
h

I

!

DABARTIES i
BILDESIUOS I

NAUJI METAI
Pradėję Naujus Metus 

padarykime apsisprendi
mą, kad per šiuos metus 
daugiau dirbsime, daugiau 
aukosime kovai dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir 
savo brolių ir sesučių iš
laisvinimo iš Sovietų Rusi
jos vergijos.

Be to, parodykime dau
giau uolumo ir pasišventi
mo sustiprinti savo katali
kiškas lietuviškas organi
zacijas, savo spaudą.

Šiai metais neturėtų lik
ti lietuvių namų, kuriuose 
nebūtų nors vienas katali
kiškas lietuviškas laikraš
tis. “Darbininkas”, kuris 
pradėjo 26 savo gyvavimo 
metus, yra pasiryžęs pa
siekti visų namus, kur tik 
jis bus pakviestas. “Darbi
ninkas” metams tik $3.00. 
Pasikvieskite jį, kad jis du 
kart į savaitę atneštų į- 
vairių žinių iš viso pasau
lio, o ypač iš pavergtos 
Lietuvos.

Darbininkų Radio prog
ramos vadovybė taip pat 
yra pasiryžus šiais metais 
plėsti ir turininti progra
mą. Jeigu tik atsiras dau
giau rėmėjų, tai pradės vi
są valandą. Tam tikslui 
bus ruošiamos gražios pro
gramos lietuvių kolonijose, 
kurių pelnas bus skiriamas 
radio programos išlaiky
mui, išplėtimui ir praturti
nimui. Tikimės, kad Nau
jos Anglijos lietuviai šį 
mūsų užsimojimą nuošir
džiai parems gausiu atsi
lankymu į vakarus, ir do
vanėlėmis, į s i r a šydami 
Lietuvių Darbininkų Radio 
programos rėmėjais.

Kun. P. Virmauskis, šv. 
Petro par. klebonas, nuo
širdžiai priėmė savo para
pijoje tokį radio progra
mos vakarėlį rengti Muni
cipal Building svetainėje, 
So. Bostone, vasario 9 die
ną, 7:30 vai. vakare.
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FIVE CENTS

Kun. Dr. K. Urbonavičius

ga tiek su negalėj o, kad 
ant trečio aukšto Munici- 
pal Buildingo jokiu būdu 
negalėčiau užlipti.

Bet būsiu su Jumis dva
sioje ir giliausio dėkingu
mo jausmu .atžymėsiu 
kiekvieną palankumo jude
sį, kurį man teikiate. Dė-

KARO LĖKTUVAS — Čia parodo vieną iš ketu/ių trijų bombinių lėktuvų, kuriuos pastatė Anglijai Consoli- 
dated Aircraft dirbtuvėje, San Diego, Kalifornijoj. Šiuo bombinių lėktuvu gali padaryti 300 mylių į valandą, 
gali juo vežti keturius tonus bombų, ir be sustojimo lėkti 3,000 mylių. ,____________

Prezidentas Pasmerkė "Ašies" Graikai Užėmė Italų Apsigynimo
Tvirtovę

DlKidiOnUi 2 ° --------------
MirČ KlHI. Burke, S. J. Athenai, Graikija, sau-

mi pagalbą Anglijai mes 
atliksime karo veiksmą ir 
;uomi pačiu įsivelsime į 
karą. Tai yra nesąmonė. 
Jeigu neitrali Švedija gali 
parduoti Vokietijai geležį, 
jeigu Rumunija ir Rusija 
aprūpina Vokietiją alieju
mi, tai kodėl Jung. Valsty
bės negali duoti pagalbą 
demokratinei Anglijai?

~~ i e k a s nereikalauja, 
________ erika siųstų savo 
kariuomenę už savo ribų. 
Nei vienas jūsų valdžios 
narys neturi tikslo siųsti 
šios šalies kariuomenę į 
užsienį.”

Kalbėdamas apie apsigy
nimą, pareiškė: “Ši šalis ti
kisi, kad mūsų apsigynimo 
industrija ir pramonė 
veiks be sustojimo, kad to 
darbo netrukdys streikai 
ar lokautai. Mes turim pa
sistatyti daugiau laivų, pa- 

bės neturi teisės nei pa-įsigaminti daugiau kanuo- 
grindo kalbėti apie taiką, ’lių, daugiau lėktuvų, dau- 
kol ateis diena, 1 
puolikiškos šalys aiškiai

Washington, D. C., sau
sio 2 — Gruodžio 29 d. 
prez. Rooseveltas pareiškė 
per radio, kad Vokietija, 
Italija ir Japonija sudaro 
rimtą pavojų Amerikos ci
vilizacijai. Todėl jis sako, 
kad Jung. Valstybės turi 
duoti daugiau ir daugiau 
pagalbos Anglijai, Graiki
jai ir kitoms valstybėms, 
kovojančioms už demokra 
tiją prieš “i___ _ ____
rius.”

Prez. Rooseveltas savo 
kalboje paminėjo paverg
tas šalis, kurias užgrobė 
Vokietija, bet ne žodelio 
nepasakė apie tas šalis, 
kurias užgrobę Sovietų 
Rusija. Prezidentas parei
škė, kad “naciai aiškiai pa
rodė, kad jie siekia užval
dyti visą pasaulį.”

Toliau prezidentas sako: 
“Jung. Amerikos Valsty-

1940 metais prasidėjo 
antras baisusis karas. 
Daug įvyko nepaprastų at
sitikimų. Daug permainų į- 
vyko netik visame pasau
lyje, bet ir mūsų Lietuvo
je. Rusai visai nekaltai pa
grobę mūsų tautą, ją bai
siai naikina ir terorizuoja. 
Daug sunaikinta visokių 
gėrybių, daug gyvybių žu
vo kare, daug ašarų ir 
skurdo pasidarė Europoje 
ir visame pasaulyje. “Tai 
nelaimingi metai” —skun
džiasi ne vienas. Taip, bet 
jei pažiūrėsime, tai pama
tysime to nelaimingumo 
priežastis. Tos priežastys 
glūdi mumyse pačiuose. 
Mes esame per daug visur 
apsileidę, nesusipratę, ne
tvirti tikėjime ir išsiblaš
kę. Mes lietuviai turėtume 
daugiau būti vieningi, tu
rėtum pašalinti savo as 
menines ydas, užsispyri
mus ir turėtum daugiau 
pasiaukoti artimųjų ir tau
tos reikalams. A. K.

s už demokra- “bLi e 
ašies diktato- kad'Am,

New York, sausio 2 — 
Naujų Metų dienoje mirė 
kun. Edmund J. Burke, S. 
J., Fordham Universiteto 
profesorius. Velionis buvo 
įžymus profesorius politi
nės ekonomijos ir biologi
jos ir tais klausimais yra 
parašęs keletą knygų.

STAIGA 4SVYK0BULGARI 
JOS PREMIERAS

Sekmadieny, gruodžio 29 
d. vakare, tuoj po bankieto 
kun. dr. Urbonavičių pa
gerbti, kun. P. Juškaitis 
nuvežė kun. dr. Kazimierą 
Urbonavičių Baker Memo- 
rial ligoninėn.

Kun. Dr. Kazimieras Ur
bonavičius taip susirgo,
kad negalėjo nei bankiete.koju Gerbiamajai Dvasiš- 
dalyvauti. Bankietas pra-'kijai, Draugijoms ir pavie
šėjo labai prislėgtoje nuo-!niams pasišventėliams ir 

, kuriems 
teko tiek pavargti rengiant 
šį pokylį. Ir turiu pareikš- 
it, kad aš pats labai nejau
kiai jaučiuosi, būdamas to 
visa priežastimi.

Visiems nuoširdžiausiai 
linkiu, kad ateinančiųjų 
Naujųjų Metų proga gera
sis Dievulis suteiktų svei^ 
katos ir gausios savo pa
laimos.

Su aukšta pagarba, 
Kun. K. Urbonavičius.

taikoje. Visi apgailestavo, ipasišventelėms, 
ašarojo ir prašė Dievulio! 
stiprinti mūsų visų vadą 
sveikatoje, kad jis dar il
gus metus savo turiningais 
raštais galėtų vadovauti.

Asmeniai negalėdamas 
dalyvauti, kun. dr. K. Ur- 

sio 2 — Graikai vėl atmušė bonavičius parašė šią kal- 
italų puolimą ir užėmė belę, kurią perskaitė LDS. 
svarbias tvirtoves arti Kli- Centro pirmininkas, 
sura. Graikai paėmė daug kieto programos vedėjas, 
italų į nelaisvę, užgrobė’ 
daug kanuolių, tankų ir 
sandėlius amunicijos. Šiau-. 
rėš Albanijos dalyje, kur’ 
oro sąlygos blogos, grai
kai užėmė naujas aukštu
mas.

i

ban-
I

Sofia, Bulgarija, sausio 
2 — Naujų Metų dienoje 
Bulgarijos premieras Bog- 
dan Philoff staiga išvyko 
į Vienną. Sakoma, kad iš
vykęs “dėl sveikatos”. Jis 
savo vietoje paliko vidaus 
ministerį, kuris esąs nacių 
šalininkas, premieru.

Prieš pat išvykimą, Phi
loff pasakė kalbą per ra
dio, dėkodamas “ašies dik
tatoriams už pagalbą Bul
garijai atgauti pietinę Do- 

„ . - - įbrują iš Rumunijos, bet
kada uz-jgiau tankų. įspėjo savo žmones, pa-

Kalbėdamas apie Euro-!reikšdamas kad ateinanti
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| v * jiuiABUdiiias, Adu diuiiidiii
pasirodys, kad jos atmeta pos karą, pareiškė: “As esu metai gali būti sunkiausi. _ 1_a* Z—l__________ __ 1_- — — : x~ °mintį įsigalėti pasaulyj ar- 
ba jį užkariauti.”

“Demokratijos priešai”, 
sako prezidentas, “i

sa-įsitikinęs, kad “ašies”
lys nelaimės karo.” _ __

“Amerika turi būti gin-! vienną ne “dėl sveikatos

Graikų ir Britų karo lai
vai užvaldė Adriatikos jū
ras. Dabar italams bus 
daug sunkiau pasprukti iš 
Albanijos.

kun. Jonas Švagždys:
Didžiai gerbiamoji dva- 

siškija ir brangūs Broliai 
Lietuviai ir Lietuvaitės:

Neapsakomai apgailes
tauju, kad nepajėgiu da
lyvauti man surengtame 
pagerbimo pokyly. Prieža- 

■stis — nesveikata. Dar’ ne 
ivisai nusikračiau influen- 
Įzos, kuri mane nuo Kalėdų 
įvargina, ir mano koja štai-

Prancūzija Nepriima Hitlerio 
Reikalavimų

Vichy, Prancūzija, sau- pasiduoda Hitleriui. Gali- 
sio 2 — Kaip žinoma, Hit- mas dalykas,kad prancūzai 
leris pareikalavo, kad ką nors jaučia, ypatingai 
Prancūzijos valdžion būtųikada Jung. Valstybių pre- 
grąžintas Lavai, jeigu ne zidentas aiškiai pasisakė 
kaipo ministeris, tai nors prieš Vokietijos diktatūrą, 
[kaip kurjeris, bet valdžia 
atsisakė tai padaryti.

Vadinasi, prancūzai ne-' vokiečiams.
Kai kas sako, kad Bul

garijos premjeras išvyko į
' » • » | XvžXXXXCj» XXV* M>V»X w V VlIVCl Uv/kJ j

----- r------------ , nori klų ir amunicijos arsena- pasitarimui su Hitleriu 
mums įkalbėti, kad teikda- las , sako prezidentas. ' jgi karinių veikesnių Bal-

. kanuose.

J. V.

Spėjama, kad Prancūzi
jos valdžia paskelbs karą

Londonas, sausio 2 — Metų nelaiminguose įvy- 
London Daily Mail prane- kiuose. Daugiausia žuvo 
ša, kad Stalinas kalbėjęs automobilių nelaimėse, bū-' 
per radio iš Maskvos, ir jis tent, 142 žmonės, 
savo kalboje pareiškęs, į 
kad “Sovietų Rusija yra 
pasiruošus visokiems gali
mumams ir todėl visoje 
šalyje yra vedama pilna 
mobilizacija.”

Galimas dalykas, kad 
sovietai yra pasiruošę ka- ( 
rui, bet jeigu Rusijai pris- Valstybių vyriausybei šio- 
eitų susikirsti su Vokieti- j kį planą infliacijos sustab- 
ja ,tai vargiai ji atsilaiky- dymui:

Siūlo Planų Infliacijos 
Sustabdymui

Washington, D. C., sau
sio 2 — Federal Reserve 
.Systema pasiūlė Jung.

sausioCincinnati, Ohio, 
2 — Vyskuas John T. Mc- 
Nicholas, Cincinnati arki
vyskupas, sakydamas pa
mokslą šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Norwood,e pa
reiškė, kad tik 10 nuošim
tis Amerikos žmonių prita
ria, kad Jungt. Valstybės 
stotų į karą, o 90 nuošim
tis gyventojų yra prieš A- 
merikos įsitraukimą į ka
rą.

Bostono Kolegija Laimėjo Football
„ ■ ■ ■ !■

New Orleans, La., sausio 
2 — Naujų Metų dienoje 
Bostono Kolegijos football 
ratelis žaidė su Tennes- 
see’s Volunteers rateliu. 
Žaidimas buvo labai įdo
mus. Pirmoje pusėje žaidi
mo Tennessee’s ratelis tu
rėjo 13 prieš 7. Bet antro
je pusėje Bostono Kolegi- mokyklos

Buvęs karo attache Ber- 
. lyne pulk. Grinius su šeima 
iš Vokietijos išvyko į Ame
riką.

tų. _________

Žuvo 200 Naujų Metų 
Šventėse

Pranešama, kad Naujų 
Metų šventėse žuvo apie 
200 žmonių įvairiose nelai
mėse. Vien Naujoje Angli
joje mirė 25 žmonės Naujų

“Atimti Prezidentui ga
lią nuvertinti dolerį, at
šaukti “greenback” įstaty
mą, sudaryti galimumą su
balansuoti biudžetą, ir su
varžyti bankas skolinimui 
pinigų.”

Spėjama, kad Kongre
sas tą planą svarstys ir pa
darys savo sprendimą.

VIESULAS PADARE 
NUOSTOLiy

Pirmadienį, gruodžio 30 
d. gydytojai prapiovė kun. 
dr. Urbonavičiaus kojos 
padą, kad ištraukti iš ko
jos pūlius. Kaip žinoma, 
kun. dr. K. Urbonavičius 
turi “diabetes”, ir 1930 m. 
turėjo pasiduoti operaci
jai. Amputavo kairiąją ko
ją. Dabar panašūs ženklai 
buvo, kad dešinioji koja 
užsinuodijus, ir buvo ma
nyta, kad turės amputuoti 
ir dešiniąją koją. Bet ačiū 
Dievui, gydytojai sako, 
kad nuodai iš kojos ištrau
kti, ir pavojus praėjęs. 
Kun. Urbonavičius sveiks
ta.

Pažymėtina, kad kun. dr. 
Kazimieras Urbonavičius, 
nežiūrint to, kad pavojin
gai sirgo, bet jis kiekvieną 
lankytoją priėmė su malo
nia ir tėviška šypsena, ro
dos, jis visiškai nejaustų 
skausmo ir pavojaus. Di
džiausios kančios nepalau
žė jo valios ir kantrybės.

Prašykime Dievulio, kad 
kun. dr. Kazimierą Urbo
navičių stiprintų sveikato
je.

l

Kataliku Mokyklos Uždary
tos Vokietijoje

New York, sausio 2 — 
Vatikano radio kalbėtojas, j 
kurio kalbą pertransliavoI 
CBS, pareiškė, kad Vokie
tijoje, Austrijoje ir Lenki
joje nėra nei vienos katali- 

___ v , visus užda- 
jos ratelis pasirodė neni]~. rytos. Katalikai mokytojai 
galimas. Bostono Kolegi- ■ prašalinti iš mokyklų ir į 
jos ratelis laimėjo 19 prieš vįetas paskirti naciai 

; mokytojai. Katalikai mo- 
Bostono Kolegijos rate- , kytojai išmesti iš namų ir 

Ir/vL rm i _ ' • . .__________ «_________________________ .I jų turtas konfiskuotas.lyje yra keli lietuviai žai- 
dikai, kurie nepaprastai 
gerai pasirodė, ypač Kaz
lauskas.

Mirė Kun. Riordan

Britų Lakūnai Padegė 
Bremeną

London, sausio 2 — Per 
ir puse valand. Anglijos3

lakūnai iš lėktuvų bombar
davo Bremeną. Padegė lai
vų statybos ir karo ginklų 
sandėlius.

Darbininkų Radio Programa

Nacogdoches, Texas, sau
sio 2 — Naujų Metų die
noje siautė smarkus vie
sulas. Nunešė daug namų, 
nutraukė susisiekimo lini
jas arti Nat ir Douglass, 
Nacogdoches askrityje.

šeštadienį, sausio 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar- 
. bininko Radio programa. Lietuviškos dainos, muzika, 

Mi 'ord’ ass-’ sausio pranešimai oro bangomis pasieks Jūsų namus. Prašo- 
■ bau jų Metų dienoje, at- me pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles 

laikęs šv. mišias, parėjęs i įr kiausytis Darbininkų Radio programos iš WC0P 
kleboniją staiga mirė, šir- stoties, Boston, Mass.
dies liga susirgęs, kun. Je-j Darbininkų Radio vadovybė nuoširdžiai linki vi- 
remiah A. Riordan, 67 m. sįems laimingų Naujų Metų. Kviečia visus dalyvauti 
amžiaus, St. Mary’s R. C. Darbininkų Radio programos mėgėjų vakarėlyje vasa- 
parapijos klebonas. Jis ne- rio-February 9 d., 1941 m., 7:30 vai. vakare, Municipal 
sveikavo jau per du metus. Buildin^ svetainėje, So. Boston, Mass.

Darbininkų Radio vadovybe nuoširdžiai linki vi-

n
)



Penktadienis, Sausio 3, 1941
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Dr.
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Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
6 vai. vakare, Municial Bld. sa
lėje įvyko įspūdingas bankie- 
tas pagerbti gerbiamąjį Kun. 
Dr. Kazimierą Urbonavičių, pro
ga jo gavimo Garbės Daktaro 
titulo, kurį jam suteikė Lietuvos 
Vytauto Didžiojo Universitetas, 
birželio 15 d., 1940 m.

Į gražiai papuoštą salę susi
rinko daug garbingų svečių iš 
įvairių lietuvių kolonijų: kuni
gų, advokatų, inžinierių, gydy
tojų, mokytojų ir stambių biz
nierių. Tai buvo mišri publika.

Praėjus kokiai valandėlei prie 
stalų apkrautų įvairiausiais ska
niais valgiais, išskyrus svaigi
nančius gėrimus, prasidėjo pro
grama. “Darbininko” redakto
rius Antanas F. Kneižys, pasa
kęs keletą įžangos žodelių, pa
kvietė kun. Joną Švagždį iš 
Montello, Mass., LDS. Centro 
primininką bankieto toastmaste- 
riu, arba vedėju. Nuotaika bu
vo nepaprstai liūdna, nes Kun. 
Daktaras Urbonavičius negalėjo 
atvykti į bankietą dėl ligos, ku
ri staiga prieš keletą dienų pa
sireiškė ir pakirto jam sveika
tą, nežiūrint geležinės jo valios 
ir pasiryžimo bankiete dalyvau
ti.
• Principialiu kalbėtoju buvo 

kun. K. Vasys iš Worcester’io. 
Jis savo įdomioje kalboje iškėlė 
kun. Dr. Urbonavičiaus būdin
giausius asmenybės bruožus, bū
tent, taikingumą su visais, ne
paprastą darbštumą, patriotiš
kumą kaipo geras lietuvis, kuris 
nenorėdamas tarnauti lenkams 
Lomžoje ir negaudamas galimy
bės darbuotis tarpe lietuvįų sa
vo tėvynėje, atvyko Amerikon 
905 metais darbuotis tarpe A- 
merikos lietuvių ir čia kiek ga
lima palaikyti lietuvybę. Jis dir
ba ne tik žodžiais, bet ir savo 
gausingais bei turiningais raš
tais.

Po kun. K. Vasio kalbos sekė 
pora lietuviškų liaudies dainelių, 
kurias maloniai sudainavo ponia 
Ona Antanelienė - Valiackaitė, 
akompanuojant p. Antanui Pa- 
žasiui. Toliau pasirodė ponios 
mokytojos Onos Ivaškienės jau
nųjų mergelių ir bernaičių gru
pė gražiais tautiškais drabužiais 
pasipuošę, kurie gabiai išpildė

3 tautinius šokius; Kepurinę, 
Mikitą (bernaičiai su lazde
lėms), ir Kalvelį. Publikai šo
kiai labai patiko ir visi smarkiai 
rankoms plojo. Gaila, kad estra
da per maža tinkamai šokius at
likti.

Sekantis kalbėtojas buvo kun. 
Kazimieras Jenkus, kuris kalbė
jo visų vikarų vardu. Jis atkrei
pė žmonių mintis į kun. Urbo
navičiaus ypatybę būti jaunu 
dvasioje ir sugebėjimą prie sa
vęs pritraukti sveiką, sportą 
mylintį jaunimą.

Toliaus jaunas muzikas ir ge
ras baritonas Pažasis sudainavo 
dainą “Onytė” ir “Kariai”. Jis 
pats sau ir akompanavo. Po to 
garsios dainininkės—Ona Anta- 
nelienė ir panelė Antanina Gra- 
bijoliutė sudainavo duetą: “Ar 
jau gražu”.

Kun. Dr. Jonas Navickas, Ma
rijonų Provnicijolas pasakė įdo
mią kalbą vardu vienuolių. Jis 
pabrėžė savo sklandžioje kalbo
je apie Kun. Urbonavičiaus di
delius nuopelnus katalikybei ir 
lietuvybei. Dainininkė Antanina 
Grabijoliutė puikiai sudainavo 
solo sekančias daineles: “Saule
lė Raudona” ir dzūkų “šią Nak
telę per Naktelę”.

Prabyla Šv. Petro parapijos 
klebonas kun. Pranciškus Vir
mauskis, kuris kaipo šeiminin
kas viešai padėkojo visiems da
lyviams už dalyvavimą kilnioje 
vakarienėje.

Po šios šeimyniškos kalbos, 
pagarsėjęs tenoras Dr. Antanė
lis savo auksiniu balsu sudaina
vo “Kam Šėrei Žirgelį” ir “Ne-

sg— ■ '.t ■' -........................

— Daugelyje didesnių į- 
monių įtaisytos vad. “juo
dosios lentos”, kuriose vie
šai skelbiami labiau nusi
žengę drausmei darbinin
kai. Per šias “juodąsias 
lentas” dažnai suvedamos 
asmeniškos sąskaitos, o 
taip pat stengiamasi pa
kenkti tiems, kurie nedaly
vauja “socialistinėse lenk
tynėse.”

I

—Buvo sušauktas profe
sinių sąjungų, vadinamų 
aktivistų susirnikimas. Ja
me ypatingai buvo graso
ma ‘senojo raugo” tarnau
tojams ir valdininkams.
Priimtas nutarimas, kad 
būtų ruošiami “raudonojo 
raugo” kadrai.

2
—Iš Kaund pranešama, 

kad miesto gyventojų nu
sistebėjimą kelia laikas 
nuo laiko gatvėse pasiro
danti okupacinės raudono
sios armijos artilerija. Tik
tai labai retai tenka maty
ti pabūklą vežantį arklį, 
pakinkytą normaliniais o- 
diniais pakinktais. Beveik 
visi arkliai traukia sunkų
jį pabūklą, pririšti storo
mis virvėmis.

Kaip žinoma, sovietų Ru
sijoje viešpatauja kroniš- 
kas odų trūkumas. Todėl 
visas odų atsargas, kurias 
okupantai Lietuvoje rado, 
tuojau pat išsivežė.

v •

POTVYNIO VAIZDAS — Šiomis dienomis Sealy, Texas žemesniose vietose įvyko 
potvynis. Čia matome gelbėtojus nuo pot vynio, kurie laiveliu atplaukę, išgelbėja 
juoduką, kuris buvo įsilipęs į medį. 

negalėjo dalyvauti.
Visi apgailestavo, kad kun. 

dr. K. Urbonavičius negalėjo 
dalyvauti. Bet didžiausias nusi
minimas buvo, kada sužinojo, 
kad kun. Dr. Urbonavičius ser- 
ga ir turi vykti ligoninėn. Pa
stebėjau ne vieną sėdintį prie 
stalo apsiašarojusį, kad toji kil
nioji asmenybė, tiek daug nusi- 
pelnusi Bažnyčiai ir Lietuvai tu
ri pasiduoti ligoninėn. Tokia yra 
Dievulio valia. P. G.

GAUSI PUBLIKA PA
GERBĖ ĮŽYMŲJĮ 

LITERATĄ

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Sekmadienį, gruodžio 29 
d., Municipal Building sve
tainėje, So. Bostone, įvy-

vesk Pačios”. O po šių dainelių i tusiame bankiete kun. dr.
» -

dar (sudainavo labai komišką du
etą “Oi berneli vienturį” su dai
nininke panele Grabijoliute, ir 
užbaigė dainų programą daine
le “Prirodino seni žmonės”.

Programai pasibaigus, vedėjas 
kun. Jonas Švagždys skaito kai- 
kurias sveikinimo telegramas, 
draugijų sveikinimus su dova
nėlėmis ir t.t. Pažymėtina svei
kinimai telgramomis Dr. P. Ja
kimavičiaus. Massachusetts val
stybės sveikatos komisijonie- 
riaus, kuris tuo laiku buvo išvy
kęs į Chicagą; adv. A. O. Sh3.ll- 
nos, Lietuvos konsulo, kurie 
taip pat dėl svarbių priežasčių

K. Urbonavičių pagerbti, 
dalyvavo apie 400 žmonių.

Prie garbės stalo sėdėjo 
šie dvasiškiai-kunigai: P. 
Virmauskis, J. Švagždys, 
Dr. J. Navickas, MIC., M. 
Urbonavičius, MIC., P. Ju
škaitis, K. Vasys, A. Pet
raitis, P. Strakauskas, Al
fonsas Maria,- CP., Dr. 
Liutkus, J. Vaitekūnas, S. 
Kneižis, P. M. Juras, A. 
Abračinskas, A. Baltrušiu- 
nas, Geraldas, CP., F. Nor- 
butas, A. Naudžiūnas, M 
IC., J. Skalandis, Poškus, 
Jutkevičius, K. Jenkus, ir

f

X-

—Nusavintų dvarų ad-

—Socialinio aprūpinimo tuose ir apskrityse. Pane- 
komisariatas paskyrė savo vėžio miesto skyriaus ve- 
atstovus provincijos mies- dėju paskirtas Garba Lei- 

ba, Zarasų apskrities sky- 
klierikai: Bernatonis, Ja- riaus viršininku Mačino- 
nušonis ir Žuromskis. ’vas Jefimas, o Kauno aps- 

Toje gražioje ir gausioje krities skyriaus vedėju Ka- 
publikoje pastebėjau šiuos cas Iser-Beras. 
profesionalus: Dr. Paša-! ------------
karnis su žmona; adv. An
tanas Young su žmona; ministratoriams įsakyta, 
adv. Juozas Cunys su žmo- kad be kultūros paminklų 
na; Dr. A. Kapočius su apsaugos įstaigos leidimo 
žmona; Dr. Pranas Galinis; niekam negalima leisti iš 
pp. Zaleskai, S. Barasevi- (dvarų išvežti istorinės 
čius, Juozas Kasperas su svarbos daiktų. Pradėjus 
žmona, laidotuvių direkto- vykdyti žemės reformą ir 
riai ir kiti. .,

Taipgi dąįyvavo labai 
daug lietuvių biznierių. 
Publika buvo tikrai rinkti
nė ir labai mišri.

Gausią publiką, susirin
kusią pagerbti kun. dr. K. 
Urbonavičių, sudarė rink
tiniai asmenys iš įvairių 
Naujos Anglijos lietuvių 
kolonijų.

nusavinus visą žemę, daug 
kultūros paminklų bolševi
kiškoje anarchijoje žuvo.

—“Tarybų Lietuva” pir
mą kartą oficiališkai pri
pažino, kad pavergtojoje 
Lietuvoje veikia čekistai. 
Tame laikraštyje įdėtas 
toks pranešimas: “Lieuvos 
TSR vidaus reikalų liau
dies komisariatas praneša 
apie tragišką nepartinio 
bolševiko-čekisto Fabijono 
Stanislavavičiaus mirtį 
1940 m. spalių 29 d. ir rei
škia gilią užuojautą jo tė
vams, žmonai ir gimi
nėms.” Tame pat laikrašty
je įdėta visa eilė užuojau
tų, kuriose žuvęs vidaus 
reikalų komisariato tar
nautojas vadinamas čekis
tu. Viena jo bendradarbių 
grupė sako: “mes—čekis
tai užtikrinam partiją ir 
vyriausybę, kad vesime 
ryžtingiausią kovą su vi
sais ir visokiais liaudies 
priešais, kokiomis kaukė
mis jie besidangstytų.”

Tenka patirti, kad šis če-

Į KARO MOKYKLĄ GALI 
STOTI BEMOKSLAI, BET 

KOMUNISTAI

—Jau buvome rašę, kad 
Lietuvoje raudonieji oku
pantai pradėjo imti sava
norius į karo mokyklą. Da-

KOKIUS LA IK R Ašč IUS fcar paskelbtos sąlygos, ku-
SKAITYTI?_______ riomis Lietuvos jaunimas 

Senas priežodis sako: j
Pasakyk man, ką skaitai, 
o aš tau pasakysiu, kas tu 
esi. Tai tikra tiesa, nes iš 
skaitomų laikraščių ir 
knygų galima geriausiai 
charakterizuoti patį skai
tytoją.

Dažnai pasitaiko,. kad 
pas katalikus pamatysi 
bolševikišką laikraštį, ne
doras knygas ir taip to
liau. Žinoma tai nesusi
pratimas, stoka pilnojo ti
kėjimo. Skaitydamas ne
katalikiškus laikraščius, 
Žmogus užsikrečia abejin
gumu, atšala nuo tikėji
mo ir pagaliau išsižada jo.

Daugelis . t ų padarytų 
klaidų jau gailisi, bet kar
tais būna jau vėlu. Jei 
kiekvienas lietuvis pagal
votų, kad savo rėmimu ne
katalikiškų laikraščių ap
gaudinėja pats save ir re
mia savo priešus, žinoma 
jis nedarytų taip. Bet dau
gelis to visai nesupranta. 
Todėl, brangūs lietuviai, 
katalikai supraskite savo 
darbus, pasirinkite tik ge
rus katalikiškus laikraš
čius, kurie jus niekuomet 
nesuklaidins, kurie jums 
visuomet geriausiai patar
naus.

Visi katalikai stokime 
darban tvirtai ir raginkime 
visus savo draugus skaity
ti tik gerus katšiikiškus 
laikraščius. A. K.

i

—Į nesugebančių tvar
kytis sovchozų laukus bul
vių ir runkelių kasti buvo 
siunčiami net moksleiviai. 
Iš Panevėžio buvo pasius
ta 73 gimnazistai ir 8 mo
kytojai. Per vieną dieną 80 
žmonių nenukasė nei pilno 
hektaro. Iš viso iš Panevė
žio į šiuos darbus tik vieną 
sekmadienį buvo išvežta a- 
pie 1000 žmonių. Prie Kau
no esančiame buv. Noreiki
škių dvare dirbo laikraščių 
bendradarbiai ir spaustuvi
ninkai. Šiek tiek padirbėję 
ir tegavę pietums pasilsėti 
pusė valandos, tokio darbo 
nepratę “talkininkai jau 
apie 3 vai. po piet pradėjo 
skųsits nuovargiu ir netru
kus išsiskirstė.

Savaime suprantama, kad 
normalinėje valstybėje t<> 
kios vadinamos talkos bū
tų laikomos tik laiko gaiši
nimu, o taip pat žmonių 
kankinimu. Miestelėniškai 
apsivilkę ir apsiavę, prie- 

! varta siunčiami žmonės 
laukuose nieko nepadaro,

Ristas žuvo naktį “Čekos 
agentams einant tarnybi
nes pareigas”, t. y. suimi-

drabužius ir apavą. Bet so
vietiškuose kraštuose kiek-

nėjant ir kankinant lietu- vie^-a nesąmone yra gali-
X7111 C? 11O 7111700 Xz^_ ITIH •vių šviesuomenę. Žuvęs če
kistas iš profesijos yra sta
lius, bet okunpantams atė
jus į Lietuvą, jis buvo pa
trauktas į Čekos tarnybą.

— Karo ligoninėje mirė 
pulk. Dr. L. Janulionis.

—
Tauragės pilyje yra įren

gtas to rajono GPU cent
ras.

karo mokyklas. Nepriklau
somosios Lietuvos laikais į 
karo mokyklą buvo priima
mi jaunuoliai, baigę gim
naziją. Okupantiškajai ka
ro mokyklai užtenka pra
džios mokyklos baigimo, ir 
tai ne pilnos pradžios mo
kyklos, o tik 4 skyrių. Už
tat į mokyklą priimami tik
tai tie, kurie pristatys ko
munistų partijos ar kom
jaunimo organizacijos duo
tą charakteristišką arba 
profesinės sąjungos ar dar
bovietės vadovybės pažy
mėjimą. Be to, specialiai 
pažymima, kad kandidatas 
turi būti kompartijos arba 
komjaunimo ar profesinės 
sąjungos narys ar kandi
datas. Dar viena sąlyga: 
kandidatai turi mokėti ru
sų kalbos.

Iš paskelbtų aprašymų 
matyti, kad daugelis ko
munistų, norinčių įstoti į 
raudonosios armijos karo 
mokyklą ir pasiryžusių tar
nauti okupantams, rusų 
kalbos nemoka. Norėjusios 
įsiregistruoti kelios mote
rys, bet joms buvo pareik
šta, kad moterys nepri
imamos. Pasak sovietiško
jo majoro Rylakino, kuris 
yra Kauno karinis komisa
ras, moterys į armiją gali 
būti priimtos tik ištimti- 
nais atsitikimais, aukštų 
kvalifikacijų specialistės.

—Sovietų Rusijos žemės 
ūkio komisariato laikraštis 
“Socialističeskoje Zemle- 
dielije” straipsnių serijoje 
nurodo į tai, kad kolchozai 
ir sovehozai turį auginti 
daugiau gyvulių, nes jau 
dabar traktoriai stovi be 
darbo dėl benzino stokos. 
Ypač reikalaujama, kadi 
būtų auginami arkliai. 
Nors Rusija iš pavergtojo 
Kaukazo gauna daug naf
tos, bet tuo pat metu, bijo
dama užpykinti Vokietiją, 
ji benziną stato ašies val
stybėms. O pačioje Rusijo
je traktoriai negali pajudė
ti, nes nėra skystojo kuro.

MEDUS

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

Juozas K
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wa$hington Blvd.
BALTTM0RE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limoslnai dėl visokių reikalų.
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L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ 

Kazys Stravinskas, Vedėjas
u 
p 
i!
i!

CORONA BRANDY—4 metų senumo 5th $1.49 į į 

CABANA CLUB RUM kvorta ........................ $1.60 j ■

WHITE LABEL CALIFORNIA Vynas,
galionas .................................................. $1.49 g

Port - Sherry - Muscatel — $2.00 vertės

r

Specialus Bargenai

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147 į
1W l STRKTIJ.Sffigūronamel—So.Baton |
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Ar Rusai Stos į Karą?
Visi dabar gyvai susidomėję sovietų veikla. Rau

donosios armijos vadas Timošenka davė įsakymą būti 
pasirengusiems visokioms galimybėms, nes tarptauti
nė padėtis yra naši stambiais ir netikėtais įvykiais. 
Toks pasakymas gali šį tą reikšti ir gali nieko nereikš
ti. Tą pati gali pasakyti bet koks eilinis žmogus, 
nė kiek neįsigilinęs į karo slaptybes ir smulkmenas. 
Tačiau Timošenko sumaniai, ar nejučiomis, tuo įša
li ?mu išdėsto seniai jau apibrėžtą sovietų ir, bendrai, 
komunistų politiką. Gi tą politiką atskleidė Stalinas 
dar prieš prasidėsiant karui. Tiesą pasakius, ta politi
ka jau numatyta nuo pat komunizmo įsikūrimo. Ji pa
prasta ir aiški: įvesti komunizmą Europoj ir visam pa
sauly. Trockis tai vadindavo permanentinė arba nuo
latinė revoliucija. Stalinas to žodžio lyg ir vengia, 
dėlto, kad Trockis tai pasakė, bet jis eina tuo pačiu 
keliu, ar, geriau sakant, siekia to paties tikslo, tik 
kitokiais būdais. Trockis spjaudo ugnimi, kalba apie 
maištus, barikadas, bombas revolverius. Stalinas la
pės gudrumu ir meškos užsispyrimu organizuoja revo
liucines jėgas ir laukia progos, kada “kapitalistinės” 
valstybės tarp savęs kovodamos nusikamuos, ir tada 
bus auksinė proga pasaulio revoliucijai įkūnyti. Gi kol 
kas grobti tik silpnesnes tautas ir plėsti savo įtakos 
sritį. Einamasis karas kaip ant delno iliustruoja jo 
taktiką.

Ar rusai stos į karą? Suprantama, prieš vokiečius, 
nes jų interesai neina ta pačia linkme, ypač Balkanuo
se. Visi visaip spėlioja. Aplamai priimta sakyti, kad 
karas tarp vokiečių ir rusų neišvengiamas. Su tuo pi
gu sutikti, bet klausimas: kada — ar šiam kare, ar ka
da nors toliau? Atsakyti į tai taip pat sunku, kaip ir 
suprasti visus moderninės diplomatijos netikėtumus. 
Bet štai kas atrodo aišku: Stalinas dels iki paskutinio 
momento. Jis sakosi neįeisiąs vokiečiams eiti per Bul
gariją ar Turkiją gelbėt graikus. Tai tik tušti žodžiai. 
Jis leis viena ir kita. Jis bijo Hitlerio kaip ugnies. Bet 
jis knisis po bulgarų, turkų, vokiečių socijaline tvar
ka, lygiai kaip knisasi Anglijoj ir Amerikoj. Jis lauks 
kariaujančiose šalyse daugiau skurdo, bado, nepasiten
kinimo, suirutės. Jis ruoš kur tik gali našiausią ko
munizmui dirvą — vargą ir netvarką. Tuo tarpu di
džiausiu rūpestingumu taupys raudonosios armijos 
pajėgumą ir nepaliečiamybę ir grūmos, grūmos, bet 
puls tik tada, kai priešas jau bus bejėgis. Tai toks jau 
patentuotas Stalino menas. K.

Nauji Metai
Kiekvienas žmogus meldžiasi ir trokšta, kad 1941 

metai atneštų pasauliui taiką ir ramybę. Didysis ka
ras prasidėjo 1939 metais; Lenkija buvo sunaikinta; 
1940 metais, Norvegija, Danija, Belgija ir Prancūzija 
buvo užgrobtos; Lietuva ir kitos Pabalti jos valstybės 
buvo pavergtos žiaurojo Stalino; Anglija skaudžiai su
žalota. žodžiu, 1940 metais Europos tautoms buvo aša
rų, kančių ir nelaimių metai. Gal 1941 metai atneš pa
sauliui taiką, bet pirma tai bus dar didesnių mūšių ir 
nelaimių.

Šiais metais Jungtinės Amerikos valstybės užims 
svarbią vietą pasaulio istorijoje. Ar ši šalis atvirai 
įeis į Europos karą, ar ne, priklausys nuo daugelio da
lykų. Bet prezidento Roosevelto kalba, pasakyta kele 
tas dienų atgal, aiškiai skelbia, kad Amerika ilgai ne
išlaikys neutralumo.

Hitlerio nauji žygiai sukėlė neramumą Maskvoje. 
Sovietų Rusija sutraukė savo kariuomenę ne tik į Be
sarabiją, bet taip pat Lenkijoje prieš Hitlerio armiją. 
Toks Stalino žygis rodo, kad jis nepasitiki Hitleriui. 
Hitlerio kariuomenė Rumunijoje gręsia nelaimę Bul
garijai. Paskutiniai įvykiai skelbia, kad Bulgarai yra 
linkę susidėti su Vokietija. Bulgarija pastoja kelią vo
kiečiams žygiuoti į Rytus. Jei Hitleris nori duoti pa
galbą Mussoliniui, jis kitaip negali tai padaryti, kaip 
tik per Bulgariją. Ar Bulgarija sutiks leisti Hitlerio 
kariuomenei žygiuoti per savo kraštą? Politiniai Bul
garai yra vieningi ir norėtų gauti nuo Graikijos Make- 
donjos kraštą ir nors karidorių į Aegeano jūrą. Bulga
rijos karalius Boris m ir ministras pirmininkas Ivan 
Vladimir Popoff yra griežti komunizmo priešai. Jei 
Bulgarija prisidėtų prie Vokietijos, tada galima bus 
tikėtis Hitlerio naujų žygių. Jei Rusija mėgintų pasto
ti Hitleriui kelią į rytus, tada dviejų diktatorių susi
kirtimas būtų neišvengiamas.

Hitleris neatsižadėjo savo noro užgrobti JLTkrainą. 
Paskutinės Europos žinios skelbia, kad santykiai tarp

Tik šitokias dorybes tu
rėtų puoselėti lietuvių tau
tą, tik jomis galime remti 
savo ateiti. Bet kad galė
tume vėl laisvai gyventi ir 
teisybės viešpatavimą vyk
dyti, šiandien neturime už
merkti akių į vyraujančius 
dabar būdus teisybei ap
ginti, būtent, kumštį ir 
ginklą. Gražiausi žodžiai 
liks be vertės, jei nebūna 
paremti pavyzdžiais, 
žiausios mintys liks nevyk- sitikėjimas visais, 
dytos, jei nebus paremtos 
realybe.

Netiesa, kad esame ma
ža tauta ir negalime turėti 
įtakos dideliems pasaulio 
įvykiams. Kaip svarstyklė
se gramas persveria, tai ir 
Įvykių radoje tinkamu mo
mentu tartas žodis ar at
liktas veiksmas gali turėti 
reikšmingos Įtakos, lem
tingos mums ir mūsų sie
kimams.
Dvidešimts dvejus metus : 

išgyvenome laisvą gyveni
mą, buvome matę tiek pa
vojų valstybei, tėvynei, 
tautai ir šeimai, kad silp
nesnių nervų žmonės nebū
tų išlaikę. Pasimokinome 
ir bręsdami valstybiniu ir 
kultūriniu mastu ėjome 
aukštai iškelta galva į tą 
ateitį, dėl kurios daug gy
vybių paaukota, kurią sva
jojo šviesiausi mūsų tau
tos protai, dėl kurios plakė 
ir tebeplaka geriausių Tė
vynės sūnų ir dukrų šir
dys.

Tas kelias mums aiškus: 
svetimo nieko nenorime, 
bet savo neišsižadėsime. 
Ne tik savo žemės, bet sa
vo kultūros, lietuviškumo, 
kalbos ir papročių.

Dabar valios ir kurti tu
rime turėti su kaupu. Būti 
lietuviais gražiausia šio žo
džio prasme, puoselėti ge
riausias tautiškas ypaty
bes, kad kiekvienas būtu
me tvirtove, kurios neį
stengtų paimti joks prie
šas.

Laisvę atvaduoti galima 
tik tokiu pat būdu, kaip ji 
yra iškovojama; bendro
mis jėgomis, nesuskaldo- 
ma vienybe. Lietuvių tauta 
buvo vieninga nepriklauso
mybės kovų metu. Tai bu
vo laimėjimo laidas. Ir 
šiandien mums tai būtinai 
reikalinga i š netolimos 
praeities prisiminti. Politi
nis dangus aplink mus ap
siniaukė r įvairūs pavojai 
užkrito mūsų Lietuvą. At
sispirti jiems galima tik e- 
sant vienybėje, kovojant 
bendromis jėgomis. Mes 
galime būti kasdieniniame 
gyvenime vienokių ar kito
kių pažiūrų ir įsitikinimų, 
bet Tėvynė ir Laisvė vi
siems mums turi būti ly
giai brangūs dalykai. Tai 
turi suprasti ir įsisąmonin-1 
ti ne tik platieji tautos 
sluogsniai, bet ir įvairių 
organizacijų viršūnės ir 
spauda. Ne metas šiandien 
tarp savęs kivirčytis ir 
smulkmeniškai knistis 
praeity. Reikia ieškoti ir 
kelti aikštėn visą, kas mus 
jungia ir stiprina, o ne kas 
skiria ir silpnina.

Neslėpsme. Yra mūs; vi
suomenės tarpe tokių, ku
rie buvo “pametę galvą”, 
prasidėjus įvykiams mūsų 
tėvynėje. Tai vieni iš pa
vojingiausių priešų, nes jie 
yra savi. Tai našta, kuri 
sunkino tvarkytis tautai ir 
vaduoti valstybę. Turime 
be pasigailėjimo kovoti su 
tokiais “judošiais” savais, 
kurie gal būt nesuprasda
mi visos žalos, kurią jie

VAIZDAS IŠ STREIKO—Čia parodo streikierius Vultee Aircraft kompanijos, 
Dovvney, Kalifornijoj.

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ AUKŠČIAUSIAS TIKSLAS 
- NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.

Daug amžių per Lietuvą 
ritosi bangos, stumiamos 
svetimųjų interesų, sveti
mųjų žmonių. Tos tautų 
potvynio bangos alino mū
sų kraštą ir praūžę palik
davo pėdsakų ne tik mūsų 
krašto kūne, bet ir gyven
tojų dvasioje. Daug tokių 
bangų mūsų Tėvynė yra 
mačiusi, kol, pagaliau, iš
kovojusi sau nepriklauso
mybę, Lietuva grįžo gy
venti laisvo gyvenimo ir 
savarankiškai tvarkytis.

Neilgai džiaugėmės ku
riamąją Pasaulio dvasia. 

Priešingųjų tautų intere
sai vėl susikirto ir šiandien 
esame liudininkai įvykių 
vaizdžiai rodančių, kaip 
dar žmonijai stinga rim
ties ir kultūros. Milijardai 
lėšų ir daugybė gyvybių 
aukojama amžinoms žmo
nių ir valstybių santykių 
problemoms spręsti.

K i e k v ienam galvojan
čiam žmogui aišku, kad to
ji baisioji nelaimė—karas, 
kuris beveik periodiškai 
kartojasi žmonijos gyveni
me, nieko be didžiulių nuo
stolių žmonėms nesuteikia. 
Dar neišdilo atminty Didy
sis 1914 1919 metų karas, 
dar ne visos jo žaizdos bu
vo išgydytos, žmonija dar 
nespėjo kaip reikiant atsi- rimties ir taikos išlaikymą 
kvėpti ir, štai, vėl mato-j dorais principais ir etikos 
me didžiulę katastrofą, ku-Į dėsniais, jei visi (visos ša- 
ri nenumaldomai užgriuvo 
ir mus pačius.

Mes taip pat pasijutome 
karo bangų prislėgti ir dar 
labiau šiandien, kada turi
me pergyventi skaudžiausį 
mūsų Lietuv. nepriklauso
mybės netekimą. Tai yra 
mums labai didelis ne tik 
moralinis, bet ir ekonomi
nis smūgis, skaudi realy
bė, kuri tenka šiandien 
visai Tautai pakelti. Ir štai 
tokiomis sąlygomis prabė
ga atminty mūsų tautos 
praeitis, kada lietuvių Tau
tos vadai buvo išplėtę mū
sų valstybės ribas nuo Bal
tijos ligi Juodosios jūros; 
paskum atėjo valstybės 
menkėjimas, Lietuvos pa
vergimas, svajonės ją vėl 
matyti laisvą, sukilimai, 
knygnešių laikai ir, paga
liau, kruvinos kovos dėl

v •
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laisvės. A r neprimena 
mums tie mūsų tautos iš
gyvenimai jūros bangavi
mo, kada po nepaprastos 
ramybės sukyla audringi 
debesys ir visa ištaško, kol 
vėl nurimsta ligi naujos nesėkmės valandą. Apie di- 
audros.

Negalime naiviai tikėti, pasakojama, kad jis, pra- 
kad pasauly kuomet nors 
būtų absoliuti taika, įsi
vyraus tiesa ir teisė. Gra
žiausios mintys, susidūrus 
su realiu gyvenimu iškryp
sta, nes dar nėra žmogus 
tobulas, nes daug dar jame 
yra tamsių instinktų, ku
rie, atėjus progai, visu ryš
kumu iškyla ir ima vyrauti 
vos pradedant gyvenimui 
tvarkytis. Kaip negali būti 
amžinos nakties ir amži
nos dienos, taip negali bū
ti amžinos taikos.

Deja, turim liūdėdami 
pasakyti, kad iš žinomų is
torijai 6,000 metų, doku
mentuoto žmonijos kultū
rinio gyvenime metų, tik 
keletą šimtų metų žmoni
ja taikiai gyveno. Visą kitą 
laiką vyravo karas ir anais 
laikais dar žiauresnis ka
ras nei šiandien, kada vis 
dėlto šiokios tokios tai
syklės daro karą žmoniš

kesnį.
Tad ką ir besvajoti apie

mėjimai kaitaliojasi su 
skaudžiausiais nepasiseki
mais. Gyvenimas yra kova, 
o kovoj laimi tik tas, kurs 
nenustoja drąsos ir bevil
tiškai nenuleidžia rankų

dįjį užkariautoją Timurą

lys) ligi dantų apsiginkla
vę, tuos dėsnius gina gin
klais.

Betgi manome, kad fizi
škas ginklas yra tik laiki
na priemonė. Amžina savi
saugos priemonė yra aukš
ta žmogaus kultūra, stipri 
dvasia, nepalaužta moralė, 
tautinė savigarba ir gilus 
žmoniškumas, lydįs mus 
gyvenime. Kas yra kupi
nas energijos ir pasitikėji-

dėdamas savo karjerą, tu
rėjo daug nepasisekimų. 
Kartą savo priešų jis bu
vo visiškai nugalėtas ir tu
rėjo slapstytitis dykumoj. 
Atrodo kad viskas yra žu
vę, kad jam nebėr vilties 
atsigriebti. Vienų vienas 
buvo jis dykumoj, liūdnai 
galvodamas apie savo liki
mą. Paskendęs mintyse, jis 
vieną dieną iš netyčių pa
stebėjo greta savęs skruz
delę. mėginančią su našta 
užkopti ant stataus akme
nėlio. Skruzdelė lipo ir vis 
krito žemyn. Su dideliu dė
mesiu ėmė sekti Timuras 
skruzdelę ir suskaitė, kad 
ji 62 kartus nukrito žemyn 
ir tik 63-čią kartą jai pavy
ko pasiekti akmens viršū
nę. Tada Timuras pašoko 
sušukdamas: koks aš esu 
neryžingas žmogus! Ana, 
maža skruzdelė tiek kartų 
užsispyrusi mėgina pasiek
ti savo tikslą, o aš nusimi
nu tik po kelių nepasise- 
mų! Pirmyn į kovą! Ir Ti
muras, skruzdės pavyzdžio 
pamokytas, sukūrė di
džiausią savo meto imperi
ją Azijoj.

Metę žvilgsnį atgal, į ne
priklausomybės kovų me
tus, pamatysime, kad tada 
mūsų padėtis buvo daug 
sunkesnė ir painesnė, ne
gu šiandien. Tada mums 
daug ko trūko. Tačiau tė
vynės meilė, vienybė ir pa
sitikėjimas savo jėgomis 
padarė stebuklą, išsikovo-

mo savo jėgomis, tam pri-Jom laisvę, atstatėm nepri- s w _ a • ^6 • 1 Iri o ii irnlcfirkn T^ncmii-klauso ateitis. Gyvenimas 
nesusideda vien tik iš nuo
latinių laimėjimų ir ne
kliudomo kilimo. Visoms 
tautoms tenka pergyventi 
nelaimių ir kritimų žemyn. 
Todėl keista būtų iš likimo 
reikalauti, kad mūsų tau
tai būtų padaryta ištimtis. 
Mūsų istorinė praeitis yra 
tokia, kad ten didžiausi lai-

klausomą valstybę. Pasau
liui įrodėm, kad sugebam 
valstybiškai gyventi ir kad 
ne dėl mūsų kaltės kylo 
pavojus dabartės bendrai 
taikai. Mes, kaip tauta ir 
valstybė, - pasireiškėm tei
giamu veiksniu ir įgijom 
simpatijų ir nuoširdžios 
užuojautos visame pasau
lyje. Todėl šiandien išori
nės sąlygos nepriklauso
mybei atgauti yra mums 
daug palankesnės, negu 
buvo prieš dvidešimts me
tų. Jei mes patys nuo savo 
teisių neatsisakysime; čion

Stalino ir Hitlerio kasdien darosi aštresni, šiuo metu 
Anglija nėra prisirengus užpulti vokiečių pozicijas. 
Htleris gali sutraukti didžiulę kariuomenę į Balkanus 
prieš Sovietų Rusiją ir galutinai užbaigti Balkanų 
klausimą, gi mažesnę armiją palikti prieš Anglijos 
mėginimus. Karas Hitlerio su Stalinu gal būtų didžiai išeivijoj, nėra jėgos iš ša- 
naudingas Lietuvai. Tų dviejų diktatorių karas yra lies, (kaip Lietuvoje), kuri 
vienatinė viltis Lietuvai atgauti nepriklausomybę.

Taigi naujų metų pradžia žada dar pasauliui di- tai padaryti. Savo likimą, 
džių sukrėtimų ir nelaimių. Prašykime Visagalio Die- savo ateitį mes laikom sa
vo, kurio rankose yra žmonių ir tautų likimas, kad tos.vo rankose. Ar gali savo 
nelaimių dienos būtų sutrumpintos, kad Amerika ne- noru laisvas žmogus pakei- 
pradėtų siųsti kareivių į kraujų laukus, kad mūsų tė- sti savo laisvę į vergo da- 
vynė Lietuva vėl atgautų nepriklausomybę, kad mūsų lią Kas taip darytų, tai įro- 
broliai lietuviai vieningai darbuotųsi komunizmo su-dytų, kad jis laisvės nėra 
naikintos Lietuvos atstatymui. * ’ įvertas.

galėtų mus varu priversti

padarė Lietuvoje ir dabar 
dar bando daryti ir mūsų 
išeivijos dvasią nori palau
žti. Jie turėjo ir turi savo 
šiaudinės širdies išgąstį, 
užtatai mūsų Lietuvai už
dėjo vergijos retežius. To
kie yra savanaudžiai besi
rūpiną savo kailiu ir patai
kaudami Lietuvos užgrobi- 
kams pražudė laisvę ir val
stybinę nepriklausomybę, 

gra- Gyvenimas yra visų pa- 
---- Jr jeį 

kyla kur nesusipratimų, 
tai jie parodo, kaip žmonės 
nemoka gyventi.

Todėl ir mes čion gyven
dami išeivijoje, Amerikos 
kontinente, nesiduokime 
apgaudinėjami, nebūkime 
judošių “vergais”. Šiuo 
momentu kaip tik turime 
parodyti visą savo subren
dimą, visą tautinį būdą, 
stiprią valią, nes tik stip- 
irios dvasios tvirtovė yra 
nepaimama.

Suglaudę ryžtingai vi
suomenės eiles, išguję bai
mės jausmą, pasitikėdami 
savo tautos ir savimi, būsi
me toji uola, į kurią suduš 
įvairios priešingos bangos.

Tautos siela sveika ir 
gaji. Duokime progos jai 
šiuo rimtu momentu susi
kaupti! Budėkime ne tik už 
laisvą nepriklausomą Lie
tuvą, bet budėkime ir savo 
kiekvienas laisvės sargy
boje. Tvirta pasiryžusi lie
tuviška dvasia — štai ko iš 
mūsų dabar reikalaujama. 
O ateitis bus tokia, kokios 
ilgėsimės, kokios lauksi
me, kokią vaizduosimės.

Tad drąsiai ir ryžtingai 
dirbkime šviesų ir gražų 
tėvynės Lietuvos atvadavi
mo darbą ir tikėkime, kad 
visi mūsų siekimai bus ti
krovė.

Dr. Pranas Šacikauskas. 
Montevideo - Uruguay.

I

— “Tarybų Lietuvoje” į- 
dėta straipsnis, kuriame 
nusiskundžiama, kad stu
dentai “nesusigyvena su 
naująja santvarka.” Todėl 
straipsnio autorius siūlo, 
kad dalinant stipendijas 
būtų griežtai žiūrima, kad 
jos nepatektų “reakcionie
riams”. Girdi, dabar išeina 
taip, kad iš vienos pusės 
vedama kova su “liaudies 
priešais”, o iš antros pusės 
jų gynėjai subsidijuojami.

—Taganroge (prie Azo
vo jūros) statomas pamin
klas rusų carui Peturi I.

Taiso ledo nutrauktas elek 
tros vielas Amarilio, 

Texas
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Naujų Mėly Angoje
Naujuosius 1941 metus bekovoja dėl jos atvadavi- 

pradėkime su viltimi, kad mo, — o kol tauta kovoja, 
jie bus geresni negu 1940 —ji tebėra gyva ir tebeturi 
metai. Juk nelaimingesnių progą vergystės jungą nu
metu, kaip pergyventieji,įmesti ir atsistoti vėl lais- 
vargu ir įsivaizduoti bėga- va ir nepriklausoma.
Įima: antrasis pasaulinis Padėkime tat Lietuvai 
karas neaplenkė Lietuvos, nusikratyti raudonojo sli- 
bet visu žiaurumu ant jos bino pančius. Remkime jos 
užsigulė. Mūsų svajonėmis'išvadavimo žygius: pasiža- 
papuošta Lietuva, kaip Če- dėkime paukuoti viepos 
koslovakija, Lenkija, Nor- dienos uždarbį, — kada fai 
vegija, Danija, Belgija, O- pirkome šimtais Lietuvos 
landija, Latvija ir Estija, Laisvės Bonus, kad Lietu- 
net Prancūzija, atsidūrė va laisva būtų, dabar gi 
laikinai Berlyno - Maskvos 
- Romos vergystėje.

Raudonasai imperializ
mas tikisi Lietuvą pasiga
vęs sau amžinai, — taip 
savę ir kitus apgaudinėja 
kiekvienas despotas. Bet 
Lietuva nėra juk galutinai 
perblokšta: jos žmonės te-

Padėkime tat Lietuvai

aukokime, kad ir tuos pa
čius bonus, kad Lietuva at
gautų klasta išplėštą lais
vę.

Tegu 1941 metai bųna 
galingos talkos metai!

L- P-
1941 m. sausio mėn. 1 d.

PRADEDANT NAUJUOSIUS 
METUS.

Senuosius, 1940 metus mes 
palaidojome praeities kapuose, 
ir jų atminčiai, savo gyvenimo 
knygon, stambiomis įrašėme: 
Nelaimingi 1940 Metai! Kito
kio paminėjimo jie neužsitar
navo, nes pražūtingomis nelai
mėmis apteikė įvairias tautas, 
neaplenkė ir mūsų tėvynės Lie
tuvos, kurią nedorasis kaimy
nas apiplėšė iš laisvės ir nepri
klausomybės, kurią kiekvienas 
sutvėrimas brangina daugiau 
už savo gyvybę. Dėl savo Te

r--------------------

nuo
tame 
kalų.

Taip įr bėgą musų dienos, 
kurias mg§ |gįd?iąme be reika
lingos nąycįft? sayp tautai ir vi- 

jįu organizacijos 
vis labiau JąįiąĮi menkęją, 

nes senę§n&$> nariams W 
liaujant amRnasįĮn, 
jų vietų uĮpĮĮjjyp. jąųnį-
mas žyąĮjųj ^iu^pj ąa|aį4ąą, 
neorganį5uota§, nuo musy »U: 
tolęs ip dą||nąi darosi 
jau svetimas- Mūsų gyvenimo 
pulsas, lietuviškoji spauda kas 
met menkėdama, savo išsilai
kymui šaukiasi mūsų pageltos, 
ir jos beveik nęprisišaukia. Tai 
trys mūsų išeivijos gyvenimo 
organai, kurių stiprinimu ir iš
laikymu mes rūpinamėsi ma
žai, juos apleidžiame ir palie
kame juos jų pačių likimui. Da
bar prieš save turime visos tau
tos reikalą — Lietuvos vadavi
mo reikalą. Jau pusmetis pras
linko, o dar kaip reikiant nesa
me prisirengę darbui, kuris mūs 
laukia. Įr nors jaučiame, kad 
ateisa 
mūsų duris 
talkos, tačiaus visgi kažin kodėl ■ lietuviais, kad įr su svetima 

. kad visais gali- 
landą pasitikti, ir vietoj rengi- mais būdais dirbsime sustiprini- 
mosi talkon, pradedame dairy- m ui įr išlaikymui savo spaudos, 
tis ir tėmyti kokios partijos kaipo svarbiausio organo išeivi- 
žmogus iš Lietuvos pas mus at- ■ Jqs gyvenime; kad gyvensime 

i taigoje įr Vienybėje, nesiskirsty- 
cįami į atskiras grupeles, visi 
būsime tik lietuviais lygiais 
vięni kitiems, ir neturėsime nie- 
ko bendro sų kurstytotojais, ku
rie mūs vienybę skaldo įr suti- 

mums . . . .
į P. Judeliene, Londonas Be
'faile, Irt '

ksįo tolstame, ir vėl grįi 
prie savo privatiškų re:

suomenej.

Martha Meąrs, 
nią, kurią dėvi

CBS dainininkė, 
pietų metu.

jais naujos mados sųk-

me savo organizacijas, didinda
mi jų narių skaitlių; įcad rinksi
me iškrikusį savo jaunimą iri 
organizuosime jį į būrius, ir vi- > 

kuri pabels į sais galimąją būdais ir išgalė-
h- stenfsimės juos laikyti JU pradžios papildomosios są puslapį kažkoks masko- 

.. . mokyklos vedėju paskirtas lis I. Šosenskis meluoja a- 
Liudas Špokevičius, o dės- pie “žemdirbių būklę kapi-

Izr. Me- visos kitos žinios yra pa-

—Panevėžio suaugusių- dienomis”, taip pat per vi-
pareikalaus mūsų ‘ mis. . .....

keliaus. Tai yrą piktligė, kuri* - . - ’ ' ' * 
turėtų mums priminti Abraho- 
mo Lincolno žodžius, kuriais 
jis aiškino, kad tik vienydamie
si mes galime laimėti, o skirsty
damiesi — pražūsime.

Maryjane Swanson, New 
Yorke, aukoja savo kraują 
Anglijai. Kraujas siunčia- 
čiamas į Angliją sužeis

tiems kareiviams.

dar
ni ūs 
Mes 
irgi 
tin-

vynės nelaimės dabar mes, iš
eivijos lietuviai, esame nusimi
nę ir liūdime. Bet tuomi savo 
tautos žaizdos mes neųžgydysi- 
me. Tos žaizdos gydymui rei
kalingas mūsų pasiaukąvimas, 
pasišventimas ir padirbėjimas.

Dabar mes pradedame Nau
juosius, 1941 Metus, ir senuoju 
savo įpratimu, vieni kitiems 
linkime laimingų Naujų Metų! 
Bet linkėjimai yra tik manda
gumo forma, tai tušti žodžiai, 
jei juos nelydi praktiški 
bai. Praktiškieji darbai 
laukia nuo labai seniai.
prie tų darbų rengiamės 

nuo seniai, tačiaus darbą
karpai pradėti mes vis neprisi
rengiame, tur būt todėl, kad 
pačiai pradžiai nesudarome 
reikalingo pasiryžimo ir pasi- 
aukavimo, kad mėgstame dy
kinėti, tarp savęs nesantikiau- 
ti, vieni kitiems užvydėti, vie
ni kitais nepasitikėti, ir prie 
kiekvienos progos tik su savim 
skaitytis. Abelnai sakant, mes 
esame įpratę gyventi tuščią 
gyvenimą, ieškodami tik priva- 

itiškos sau naudos. Apie vi- 
’suomenės reikalus, apie tautos 
reikalus ir gerovę, mes prisi
mename tik pripuolamai, mėgi
name tam reikalui veikti, ta
čiaus tai kaip reikiant nevyk
sta, nes greitai atsiduriame 
prie nesusipratimų, neprieina
me prie susitarimo, ir tuojau

Pragyvenę nesuskaitomas dau- |kimą ardo, skiepydami r 
gybes savo blogųjų ydų ir ant- ------------ -
ra tiek papildę žalingų klaidų, 
žinodami to viso pasekmes, tu- 
retume bent sykį iš to pasimo
kyti, ir visoms toms papildy
toms klaidoms turėtume pasta
tyti tašką, ir saVo gyveriiman 
daugiau jų ne įsileisti, kad vie
toj vis silpnėti kaip iki šiol, 
pradėtume stiprėti. Tai padaryti 
seniai buvo laikas, bet ir dabar 
dar nėra pervėlu. Nors vieną 
sykį susipraskįme ir pradėkime 
gyventi praktišką gyvenimą, 
kad taptume naudingesniais sa
vo tautai, savo tėvynei Lietuvai, 
ir išeivijos lietuvių visuomenei.

Pradėdami Naujus Metus, pa
sirašykime rezoliuciją, ir prisie
kime, kad per šiuos metus būsi
me rimti, vieningi, darbštūs, iš
tvermingi ir ištikimi savo gau
tai ir valstybei. Kad per šiuos 
metus mes veiksime visus gali- 

- mus darbus, kurių vaisiai neštų 
: naudą, reikalingą tėvynės Liętu- 
• vos vadavimui; kad visomis iš- 
1 galėmįs stiprinsime ir aųklėsi-

įąuda, tos pat organizaci
jos prieglaudos Kurkliuo
se, Liduokuioše, Giedrai
čiuose ir Musninkuose, be 
to Gelvonių krikščionių 
draugijos prieglauda.

tytojais Bazė Melamedaitė, tąlistinėse valstybėse, 
Šmerekis Oreckis, 
jeravieius, E. Sorskis, Mira imtos iš sovietų Rusijos te- 
Cadavičiutė, Aršas Meilac- legramų agentūros “Ta
kia ir kt. To pat miesto ant- sas”. Ką visi tie straips- 
rosios mokyklos vedėju pa- niai, užimą ištisus pusla- 
skirtas Mrt. Navickas, o pius, turi bendro su Lietu- 
dęstytojąis: Vulfas Gvin- vos gyvenimu, turbūt ne- 
tas, Gaiparaitė, A. Šoka, aišku ir “Tarybų Lietuvos”; 
Blęcmanas Leizeris, Leiba redaktoriui, kuris, aišku, 
Finkelšteinas, ŠI. JudelisJ

i
i

žalingas savo idėjas.
Tokius ir tiems panašius pri

žadus sudėkime ne susirinki
muose trukšmingos publikos a- _
kyvaizdoje, Įik savo sielos gilu- ų|oųs laikraščiai tik iš vąr- 
moje, ir sudėjęs juos remkime ’ įkę lietuviški. Tame
ne mandagumo formų žodžiais, !įą|‘ "fąrybų Lietuvos” nu- 
tik reališkaiš darbais. Ręiškia, gėryje, kuriame skundžia
mės privalome savo prižadus mas laikračių neskaitymu, 
ištesėti, ir tik ištesėdami savo yra tokie ilgiausi
duotus prižadus, mes nebūsime straipsniai: “Garbė ir šlovė 
veltėdžiais, bet tautos ir visuo- !socialistinio darbo didvy-

] *

Tai mano linkėjimai jums, yOs“Prąvdos”, apie 
mano brangūs tautiečiai, pra- fįžia.usiąją pasaulyje revo- 
dedant šiuos metus. Linkiu jums iiucįją” rašo rusas F. Vili- 
visiems laimės ir geriausių pasi- nas, per vigą puslapį žyde- 
sekimų jūsų privatiškame gy^’e- Us A. piterskig rašo apie 
nime, tačiaus linkiu ir, kad mes ‘‘tą^nipą ir Staliną spalio 
visi šiais metais taptume rimte- ’.... -- • - - - • - .■ ■ •* | 
sniais, darbštesniais, ištvermin- 
gesniais, solidariškesniais ir 
talkiškesniais savo tarpe, negu 
buvome iki šiol. Atminkite, kad 
vienybėje galybė. Pąsistengkime 
būti vieningais, o vienybėje ir 
sutikime gyvendami ir bendrai! 
visi veikdam tautos ir visupme-’

męnes darbininkais.

relis ir kt.

Pagąliau, Kauno ir Vį|-

riąms” — paimtas iš Mosk- 
“Di-

nės gėrovai, mes būsime laimin
gesni, ir kurie gyvais būsime, 
kitus naujus metus pasitikdami, 
tikrai galėsime
linkėti ir kitų laimingų Naujų 
Metų. J. J. Bačiūnus

Tabor Farm, 
Sodos, Mich.

vieni kitiems
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ŽMONIŲ LAISVAS EKONOMINE 
GARANTIJA

(Kalba pasakyta Sausio 22, 1S|39}
Galima paklausti: “Kodėl Bažpyčia taip 

užsispyrus platesniu padalijimu asmeniškos 
nuosavybės?” Užtai, kad asmeniška nuosavy-d -

bė yra ekonominė garantiją žmogaus laisvės. 
Užtai, kad nuosavybės atsisakymas yrą prisi
rišimas prie įp nors kijo. Jeigu aš atsisakau 
mano 1.0 c S 211 asmeniškai nuosavybei, aš prisi
rišiu arba 1) prie valstybes ar daugumos, 
kas ypą kpmunjzinąs; arba 2) prie savo drau
gų. kas kąrfąis vadinasi moųo'pqlistinis kaPĮ~ 
talizmas; ar 3) prie Pįęvo, kuris petūrtingu- 
mo priesaiką- pąskutilįj pasišventirilą, 
Žmogus, kuris visko ątsisaRo, yįską ftųi, nes 
nieko nelieka pageidavimui. Pėl praktiškų 
ppježąsčių galime palikti neturtingumo prie
saiką. Ųžtąi, kąd neporintįs nuosavybes ątsi- 
sąkymas yra vergijos pradžią, Ęažpyčią pne- 
šįnąsi tąi rūšiai ĮįapitąliznĮo, kuri sukoncen
truoja nuosavybę kpliū rankose, ir kpmųni?- 
jnĮ|į, k yris viską konfiskuoja daugumu vąr- 
du. Būcjamą giliąi interesuotą žmogaus Įąisve, 
bažnyčia dąro praktišką žingsnį pasiūlyda
ma tą, kuris padarys jį laisvu, pųtent, duoti 
jam įjent ką, kurį jįs galėtų pavadinti savo.

Mes turiipe gąĮiinybes: mes privalo
me arba sugrąžinti "nuosavybę, arba susi
laukti laisvės panaikinimo. Komunistįpę pro
letaro diktatūra nėra mūsų nelygybių iš
sprendimas, nes Rusijos istoriją su jos ką§- 
dieninėmis skerdynėmis įrodo, kad proletaro 
diktatūrą prąktikpje reiškią diktatūrą virš 
proletaro. Koinunįzmas tik ąpvįlia, ųžpuĮda- 
inas vąįsĮngą nuosavybę. Jis tikrai nekenkia 
Savinįnkų, nės jis reikalaują jų nuosavybes; 
nekenčia kapitalizmo, nes pats nori būti ka

— Nacionalizuota “Mai
sto” bendrovė pakėlė kai
nas: kiaulėms 3Q%, stam
biems raguočiams — 25%, 
veršiams ir avims — 30% 
ir paukčšiams — nuo 20 iki 
30%. Bekoninės kiaulės 
anksčiau buvo priimamos 
iki 105 kg. Dabar svoris pa
keltas iki 120 kg. Taip pat 
visų kitų rūšių gyvulių ir 
paukščių kondicijos smar
kiai nužemintos. “Maistas” 
dabar priima bet kokį gy
vulį, kurį jam ūkininkas 
atveža. Re abejojimo, nor 
maliniais laikais ūkininkai 
galėtų tiktai džiaugtis kai
nų pakėlimu. Bet dabar, 
kai kitų ūkininkui reikalin
gų gaminių kainos labai 
pakilo, o daugelio gaminių 
iš viso negalima gauti, taį 
kainų pakėlimas jokios 
naudos nebeatneš. Be to, ta 
aplinkybė, kad dabar pri
imamas bet koks gyvulys, 
nežiūrint jokių kondicijų, 
tįktai parodo, kad okupan
tai baigia kraštą nualinti.

yra priverstas dėti ir dar 
versti į lietuvių kalbą visą 
tą šlamštą, kurį jis gauna 
iš Moskvos. Jau vien todėl 
netenka stebėtis, kad lietu
viai vadinamu lietuviškų 
laikraščių neskaito.

—Šiaulių apskrityje at
statytas Vaiguvos valsčius, 
kuris buvo panaikintas 
1939 m. sausio 1 d.

—Darbo komisaras pa
skelbė įsakymą, pagal kurį 
bedarbiai gali būti regis
truojami ir aprūpinaim 
darbu tiktai per darbo bir
žas, o kur jų nėra — per 
vietos savivaldybių bedar
bių registracijos biurus. Į- 
monės, įstaigos ir pavie
niai asmenys samdo darbi
ninkus ir tarnautojus tik 
per darbo biržas. Kas pa
saldys darbininką ar tar
nautoją kitokiu būdu, bus 
traukiamas atsakomybėn. 
Valstybinių ir savivaldybi- 
nių įstaigų tarnautojai ga
li būti samdomi netarpiš- 
kai, nesikreipiant į darbo 
biržas. Profesinės sąjungos 
turi teisę tikrinti darbo bir-

—Sovietų Rusijos pasta 
įstaiga, kuri veikia ir oku
puotoje Lietuvoje, prane- - .
ša, kad nuo lapkričio 1 d.- ir vietos savivaldybių 
valdinių įstaigų, įmonių ir organų vykdomą bedarbių 
organizacijų siuntos nebe- registraciją ir jų aprūpini- 
bus siunčiamos nemoka- * 
mai arba atsiskaitytinai., T — .
Jos turi būti apmokėtos^ -Ukmergėje pnevartos 
bendru pašto tarifu. -darbus organizavo darbo 

---------- i biržos sekretorius Šapiro.
—Ukmergės apskrityje • Buvo paimta 350 žmonių, 

perimtos šios labdarybės į-į kurie turėjo lenktyniauti, 
staigos: Ukmergės krikš-įkas daugiau bulvių ir run- 
čionių labdaros draugjios kelių prikas. Pietums buvo 
prieglauda, Kavarsko Šv. padaryta pertrauka tiktai 
Vincento a Pauliaus prieg- pusė valandos.

pitalistinis—kaip ši pasaka įrodo: “Komunis
tas vieną dieną įrodinėjo ūkininkui, kąd pa- 
gąl komūnizrpą viskas bus lygiai padalinta. 
'Ar tai reiškia/ klausia ūkininkas, ‘kad, jei tu 
turi keturias karves, aš gaunu dvi? ‘Taip,’at- 
sakė komunistas. ‘Ir jei tu turi dvidešimts 
vištų, ąš gaunu dešimt?’ ‘Taip’. ‘Ir jei tu turi 
dešimt arklių, ąš gaunu penkis?’ ‘Ne!’ atkir
to komunistas, ‘tu |inai, kad aš turiu de
šimt ąrklių/ Jeįgu komunistas teisingai a- 
nąlizuotų savo jausmus, jis rastų, kad to, ku
rio jis tikrąi ieško yrą krikščionių Išsprendi
mas; reiškia, proletaro panaikinimą, kaipo 
perevarą ėįemėntų bendruomenėje. Nes, iki 
kol proletaras gyvens kito valia, jis nėra lai- 
svąs, nežiūrint, ąr jis gyvens kapitalistų už
darbiais ąr komunižmo kentėjimų-

PrąŠyJąRią platesnio padalijimo asmeni
škos nuosavybės, Bažnyčia nori įvestį tokią 
demokratiją ekoponūnej tvąrkoj, kaip yra 
maponąa gyvuoja politinėj tvarkoj. Įndųstria- 
įįne demokratija nereiškia, kad darbas paims 
kontrolę ir valdymą industrijoje, kaip komu
nistai sak°; Ir nereiškia, kad darbas bus lai- 
konąąs panašus į prekes, kaip kapitalizmas 
(ųano; bet reiškia dorų žmonijos santykių a.t- 
gimimą, kurie duos darbininkui industrijoje 
tąs pačias progas pąreikšti savo reikalingu
mus, pageįaayimųs, ir teises, kurias jis turi 
kaipo pilietis politinėj deęnokratijoj. Politi
nė laisvė tuo būdu išsiplės į ekonominę lais

mą darbu,r ' -

vę, taip, kad santykiaudamas savo balsui, 
žmogus, kaipo atsakomingas pilietis, turės 
kaip Šv. Tėvas sako “industrijos pelnuose, 
valdyme ar nuosavybėje mažą dalį.”

Amerika dar nepradėjo, ir gal dar nemė
gino pažinti Katalikiškos Bažnyčios poziciją 
šiam klausimui. Prašydama nuosavybės Baž
nyčia prašo laisvės, nes nėra didesnio laisvės 
džiaugsmo visame pasaulyje, kaip savo namų 
durių atidarymas, įėjimas ir atsisėdymas ant 
nors ir sulaužytos kėdės, kaip ant sosto, nuo 
kurio galima matyti visą savo karalystę. 
Prašydama nuosavybės sugrąžinimo, Bažny
čia taip pat užstoja ir už šeimą, nes namas 
yra šeimos centras; ir noras jį sugrąžinti yra 
įrodymas, kad dvasinės vertės, kaip ir ekono
minės vertės randasi namų nuosavybėje.

Ar Amerika greit kreipiasi į platesnį pa
dalijimą asmeniškos nuosavybės ąr ne? Ki
taip klausiant, ar Amerika kreipiasi į laisvę, 
atsiektą per atsakomybę? Atsakymas, deja, 
turi būti negatyvus. Nei kapitalas nei dar
buotė nesirūpina laisvės sugrąžinimu per pla
tesnį nuosavybės dalijimą. Kapitalas pe, nes, 
išskiriant keletą atsitikimų kur buvo šiek 
tiek padalinimo darbininkams, jis rūpinasi 
tįk palaikymu savo status quo ir mokesčių 
sumažinimu. Jis nori tik įeiti į laikiną sutar
tį su darbuote, kad taip garantuotų ekenomi- 
nę taiką sutarties laikotarpy. ’7

4 *

(Bus Daugiau)
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žiaus Redaktoriaus, neseniai at
vykusio iš Lietuvos, pasakyta 
kalba per p. Antanaitienės lie
tuviškos programos pusvalandį, 
Philadelphijoj, 1940 m. gruodžio 
mėn. 18 d., iš radijo stoties 
WHAT.)

Dažnai gal jūs savo mintimis 
skrendate į savo paliktas tėvi
škes Lietuvoje, į tuos lakus ir 
slėnius, kuriuose jaunystėj bė
giojote ir jautėtės taip laimin
gi. Dabar jau nebe ta Lietuva. 
Tiesa, dar tebestovi liūdni kry
žiai ant žuvusių karių kapų, dar 
tebėra gyva pirmojo kritusio sa- 
vanorio-Lukšio sesutė ir moti
na, dar tebėra gyvi ir tie žmo
nės, kurie laidojo pirmąjį žuvu
sį karininką Juozapavičių, ta
čiau kita dvasia jau mūs Lietu
voje viešpatauja. Nevienas di
džiadvasis savanoris, kaip kad 
amerikiečiams pažįstamas dr. 
Leimonas. šiandien sėdi už ka
lėjimo grotų, jei dar tik jis yra 
gyvas. Tame krašte, dėl kurio 
laisvės savo kraują liejo, dabar 
daugelis patys tapo belaisviais. 
Jie negali nė pusvalandžiui išei
ti pasivaikščioti į kalėjimo kie
mą, nors tas buvo leidžiama net 
kalinamiems kriminalistams. Jie 
nemato skaisčios saulutės, nes, 
net maži kalėjimo langai jų ka
merose dar labiau užmūryti. Da
bar Lietuvoj uždarytos visos pa- 
tri jotinės ir tikybinės organiza
cijos, uždaryti tos rūšies lietu
viški laikraščiai. Net ir lietuvi
škos liaudies dainos, kuriose 
net baudžiavos metu iškankin
tas valstietis galėjo ieškoti pa
guodos, net ir toš dainos šian
dien kas kart mažiau begalima 
išgirsti, nes per mokyklas, per 
komjaunimo kuopas brukamos 
naujos dainos, tiesa, jos gal turi 
lietuviškus žodžius, bet mums 
svetimą rusišką dvasią, kaip 
kad: “Ei, Katiuša...” ir p.

tų marškinių, šiltų paltų. Net 
puspadžiams prie nuplyšusių ba
tų prikalti reikia gauti leidimą. 
Jūs, sesės ir broliai, Amerikos 
ietuviai, gyvendami laisvoje, 
turtingoje šalyje, po globa žvai
gždėtosios vėliavos, neturite nė 
supratimo, kokius sunkumus tū
li pakelti kariaujanti Europa, 
ne lik Berlynas, bet gal dar 
daugiau Londonas.

Tačiau tie visi likimo smūgiai 
būtų dar pakeliami, jei ne tas 
kankinantis noras kuogreįčiau 
patekti tarp lietuvių, tarp savo 
tautiečių, dirbti su jais ir jiems. 
Užtat, galite suprasti mano 
džiaugsmą, kurį aš pajutau išli
pęs į laisvosios, kultūringosios 
Amerikos krantus ir patekęs į 
tarpą maloniųjų lietuvių išeivių. 
Iš karto pamiršau kelionės nuo
vargį. O kelionė nuo Berlyno 
iki New Yorko, iki Philadelphi- 
jos yra šiandien nelengva ir eg
zotiška. Į Ameriką dabar ne
plaukia laivai nei iš Vokįetijos 
nei iš Prancūzijos. Vienintelis 
kelias per — Ispaniją ir Portu
galiją. Per Prancūziją ir Vokie
tiją ir traukiniu beveik niekas 
nevažiuoja, nes vykstant trauki
niu iš Berlyno į pietų vakarus 
didėja pavojus būti subombar
duotam, o ir vizą gauti kelionei 
per Prancūziją beveik neįma
noma. Užtat iš Berlyno lapkri
čio 6 dieną išskridau lėktuvu. 
Vokiečių bendrovės “Fufthan- 
so” milžiniškas keturių motorų 
lėktuvas galėjo kelti daugiau 20 
žmonių, bet ne visos vietos bu
vo užimtos. Dieną skristi nebu
vo pavojaus — Anglų lėktuvai 
keleivinių lėktuvų neužpuldinė- 
ja. Virš Vokietijos skridome ne 
aukštai — vos keletas šimtų 
metrų. Žemai po mumis matėsi 
žaliuojantys užsėtų rugių lau
kai, pilkos suartos dirvos, siū
buoją pušynai, gausūs mieste
liai, rūkstantieji fabrikų kami
nai. Anglų avijacijos sudaužytų 
fabrikų ar namų neteko paste
bėti. Ar tai dėl to, kad skrido
me toliau nuo vakarų Vokieti
jos, kur apie Esseną, Diuseldor
fą, Koelną koncentruojasi Ang
lų dažniau lankoma vokiškoji 
industrija. O gal dėl to nepaste- įros šviesa, 
bėjome subomborduotų vietų, komunistų buvo išžudyta apie 
kad atskridus arčiau pramonės' 
rajono, mūsų lėktuvas pakilo 
aukštyn ir mes skriejome per 

i debesis. Pagaliau juk vokiečiai 
bombų suardytus svarbius pa
status pasistengia labai greit 
atstatyti, sutraukdami tam 
daug darbo jėgų.

Kelioms valandoms praslin-

Nenuostabu tad, kad dauge
liui lietuvių nebėra jau Lietuvoj 
vietos ir jie keletą naktų pasį- 
slapstę turi bėgti į Vokietiją. 
Pavojų spaudžiami daugelis lie
tuvių inteligentų jau kelintas 
mėnuo tai per pelkes ir raistus, 
taį tamsią lietingą naktį Palan
gos pajūriu, tai nakčia Nemunu 
plaukia, bėga į svetimus kraš
tus. Jie eina sutikti tamsią, 
sunkią savo dalį, nes tėvynėje 
jų likimas aiškus — kalėjimas 
ar mirtis. Nors vokiečiai ir ga
na palankiai sutinka pabėgėlius 
iš Lietuvos, bet jiems tenka pa
kelti visus karo sunkumus nuo 
kurių šiandien kenčia Europa. 
Gyvendami Berlyne jie turį iš- kus lėktuvu pasiekėme ir Pran-

dami benziną J mųsų lėktuvą ne
mažai jo paliejo. Galingai su
ūžus propeleriams mūrų plieni
nis paukštis virš pietinės Pran
cūzijos kalnų skrido Ispanijos 
linkui. Pakelįui pasiekėme Vi
duržemio jūros kampą. Gražu 
buvo saulėtą pavakarę, iš erdvės 
žiūrėti į platų mėlynojo van
dens plotą, lengvomis bangomis 
besiūbuojantį. Aplenkę Marge
lės aerodromą nusileidome Is
panijos didžiausiame mieste — 
Barcelonoje. Dįiaugfjausi žemę 
pasiekęs, nes lėktuvo siūbavi
mas, šokinėjimas pasiejus oro 
duobes, gerokai" varginą.

Liūdnai atrodo po pilįętįnio 
karo nuteriotojj Ispanija. Va
žiuodami iš aerodromo į miestą J 
turėjome sukti į šalį, nes nebu- 1 
vo dar atstatytas per kąrą SU: j 
naikintas tiltas, pakelėse matėsi ( 
skurdžiai apsirengusių žmonių. , 
Vakare bevaikščiodamas skais
čiai apšviestomis gatvėmis ma
čiau sudegintu ir dar neatstaty
tą gražiausi Barcelonos viešbu
tį, liūdnai atrodė ir bestūksą ke
lių sudegintų bažnyčių mūrai. 
Užsukau į vieną vienuolyną. 
Prancūziškai kalbanti vienuolė 
ėmė pasakoti:

Kiek mes pergyvenome! Mū
sų vienuolyną sudegino. Atvy
kęs raudonųjų būrys, , nuplovė 
šaiymais esantį elektros stulpą 
ir juo išmušė, Išvertė vienuoly
no duris. įsiveržę į bažnyčią 
kirviu nukirto Šv. P. Marijos 
stovylos galvą ir pasityčiodami 
po kaklu pakabino vyno butelį.

Užsukau ir pas vienuolius. Jie 
čia atsidėję rūpinasi švietimu ir 
auklėjimu. Apie jų darbo sėk
mingumą liudijo tai, kad jų mo
kyklą lanko net 1,000 vai
kų. Žilagalvis vienuolyno vyre
snysis pasakojo:

Gaila, kad Tamsta taip greit 
išvažiuoji. Būtumei pamatęs bu
vusį Barcelonos komunistinės 
čekos kalėjimą. Daro didelį į- 
spūdį, tie aukšti akmens kam
barėliai, kur raudonųjų teroro 
aukos turėjo mirkti iki kelių 
vandenyje arba kur jiems iš
plėtus tam tikrais įrankiais akis 

■ buvo leidžiama akinanti elek- 
Visoje Ispanijoje

5
padengtas, ir jeiu tave at
stato nuo darbo, ar pats 
pameti darbą, kreipkis prie 
arčiausio viešo darbo ofi
so. Tai geriausias būdas 
vėl rasti darko, ir tik per tą 
ofisą galėsi gauti savo be
darbės mokesčius, jeigu 
nerasi darbo.

Pačiu laiku kaip išpildai 
aplikaciją dėl darbo, išpil
dysi reikalavimą dėl ap
draudos. Perkalbėto jai ofi
se parodys kaip.

Reguliariškai, apie sykį 
į savaitę, privalai raportuo
ti šitam pačiam ofisui, pa
gal tenais duotus nurody
mus. Jeigu į 2 ar 3 savai
tes (tai laukimo laikas) 

sniego audra CHICAGOJE — Sniego audra tikrai vargina pėščius keleivius. | jokis darbas nepasirodo ir 
i reikalavimas 

Valstijso bedarbės apdrau
dos uredninkų bus užgir- 
tas, tai tuoj prasidės tavo 
savaitinės mokestys.

Tavo reikalavimą užgirs, 
jeigu ‘esi kvalifikuotas” 
dėl apdraudos. Tas reiškia, 
turėjai išdirbti nekurį pa
skirtą laiką, ar uždirbti pa
skirtą sumą algos per pe
reitą metą prie darbų, ku
rie papuola po Valstijos 
bedarbės apdraudos įstaty
mų. Viešo darbo ofisai 
Tamstai reikalavimus pa
aiškins. Jie mainosi įvai
riose valstijose, nėr vieno
di.

Padengti darbai yra dar
bai fabrikuose, kasyklose, 
šapose, malūnuose, krau
tuvėse, ofisuose, bankuo
se ir kitų biznio ir indus
trijų vietose. Valdžios dar
bai — Federalės, valstijų, 
miestų* ir apskričių — ne- 
kos nei naminės tarnystės 
kos nein aminės tarnystės 
darbai — nei darbai prie

• labdaringų, religijinių ir" 
apšvietos ir nekuriu kitų 
pelno nedarančių organiza
cijų.

Kiek Apdraudos Gausi

Jeigu esi kvalifikuotas 
gauti bedarbės mokesčius, 
tai gausi, paprastai, apie 

i pusę tavo pilno laiko savai
tinės algos; bet nepaisant 
algos, nedaugiau kai $15 
per savaitę apdraudos pa
vėlinta daugumoje valsti
jų. Kaip ilgai, arba per kiek 
savaičių gausi apdraudą, 
per 14 ar 15 savaičių, jeigu 
valstijų moka apdraudą 

■ priklauso nuo tavo Valsti
jos įstatymo. Daugumas 
'prieš tą laiką nesugrįžti 
Į prie darbo.

Savaitinės bedarbės ap-
* draudos mokestys mo- 

: karnos iš Valstijų 
! Apdraudos Fondo. Šitas

Ne tik Chicagoje lapkričio pabaigoje prisnigo 4 colius sniego, bet sniego audra jeigu tavo 
siautė nuo Missouri Valley iki Ątlantiko pajūrio. '—
šįnių, bulvių, pusryčiaujame be 
sviesto, bet ką turime su Tam-j 
sta pasidaliname.” Jie labai at-j 
jautė tėvynės netekusį lietuvį, j 
nes patys buvo daug pergyve-j 
nę. Madride atradau ir vieną lie
tuvių šeimą. Vyresnioji duktė 
buvo ištekėjusi už Ispano gydy
tojo. Nors ta lietuvė buvo pa-j

DARBO APDRAUDA
“Darbo Apdrauda” reiš- Kaip Vartoti Viešo

kia darbą ir algas pragyve
nimui. Ir tas, suprantama, 
reikštų gan pastovų darbą 
ir reguliarišką užmokestį. 
Turėtų reikšti, taipgi, pini- 

jųįpŠĮisi ir gimtąją kalbą, bet'gų pragyvenimui, darbui 
labai džiaugęsi sutikusi savo i išsibaigus ir algoms susto- 
taųtietį. Vedžiojo ir vežiojo po I jus. 
Madridą. Pasakojo, kaip karo J Duoti šios šalies darbi- 
metu raudonieji norėjo sušaudy-; ninkams tokią apsaugą, . 4 
ti jos vyrą gydytoją, bet kaip jung. Valstijų valdžia ir VK 
vienas darbininkas jį slapta pa- Valstijos įsteigė:

Pirma — viešo darbo o- 
fisus visoj šaly, pagelbėti 
vyrams ir moterims, kurie 
to prašo, rasti darbo;

Antra
draudą, su savaitiniais ap- 

” draudos mokesčiais darbi
ninkams, kai jie nedirba.

Viešo darbo ofisai dova-
1 u . _ ■ • . ucu Ūkimui,

nai teikia pagelbą visiems Tamstos patyrimą ir išsila- 
darbo ieškotojams ir darb- vinimą, ir panašius klausi

mus. Jis Tamstos visas 
kvalifikacijas užrašo taip, 
kad jis bet kada gali rasti 
informacijas apie Tamstą 
kai tik darbdav. reikalauja 
Tamstos rūšies darbinin
ką. Jis Tamstai praneša ir 
siunčia Tamstą pasikalbė
ti su darbdaviu. Ar Tamsta

Darbo

t

17,000 kunigų.
Pernakvojęs Barcelonoje se

kančią dieną mažesniu trijų mo
torų lėktuvu išskridau į Madri
dą. Saulėtą dieną gražiai matė
si milžiniškos Ispanijos kalnų 
garbanos su gražiai iškilusiu 
Montserato vienuolynu. Kairėje 
;gi bangavo mėlynoji jūra. Tar
pais matydavome vikriai skrie- 

tisomis valandomis, kai bombar- cūziją. Čia vaizdas keik skurde- dantį tarp kalnų traukinį. Jis
duoja anglų lakūnai, slėptis snis. Tuojau matyti, kad dėl atrodė mažas, kaip vaikų žais- 
drėgnuose namų pogrindžiuose, siautusio čia karo menkiau be- lelis, su gražiai nusitiesusią <įū- 
rūsyse - skiepuose. Be kortelių išdirbti laukai. Mūsų lėktuvas juosta. Priskrįdome ir gra- 
negali gauti nė svaro duonos, nė nutupė Lijono aerodrone. Tai ^l4j4 Ebro upę. Seniau jį buvo 
kruopelės sviesto, o ir su korte- juk vidurinės Prancūzijos mie- mums žinomą iš skapibių Ispa- 
lėmis tegali gauti tik vieną stas, o tačiau ir čia radome dau- uiškų dainų, o paskutiniu metu 
kiaušinį. Be kortelių negali nu- gybę vokiečių karininkų. Jie pagarsėjusį dėl didelių ties ją 
sipirkti jokio drabužio, nors vaikščiojo čia laisvai, kaip šei- 
daugelis atbėgo vasarą ir šal- mininkai, aštriu tonu barė ran- ra
čiams atėjus taip pasigenda šil- cūzus darbininkus, kurie bepil-

♦ *>

vykusių mūšių per pilietinį ka-

1365-1375 W«th'<nqfon St.

NK
D -j 

Boston, Malt.

Jūs tikrai sutaupysite pinigų per 
SAVINGS BANK 
GYVYBES APDRAUDĄ

Taupyk per pait^, 
tegu laiikaneiys 
būna pasiuntinys į

Banką.

Indėlių Nuošimčiai 
Prasideda 10-to 

kiekvieno mėnesio

N*«n« -

AddreM

Madride pirmas sutiktas ispa
nų dvasiškis nusivedė pas save

į

Ofisus

Jeigu ieškai darbo, ar
čiausias viešo darbo ofisas 
Tamstai pagelbės. Yra apie 
1,500 pilno-laiko viešo dar-: 
bo ofisų Jung. Valstijose. Į 
Keliaujantieji darbo ofiso 
atstovai dar reguliariškai 
aplanko suvirs 3,000 kitų

y-
• Jeigu nėra tokio ofiso, 
kur Tamsta gyveni, ir dar
bo ofiso atstovai neaplan
ko Tamstų apylinkę, tai 
prašyk savo pašto, kur ga
lima rasti arčiausią viešo 
darbo ofisą.

Viešo darbo ofise, Tam
sta kalbi su perkalbėtoju, 
kuris klausia Tamstos, ko
kį darbą gali atlikti, apie

leįdo. Nustebau, sužinojęs, kad 
ta lietuvaitė pilietinio karo me
tu išgelbėjo vieną kunigą, pa-1 
slėpdama jį savo namuose ir jo 
neišduodama nežiūrint pavojų ir 
pasiaukojimą. Tos lietuvaitės 
dvi sesutės skundėsi neturinčios 
lietuviškų knygų. Jos kalbėjo:, 
“Po šimtą kartų viską perskai- 
tėme, ką turėjomę,’^

Įš Madrido traukiniu pasie
kiau Portugalijos sostinę Lis- 
boną. Čia žmonės daugumoje 
buvo sotūs ir linksmi. Moterys 
ant galvos nešdamos vaisių, žu
vų pintines garsiai šaukė pirkė
jus. Kalnotomis miesto gatvė
mis kaimiečiai asilais gabeno 
daržoves. Gatvėse Žaliavo alyvų 
m Aižiai jr neturtingesni vaikai riausiai žinomo darbo. Vai
rinio nukritusias jų pupeles, stijos, su pagelba Federa- 
žavinga buvo grožėtis žaliuojan. lės valdžios Socialės Ap- šamdMnaš_ar ne.’priklau” 
čių palmių alėjomis, bet argi draudos Boardo “Bureau 
viską žmogus gali išpasakoti?! of Employment Security”,

Portugalų laivu “Nyassa” per- veda dovanai teikiamą vie- 
plaukėme didįjį Atlantą. Išlipęs _šo darbo patarnavimą, 
iš laivo, negalė jau atsistebėti --j -
smagiu Amerikos 
kur pilnos krautuvės, 
pirkti kas ką nori, kur net dar- j ninkams, kurie yra kvaiifi- 
bininkai turi automobilius irjkuoti sulig Valstijos be- 

v^tjdarb€S aPdraudos istaty liktidarbą’ apsigynimo i*n- 
mų. Apdrauda, paprastai, dustrijose, užsiregistruoti 

su viešo darbo ofisais — 
prie arčiausio ofiso. Tokiu i 
būdu valdžia, ar laivų dirb
tuvė, ąr ginklų fabrikai, 
drabužių fabrikai, ir kitos 
rūšies biznis, kuris reika
lauja darbininkų tokiems į pon(jas susidaro iš pinigų 
darbams žinos, kur juos; nuo darbdavių, įstatymas 
greit rasti ir pristatyti prie paskiriai kiek jiems reikia

bedarbe ąp-

daviams. Jie gauna užsa
kymus nuo darbdavių dėl 
darbininkų ir ima aplikaci
jas nuo darbininkų, kurie 
nori darbų. Ofisai tada 
bando pristatyti kiekvieną 
darbininką prie jam ge- I

I

so nuo savęs ir darbdavio.! 
Šitie ofisai pereitą metą1 

prie darbo pristatė suvirš 
3 ir pusę milijonų darbinin-
*>»> Prityrusių ir neprityru- 

*“.r ™ ypatingai, Sočiai
^ecurity Board prašo visų 
darbininkų, kurie gali at-

gyvenimu, rūpina savaitinius mokės- •

pajamų, negu daugelis Europos 
darbininkų.

Judriose gatvėse matyti jau
Kalėdų sveįkinimai, iliuminaci
jos ir vainikai. Prisipažinsiu, 
kad šie džiaugsmingi dalykai,• Valstijos,

pietauti. Skurdus buvo jo se
sers butas, kurįąme prisiglau
dęs ir jis gyveno. Ąnt stalo bu- 
vo patiesta sulopyta ir suardy
ta staltiesė. Pietams davė tik 

i mažytį, kaip pirštas dešros ga- 
balčlį, ir tai tik man, svečiui, 

į kunigas pats mėsos nevalgė, šei
mininkė taip pat, tik šeiminin- 

ikas gavo puse mažesnę porciją 
negu aš. Rodė mažytį duonos 
kepalėlį, kurio turėjo jiems už
tekti visai dienai, nors jį bū
tume galėję lengvai suvalgyti 
per vieną kartą. Bet Ispanai bu- 

jvo nuoširdūs ir man kalbėjo:
“Trūksta pas mus duonos, kiau-*tas krūtines,

pasiekia apie pusę darbi
ninko pilno-laiko savaiti- 

; nės algos. Bedarbės ap
draudos įstatymus pildo 
' ’ , bet Federalė

liūdnai manę nuteikė. Juk šįmet valdžia per Socialės Ap- 
naųjų valdytojų dekretu links-draudos Boardą apmoka 
mosios Kalėdų šventės Lietuvo- pildymo iškaščius. 
je panaikintos; neįtikėtina, o vis 
dėl to |eisybę! Vietoj Betliejaus našlė lietuvė su pabalusiu veidu, 
žvaigždės, ten dabar reikalauja- pajuodusiais paakiais, žiūrėda
ma raudonoji penkiaragė III in- ma į vaikus, ašaros ir dūsaus 
tęrnąęionalo žvaigždė. Jums, širdyje, savęs klausdama, ar ji 
mieli radio klausytojai, linkėda- dar besulauks kitų Kalėdų, ar ji 
mąs linksmų Kalėdų, primenu išstengs išauginti vaikus, liku- 
ir švenčių džiugesį, nepamirški- sius našlaičiais. Tie Lietuvos rū- 
te įr liūdinčių savo tautiečių pėsčiai visus jus kviečia į dar- 
pietųyojc. |bą dėl laisvės. Kai išgirsite lin-

Kai Jūs linksmai savo seimo- ksmus Kalėdų varpus, prisimin- 
se švęsite Kalėdas, 
kad jie verčiami bus tomis die- į kabo Jūsų nusiųstas Lietuvon, 
nomįs dirbti, kai Jūs suseisite laisvės varpas, kuriame išrašy-l 
prie Kūčių stalo, atminkite, kad į tas visems Lietuviams svarbus 
dau erei vie seimu, prie Kūčių nrisimniams. šauksmas i darbadaugelyje šeimų, prie Kūčių 
stalo trūksta tėvo, .brolio, kurie 
Kalėdai, turės praleisti už kalė
jimo vartų, ar net jau kapų 

Į smęltys bus užpylę jų sušaldy
tas krūtines, ir neviena likusi

darbo.
Boardas prašo darbda

vių varotti šituos viešo 
darbo ofisus jų apylinkėse, 
įr painformuoti tuos ofi
sus apie kokius darbus turi 
ir kiek darbininkų reika
lauja. Ir viešus darbo ofi
sai susineša viens su kitų, 

atminkite, ’ kitę, kad dabar už okeano tyliai taip, kad jie žino, kur rei- 
x 'kalaujama tavo rūšies pa

tyrimo ir prasilavinimo 
darbininkų.
Kaip Reikalauti Bedarbės 

Apdraudos?
Jeigu dirbai prie darbo, 

kuris tavą valstijos bedar
bės apdraudos įstatymu

prisimniams, šauksmas į darbą 
dėl tautos laisvės;

“Lai skamba per amžius 
vaikams Lietuvos:

Tas laisvės nevertas.
kas negina jos.”

mokėti į fondą. Keliose 
valstijose darbininkai irgi 
privalo mokėti į Valstijos 
Fondą.

Kiekviena valstija pildo 
savo bedarbės apdraudos į- 
statymą, bet Federalė val
džia moka pildymo išlai
das. S. S. B.

Pietų Amerikoje Kelionės
Įspūdžiai

Parašė Kuri. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.
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KOLONIJOSE

JANUARY - SAUSIO SALE
širdžiai kviečiame visus LDS. 
narius dalyvauti ir užsimokėti 
metines duokles.

Jonas Totūas, rast.

MONTELLO, MASS.
Gruodžio 6 d. mergaičių 

daliečių buvo rekolekcijos, 
vedė kun. Norbutas, jų dvasios'—protokolų raštininke, Marga- 
vadas. Prisirašė 9 naujos 
rėš.

Gruodžio 9 d. Šv. Monikos Pa- i 
šalpinės D-jos įvyko mėnesinis 
susirinkimas. Valdybon ateinan
tiems metams išrinkta: Antanas 
Akstinas — pirmininku, Roza
lija Eitavičiutė — pagelbininke, 
Julius Baronas raštininku, Mar- 1 
garita Mazgelienė — finansų i 
raštininke, Elena Jezukevičienė 
ir Anelė česnulevičienė kasos 
globėjais, Antanina Treinavičie-1 
nė — ligonių sekretorius, Juo
zas Treinavičius — iždininkas ir 
Steponas Kašėta — maršalka. Į 
Federaciją atstovais išrinkta 
Antanina Kvaraciejienė ir Juo
zas Balevičius.

I vąldybą išrinkta: Antanina 
Treinavičienė — pirmininke, E- 

so-lena Jezukevičienė — pagelbi- 
Jas ninke, Marijona Tamulevičienė

na- rita Mezgelienė — finansų raš
tininke, Marcelė Miliauskienė ir 

■Anelė česnulevičienė — kasos 
— globėjoms, Uršulė Abračinskie-. 

nė — iždininke. Br. Treinavie- 
nė — maršalka, Malvina Aksti-' 
nienė — ligonių sekretore. At-I 
stovėmis į Federaciją — Jeva' 
Babulienė ir Anelė Svirskienė.

Koresp.

NASHUA, H. H.
Gruodžio 15 d. įvyko LDS. 

65 kp. susirinkimas. Dalyvavo 
visi nariai. Pirmininkė ponia T. 
Mitchell atidarė ir vedė susi
rinkimą.

Plačiai kalbėta apie surengi- 
__  __ mą “Darbininko” Jubiliejaus pa- 

  minėjimo. Tas palikta vėliau, 
Gruodžio 11 d. Šv. Roko lie- kada sužinosime ką darys LDS. 

tuvių parapijoj įvyko prakal- Naujos Anglijos apskričio ko- 
bos. Kalbėjo kun. Prunskis. misija. Padaryta ir daugiau 
Žmonių prisirinko pilna svetai- gražių nutarimų.
nė. Prakalbų metu daug žmonių1 Seka valdybos rinkimas. Ka- 
prisirašė į Lietuvai Gelbėti Fon- dangi 
do narių eiles.

ŠVENČIŲ PROGA DIDELIS NUPIGINIMAS
Švenčių proga I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skelbia January 

Sale, kuriame kailinių kainos labai sumažintos. Naujosios Anglijos ponios ir pa
nelės turėtų šiuo dideliu išpardavimu pasinaudoti.

SENUS KAILINIUS IŠMAINOME Į NAUJUS — Kam vilkėti senus ir nudėvė
tus kailinius, kad galima lengvomis sąlygomis ir nebrangiai įsigyti naujus? Atei
kite į I. J. Fox krautuvę ir paprašykite, kad Jums patarnautų p. B. KORAITIS, ku
ris yra kailinių ekspertas. Jis primieruos Jums kailinius pagal Jūsų figūros ir 
skonio. Per jį pirkdamos kailinius sutaupysite extra 10 nuošimčių.

KAILINIUS GALITE PIRKTI LENGVAIS IŠSIMOKĖJIMAIS —
I. J. Fox kompanija parduoda kailinius labai lengvais išsimokėjimais ir su mažu į- 
mokėjimu. Ateikite ir pasirinkite elegantiškus kailinius dabar, kada kainos yra la
bai sumažintos. Žinote, kad 
Europoje einant karui vis
kas labai brangsta, taigi, 
kol kainos dar nepakilusios 
įsigykite kailinius, kuriais 
džiaugsitės per eilę metų.

navo p. J. Tamulionis ir p. O. gražioje kalboje pasakė daugi 
Skirkevičienė.Toastmasteriu bu- juokingų atsitikimų ir palink-j 
vo kuopos pirmininkė ponia T.' 
Mitchell.

IŠ PARAPIJOS VEIKIMO

Klebonas pranešė, kad kapi
nės baigiamos aptverti. Darbas-

SVEIKATA
M;

iš

411 WASHINGTON STREET
Boston, Mass,

Iš L.D.S. Veikimo

Gruodžio 9 d. įvyko Tretinin
kų D-jos rekolekcijos, jas vedė 
klebonas kun. Švagždys. Reko
lekcijose lankėsi be tretininkų ir 
šiaip daug parapijiečių.

Gruodžio 23 d. įvyko Nuola
tinės Pagalbos Panelės Šven
čiausios Moterų D-jos susirinki
mas. Susirinkime baliaus rengi
mo komisija išdavė raportus, iš 
kurių paaiškėjo, kad balius pa
vyko. Taip pat susirinkime pri
sirašė kelios naujos narės. Taip 
pat susirinkime išrinkta nauja 
valdyba ateinantiems metams.

šių metų valdyba gerai 
tai palikta ta pati val- 
išskyrus protokolų rašti- 
p. O. Skirkevičienę, ku-

I

kainuos apie 14 šimtų dolerių.
Kleb. kun. dr. Liutkus rūpi-

naši ir ragina visus katalikus' -. . ... o__  _ i gražios ateities.

>

»

veikė, 
dyba, 
ninkę, 
riai atsisakius išrinkta p. Ag
nietė Gaidienė. Tuo ir užsibai
gė susirinkimas.

Tuoj po susirinkimo įvyko 
vakarienė. Dalyvavo vien LDS. 
65 kp. nariai. Dauguma narių 
prinešė įvairių skanumynų.Taip, 
kad vakarienė buvo tikrai kara
liška.

Laike vakarienės turiningas 
kalbas pasakė kleb. kun. dr. P. 
Liutkus, kun. J. Bacevičius, V. 
Tamulionis, K. Nadzeika ir K. 
Zapenienė. Pora dainelių sudai-

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for

mato, 127 pusi., ......................................................
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše- 

liai, 192 pusi..................................................................
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai,

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

maldaknygė, tinkama prie Pirmos šv. Komuni
jos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos i- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi. ----------- ---------------- --------------------------------- ----

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ................

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pi. 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apda

rai ________________________________ :--------------
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti 

apdarai ______________________________ _______
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidinial viršeliai 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 

su kabike ....................................... ................................
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pusi..................................................... .......................
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, 

raudoni kraštai, 384 pusi........................................
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, 

parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera, juodi kolenkoro viršeliai ......................$1.30

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ........................  20c.

ĮVAIRIOS KNYGOS

30c.

35c.

65c.

40c.

$1.25 
65c.

75c.

$1.50 
90c.

$1.50

$2.50

65c.

Vanduo yra vienas 
svarbiausių dalykų, duo
dančių žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda iš 
70 nuoš. svorio vandens. 
Tas nereiškia, jog tai turi 
būt grynas vanduo, galima 
sunaudoti arbatos, kavos 
ir sodų pavidale. Yra fak
tas, jog skystimai išeina 
pirmiau iš vidurių negu tir
štimai. Geriausia gerti van
denį pirmiausia iš ryto ir 
paskiausia vakare. Gydyto- 
tojai pataria išgert šalto 
vandens stiklą tik atsikė
lus, ir tiek pat vakare šilto 
einant gulti. Tas pagelbės 
užlaikyti kūno sistemą ge
roje švarioje padėtyje.

Gyvenant laukuose, mie
stelyje ar mieste, jūsų pa
reiga yra užsilaikyti save 
svekiai. Nepavelykite sau 
ar savo šeimos nariams ap
sirgti. Pirmutinė sveikatos 
taisyklė yra protingai val
gyti, gerti daug vandens, 
vengt užkietėjimo, ir nau
dotis kuodaugiau tyru oru 
ir saule. Saulė ir oras vi
siems dykai, vanduo labai 
pigus, taipgi lieka tiktai 
pasirinkti atsarginį mais
tą. Naudojant tinkamą 
maistą kasdien, užkietėji
mas neprivalo atsitikt. Li
gų, kurių negaunam nerei
kia nei gydyti. Užkietėji
mas yra priežastis daugelio 
rimtų negerovių.

Kiekvieną dieną savo 
maiste turite turėti vaisių, 
nors vieną daržovę, dvi ar 

daugiau virtų daržovių (ne 
! bulvių), čielų grūdų ir sėle

nų.
Gerai sveikata nereika

lauja skriausti save nuo to, 
ko apetitas reikalauja — 
tiktai reikia vis apsižiūrė
ti su privalgymu. Taipgi 
bloga yra ryte išeiti į dar
bą be gerų pusryčių. Nega
li atlikti savo darbo su rei
kalinga energija, jeigu 
skilvis neturi maisto. Geri 
pusryčiai turi susidėti iš 
vaisių, maistą iš grūdų, ir 
puodelio kavos arba pieno. 
Geri sėkliniai valgiai su 
grietine pailgina gyvenimo 
dienas. Gerai valgyk du 
syk į dieną ir patėmysite, 
kad turėsite gerą sveikatą 
ir aiškų protą.

T ... . ... Į
_ _ _ į

ėjo Sąjungos kuopai augti ir! 
stiprėti, darbuotis organizacijos j 
ir parapijos naudai. Kun. J. Bu- 
cevičius taip pat linkėjo, kad jo 
Naujų Metų kuopa išaugtų dvi- 

I gubai didesnė ir nesustotų dar-į 
buotis. Gydytojas C. I. Umpa 
savo kalboje padarė daug juo- vyks sausio 5 d., 1941 m., Auš- 

j kelių ir taipgi palinkėjo kuopai ros Vartų parapijos svetainėje, 
1-mą vai., tuojaus po Sumos.

s visi kuopos nariai

IORCESTER, MASS.

Aušros Vartų Parapija
LDS. 108 kp. susirinkimas į-

šomi yisi nariai dalyvauti. Taip
gi, šiame susirinkime prašome 
užsimokėti savo duokles už laik
raštį “Darbininką”.

Ona Pazniokaitė, rašt.

HAVERHILL, MASS.
sudaryti Federacijos skyrių. Ti-, Kuopog valdybos narės, bū- J Malonėkite

,tent, pirm. A. Sviklienė, pirm.- atsilankyti, nes yra aptarti sirin]tįinas 
.' pagel. E. Kazlauskienė, buvusi (svarbių reikalų, 

nutarimų rašt. p. S. Stariuliu-Į 
tė, iždin. M. C. Zapenienė, nau-l 
ja nutarimų rašt. p. J. Utkiutė, 
taip pat gražiai kalbėjo. Vaka- 

.‘"'ro vedėju buvo p. T. Mitchell.
Komisija pp. S. Staniuliūtė ir 

U. Mills tikrai rūpestingai vis- 
,e|ką suruošė ir sutvarkė. Eglaitė 
’ mirgėjo visokiais žibučiais ir 

puikiomis dovanėlimis apdėta.
Baigiant' programą, atvažiavo, 

ir Kalėdų Diedukas, (Santa 
Clauss) kuris padarė juokų iki 
ašarų. Išdalino dovanėles. Bet 
pasirodė, kad ne dėdukas, o bo
butė, viena iš narių, p. M. Bu-i 
rokienė (Borak). Daug pagelbė
jo ir vyrai, kurie savo automo
biliais nuvežė visus į minėtą 
vietą, būtent: pp. A. Norkūnas, 
Ratkevičius, J. Zautra, kun. P. 
Liutkus, V. Mitchell, Zinkevi
čius ir p. E. Kazlauskienė.

58-tos kuopos valdyba taria 
širdingiausį padėkos žodį vi
soms ir visiems, kurie pagelbė
jo.

1941 metų valdybą sudaro 
šios: Pirm. A. Sveklienė, pirm.- 
pagelb. E. Kazlauskienė, nutari- 

|mų rašt. J. Utkiutė, finan. rašt. 
Į T. Mitchell, iždin. M. C. Zape- 
' nienė. 
Į Visa valdyba pasižadėjo dar
buotis visu smarkumu. P.S.N.

LDS. 112 kuopos metinis 
------------- ; įvyks sekmadienį, 
sausio 12 d., 1941, 3 vai. po pie
tų, Lietuvių KataZtfcų Centro 
svetainėje, Haverhill, Mass. Pra
šome visų narių dalyvauti ir už
simokėti savo duokles už orga
ną

su-kimės neužilgo turėti Federaci-1 
jos skyrių šioje kolonijoje.

Kada Lietuva buvo atgavusi 
sostinę Vilnių, tai šios koloni-! 
jos visos draugijos sudarė ko
misiją rinkti aukas. Aukų rin
kėjai surinko $555.55 ir pasiun
tė į Lietuvą per Konsulatą. Iš 
Lietuvos gavo pakvitavimą.

Dabar, kada Lietuvą pavergė 
i kacapai, tai Stalino garbintojai, 
išgamos komunistai pradėjo 
kurstyti kai kuriuos žmones, 
kad reikalautų iš Konsulato 
gražinti pinigus, bet komisija 
griežtai pasmerkė išgamas.

Nashua lietuviai turėtų šluoti 
iš savo tarpo išgamas komuni
stus. su jais nieko bendra netu
rėti.

i i

< i Sunkiai serga gera parapijos 
veikėja p. Juozapina Andreikie- 
nė. Jai padarė sunkią operaci- i * ■< > ją. Taipgi serga pp. J. Narin- 

‘• kevičienė ir Ulcickienė. Linkime 
, [ pasveikti. Dzūkelis.

::

JĖZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para-
i šė Vyskupas Būčys, geri apdarai, 514 puslapių... $2.50
[ VALGIŲ GAMINIMAS. ši knyga labai tinkama
* šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 

kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi-
£ nj vynų. Knyga turi 223 puslapius. Kaina.------

TARPTAUTIŠKŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS, 1064 pusi, 
gerais apdarais..............................................................

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA- 
’ MENTAS ....................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin- 

[ tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra
i labai naudinga įsigyti. Kaina tik.........................

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

1 parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina  ...............
; SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Parašė
• kun. V. Kulikauskas, šioje knygutėje yra išdės-
Į tyta vertingumas šv. Mišių Ir kaip jų reikia
i klausyti. Kaina ........................................... .............

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................
GEGUŽĖS MĖNUO. Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po .................................

> JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00, dabar ....
Į SPARNUOTI LIETUVIAI — DARIUR IR GIRĖ

NAS. Knyga labai gražiai iliustruota 81. pa
veikslų. Kaina ................................................................$1.50

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
Dr. J. Starkus. Kaina ............................................. $1.10

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........... 35c.

DARBININKAS
366 Broadvvay, So. Boston, Mass. į

$1.00

$3.75

$1.00

25c. 
50c.

25c.

20c. 
10c.

25c. 
50c.

»

Visi nariai turite užsimokėti 
taip pat už laikraštį “Darbinin
ką”, kad nereikėtų kuopos na
riams vaikščioti po namus ir 
prašyti atsilyginimo.
Kuopos rašt. Juozas Glavickas.

Sv. Kazimiero Parapija

“Darbininką.”
P. Svirskas, rašt.

Sausio 5, 1941 m., Šv. Kazi- 
! miero par. mokyklos kambaryje 
įvyks metinis LDS. 7 kp. susi
rinkimas 4 vai. po pietų. Prašo
me visų narių skaitlingai susi- 

I rinkti ir šiame susirinkime užsi- 
i mokėti savo metines duokles užI
i 1941 m. organą “Darbininką”.

V. J. Blavackas, rašt.

IATERBURY, CONN.
1 

vai. po pietų, parapijos senojoje 
mokykloje įvyks LDS. 5-tos kp. 
metinis susirinkimas, į kurį nuo-

Sekmadienį, sausio 26 d.,

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

|

I

SO. BOSTON, MASS. Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.Antradienį, sausio 7 d., 7:30 

vai. vakare, “Darbininko” salė
je, 330 E St., So. Bostone įvyks 
LDS. 1-mos kp. metinis susirin
kimas. Prašome visų narių da
lyvauti, nes bus rinkimas nau
jos valdybos. Taip-gi, prašome 
šiame susirinkime užsimokėti 
savo duokles už organą “Darbi
ninką.” Valdyba.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, Mass.

• lilliam J. Chisholm 
J GRABORIUS
■ “Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith SL
Į PROVIDENCE, R. L

Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952
| Namų: PI. 6286

I

< * 
< •

i I

I

NORIOOD, MASS.

DETROiT, MICH.
Vincas Rakauskas — Will 

Rock, sūnus našlės Uršulės Ra
kauskienės, gimęs Lietuvoj, at
vežtas jaunutis į Ameirką, tu
rėdamas gabumų, pradėjo lavin-

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

gio par. salėje įvyks LDS. 3-čios 
kp. metinis susirinkimas, į kurį 
prašomi visi nariai dalyvauti. 
Taipgi, šiame susirinkime pra-

Remkite tuos profesijonalus Ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininkų”.

Visi skelbkite* “Darbininke”.

PADĖKA
Mirus a. a. Joanai Astraus

kienei, už patarnavimą, šv. mi
šias ir užuojautą reiškiame pa
dėką kun. J. Čižauskui. kun. I. 
Boreišiui, vienuolėms seserims 
pranciškietėms už maldas ir pa
puošimą altorių. Dėkojame taip- 

magiškų reikmenų ir rodė špo-jgi Moterų Sąjungos 54 kuopai 
__ _______________ „j, už gėles, pareikštą nuoširdumą 

bankiete. Reikia pastebėti, kad Amerikoje, Kanadoj ir Mexicoj. I ir įspūdingą paskutinį patarna
vimą liūdesio valandoje.

Dėkojame šventų mišių ir gė
lių aukotojams ir grab. Chac. 
Stepanauskui už rūpestingą lai
dotuvių tvarkymą. Dėkojame 
grabnešiams ir visiems, kurie 
paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje. Pagaliau dėkojame

Gruodžio 15 d. įvyko Moterų 
Sąjungos 58-tos kuopos metinis 
susirinkimas parapijos svetainė
je. Susirinkimas buvo rimtas ir 
gyvas. Daug naudingų dalykų 

| nutarta organizacijos ir kuopos 
'gerovei. Kadangi vajus prasidė
jo 1 d. sausio, tai visos narės 
pasižadėjo gauti nors po vieną 
naują narę. Laike vajaus įsto
jimo mokesnio nėra.

Susirinkimas baigėsi 6 vai. 
vakare. Kadangi kaip kas me
tais, taip ir šįmet turėjome 
“Christmas Party” (bankietą) 
tik skirtingai, ne parapijos sve
tainėje, bet gražioje Brick
House, kurios savininkais yra tis magikoje, kas gerai sekda- 
lietuviai pp. A. Atkins, Derry vosi. Pirmųjų magiškų vakarų 
Rd., Hudson, N. H. 'turėjo Detroite, lietuvių šv. Jur-

Garbės svečiais buvo vietinis gj© arapijos salėj prieš dešimts 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos metų. Keli metai atgal iš pa- 
klebonas kuopos Dvasios Va- garsėjusio magiko Thurston 
das, kun. dr. P. Liutkus ir kuo- dukters Jane, jis nuirko daug 
pos kvotėjas Dr. C. I. Umpa. Į]

Beveik visos narės dalyvavo sus beveik kiekvienoj valstijoj

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsų, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kuris 

tkelblasl “Oarbinlnke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma* 
■snlal patarnauja. Nuėję 1 bllą kurią krautuvą pasakykite, kad Jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas Perite Maitot
44 CRESCENT AVENUE. p. BattrušlOnas Ir P- Klinga, Bar.
Telephone COLumbla 6702 __ — . ,. —. .

29 SAVIN HILL AVENUE, ™ Broadway, Tel. BOU im
DORCHESTER. MASS. SO. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai

p. B. Atkinienė ir jos dukrelė §įuo metu jis buvo atvykęs su 
Rožė tikrai geros virėjos, ir mo- broliu Jonu pas mamytę pra- 
ka maloniai svečius vaišinti. leisti švenčių. Kaip visiems rū- 
(Patartina persitikrinti). Tik pj gyvenimas, taip ir Vincas tik 
gaila, kad dar ne sąjungietės, j į§ šposų pragyvena ir duo
tai ir mes gal išmoktume taipdar pragyventi ir * kitiems, nes 
skaniai gaminti valgius. Vajaus turj kelioliką darbininkų, kurie 
metu prirašykime.

Po vakarienės prasidėjo įvai* vietą. Taigi, kurie dar esat ne- visiems dalyvavusiems laidotu- 
rųs žaidimai ir kalbelės. Klebo- matę šposų, pasistenkite juos vėse žmonėms, 
nas kun. dr. P. Liutkus savo pamatyti. A. Y.

pagelbsti jam kilotis iš vietos į

Nuliūdusi šeima.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOB 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Plrmlninki — Eva Marksienė.
625 SL 8th SL, So. Boston, Maaa 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadvvay, So. Boston, Maaa 
ProL Rašt — Ona Ivaškienė,

440 E. Stxth SL, So. Boston, Maaa 
Fin. RašL — Marijona Markonlut*, 

4115 Washington SL. Rosttndale, 
Tel. Parkway 2352-W.

(ždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th SL, So. Boston, Maaa 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Kasos GI.—Marijona Aukštikalnlenė.
111 H SL. So. Boston. Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utarainką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobsžnytinėj svetainėj.

Vtoaia draugijos reikalais kreipkite* 
pu protokolų raSttntnką.

•V. JONO EV. BL. PAŠALPINtB
DRAUGIJOS VALDYBA



Penktadienis, Sausio 3, 1941 - DARBIMINK1B ♦
■

Įvietines žinios
ŽINUTES

Gruodžio 29 d. Petronėlė Ra
manauskaitė, gyv. 54 Clarkson 
St., Dorchester, Mass. ištekėjo 
už Vincento Kearney. Liudijo 
Arthur Wood ir Konstancija 
Ramanauskaitė.

Gruodžio 28 d., southbostonie- 
tis Povilas Jurkonis asivedė, 
New Yorke su Margareta York. 
Liudijo brolis daktaras Edvar
das Jurkonis ir sesuo Pranciš
ka.

D. S. Centro iždininkė p-nia O 
Siaurienė. Ji randasi dr. Duse 
vičiaus priežiūroje. Linkime p 
O. Siaurienei greitai pasveikti.

¥iim h* ll*4aaaa»wUlMM 

Rankiota KanMiM 
itttM

Naujų Metų išvakarėse, šv. 
Petro parapijos bažnyčioj, buvo 
pamaldos. Po to, bažnytinėje sa
lėje buvo kalbos ir rodomi gar- 
sin. paveikslai. Kalbėjo advoka
tas A. Jankauskas ir kun. Vir- 
mauskis. Kalbėdamas apie kolo
nijos veikimą, kun. Virmauskis 
paminėjo, kad parapijos metin. 
išvažiavimui yra užimta Law- 
renco Palanga, birželio 8 d., 
1941 m.

Vakaro išlaidas atmokėjus, li
to $5.00 Lietuvos Gelbėjimo 
fondui.

Pirmadienį, sausio 6, 7:- 
30 vai. vakaro, “Darbinin
ko” salėje įvyks kun. dr. 
K. Urbonavičiaus bankieto 
komisijos susirinkimas, 
kuriame bus išduotos at
skaitos iŠ minėto bankieto. 
Prašome visų komisijos 
narių datyvauti.

A. F. Kneižys, pirm., 
O. Ivaškienė, rašt., 
V. T. Savickas, ižd.

LANKĖSI
31

Sekmadienį, 3 v. . . įvyksta 
eturių South Bostono bažnyčių 
v. Vardo draugijos metinės pa
baldos šv. Petro ir Povilo baž

nyčioje, Broadvay, So. Bostone. 
Lietuvių Šv. Petro parapijos 
bažnyčios Šv. Vardo draugijos 
vyrai susirinks savon salėn pus
valandį pirmiau.

SERGA O. SIAURIEMS

Prieš savaitę gripu susirgo L.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A.Lb|N6K

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

TEL.'ŠOU Boston 2680

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, no 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Bubėtomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampan Inman arti Centrai 84^
Camoridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8

Dr. J. C. Landžius
(Seymour)

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

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

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr.ILPi
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryt* Iki T vai. vakar*
Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

t lis

Tel. Kirkland 7119
M-—H__ . I
rauline l vMD,

(Lietuvė gydytoja)

400 Broadvvay,
Cambridge, Mass.

..................

r i ■> <r, v

» )iValando8iNu(>.2iki 4.

8*km*d1*nl*l* pagal sutarti.

ĮVAIRIOS žinios

Ragina Išmesti Raudonuo
sius Iš Unijų

Naciai Vėl Bombardavo Londoną ______ ♦.-----------------
Londonas, sausio 2—Vo

kietijos naciai vėl bombar
davo Londoną,Liverpoolį ir 
kitus miestus kariniais' 
lėktuvais. Numetė daug 
ugninių bombų, kurios pa
degė namus, užmušė kele
tą žmonių. Nuo gruodžio 
27 d. iki Naujų Metų na- nistai apsigynimo 
ciai buvo pertraukę bom
bardavimą. Bet dabar vėl 
atnaujino. Sakoma, kad 
Vokietijos karo vadovybė 
planuoja smarkų užpuoli
mą, kol dar Anglija nesu- 
aukė Jung. Valstybių pa
galbos.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
<4 

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Šio našlaičio, Patsy, 10 mėn. amž., tėveliai su kita 
pora buvo išvykę laiveliu pasivažinėti South jūroje. 
Jvyko nelaimė. Jo tėvelius rado mirusius badu ant Fiji 
salos, kita moteris dar buvo gyva, bet jos vyras žu

vęs. Našlaičio tėvai gyveno Oakland, Kalifornijoj.

Fittsburgh, Pa., sausio 2 
—Kun. Charies Owen Rice, I 
kalbėdamas Katalikų Uni-Į 
jistų organizacijos susirin-! 
kime pareiškė, kad “komu-, 

' ' " _ ‘_ ‘ » indus-'
trijoje sudaro pavojų ša
liai.” Ragino unijistus 
šluot lauk komunistus iš 
unijų, nes jie unijose daro 
viską, kad tik pagelbėti 
sustiprėti savo partijai ir 
parodyti ištikimybę užsie
nio jėgai.

Anglai Bembuitove Italijos Vokietijos Lakūnai Pagel
bės Italijai

Bay Vlew Motor Servfce
STUDEBAKER

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

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON, MA88.

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Antradienį, gruodžio 
“Darbininke” lankėsi pp. Vin
cas ir Viktorija Tamulioniai ir 
jų sūnus Petras. Apžiurėjo 
“Darbininko” spaustuvę ir pasi- 
pirko naujų lietuviškų rekordų. 
Pp- Tamulionis yra ilgametis 
LDS. 65 kp. vice-pirmininkas. 
Atsilankymo proga ponas Ta
mulionis paaukojo Intertype 
fondan $1.00.

d.,

PARODE GRAŽŲ PAVYZDĮ

Kalėdų šventės yra skaitomos 
vienos iš didžiųjų švenčių. Ka
lėdas vienokiu ar kitokiu būdu 
mini nevien krikščionys - kata
likai, bet protestantai ir net žy
dai. Ir pastarieji papuošia savo 
namus Kalėdų eglute ir įvairio
mis lemputėmis, kad paminėjus 
Kristaus Gimimo Dieną.

So. Bostono miestas leidžia tą 
dieną turėti atdarus tavernus ir 
daryti biznį, bet nežiūrint į tai, 
mūsų kai kurie biznieriai: Pra
nas Razvadauskas, Albinas Nė-

KLUBO SUSIRINKIMAS .tuoj po paskutinųjų Mišių, pa- 
Sekmadienį gruodžio 29 d., rapijos svetainėje įvyko klubo 

■' i ■ - susirinkimas. Aptarta svarbieji
mokslus?” Gal Kubilius, kaipo reikalai žemės pirkime, įr taip 
ministeris, skaitosi profesorius, pat buvo svarstomi bėgantieji 
nurodytų kur ir kada Šv. Juozą- reikalai. Susirinkime dalyvavo 
pas sakė pamokslus ir paduotų adv. j. j. Grigalius, kuriam yra 
jų tekstą?

Į

Cairo, Egiptas, sausio 2
— Anglijos karo lakūnai Vokietija siunčia būrius o- 
smarkiai bombardavo ro lakūnų ir kelis šimtus 
svarbias Italijos bazes Li- karo lėktuvų iš bazių ties 
»joje ir Italijoje, įįmant 
Taranto laivyno bazę, Pa
lermo uostą, Naples, Tor- 
re Annunziata, ir koncen
tracijos stovyklas Libijoj 
ir Eritrea.

Tvirtoves

Bronts Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Roma, Itaiija, sausio 2—

Anglijos kanalu. Vokiečiai 
lakūnai pagelbės italams 
kovoje prieš graikus ir 
anglus Albanijoj.

I

Beje, pryčeris B. F. Kubilius Į 
parašė “disertaciją” ir ją skai
tė komunistams laike komunis
tų “krikšto” So. Bostone. Jis 
parinko komunistų organizaci
jai naują vardą, būtent, “Pažan
giųjų Lietuvių Taryba”. Vieti
niai komunistai Kubiliaus “mok
sliško rašto” negalėjo sugromu- 
lioti, tai jie paliko, kaip skai
tytas, ir pasiuntė savo centrui:I 
priimti ar atmesti.

Kubiliaus “disertacija”, 
jis pats sakė, yra priimta.

pavestas žemės pirkimo darbas. 
Klubo statybai suteikė piniginę 
paramą: Pranas Marcinkevičius 
$20.00 ir Jonas Tamulynas 
$1.00. Klubo valdyba rėmėjams 
taria širdingą ačiū.

ną iš dviejų dukrelių, kurios ir
gi yra veiklios katalikiškoj vei
kloj. Viena iš jų priklauso prie 
N. P. draugystės, ir yra finansų 
raštininkė. Jubiliatams linkime 
ilgiausių ir laimingiausių gyve
nimo metų ateityje. A. D.

Siūlo Valstybes Apsigynimo 
Planą

Lietuvis Numeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Šv.

So. Bostone visi kalba

kaip

kad

Sekmadienį sausio 5 d.. 
Vardo vyrų draugija švenčia 
metinę savo šventę. Ryte 8:30 
vai. mišiose visa draugija “in 
corpore” priims šv. Komuniją. 

Antrą vai. po pietų iškilmingai 
maršuos į Šv. Marijos bažnyčią, 
kur jiems bus atlaikytos specia
lios pamaldos ir pasakytas pri
taikintas pamokslas. Tas yra 

šiais me-

IVAIROS SKELBIMAI
Re». Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 

Local A Lonfl 
Distance
Moving

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

-------------------------------------------------------- --------- , DUS LOIie VISI KdlUčt. KUU

viera, Vincas Balukonis, Petras. komunistai įsirašę Kubiliaus pa-,daroma kasmet; bet
Čiaplikas buvo uždarę biznius j rapijiečiais. Kubilius džiaugiasi, tais kleb. kun. Pr. Juškaitis y- 
per visą dieną. Būtų gera, kad ^ad Kalėdinės piniginės dova- 
jų pavyzdį pasektų ir kiti mūsų 
lietuviai biznieriai, kad ir jie už
darytų savo biznius nors dides
nėse šventėse.

patingai kviečia jaunimą daly
vauti šiose iškilmėse.

Rap.

SERGA BARBORA 
KORAITAITE

Prieš pat Kalėdas plaučių už
degimu susirgo Bernardo ir O- 
nos Koraičių dukrelė Barbora. 
P-nas Bernardas Koraitis dirba 
per ilgus metus I. 'J. Fox krau
tuvėje. Linkime Koraitytei grei
tai pasveikti.

AR GI JŪS NEBETURITE 
JAUSMO?

Brooklyno lietuvių penktako- 
jų organas susilaukė iš So. Bos
tono naujo “pisoriaus”, kuris 
pasirašo “B. Kurjozas”. Tas 
Kurjozas” labai žemai nusilen
kė mūsų tautos išgamoms

nos šiais metais tikrai buvo 
gausios. Dabar Kubilius dar uo
liau aiškina komunizmą. Jis sa
ko: “komunizmas, tai mano re
ligija”. Jis komunistams ir sve
tainę nusamdo savo vardu. Vie-;vakare, gruodžio 24 d., 
nu žodžiu, komunistams 1

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, Mas*.

Boston, Mass., sausio 2 
—Šiandien valstybės gu- 
bernator. Saltonstall priė
mė priesaiką ir ta proga 
pasakė kalbą. Jis savo kal
boje pareiškė, kad Massa
chusetts valstybės Kong
resas turėtų tuojau priimti 
apsigynimo planą, būtent, 
tuojau paskirti $350,000 

i valstybės milicijai įsigyti 
jnaujas uniformas ir kitus 
■reikmenis. Gubernatorius 
i siūlo išnuomuoti Anglijai 
[Quabbin reservuarą cent- 
ralinėje Mass. valstybėje; 
[statyti daugiau aerodromų 
ir t.t.

Inauguracijos ceremoni
jos buvo įspūdingos. Da
lyvavo keletas lietuvių, bū
tent, adv. A. 0. Shallna ir 
kiti.

i

Juozas M. DHIs
Laikrodininkas

nuduodu įvairiausios rūties auk 
ainius ir sidabrinius daiktus

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengfija*.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—0—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Gera* Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston 
rEL. 8OU 1462 

Apskaltllavlmal ir patarimai dykai

MIRĖ
Veronika Burokaitė, gyv. 173 

jotis St., Cambridge, mirė Kūčių 
c a iškil. 

tar- dingai palaidota iš N. P. Baž- 
i kapuose 

gruodžio 28 d. Velionė paliko 
nuliūdime tėvus, dvi seseris ir 
du brolius. Palikusiai nuliūdi
me velionės šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

nauja visomis išgalėmis. Jis nyčios Šv. Mykolo
spiaudo ant visų tų, kurie auko
ja savo sunkiai uždirbtus cen
tus kovai dėl Lietuvos nepri
klausomybės, šelpimui pabėgėlių 
iš Lietuvos. Gal jums, p. Kubi
liau, tarnauti komunizmui ma
terialiai ir apsimoka, bet kaip 
su pavergtųjų lietuvių ašaromis 
ir kančiomis pavergtoje Lietu
voje? Ar gi jūs nebeturite žmo
giško lietuviško patriotinio jau
smo? Pairijotas.

• Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

I—-----------
į Lietuvos kvota įvažiuoti
i Amerikon esanti atidaryta.! 
Ją gali pasinaudoti lietu
viai užsienyje, kurie gali 
savo kilmę įrodyti doku
mentais ir patenkina kitus 
Amerikos konsulatų reika
lavimus. GRABORIAI

NUOŠIRDŽIAI DĖKUI

ir Lapkričio 17 d. pereitais me- 
jiems aiškina “Šv. Juozapd pa- tais, netikėtai teko atsigulti į li

goninę — buvo padaryta apen
dicito operacija. Šiuomi noriu 
išreikšti nuoširdžiausią padėką 
visiems, kurie atjautė mane e- 
santį ligoje. Gulint man ligoni-

Gruodžio 25 d., Kalėdų šven
tėse, mirė Juozas Dambrauskas. 
Palaidotas iš N. P. par. bažny
čios Šv. Mykolo kapuose, gruo
džio 28 d. Velionis paliko nu
liūdime žmoną Lietuvoje, kuri 
jau buvo jo antroji gyvenimo 
draugė, ir vieną dukterį. Velio
nio šeimai nubudimo valandoje 
reiškiame gilią užuojautą.

mokslus nuo kalno.”
So. Bostoniečiai spėlioja, kad 

tuo “B. Kurjozu” yra B. Kubi
lius. Jis pats net rodė visiems 
laišką adv. F. J. Bagočiaus,
kurs užgiria B. Kurjozo raštus, j nėję ir parvykus į namus dau- 
Kokiais sumetimais p. Bagočius 
parašė Kubiliui laišką nesiimu 
aiškinti. Tai jo dalykas.

B. Kubilius yra metodistų 
pryceris. Jis neprisipažįsta ra
šęs nesąmones komunistų laik
raštyj, o tik jis sakosi “žinąs 
kas rašo, jis skaitęs tuos raštus, 
kada jie buvo parašyti, ir kai ką 
pataisęs.” Vadinasi, tilpusieji 
raštai komunistų laikraštyje su 
parašu: “B. Kurjoazs” buvo Ku
biliaus aprobuoti. Jeigirtaip, tai 
pryčeris Kubilius turitnr< i žinoti 
ir apie tuos “Šv. Juožapo pa-

gelis iš mano draugų ir pažįsta
mų aplankė mane ir suteikė už
uojautos dovanų. Ypač noriu 
tarti padėkos žodžius kun. Alb. 
Abračinskui ir kun. K. Jenkui, 
kurie teikėsi aplankyti ir sura
minti kaip mane, taip ir mano 
namiškius. Taipgi labai dėkoju 
savo krikšto motinai, p. B. Gai- 
liunienei ir jos šeimai, kurie 
taip uoliai rūpinosi mano padė
timi ir teikė užuojautą. Ačiū 
visiems, kurie tik kokiu nors 
būdu parodė savo užuojautą.

Algirdas George Jfaaj ulis

Pirmadienį, sausio 6 d., tuoj 
po vakariniu pamaldų, parapijos 
svetainėje įvyksta Alumnų susi
rinkimas. Susirinkimas svarbus. 
Visi Alumnai kviečiami daly
vauti. Be to, kleb. kun. Pr. Juš- 
kaitis prašo bendrai visą jauni
mą šiame susirinkime dalyvau
ti, nes spręsta klausimai lie
čianti jaunimą.

SIDABRINES VESTUVES

Gruodžio 29 d., Austin St., 
pp. Pakalniškiai šventė 25 me
tų savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Pagerbti jubiliatus susi
rinko didelis būrys draugų ir 
svečių, pp. Faklniškiai yra visų 
Cambridžiečių mylimi, ir yra 
veiklūs katalikai. Jie sudaro šei-

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBBB 

LIETUVIŲ GRABORIU8 Ir 
BAL8AMVOTOJA8
Turi Notaro Teise*

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

Gyven. riet*: 838 Dorchester Avė. 
TeL COLumbia 3637

MEMBER

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay 
So. Boston, Ma»°.

0. A. Zaletsk-: p. E. Zaletska*
Graboral ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir nokt} 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY FUBLIC
Tol. ŠOU Boston 0818 
Tol. ŠOU Boston 2609

OUR l’IILHY
“The purpose of the Assoeiaiion shall 
be to help preserve the Meals and 
Irailition" of our country. the l'niled 
Statės of Amerira, to revere its laws 
and inspire others to resp.-ct and obey 
tliem. and in a!l way6 to aid in niukinę 
this country ereater and better“

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KĄSPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir NaktJ 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

YV.ONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636
____________________________________________________________________ ___________________________________



Penktadienis, Sausio 3, DARBININKAS

HEW BR1TAIN. CONN.
ŠV. KALĖDŲ ĮSPŪDŽIAI

WATERBURY, CONN.

Linksmiausia pasaulyje šven
tė Kalėdos prabėgo mūsų kolo
nijoje gražioj nuotaikoj. Mūsų

pasakė kun. Juozas 
ir Juoz. Laučka. Žmo- 
susirinkę daug. Aukų 
pabėgėliams surinkta

8

Sąjung iečių susirinkimas į- 
vyks sausio 6 d., pirmadienio 
vakare, 7-tą valandą. Visos na
rės kviečiamos dalyvauti, nes; 
po susirinkimo bus kalėdinės 
vaišės visoms narėms veltui ir 
pasidalinimas Kalėdų dovanėlė-

lietuvių šv. Andriejaus rutain-1 mis kurias susine4 pačios „a. 
ga bažnyčia buvo pripildyta per r-s T M.
visas mišias. Bažnyčia ir alto-l 
riai buvo rūpestingai išpuoštai 
darbščiųjų seselių pranciškie- 
čių. Betliejaus kūtelė darė ma
lonų įspūdį atsilankiusiems.

Klebonas M. Pankus pasveiki
no savo parapijiečius, ir paska
tino uoliai melstis prie Kūdikė
lio Jėzaus, prašant sau ir ki
tiems gausių Dievo malonių, y- 
patingai reikia melstis už savo 
brangiąją tėvynę Lietuvą ir bro- 
lius-seses Lietuvoj, kurie šiais 
metais neturėjo laimės viešai 
džiaugtis tąja linksmąja šven
te.

Šv. Cecilijos choras gražiai 
giedojo Kalėdines giesmes, va
dovaujant muzikui, K. Žalnie- 
raičiui. Kalėdų metu pagelbėti 
buvo atvykęs iš Marianapolio 
kun. Vasylius, I. M. C.

Gruodžio 15 d., šv. Juozapo 
parap. svetainėje įvyko prakal
bos. Atidarymo kalbą pasakė 
kun. J. Valantieųus. Vakaro ve
dėjas buvo komp. A. Aleksis. 
Prieš kalbas švilpukų benas, va
dovaujant J. Stokes, pagrojo 
keletą muzikos kūrinėlių. Šįs 
benas yra laimėjęs pirmą pre
miją.

Kalbas 
Prunskis 
nių buvo 
Lietuvos 
$81.55.

Gruodžio 29 d. manoma su
šaukti Federacijos skyriaus su
sirinkimas, kuriame manoma 
surinkti daugiau aukų.

•'•••'■M
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VAIZDAS IŠ RUMUNIJOS — Čia parodo Geležinės Sargybos demonstraciją Buchareste, Rumunijoj, kada 
karalius Carol abdivako. Rumunijoje geležinės sargybos nariai, nepatenkinti valdžios politika, sukėlė riau
šes, kurias malšinti pagelbėjo ir Vokietijos naciai. ________

Prabėgusioji šv. Kalėdų šven
tė buvo ir darbininkų šeimose 
daugumoj šviesesnė, palyginus 
su prabėgusiais keliais metais, 
nes žmonės daugiau dirba, o šį
met visos dirbtuvės mūsų mies
te mokėjo ir bonus prieš pat 
šventes.

Negailestingas mirties ange
las atsilankė į mūsų parapijos 
dviejų šeimų namus, būtent, po 
ilgos ligos, gruodžio 20 d. mi
rė a. a. Mykolas Scanlan, 43; 
metų amžiaus. Paliko nuliūdi
me žmoną Augeniją ir du sūne
liu.

Gruodžio 22 d. įvyko LDS. 5 kp. 
kortavimo vakaras, kuriam tal
kininkavo Moterų Sąjung. kuo
pa. Pelno padaryta $13.60. Vi
sas pelnas paskirtas “Darbinin
ko” Intertype fondan.

Valdyba išrinkta sekantiems 
metams ta pati: 
Matas, vice-pirm. 
mienė, rašt. 
ninkas — V. Urbonas, maršal
ka— B. Šilkauskas, kasos glo
bėjai — Z. Karalius ir p. Ja
kubauskas.

Į susirinkimą atsilankė sve
čiai — p. Išmutis, p. Stašins
kas iš Lietuvos konsulato ir ne
seniai atvykęs iš Lietuvos inži
nierius Vaišvilas. Svečiai pa-

pirm. — D.
- ponia Digi- 

J. Totilas, kasi-

giedojimas taip pat turėtų būti dentų ir Profesionalų kuopa, ši 
visose lietuvių kolonijų bažny- programa taip pat kaip ir vi- 
čiose. Waterburiškė. suomet nepaprastai visiems pa-

Pennsylvanijos
tiko.

Gruodžio 21 d. mirtinai prigė- nierius Vaišvilas.
rė Juozas Ladavičius, gyvenęs susirinkimą įr palinkė-
Waterbury. Paliko nuliūdime 
seserį K. Jeneliūnienę, gyvenan
čią su šeima New Britain ir 
brolį Hartforde. Palaidoti šv.prįgėrė vienas lietuvis. Lū- 
Marijos kapuose. Tebūna amži-. žus lejuj, nelaimingas negalė- 
nas poilsis mirusių vėlėms ir už-j0 išsigelbėti.
uojauta nuliūdusioms šeimoms.____________

jo gražiai darbuotis.

Pereitą savaitę bežuvauda-

M. J. Colney, NJ).
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulėj spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukite ir že- 

ir 
ir

mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

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

Norinu paminėti, kad mūsų 
mūsų parapijos bažnyčioj gruo
džio 29 d. vargonininkas A. Ale
ksis per visas šv. mišias gražiai 
giedojo lietuvišką giesmę “Die
vas Mūsų Gelbėtojas”, ši gies
mė taip visiems patiko, kad 
žmonės net labai susigraudino 
ją išgirdę. Būtų gera, kad ši 
giesmė būtų giedama kiekvieną 
sekmadienį per visas mšiias. Jos

5

r.

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 partet, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

VISŲ DĖMESIUI

Pasibaigė senieji metai. Nuo 
Kristaus gimimo jau prabėgo 
1940 metų, bet dar daug yra 
žmonių abejojančių savo tikėji
me ir klaidžiojančių tamsybėse. 
Kai mes atvažiavome iš Lietu
vos, buvome beveik visi geri ka
talikai, visi geri tėvų vaikai, bet 
deja, čia mes pradėjome pames
ti savo tikėjimą ir ieškoti sve
timų dievų. Daugelis susirašėme 
į katalikiškas draugijas, bet 
daugelis mūsų brolių visai pa
metė savo tikėjimą.

Pradėdami 1941 metus mes 
turime rimčiau ta proga pagal
voti apie savo gyvenimą ir atei
tį. Visi esame darbininkai, turi
me sau geriausią pritaikintą 
draugiją LDS., todėl pradėdami 
šiuos metus prisirašykime į šią 
draugiją, kuri rūpinasi mūsų 
reikalais ir kuri stiprina mus 
tikėjime.' Geresnės draugijos 
mes negalime rasti, nes, prisira
šę prie jos, gauname du kartu 
savaitėje laikraštį “Darbininką” 
ir esame tos draugijos globoje.

Pradėdami naujuosius metus, 
pasiryžkime visi LDS. organiza
cijos nariai stoti kovon ir dar
ban daug tvirčiau dėl savo tau
tiečių geresnės ateities. Kiekvie
na proga stenkimės pritraukti 
daugaiu savo draugijon narių ir 
būkime patys tvirti ir ištikimi 
šios draugijos nariai.

Kaip LDS. Conn. Apskričio 
organizatorius linkiu kiekvienai 
kuopai ir kiekvienam jos nariui 
linksmiausių ir laimingiausių 
Naujųjų Metų.

Organaztorius 
B. P. Sūkauskas.

PHILADHPHIA, PA.
Gruodžio 29 d. įvyko Federa

cijos 22 skyriaus susirinkimas. 
Atstovų atsilankė daug. Komp. 
A Aleksis pranešė, kad jis lan
kėsi Federacijos Centro ir Ku
nigų Vienybės suvažiavimuose 
New Yorke, kuris įvyko gruo
džio 27 d. Jis pranešė, kad yra 
padaryta daug naudingų nutari
mų Lietuvos gelbėjimui.

Lietuvos gelbėjimo reikalams 
prakalbose buvo surinkta $81.- 
55 aukų, o Federacijos skyriaus 
susirinkime draugijos ir pavie
niai asmenys paaukojo tam rei
kalui dar $74.00. Viso Federa

cijos Centrui pasiųsta $155.55. rapijiečiams linksmų įr ramy- 
Waterburiečiai renka aukų ir mės pilnų Šventų Kalėdų, pasa- 
daugiau.

Kalėdų Apvaikščiojimas

Kalėdų dienai išaušus, Šv. Ka
zimiero par. parapijiečiai skait
lingai susirinko išklausyti Ber
nelio Mišių. Iškilmėse vadovavo 
kun. Dr. V. J. Martusevičius, 

i klierikams Juozapui Burokui ir 
Pranciškui Statkui atliekant 
tarnautojų pareigas. Kun. I. J. 
Valančiūnas, parapijos klebo
nas, trejas Kalėdų šventės Ę- 
vangelijas atskaitė, ir po to, pa
linkėjęs nuoširdžiai ir asmeni-. 
skai savo pagelbininkams ir pa-

kė sujaudinantį ir tam tikrai 
pritaikintą pamokslą. Turėda
mas progos praeityje aplankyti 

______________ _______ Šventąją Žemę, nenuostabu, 
22 d , parapijos svetainėje. Kai- atėjus Kūdikėlio Gimimo!

Dienai, prisiminė jam toji įspū
dinga kelionė, ir, pergyvenda- 

va- 
landas, praleistas Betliejuje, iš
pasakojo gausiai susirinkusiai 
miniai kelionės įdomius įvykius. 

Parapijos choras, vedamas 
varg. J. K. Mickuno, gražiai at
liko savo priedermes, ir atgie
dojo šv. mišių dalis pagirtinai.

Federacijos, 22 skyrius rengia 
prakalbas, kurios įvyks vasario

bės adv. Stasys Gabaliauskas.

Federacijos 22 skyriaus vai- mas dvasioj tas brangias 
dybą 1941 metams sudaro: pir
mininkas — A. Aleksis, vice-pir- 
mininkas — J. Bernotas ir M. 
Karinauskienė, raštininkė — 
Alubauskaitė, iždininkas —
Jakubauskas, kasos globėja—M. 
Kašėtaitė, maršalka — M. Sky
stimas. Korespondentė.

M.
P-

Gruodžio 20 d. L.K.S. ir Pr. 
Sąjungos vietinės kuopos gra
žiai išpuoštam kambary, įvyko 
“Christmas Party”, kur be gra
žaus rinktinio jaunimo, daly
vavo klebonas kun. J. Valantie
jus, kun. A. Čebatorius, kun. P. j 
Lunskis.

BRIKffORT, CONN.
KALĖDOMS PRAĖJUS

60 Ellsworth St. 
W0rcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

šv. Juozapo parap. bažnyčioje 
pirmos iškilmingos mišios Ka
lėdų šventėje buvo 5,30 vai. šv. 
Mišias atnašavo klebonas kun. 
Valantiejus. Jam patarnavo dia
konas Vilčiauskas ir kun. B. 
Gauronskas. Ceremonijų vedėju 
buvo kun. Bogužas. Choras lai
ke pamaldų labai gražiai giedo
jo kalėdines giesmes. Daugelis 
žmonių per visas šv. mišias pri
ėmė šv. Komuniją.

Po-pietų šv. Juozapo parapi
jos choras, vadovaujant komp. 
A. Aleksiui, išpildė radio prog
ramą, kuri visiems patiko.

Taip pat tą dieną tuojau po

Visi atsilankiusieji buvo pa
vaišinti užkandžiais ir vaisvan
deniais, bei apdovanoti dovanė
lėmis.

Kaip paprastai buvo pažaista, 
pasikalbėta ir gražiai laikas 
praleista savųjų tarpe.

Iš susirinkusiųjų buvo galima 
pastebėti, pasitenkinimą gražiu 
lietuvišku, kultūrišku suėjimu.

Per šv. Kalėdas gruodžio 25 
d. penkiolika minučių prieš pen
kias, tos pačios sąjungos vieti
nė kuopos kelių energingų na
rių, buvo išpildyta lietuviška 
šventėms pritaikinta radio pro
grama iš WATR radio stoties.

Grupė narių gražiai išpildė 
lietuviškų kalėdinių giesmių

tos radio programos buvo išpil- rinkinį ir klebonas kun. J. Va- 
dyta antra radio programa, ku- lantiejus pasakė sveikinimo kai
rią transliavo Waterburio Stu- bą. P. Bernotą.

Daugelis prisiartino prie Die
vo Stalo, to Sustiprinančio Šal
tinio. Jaučiamės, jogei visi ti
kintieji, kurie prisidėjo prie šių 
Bernelio Mišių, giliai atjautė 
Kalėdų paslaptingą reikšmę, ir 
karštai maldavo Mažojo Vaike
lio malonės ir pagalbos savo 
luomų pareigoms atlikti. Ir ti
kimės, kad, klaupdamiesi pa
mokslo metu sykiu su klebonu, 
prašydami kad užmirštoji ramy
bės ugnis atsigaivintų pasaulio 
širdyje ir suteiktų mylimajai 
tėvynei Lietuvai laisvės iš he- 
prietelio vergovės, kiekvienas ti
kintysis toje valandoje neuž
miršo širdies gilumoje nužemin
tai padėka voti Aukščiausiam 
Viešpačiui jog laimingai ir svei
kai sulaukė šių šventų Kalėdų.

Ištikrųjų, sustiprinti malda įr 
Dangaus duona, Šv. Kazimiero 

! par. parapijiečiai praleido, nors 
ir liūdnas dėl Tėvynės, bet Jojo 
ranka palaimintas ir linksmas 
Šventas Kalėdas.

Parapijietė.

----- svjejurjer — , 
buvo net neąpsakomai grąžęs, 

j Veikafelik 3*Kalėdų Dvasia" į- 

domiai pareiškė, kad Kalėdomis į 
{ne tas laimingas, kas turi, bet j 
j tas, kuris pasidalina su savo ne- | 
turtingesniais draugais. !

Kas sakė, kad nėra “Santa ' 
Claus”! Juk mes matėme apie t 
16 tų Kalėdų dėdukų, ir gan 

'sparčiai pašoko tie senukai!
—Tegul kas giriasi savo cho

rais ir savo operos koncertais, 
bet jie giriasi, turbūt, todėl, 
kad jie neturėjo progos pasi
klausyti mūsų Vaikų Choro, šio
ji grupė virš 50 berniukų taip 
sužavėjo visus klausytojus savo 
meliodijos skambančiais balsais, 
kad buvo net kelis syk vėl iš
šaukti pakartoti savo dainas, 

j Mūsų jaunimas todėl yra taip 
{gražiai išmokytas, išlavintas, 

■ kad mes juos pradedame mokin
ti nuo pat mažutėlių mūsų pa
rapijos kūdikių darželyje. Ilgai 
ir garsiai rankomis paplojo vi
si, pamatę, pasiklausę šių mažy
čių “pipirukų” šokinėjimų, dri- 
lių, dainelių.

Sunku būtų pilnai aprašyti 
kiekvieną dalį šios vaikučių 
programos taip, kad ten nebu
vusiam žmogui būtų galima iš
reikšti to vakarėlio visą gražu
mą, tų dainų skambėjimą. Vie
nu žodžiu, brangus skaitytojau, 
ateityje, jeigu pareitų proga at
silankyti tokioj mūsų parapijos 
vaikučių paruoštoje programoje, 
nieko nelaukęs, skubėk įsigyti 
bilietą ir, atėjus iš anksto, susi
rasti sau vietą svetainėje, nes 
apart Tamstos bus šimtai kitų. 
Anksčiau atėjęs rasi sau vietos 
atsisėsti, begalo pasidžiaugsi; 
vėliau atėjęs.... ak, ką čia dabar, 
ateik anksčiau!

Programa:
1. — Veikalas “Kalėdų Dva

sia,
Santa Claus Drilius,

— Vaikų Choras,
— Kalėdų Dėduko Dirbtu
vėje — Mažyčiai,

5 — Mažyčiai prie Kūtelės,
6 — Policininkai—Berniukai.
7 — žvaigždžių Šokis — Mer

gaitės,
8 — Eglutė — Ketvirtas sky

rius,
9 — Laumių Šokis — Mer

gaitės,
10 — Gerb. Klebono kalba.

BmdM.
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VALGIŲ GAMINIMAS

K

iš-

SHENANDOAH, PA.

Šv. Kalėdos praėjo labai 
kilmingai. Bernelių mišios įvy
ko 6 v. rytą. Kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas atnašavo šv, mišias. 
Choras, vad. A. Stanišauskui, 
gražiai giedojo mišias ir lietu
viškas Kalėdų giesmes. Solo iš
pildė pp. A. Dulbiutė, Radzvi- 
liutė ir J. Barnotas. Žmonės 
gausiai dalyvavo pamaldose. 
Dabar visi laukia ateinančio 
sekmadienio, sausio 5 d., kon
certo, kurio programą išpildys 
artistė Jonė Žukauskaitė, para
pijos salėj, p. Žukauskaitė stu
dijavo kelius metus Italijoje, ir 
atvykus Amerikon sėkmingai 
koncertuoja. Leituviams gera 
proga išgirsti jos dainavimą. 
Taipgi parapijos choras, solis
tai padainuos gražių dainų, o 
vietinė vaidylų grupė suvaidins 
juokingą komediją “Aš Numi
riau.” Visi dalyvaukite ir išgir
skite šį nepaprastą koncertą.

Parapijos salėj tapo įtaisyta 
graži nauja scenos uždanga* ku
ri visiems labai patinka, vis tai 
vietinio klebono rūpesčiu. O.

VAIKUČIŲ PROGRAMA

Gruodžio 22 d. vakare mūsų 
pobažnytinėje svetainėje įvyko 
vienas iš gražiausių mūsų para
pijinės mokyklos vaikučių Ka
lėdoms surengta programa. Ki
tais metais šie mūsų parapijos 
Seselių išmokyti apie 250 vai
kučių visada kuopuikiausia iš
pildydavo visokius veikalėlius, 
sužavėdavo visus klausytojus 
savo lietuviška kalba, dainomis 
ir šokiais.

Taigi šiemet žmonės, jau pa
tyrę iš pereitų matytų veikalė
lių, gausingiausiai susirinko pa
siklausyti šios programos. Ir ne
apsiriko, nes nuo pradžios iki* 
pabaigos šis vaikučių vakarėlis!

!

Ką tik iiėjo tt spaudos Valgių 
Gaminimo Knyga, kurioje yra 
daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vynų. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
228 puslapius.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

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

LKiuvisKas norais
Lietuviai, kurie atvykstate į Miami 
Seach, Florida, kviečiame užeiti į 

mūsų moderniškai įrengtą 
vie*būtj

H0TEL KODY
7643 Hardinę Avė. and 77 St.,

Miami, Beach, Florida 
(1-17)

UzsisaMIte Tonko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kabos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
GnftM Avė, Isfington, Mass. Tel Dedham 1304-W 
'PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. DetĮĮiam 1304-R




