, nes fonde nė
ra pakankamai pinigų. Anuo kart Lietuvos pabėgė
liams į Berlyną pasiųsta $600.00, ir šiomis dienomis 

. Be to, 
siunčiama $100.00 badaujantiems lietuviams studen
tams Prancūzijoje.

Atsižvelgdami į pabėgėlių šelpimo ir didžiuosius 
tautos reikalus, brangūs tautiečiai, būkime duosnesni, 
negu kad ligšiol buvome. Lietuvai Gelbėti Fondas tik 
$10,000 nustatė surinkti, kas toli gražu dar nepaden
gia visų šiandieninių tautos reikalų, bet ir tos, palygin
ti, nedidelės sumos dar nesurinkome. Sukruskime!

Artinasi Kalėdų šventės. Daugelis iš mūsų čia, 
šiame krašte, gyvendami pertekliuje, dažnai visai be
reikalingai išmėtome pinigus dovanoms, k uros nevisa- 
da yra tinkamai įvertinamos. Pirkdami tas dovanas sa
viškiams, pirma apsvarstykime. Neužmirškime į savo 
sarąšą įtraukti didžiųjų ir gyvųjų tautos reikalų. Tik
rai nusikalstame, jei galėdami, neskirtume tautos rei
kalams bent vieną dolerį, kaipo Kalėdų dovanėlę. Mū
sų dovanėlės laukia daugybė Lietuvos nelaimingųjų pa
bėgėlių, laukia ir Lietuvos žmonės. Tad, tuojau išrašy
kime čekutį Lietuvai Gelbėti Fondo iždininko gerb. 
Kun. Pr. Juro vardu ir siųskime Kalėdų dovaną svar
biesiems tautos reikalams sekretoriaus adresu: 2334 S. 
Oakley Avenue, Chicago, III.

Nereikia užmiršti ir to, kad nelaimingieji bolševi
kų pavergti tikintieji žmonės ir dvasiniu atžvilgiu yra 
skaudžiai prispausti. Jiems ir Kalėdų šventes švęsti 
Maskvos ukazu—įsakymu yra uždrausta. Dėl to netu
rime užmiršti savo brolių ir sesučių, kurie sunkų ver
gijos jungą kenčia, turime iš visų savo jėgų darbuotis 
ir duosniai aukoti, kad kuogreičiausia juos iš tos bai
sios ir kruvinos vergijos išlaisvinti. Tas nebūtų lietuvis 
ir net nebūtų krikščionis, jei kuris šiandien nesirū
pintų savo tautos likimu, jei nedirbtų ir neaukotų.

Linksmų švenčių visiems, išpildžiusiems savo 
tautinę pareigą, visiems Federacijos ir Lietuvai Gelbė- 
t Fondo veikėjams, valdybų nariams!

Leonardas šimutis, ALRKF. Sekretorius, 
2334 S. Oakley Avenue, Chicago, III.

Kalėdų proga šv. Tėvas įsakė katalikams melstis i išsiunčiama, kaipo Kalėdų dovanėlė $200.00. 
už taiką. Taip pat prašė kariaujančiųjų valstybių, 
kad bent Kalėdų dienoj susilaikytų nuo karo žudynių. 
Deja, jo nepaklausyta — kautasi be paliovos. Dabar 
Naujųjų Metų proga popiežius vėl ragina melstis už 
taiką. Tačiau 1941 metai nežada būti ramūs. Anglija 
atvirai pasisako, kad ateinantieji metai bus sunkiausi, 
nes tada reikės tikėtis smarkiausio vokiečių puolimo, 
ne vien iš oro, bet ir pasikėsinimo iškelti britų saloj de
santą ir užimti Angliją, kaip ir Norvegją. Vokiečių ge
nerolas Brustschitch (Brochwicz—lenkų kilmės), tas 
pats, kurs užėmė Lenkiją, išdidžiai pareiškia, kad Ang
lijos kanalas (siaura marių sąsmauka tarp Anglijos ir 
Prancūzijos) tik tolei sudarys okupacijos kliūti, kol to 
norės vokiečiai. Kitais žodžiais, vokiečiai galį užimti 
Angliją kada tik nori. Žinoma, čia jau vaikiškas pasi
gyrimas, nes, rodos, visiems aišku, kad vokiečiai labai 
ir labai trokšta užimti britų salą net nuo pereito ru
dens, o vis dėlto to padaryti iki šiol nepajėgia.

Kad ir vokiškas blitzkriegas buvo labai sėkmin
gas Lenkijoj, Norvegijoj, Belgijoj ir Prancūzijoj, bet 
kitas ašies galas — Italija parodo jau susmukimo žen
klus. Net prieš neskaitlingus graikus negali atsilaiky
ti. Apie Afriką jau nėra nė kalbos. Anglai išvarė juos 
iš Egipto ir įžengė į Libiją, italų žemę. Čia jau susidū
rė su smarkesniu pasipriešinimu, bet tur būt tik laiki
nai. Italų armija jau sudemoralizuota. Ir ant jūrų jie 
bejėgiai. Anglai jau kontroliuoja Viduržemio jūrą ir 
blokuoja ne tik Afrikos, bet ir pačios Italijos uostus. 
Anglijos premieras Winston Churchill atsiliepė per ra
dio į Italijos žmones, kad pagaliau nuverstų Mussolinio 
valdžią ir gelbėtų savo tėvynę nuo nelaimės. Italai gal 
ir norėtų tai padaryti, bet Mussolinio valdžia dar per- 
stipri, kad būtų galima prieš jį revoliuciją sukelti. Be 
to, ir Hitleris kišasi. Jis laiko Mussolinį savo rankoj ir 
ar tik nebus planuojąs užimti Italiją vokiečių kariuo
mene. Perdaug netektų nustebt, jei tai įvyktų. Italija 
vis gi sudaro ašies galą. Jei vienas ašies ratas nu
smuks, vežimas bus sugriuvęs. Hitleris negali prie to 
prileisti, kad Italija būtų išmušta iš karo fronto. Tad 
1941 metai bus liudininku dideliausių Hitlerio pastan
gų gelbėti Italiją. Nėra, žinoma, nė kalbos, kad ir Ang- 
ja bus smarkiai terorizuojama. K.

Mass. valstybės ir Philadelphijos rajonai jau išpildė 
savo kvotos pusę. Viso ligšiol sukelta $1,300.00. Vajus 
pratęsiamas iki 1941 m. kovo 4 d. Lietuvos pabėgėlių 

šelpimui išsiųsta $900.00 Kalėdų dovana 
didiesiems tautos reikalams.

Lietuvai Gelbėti Fondo vajus A.L.R.K. Federacijos 
Tarybos nutarimu pradėtas lapkričio mėnesyje. Lietu
vių kolonijos padalintos į dešimtį rajonų. Užsimota su
rinkti svarbiems tautos reikalams $10,000.00. Rajo
nams paskirstytos kvotos. Ligšiol į fondą aukų yra 
gauta iš penkių rajonų. Smagu konstatuoti, kad Mass. 
valstybės ir Philadelphia, Pa., rajonai jau daugiau negu 
pusę jiems paskirtos kvotos surinko.

Mass. valstybės rajonas jau priusiuntė į Fondą 
$553.76; Philadelphia. Pa..—$309.52; Chicagos —$275.- 
19; New Yorko —58.00; Pittsburgho — $11.70. Iš viso 
ligšiol prisiųsta $1,308.16. Laukiame žinių iš kitų rajo
nų.

Stambi pinigų suma gauta iš Naujosios Anglijos 
Federacijos apskrities per gerb. kun. Pr. Virmauską, 
Apskrities pastangomis buvo surengtas koncertas Met
ropolitan Operos artistei Onai Katkauskaitei. Koncerto 
pelnas — $500.00—paskirtas Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Nuoširdžiai ačiū rengėjams ir artistei! Jūsų pavyzdys 
šviečia ir kitų kolonijų tautiečiams ir akstiną išnaudoti 
visas galimas priemones kelti kapitalą svarbiems tau
tos reikalams.

Kitą gražų tiesiog jaudinantį duosnumą tautos 
reikalams parodė Stasio ūselio šeima iš Sioux City, 
lowa. ši patrijotiška 10 nariu šeima sudėio Lietuvai 
Glebėti Fondui po dolerį, prisiusdama $10.00. Be to. už 
LRKS. kuopą į Federaciją prisiuntė mokesti —$1.00.

Kitos aukos prisiųstos iš šių kolonijų: Rochester, 
N. Y. — $44.00; Niagara Folls, N. Y. — $13.00; Chicago 
(Bridgeport) Lietuvai Gelbėti Fondo skvrius $55.00; 
Chester, Pa., lietuvių par., $50.00; N. N., Westville, UI. 
—$3.00; Elmira, N. Y. — Mikas ir Matas Mizeriai —

Gauja lietuviškų nulių 
Ir azijatiškųjų bulių, 
Iš Šliomkių, Šneiderių ir Srulių 
Užsėdo ant lietuvio sprando, 
Vergijon jį palenkti bando.

Lietuvis — ką gi — jam vergaut 
Nebūtų buvę taip sunku, 
Bet teko laisvės paragaut— 
Jau nebenori būt vergu. 
Bet kas daryt? Pagelbėt Sruliui 
Jau laukia milijonas bulių.

2.
Indomūs buliai, Jie keistoki, 
Nebe lietuviški, kitoki. 
Raudoną spalvą kišk į akį, 
Jei tik patenkintai sumykia, 
Matyt jau visiškai apjakę, 
Arba iš Azijos atvykę. 
Savotiška rūšis galvijų — 
Spalvos raudonos nesibijo. 
Jų visas protas uškulny. 
Bet jie nebagai alkani 
Ir apiplyšę ir nešvarūs, 
Žiūrėt į juos net gaila daros.

3.
Lietuvis visad geraširdis. 
Kol jis dar smarkiai neįširdęs, 
Tai iš lietuviškosios meilės 

Kiekvieno nelaimingo gailis. 
Tačiau tie svetimieji buliai, 
Ir nelietuviškieji Sruliai, 
Ir pusgalviai lietuvių nuliai 
Jau elgtis pradeda žiauriai, 
Kaip budeliai ir sunkariai.

4.
Vilkų balsais naktimis staugia, 
Ir visus žmones lygiai smaugia.— 
Ar tai bus ponai, ar kaimiečiai, 
Ar darbininkai, ar pirkliai — 
Juos lygiai baudžiava paliečia, 
Visi jie jau Maskvos piliečiai, 
Vergauja, dirba kaip arkliai. 
O čia koks nulius ar stupaika

Į 
/ 
(

Štai tas laivelis, kuriuo išplaukė pasivažinėti Mr. ir Mrs. 
Delton Conley ir Mr. ir Mrs. Thompson pereitą rugpiu- 
čio mėn. Laivelį rado sudaužytą prie Fiji salos ir ant 
salos badu mirusius Conley, ponią Thompson dar gyvą, 
o jos vyras žuvo. Conley vaikutis, 10 mėn. liko našlaitis.

—Gelgaudų šeima viena 
seniausių Lietuvoje. Greti
mai jų pilies griuvėsių ant 
Nemuno kranto įsikūrė lie
tuviai saleziečiai. Nuo jų 
vardo paeina Gelgaudiškio 
vietovės pavadinimas. Gel
gaudas vadovavo sukilimui 
prieš rusus Lietuvoje 1863 
metais ir žuvo Klaipėdos 
Krašto pasienyje ties Kre
tinga. Jo ainiai gyvena 
Londone. Vienas jų, John 
Gielgud, garsiausias Angli
jos dramaturgas. Šekspyro 
svarbiausių personažų sėk
mingas vaidintojas. Prieš 
keletą metų buvo atvykęs 
vaidinti Amerikon.

Kitas brolis, Vai Gielgud, 
yra British Broadcasting 
C o r p o ration direktorius 
Londone.

Trečias brolis ilgametis 
Raudonojo Kryžiaus Lygos 
pasekretorius. Esant Raud. 
Kryžiaus pirmininkui A- 
merikos admirolui p. Gray- 
son, jis jį lydėjo į Raud. 
Kryžiaus konferenciją Ja- 
ponijon. Antru kartu vyko 
vienas į Japoniją suorga
nizuoti Tokio mieste jauni
mo Raudonojo Kryžiaus 
konferenciją Azijos konti
nentui. Didžiojo karo metu 
gyveno Prancūzijoje kaip 
Anglų kariuomenės kari- 
ninikas, ilgus metus dirbo 
Paryžiuje Raud. Kryžiaus 
generaliniu sekretorium 
Swift. Prasidėjus karui bu
vo priskirtas prie Anglų 
ambasados karo attache 
Paryžiuje. Dabartiniu me
tu yra Anglijoje.

Šis pastarasis Gelgaudų 
ainis yra didelis Lietuvos ir 
lietuvių draugas. Jis du 
kartu lankėsi Lietuvoje 
lankydamas Gelgaudų šei
mos istorines vietose. Pa
skutinį kartą buvo Lietu
voje 1938 metais. Jis yra 
keletos knygų autorius ir 
ruošė knygą apie Lietuvą.

I

Dar užsimoja su nagaika:— 
“Tik pasipriešinti išdrįskie, 
Tai aš malonumu didžiausiu 
Per nugarą tau kančium mausiu. 
“Ne tu, o aš dabar čia ponas: 
Nūnai pasaulis jau raudonas.”

5.
Lietuvis vėl dejuoja, kenčia. 
Jau nė Kalėdų nebešvenčia. 
Naujųjų susilaukęs Metų, 
Jis laisvės, laimės nebemato. 
Vien skurdas, badas prieš akis: 
Ar ilgai tebeišlaikys?

Namai ir žemės nebe jo. 
Pirmiau jis bado nebijoj, 
Laukus pats suarė, apsėjo 
Ir bulvių sau pasisodino, 
Talkon kaimynus pavadino 
Ir pabaigtuvėse trepsėjo.

Kaip sapnas visa tai išnyko, 
Tarsi griaustinis jį ištiko. 
Nemokšas barbaras laukinis 
Batu užmynė ant Tėvynės, 
Sugriovė viską ir sudarkė, 
Ir kraują čiulpia, kaip ta arkė.

6.
Kantrus lietuvis, bet — užteks. 
Tegu jį muš, tegu jį plieks, 
Nesustabdys jo keršto nieks. 
Jis sugalvojo, kas daryt. 
Tegu jam badas gręsia ryt, 
Bet ir siurbikai nedori 
Pražus kautynių sūkury: 
Užteks jiems dalykėlio mažo — 
Lietuviškojo sabotažo.

7.
Javai dar pernai užderėjo. 
Bet kada juos suimt reikėjo, 
Sustojo darbas—nė ne krust. 
Ir, rodos, negali pajust, 
Kaip sabotažas čia įvyko: 
Laukuose pilna darbininkų, 
O darbas neslenka pirmyn.

Nors pastatytas komisaras 
Ir keikia rusiškai, ir baras, 
Bet mušt nedrįsta, tik grasin’, 
Nes eina protestas garsyn. 
Net ir raudonoj sovietijoj 
Rūščios minios jie prisibijo.

8.
Subotninkų surinko talką, 
Juos už pakarpos stumia, velka— 
Būrius miestiečių baltarankių.
Jie bulvių keletą surankioj’, 
Bet tuoj jėgų visiems pritrūko, 
Pailso veikiai ir susmuko. 
Tada atvarė daug patrulių 
Iš azijatiškųjų bulių, 
Ir iš lietuviškųjų nulių. 
Po priežiūra ponaičių Srulių. 
Griežtai jiems bulves kasti liepia. 
Bet bulvės žemėj pasislėpę, 
Giliai įleido ten šaknis— 
Gal bekonai kada išknis...

Prasta subotninkų darbuotė: 
Juos reikia ragint ir daboti, 
Kad ką nevogtų dirbdami, 
Mat, jie, vargšeliai, alkani. 
Skaudus tas dalykėlis mažas — 
Lietuviškasis sabotažas. U darni n kas.

»
K« VEIKIA GELGAUDŲ 

AINIAI

KNYGA “ALGIMANTAS”.

Neseniai laikraštyje pasirodė 
knygų sąrašas, išleistų kun. An
tano Miluko. Daug yra gerų kny
gų, tačiau geriausia man patiko 
“Algimantas”, ši knyga vaiz
duoja lietuvių gyvenimą 13-tame 
šimtmetyje. Ji gražiai atvaiz

duoja senovės lietuvių kovą, bū
dą ir gyvenimo eigą. Ji naudin
ga yra pasiskaityti visiems. Ją 
skaitydami susipažinsite gerai 
su lietuvių senovine praeitimi ir 
lietuvių senomis gyvenimo aplin
kybėmis.

Kas šią knygą perskaito, visi 
būna patenkinti. Kiti ją skaito 
net po tris keturis kartus.

K. Vidikauskas

AVĖ MARIA VALANDA

Sekmadienį, sausio 5 d.. Avė 
Maria valanda bus transliuoja
ma 6.30 vai. iš stoties WMEX 
Boston. šios valandos turinys: 
“Moteris, kuri laimės karą.”

— Numatydami kitais 
metais maisto nedateklių, 
susovietintos Lietuvos va
dovai skatina darbininkus, 
kad jie imtųsi dirbti dar
žus. Todėl darbininkai, 
tarnautojai ir technikai ra
ginami užsirašyti ir parei
kšti, kiek jų norėtų gauti 
žemės daržams steigti. 
Kiekvienam asmeniui gali 
būti duodama ne daugiau, 
kaip dešimtoji hektaro da
lis.



Penktadienis, .Gruodžio 2'7, 1940

NAUJIEJI SAVANORIAI
Šiandien mūsų Tėvynės priemones.

Lietuvos gyvenimo tikrovė, 
yra juoda ir mes, mažos va dėl tautos- gyvenimo ir 
tautos vaikai, negalime jos neginčinamos jos teisės 
nepaisyti. Mes norime gy-; reikalauja visų tautos jėgų 
venti kaip ir didesnių tautų mobilizacijos dėl kurių 
žmonės. Mes turime teisę nors priežasčių įvykdyti ir 
turėti žemėje laisvą kam- ilgai tęsti nepavyksta, ten 
pelį, kur galėtume niekie- skuba laukti ir nelaukti pa- 
no nekliudomi ugdyti savo vojai. Mūsų senesni sava- 
dvasinę ir medžiaginę ge- noriai kūrėjai savo testa- 
rovę. Todėl turime būti at- mente, kurį jie sutvirtino 
kakliai pasiryžę šitą savo 
teisę pareikšti bet kam ir 
bet kaip. O tas žemės kam
pelis, iš kurio priešus rei
kės tik lavonais išnešti, yra 
mūsų graži Tėvynė Lietu
va. Ten amžiais mūsų tė
vų tėvai laisvi gyveno ir 
tik ten mes turime rengtis 
gyventi laisvi amžinai. Iš 
to aiškėja, kad nei vienam 
lietuviui ir nei vienai lietu
vei nevalia numoti ranka į 
visą tai, kas subjurusiame taikai negrąso. Tuo tarpu 
pasaulyje ir mūsų Tėvynė
je dedasi. Laisvės yra pir
moji sąlyga žmogui tobu
lėti ir kilti. Dęl to, ją, kaip 
savo gyvybę, turi ginti se
nas ir mažas, stiprus ir sil
pnas, visi ligi vieno, kas 
kaip ir kuo tik gali.

Su Lietuvos laisvės, ku
rią esame praradę, atga
vimu glaudžiai susijęs nau
jų savanorių vardas. ’ 
mūsų nepriklausomybės S? motina, 
kovų tiesioginių kovotojų mokytojas, o už mokyklos amžina, 
karta. Jų pavyzdis bus toks 
ryškus ir didelis, kad prie 
jo neprisidėti ir nesekti bū
tų nedovanotinas apsileidi
mas. Kas turi eiti į savano- 
rų feiles? Į tokį klausymą 
tėra vienas atsakymas: į savanoriai kūrėjai tikrai 
eiles turi eiti visi. O tuos žinojo,, ko reikia tautai, 
visus sudaro lietuviai ir lie- kad ji galėtų visiškai pasi- 
tuvės. kas tik gali vartoti naudoti sunkiu jų kovų už 
bet kurias laisvės gynimo krašto laisvę rezultatais ir eįviai yra Naujieji Savano

ri riąi, o tai rodo, kad mes! 
dar ne visi suprantam, jog 
šiuo savo “pasyvumu” silp
niname tuos pamatus, ant 
kurių patys stovime. Nau
jieji Savanoriai kaip kultū- 

I rinė organizacija, turi būti 
ta organizacija, kurioje 
laisvės gynimo mokslo gali 
ir turi gauti visi, kam rūpi

Šiandien iš tikrųjų, ko-

didelėmis aukomis, sako: 
/‘Amžinai laisva Lietuva 
tebūnie visų lietuvių aukš
čiausias siekimas ir tesau
go ją, kaip didžiausią bran
genybę, visa tęstinė Lietu
vių tauta, visomis savo ga
liomis.” Toliau palietę tau
tų taiką, pirmieji kovoto
jai tame pačiame testa
mente sako: “Tautų taika 
—žmonijos idealas. Betgi 
mažosios tautos pasaulio

jų pačių saugumui visuo
met bus pavojaus, kol tau
tų tarpe taikos idealas ne
taps pasiekta realybe. Ta
tai liečia ir mūsų šalį. Dėl 
to kiekvienas lietuvis ir
kiekviena lietuvė turi būt 
visiškai pasiruošę savo 
valstybės ir tautos laisvei 
ginti ir už ją mirti. Nuo 
lopšio ligi mokyklos teat

rai lieka čia savo didžią parei- 
mokykloje —

noriai kūrėjai savo testą-

DARBiNiNKSB

Žemaičiuose daugiausia melsvaakių, 
dzūkuose rudaakių

<

IŠLAIKĖ KVOTIMUS — Iris Cummings, 19 metų am
žiaus, U. S. C. co-ed ir Olympijos ratelio plaukikė, šio
mis dienomis išlaikė kvotimus, kaipo instruktorė skrai
dyti lėktuvais. *

sienų — kultūrinės orga
nizacijos.” Šie svarus žo- Gyvybiniams tautos in- 
džiai daug ką pasako. Jų 
prasmę nė aiškinti nerei
kia. Užgrūdinti pavojuose, 
patyrę skaudžių smūgių 
savanoriai kūrėjai tikrai 
žinojo,, ko reikia tautai,

kad ta laisvė būtų stipri ir Lietuvos ateitis. Kas gi sa- 
ives valstybės bei tautos at
eitimi galėtų nesirūpinti ? 
Išgamų mes neturim daug.

teresams saugoti bei ginti Nesupratėlius reikia pattio- 
Lietuvos gyvenimui šian- visiems doriems pilie- 
dien mums reikalingi nau- čiams j Naujų Savanorių 
jieji savanoriai. Irtai viso-

Šiais metais išėjo iš spau
dos Dr. med. P. Kazlausko 
studija “Lietuvių akių spal
va”. Su džiaugsmu sutin
kant naują lituanistinį vei
kalą, duodamos čia to tyri
nėjimo išvados. (XX).

Kad įsimylėjęs žiūri į a- 
keles — suprantama, bet 
kam tokiais dalykais susi
domėjo Dr. med. P. Kaz
lauskas ? Kokios spalvos 
lietuvių akys... Pasirodo, 
kad atsakymas į tokį klau
simą gali turėti mokslinės 
vertės — iš akių spalvos 
galima nuspręsti, kuriai 
rasei priklauso lietuviai.

Tačiau prieš atsakant, 
kokios spalvos yra lietuvių 
akys, kaip jas autorius pa
tikrino. — 1939 m. per 
švietimo ministeriją auto
rius kreipėsi į pradžios mo
kyklų vedėjus su anketa: 
kiek jo mokykloje yra mo
kinių (berniukų, mergai
čių) su tamsiai mėlyno
mis, mėlyhomis, šviesiai 
mėlynomis, žalsvomis, 
mišrios spalvos, pilkomis, 
tamsiai rudomis, rudomis, 
šviesiai rudomis, juodo
mis akiiiiis. Atsakymus 
gavo iš 2157 mokyklų, ku
riose buvo patikrinta 230, 
022 berniukai, Tai sudaro 
apie 10% visų Lietuvos 
gyventojų. Iš jų akių spal
vos padarytos išvados aps
kritai apie lietuvių akių 
spalvą. O tos išvados įdo-

eiles atviri keliai, o tuo pa- mtos. Paaiškėjo, kad tarp 
se mūsų gyvenimo srityse čiu sykiu atviri -r gali_ ištirtų mokinių t_.r
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Pauline Luzackas, M. D.
(LIETUVĖ GYDYTOJA)

400 Broadvvay, Cambridge, Mass.
Tel. Kirkland 7119

užsieny tarpe ir išeiviu lie-, . <_ . - mumai prisidėti prie musųtuvių. Tačiau su sielvartu .... >. . . -= , , . , . _ ateities stiprinimo. Pasvę-v tenka pasakyti, kad dar to- i .... , ., ..*. \ ... x .... sti tai savanorybei laiką vili gražu ne visi lietuviai iš- ~ . ...® sų pareiga. Gerai paruosti
(savo Tautos ir savo krašto 
gynimui ir karžygių dva
sioje išauklėti Naujieji Sa
vanoriai bus tas stiprusis 
ginklas, kuris atstatys Lie
tuvą pasaulio aikštėje vėl 
nepriklausoma, kur Lietu
vos liaudis bus tikrai vėl 
laisva.

t
į
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į! Dr. Pr. šacikauskas.

į mokinių buvo 
46,4% mėlynos akių spal
vos, 10% žalsvos, 11,3% 
mišrios, 11,6% pilkos, 
20,1% rudos, 0,6% juodos. 
Pakoregavęs anketos duo
menis, autorius priėjo iš
vadą, kad

lietuviai apskritai yra 
šviesiaakiai;

68% akys yra mėlynos, pil
kos, žalsvos; tik 20,70% y- 
ra tamsiaakiai (rudos, juo
dos spalvos); 11,3% yra 
tamsiaakiai (rudos, juodos 
spalvos); 11,3% yra miš
rios spalvos.

LAISVE tybė įstatymais apsaugoja autorių, ir todėl ji 
pripažįsta, kad vaikų mokymas priklauso tė
vams vietoj pačiai valstybei. Žmogaus teisė 
“turėti” seka jo gyvybės teisę.

Asmeniškumas pasidaro centras, kurį ap
supa keletas nuosavybės juostų, iš kurių ke
lios yra labai artimos, kelios labai tolimos. 
Arčiausiose nuosavybės juostose randasi kū
nas, maistas, drabužiai, buvainė, rašto darbai, 
savarankiški dailės darbai, ir kiti. Kraštutinė
se juostose randasi santykiniai reikalingumai, 
nuosavybės, nereikalingumai,

PIRMA DALIS
Socialinė Laisvė

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

Catholic University of America
Išvertė Petras Aikšnoras, J r.

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
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(Kalba pasakyta Sausio 22, 1939)
Žmogaus teisė nuosavybei tiesiog 

kia iš jo asmeniškumo, ir ko arčiau kuris nors 
daiktas yra sujungtas su jo asmenybe, to as- 
meniškiau yra jo teisė prie to daikto. Todėl 
raštai, kurie tiesioginiai proto sutvėrimai, ir 
vaikai, kurie yra tiesioginiai kūno produktai, 
taip labai yra žmogaus savinami. Todėl vals-
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.. 10

.. 18
.. 26
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.. 42
.. 51

Užtai, kad pašalinių dalykų nuosavybė y- 
ra laisvės ženklas, Katalikiškoji Bažnyčia pa
darė plotų asmeniškos nuosavybės išdalijimą, 
kaipo jos socialinės programos pagrindą. Yra 
trys išsprendimai nuosavybės problemai. Pir
mas yra visų daiktų suskirstymas į kelias da
lis, ir šis vadinasi kapitalizmas; antras, yra vi
sų daiktų sumaišymas, kad niekas nieko nesi- 
savintų, ir šis vadinasi komunizmas; trečias 
gi yra visų daiktų išdalinimas ko daugiausiai, 
ir šis yra katalikišk. Bažnyčios išsprendimas,

ir gyvenimo Skirtingai charakterizuojami, jie būtų: savy- 
prabangos. Tat gi nuosavybės teisė nelygiai meilis nuosavumas, kuris yra kapitalizmas; 
pritaikinta visiems daiktams. Nuosavybės tei- asmeniškų nuosavybių atėmimas su bendra 
sė mainosi pagal tiesioginę proporciją su ar- savymeile, kuris yra komunizmas; išskleistas 

nuosavumas, kuris yra katalikybė.
Mūsų dabartinės ekonominės ligos išeina

Tarp tų šviesiaakių la
biausiai išplitusi mėlyna ir 
pilka spalvos, tarp tamsia
akių daugiausia ruda spal- i 
va ir tik nežymiai juoda.

Įdomu, kad atskiruose 
regijonuose, apskrityse y- 
ra taisyklingai pasiskirstę 
gyventojai su tos pačios 
spalvos akimis. Nors vi
sur persveria mėlynaakiai, 
nors svyravimas nedidelis, 
bet vis dėlto jisai galima 
pastebėti. Antai, mėlynaa- 
kių, arba melsvaakių, dau
giausia rasta šiaurės ir va
karų Lietuvoje — Kretin- 

• gos, Telšių, Mažeikių ir 
Tauragės apskr. Mažiausia 
jų yra Rytų Lietuvoje.

Taigi mėlynaakių dau
giausia yra žemaičių, 

ten net 51,4%. O Kretingos 
apskritis pralenkia visas 
kitas. Tuo tarpu tamsiaa
kių ten mažiausia — ruda
akių tik 15,3%.

Tamsesnes akis turi Ry
tų Lietuva, o

už visus tamsiausios 
akys — dzūkų.

Ten daugiausia yra ruda
akių, o mažiausia mėlyna- 

Įakių. Alytaus apskritis 
pralenkia visas kitas. Ten 
net 23,5% rudaakių, o mė
lynaakių mažiau nei bet 
kur kitur.

Žalsvaakių aptinkama 
daugiausia vidurio ir šiau
rės Lietuvoje — Šiauliai, 
Biržai, Rokiškis, Zarasai 
sudaro įspūdį, kad čia gy
veno to paties tipo akių į 
spalvos atžvilgiu žmonės. J 
Mažiau žalsvaakių yra 
dzūkuose. Juodaakių aps
kritai labai maža, bet dau
giausia yra Trakų apskri
tyje. (1,1%).

Pastebėta, kad
vyrų akys bent kiek tam

sesnės nekaip moterų, 
miestuose taip pat tam
sesnės kaip kaimuose.

Viena iš priežaščių galėtų 
būti kraujomaiša. Į mies
tus daugiau kaip į kaimus 
įsibriovė svetimo elemen
to. Lietuvių akių spalvai 
daugiausia įtakos galėjo 
turėti slavai — tušai ir 
lenkai, tarp kurių didžiau
sias elementas yra tamsia
akių. Jeigu mūsų liaudies 
dainose žmonės pastebėjo 
charakteringą lietuvių 
mergaitės akių spalvą —

ko arčiau 
mums yra daiktai, to giliau mūsų teisė pasi
savinti: ko arčiau yra daiktai mūsų vidujinei iš fakto, kad mažuma turi per daug, o daugu- 
atsakomybei, to stipresnė mūsų nuosavybės ma turi per khažai. Bažnyčia taip išsireiškia: 
teisė, panašiai kaip, ko arčiau prieisime prie “Iš vienos pusės didelis skaičius darbuotojų, 
ugnies, to labiau karšta. Todėl milijonieriaus kurie neturi nuosavybių, ir iš kilos kelių lai- 
teisė surinkti antrą milijoną nėra tokia pat mingųjų gaiisUš turtas, yra neatsakomas į- 
teisė, kaip neturtingo darbininko teisė dalytis rodymas, kad prekės, taip gausiai gaminamos 
pelnuose, valdyme, ar nuosavybėje toje pra- šiame indūstHalizmo amžiuje, yra toli nuo tei- 
monėje, kurioje dirba. Žmogaus teisė turėti singo padalijinio ir lygybės turėjimo tarpe 

: laisvę, taip pat ne tokia pagrindinė, kaip žmo- įvarių žmonių klasių... Reikia imtis kiekvie-
gaus teisė tinkamam uždarbiui. Kapitalistas, 
kuris pasinaudoja nuosavybės teise, nenorė
damas, kad valstybė įkainuotų jo milžiniško 

plau- turto neturtingų naudai,, nesinaudoja tos pa
čios pagrindinės teisės, kuria naudojasi ūki
ninkas. kuris sako, kad jo karvės jam priklau
so. Seka, kad turtingo žmogaus tūkstantis 
prekių dalių biliono dolerių korporacijoje nė
ra tokia pati nuosavybė, kaip kelios saujutės 
bulvių našlės darželyje.

nos pastangos, nors Ateityje... kad dirbantieji 
taupumu galėtų padidinti savo nuosavybes ir 
protingai jas Valdant, galėtų pakelti šeimos 

naštą didesniu laisvumu bei užtikrinimu. Tuo 
būdu, jie ne tik btis pozicijoie palaikyti gyve
nimo svyruojančias laimes, bet taip pat turės, 
nuraminantį pasitikėjimą, kad kai jų gyve

nimas pasibaigs, norš mažas aprūpinimas pa
siliks tiekus, kuriuos jie paliko.”

(Bus Daugiau)

melsvaakes, tai slavų tau
tosakoje dažnai kalbama 
apie juodas akis. Slavų į- 
taka labiausiai ir pasireiš
kė dzūkuose ir apskritai 
pačioj rytinėj pietinėj Lie
tuvoj, tame lietuvių tautos 
avanposte.

Seniau lietuviai turėjo 
būti dar šviesesnių akių. 
Tik tarptautiniai konflik
tai, gausingi karai, okupa
cijos, kolonizacijos paliko 
Lietuvos teritorijoj kitos 
rasės žmonių, kurie įsimai
šė į lietuvių tarpą. Kraujo
maišos dėka turėjo pakis
ti, patamsėti ir akių spal
vos.

Latvių, estų ir apskritai 
šiauresnių tautų akių 
spalva yta šview*aė 

nei lietuvių, v"
Lietuvių šviesiaakių (mė- 
lynaakių ir pilksvaakių 
drauge) yra 68%, latvių 
83%, estų 95%, suomių 
78%, švedų 87%, gudų tuo 
tarpu tik 59,6%.

Dr. P. Kazlausko tyrimai 
paremia prof. J. Žilinsko, 
prof. Avižonio ir kitų tyri
mus lietuvių kaukolės, 
plaukų, ūgio atžvilgiu. Jie 
buvo konstatavę, kad ab
soliutinė dauguma kauko
lių buvo plačiaveidžių, pla- 
čiagalvių žmonių, viduti
niškas lietuvio ūgis 164— 
6 cm., kiek žemesni dzūkai, 
aukštesni žemaičiai ir auk
štaičiai, plaukai lygūs, 
šviesūs. Šitos žymės, su 
kuriomis sutaria ir Dr. P. 
Kazlausko akių spalvų ty
rimai, yra charakteringas 
vadinamajai rytų baltų ra
sei.

Nors lietuviuose jau 
yra įsimaišę kitų ra
sių, bet absoliutinė 
dauguma yra tiesiogi
niai palikuonys tos ra
sės, kuri priešistori
niais laikais buvo įsi
kūrus prie Baltijos.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dil visokių reikalų.

Margery Geschwind (dešinėje) ir Betty Moyer yra 
vienos iš pirmųjų, atvykusių iš Tolimųjų Rytų, kada 
Amerikos valdžia įsakė savo piliečiams vykti iŠ tos 
šalies.
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Sv» Jurgio Lietuvių Parapijos Istoriniai Bruožai
Mmoi'MSS.

Katalikai, matydami, kad į 
Nortvoodą vis daugiau ir dau
giau atvažiuoja lietuvių, pradėjo 
kelti parapijos įsteigimo klausi
mą. Jie rado gerą pritarėją kun. 
J. Krashicką, tuo laikinį Cam- 
bridgfe lietuvių kleboną.

Kovo 31 d., 1912 m., Šv. Jur
gio draugijos susirinkime Dean 
svetainėje įnešta, kad reikia su
organizuoti parapiją. Tas ir bu
vo padaryta tuoj po draugijos 
susirinkimo. Pirmieji asmenys 
susirašė ir po dolerį įmokėjo: V. 
J. Kudirka, t*. Kudirka, P. Ku
ras, K. Klimavičius, A. Saulė- 
nias, K. D. Akstinas, K. Kraune- 
lis, A. Pečiūkobis, A. Grudins- 
kas, J. Ghidihskas, J. Kuškis, S. 
Vėrsiafekas, A. Abukevičius, K. 
Grigas, K. Zukšinas, J. Kašėta, 
ir i. Cervokas. Nutarė mokėti į 
parapijos iždą kas mėnuo po 50 
cėiitą.

Balandžio 11 dieną, 1912 m. 
įvyko antras parapijos susirinki
mai, kttt- prisidėjo prie parapijos 
šie asmenys:

k. Spiridavičius, J. Cvilikas, 
Z. Bfekevičius, J. Pėza, j. Duba- 
sėš, A. Žainskaūskas, C. Sinke
vičius, J. Blažonis. J. kauzas, V. 
Stanevičius, J. Sabaitis, S. Jasio- 
nis, J. Gudaitis, G. Glebus, j. Pa
laima, M. Navikas. I. BauHfs, K.

J

nis, K. Masonis, J. Braukila, B. 
Balutavičius, P. Bučinskaitė, M. 
Kudirkaitė, P. Zekierauskas, J. 
Čižauskas, K. Baulucevičius, J. 
Taraila, P. Čirbavičius, K. Fe- 
daitė, L. Čemauskas, J. Balta- 
donis, A. Versiackas, J. Vaitekū
nas ir P. Kurpavičius.

Išrinkta V. J. Kudirka, K. Kli
mavičius ir J. Cervokas važiuo
ti pas J. E. Kardinolą O’Čonnell.

Birželio 17 d., 1912 m., nuva
žiavo virš minėtieji asmenys pas 
J. E. Kardinolą ir prašė, kad 
jiems duotų leidimą rinkti pini
gus naujos bažnyčios statymui. 
J. E. Kardinolas juos pagyrė, 
sakydamas: “Man labai malonu 
girdėti, kad žmonės darbuojasi 
Kristaus Bažnyčios įsteigimui. 
Jūs drąsiai dirbkite, o jums Die
vas padės.” Sugrįžę pranešė 
žmonėms J. E. Kardinolo prie
lankumą, ir pradėjo rinkti au
kas.

Rugsėjo mėn. 1912 m. jau 
turėj'o surinkę $500.00, ir to mė
nesio pabaigoje nupirko tris 
sklypus žemes. Už žemę sutarta 
mokėti $900.00, bet žemės savi
ninkas paaukojo bažnyčiai $100, 
o agentas J. M. Folan $150.00, 
tai už žemę užmokėta $650.00.

Laikinai žemė buvo užrašyta 
ant trijų asmenų, būtent, V. J. 
Kudirkos, K. Klimavičiaus ir A. 
Sauleno. Tačiau, vasario mėnesį

Gaigalas, S. Bertulis, K. Janiu- 1913 m. žemė buvo užrašyta Bos-

i

K.UN.S. P. KNEIŽIS,
Šv. Jurgio lietuvių par. dabartinis klebonas, LDS. Gar
bės Narys.

nas, J. Medveckas, D. Dargvai- tono arkivyskupo vardu.

I PamaUnc Ir Mieli acLieiaTių ranranros ’T
Pirmos lietuvių misijos įvyko 

balandžio mėnesį 1913 m. kun. 
J. Krasnickas pakvietė misionie
rių Tėvą Kazimierą Kapuciną. 
Misijas lietuviams skelbė Šv. Ko- 
trinos (airių) bažnyčioje. Para
ginti uolaus misionieriaus dar
buotis bažnyčios pastatymui, 
žmonės smarkiau ėmė veikti.

Gegužės 3 d., 1913 m. V. J. 
Kudirka ir K. Klimavičius nu
važiavo pas J. E. Kardinolą 
O’Čonnell ir prašė leidimo lietu
viams sekmadieniais turėti pa
maldas. J. E. Kardinolas pasakė, 
kad jei kun. J. Krasnickas apsi-
imsiąs atlaikyti, tai jis duosiąs na savo maldose, 
leidimą.

Kun. J. Krasnickas, žmonių m. jis laikė pamaldas.

vienas šv. mi-

1913 m., (ai- 
parapijos sve-

prašomas, noriai sutiko iš Cam
bridge, Mass. sekmadieniais at
važiuoti atlaikyti 
šias.

Gegužės 14 d., 
rių šv. Kotrinos
tainėje, kun. J. Krasnickas 8-tą 
vai. ryte laikė lietuviams pirmas 
šv. mišias. Po pamaldų žmonės 
skirstėsi patenkinti pamaldomis. 
Kun. J. Krasnickui, kad ir buvo 
nepatogu važinėti, bet jis pasi
šventė dėl Norwoodo lietuvių 
katalikų parapijos. Tad norwoo- 
diečiai kun. J. Krasnickui yra 
labai dėkingi ir jį dažnai atsime- 

Nuo gegužės 
14 d.» 1913 m., iki vasario 1914

Kun. A. Daugis
Vasario mėnesį, 1914 m., at

važiavo kun. A. Daugis. Jis rado 
parapijos ižde apie 2000 dol. ir 3 
lotus žemės. Kun. A. Daugis en
ergingai stojo į darbą; vaikščio
jo po namus, rinkdamas pinigus, 
ir ragino parapijiečius, kad vie-

Urbonavičius per porą metų 
daug ką nuveikė. Atmokėjo pa
rapijos skolos 1009 dol., pataisė 
bažnyčios stogą. įtaisė dvi sto- 
vylas ir kitų daiktų. Kun. Dr. 
Urbonavičius išvien su parapi
jiečiais darbavosi, ir jie už tai 
jam yra dėkingi.

Kun. S. Kneizr Klebonu

atliko J. M. Vyskupas Anderson. 
Dalyvavo daug kunigų, vietinių 
ir iš kitų miestų draugijų, iš So. 
Bostono, Cambridge ir Lynn. 
Nors bažnyčia buvo pastatyta, 
bet vis dar daug ko truko. Kun. 
A. Daugis su parapijiečiais dar
bavosi. Kad tuos trukumus su
mažinti. Norwoodiečiai kun. A. 
Daugio nuveiktus darbus labai 
įvertina.

. Kun. J. Švagždys Klebonu

BB

i

Kun. K. Urbonavičiui atsisa
kius. klebonu paskirtas kun. S. 
Kneižis birželio mėn. 1931 me
tais. Kun. S. Kneižis pirmiausia 
pradėjo darbuotis su jaunimu. 
Įsteigė knygyną, išmokė jauni
mą kelis tikybinius veikalus vai
dinti. Kun. S. Kneižiui klebonau
jant, daug kas padaryta. Įtaisy
ta pas didįjį altorių dvi gražios 
elektrikinės šviesos su angelų 
stovylomis už 250 dol., įdėta 
daug naujų suolų bažnyčioje už 
800 dol.. naujas aliejumi šildy
tuvas klebonijoje už 225 dol.. iš- 
maliavotas labai gražiai bažny- 

] čios vidus, kas kainavo 700 dol., 
uždengtas naujas bažnyčios sto
gas (Bird and Sons aukavo me
džiagą. bet darbas ir kiti reika
lingi pataisymai kainavo 265 
dol.), numaliavota klebonija ir 
bažnyčios medžio dalis iš lauko 

j už 175 dol., įtaisyta bažnyčios 
i kampe Liurdas už 225 dol., įtai- 
jsyta sakykla ir krikštynyčia už 
200.00 dol., baldakimas už 100.- 

I 00 dol.. Švenčiausiojo Sakramen-
Pakeltas bažnyčios varpo to vėliava (Jaunimo auka) 

klausimas, pinigų nėra, tad pri- į doU Jėzaus širdies statuIa at. 
tariant kun. A. Daugiui susidarė • minčiai Kristaus kančios už 250 
Varpo Komisija. Komisijos pir- ’ doi . taįpgi atsirado geraširdžių 
mininku buvo S. Spiridavičius. 14 šeimynų< kurios įtaisė labai ] 
Komisija smarkiai darbavosi ir gražiag sUcijag už ?(X) dol įtai. 
į trumpą laiką surinkta Varpoje Didžiajam Ketvirtadieniui 
Fondan apie S500.00. Varpas nu-: Kalėjimas arba repositorija už 
pirktas ir iškilmingai pašventin-: gg dol 
tas* i Kun. S. Kneižis atmokėjo pa-i

, rapijos skolos 4.500 dol. ir daug 
į kitų daiktų įtaisyta bažnyčioje.

Kun. ši Kneižis rūpinasi, kad 
žmonės geriau pažintų savo ti
kėjimą, skaito tikybines paskai
tas jaunimui ir suaugusiems, i 
Kun. S. Kneižis pakvietė Jėzaus 

Į Nukryžiuoto Seseris iš Cam
bridge, Mass. mokyti vaikučius 
tikybos ir lietuvių kalbos. Tėve- 

lliai labia džiaugiasi, kad taip 

i gražiai seserys mokina jų vai- 
į kučius.

Kun. S. Kneižis suorganizavo 
Šv. Vardo Jėzaus Vyrų draugi- 

i ją. darbu ir patarimais sustipri- 
■ no ir kitas, ypač Sodaliečių, A- 
l paštalystės, Vyčių. Šv. Jurgio 
parapijos daug parapijiečių, ku
rie daug dirbo bažnyčiai, yra at- 

įsiskirę su šiuo pasauliui. Lai 
Dievas jiems suteikia amžiną ra-1 
mybę. o gyviems — klebonui] 
kun. S. Kneižiui ir parapijie-j 
čiams Dieve duok sveikatą ir 
stiprybę darbuotis Dievo gar
bei.

Šv. Jurgio bažnyčioje suteikta
i #, i ei. r'arjęvvay vv.

4 kartus Sutvirtinimo Sakra- iždininkę — Ortą StAhiųltūt8, 
I mentes: Vyskupas : _______
]spalių 7 d.. 1922 m.; Vyskupas 
. Peterson gruodžio 9 d., 1927 m..! 111 H st., So. 
: Vyskupas Spellman balandžio I utamli
24 d., 1933 metais; Vyskupas 
Spellman gegužės mėn. 1938 m. ]

šv. Jurgio pat. bažnyčią ap-1 
lankė 4 lietuviai Vyskupai: Ai*-j 
kivyskupas Jurgis Matulevičius,: 
M. I. C.; Vyskupas £. BUčyš; 
Vyskupas T. Matulionis, ir Vy
skupas M. Reinys, kUrie suteikė 
žmonėms Vyskupiškus palaimi
nimus.

Šv. Jurgio par. bažnyčioje nuo 
pat pradžios iki dabar įvyko 17j 
misijų. Misijas laikė šie misijo-' 
nieriai kunigai: Tėvas Kazimie
ras Kapucinas: Tėvas Alfonsas' 
(du kartu); Tėvas Kulikauskas; 
Tėvas Andžiulis: Tėvas Cesaitis: 
Tėvas Bumša: Tėvas M. Urbona
vičius; Tėvas Vaitkevičius: Tė
vas Petrauskas (du kartu) ; Tė-j 
vas Bublys: Tėvas Vaškevičius; 
Tėvas Morkūnas; Tėvas Bruži- 
kas: Tėvas J. Kidykas ir Tėvas 
A. Mešlis.

v;

Vasario mėn. 1919 m. Kardi- pas bažnyčioje, išklota prie di- 
nolas iškelia kun. A. Daugį į šv. džiojo altoriaus ir takai kilimais 
Roko parapiją. Montello, Mass. bažnyčioje. Kun. J. Švagždys ■ «
Kunigas A. Daugis išbuvo Šv. liepos mėn. 1919 metais buvo 
Jurgio parapijos klebonu Nor- iškeltas į Brockton, Mass. Šv. 
woode 5 metus. Vasario mėn., Roko parapiją.
1919 metais, atvyko kun. J.]
Švagždys. Kun. J. Švagždys* Norwoodas liko be klebono, 
trumpai buvo Nonvoode, bet Kun. J. Švagždys, būdamas 
paliko gerą atmintį. Kun. J. Brocktone atvažiuodavo sekma- 
Švagždys paaiškino žmonėms.' dieniais atlaikyti vienas mišias 
kad dar daug ko trūksta bažny-/r rūpinosi gauti kunigą. Nor- 
čiai, tad pavieniai žmonės ir woodiečiai kun. Švagždžio nie- 
draugijos įtaisė dvi dideles lem-'kad neužmirš.

Kun. V. K. Taškunas Klebonu

Šv. Jurgio Lietuvių Parapijos Klebonija ir Bažnyčia 
iš St. George St.
Rekolekcijas laikė šie kuni-] Cervokas, A. Fedas, J. Vilkišius 

gai: kun. J. J. Jakaitis. M. I. C., ir J. Avižinis. Zakristijonu buvo 
kun. P. Juras, kun. S. Kneižis. J. Smilgis. Dabartinis zakristijo- 
kun. Jagminas. M. I. C., kun.* nas — S. Kamila. Dabartiniai 
Jankus ir kiti. j bažnyčios kolektoriai: H. J. Ba-

...... • . liūtis, J. Aidukonis. J. Sestavic-Parapijai besitveriant sureng- _
_ ... r» . • , kas. B. cervokas, A. Mickunas,ta 7 prakalbos. Per visą laiką . ~ , i

. i V. Grudinckas ir P. Jankauskas, parapija surengė 4 didelius kar-]
nivalus, 28 bazarus. 15 piknikų. * Norwoode yra lietuvių katali- 

7 balius. 6 teatrus. 14 vakarie- kų apie 200 šeimynų. Katalikai 
nių. 11 Whist parties. 4 bažnyti- daug nuveikė Bažnyčios, tautos, 
nius koncertus ir kitas pramo- darbininkų ir labdarybės reika- 
gas. |

Šv. Jurgio parapijos klebonais gražią bažnyčią 75,000 dol. ver- 
buvo: kun. A. Daugis, kun. J. jtės: kleboniją 15.000.dol. vertės; 

Švagždys. kun. V. K. Taškunas.115 įvairių katalikiškų organiza- 
kun. Dr. K. Urbonavičius. Vika-'cijų. kurios gerai tvarkosi ir vi- 
ru buvo kun. F. Norbutas. Da-*sos priklauso prie Lietuvių R. K.

S. Federacijos ir prie vietinio Fe
deracijos 10-to Skyriaus. Daug 
pareina katalikiškų laikraščių į 
šeimas. Katalikai suaukavo Lie
tuvos ir Amerikos reikalams 
1.000 dol. Nonvoodo katalikai 
pirko Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų už 9,150.00 dol. Lietuvos 
Aukso ir Sidabro Fondan už 
220.00 dol. Tai parodo, kad Nor- 
woodo lietuviai katalikai yra su
sipratę. tvirti tikėjime ir geri tė
vynės Lietuvos rėmėjai.

Kaimietis.

luose. Parapija gerai stovi. Turi

bartinis klebonas — kun.
Kneižis.

Vargonininkais buvo: G. Nor- 
butaitė, V. Sereika. V. Stasevi- 
čius. J. Slavin. A. Kasparaitė. 
Dabartinis vargonininkas — A. 
Šlapelis.

Šv. Jurgio parapijos bažnyčio
je kolektoriais buvo šie asme
nys: V. J. Kudirka, K. Klimavi
čius. K. Grigas. J. Cvilikas. J. 
Smilgis. K. Spiridavičius, J. Pė- 
ža, J. Versiackas, K. Viesulą. J.

i

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda iviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bllę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimu 
■natėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS.

Perkins Market
P. Baltrušiūnas Ir p. Klinga, Sav.
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

•O. BOSTON. MASS.

jnybėje dirbtų. Pasirodė, kad že-1 
mės bus permažai dėl bažnyčios 

j ir klebonijos. Lapkričio mėn.: 
1914 metais parapija nupirko' 
dar du lotus žemės ir užmokėjo] 

I $700.00.

Nauja Bažnyčia
Kovo mėn. 1915 metais baž

nyčios planas jau buvo gatavas. 
Kun. A. Daugis tą planą nuve
žė J. E. Kardinolui O’Čonnell ir 
prašė leidimo bažnyčios staty
mui. Leidimą gavo. Žmonės la
bai nudžiugo ir dėjo pinigus. 
Vieni po 50 dol. kiti po 25 dol. 

ir mažiau. Gruodžio 19 d., 1915 j 
metais įėjome į savo bažnyčią.! 
Vienas šv. mišias laikė kun. A.! 
Daugis, o airių Šv. Kotrinos pa
rapijos klebonas kun. J. MacCor-
~..... ------------------------ ---------

mack pašventino vidų ir iš lau
ko. ir laikė Sumą ir pasakė ang
lų kalba pamokslą, o lietuviškai 
pamokslą pasakė kun. A. Dau
gis.

Žmonių buvo labai daug, nors 
bažnyčioje yra apie 600 sėdynių, 
bet visi nesutilpo. Žmonės labai 
džiaugėsi sulaukę savo bažny
čios.

Rugsėjo 4 d., 1916 m. įvyko
; baž nyčios naujos pa- 
j šventinimas, šventinimo apeigas

Piknikai duodavo pelno apie

gėrimų.

Draugijų Valdybų Adresai
—r Eva Harkslenfc, 
h St, So. Boston, MaNt 

_ ____ .. Boston 1298
Vlce-Plrni. — F. Zafetaklenft,
Į564 E. , So. Eoston, Mass.!

»_ —- IvaSkiehė, '
Sizth St, So. Boston, Masa.: 

Flh. RaM. —■. Marijona Markoniutft, 
i 4115 Wash!ngton St. RosfindaJe, j
' Tel. Parkway t Ž352-TVt

1-1 L............  '— So. Boston.
AukJtlkainienl,
on, Mass.

.V.Pirmininkas, Juozas BvtHdyi,
801 6th St., So. Boston, Man. 

Vice-pirm. Albinas P. NevierlL
18 VVlnfleld St.. So. Boston, Mitai 

PTot BaSt. Jonas Glinečkft,
5 Thomas Pfc., So. Boston, MaM. 

ihh. BaSt. Aleksandras
440 E. Sižth St, So. Boston, ftU* 

Iždininkas Vincas Žaleskas,
813 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka. Jonas Zaikls,
7 TVmflefd St., So. Boston, itai.

braugdja Talko susirinkimų* kai tra
čią nedŠIdfenj kiekvieno mehario,

- •

Kun. J. Švagždžio kviečiamas
atvyko kun. V. K. Taškunas ir 1,800.00 dol. Parengimai įvyk- 
tapo paskirtas Šv. Jurgio para- davo be svaiginančių 
pi jos klebonu spalių 19 d. 1919: Klebonijos statymo fondas išau-
m. Kun. V. K. Taškunas pir- go iki 10,000.00 dol. 1926 m. 
miausia rūpinosi pastatyti kle- kun. V. K. Taškunas gavo J. E. 
boniią. Pinigų nebuvo. Bet žmo
nės matydami būtiną reikalą, 
dėjo po 25 dol. ir po mažiau. 
Klebonijos fondas greit išaugo, 
apie 1000 dol. Vasario 12 d. 
1923 m. kilo gaisras bažnyčioje.
Padaryta nuostolių virš 4,000 
dol. Kun. V. K. Taškunas ir pa
rapijiečiai turėjo daug darbo ir 
vargo kol ištaisė bažnyčią. Ge
gužės mėn. 1923 m. kun. V. K. 
Taškunas sudarė iš lietuvių ir 
svetimtaučių katalikų bendrą 
pikniko rengimo komitetą ir lie
pos 4 dieną, 1923 m. piknikas į- 
vyksta didžiausiame miesto Eikš 

į Parke, kuris parapijai davė 
'2000 dol. pelno ir visas pelnas 
padėtas į Klebonijos Fondą.

1924, 1925 ir 1926 metais su- 
j rengė tokius pat piknikus ir toje 
! pačioje vietoje.

j

Užsisakykite TonHco Pas Mus
Pristafom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
. Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Are., Ishngfon, Mass. Td. Dedham 1304-V
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

I 

Kardinolo O’Čonnell leidimą sta-į 

tyti kleboniją. Spalių mėn. 1926 
m. klebonija buvo pastatyta.! 
Kun. V. K. Taškunas su parapi
jiečiais vienybėje gyveno, daug 
dirbo draugijose ir organizaci- 

: jose. Atmokėta parapijos skolos 
,4.090 dol., įdėta bažnyčioje ir 
svetainėje aliejaus šildymas už 
900.00 dol. ir svetainėje grindys 
už 700 dol.: pastatyta klebonija 
vertės 14.000 dol. Žmonės dar- 
bavosi parapijos labui. Gerašir- 

•džiai žmonės įtaisė bažnyčioje 
gražius langus, du šoninius alto
rius. Norwoodiečiai didžiai įver
tina kun. V. K. Taškuno dar
buotę.

Kun. V. K. Taškunas išbuvo 
10 metų Šv. Jurgio lietuvių para
pijos klebonu. Jis paliko gražią 
atmintį. Dabar kun. V. K. Taš- 

' kūnas yra Lietuvoje.

Kun. Dr. K. Urbonavičius Klebonu

ii talko kas

Linfcšfriu Iv Laitaihgų Naujų Mfetų!

DIAMOND CAFE

i I sėjo mėn. 1930 metais susirgo ir 
buvo nuvežtas į ligoninę. Jo pa
vaduotoju paskirtas kun. J. Nor-

j

Kun. V. K. Taškunui išvažia
vus į Lietuvą, gegužės mėn. 1929 
metais. Šv. Jurgio parapijos kle
bonu paskirtas kun. Dr. K. Ur- butas, kuris darbavosi nuo rug-
bonavičius. Kun. Dr. Urbonavi-'sėjo mėn. 1930 metų ik birželio 
čius tik pradėjęs darbuotis rug-jmėn. 1931 metų. Kun. Dr. K.

J Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas 
Ij 305 W. Broadway

jį LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

1 THE STRAND CAFE, Ine.

So. Boston, Mass.

i 
• i

i
I
i

i
i
i
i j

Skaniausi valgiai ir gėrimai

374—378 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 1639
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žanskis, J. Okulionis, L. Paulau
skus graboiius Patrikas.

............. . ............................. . ........ ... I11I1UW

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

ELIZABETH. N. J.

Neseniai turėjome mūsų kolo
nijoje tikrai retą nuotikį. Tai 
buvo 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktis Mykolo ir Ievos vakarų pelnas atiduotas parapi- 
Vaitulionių. Tokia sukaktis buvo'jai. Gražu choristai už tokį gra- 
tik prieš 40 metų mūsų parapi- žų jūsų darbą. Vasario 23 d. į- 
joje. Šliūbo palaiminimą pakar- vyks choristų vakaras. Šio va
to jo kleb. J. Simonaitis, choro karo pelnas manoma skirti gai- 
rinktinė grupė giedojo per mi- dų įsigijimui, 
šias. Vakare parapijos svetainė
je buvo jų garbei bankietas. Da-j
lyvavo labai daug žmonių. Buvo'nos Marijos novenos vedė gra- 
pasakyta daug kalbų ir padai- žiakalbis kun. Švagždys, Monte- 
nuota gražių dainelių. Pirmą ^°’ klebonas, 
kartą bažnyčioje solo pagiedojo ?ra^us būrys, 
jaunutė Monika Pavalkiutė, dūk- daugiau. Pamokslai ilgai bus mi

nimi.

Paskutlnj šeštadienį prieš Ad
ventą choras turėjo šokių vaka
rą. Publikos buvo daug. Abiejų

Prie Nekalto Prasidėjimo Pa-

tė žinomos mūsų kolonijoje vei
kėjos. Buvo įteikta daug gražių 
dovanų. Piršliu buvo P. Kirvile- 
čius, svočia — Burdinienė. Abu

I

Lankančių buvo 
bet galėjo būti

Šį šeštadienį kalbėjo adv. 
St. Gabaliauskas. Publikos buvo 
daug. Vienas bolševikėlis buvo

jubiliejatai senai gyvena mūsų pradėjęs ginčus vesti publi. 
parapijoje ir yra geri parapijos j ka nušvllpė. Surinko apie $60.oo i

elegantiški:
.' I *
I *

KAILINIAI
Už Žemą Kainą

Europoje siaučiant 
karui, viskas brang
sta — brangsta ir 
kailiniai, bet I. J. 
Fox kompanijai pa
sisekė nupirkti dide
lį kailinių kiekį žemomis kainomis, už tai iki šiol 
ši kompanija kainų nepakėlė.

i

evangelistų simboliai. Pačiam 
virši yra simbolis evangelisto šv. 
Mato, Evangelijos pusėj šv. Mor
kaus, ir Gromotos pusėj, šv. Lu
ko. Viduryje simbolis šv. Jono 
evangelisto. Vienam šone alto
riaus parašas: 
Omnes” — “ 
Visi”, 
parašas, 
—“Mano Dievas

“Venite ad Me 
Ateikite pas Mane 

o antram šone altoriaus 
“Deus Meus et Omnia”. 

ir Mano Vis-

!
II
i
kas”. Be to, yra ir daugiau sim
bolių. Ornamentai dėti daugiau
siai “crimon and goid leave.” 
Dabar belieka telaukti, kada vi- 

bažnyčia bus išdekoruota.
Aušrelė.

HARTFORD, CONN.

j

veikėjai. Sumanytojos to paren
gimo buvo : J. Bunienė, EI. Liut- 
vinienė, B. Lukšienė ir M. Paval- 
kienė. Vyriausiomis šeimininkė
mis buvo: Šukienė, Jakimavičie
nė ir Juozapavičienė.

I 

aukų. Rap.

I. J. Fox krautuvėje dabar yra vienas iš di
džiausių moteriškų kailinių pasirinkimų. Čia gali
te gauti nuo mažiausio iki didžiauso saizo. Pasi
rinkimas ne vien platus, bet ir įvairus. Šioje krau
tuvėje galite nusipirkti kailinius nebrangiai ir pri
einamai. Su mažu įmokėjimu galite įsigyti elegan
tiškus kailinius ir paskui mokėti pagal išgalės kas 
mėnuo. Kam laukti iki kainos pakils? Ateik į krau
tuvę šiandien ir įsigyk vėliausios mados kailinius, 
kuriais džiaugsitės per ilgus metus.

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijos baž

nyčioje surinkta Lietuvos rei
kalams aukų $198.80.

Kai kurios darbščios moterė
lės surengė parapijos naudai 
kortų vakarą. Pelno buvo $165.

Sausio 3 d., 1941 m. išvyksta 
į kariuomenę daug jaunuolių. Jų 
tarpe išvyksta ir lietuvis Alber
tas Kernagis. Šis jaunuolis ka
riuomenėn šaukiamas jau ket
virtą kartą.

Laidotuvių direktorius Juozas 
Kavaliauskas persikėlė į savo

Gruodžio 1 4d. choras suren
gė operetę — “Apvesdinkite ir 
Manę”. Publikos buvo nedaug, 
nes elizabetiečiai nepratę tokius 
dalykus lankyti, jiems mažai j 
tenka su panašiais dalykai susi
durti. Vaidino ir dainavo choro, 
nariai ir narės gerai. Dalyvavo 
tik vienas vyras F. Puzinas, o 
kitas vyrų roles vaidino mergai
tės: Petraičio-Bumeikiutė, Gug- 
lio — karalevičiutė, Prakapo — 
Krezonauskiutė. Mergaitės savo
roles atliko šios: Peratienė —nuosavus namus, kurie yra ant 
Iz. Buniutė, Veronika — Macke- Second ir Taster gatvių kampo, 
levičiutė, Aglajos ir Katrės —Taip pat į savo nuosavą namą 
Maleskevičiutė. Visą vaidybą persikėlė biznierius Juozas Jab- 
tvarkė J. Žilevičius, jam gelbėjo lonskis. 
St. Valadka. Už praeitų metų 
nuoširdų praktikų lankymą kle
bonas įteikė dovanas. Dovanas 
gavo: pirmą — L. Mockeliūtė ir 
F. Puzinas. antį ą — Reklaičiutė, 
A. Burneikiutė. O. Janulevičiutė, 
A. Puziniūtė. Dovanas suaukavo 
šie mūsų prekybininkai: M. Ber-

$
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Atėjusios j krautuvę visuomet reikalaukite, 
kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis atsto
vas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių eksper
tas. Per jį pirkdamos sutaupysite dar 10 nuošim
čių nuolaidos.

Jei turite senus kailinius, mes išmainysime į 
naujus, duodami didelę nuolaidą. Pasinaudokite 
siūloma proga.

I

Ali WASHINGTON STREET.
Boston, Mass.

Mūsų miestelyje apie 30 metų 
veikia Lietuvių Piliečių Klubas, 

kuris turi apie 200 narių. Klubas 
bepartyvis, tačiau lapkričio 24 
d. klubo vardu komunistai su
rengė prakalbas. Klubo konsti
tucija grynai tautiška, todėl kuo 
rėmėsi klubo valdyba, šaukda
ma šias komunistiškas prakal
bas. sunku pasakyti. Tai turėtų 
pasiaiškinti susirinkime. Bend
rai yra pastebėta, kad valdyba 
labai simpatizuoja komunistams. 
Vietoj ruošti grynai lietuviškus 
tautiškus parengimus, kaip tai 
koncertus, vaidinimus, patrioti- 

ines prakalbas, tai klubo valdy
ba kiša Komunistuojančius kal
bėtojus, kurie niekina mūsų tė

vynę Lietuvą ir kelia aikštėn 
komunistų galvą Staliną. Tai 
labai yra negražu klubo valdy
bai taip elgtis. Geriau būtų jai, 
jei nori ištikimai ir teisingai pa
tarnauti klubo nariams ir tėvy
nei, dirbti teisingai, ištikimai ir 
vieningai su visais savo narias. 

Todėl mes haverhilliečiai ge
riau būkime ištikimi savo šaliaiI
ir dirbkime vieningai savo tau
kai. Kas myli savo tautą, tas 
yra geras jos pilietis. Mokėkime 
gerai pažinti, kas yra mūsų

kytojos Ona Tatulytė ir Juozą- įrangas ir kas yra priešas. Prie- 
pina Antanavičiūtė. Socialinė žodis sako: Kokį aš patiksiu, 

Malvina Korosa, EI- itoks ir aš paliksiu”. Todėl visuo-

Ši panelė, Jetsy Posthuma atstovaus “Ameriką Gė
lėse”, kaipo “Laisvės Stovyla” Naujų Metų dienoje, Pa- 
sadenos Rožių Tournamente. Vėliava padaryta iš gėlių.
Kapočienė, Jonas Katinas, Pet-1 pinskienė, Emilija Dirsienė, Jo- 
ronė Kuzmickienė, Vincas Lau-jnas Borisas, Ignas Kukauskas, 

žonis, Vladas Levancevičius, i Emilija Zakarienė, E. LeBaire,

LAVRENCE, MASS.

Seniausias mūs>ų parapijos lai
dotuvių direktorius, p. P. A. 
Užumeckis iš sūnus, pareiškė, 
kad sugrįžus laidotojams iš ka
pų parūpinsiąs pietums parapi
jinę salę veltui ir tuo būdu daug 
pasitarnaus sav’o klientams.

Sodalicija išsirinko sekan- 'komisija: Malvina Korosa, EI-' -oxs ir as panašiu . i oaei vįsuo- 
tiems metams valdybą iš sekan- šie Thomas. Juozapina Antana- imęt ir visur dirbkime ir aukoki- 
čių asmenų: Paulina Remeitytė vičiutė, Juozapina Kosman, Ona mes tautos reikalams ir žmonių 
—prefekte, Julijona Savičiutė— Tatulis ir Blanche Sinkevičiūtė, gerovei. Tautos Sūnūs

Petras Lapinskas, Ona Lapins- 
skienė, Karolis Lukošiūnas, Vin
cas Laukaitis, Lišauskienė, Tere
sė Saurasaitienė, Ona Širvins- 
kaitė, Juozas Matačinskas. Kas
peras Mažeika, Teklė Mažeikie
nė, Valer. Masinionienė, P. Mar
cinkus, Vincas Mitrikas. K. Mor
kūnienė. Mr. ir Mrs. Mačionis,

E. Kraunelienė, Lamžonienė, 0- 
na Letetaitė, Veronika Jurgelio- 
nytė, E. Džiaugienė, E. Kosulie- 
nė, Jieva Montvilaitė, Rakickai- 
tė, Teklė Mažeikienė, Isabellė 
Balikonytė, Liudvika Totulienė, 
Teodora Dabeikienė ir M. Pin- 
kienė. Federacijos skyrius yra 
dėkingas rinkėjoms už pasiau-

Įstojo Sodalicijon trys mer-
!

pagelbininkė, Freda Taškunaitė
—raštininkė, Stanislova Kaziliu- gaitės, būtent: Malvina Korosa. 
naitė — iždininkė, raporteris — j Alena Balabiniutė ir Rūta Juk- 

Malvina Korosa—knygininke — t no-
K. D. Lillian Švenčioniutė, ligonių lan-

WORCESTER, MASS.
Aušros Vartų Parapijos Fe-

Šv.
_____________ deracijos 33 skyrius laike mėne- 

Pranciškaus parapijos sinio susirinkimo padarė vieną

Linksmų Ir Laimingų Naujų Metų

SOUTH BOSTON CAFE, KURI YRA MODERNIŠKIAUSIAI (RENGTA
Nuoširdžiai sveikiname visus savo draugus, kostumerius ir rėmėjus, lin
kėdami kuolinksmiausių ir laimingiausių Naujų 1941 metų.

SOUTH BOSTON CAFE yra švariai ir moderniškai įrengta pagal nau
jausių metodų. Patarnavimas mandagus, malonus. Kiekvienas svetys ar 
viešnia yra priimama su šypsena ir jiems nuoširdžiai patarnaujama.

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas visokių gėrimų ir užkandžių. 
Kviečiame užeiti kaip vyrus, taip ir moteris. Čia atsilankę tikrai būsite pil
nai patenkinti.

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Sav.

249 W. Broadway, *

kavimą šiam darbui. Ateityje y- 
ra rengiamas vakarėlis, apie ku
rį vėliau bus parašyta. Darbas 
turi tęstis toliau įrašyti narius į 
Lietuvai Gelbėjimo Fondą. Valio 
Aušros Vartų parapijiečiai už 
gražią pradžią $183.89.

Julė Noreikienė, Mykolas Nadz- 
veckas, D. Neverdauskas. Ignas 
Pigaga, A. Pockevičius, Jonas 
F. Puodžiūnas, Jonas G. Puo-' 
džiunas. Jonas Platukis, Veroni
ka Rusenąs, A. Savickas, Juozas 
Skliutas, Natalija Skliutaitė, 
Domicėlė Skerniškienė, Z. Sprin
džiūnas, Viktoras Svikla, Anta
nas Šalusevičius, Petras Snars- i 
kis. Jonas Šiugžduris, Juozas 
Stakūnas, Jonas Šimukonis, Pet
ras Šilanskis, Vincas Skamara- 
kas, Elena Šimkienė, Eleonora 
Sapkutė, Pranas Serpickas, An
drius Simanonis, Simonas Sčig- 
linskas, A. Savickienė, Juozas 
Stankauskas, Liudvikas Sviklas, 
Marijona Švarcienė, Benny Stru- 
ckus, Alice Spaulding, Jonas 
Struckus, Marijona Švedienė* 
Bernardas Tamulevičius, Karoli
na Taraškevičienė, Kazimieras 
Tamulevičius, Liudvika Totulie
nė, Marijona Ulevičienė, D. Vo
lungevičius, Stasys Wackell, 
Placidą Vileikytė, Ona Vaitke
vičienė, J. Venslauskas, Vincas 
Vieraitis. Liudvikas Visockis, K. 
Vaskas, Liudvikas Volungis, A. 
Žiedaitis, Mykolas Zinkevičius, 
Jonas Zakaras. A. Žemaitaitis.

Daug aukojo po 50 centų. (Jų 
vardų dėl vietos stokos netalpi
name). Viso surinkta su smul
kiais $183.89.

Darbininkai, kurie darbavosi 
buvo sekantieji: Kristina Meš- 
kinienė, Marcelė Meškiniutė, A- 
nielė Nadzveskienė, M. Kirme- 
lienė, Leoną Meškiniutė, M. La-

choras metiniame susirinkime,! svarbų nutarimą — rinkti aukas 

i i perrinko valdybą, į kurią pateko Lietuvos pabėgėliams. Darban 
J Į Kazimieras Jankauskas — pir- pakviestos visos dr-gijos, išrin- 
i! mininkas Antanas Padvaiskas— kta asmenys aukų rinkimui. 
$ vice-pirmininkas, protokolų raš- Gruodžio 8 d. sušauktas darbuo- 
$ tininkė — Malvina Korosa, iždi- i tojų susirinkimas, kuriame pa- 

ninkė Freda Taškunaitė. skirstyta rinkikams rajonai. Au
kų rinkimo pasekmės gražios. 
Aukojo sekantieji: $5.00 kun.

i K. A. Vasys ir Tretininkų Drau
gija. Po $1.00 : Jurgis Akstinas, 
Vincas Arias, Petras Aikšnoras, 
Elena Atkočienė, J ieva Augusta- 
navičienė, Simanas Balikonis, 
Teresė Balikonienė, Jonas Bari- 
sas. Adomas Butkevičius. Jurgis 
Bielauskas, Ona Bush. Kazimie 
ras Bartkus. Jonas Burda, Jonas 
Balsevičius Jr., A. Bernotienė, 
Jieva Balsevičienė, Ona Baulau- 
kienė, M. Butkevičius. Marijona 
Burokienė, J. Čėsna, Mykolas 
Cenkus. Juozas Česnulevičius, 
Juozas Čiunys, J. Čepkauskas, O. 
Čiurinskienė, Justinas Dabeikis, 
Emilija Dirsienė, E. Džiaugys, 
Juozas Dirsa. Bronius Emkus, 
Jonas Grigas. S. Galčienė, Juo
zas Grišius, Petras Garbus, Juo- 

I zas Glavickas. Endrius Gudukas,
l
J. Jasevičius, Juozas Keršis, Jo
kūbas Karsokas, D. Krušas. Vik
toras Karsokas, Aleks. Kaliūnas, 
Vincas Keršis. Vladas Kazlaus
kas, Juozas Kirmilas. Marcelė 
Kirmilienė, Petras Kosulis, Jo
nas Kiela, Adomas Kudaraus- 
kas, Mykolas Kazlauskas. I. Ku- 
kauskas, Antanas Karpavičius, 
Kazimieras Kureiša, Marijona

i!, 
i: 
i! 
i: 
i!i 
S

j Ar ištikrųjų yra praktiška 
tiems patiems asmenims įeiti į I 
valdybas daugiau negu vienos 
draugijos toj pačioj parapijoj?. 
Išrodo lig nebūtų daugiau tinka
mų pareigoms asmenų. Ar nenu- Į 
kenčia draugijų veikimas, kada 
nėra kompeticijos ?

M. .

! Šv. Elzbietos draugijos sekan
tiems metams palikta senoji vai-1 
dyba.
|

j Klebono, kun. P. M. Juro rū
pesčiu, sanktuarijumo dekoravi
mas užbaigtas ir parapijiečiai 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo 

p gražia bažnyčia. Tik suprantan- 
J [ tieji galėtų tinkamai apibudinti 
i! (dekoravimą. Aš galiu tik pasa- 
i! kyti, kad virš šoninio altoriaus 

Panelės Švenčiausios yra emble
ma žvaigždės su parašu “Avė 
Maria”. Virš kito šoninio alto
riaus Švenčiausios Širdies, šv. 
Pranciškaus trijų Ordenų įstei- 

1 gėjo emblema su parašu “Pax et 
Bonum” — “Ramybė ir Geru
mas”. Virš didžiojo altoriaus 
skliautuose šventoji Dvasia ir du 
dideli angelai. Iš didžiųjo alto
riaus išaugęs ir spinduliuojantis 
kryžius, kurio galuose matomi

»

So. Boston, Mass.

!■ SEASON’S GREETINGS |

įi Producers’ Dairy Co. a 
Į į Brockton, Mass.
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vietines žinios!
PADĖKA KUN. K. JENKUI GRABORIUS

ŽINUTĖS

Gruodžio 22 d., tapo pakrikš
tytas Povilas Edvardas Silvestro 
—Petronėlės (Sutkaitės) Stro- 
kų. Kūmai buvo Albertas Sut

kus ir Katrė Sutkiutė.
Kalėdose šv. Petro parapijos 

kunigams padėjo darbuotis kun. 
M. šmigelskis, M. I. C., ir šv. Jo- į 
no seminarijos klierikai.

Antrą dieną Kalėdų, šv. Petro 
par. J^žnyčioje, apart vietinių 
kunigų, laikė šv. Mišias: kun. 
Andriejus Naudžiūnas, M. I. C., 

> kun. Mykolas Šmigelskis, M. I.
C., ir kun. A. Baltrušiunas.

Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
vietiniams kunigams gelbės baž
nytiniame darbe kun. A. Nau- 
džunas, 
vietiniai 
valandą 
ta.

kun. M. Šmigelskis ir 
klierikai. Vienuoliktą 

šv. mišios bus su asis-

Kun. Albertas Abračinskas iš
važiavo kelioms dienoms į Holy- 
oke, Mass. paviešėti pas savo 
brolį gydytoją.

“KOMUNIZMAS YRA MANO 
RELIGIJA,”

sako Kubilius, metodistų pry
čeris. Dabar dėl tos “religijos” 
Kubilius daug sielojasi. So. Bos
tone labai plačiai kalbama, o 
“K-vyje” net buvo rašyta, kad 
lietuvių komunistų choras nusi
samdę miesto svetainę metodi
stų žinyčios vardu. Bet pats Ku-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
8o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2690
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

bilius sako, kad svetainė buvo , 
paimta ne žinyčios vardu, o tik ; 
jo vardu, būtent, “Rev. B. F. Ku- j 

■bilius.”
Kaip ten nebuvo, bet visiems 

aišku, kad komunistai dangsto- . 
si metodistų ministerio titulu,p. 
B. F. Kubilius didžiuojasi, kad 
jis galįs pasitarnauti komuniz
mui ir komunistams, nes sako, ' 
tai “mano religija.”

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
' klubas nutarė komunistams sve
tainės neduoti. Tai dabar visi 
komunistai susikraustė pas p. 
p. B. F. Kubilių, metodistų pry- 
čerj ir jis jiems tarnauja ir au
kojasi. Turi būti tikisi gauti nuo 
Stalino medalį. Beje, p. Kubi
lius tikėjosi gauti medalį ir nuo 

i p. Smetonos. Kada jis buvo nu
vykęs į Lietuvą, tai Lietuvos 
prez. Smetonai pažadėjo sukelti 
net $2,000,000. Apie tai plačiai 
rašė tuo laikinis Lietuvos tauti
ninkų organas “Lietuvos Aidas”. 
Dabar p. Kubilius nenori nei 
prisiminti apie tuos du milijonu 
dolerių. Jis sako, kad jis buvęs 
įgaliotas Lietuvos pasiuntinybės 
ir konsulo Amerikai, ir Lietuvos 
pinigais vykęs į Lietuvą, kad 
ištirtų Lietuvos padėtį. Ištyręs 
padėtį, pažadėjęs Lietuvos prez. 
Smetonai surasti kreditų $2,- 
000,000 sumoje.

p. Kubilius sako, kad jis tu
rįs aiškius įrodymus, kad jis bu
vęs deleguotas Lietuvos valdžios 
atstovų vykti į Lietuvą. Nesino
ri tikėti, kad Kubilius būtų bu
vęs deleguotas į Lietuvą?'.

i Turėjo ar neturėjo Lietuvos 
valdžios atstovų įgaliojimus gali 
išaiškinti tik Lietuvos tautinin
kų valdžios atstovai. Faktas yra, 
kad tautininkų režimo metu p. 
Kubilius taikėsi prie tautininkų, 
o dabar jis stoja vadovauti ko- 
munsitams, džiaugiasi kartu su 
komunistais Lietuvos nelaime.

Eksas.

Gruodžio 19 d., 1940, bažny
tinėje salėje, kun. K. Jenkus 
skaitė įdomią, kruopščiai pri
ruoštą paskaitą, apie katalikų 
Bažnyčios šventuosius kanki
nius Amerikoje. Lig ir žinoda
mi apie paskaitos turiningumą, 
žmonių atsilankė pilna salė. 
Paskaita buvo iliustruota pa
veikslais ir visi atsilankiusieji 
buvo labai patenkinti. Šią pa
skaitą ruošė Šv. Petro parapi
jos bažnytinės draugijos įtaisy
mui bažnytinių įrankių, todėl 
tų draugijų vardu reiškiu kun. 
K. Jenkui viešai širdingą padė
ką.

S. Barusevičius ir Suims,
254 Broadvvay, So. Boston

AUTONIOBILE IR GARAGE

nu 
v. v DALYVAUKIME SAVO MY

LIMO VADO PAGERBIME

JVA1R0S SKELBIMAI

Telephooe 
SO. BOSTON 

1058

Šv. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA ŠIRDINGAI SVEIKI
NA VISUS SAVO DRAUGUS IR RĖMĖJUS. IR LINKI LINK
SMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ ATEINANČIŲ 1941 METŲ.

Verslo ir Profesionalų Draugija širdingai prašo visų lietuvių 
remti tuos biznierius, kurie priklauso prie šios draugijos, nes 
jos nariai pilnai užsitarnauja paramos. Jie kiekviena proga re
mia visus tautos reikalus ir atskirus žmones bei organizacijas.

DRAUGIJOS NARIAI — BIZNIERIAI IR PROFESIONALAI:

AUKSORLAI ALINĖS—VALGYKLOS

J. Dilis,
366 W. Broadway, So. Boston

I

Strand Cafe, Ine.
374 W. Broadway, So. Boston

Jieva Marksienė, Pirmininkė. Ketvirtis d Co.,
312 Broadway, So. Boston

BANKIETO PROGRAMA

Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
pagerbimo bankiete, gruodžio 
29 d., 1940, 6 vai. vakare,, Mu- 
nicipal Building salėje, be žy
mių svečių kalbėtojų bus ir gra
ži meninė programa. Muz. R. 
Juškos vadovaujamo par. cho
ro žymiausi solistai, padainuos 
gražių dainelių. Būtent auksa- 
balsis Dr. Juozas Antanėlis pa
dainuos ne tik solo, bet ir due
tą su savo žmonele Onute, bu
vusia Valiackaite. P-lė Antani
na Grabijoliutė, p. Barauskas 
ir Pažasis palinksmins visus 
dalyvius. Vaikučių grupė, O. I- 
vaškienei vadovaujant, pašoks 
tautiškus šokius, būtent: Kepu
rinę, Kalvelį ir Mikytą. Pasta
rasis šokis su lazdomis, bus 
šokamas pirmą kartą Bostone. 
Jį šoks 8 berniukai su tauti
niais kostiumais ir lietuviško
mis juostomis, kurios buvo 
specialiai išaustos.

Bankieto toastmasteriu bus 
kun. Jonas Švagždys, L. D. S. 
Centro pirmininkas ir Montel
lo lietuvių parapijos klebonas.

P. Valiukonis
26 W. Broadway, So. Boston

Frank Whitkens, Jeweler
321 Broadvvay, So. Boston

APDRAUDOS IR NUOSAVY
BIŲ ĮSIGIJIMO ĮSTAIGOS

Boston Realty Trust,
317 E St., So. Boston

Adv. J. B. Gailius, vedėjas.

Juozas Balušaitis, Real Estate
317 E St., So. Boston

Lithuanian Agency, Ivas & Co.
545 E. Broadway, So. Boston

A. J. Kupstis,
332 W. Broadvvay, So. Boston

A. P. Rodis, Real Estate
111 Marine Rd., So. Boston

A. J. Namaksy,
414 Broadway, So. Boston 

W. A. Amsie, Insurance.
24 So. Monroe Terrace, 

Dorchester, Mass.

SVEIKSTA

Tel. TROwbrldge 6330.

JohnReę

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

X-Ray ir Peršvietimo aparatai.

Vai. 2-4-7-9. Tel. Šou 2712

i, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai 8q.,
Camorldge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

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

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakomis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto Iki 7 Vai. vakaro

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

Šį sekmadienį, gruodžio 29 
d., 6 vai. vakare, Municipal Bld. 
didžiojoj salėje įvyks bankie- 
tas, pagerbimui mūsų mylimo 

' vado, poeto, rašytojo, kun. dr. 
Kazimiero Urbonavičiaus —Jo
no Kmito — K. Kun. K. Urbo
navičiaus nuopelnus lietuvių 
tautai įvertino Lietuvos Vytau
to Didžiojo Universitetas ir jį 
pagerbė suteikdamas jam šį pa
vasarį Garbės Daktaro Titulą. 
Tąja proga dabar mums Bosto
no ir apylinkės lietuviams, ku
rių tarpe gyvena ir darbuojasi 
ir dėl kurių savo brangią svei
katą paaukojo, yra proga pa
reikšti jam savo viešą, nors ir 
kuklią pagarbą, atsilankant į šį 
bankietą.

Nebeturime Maironio, Jakš
to - Dambrausko, Tumo-Vaiž
ganto, bet tebeturime Joną 
Kmitą, todėl mokėkime tai į- 
vertinti.

Visi dalyvaukime jo pagerbi
mo bankiete šį sekmadienį.

p. Jonas Kumpa, “Darbinin
ko” Intertype operatorius, kuris 
turėjo pasiduoti “appendix’o” 
operacijai Carney ligoninėje, 
sveiksta, ir Dievuliui padedant 
neužilgo grįš į namus, p. Jonas 
Kumpa Kalėdas turėjo praleisti 
ligoninėje.

Bet gal Naujus Metus jau ga
lės švęsti namuose. Laukia p. 
Jono jo šeima, laukia “Darbi
ninkas.”

p. Joną Kumpą darbe 
duoja p. R. Sidney.

pava-

SUNKIAI SUSIRGO
p. Motiejus Šliužas, gyv.

Montebello Rd., Jamaica Plain 
ir gruodžio 19 d. nuvežtas į Bo
stono miesto ligoninę. Ligonis 
sveiksta, p. Šliužas yra F. Zalec
kio uošvis. Linkime pasveikti.

51

TeL Kirkland 7119

Pauline bradas, M, 
(Lietuvė gydytoja) 

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

* Nuo 6 iki 8. 
SOrmadUnlalu psgai sutarti.

PADĖKA
49So. Bostono Blaivininkų 

kuopa, kuri gruodžio 15 d., 1949 
m. surengė Margumynų Vaka
rą vargdienių seselių naudai, 
Thompson, Conn., taria nuošir
džiausią padėką visiems padėju- 
siems tą vakarą suruošti. Ypač 
dėkojame Šv. Petro parap. ku
nigams, poniai Ivaškienei ir jos 
jaunųjų artistų grupei, “Darbi- 
ko” redakcijai ir administraci
jai ir visiems prisidėjusiems lie
tuviams biznieriams bei veikė
jams. Pagaliau ačiū visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems šį 
gražų tikslą. Kuopos Vaidyba

Diamond Cafe,
305 Broadway, So. Boston, 
Neviera ir Razvadauskas, sav.

Intemational Cafe,
317 Broadway, So. Boston 

B. Petruševičius, sav.
— Broadvvay Cafe, G. Masilionis, s.

377 Broadway, So. Boston

C. Sabet Tavem, K. Sabeckis, s.
117 A St., South Boston

Third St. Cafe, Ine.,
58 Dorchester St., So. Boston 
Razvadauskas ir Neviera, sav.

So. Boston Cafe,
249 Broadway, So. Boston 

V. Balukonis, sav.

Bay Vieu' Motor Service,
1 Hamlin St.. Sc. Boston 

P. Trečiokas, ved.

So. Boston Garage,
453 Broadvvay, So. Boston 
Broliai Strekauskai, J. Stre- 
kauskas, ved.

Boston St. Garage,
119 Boston St. So. Boston 

P. Pilvinis, sav.

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravt 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

VI. Gurskis,
701 Columbia Rd. Dorchester

GĖLININKAS

Broadicay Florist
501-A Broadvvay, So. Boston 

A. Zardeckas, sav.

BARBER I

Cafe—Annie Yu'oskus, Ivaškie-
■ nė, 516 Dorchester avė. S.Boston

Silver Cafe, F. Zarveckas. sav.
324 Broadway, So. Boston 

D d 2nd St. Tavem,
312 D St., South Boston

S. Aliukonis, sav.

DEGTINĖS PORELIŲ 
KRAUTUVĖS

S. Zanger,
451 E. 8th St., So. Boston

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL

DUONKEPIAI

C. K. Plevokas,
131 C St., So. Boston

i
Valter Lepeska,

! 148 D St., South Boston
i
I

i
S t ūkas Photo, J. Stukas, sav.

450 W. Broadvvay, So. Boston

I

BATŲ TAISYTOJAS — DIRBA 
RAKTUS IR TT.

J. Vysniauskas,
310 E St., South Boston

ADVOKATAI

SIUVĖJAI
--------XJ. P. Aidukas,

322 W. Broadway. So. Boston

L St. Tavem ir Package Store, 
195 L St., So. Boston

J. Strigunas. sav.

I J. B. Gailius,
317 E Street. South Boston

VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖS

W. Yanuss Package Store, 
So. Boston Liąuor, 134 W. 6th 
St., So. Boston

Peter Shimon,
332 W. Broadway, So. Boston

NARYS
L Street Market, W. Beniulis, s.

181 L St., So. Boston

Cizauskas Market,
248 E St. So. Boston 

A. Cizauskas, sav.

LAIKRAŠTININKAI* —
315 E St., So. Boston,

R. M. židžiunas. sav.

J. Smigias,
54 Gatės St.. So. Boston

RADIO VEDĖJAI

W. J. Jakštas Co.,
308 W. 4th St., So. Boston 

W. Jakštas, sav.

Metropolitan Printing and Signs 
409 Broadway, So. Boston 

Al. Lutkevich, ved.

Bay Vieu: Market,
502 E. 8th St. So. Boston 

J. Glineckis, sav.

John Jakštas Market,
257 W. 5th St., So. Boston 

Jonas Jakštas, sav.

IVaZter’s Market,
481 E. 6th St., So. Boston 

VI. Marcinkus, sav.

Watiackas Market,
75 G St., So. Boston

J. Waliackas, sav.

Lincoln Market, P. Jokubėnas, s.
135 Emerson St., So. Boston

LANKĖSI
“Darbininko” redakcijoj lan

kėsi kun. A. Naudžiūnas ir kun. 
M. Šmigelskis, Marijonai. Kun. 
Naudžiūnas ir kun. Šmigelskis 
atvyko iš Quebec, Kanados, kur 
siekia aukštesnio mokslo, ir pra
leido 
siais.

Kalėdas kartu su savai-

PRANEŠIMAS

KONTRAKTORIUS— 
PENTORIUS

Peter P. Plevokas,
317 E St., So. Boston

J. Yanus, 3 Evansdale Terrace 
Dorchester, Mass.

S. G. Petrulis,
125 Wrentham St. Dorchester

J. Tarutis,
292 E St., So. Boston

Kvietkauskas Market,
828 E. 5th St., So. Boston 

Pr. Kvietkauskas, sav.

j I. G. Kubiliūnas, Heating Engi- 
neer, 317 E St.. So. Boston

jIi
i

S. d W. Market, J. Svagzdis. sav. 
601 E. 6th St., So. Boston

|
i
i
i
i

Perkins Market, A. Klinga. sav.
753 Broadway, So. Boston

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖS

Flood Sąuare Hardvcare,
628 E. Broadway, So. Boston 

J. Alekna, savininkas.

: John’s Hardvcare, J. Stonis, sav. 
’ 412 W. Broadway, So. BostonGruodžio 29 d. įvyks šv. Jono; 

Evangelisto Pašalpinės Draugi
jos metinės šv. mišios, kurios 
prasidės 9 vai. ryte. Ateikite vi
si anksčiau, kad galėtumėm tin
kamai susitvarkyti, nes į bažny- ‘ 
či, eisime “in eorpore”. Pasiim-;C-gt 

kitę ir draugijos ženklus.
Draugijos metinis balius į-i 

vyks sausio 1 d., 1941, šeštadie
nį, parapijos salėje. 492 E. Se- 
venth St., So. Boston. Pradžia 
6 vai. vakaro.

Baliun maloniai kviečiami visi 
lietuviai dalyvauti ir su mumis 
drauge pasilinksminti. Kiekvie
no nario dalyvavimas yra būti
nas. Baliuje bus užkandžių ir gė
rimų. Visi kviečiami dalyvauti.

z J. Glineckis

TONIKO IŠDIRBĖJAI

Myopia Club Beverage Co., 
Grafton St., Islington, Mass. 

Pr. Gerulskis, sav.

RAKANDŲ IR BALDŲ 
KRAUTUVĖ

Lithuanian Furniture Co.,
326 W. Broadway, So. Boston 

A. Ašmenskas, vedėjas

ALAUS BRAVORAS

Brockert's Brewing Co.
60 Ellsvvorth St., Worcester, 
Mass.—A. Pinkevičius. prez. 
Chas. A. Wayshville, 1410-A 
Columbia Rd.. So. Boston.

Lithuanian Radio Broadcasiing 
Corporation, Steponas Min
kus, vedėjas. 73 Farragut Rd.. 
South Boston. Mass.

VALDYBA.

I
I

Pirm. A. J. Kupstis, 
Vice-pirm. Albinas Neviera. 
Fin. Rašt. Petras Shimonis.
Ižd. A. J. Namaksy.
Prot. Raštin. Steponas Minkus

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

Morris Yenush,
Builders and Contractors,
99 Mayflower Rd. Sąuantum. 
Mass.

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas M. Diiis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
3o. Boston, Mass.

I

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių Išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 

Apakaltllavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

YVONNĖ NIAURA,
Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė
9 EASTERN AVĖ. DEDHAM, MASS.

Tel. Ded 1636

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

Į
S. Barasevičius Ir Sūnus I

SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBBS 
LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 

BALSAMUOTOJA8

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Ava 
TeL COLumbia 2537.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

i

S

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Maro

D. A. Zaletsir-: F. E. Zaletskas
Graboral ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUHLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609
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Lietuvos Pasiuntinybės 
Berlyne nuosaviose patal- 
p o s e, Kurfurstenstrasse, 
Sovietai įrengė savo kon
sulatą.

Komunistai “Versalio” 
restaurane sumušė asme
nis kalbėjusius tarp savęs 
vokiškai.

•jos į kitą įvažiuoti bei iš
važiuoti.

kerštas, nepaklusnybė Šv. 
V. Dievo Valiai, ir neap- 
kentimas jr atmetimas vi
sa tai, kas yra gera, ir va
dinama dorybe.
— Argi nuodėmė yra vie

nintelė blogybė pasauly, ir 
vienintelis daiktas, kas tiki 
yra pasauly bloga?
— Taip. Tačiau iš antros 

pusės, — yra ir kitų blogy
bių pasauly, kaip pavyz
džiui, liga, arba didelis 

j skurdas. Geras daiktas y- 
ra žmoniškai gyventi, arba 

(turėti gerą sveikatą; taip, 
lygiai, blogas yra daiktas,! 
gyventi skurdą, arba ture-1 
ti silpną sveikatą. O dar 
blogesnis yra dalykas sirg
ti! Tačiau visa tai, yra tik 
antraeilės blogybės, paly
ginus su nuodėme.
— Kai mūsų Išganytojas 

Savo mirtimi, panaikino 
mūsų nuodėmių kaltes, 
tai jeigu mes norime, — 
tai galime būti be nuodė
mės; o jeigu esame be 
nuodėmės, — tai kodėl V. 
Dievas mums negali pada
ryti tai, kad būdami be 
nuodėmės, — nepatirtume 
ir tų visų antraeilių blogy
bių, o ypatingai ligos ir 
kentėjimų, jeigu jų neno
rime.
— Ne. — V. Dievas 

nedaro!...
—O kodėl nedaro?

— Dėlto, nedaro, kad 
ga, įvairūs kentėjimai, ir 
pagaliau pati mirtis, — y- 

i ra dalis bausmės, už mūsų 
nuodėmes, kurią V. Die
vas nori, kad mes patys 
atkentėtume. Juk Pats 
Brangiausias mūsų Išga
nytojas, V. Jėzus Kristus,

Kai mes sakome, kad 
brangiausias mūsų Išga
nytojas, V. Jėzus Kristus, 
kentėjo ir mirė pakabin
tas ant medžio kryžiaus, 
kad atlyginti Dangiška
jam Savo Tėvui už mūsų 
kaltes, — nusidėjusią žmo
niją vėl sugrąžinti V. Die
vui, ir per pirmųjų mūsų 
gimdytojų, — Adomo ir 
Jievos pirmosios nuodė
mės nupuolimą atskirta,— 
vėl išnaujo sutaikyti ir su
vienyti su savo Sutvėrėju, 
V. Dievu, — daugelis žmo
nių mano arba sako, kad 
šiuose dalykuose, glūdi di
delė paslaptis, kurią, esą, 
labai sunku yra suprasti 
ar sau kaip reikiant išsi
aiškinti.

Taip. Tas yra tiesa. Ta
čiau pirma, negu mes pra
dėsime kalbėti apie Bran
giausiojo mūsų Išganyto- 
jaus, V. Jėzaus Kristaus, 
kančią ir kryžiaus mirti
mi, padarytą už mūsų kal
tes Dangiškajam Savo Tė
vui atlyginimą, — leiski
me save, kaip sako vienas 
žymus škotų katalikų ra
šytojas A. B., laisvai pasi
statyti patys sau, kelis to
kius teologiškus klausi
mus, su kurių pagalba, pa
galiau mes tas paslaptis 
gal šiek tiek, ir galėsime 
sau, bent paviršutiniai iš
siaiškinti.
— Ar V. Jėzus mirė ant 

kryžiaus tikrai tam tiks
lui, kad atlyginti Dangiš
kajam Savo Tėvui, už vi
sos žmonijos nuodėmes?
— Taip.
— Bet kas tikrumoje yra 

pati savy nuodėmė?
— Nuodėmė yra velnio ir; kentėjo didžiausius skaus- 

visų juodųjų pragaro jėgų Į mus, alko, troško, liūdėjo
ir pagaliau mirė už mus, 
pakabintas ant medžio 
kryžiaus!
— Bet, jeigu, Išganyto

jas Savo kančia ir kry
žiaus mirtimi, atlygino 
Dangiškajam Savo Tėvui, 

i už mūsų nuodėmes, ir nuo 
jų galutinai mus paliuosa- 

’vo, — tai kam mes turime 
Į kentėti tą bausmę už mū
sų nuodėmes, kuri yra jau 
seniai atlyginta V. Dievui? 

į — Fundamentalė baus
mė už sunkias nuodėmes, 
yra žmogaus atsiskyrimas 
nuo V. Dievo šiame gyve-

to

Ii-

BETTE DAVIS “DEMOKRATIŠKIAUSIA” — “Kovoti už Demokratiją” susirinki
me, kuris įvyko šiomis dienomis Hollywoode, Kalifornijoj, Bette Davis (kairėje) 
laimėjo dovaną, kaipo “demokratiškiausia” artistė Hollywoode. Jai dovaną įtei
kia kinietė Mrs. Bessie Loo, Kiniečių Cinema Vaidintojų prezidentė.

!

padarinys!
— O kas yra velnias ir vi

sos juodosios pragaro jė
gos?
— Yra tai visokia pikty

bė, puikybė, nepaykanta,

M. J. Colney, HJ.
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.

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

•«•••••••(»•••••••«••(«••««•••••••••«••»**«•*•<

Teltfonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

nime ir po mirties. Per 
mirtiną nuodėmę, — žmo
gus natūraliai pats save 
padaro amžinu V. Dievo 
priešininku! Tačiau Jėzus 
Kristus Savo mirtimi, — 
ir vėl mus padarė Dievo 
prieteliais. Tačiau V. Die
vas visiškai nėra kieno 
jiors įpareigotas, daleisti 
mums, sunkia, — mirtina 
nuodėme Jam nusikaltu- 
siems,— vėl iš naujo būti 
Jo prieteliais. Teisę vėl bū
ti V. Dievo prieteliais — 
vieninteliai mes turime 
(žinoma, jeigu norime), 
ne patys iš savęs, o vien 
tik per Jėzaus Kristaus 
kančias ir kryžiaus mir
ties nuopelnus. Tačiau į- 
vairias ligas, skausmus, ir 
įvairius šiame gyvenime 
kentėjimus, — vis tik dėl 
to, V. Dievas ir mūsų rei
kalauja, kad savo nuodė
mių sąskaiton priimtume. 
Pagaliau, įvairūs kentėji
mai, jeigu juos su meile ir 
pilnu Šv. V. Dievo Valiai 
atsidavimu priimame, — 
dar labiau mus suartina 
su V. Dievu, ir padaro di
desniais Jo prieteliais.
— Jeigu nuodėmė yra u- 

niversalė blogybė ir pik
tas, — tai toks yra skirtu
mas tarpe nuodėmės, ir ki
to viso pikto, bei blogybių ?
— Nuodėmė nuo viso pik

to skiriasi tuo, kad yra di
džiausia iš visų kitų, ko
kios tik pasauly gali būti 
blogybė! Kitos visos blo
gybės, nors jos ir didžiau
sios būtų, — nieku būdu 
nebegali lygintis su nuo- 

i dėmės blogybe! Ir jos vi
sos, galima drąsiai sakyti, 
— automatiškai gimsta 
vien tik iš nuodėmės. Pa
vyzdžiui, liga gimsta tuo
met, kai mūsų kūno maši
nerijoje, kokia nors dalis 
sugenda, arba netikėtai 
kieno nors tampa pažeista. 
Tačiau su nuodėme, — y- 
ra suvisu kas kita! —Nuo
dėmė yra mūsų sukilimo 
prieš V. Dievą ir Šv. Jo Va
lią aktas arba veikimas! Ir 
už nuodėmę, — V. Dievui 
nieko blogesnio visiškai 
nėra, ir visiškai būti nebe
gali! Žmogus papildo dide
lę ar mažą nuodėmę tuo
met, kai jis padaro tai, kas 
V. Dievo yra užginta žmo
gui daryti. Jeigu žmogus 
dideliuose dalykuose su
laužo V. Dievo duotą jam,

• v

t. y. žmogui, įsakymą, — KALBOS LIETUVOJE 
jis papildo sunkią nuodė- 

jis automatiškaimę,
nutraukia visus ligi tol tu
rėtus ryšius su V. Dievu, 
ir ūmai žmogus save pada
ro didžiausiu V. Dievo

Tikiu, kad visi atsiminsite tas 
linksmas Kalėdas, kurias švęs
davote Lietuvoje. Žmonės kel
davosi anksti ir eidavo sniego 
keliais pagarbinti Kūdikėlį Jė-

priešu! Taigi mes aiškiai Zų, giedodami jam “Sveikas Jė- 
matome ir suprantame, zaU gimusis” ar kitas panašias 
kad vienybė su V. Dievu,— giesmes.
yra didžiausia dorybė ir 
malonė, kokią mes tik ga
lime apturėti ar pasiekti. 
Taip, lygiai, ir sunki nuo
dėmė, yra didžiausia mū
sų sielos nelaimė ir blogy
bė, nes ji visiškai atstu
mia mus nuo V. Dievo.
— Katalikų Bažnyčia ir 

Šv. Raštas mums sakoj: 
kad visi žmonės, yra nusi-[ 
dėjėliai, neišskiriant nė ■ 
mažų kūdikėlių, kurie pa-i 
tys dar negali V. Dievui 
nusidėti.
— Taip. — Visi

I Visų širdys prisipildydavo di
deliu džiaugsmu, visi šventoje 
nuotaikoje setngdavosi šias 
brangias Kalėdų dienas gražiau
siai praleisti. Jų išvakarės, kaip 
mes būdavom papratę vadinti 
i“kūčiomis”, būdavo tikrai iškil- 
mingos. Šienas būdavo tikrai 

i gražus simbolis, primenąs Kūdi
kėlio Jėzaus gimimą, kuriuo bū- 

L’davo pridengiamas stalas, o ant 
i jo, užtiesus baltą staltiesę, sude
dami įvairiausi valgiai. Susėdus 
visiems už stalo šeimos galva, 
tėvas, padalindavo plotkeles ir 

Žmonės po to prasidėdavo iškilminga va- 
yra nusidėjėliai dėl to, kad karienė. Kiek tai būdavo džiaug- 
jie turi savy įgimtos pir- smo mažiesiems ir dideliems šias 
mopradinės nuodėmės Ša- iškilmes praleidžiant. Tikrai tai 
knis. Tiesa, maži kūdikė- buvo gražus lietuviškas papro- 
liai, nebeturėdami aiškaus tys. Bet kas Lietuvoje šiandien? 
proto, gero ir blogo pažini- Žmonės netik negal šias Kalėdų 
mo malonės, — nebegali šventes iškilmingai paminėti, 
nusidėti ir sutraukyti vie- bet negali jų jau visai švęsti, 
nybės ryšius tarpe savęs ir 
V. Dievo. Tačiau ir maži 
kūdikėliai, dėl to yra va
dinami nusidėjėliais, kad 
visa žmonija, neišskiriant 
mažų kūdikių, — automa
tiškai nutraukė visus ry
šius SU V. Dievu jau tuo- škai persekioja 
rnet, kai pirmasis mūsų atimdami jiems laisvės teises ir 
tėvas — Adomas, valgyda
mas nuo užgynto medžio 
vaisių Rojuje, sukilo prieš 
V. Dievą ir sulaužė Jo 
duotąjį įsakymą. Adomas 
nusidėjo ne. tik pats už sa
ve, bet kartu ir už mus, — 
už visą žmoniją! O žmoni
ja nusidėjo dėl to, kad pir
mieji mūsų gimdytojai, — 
Adomas ir Jieva nusidėjo. 
Dėlei jų nusidėjimo, — vi
sa žmonija ir yra nusidė
jėliais. Ši nuodėmė, kurią 
mes paveldėjome iš Ado
mo ir Jievos, yra vadina
ma originale, arba gimtoji 
nuodėmė, kurią kiekvienas 
pasauly esąs žmogus, dar 
savo motinos ysčiuje bū
damas paveldi.
— Ar V. Jėzus Kristus, 

Savo kančios ir ant kry
žiaus mirties nuopelnais, 
tik už gimtąsias mūsų 
nuodėmes Dangiškajam 
Savo Tėvui atlygino, kitų 
visų suvisu nepaliesda-

• v

v •

Tai žiaurios komunistų vergijos 
vaisiai. O kaip tai baisu ir žiau
ru! Kaip visa tai yra prieš ne
kaltų žmonių norus, prieš jų są
žinę ir laisvę. Baisi Stalino ver
gijos ranka, pagrobusi nekaltą 
mūsų tėvnyę Lietuvą, nežmoni- 

ir baudžia ją,

Turimomis žiniomis Lie
tuvoje darbininkams ir 
mokytojams atlyginimas 

i padidintas 40%, o maisto 
{produktai pabrango 250- 
3007c . Maisto didelė stoka 
ir to pačio tenka eilėse ir il
gai laukti.

Ant Nemuno kranto apie •_________
Skirsnemunės Jurbarko į Lietuvos pasiuntiniai A- 
pusėje Sovietai stato kari-. merikoje ir Europoje teleg- 
nį aerodromą. ’ramomis, laiškais ir žodžiu

---- ;------- susilaukė užuojautos iš ki- 
Vykstantiems iš Lietu- įų šalių diplomatinių misi- 

vos į Ameriką Sovietai siū-, jų įr paskirų žymių asme- 
lo pasirinkti kelią per VIa- nų jų paVardės kol kas nc- 
divostoką. Jis esąs “sauge- j skelbiamos. 
snis ir patogesnis.” i _________

Tenka patirti, kad Sovie- 
P. Jurgis Savickis, bu- tų užgrobtoje Lietuvos Pa- 

vęs įgaliotas ministras siuntinybėje Paryžiuje už- 
Skandinavijos valstybėms, g^bta p. Ministro Klimo 
Rygoje ir pastaruoju metu ir konsuliarinio skyriaus 
prie Tautų Sąjungos, pašli- vedėjo Liutkaus daiktai.
jus sveikatai gyvena Pran- _________
cūzų Rivieroje. Okupavus Tarp kitų iietuvių stu- 
Sovietams Lietuvą jis pali-;dentų užsienyje, Pietų 
ko be darbo ir be pensijos Marse lyje,
senatvėje ir ligoje. studijavo sekanti Susisie

kimo Ministerijos stipen
dininkai, kurie ten pasiliko 
ir atsidūrė sunkioj mate
riale j padėtyje: 1) Andže- 
jauskas Vytautas, 2) Babi
lius Juozas, 3) Vardauskas 
Juozas, 4) Kudirka Albi

onas.

Kun. Morkūnas, M. I. C. 
Washingtone, katalikų uni- 

! versitete, ruošia daktara
tai dezertaciją tema: Ame
rikos lietuvių vaidmuo Ne- 

i priklausomai Lietuvai at-

Sovietams Lietuvą jis pali-dentų' užsienyje, Pietų
senatvėje ir ligoje.

Krevė-Mickevičius, buv. I 
Užseinių Reikalų Minis
tras laikomas namų arešte.

Paskelbtas Kauno komu
nistų laikraščiuose tragiš
kai žuvęs Lietuvos Banko 
bugalteris, p. Kulpa, fakti- 
nai žuvo šokdamas į Nemu
ną. Dėl tragiško žuvimo 
kaltė sumetama nervams. 
P. Kulpą pažinusi jie žino 
jį bus ramių nervų ir stip-i^ 
rios sveikatos.

Užsienių Reikalų Minis
terijos valdininkų dar yra 
dirbančių Kaune. Jiems pa
vesta atlikti likvidaciniai 
įstaigos darbai.

v •

statyti 1914-19 metų laiko
tarpyje.

Manžiurijoje, Harbino 
mieste, Lietuvos konsula
tas tebeveikia. Konsulu yra 
Dr. Jatulis.

Siena tarp Lietuvos ir 
Gudijos hermetiškai užda
ryta. Be specialių leidimų 
negalima iš vienos teritori-

Persikėlus Lietuvos įga
liotam ministrui Dr. J. Šau
liui, taupumo sumetimais, 
gyventi į Luganą, jis sulig 
reikalo važinėja į Berną. 
Jam nesant, Berne, jį pava
duoja tos pasiuntinybės pa
tarėjas E. Turauskas.

šų Lietuvos laisvei atgauti ir ją 
iš tos žiaurios vergijos išvaduo
ti. A. P. Krikščiūnas.

P. Stoškiutei, amerikie
tei lietuvaitei, leista pasi
likti Berlynė dainuoti Ber
lyno valstybinėje operoje 
iki išsibaigs jos sutartis. Ji 
turi Berlyne didelį pasise
kimą.

ISTORIJOS, BELETRISTIKOS-LITERATUROS 
KNYGOS

ŠVENTĖMS DOVANOS

brukdami svetimas vergijos ko
munistines idėjas.

Brangūs tautiečiai, ar jūs ga
lite išsivaizduoti skausmus ir ne
laisvę mūsų brolių lietuvių. Gal 
labai sunku. Šių Naujųjų Metų 
proga todėl pasistenkime paau
koti savo didelę dalį darbo ir lė-
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mas?
— Suvisu ne. — 

Kristus atmokėjo 
giškąjam Savo Tėvui, ne
tik už originales, arba 
gimtąsias, bet lygiai ir už 
kitas visas, viso pasaulio 
žmonijos nuodėmių kaltes, 
kartu jas visas daiktan su
dėjus. Tačiau Jis visgi pa
liko tokį įstatymą, kad tą 
mūsų nuodėmių sąskaitos 
lapą, Jėzaus Kristaus už 
mus Savo Tėvui atmokėtą, 
dar ir mes patys galutinai 
užtvirtintume, ir šv. Išpa
žinties Sakramentu ir tik
rosios atgailos ašaromis, 
ant to lapo pasirašytume.

Jėzus
Dan-

ii
ii

ii 
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii

Algimantas arba Lietuviai 13-ame Šimtmetyje.
Aušrininko Dr. V. Pietario istoriška
apysaka. Penki tomai, 488 pusi...........................

Amerikos Lietuvių Pirmieji Profesijonalai ir
Kronika (Kun. A. Miluko paskaitos) tomas 1.............2.50

” ” ” ” tomas n. 2.00
Amerikos Lietuvių Kronika (Kun. A. Miluko) ...................3.00
“Aušros” 40 Metų Saukaktuvėse, 262 pusi......................... 2.00
Anima Vilis — J. Montvilos vertimas....................................75c.
30 Metų Spaudą Atgavus T. I. “Aušros” fotografijos .... 4.50 
30 Metų Spaudą Atgavus T. II. Lietuvos Atbudimas

ir Jos Budintojai..................................................................1-50
“Aušros” 50 metų Sukaktuvės ........................................... 50c.
Iš Kelionės po Europą ir Aziją (Pranaičių Julės) ..........3.00
Laisvosios Lietuvos Atlankytų (Pranaičių Julės) ........  2.50
Lietuvių Tautos Istorija. (Kun. A. Jusaičio) ....................... 75c
Ne Mieste Laimė. (Pranaičių Julės vertimas) ...................1.00
Laiškai iš Ispanijos (Pranaičių Julės) ..............................  1.00
“Spaudos Laisvės ir Amerikos Lietuvių Organizuotės

Sukaktuvės” (Su daugybe iliustracijų ir dokumentų 
fotografijų). 782 psl............................................................ 6.00

Viešnagė šeštokuose. (Pranaičių Julės) .......................... 2.00
“žvaigždės” ir jos leidinių paminėjimas................................50c.
Musų Spaudos Darbininkų Vargai .................-...................  75c.

3.50
Moksleiviams ir šito laikraščio skaitytojams nulei

džiama 50%.
Adresas užsakymams ir prenumeratai:

A. MILUKAS <ft CO.,
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.
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