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Didžiojo Bostono Communi
ty Vajus

šeštadienį, sausio 18 d., 
prasidės Didžiojo Bostono 
Community vajus. Tos die
nos vakare tūkstančiai sa
vanorių darbininkų — au
kų rinkėjų iš Bostono ir 
45 apylinkės miestų ir 
miestelių susirinks į Me- 
chanics Building, Bostone 
išklausyti kalbų ir nuro
dymų vajaus reikalu. •

Kalbės John B. Kenne- 
dy, National Broadcast- 
ing kompanijos radio ko
mentatorius, gub. Salton
stall, Mayoras Tobin ir 
Charles Francis Adams. 
Programos vedėju bus 
Henry R. Guild, Didžiojo 
Bostono Community fondo 
1941 m. vajaus pirminin
kas.

k1 MoikaKo Patarna
vime Reikalu
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Pereitą šeštadienį Mas
sachusetts Medical draugi
ja paruošė peticiją ir įda
vė Legislaturai, kad leistų 
sudaryti planą be-pelno 
teikti medikalę pagalbą 
asmenims, kurie įsirašys į 
tam tikslui sudarytą orga
nizaciją ir mokės mokes
nius, kaip kad Blue Cross 
aprūpina sergančius ligo
ninėmis.

Biliuje aiškiai pažymi, 
kad kiekvienas registruo
tas gydytojas Massachu
setts valstybėje turi turėti 
teisę dalyvauti tame judė- siųsta 
jime, pasirašydamas su
tartį su korporacija teikti 
medikalę arba chirurgišką 
pagalbą abonenetams.

Asmenys, kurie moka 
mažus mėnesinius mokes
nius, gauna gydytojų pa
tarnavimą. Abonentai gali 
įrašyti ir visą savo šeimą.

Massachusetts Medical 
draugijos bilius yra remti
nas, nes jeigu jis bus pri
imtas, tai darbininkams 
bus daug lengviau gauti 
medikalį ir chirurgišką pa
tarnavimą už mažą atlygi
nimą.

Smarkus ir audringas vanduo suardė nemažai namų Kalifornijos pajūryj. Čia yra 
Redondo Beach vaizdas, kur keliolika namų sugriauta.

Amerikos Lėktuvai Anglijon
Londonas —London Dai- nierius, paliko turtą sumo- 

ly Times praneša, kad a- I je $20,811.03. Velionis pali- 
viacijos žinovai sako, jog 
per ateinąnčius šešis mė
nesius iš Amerikos bus pa- 

t trys tūkstančiai 
lėktuvų Anglijon. Vėliau 
tikisi gauti daugiau.

Šiais laikais Amerika 
daugiausia siunčia Boeing- 
17, kurie yra žinomi 
“skraidančiomis tvirtovė
mis”, Glenn Martin bomb- 
nešiai ir Lockhead Hud- 
son.s

Lietuvio Turtas 
"Įšaldytas"

Sumažino Duonos Porciją 
Madrido Turtuoliams

Eatai DarbHnkai Užbaigė 
Straką

—Tarp okupuotos Lietu
vos ir SSSR panaikinti vi
si muitai ir rinkliavos.

Ateiviai Aosiovnimo 
Taryboje

14 Karo Nelaisvių Tapo 
Kunigais ParyžiujeMadridas, Ispanija, sau

sio 16 — Ispanijos valdžia 
išleido įsakymą sumažinti 
duonos porcija turtuo
liams ir padidinti ją darbi
ninkams. Valdžios įsaky
mu turtuoliai, kurie gali 
lengvai nusipirkti kitokių 
maisto produktų, gali gau
ti tik 80 gramų duonos 
kasdien, o darbininkai gali 
<rauti po 175 gramus kas
dien.

Turtuoliais skaitomi tie, 
kurie turi 900 pesetų paja
cų per mėnesį, ir kurių 
'eima susideda iš vvro, 
'monos ir vieno vaikučio. 
Toki šeima gaus 80 gramų 
duonos kasdien. Vyras, 
žmona ir vienas vaikutis, 
kurių pajamos per mėnesį 
yra daugiau kaip 300 pese
tų gaus 120 gramų duonos 
kasdien. Trečios kategori
jos šeima, būtent, kuri tu
ri mažiau kaip 300 pesetų 
nėr mėnesį, gaus 175 gra
mus duonos kasdien.

Ligšiol visi gaudavo ly
giai po 150 gramų duonos 
kasdien.
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jaunų klierikų, iš kurių 5 
kanadiečiai, yra pavyzdys, 
kad Katalikų Bažnyčia tu
ri plėstis, turi gyvuoti, ne
žiūrint, kad pasaulyj siau
čia baisus karas, mirtis ir 
naikinimas civilizacijos ir 
kultūros.

Pasibaigus šventini- 
mams, jauni Kristaus dar
bininkai nebuvo sutikti iš
kilmingu bankietu, triukš
mingais sveikinimais, bet 
jie pasitenkino puoduku 
čokolado, kuris taip pat y- 
ra retenybė šio baisaus ka
ro metu. Jie buvo paten
kinti, nes žinojo, kad jie y- 
ra Dievo kunigai.

Iš bažnyčios jauni kuni-

Lisbonas, Portugalija.— 
Pranešama, kad nacių ka
reiviai atlydėjo 14 jaunų 
klierikų, karo nelaisvių, 
kurie buvo Paryžiaus ba
rakuose, į Šv. Dionizo baž
nyčią, kur jie priėmė ku
nigystės Sakramentą.

Jauni klierikai, lydimi 
vokiečių kareivių, buvo ap
sirengę paprastais drabu
žiais, kaip ir kiti karo ne- 
laisviai. Jie maršavo Pary
žiaus gatvėmis, kaip kokie 
kaliniai pasiaukojimui 
Dievui.

Šv. Dionizo bažnyčioje į- 
vyko tūkstančiai įšventini
mų jaunų vyrų į kunigus, 
bet šį kartą šventinimai 
buvo daug įspūdingesni ir gai buvo nulydėti nacių at- 
reikšmmgesni. Keturiolika ‘ gal i barakus.

i

Naciai Vėl Bombardavo
Detroit, Mich., sausio 16 

— Šiomis dienomis Eaton 
Manufacturing kompani
jos darbininkai buvo išėję 
į streiką. Darbininkai rei
kalavo grąžiąiįjdarban 250 
unijistų. Streikui' vadova
vo CIO unijos viršininkai.

James F. Dewey, Fede- 
ralės valdžios atstovas, pa
ruošė planą užbaigti strei
ką. Darbininkai ir darbda
viai tą planą priėmė. Darb
daviai turi grąžinti atleis
tus darbininkus darban.

ko testamentą, pagal kurį 
pusė turto turėtų gauti p. 
Uršulė Skašauskienė, gyv. 
Lietuvoje, kita pusė turto 
padalinama lygiai seserei 
Veronikai Bugailiškytei, 
gyv. Lietuvoje, broliui Ju
stinui Bugailiškiui, gyv.

i Kanadoje, ir 4 broliams 
^Lietuvoje.

Kadangi Jung. Valstybės 
nepripažįsta Sovietų Rusi
jai Lietuvos užgrobimo, tai 
a. a. Bugailiškio turtas, 
skirtas seserims Lietuvoje 
bus “įšaldytas”, kaip ir vi
sas kitas Lietuvos turtas.

A. a. Bugailiškio turto 
globėju yra p. Petras Ma- 
nikas. Globėjaus advokatu

I

Waterbury, Conn. — A.
Jonas Bugailiškis, gyv.

Brooklyne, kepėjas ir biz- yra Albertas Bronskis.
a.

Gausi Auka Lietuvai Gelbėti

Iš 216 Vienas Lietuvis

Italų Pašto Lėktuvas Pri
verstas Nusileisti Arianti- 

ko Vandenyne

Jau buvo rašyta, kad 
prez. Rooseveltas sudarė 
Apsigynimo Tarybą, ku
riai davė plačias teises in
dustrijoje. Tarybos vado
vybėje yra du imigrantai 
—Knudsen, buvęs General 
Motors korporacijos virši
ninkas, kuris būdamas 20 
metų amžiaus atvyko iš 
Danijos į Ameriką, ir Hill- 
man, buvęs CIO vice-prezi- 
dentas ir Amalgamated 
Clothing Workers of Ame- 
rica prezidentas, kuris taip 
pat būdamas 20 metų am
žiaus atvyko iš Lietuvos į 
Ameriką.

Danija ir Lietuva yra 
diktatorių pavergtos. Jun. 
Valstybės stovi už išlaisvi
nimą pavergtųjų šalių. Ti
kėkime, kad pasibaigus ka
rui, pavergtosios šalys bus 
išlaisvintos,- nes pavergtų
jų šalių piliečiai stovi 
Jung. Valstybių Apsigyni
mo Taryboje.

Kun. A. Petraitis Aukojo
L. G. F. $400.00

Rio De Janeiro, Brazili
ja, sausio 16 
transatlantinis pašto lėk
tuvas Ibayr pasiuntė SOS 
nusileidęs Atlantiko van
denyne ties Ferrando de 
Noronha, Brazilija. Tuo 
lėktuvu važiavo 10 žmo
nių. Kaip pranešama, lėk
tuvas buvo priverstas nu
sileisti motorui sugedus.

Italijos pašto lėktuvai 
lekioja iš Europos į Pieti
nę Ameriką reguleriai.

Italijos

Washington, D. C.—Pre
zidentas Rooseveltas užgy- 
rė Navy Line Selection 
Borado išrinktus 216 leite
nantus komanderius pa
kelti komandieriais. Iš tų 
216 išrinktųjų leitenantų 
komandierių yra vienas 
lietuvis, būtent, Petras M. 
Mocy (Moncevičius) iš 
Brocktono. Komandierius 
Petras M. Moncy dabar y- 
ra Navy Yord, Charleston, 
S. C. Sveikiname koman
dierių Petrą M. Moncy ir 
linkime pasiekti aukščiau- 
sį laipsnį Jung. Valstybių 
laivyno tarnyboje.
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Hull Ragina Teikti Pa- 
galbą Anglijai- . . 4 . J

Washington, D. C., sau
sio 16 — J. Valstybių sek
retorius Hull, kalbėdamas 
Kongreso posėdyje, parei
škė, kad Jung. Valstybės 
turi duoti Anglijai pilną 
pagalbą, jeigu nenori susi
laukti Norvegijos likimo. 
Jis sako, kad tik davimas 
pagalbos Anglijai apsau
gos šią šalį nuo užpuolikų.

Laivyno sekretor. Knox 
pareiškė, kad laivyno ir 
armijos bendri manevrai 
Porto Rikoje yra tai aiš
kus įrodymas Jung. Vals
tybių apsisprendimo sulai
kyti užpuolikus.

CHICAGO, UI. — Sausio 13 d. A.L.R.K. Federaci
jos sekretorius, L. šimutis, gavo laišką iš kun. Augus
tino Petraičio, Šv. Kazimiero parapijos klebono, Wor- 
cester, Mass., kuriame, tarp kitų dalykų, rašoma:

“Prisiunčiu Lietuvai Gelbėti Fondui 400 dolerių 
čekį. Tai yra dalis dovanų, įteiktų man laike mano 25 
metų kunigystės sukakties minėjimo. Kitas dalis pa
skyriau čionykštėms organizacijoms, dirbančioms lie
tuvišką darbą.”

Šiuo tarpu tai bus pirmoji tokia gausi paskiro ak
mens auka Lietuvai gelbėti. Gražu, kad kun. A. Petrai
tis jam įteiktas dovanas reikšmingo jubiliejaus proga! 
paskyrė priblokštai Lietuvai gelbėti. Reikia kartu dė
koti ir šv. Kazimiero parapijos žmonėms, kurie, rody
dami savo dvasios vadui meilę, nejučiomis parodė mei
lę ir savo tėvų kraštui, kuris šiandie kenčia bolševikų 
vergiją.

A.L.R.K. Federacija už šią gausią auką nuošir
džiai dėkoja kun. A. Petraičiui ir šv. Kazimiero para
pijos žmonėms.

Lietuvai Gelbėti Fondo vajus įsisiūbuoja. Praėju-.
šią savaitę į Fondą įplaukė $600. Gausi auka atėjo iš mo universitetą”, kuriame 
Šv. Jurgio parapijos, Shenandoah, PaJ,- per kleboną bus dėstomi bolševikiški i ''r ____m _______________ i << i  e.*. 

dorio rajonas jau tlifi puikią savo kvotos pradžią.

MAdta Pasiruoš 
Kovoti

Mexico City, sausio 16— 
Meksikos užsienių reikalų 
ministras Padilla, užklau
stas nacių korespondentų 
apie Europos karą ir Mek
sikos valdžios pažiūras į jį, 
atsakė: “Meksikos valdžia 
yra vieningai nusiteikus 
stoti į karą, jeigu tas ka
ras pasiektų Pan Ameri
kos šalis, nes tai būtų ka
ras prieš Meksiką.”

— Kaune valdininkams 
įsakyta lankyti sekmadie
niais “marksizmo-leniniz-

kun. J. Karalių — $110. Tuo būdu ir'garsiojo šenanri “mokslai?* Paskaitos eis 
omrn Ir.rnl'AO 1 J TUSU ir lietuvių(kalbomis.

Naciai Nuskandino Britų Laiva _ _ _  ♦- - - - - - - - - - - - -
Londonas, sausio 16 — 

Britų laivyno departmen- 
tas praneša, kad Vokieti
jos nacių bomberiai bom
bomis taip sugadino 9100- 
tonų karo laivą “South- 
ampton” Viduržemio jūro
je, kad jo jokiu būdu ne
begalėjo nutraukti į uos
tą. Atvykus pagalbai, to 
laivo įgula jį nuskandino.

Vokiečiai ir italai sako, 
kad jų bomberiai dar du 
kitus laivus bombomis su
ardė ir nuskandino.

300 Mffijonu Oderiu Anti- 
Lėktuvinio Laivyno 

Pastatymui

— Į grovo Oginskio rū
mus Vilniuje, kuriuos no
rėjo gauti Lietuvos rašyto
jai, persikelia Vilniaus 
miesto vykdomojo komite- 

jto statybos skyrius.

Londonas, sausio 16 — 
Vokietijos naciai lakūnai 
no dviejų dienų pertraukos 
vakar vėl bombardavo 
Londono miestą ir apylin
kes, bet didelių nuostolių 
nepadarė.

Anglijos lakūnai, oro są
lygoms leidžiant, bombar
davo Vokietijos nacių po
zicijas Norvegijoje.

Vokietijos nacių apie 40 
bombnešių užpuolė Angli
jos karo laivą “Illustrious” 
Viduržemio juroje, bet lai
vo nepavyko nuskandinti. 
Sakoma, kad naciai nume
tė 100,000 svarų bombų. 
Laivas laimingai prasimu
šė pro bombų lietų ir pa
siekė uostą.

Britų karo laivas su pa
lydovais plaukė į uostą po 
to, kada nuskandino italų 
642-tonų laivą Vegą.

v •

— Einant tarnybines pa
reigas, Vilniuje buvo pa
šautas ir mirė J. Zikas, 
Vilniaus milicijos valdy
bos kriminalinio skyriaus 
vyr. įgaliotinis.

Darbininku Radio Programa
šeštadienį, sausio 18 d., 2 vai. po pietų Darbinin

kų Radio balsas vėl pasieks radio programų mėgėjų 
namus. Lietuviškos dainos, muzika, pranešimai plauks 
oro bangomis iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Nuoširdžiai prašome visų pasukti savo radio ro
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis programos.

Gerb. Biznieriai! Skelbtis Darbininkų Radio pro
gramoje apsimoka, nes kainos žemos, o pasekmės ge
ros. Kviečiame visus biznierius ir radio programos 

■ mėgėjus į talką, kad Darbininkų Radio programą bū-
Washington, D. C., sau-j tų galima turėti visą valandą.

šio 16 — Jung. Valstybių l Sekmadienį, vasario-February 9 d., 7 vai. vakare, 
Laivyno Reikalų komite- i Municipal BuUding svetainėje, Broadway, So. Bostone 
tas užgyrė paskirti $300,-;'—khmccotac;- 

000,000 anti-lėktuvinio lai-!
vyno įrengimui, ir taip pat 
greitu laiku užgirs dideles 
sumas pinigų, karo laivyno rengime, kurio p ' ; 
statybai. -iQ 8ffir liginimui.

įvyks Darbinii.’’ii Radio programos KONCERTAS ir 
MARGUMYNŲ x ' KARAS. Įžanga tik 50 centų. Kvie
čiame vinis tos die.K' vakare, atidėję visus kitus už
siėmimus, cuSrvauti Da*_;ninkų Radio programos pa- 

s skiria. 'as programos išlaikymui
80* OVE? ; r ' O T
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

automo-

gynėjas 
ir skirti

sau-
Neokupuotoje

150,000 Ispanijos Pabėgėlių
Prancūzijoje

Vichy, Prancūzija, 
šio 16
Prancūzijoje dar yra 150,- 
000 Ispanijos pabėgėlių, 
kurie dėl vienos ar kitos 
priežasties nenori grįžti į 
Ispaniją. Kaikurie iš pa
bėgėlių yra laisvi, ir jie ga
li eiti į okupuotas Prancū- 
jos dalis, kur jie gauna 
darbus.

Prancūzijos valdžia ke
liolikai tūkstančių pabėgė
lių paskyrė gyvenimo vie
tas ir uždraudė jiems iš tų 
vietų išvažiuoti. Jie turi 
prisistatyti policijai perio
diniai. Ispanijos pabėgėliai 
gauna išlaikymą lygų ki
tiems Prancūzijos pabėgė
liams.

Apie 3000 pabėgėlių yra 
koncentracijos stovyklose.

davėjo mechanikas. Kada 
išvažiavo į laukus, tai “pir
kėjai” išmetę mechaniką 
iš automobilio, atėmę pini
gus ir pabėgę su 
biliu.

Nusikaltusiųjų 
prašė pasigailėti
mažą bausmę, nes Kisonis 
Floridoj sėdėję 33 mėne
sius kalėjime, kaipo “chain 
gang” dalyvis, o Varnaus
kas, kada buvo šaukiami 
kariuomenėn, įsirašęs sa
vanoriu.

Kisonis yra 30 metų am
žiaus, o Varnauskas 28 
metų amžiaus.

Trečias Nusikaltėlis Nu
baustas Kalėjimu

1 *
C—-If-----joyictu Konurerai
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Panaikinus Lietuvos sa
vivaldybes, sovietų Lietu
vos valdžia paskelbė, kad•

Lietuviai nubausti
Kaloiimii naicjniiu

Waterbury, Conn.—Sau
sio 7 d. Teisėjas Robert L. 
Munger, išklausęs valsty
bės prokuroro skundą 
prieš du lietuviu — Petrą 
Kisonį ir Stasį Varnaus- 
ką, kurie buvo kaltinami 
automobilio pavogime, nu
baudė abu nusikaltėliu po 
10 mėnesių kalėjimo.

Kisonis ir Varnauskas 
padarė nusikaltimą sausio 
26 d., 1938 m. Valstybės 
prokuroro įrodymu, Kiso
nis ir Varnauskas nuėję 
pas automobilių pardavėją. 
Kisonis kalbėjo su parda
vėju, o Varnauskas stovėjo 
ant šaligatvio. Kisonis nu
davęs norįs pirkti automo
bilių, bet pirm norįs išban
dyti. Pardavėjas davė au
tomobilių, bet kartu su 
“pirkėju” važiavo ir par-

t
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Okupuotoje Lietuvoje
apskrityse ir didesniuose J“**™*?, 
miestuose sudaromi vadi- metoagos. Valstybm. ste
nami “vykdomieji komite- ‘y?“1** Pram0’
miestuose sudaromi vadi
nami
tai”. Apskričių komitetai 
skirs valsčių ir kitų maže
snių administracinių vie-

nes trustas išleido prane
šimą, kad norintieji pirkti 
plytų, čerpių, koklių, kai-

netų vykdomuosius komi- **ir drenažo vamzdžiu
Tuo tarpu didesnių I tunspec*ahmus pa- 

miestų ir apskričių komi- žymėjimui miestuose is 
tetų pirmininkus skiria birmistrų, o valsčiuose ir 
“draugas” J. Paleckis, auk- kalmuoi* “ valsčiaus vir- 
ščiausios tarybos prezidiu- ,Net namo rernon-
mo pirmininkas, komisarų tul .Jf krosniai reikalinga 

I tarybos teikimu. Tokių “e-“1?*4 negalima pirkti 
■“aemokrariškiausių pašau- tokio pažymėjimo Jm- 
lyje ' savivaldybių organai gu reikalaujama mažesnis 
ikn nred.-te sudarinėti, .statybines medžiagos kie-

tetus.

i

draugas” J. Paleckis, auk-

Nacių lėktuvai bombarduodami Londoną sunaikino ir batų krautuvę. Krautuvės 
savininkas ir pagelbininkai renka išmėtytus batus.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
— Kažkoks Vilkaviškio 

buv. Starkovskio metalo į- 
monės darbininkas Merk- 
šaitis piktinasi “Tarybų 
Lietuvos” skiltyse, kad 
“darbininkams skirtą va

landą susirinkome į "Žie
do” manufaktūros parduo- 

• tuvę. Paprašiau marški
niams 3 metrus medžiagos, 
bet pardavėjas Chazanas 
man tik 2 metrus sutiko 
parduoti. Paprašiau gata
vus marškinius, atsakė, 
kad nėra.” Tačiau kitam

Waterbury, Conn.—Sau
sio 7 d. teisėjas Munger 
nubaudė Kazį Kumpį, 42 
m. amžiaus, vienam iki tri
jų metų valstybės kalėji- 
man už vartojimą svetimo 
automobiliaus be leidimo. 
Kumpis padaręs nusikalti
mą rūgs. 27, 1940. Kumpis 
už tokius pat nusikaltimus 
buvo baustas 1934 ir 1937 
metais.

Reikia pažymėti, kad pa- j------------ -------- ---------
staraisiais laikais kaikurie! pirkėjui Chazanas marški- 
lietuviai labai žemina lie- nius pardavęs. Be abejoji- 
tuvių vardą kriminaliais mo, Chazanas pardavė 
darbais. ; marškinius Abramsonui, o

v •

t
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Graikai Užėmė Naujas
Pozicijas

lietuvis darbininkas 
iš 2 metrų siūdintis 
kinius, kurie jam 
dengs nei pilvo!

turės 
marš- 
nepri-

lf_;_ e ___y*naip MsevKai nupmasi 
frdrthlr

ūkio gaminiams. Tenka 
prisiminti, kad “Maistas” 
tiktai šiomis dienomis pa
kėlė gyvulių kainas 30%, 
tačau pramonės gaminių 
kainos yra dar labiau pa
kilusios.

Athens, Graikija, sausio ekspansiją ir daro visa ką 
16 — Graikai vėl smarkiai gali pagelbėti Anglijai, jei- 
sumušo italus centralinėje gu ne išainkinti vokiečius, 
Albanijos sekcijoje. Grai
kų spaudos žiniomis, grai- pirmykščias ribas. Jeigu
kai paėmę daug italų į ne- mūsų vyriausybė taip jaū- 
laisvę, daug amunicijos ir 
ginklų.

I

tai bent sugrąžinti juos į

čia Japonijos ir Vokietijos 
__ atžvilgiu, tai kas tame bū- 
Italai iš dviejų atvejų!tų bloga, jei mūsų vyriau- 

bandė atsigriebti, bet kiek- sybė rimtai pasistengtų 
vieną kartą tapo sumušti sudaryti šiltesnius, vietoj 
ir atmušti.

’ Po nepasisekimų, Itali
jos karo vadovybėje pada
ryta radikalios permainos. 
Bet ir naujiems karo va
dams nevyksta kariauti su 
graikais.

ligšiolinių gana šaltų, san
tykius su Sovietų Rusija?

i Kaip pasaulio reforma
toriai ir tvarkytojai, mes 
reikalingi visų draugų, ko
kius galime įsigyti, dalei- 
džiant, kad galima juos į- 
sigyti... Paprasta logika 
sako, kad tautai, kuri nori 

džio 7 d. tilpo įžanginis Japoniją pastatyti į savo 
s t r a i p s nis užvardintas: vietą, pravartu turėti Ru- 
“Mūsų Tolimųjų Rytų po- siją draugu... Nežiūrint vi- 
litika.” Jame tarp kita ra- sa, Rusija beveik nenuga- 
soma. Įima. Napoleonas tai įsiti-

i “...Amerikos vyriausybė kino. Hitleris tai atsiminė 
bandė sulaikyti vokiečių ir buvo atsargus apsi- 

drausti Rusijos palankiu 
;Į neutralitetu prieš pulda- 
'* mas Lenkiją... Yra daug 

dalykų, kurie kas liečia 
Rusiją, mums nepatinka;.. 
Bet, mes labai stipriai pa
remtam idėją turėti 180,- 
000,000 tautas už mus vie
toj, kad prieš mus. Ta tau
ta daug sveria pasaulyje 
kariniai ir politiniai. Stali
nas nėra lelija, bet geriau 
jį turėti draugu negu prie
šu.”

“Times - Herald” gruo-

— Palangos savivaldy
bės tarnautojas J. Strak- 
šys “Tiesoj” praneša, kaip 
bolševikai “rūpinasi” be
darbiais: “Pas mus labai 
trūksta organizacijos be
darbių aprūpinime darbu. 
Įvedus prie savivaldybių 
darbo biržas, ten suregis
truojami visi bedarbiai. 
Bedarbiai darbu neaprūpi
nami ir kiekvieną dieną, 
“bombarduoja” savivaldy- Į 
bes įstaigas, darbo biržas 
ir visai teisėtai reikalauja 
darbo. Dažnai kyla inci
dentų, nesusipratimų, iš- 
koliojami savivaldybių pa
reigūnai, biržų vedėjai ir 
pan.” Toliau šis tarnauto
jas aprašo, kaip veikia su
sižinojimas tarp atskirų 
valsčių. Pav., netolimame 
Andriejavo valsčiuje ker
tami miškai, kur reikalin
ga 600 darbininkų. Tačiau 
apie tai Palangoje nieko 
nežinoma.

Iš šio pranešimo dar su
žinome, kad pasienyje su 
Vokietija plačiu ruožu o- 
kupantai kerta miškus, 
nes sudaromos vad. “pasie
nio zonos”, į kurias be lei
dimo net kiškis negali į- 
bėgti. Taip “laisvieji” Lie
tuvos gyventojai atskiria
mi nuo Vakarų Europos 
ir suliejami su Azija!

— Nekartą buvo rašyta 
apie dezorganizaciją, kuri 
įsiviešpatavo Lietuvos ge
ležinkeliuose, juos “tvar
kant” Maskvos metodais. 
Dabar sovietų geležinkelių 
valdyba skelbia, kad “nuo 
š. m. gruodžio mėn. krovi
nių pervežimas geležinke- 
liaias bus vykdomas pagal 
planą.” Šis “planas” pasi
reiškia tuo, kad siuntėjai 
turi bent vieną mėnesį iš 
anksto pranešti, kada jie 
mano prekes krauti ir kiek 
vagonų jiems bus reikalin
ga. Kad bent prieš mėnesį 
nebus padavęs pareiškimo, 
tam vagonų nebus duoda
ma. Kaip žinoma, visas so
vietų gyvenimas vyksta 
“pagal planą”, todėl jis 
taip ir dezorganizuotas.

i "—-
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Sovietiška "Tvaria"

Matau taHlm Skaičių

L Street Uquor Store, Ine. |
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Kazys Stravinskas, Vedėjas •’

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

4 metų senumo—Bottied in Bond 100 proof

TOP NOTCH Ginė, kvorta ...................................... 1.29
FRUITLAND Vynas, Cherry <ft Blackberry 

skonio kvorta .............................................................49

Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET(J.Strigimoname)— So.Boston

— Vilniaus burmistras 
J. K' Drūtas atstatytas 
nuo pareigų. Jo vieton pa
skirtas “draugas” Vitas 
kaipo vykdomojo komiteto 
pirmininkas.

— Šiauliuose buvo susi
rinkusi apskrities žemės 
žemės ūkio komisija, kuri 
svarstė aktualiuosius že
mės ūkio klausimus. Pa
aiškėjo, kad lyginant su 
pereitais metais šiais me
tais derlius yra mažesnis: 
žiemkenčių šiaudų 10%, 
vasarinių šiaudų 40%, ir 
šieno bei dobilų'20%. Ry
šium su tuo nutarta ma
žinti gyvulių skaičių. Pir- 
mon eilėn būsią naikinami 
senesnio amžiaus ir men
kaverčiai gyvuliai, kas su
daro 4% viso gyvulių skai
čiaus.

Toliau komisija konsta
tavo, kad žemės ūkiui rei
kalingų pramonės gami
nių kainoj ' pakilo, todėl 
reikalinga ieškdtr priemo
nių pakelti kainas žemės

— Štai kitas sovietiškos ' 
tvarkos įrodymas, paimtas 
iš “Tiesos”: “Zarasų ko
munistai partijos komiteto 
sekretorius drg. Kunčinas, 
pasiremdamas kažkokia jo 
negerai suprasta instruk
cija, įsakė visoms Zarasų 
miesto ir apskrities įstai
goms (jų tarpe ir Zarasų 
Bankui, kuris nuo š. m. lie
pos mėn. 27 d. yra nacio
nalizuotas), perleisti jų 
kasas, grynais, knygas, 
archyvus, inventorių ir t.t. 
vietos partijos organizaci
jai. Nepadėjo Zarasų Liau
dies Banko vedėjo protes
tas ir aiškinimas. Ir kol 
buvo susisiekta su Kaunu 
ir duoti nurodymai, jau vi
sos Zarasų apskrities kre
dito įstaigos buvo atga
bentos į Zarasus ir jų tur
tas buvo ten netvarkingai 
sukrautas.”

Kai gangsteriai sužinos, 
jog tik pakanka paskam
binti telefonu ir visi ban
kai suneša pinigus, tai jie 
tikrai vyks į Zarasų aps
kritį ir įsirašys į komunis
tų partiją!

v •

tarybos teikimu, 
“demokratiškiausių pasau
lyje ’ savivaldybių organai 
jau pradėta si_________
“Draugas” J. Paleckis pa
skelbė asmenis, kuriuos jis 
paskyrė į apskričių ir res
publikinės reikšmės mies
tų vykdomųjų komitetų 
pirmininkus. Paskirti šie J. 
Paleckio draugai:

Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto pirmininku 
Juozas Vitas, Kauno—A- 
ieksaūdras Simanas, Šiau
lių miesto — Antanas Ul- 
pis, Panevėžio miesto — 
Augustas Šereika, Alytaus 
apskrities — Aleksandras 
Ražanauskas, Biržų aps
krities — Adomas Graži
nis, Kauno apskrities —i pražysti brangiais kultūros 
Juozas Bilys, Kėdainių ap
skrities —Aleksandras Ur- 
banas, Kretingos apskri
ties — Edvardas Makštys, 
Mariampolės apskrities — 
Albinas Dabulevičius, Ma
žeikių apskrities — Petras 
Kičas, Panevėžio apskri
ties — Kazys Jonušas, Ra
seinių apskrities — Kazys 
Banys, Rokiškio apskrities 
—Kazys Jurgelionis, Seinų 
apskrities — Vytautas Ži- 

ilionis, Šakių apskrities — 
Viktoras Valaitis, Šiaulių 
apskrities — Jonas Baku
tis, Švenčionielių apskri
ties Jonas Paškevičius, 
Tauragė apskrities — Juo
zas Ryliškis, Telšių aps
krities — Domas Ročius, kaip “Taryb. Lietuva” pra- 
Trakų apskrities — Kostas neša, geriausi Maskvos ka- 
Genzelis, Ukmergės aps- rinės apygardos lengvaat- 
krities — Vytautas Gir-i Iečiai, krepšininkai ir fut- 
džius, Utenos apskrities į bylininkai jnnc vai-
Petras Kutka, Vilkaviškio 
apskrities — Juozas Pulti- 
navičius, Vilniaus apskri
ties — Viktoras Bergas ir 
Zarasų apskrities — Vasi- 
lius Majevskis.

kis, tai nurodoma, jog ga
lima su minėtais pažymė
jimais kreiptis į plytinę ar 
koklinę, o jei reikalaujama 
didesnio kiekio, tuomet 
reikalinga dar gauti vals
tybinio statybinių medžia
gų trusto leidimą.

i

— “Tarybų Lietuvoje” į- 
dėtas pranešimas, kad so
vietų Lietuvoje pradedami 
steigti vad. kultūros namai 
—socialistinės sek lyčios 
skaityklos. P r a n eš imas 
baigiama šiais žodžiais: 
“Visa Tarybų Lietuva turi

v •

žiedais!” Bet įdomiausia, 
kad po šuio pranešimu yra 
padėta tokia “brangios kul
tūros žiedo” pavardė: D. 
Levinas... Levinų “kultū
ros” žiedai sovietų Lietuvo
je tikrai gražiai žydi!

— Kauno valstybinis te
atras gruodžio mėnesį 
šventė tris jubiliejus: 
gruodžio 4 d. 15 metų su
kaktį minėjo baletas, gruo
džio 19 d. — 20 metų su
kaktį šventė dramos teat
ras, o gruodžio 31 d. suėjo 
20 metų, kaip susikūrė o- 
pera.

— I Rygą buvo atvykę,

bolininkai. Prieš juos žai
dė raudon. armijos Balti
jos karo apygardos sporti
ninkai, kuriuos sudaro lie
tuviai, latviai ir estai. Pa
baltiečiai krepšinyje mas- 

J , i kviečių geriausius sporti-
Šie naujieji “savivaldy- ninkus sumušė 45:28. Pati 

bininkai” jau eina savo pa- “Tarybų Lietuva” pripažį- 
reigas.
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— Vilniaus universitete 
atidaryta katedra žydų 
kalbai ir literatūrai. Ka
tedrai vadovauja žydų kal
bininkas prof. N. Priluckis.

sta, kad pabaltiečiai viršijo 
maskviečius tiek techniš
kai, tiek taktiškai. Mask
viečiai žaidžią labai senovi
škai. Taip pat futbole pa 
baltiečiai sumušė mask
viečius 4:3.

VALGOMŲJŲ RAKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m*M> vaistus, daržoves Ir kitokius daiktus, kurta 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Aviežiue produktas Ir ma- 
•niai patarnauja. Nuėję 1 bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natfte "Darbininko”.

Porte Bushmanas
48 CRESCKNT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6732

29 SAVIN HILL AVENUE,
DORC-HESTKR, MA88.

Perite Matei
F. Baltruiiūnao Ir p. Klinga, Sav. 
TU Broadvvay, Tol. BOU 3120 

80. BOSTON. MASO.

<

— Profesinių sąjungi 
centro biuras praneša, kac 
visi dirbantieji pas privati
nius asmenis nuo lapkričio 
15 d. tur sudarinėti kolek
tyvines sutartis ir darbo 
susitarimus. Šis nutarimas 
apima taip pat laukų dar
bininkus ir tarnaites, dir
bančius pas ūkininkus.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafito Avė, Isiington, Mass. TeL Dėdina 1304-U
'PRANAS GERUL8KIS, Namų Tel. Dedham 1304-R : J
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Domestie jrearljr---------------  84.00 Amerikoje metams ________ 84.CC
Domestie once per week yearly 82.00 Vieną kart savaitėje metams 82.00 
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DARBININKAS

Kas laimės karą? Ir kieno laimėjimas bus lietu
viams naudingesnis? — Juo ilgiau karas tęsiasi, juo 
sunkiau į šiuos klausimus atsakyti. Pusė metų atgal 
atrodė, kad Hitleris lengvai ir greit nugalės visus savo 
oponentus. Dabar dalykai pakitėjo. Romos-Berlyno 
ašyje atsirado silpna vieta — Italija į kurią nukreipta 
smarkiausi Anglijos smūgiai. Jeigu jie ir toliau bus 
taip pat sėkmingi, tai britai gali pasiimti visas italų 
kolonijas. Tada Italijai nebe gyvenimas. Ir ne vien 
italams bėda. Jų partneris Vokietija lygiu būdu yra 
paliesta ir turi surasti priemonių radikaliai savo pa
dėtį pataisyti. Bet kaip?

Peržengt Bulgarijos sienas, pulti Graikiją ir vie
nu užsimojimu ją užkariauti — tai vokiečiams tiktai 
vienas mažmožis, kurio įvykdymas vargu beužimtų 
daugiau kaip mėnesį laiko. Bet kas toliau? Graikijos 
okupacija tai būtų tik smulkus karo incidentas. Vo
kiečiams reikia pasiekti Angliją — Britų salą, arba 
Afrikos kolonijas. Su Britų sala — sena pasaka: ima, 
ima ir nepaima. Su Afrikos kolonijomis taip pat sun
kus uždavinys. Per jūras jos vokiečiams nepasiekia
mos, o sausu keliu — tai reikia užkariauti Turkiją, 
Persiją, Irakas, Palestiną ir iš ten jau žygiuoti į Egip
tą. Net vokiečių armijai perdaug jau milžiniškas už
simojimas. Tad spėlioti apie lemiantį kurios pusės 
laimėjimą labai painus galvosūkis. Saugiausias pra
našams kelias — visai nepranašauti. Karas veikiau
siai užsibaigs pilnu abipusišku išsisėmimu bei nusika- 
mavimu.

Bet jei taip, tai kokia viltis lietuviams? Čia tenka 
sunkiai atsidūsti. Kol Europos akiratį užtemdo juo
das imperialistinės meškos šešėlis, tol ne tik Lietu
vai, bet ir visoms tautoms nėra ramybės nei poilsio. 
Tad sergančios limpančia liga meškos likvidavimas 
yra ne vien lietuvių tautos problema. Tuo rūpintis 
teks visoms valstybėms ir tautoms. Komunizmas jau 
virto bendra, visiems lygiai pavojinga vėžio liga. Su
sipratusi žmonija sukils prieš jį, kaip prieš socialinį 
gyvenimo blogį, ir prie jo likvidavimo prisidės ir lietu
vių taula. K.

Amerikos Piliečiai
Bostono arkidiecezijos 

ganytojas, J. E. Kardino
las O’Connell, kalbėdamas 
į susirinkusius Šv. Vardo 
Draugijos narius, pasakė: 
“Aš nemanau, kad Ameri
kos Kongreso nariams rei
kalinga priminti, jog jų 
pareiga yra žiūrėti šios ša
lies piliečių gerovės. Jie 
neatsakomingi už viso pa
saulio tvarką, bet jie tikrai 
yra atsakomingi už Ameri
kos taiką ir žmonių gero
vę. Kiekvienas šios vyriau
sybės narys turi žinoti, 
kad šios šalies piliečiai no
ri taikos, o ne karo. Apie 
šitą dalyką negali būti jo
kių abejonių. Amerikos pi
liečiai yra ištikimi savo 
kraštui, bet jie nori žinoti, 
kur vyriausybė juos ve
da?”

Prezidentas Rooseveltas, 
tarytum atsakydamas 
Kardinolo kalbą, kalbėda
mas į Kongreso narius pa
reiškė, kad vyriausybės 
tikslas yra “pakeisti šios 
šalies taikos meto gamybą 
į karo laiko gamybą ir ka
ro ginklų išdirbimą.” Jis 
pareiškė, kad didesnis 
skaičius lėktuvų, tankų, 
laivų, karo ginklų bus 
siunčiama Anglijai. Už tą 
visą, tik karui pasibaigus 
Amerika tikisi atlyginimo. 
Bet karo ginklų, lėktuvų, 
tankų, laivų, niekas ir čia

Amerikoje dykai nepaga
mina. Darbininkų pragy
venimas yra jų uždarbis, 
jie negali dykai dirbti; į- 
monės, fabrikantai, turi 
pirkti medžiagą, užmokėti 
darbininkams ir patys 
gauti nors kiek pelno. Tai
gi kas užmokės už tuos 
visus karo ginklus, kurie 
bus pasiųsti Anglijai? Iki 
šiol, kiek Anglija ko pirko 
Amerikoje už tai užmokė
jo ir savo laivais išvežė. 
Bet Anglija pritruko pini
gų. Amerikos vyriausybė 
pasižada paimti visą Angli
jos karo naštą ant savo pe
čių. Tai iš kur Amerikos 
vyriausybė ims pinigus ka
ro ginklų gamybai? Pilie
čiams bus uždėti didesni 
mokesčiai. Kada vyriausy
bė uždės mokesčius, visų 
pragyvenimo daiktų kai
nos pakils, bet ar darbinin
kų algos pakils? Jau da
bar darbininkai nebegali 
iš savo uždarbio pragyven
ti. Pragyvenimas žymiai 
pabrango.

Niekas gal iš Amerikos 
piliečių neprotestuoja, kad 
Anglijai, kuri taip narsiai 
kovoja prieš Hitlerio grą- 
sinimus, reikalinga duoti 
pagalba, bet kad Amerikos ■ kus. Kardinolas O’Connell 
žmonės užmokėtų už karo sako: “Kiekvienas vyriau- 
ginklus ir juos atiduotų sybės narys turi žinoti, 
Anglijai, yra kitas daly- kad Amerikos piliečiai nori 
kas. Anglija turi daug tur-(taikos.”

to Amerikoje ir Kanadoje, 
kodėl jo nepanaudoja atly
ginimui Amerikai už karo 
ginklus?

Amerikos piliečiai la
biausia bijosi, kad vyriau
sybė nepradėtų siųsti ka
reivių į Angliją. Preziden
tas Rooseveltas, spalių 30 
d., 1940 m., kalbėdamas 
Hartford, Conn., pasakė: 
“Aš noriu pažymėti, kad 
Jung. Amerikos valstybės 
per beveik aštuonius me
tus ne tik gyveno taikoje, 
ne tik neįsivėlė į svetimus 
ginčus, bet šiandien yra 
taikoje ir taikoje pasiliks.”

Amerikos piliečiai ir visi 
šios šalies gyventojai yra 
vyriausybei ištikimi ir ti
kisi, kad jaunieji nebus pa
siųsti į Europos karo lau-

T.

Franco’s Žmona Madrido Iškilmėse — p. Carmen 
Polo de Franco, Ispanijos diktatoriaus žmona, ir gen. 
Varela išeina iš Madrido bažnyčios, kur įvyko pamal
dos Šv. Barboros, Ispanijos artilerijos patronkos, gar
bei. I

i

Stasys Gabaliauskas

Džiaugsmo Valandomis Nepamirš
kime Pavergtos Lietuvos

arba 
auką 

reika- 
malonu-

malo-

pers-
Wor-

mes
pa-

Amerikos lietuvių tarpe 
vyrauja paprotys įvairio
mis progomis ruošti gana 
iškilmingus pokylius. Gra
žu, kad žmonės moka kul
tūringai bendrauti.

Patys linksmindamiesi ir 
puotaudami neužmirškim, 
kad mūsų senoje tėvynėje 
žmonės kenčia stambius 
nedateklius. Gaila, kad A- 
merikos lietuviai tiesiogi
niai nieko negali savo bro
liams pagelbėti.

Bet netiesioginiai 
galime Lietuvai daug 
gelbėti.

Ant Amerikos lietuvių 
pečių puola Lietuvos vada
vimo našta, kurią nešti ga
lime padėti kiekvienas.

Todėl visomis išgalėmis 
ir visokiomis progomis 
remkime Lietuvos vadavi
mo darbą stodami nariais 
į Lietuvai Gelbėti Fondą ir 
siųsdami aukas to fondo 
lėšoms padidinti. Kaip gra
žu būtų, kad kiekviena šei
ma ar draugija kokių nors 
iškilmių arba sukakties 
proga savo pokylio stalo 
ištaikingumą sumažintų ir 
sutaupytus 4 ar 10 procen
tų, išleidžiamų pokyliui 
ruošti lėšų, skirtų Lietuvai 
gelbėti Fondui. Pokylio 
svečiai sužinoję apie po-

kylio organizatorių 
šeimininkų kilnią 
Lietuvos vadavimo 
lams, su dideliu 
mu pasitenkins kuklesnė
mis vaišėmis, kurios tokiu 
atveju gali virsti dar gar
desnėmis ir visiems 
nesnėmis.

Labai pasigerėjau 
kaitęs laikraščiuose
cester, Mass. klebono kun. 
Petraičio savo kunigavimo 
sidabrinio jubiliejaus pro
ga padarytu pareiškimu, 
kad gautas iškilmių proga 
pinigines dovanas jis ski
ria Lietuvai Gelbėti Fon
dui. Tai gražus ir visiems 
lietuviams sektinas pavyz
dys. Šiuo savo žygiu gerb. 
jubiliatas kun. Petraitis 
praskynė kelią, kuriuo tu
rėtų žengti visokių iškil
mių rengėjai. Kiekvienas 
lietuvių iškilmes suriški
me su pagelba Lietuvai, 
nes tik tada ir pati puota 
bus prasmingesnė ir tos 
puotos dalyviai turės ge
resnę nuotaiką.

Kiekvienam besilinksmi
nančiam malonu žinot, kad 
jis kai ko atsisako naudai 
tų, kurie vietoje pokylio 
turi kęsti šaltį, badą ir ki
tokių nedateklių.

Ateina žinios iš Europos, 
kad ten dideliame skurde 
gyvena jau apie 800 pabė
gėlių iš Lietuvos, kuriems 
reikalinga skubi pagelba 
rūbais ir maistu. Neužilgo 
turėsime vasario 16-tos 
dienos iškilmes ir Lietuvai 
Gelbėti Fondo vajaus pa
baigtuves — kovo 4-tą Šv. 
Kazimiero, Lietuvos globė
jo dieną. Būtų labai gražu, 
kad tomis brangiomis vi
siems lietuviams dienomis, 
paaukotumėm savo mal
das už nelaimingų brolių 
greitesnį išvadavimą ir 
vieną kurią iš tų dienų at- 
sisakytumėm suvalgyti 
pietus. Sutaupytus už pie
tus pinigus paskirtumėm 
Lietuvai Gelbėti Fondui, 
kuris sušelptų alkstančius 
Lietuvos pabėgėlius Euro
poje ir prisidėtų prie grei
tesnio Lietuvos išvadavi
mo iš bolševikų Rusijos o- 
kupacijos.

Melskimės, dirbkime ir 
aukokimės, tada ir Dievas 
mums padės.
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VASARIO 16,1918 IR 1941 jimas, bet drauge protes
tas prieš rusų imperializ
mą. Kadangi Lietuvos 
tremtinių - pabėgėlių šelpi- 

imas tuo tarpu yra iš viso 
svarbiausias uždavinys,

- - 
mūsų sąžinės ir garbės da
lykas, kadangi tas uždavi
nys vos tik tepradėtas 
vykdyti, todėl vardan Lie- 

ituvos ir artimo meilės 
; kviečiame L.G.T. ir Susi- 
ivienijimus ir draugijų są
ryšius didmiesčiuose pa
švęsti šių metų “16 vasa
rio” parengimus, iškilmin
gus ir gausingus, tremti
nių likimo palengvinimui.

Lietuvos Atstovybė 
1941 m. sausio 10 d.
Washington, D. C.

kųjų bolševikų vadai pada
rytų tautai didelį patarna
vimą, kad dabar patys nu
vyktų ten į Lietuvą ir per- kadangi tas šelpimas yra 
sitikrintų, ar Lietuv. žem
dirbiai ir darbininkai GPU 
saulės paliesti dainuoja ari 
dejuoja.

Susirinkę į “16 vasario” 
į iškilmes negi turime verk-
| ' vgalime. Mūsų šventa pa
reiga pagelbėti visiems! • 
kentantiems pačioje oku-i 
puotoje Lietuvoje; bet jei 

i Paleckis ir sutiktų, tai Ma 
i skvos agentai neleistų. Be
lieka vien pabėgėlius šelp
ti, nes jų pabėgimas yra 

■ nevien savo gyvybės gelbė-

Kai Lietuvos Nepriklau
somybės Aktas buvo Vil
niuje paskelbtas 16 vasario 
1918 metais, visa Lietuva 
tebebuvo Vokietijos kariš
koje okupacijoje. Nepai
sant tos nepaprastos ap
linkumos, — Lietuvos lais
vė visgi gimė. Dabar, va
sario 16, 1941 metais, Lie
tuvai lemta vėl atsidurti1 ti, nors linksmintis nebe
veik tokioje pat padėty 
kaip 23 metai atgal,—skir
tumas betgi toks, kad vo
kiečių okupacija į mūsų 
kraštą atėjo kaipo kariš
kos pergalės išdava, gi da
bartinė ruskių okupacija 
atėjo bolševikiškos klastos 
keliu.

Nepaisant šios irgi labai! 
nepaprast. apystovos, Lie
tuvos laisvė visgi nemirė, 
—Lietuvos laisvė įmesta 
bolševikų kalėjiman, betgi 
ji tebėra gyva. Netik kad 
gyva, bet ji gyvuos ir vėl 
nepriklausoma bus! Lietu
vių tauta laisvėje gyvenusi 
vergu nebus; lietuviai ne- 

j mažiau kaip rusai turi tei- 
; sę būti nepriklausomi ir j 
patys savo kraštą valdyti, 

j O gi rusams, kultūros atsi- 
: likėliams, kitas tautas pa- 
i vergus valdyti niekas gi 
teisės nedavė, — jie tik pa
tys tą teisę sau prasimanę, 
pasiremdami durtuvais ir 
komunizmo rūkais. Prole- 
tarijato vardu tie caro Pe
tro Pirmojo ir Ivano Bai
siojo imperialistai atėjo 
Lietuvos darbiečių ir kai
miečių valdyti.

Bent 250,000 raudonar
miečių sugrūdę į Lietuvos 
miestus ir kaimus, jie nesi
gėdi skelbti būk Lietuva 
savo^noru prie jų diktato
riškos bolševikiškai - tota
litarinės Sąjungos prisidė
jusi. Tokie tai tie nauji;

I

I 
I

Religija Apima Visę Žmogaus 
Gyvenimą

Religijos problema yra skamba ir paradoksališkai, 
amžina. Su religija yra su-į bet, įsigilinus į žmogaus 
sijęs ir atskiro žmogaus ir sielą, į jo psichinį pajauti- 
tautų gyvenimas. Be reli-'mą, tuoj apčiuopiamas re- 
gijos nesuprantama istori- liginis pradas, kuris gali 
ja, nes religija yra esminė net būti viešai pareiškia- 
žmogaus apraiška, vis ko- mas pozityvios religijos 
kioje lytyje jinai bepasi- ‘ neigiamumu. Kiekvienos i- 
reiškia. idėjos fanatiškas įsitikini-

Religija - ne mokslas,'”33; Jos propagavunas 
® J jau turi religijos pradme

nį. O tikinčiam žmogui re
ligija yra tvarka, kuri 
tvarko visą jo gyvenimą; ji 
lydi žmogų nuo gimimo li
gi mirties; lydi jį į pomirti
nį gyvenimą. — Tad kova 
su religija yra bergdžias 
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ne filosofija ir net ne vien 
ideologija; taip pat religija 
nėra tik jausmas; religija 
apima visą žmogų ir visą! 
jo gyvenimą.

I
Religija yra nenutrau

kiamas saitas tarp dievy-j 
bės ir žmogaus. Be religi- j darbas. Reikia tik mokėti 
jos žmogus yra savo pras-'ją pritaikinti ir prie mo- 
me nenormalus. Tiksliau dėmiojo gyvenimo, ir pasi- 
pasakius, negali būti žmo- rodys jos galingumas ir 
gus antireliginis; ir bedie- būtinumas, 
vystėje yra religija. Gal tai Dr. Pranas Šacikauskas.

Soviety Šnipų Grupė
jusi. Tokie tai tie nauji j —Sovietų Lietuvos laik-iprokuratūros 
Lietuvos okupantai. Ar tai raščiuose paskelbtas strai- 
okupantų aziatiška notūra,' psnis, kurio autorius yra 
ar tai jau tokia bolševizmo reikšminga pavarde V. Ka- 
esmė, kad jie turi žudyti ša. šis maskolius, kuris pa- 
visus nekaltus žmones, kas sirašinėja kaipo “Lietuvos 
komunizmo nesupranta. TRS prokuroro pavaduoto- 
Bet kad taip yra liūdija jas”, atidengia daug pas- 
perpildyti kalėjimai, liūdi- lapčių, kaip okupuotoje 
ja tūkstančiai ištremtųjų į Lietuvoje bus organizuoja- 
Sibirą ar Kazakstaną, liū
dija šimtai pabėgėlių — 
protestantų, atsidūrusių 
Prūsuose ir kitur. Nuken
tėjusieji yra žmonės visų 
visuomenės sluogsnių, ne- 
išsikiriant net lietuviškes
nių komunistų. Lietuviš-

ma§ “teisėtumas”. Pasak 
autoriaus, kiekvienoje į- 
staigoje, įmonėje ir net 
kooperatyvuose būsią pa

renkami 3-5 žmonės, kurie 
vadinsis prokuratūros tal
kininkavimo grupe. Šie 
žmonės bus sovietiškos

Stalino-Hitlerio Sutartis
Kaip tik naujai išrinktas 

Anglijos užsienių reikalų 
ministras, Anthony Eden, 
pradėjo vesti derybas su 
sovietų sąjunga ir Ameri
kos vyriausybė pareiškė, 
kad šios šalies santykiai 
su Rusija gerėja, Stalinas 
pasirašė naują sutartį su 
Hitleriu. Vokietijos vy
riausybė pareiškė: “Šita 
naujai pasirašyta sutartis 
su soviet. Rusija yra skau
dus smūgis Anglijai.”

Nauja Stalino - Hitlerio 
sutartis reikalauja, kad so
vietų Rusija pristatytų 
Vokietijai maisto, javų ir 
visokios žaliosios medžia
gos. Gi Vokietija atlygins 
Rusijai už tai mašinomis: 
ir visokiomis išdirbtomis' 
prekėmis. Sovietų Rusija
turi pristatyti Vokietijai ■ jančios valstybės bus taip 
greitu metu 1,500,000 tonų suvargusios, jog Rusijos 
aliejaus ir 2,500,000 tonų komunistams bus proga 
javų. Čia klausimas kyla daugiau valstybių pavergti 
ar sovietų Rusija išpildys po komunizmo vergija. T.

savo prižadą ir pristatys 
maisto ir medžiagos, kiek 
Vokietijai yra reikalinga? 
Pačioje sovietų Rusijoje 
žmonės neturi reikalingų 
pragyvenimui daiktų; Lie
tuvos gyventojai kenčia 
badą, nes visas šalies tur
tas gabenamas į Rusiją, o 
diktatorius Stalinas, prie
varta atėmęs žmonių nuo
savybes atiduoda jas Hit
leriui. Ar Rusijos ir Lietu
vos žmonės ilgai pakęs 
Stalino veidmainystę?

Šita nauja Stalino pasi
rašyta sutartis įrodo, kad 
Rusijos diktatorius yra 
nusistatęs visą daryti, kad 
pasaulinis karas kuo il
giausiai užsitęstų: jis duo
da Hitleriui pagalbą ir ti
kisi, kad su laiku, kariau-
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bendradar
biai, kurie pranešinės apie 
kiekvieną pastebėtą prasi
žengimą. Bet jų uždavinys 
bus ne tik davinėti proku
ratūrai skundus apie įsta
tymų sulaužymo ir turto 
aikvojimo bei gadinimo 
faktus, bet ir žiūrėti, kad 
“įmonėje visų pirma būtų 
griežtai vykdomi komunis
tų partijos ir tarybinių vy
riausybės organų nurody
mai.” Kitais žodžiais ta
riant, šių prokuratūros tal
kininkavimo grupių narių 
darbas bus sekti darbinin- 
kur ir tarnautojus ir juos 
įskundinėti GPU, nes kaip 
ir sovietų Rusijoje, taip ir 
okupuotoje Lietuvoj pro
kuratūra tėra paklusnus į- 
rankis GPU rankose. Tad 
oficiališkai GPU visose į- 
įmonėse ir įstaigose turės 
savo agentus. Tame pat 
straipsnyje “draugas” Ka- 
ša įsakmiai nurodo, kad jo 
bendradarbiai turėsią sekti 
gyvenimą ne tik miestuo
se, bet ir kaimuose.

IŠGAVIMAS “POLICIJOS 
CERTIFIKATO”

e

Klausimas: Praneškite
man, kas tai yra policijos 
certifikatas, ir kaip žmo
gus gali jį gauti?
Atsakymas: Policijos cer

tifikatas yra pranešimas 
gero pasielgimo, ir parodo, 
jog žmogus neturi krimi- 
nališką rekordą. Policijos 
viršininkai ima aplikanto 
pirštų įspaudą ir palygina 
su jų rekordais. Neradę su
areštavimo ant rekordo, 
jie aplikantui duoda cer
tifikatą.
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IŠTIKIMYBĖS KRYŽIŲ 
Išdalinimas 

Didžioji švč. Vardo Jėzau 
dr-jos metinė šventė įvyko sek 
madienį, sausio 12 d. Tą rytą 
per mišias 8:30 vai. 107 suau 
gusieji vyrai ir 17 jaūnamečh 
berniukų gavo ištikimybės kry 
žius už tai, kad pereitais metai: 
nei vieno mėn. neapleido šv. Ko
munijos būdami draugijoje 
Kun. dr. Mendelis atnašavo šv. 
mišias ir, pasakęs iškilmei dta 
tinkamą pamokslą, įteikė kry
žius. Kryžių įteikime buvo įdo
mių dalykų. Kai kurie vyrai ga
vo jau dešimtą kryžių, kadangi 
per 10 metų neapleido nei vie
no mėn. Kaikurioše šeimose bu
vo tėvas ir vienas arba du sū
nūs, kurie taip atsižymėjo. Ke
liose šeimose net trys broliai 
gavo šį ištikimybės ženklą. Tai 
buvo tikrai džiaugsmo diena 
daugeliui žmonų ir mainyčių, 
kuomet matė savo vyrus ir save 
sūnus grįžtančius nuo altoriaus 
su Dievo Kančia rankose. Dieve 
laimink tuos vyrus, kurie savo 
ištikimumu šventina savo sielas 
ir savo pavyzdžiu veda kitus iš- 
ganymo takais. Lai kiekvienas 
ištikimybės kryžius būva užtik
rinimas amžinos laimės pomirti
niame gyvenime.

IŠTIKIMYBĖS KRYŽIŲ 
Laimėtojai

Švč. Vardo Draugijos Ištiki
mybės Kryžiaus Nariai, 1940 m. 

Ambrasas Antanas, 
Ambražas Vincas,
Ambrasas Herbert, 
Antoszewski Adomas.

A

Ine.
Laidotuvių Direktorius I
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. 
BALTMORE, Md.

Telephone Piaza8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.r— ■ ■ < h • 1

Augustauskas Aleksas, 
Budelis Juozas., Jr. 
Čaplinskas Vincas, St., 
Černauskas Vincas, 
čėsna Jonas, 
Cėsna Pranas, Jr., 
Dubinskas Pranas, 
Franka Matas, 
Gensevičius Juozas, 
Glenn Wallace, 
Ivanauskas Jonas, 
Ivoška Antanas, Sr., 
Ivbška Antanas, Jr., 
Jančys Petras, 
Jankūnas Kazimieras, 
Jeskauskas Mikolas, 
Jočys Bonifacas, 
Jokūbaitis Petras, Sr., 
Jonca Jonas, 
Jonea Albertas, 
j o vaisa Aiuercas, 
Juškelis Martynas, 
Karaįius Jonas, 
Kavaliauskas Mateušas, 
Kisielius Petras, 
Kleinota Juozas, Jr. 
Kraus Jonas, 
Kriaučiūnas Povilas, 
Kudirka Kazimieras, Sr., 
Kudirka Kazimieras, Jr., 
Kuprunas Bronius Jurgis, 
Kursevičius Juozas A., 
Kvėdera Juozas, Sr., 
Leikus Petras, Sr. 
Lesčukauskas Pranas, 
Letkauskas Jonas, 
Levickas Jonas, 
Lietuvnikas Jonas, 
Lukša Jonas, 
Magdušauskas Augustas, Sr., 
Makarauskas Juozas, Sr., 
Makarauskas Petras, 
Martinkus Klemensas, 
Masaitis Jonas, 
Maskevičius Juozas, 
Mastauskas Jurgis, 
Matulevičius Juozas 
McCaffrey Gerardas, 
Medzveckis Aleksas, 
Merryman Albert, 
Merryman Thomas, 

Mikelaitis Juozas, Jr.
Mikšiūnas Jonas, 
Miliauskas Juozas (Parkin),
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dvasink karas Tautų
TARPE

y

LAISVE
pirma dalis

Socialinė Laisvė
Parite FULTON J. SHEEN

Right Reverend Fui ton J. Sheen df tHė 
Catholic University of America 

Išvertė Petras Aikšnoras, j r.
Kun. J. A. karaliaus Premijuotas Vertimas

Earl Dew (dešinėje) ir Walter Lee Taylor (kairėje), jojikai (jockeys) ruošiasi 
lenktynėms. Dew aunasi batus Santa Anita, kuomet Taylor pašisveria Tropical 
parite.

Karo esmę sudaro žudy
mas ir pavergimas. Toks 
karas dabar tik it vyksta 
tautų tarpe. Tarptautinės 
sutartys neturi jokio pasi
tikėjimo, kaip jos to netu
rėjo Napoleono laikais. Ti
kslas šiandien pateisina vi
sas priemones, ir vis dėlto 

jos dievmaldystės 1910 ttietaife 
buvo sugrįžimas į tikrąją Kata
likų Bažnyčią tų 8 dienų mal
dos sumanytojaus Episkopalų 
šventiko, vėliau tapusio kunigu, 
Tėvo Pauliaus Pranciškaus ir 
jo visos Episkopalų kaip vienuo
lių taip seserų draugijų. 1921 
m. Amerikos Episkopatas vien
balsiai užtvirtino padarytą įne
šimą Washingtone, kad visose J. 
V. vyskupijose šios 8 maldavi
mo dienos būtų užlaikomos; 
Kasmetą po tų dienų maldos į- 
vyksta skaitlingi atsivertimai. 
Visi, kurie prisideda prie to 
naujo apaštalavimo, trokšta, 
kad Kristaus malda veikiai į- 
vyktų tikrenybe, kad visi pa
saulio žmonės priklausytų vie
non avidėn, kurios ganytojas y- 
ra šv. Petro Vietininkas Ryme.

I ! s 
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I
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Misevičius Petras, Sr., 
Mockevičius Jonas, 
Murauskas Aleksas, 
Pabedinskis Jurgis, 
Pakalniškis Kazimieras, Sr. 
Paškauskas Mikolas, Sr., 
Petkus Feliksas, 
Petrošius Jūožas, 
Plitnikas Bernardas, 
Pugevičius Kazimieras, Sr., 
Radzevičius Pranas, 
Raslevieius Kazimieras, 
Razauskas Pranas, 
Rėkus Jonas, 
Remeikis Jonas (Herk) 
Remeikis Antanas (Herk), 
Remeikis Antanas (Raytt), 
Remeikis Antanas (Parkin), 
Rukstelis Juozas, 
Rukstelis Petras, 
Sakalauskas Jonas, 
Sakevičius Antanas, Sr. 
Šalkauskas Viktoras, 
Šernauskas Vincas, 
Šilanskas Alfonsas, 
Šilanskas Kristofas, 
Stallings Robert, 
Strazdauskas Valerijonas, 
Strazdauskas Antanas.
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Strazdauskas Juozas, 
Strungis Gervazas, 
Stuikis Vladas, 
Tarsevskis Vincas, 
Tauteris Kazimieras. 
Tamašauskas Antanas, Sr., 
Urbonavičius Aleksas, 
Vaitekūnas Antanas, 
Vasiliauskas Pranas, Sr., 
Vasiliauskas Pranas, Jr., 
Vaitekaitis Vincas, Sr., 
Vamauskas Jurgis, 
Weisengoff Vladas, 
WilchinSkas Kazimieras, 
Žakarka Juozas, Sr., 
Žakas Edvardas.

JAUNAMEČIAI 
Adomaitis Antanas, Jr., 
Busys Mauricijus, 
Cavaselius Stanislovas, 
Česna Edvardas, 
Giknys Leonardas, 
Juodrys Edvardas, 
Keidošius Antanas, 
Lietuvnikas Edvardas, 
Lietuvnikas Agatonas, 
Lekevičius Jonas, 
Makarauskas Juozas, Jr. 
Pauža Leonardas,

Pečiulis Arnoldas, 
Peikus Edvardas, 
Veizia Vincas, 
Vyšniauskas Vytautas, 
Zakarka Juozas, Jr.
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8 DIENŲ MALDAVIMAS 
VIENINGUMUI

šeštadienį, sausio 18 d., pra
sidės 8 dienų maldavimo laikas 
išprašymui atsivertimo nusidė
jėliams ir atsiskyrėliams nuo 
Katalikų Bažnyčios. Per 8 die
nas švč. Sakramentas bus išsta
tytas viešam garbinimui. Be pa
prastų mišių rytmečiais 7 ir 8 
vai. dar bus atnašaujamos ypa
tingos mišios kasdien 12 vai. vi
durdienį už šv. Tėvo skiriamas 
intencijaos kiekvienai Oktavos 
dienai. Kas vakaras per visus 8 
vakarus bus laikomos ypatingos 
pamaldos su pamokslais. Turi
ma viltis, kad gailestingasai 
Dievas suteiks atsivertimo ma
lonę daugeliui mūsų lietuvių ir 
tikėjimo dovaną daugeliui ne- 
katalikų per tų 8 dienų prašy

mus. Pirmais vaisiais tos Kau

A. A. JULIJONA UŽMEC- 
KIENĖ

Po trumpos tik kelių dienų 
ligos atsiskyrė su šiuo pasauliu 
a. a. Julijona Užmeckienė. Tai 
buvo sena baltimorietė ir viena 
iš ištikimiausių parapijiečių. 
Priklausė Altoriaus ir Rožan
čiaus dr-jdn ir buvo narė vieti
nės Tretiriinkų kuopos. Palaido
ta šeštadienį, sausio 11 d. Kun. 
Antanas Dubinskas atnašavo šv. 
Mišias ir nulydėjo velionės kū
ną į kapus. A. a. Julijonos Už- 
meckienė šeimos nariams reiš- 
ciar.e giliausią užuojautą jų 
skausmo valandoje, o už miru
sios vėlę dažnai tarsime amži
nąjį a*?isį duok jai, Viešpatie.

nepuolimo paktai daromi 
ir pasirašomi, nors jais ne
tiki nė patys signatariai. 
Dar tik peiliai buvo ne
puolimo sutartis sudaryta 
Rusų su Lietuviais, o šian
dien jau Lietuvos pasaulio 
žemlapyje nėra.

Neseniai buvo verbuoja
mos valstybės į antikomin- 
tetminį bloką; šiandien jau 
į tą bloką patenka ta vals
tybė, kuri vadovauja ko- 
miniern oakcijai. Tuo bū
du vienu plunksnos pa- 

gūrsiiš ahtikomihterniniš 
vaištybių blokas. Ir čia nė
ra jokio persiorientavimo; 
čia tik laikinai atitraukia
mas peilis nuo “Koirinter- 
Ū6” krutinės, nes jiš šiuo 
metu reikalingas kitai tau
tai pėfrsmeigt, o “Romin- 
ternui’ eilė ateis kiek Vė
liau.

Ta eilė turi ateit; Napo
leonas su Aleksandru (pir
muoju) buvo susitarę pa
sidalinti pasaulį, betgi tos 
sutarties neištesėjo, nfes 
dideįės imperijos yra nesu
gyvenamos, ir jos turi an
ksčiau ar vėliau stot į žūt
būtinę kovą. Didžųjų im
perijų dinamika visada at
neša žmonijai daug nelai
mių, bet galų gale toji di
namika virsta sunkia liga 
pačioms imperijoms. Dina
miškosios imperijos per 
daug įtempia savo jėgas ir 
per tai gauna mirštamąjį 
trūkį, kurs išvaduoja pa
vergtąsias tautas nuo 
spengleriškos “pasaulinės 
imperijos.”'

O. Spengler’io svajonė 
pildosi, greitu tempu ir kol 
kas sėkmingai kuriamas 
imperium mundi, bet isto
riosofiniu požiūriu nėra 
pagrindo laUkt pasauliui iš 
tos imperijos kokio išga
nymo, nes smurtas ir klas
ta niekuomet negali žmo
nijai teisybės ir gerovės 
atnešt, tad džiaugtis impe- 
rialistiškais lamejimais te- 

igali tokie žmonės^ kurių 
’sąžinė atrofuota ir kurių

|ją savo Dangiškajam Tėvui”. “Tėve, į tavo 
rankas atiduodu savo sielą.” Tai buvo pir- 

; matinis Nepriklausomybės Paskelbimas ir 
į pagal jį mūsų Nepriklausomybės Paskelbi- 
Imas buto parašytas; tik pagal juos mes gali
ame pasilikti laisvi!
I - - -------- '

bAR&AS IR NUOSAVYBĖ
(Kalba pasakyta vasario 5 d., 1939) 
Darbas nėra izoliuotas daiktas, atskirtas

lės ir medžiai, metalas it mašinos yra neby
liai ii* neaiškūs. Gėlės neturi kito balso kaip 
tik savo kvapą, ir medžiai jokios kitos kalbos 
kaip tik lapų šlamėjimą. Jų tylūs dūsavimai 
reikalauja proto ir balso pakelti juos iš to 
matetialiskumo ir dubti jiems liežuvį prieš 
DieVo sostą.

žmogus, kuris dirba, tai daro. Kada jis 
lenda į žemės padugnes ir sako auksui, “Šlo
vinkite Viešpatį”, ir išdirba kieliką, kuris lai-

nuotrupos

Nelaimė ištiko Veroniką Jur- 
kšienę. Anksti rytą, einant į šv. 
Mišias, ji buvo parblokšta “tru- 
cko” ir kojos kaulas buvo su
triuškintas. Randasi miesto li
goninėje. Duok Dieve jai veikiai 
pasveikti.

Studentai iiyginas Pečiulis, j mintys labai paviršutiniš- 
Jonas Maskevičius ir Edvardas 
Būdelis po kalėdinių atostogų 
visi grįžo į aukštesnias mokyk
las tęsti savo studijų. Linkime 
pasisekimo pusmetiniuose kvoti
muose.

Metiniam Jaunimo Klubo į- 
vykusiame susirinkime popula- 
rus Juozas Kvfcdera, sūnus, li
ko išrinktas Klubo pirmininku. 
Viso labo naujajam vadui. Jau
nimo Klubas pradės naujus me
tus, priimdami šv. Komuniją in 
corpore sekmadienį, sausio 19 
d. per mišias 10 vai. ryte. Pagir
tinas sumanymas, ypač šiais lai
kais, kuomet jaunimas yra vi
liojamas bedievybės ir supasau
lėjimo rauge.

kos. Gaila, kad tokių žmo
nių atsiranda net tokiose 
tautose, kurioms Europos 
genijus nieko kito duot 
negali, kaip tik dvasinę 
verguvę, skurdą ir brutali- 
šką priespaudą. Yra tokių 
genijų, kuriems pražygia
vus net žalios žolės nebe
lieka, bet tuo džiaugtis nė
ra pagrindo, nes tokie ge
nijai yra ne kas kita# kaip 
reakcija į buvusias netei
sybes. Ir žemei kartais rei
kalingas tam tikros rųšies 
pragaras, bet entuziastiš
kai jį sveikint neprotinga 
ir nedora.

Dr. Pranas šaėikauskas

nuo viso kito gyvenimo. Ekonomiškai jis yra; kyš Kalvarijos Atpirkimo kraują, jis saVe su
vienija sii Dievu viename iš kilniausių žmo
niškų maldų. Darbininkas automobilių dirb
tuvėj, kuris tik vinį prisega prie masinos^ ga
li, jei pasinaildoja šUvo Valia, paversti tą dar
bą į maldą. Jei savo mintyje jis sako: “Prop- 
ter te Dohiihė” — “TaŪ, Viešpatie” — jis bus 
pakeitęs geležies gabalą į maldą ir jo darbas 
bus daug daugiau brangesnis jo išganymui, 
bėgti kėlių mylių ligonio nešimasis mokslo 
vardu. Katalikiška gyvenimo filosofija sako, 
kad ne visos geriausios maldos ant kėlių pa
sakytus; kai kurios ytš kalbamos tie tik prie 
darbo, bfet daffco vykdyme. It taip kaip dar
želiu gėlė pąbtangsta, kai ji yta nuskinta 
pareikšti mdtihki meilę, panašiai darbininko 
nuvalyta gatvė pabrangsta, kai ji yta nuvaly
ta pareikšti tneilę Dievui. Darbo rūšis, kuria 
mes dirbame, nieko bėfidro rietUri Su jos ver
te; jos Vertė pareiiia nUo Je, kuriuo Vardu ji 
padaryta. Stiklelis šalto Vandens duotis JO 
Vardu atsiima šimteriopą atlyginimą. Mo
kytojas prie savo stalo, mokslininkas savo la
boratorijoj, nėra kilnesni vytai, jei jie dir
ba uždarbio it žmonių garbės, negu batų va
lytojas atba laikrastnešys, kurie išpildo sa
vo nustatytus darbus ne tik, kad pragyventų, 
bet Md tjrtėhtų_dėi Dievo, i 
Ii r.hsji oi

surištas su kapitalu, kaipo dalyvis produkci
joje; socialiŠkai, jis surištas sū tuo, kurs kar-

(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos tkis vadinosi mastymas, o dabai vadinasi 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio i iki laisvas laikas; dvasiškai, jis surištas SU išga- 
vasario 19, 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die-’ftyhiū. Dafbitlinkas nėra ranka, kaip kapita- 
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv. TŠVą lizinas sako; nėra pilvas, kuris tūri būti ko- 

" įifiišarų pavalgydintas, kaip komunizmas loi-
...... 1 ko; bet asmuo, kuris savo darbu stipina tris 
.....10 santykius: su Dievu, su savo kaimynu, ir ŠU 
....... 18 gamta.
__ 261 Pirmiausia, darbas vienija mus šU Die- 
__ 84 vu, ne tik savo asketišku charakteriu ir drau- 
__ 42 sihe, kurią ji ant žmogaus uždeda, suValdyda- 
__ 51 ma jo žemesnius geidulius tvarka it protu, 

bet svarbiausiai užtai, kad per darbininko in
tenciją materialinis pasaulis Vėl yra sugrą
žintas Dievui. Šv. Povilas mums sako: “Vis
kas jūsų, o jūs Kristaus, ir Kristūs Dievo.” 
Viskas jūsų; upės, marės, paukščiai bei gyvu
liai, auksas ir geležis, žemė ir jos pilhybė. 
Viskas priklauso žmogui, bet jis visko negali 
naudoti tik savo asmeniškiems tikslams at
siekti, bet naudoti taip, kad per Kristų pa
keltų save ir juos į Dievą. Pasaulis, tat, yra 
panašus į kopėčias, kuriomis žmogus lipa į 
Dangaus Karalystę; taip pat yra kaip sakra
mentas — materialinis daiktas naudojamas 

taip Savo Sielą savinosi, kad galėjo atiduoti kaipo sąsiauris dvasiškam pašventinimui. Gė-

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta j.

I. Dievo Tinkamumas ........-............................. —
II. Klaidinga Laisvė ................................................
iii Tikra Laisvė....................................... ..................
IV Žmonių Laisvės Ekonominė Garantija —
V Komunizmas, Kapitalizmas ir Nuosavybė
VI Darbuotė ir Nuosavybė .............................. —
VII Laisvė ir Respublika.......................... ——

KOMUNIZMAS, KAPITALIZMAS IR 
NUOSAVYBĖ

(Kalba pasakyta Sausio 9, 1939)
Kai darbas prisiims šią Atsakomybę 

ir kai kapitalas sutiks ją pasidalint, tada mes 
turėsime tos laisvės atgimimą, su kuria A- 
merika pradėjo. Tada laisvės simbolis Jung
tinėse Valstybėse nebus dykų pietų stalas, 
bet bus Laisvės Paminklas; tada laisvės į- 
kVėpimas bus tas, kuris kybodamas ant Kry
ktais, taip savitiosi Savo Kūną, kad galėjo 
mums Jį duoti, kaip mūsų Gyvenimą, ir kUriš 

fj £BufiDaugiau)

lietuvių Katalikų Seimelis
■ ■■■ n.' i

Šeštadienį, (Jurgio WOšhingtono diehoj), Vasario 
22 d., 1941 mettis, šv. Roko pat. šūlėje, Moiitėllo, Mass., 
L. R. k. Federacijos N. Anglijos Apšktitis šaukia Nau
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį ptašoihė katali
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
Seimelį nevieri draugijų atstovus, bet it įvairius veikė
jus ir profesijonalUs. Šis Seimelis tufėtų būti viėhks 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač 
šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvį.

Seimelio tvarką it eigą paskelbsime Vėliau. 
Kun. K. Vasyš, Dvasios Vadas, 
Antanas ZaVėtkas, Pirmininkas, 
Benediktas Jėkutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.
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Penktadienis, Sausio lf, 1941 DŽBBINIims
Totalitariniai Rėžimai Ir Tvarka

PIJUS XII IR TAIKA

KALBA, LAPKRIČIO 24 D., 1940 M.
Brangieji Mano Vaikeliai:
šios dienos Evangelija atpasakoja mums dalį 

Viešpaties Jėzaus Kristaus kalbos, kai Jis atsakė į 
Apaštalų pakiatisimą, kada gražiosios Jeruzalės šven
tyklos sunaikinimas įvyksiąs, taip kad akmens nebus 
palikta ant akmens; ir koks būsiąs Jo antrojo atėjimo 
į pasaulį ženklas? Kristus kalbėjo Apaštalams, kaip 
šv. Matas mums sako, sėdėdamas ant Alyvų kalno ir 
žiūrėdamas žemyn į Jeruzalės miestą ir į didžiulę 
šventyklą.

Dievo Žodis tapęs Kūnu, Pakeleivis žemėje ir am
žių Baimė, pasirodė visoje didenybėje, kaip Pranašas 
virš visų pranašų. Jis, pasaulio ir žmogaus Kūrėjas, 
praeities ir ateities, kas nuo Jo priklauso, Teisėjas, už
ima žmonijos istorijoje žymiausią vietą, kaip Skelbė
jas senosos šventyklos sunaikinimo ir Izraelio sūnų 
išsklaidymo, taip kaip Jis pirmiau pažadėjo pastatyti 
ant Petro naują šventyklą^ Savo nesugriaunamą Baž
nyčią.

Jis pasirodo, kaip Skelbėjas Savo antrojo atėjimo 
kada “pasirodys danguje Žmogaus sūnaus ženklas, ir 
tuomet visos žemės giminės raudos ir išvys Žmogaus 
Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didele galybe it 
didenybe. Jis siųs savo angelus su trimitu ir su skar
džiu balsu, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių 
vėjų, nuo vieno dangaus pakraščio iki kitam... Štai Aš 
jums iš anksto paskelbiau. Dangus ir žemė praeis, o 
Mano žodžiai nepraeis.” (Mato 24, 25-35).

Tiesa
Dangus ir žemė praeis, šita žemė, kurioje esame, 

kurią savo kaktos prakaitu išdirbame, kurią savo aki
mis matome, kurią žmogus geležiniais įrankiais ardo 
ir drąsko, kad surasti praeities mirusiųjų karstus, ne
žinomųjų kraštų liekanas, užgesusių ugniakalnių ga
rus ir ugnį, kas visa sudrumsčia žmogaus svajones ir 
suardo jo ramybę, visa šita žemė praeis.

Šita senoji mūsų žemė praeis; ji dabar žmonėms 
atrodo per maža ir nebegali patenkinti jų godumo, 
neš jie sukūrė tokį gaisrą, kad praneša visus istorinius 
įvykius ir didžiausius perversmus.

Šita žemė praeis ir mes visi turėsime stoti prieš 
Amžinąjį Teisėją, kad kiekvienas gautų atlyginimą ar 
batismę, žiūrint jo darbų, ar jie buvo geri ar blogi, bet 
Kristaus Žodis nepraeis.

Jėzus Kristus apskelbė Apaštalams, kad amžių 
bėgyje Jo Bažnyčia ir visas pasaulis patirs daug nelai
mių. Tačiau tuo pat metu paliepė jiems budėti, kad jų 
kas nėsuklaidintų. “Nes,” Jis jiems sakė, “jūs išgirsite 
kalbant apie karus ir apie karų gandus. Žiūrėkite, 
kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad tai įvyktų, bet 
tai dar ne galas.”

Kristus Su Mumis
Ne. Dar ne pasaulio galas. Kristus, nors užžengė 

į dangų, yra su mumis per visas dienas, ir šiose karų 
ir karų gandų dienose. Mums nereikia išsigąsti, kaip 
Apaštalai neišsigando skelbdami Evangeliją.

Bet jei šių dienų nelaimės ir nepalaužia mūsų dva- 
vienok mes jaučiame, kad dabarties valanda

dalį

Jei tvarkinga valstybe 
pavadinsime tokią, kur rei
škiasi politinis vieningu
mas ir tautinių pajėgų su
derinimas, ekonominio bei 
kultūrinio gyvenimo pla
ningumas, soeialinis tei- _ 
singumas ir teisių lygybė zę. Vieši rinkimai paskirtų 
gyventi, vyriausybės pa-'atstovų ar alternatyviniai 
stovumas ir jos veikimo ii- plebiscitai yta buvusių po- 
gametės perspektyvos, tai litinių laisvių liudytojai. I- 
totalitariniai rėžimai, ap- dealas pasirinkti politinę 
skritai, galėtų pasigirti programą ir vadą pagal sa- 
pasiekę maksimuin tvar
kos.

Mūsų laikų totalitariz-“P^P^ntam" račiui, 
mas yra pasiekęs politinį 
vieningumą, koordinavęs kūryba suimta į “keturių- 
politišką tautų energiją i-' penkių metų” planą reples, 
ki nematyto laipsnio ir tuo arba į ideologinės policijos 
būdu sukūręs milžiniškas direktyvas, 
pajėgas. Ekonominis pla
ningumas totalitarinėse 
valstybėse tapo realybe. 
Planinga kultūrinė politika 
atidarė perspektyvas. So
cialiniai išnaudotojai paža
boti arba kruvinai likvi
duoti. Tačiau totalitarinė 
valstybės pasidarė nepaly
ginti baisesniu išnaudoto
ju, bet tas išnaudojimas 
apvilktas dekoratyviniais 
“kolektyvinės tarnybos” 
drabužiais: neteisingumas 
iki tikro laipsnio išnyko, 
nes bendrame visų būklė 
susilygino. Tiesa, šiandien 
masėms pasidarė prieina
mos pramogos, kurios »ki 
šiol joms buvo nepasiekia
mos.

Pagaliau, valdžios pasto
vumas įgalina vesti ilgalai
kę politiką. Žinoma, visa 
tai tenka laikyti tvarkos 
laimėjimais.

Bet kokia kaina yra su
mokėta už tą “tvarkos ide-

alo” laimėjimą? Pirmiau
siai, už “tvarką” sumokėta 
laisve. Iš politiškos laisvės 
teliko fikcijos šešėlis, kurs 
leidžia piliečiui pasakyti 
“taip”, tikrumoje pareiga 
pasisakyti už valdžios te-

- •

vo sąžinės pakeista parei
ga aklo klusnumo tautos

Ekonominė bei kultūrinė

v •

.♦

saugojančias 
net literatus ir mokslinin
kus, kad jie laikytųsi “ge
neralinės linijos.”

Valdžios pastovumas į- 
gytas kruvinu teroru ar 
“likvidacija” maištininkų 
bei perdaug savarankiškių 
bendradarbių.

Tačiau pati didžiausia 
ir baisiausi aauka —tai są
žinės ir minties laisvės ne- 
tekiihas. ftėžimui paauko
ta tiesos, gėrio ir grožio 
idealai. Totalitarinėje vals
tybėje tiesa yra tai, kas 
derinasi su grupės, intere
sais: gėris — kas tarnauja 
grupės tikslams; grožis tu
ri tarnauti kolektyvo tik
slams.

Ar tauta ilgai mokės to
kią aukštą kainą už stabili
zuotą “tvarką?” Tai pri
klauso nuo to, kiek kuri 
tauta brangina tas verty
bes, kurių yra netekusios.

Dr. Pranas šacikauskas.

“Darbininko” Skaitytojų Dėmesiui
LDS. Centro Valdyba 

nuo sausio 15 d. iki kovo 
15 d., skelbia “Darbininko” 
vajų. Paprastai, “Darbi

ninko” kairia metams yra 
$4.00, pusei metų $2.00; bet 
Vajaus metu laikraščio kai 
na sumažinama iki $3.00 
metams, pusei metų — $1. 
50.

Kas atnaujins arba užsi 
prenumeruos “Darbinin
ką” metams iki kovo 15 d., 
prisiųsdamas $3.00 ir 10c. 

aktualėms lėšoms padengti 
, tas gaus gražų, spalvuo
tą sieninį religinio turinio 
kalendorių. Taigi, prašome 
pasinaudoti vajaus proga.

* AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ * 

APSIDRAUDIMO TVIRTOVE 
SVARBIAUSIOS INFORMACIJOS AME LRKSA

sios,
žmonijos istorijoje yra tų didžių nelaimių valanda a- 
pie kurias Jėzus Kristus kalbėjo Apaštalams. Jūs, 
brangieji vaikeliai, žinote, kad šitas naujas ir žiaurus 
karas, kuris taip skaudžiai vargina Europą ir visą 
pasaulį, skausmais spaudžia Mūsų širdį ir tą tėvišką 
meilę, ktiri eina iš Dievo uždėtos Mums pareigos vi
siems žmonėms; nes jūs gerai žinote, kad skausmas 
yra pasigailėjimo ir meilės kūdikis.

Ar Jėzaus Kristaus Sopulingoji Kančia nėra išda
va Jo meilės prie mūsų? “Dievas taip numylėjo pasau
lį (Jo. 3,10)....

Laike iškilmingo Savo įėjimo į Jeruzalę, kurį Jė
zus taip mylėjo, artindamasis prie miesto ir apie jį 
mastydamas, ai* Dieviškasis Atpirkėjas dėl jo likimo 
neverkė? Jis tada sakė: “Kad gi ir tu ir tai šitą savo 
dieną pažintumei, kas tau neša ramybės” (Luko 19, 
42).

Kaip mūsų Dieviškasis Atpirkėjas verkė Jeruza
lės, taip Jo Vietininkas žemėje verkia, matydamas Eu
ropą ir visą pasaulį žiauriame kare. Mes visą darėme, 
kad būtų taika tarp tautų, žinodami, kad Mūsų yra 
pareiga būti tarnu ir taikos skelbėju, rodyti pasauliui 
galybių Viešpatį, Kuris sudaro taiką ne per karo lau
kų kraują; bet per Savo Kryžiaus kraują, suderinant 
visa su Savimi, ar kas yra žemėje, ar danguje. (Kol. 
1, 20).

’ Klctusitttdt Apsvarstymui
1. kokia proga Popiežius pasakė šitą kalbą?
2. Kodėl Pijus XII liepia žmonėms neišsigąsti karo 

ir karo gandų?
3. Kodėl įvyko senovės Jeruzalės miesto sunaikini

mas?
4. Ar ginklų nugalėjimu galima tikėtis pastovios 

taikos?
5. Koks turi būti teisingos ir pastovios taikos pa? 

grindas?

Pijaus XII Kalba Apie Taika
Pasakyta Lapkričio 24, 1940.

Brangieji Mano Vaikeliai,
Šios dienos Evangelija atpasakoja mums dalį Vie

špaties Jėzaus Kristaus kalbos, kai Jis atsakė į Apaš
talų klausimą kada įvyksiąs gražiosios Jeruzalės šven
tyklos sunaikinimas, taip kad net akmens nebus pa
likta ant akmens; ir koks busiąs Jo antrojo atėjimo į 
pasaulį ženklas. Kristūs kalbėjo Apaštalams, kai šv. 
Matas mums sako, sėdėdamas ant Alyvų kalno ir žiū
rėdamas žemyn į Jeruzalę ifr didžiulę šventyklą. Tai 
yra sykiu liūdnas ir ryškiai altinis Vaizdas.

Dievo Žodis stojosi Kūnu. Pakeleivis žemėje ir bū
siančių amžių baimė, pasirodė Visoje didenybėje, kai 
Pranašas virs pranašų, pasaulio it žmogaus Kūrėjas, 
praeities ir ateities Teisėjas, nuo Kurio visa priklauso, 
užima žmonijos istorijoje žytiiiausiį vietą, kaip Skel
bėjas senosios šventyklos sunaikinimo ir Izraelio sū
nų išsisklaidymo, tikrai kai Jis pirmiau pažadėjo pa
statyti ant Petro naują Šventyklą, Savo nesugriauna
mą Bažnyčią.

Jis pasirodo, kai Skelbėjas Savo antrojo atėjimo, 
kada pasirodys danguje Žmogaus Sūnaus ženklas, ir 
tuomet visos žemės giminės raudos ir išvys Žmogaus 
Sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didele galybe ir 
didenybe.

“Jis siųs savo angelus su trimitu ir su skardžiu 
balsu, ir jie surinks Jo išrinktuosius iš keturių vėjų, 
nuo Vieno dangaus pakraščio iki kitam...

“Štai, Aš jums iš anksto paskelbiau... Dangus ir 
žemė praeis, o Mano žodžiai nepraeis” (Mato 24, 25- 
$5).

Klausimai Asvarstymui
1. Kokia proga Pijus XIt pasakė šitą kalbą?
2. Ką jis prašė tą dieną pasaulio katalikų daryti?

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

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

AUGUSIŲ SKYRIAUS 
CERTIFIKATAI

Apdraudos certifikato didumas nuo 
$150.00 iki $2.000.00. Mėnesinės ir meti
nės mokestys telpančios mokesčių lente
lėse yra pilnos, tai yra, ten įskaityta ir 
Lėšų Fondo mokestys.

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

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

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

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

CERTIFIKATŲ REZERVAI

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

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

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

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

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

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

Paid up Assessments insurance Extended
Endowment Paid
Insurance to end of

$ 41.00 3rd year 1 year and 209 days
62.00 4th year 2 years and 152 days
83.00 5th year 3 years and 113 days

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

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

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

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

PAŠALPOS SKYRIUS
Nariai gali kartu įstoti ir pašalpos sky- . 

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

Įsirašanti nariai kartu ir pašr’pon, Lė
šų Fondan moka per mėnesį penkis centus 
ekstra.

JAUNAMEČIŲ SKYRIUS
KLASĖ A.—Klasėje A priimama nuo 

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

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

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

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

Įsirašant Susivienyman Įstojimo 
duoklės nereikia mokėti.

ORGANIZATORIAMS 
INFORMACIJOS

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

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

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

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

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

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

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

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

st



Penktadienis, Sausio 17, 1941

^=ai~jEm3g!3!^-^3gamm^nTrT;'rgria'a»iaaBigr-r:

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTELLO. MASS
Sausio 5 d. Jėzaus Vardo D- 

ja šventė savo metinę šventę. 
Viso Brocktono 8 parapijų drau
gijos apvaikščiojo šią šventę la
bai iškilmingai. Pamaldos įvyko 
3.30 vai. Šv. Edvardo parap. 
bažnyčioje. Šv. Roko lietuvių 
parapijos Jėzaus Vardo draugi
ja prie šios metinės šventės pri
sidėjo skaitlingai.

Sausio 12 d. Jėzaus Vardo D- 
ja bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos ir po pamaldų įvyko susi
rinkimas. Susirinkime kalbėjo 
dvasios vadas, klebonas kun. 
Švagždys, pareikšdamas, kad 
draugijai reikėtų pritraukti 
daugiau jaunų vyrų. Klebonas 
sutiko visiems Šv. Roko parapi
jos vyrams laikyti rekolekcijas.

paga- 
ir pa-

pirmi-

bendri pusryčiai. Kaikurių na
rių žmonos ir dukterys 
mino skanius pusryčius 
tarnavo prie stalų.

Šv. Vardo draugijos
ninkas p. Vincas Kudirka pra
dėjo programą įžangine kalba ir 
pakvietė p. Antaną Kneižį būti 
toastmasteriu. Pasakyta daug 
turiningų kalbų. Iš profesiona
lų kalbėjo adv. Benjaminas Sy
kes, Dr. Antanas Gasson, vais
tininkas Antanas Mickunas ir 
kiti. Kalbėjo daugiausia jau
nuoliai, kurių nemažai priklau
so prie Šv. Vardo draugijos.

Pasibaigus kalboms, padary
tas trumpas susirinkimas. Val
dyba palikta ta pati.

dabartinę Lietuvos padėtį 
Lietuvai Gelbėti Fondo vajų. Po 
paaiškinimo draugija paaukojo 
110.00 Lietuvai Gelbėti Fon

dui. Draugijos valdybon išrink
tos šios: pirm. I. Tvaskienė; 
vice-pirm. A. Smilgienė; rašt. 
B. Adomaitienė; fin. rašt. A. 
Novikienė; ižd. M. Cvilikienė; 
iždo globėjos — J. Babilienė, 
O. Ruškienė ir M. Balutienė. 
Board direktorės — U. Paznio- 
kienė, L. Smelstorienė, A. Da- 
lelienė; atstovės į Federacijos 
skyrių — D. Jasionienė ir E. 
Kodienė.

DAYTON, OHIO WATERMIRY, CONN.

I
Worcester, Mass.

SALE EINA VISU 
ISSISIUBAVIMU! t

Kailinių Kainos Kyla!
L.D.S. 69-tos kp. metinis su

sirinkimas įvyks sausio 19 d. po 
antrų Mišių, parapijos svetainė
je. Visi nariai prašomi atsilan
kyti ir užsimokėt duokles. Taip
gi bus rinkimas valdybos 1941 
metams.

iiI

Sekmadienį, sausio 26 d., 1 
vai. po pietų, parapijos senojoje 
mokykloje įvyks LDS. 5-tos kp. 
metinis susirinkimas, j kurį nuo
širdžiai kviečiame visus LDS. 
narius dalyvauti ir užsimokėti 
metines duokles.

Jonas Totilas, rašt.

PRAKALBOS

Sausio 17 d.. 7.30 vai. Šv. Ro
ko parapijos svetainėje įvyks 
svarbios prakalbos. Kalbės adv. 
Stasys Gabaliauskas apie Lietu
vos padėtį. Visi lietuviai kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

J. Jeskelevičtus.

NORIOOO, MASS
Sekmadienį, sausio 12 d. Šv.

Vardo draugijos nariai laike 8 
vai. ryto šv. mišių Šv. Jurgio 
lietuvių par. bažnyčioje bendrai 
priėmė šv. Komuniją.

Po mišių parapijos svetainė
je įvyko tos draugijos bendri

Antradienio vakare, sausio 
14 d., parapijos svetainėje įvy
ko Lietuvos Vyčių 27 kuopos 
susirinkimas. Kuopa paskyrė 
$5.00 Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Nutarė rengti šokius, vaidini
mą, judamus paveikslus. Į val
dybą išrinko šiuos narius: pirm. 
Pranas Cvilikas; vice-pirm. Bro
nius Kudirka; rašt. Marijona A- 
vižinytė; fin. rašt. Ona Gaidu
lytė ; ižd. Pranas Nevinskas; 
maršalka — Jonas Navickas; 
atstovai į Federacijos skyrių — 
Antanas Kneižys ir Pranas Cvi
likas.

Sausio 8 d. parapijos svetai
nėje įvyko Moterų Draugijos su
sirinkimas. Pirm. I. Tvaskienė 
pakvietė Federacijos atstovą 
Antaną Kneižį paaiškinti apie

Iš Lietuvos Atvykusio Adv. Gaba 
liausko Prakalbų Maršrutas

Sausio 10 d. vakare Norwood 
Sport Center bowling alleys žai
dė So. Bostono lietuvių bowlerių 
ratelis su Norwoodo bowlerių 
rateliu. So. Bostono ratelis pa
darė 1935 pins, o Norwoodas 
1957. Vadinasi, Norwoodiečiai 
aimėjo 22 kėgliais.

So. Bostono ratelį sudarė šie: 
p. Juozas Pečiulis, adv. Juozas 
Cunys, D. A. Zaletskas, p. G. 
Galės, Dr. A. Kapočius, adv. Jo
nas Grigalus, Dr. Dusevičius. 
Norwoodo — T. Balutis, J. Ja- 
sionis, adv. B. Sykes, Dr. A. 
Gasson, F. Nevinskas, B. Kudir
ka ir N. N.

Sekmadienį, sausio 19 d. va
kare, Šv. Jurgio lietuvių para
pijos svetainėje, St. James St. 
įvyks Sodalicijos draugijos va
karas. So. Bostono Sodalietės, 
.kun. K. Jenkaus vadovybėje, 
suvaidins gražų veikalą “Prara
stas Pašaukimas.” Įžanga maža. 
Visi lietuviai lai pamato gražų 
vaidinimą. CSN.

NASHUA, N. H.

I. J. Fox kailinių krau
tuvė šiandien nuo pir
mos Sausio paskelbė 
January Sale — Sau
sio Mėnesio Išparda
vimą, kuris eina dideliu išsiubavimu. Šiame iš
pardavime nevien kailinių kainos yra labai nupi 
gintos, bet čia yra ir didelis kailinių pasirinkimas. 
Čia galima gauti nuo mažiausio saizo iki didžiau
sio.

Atėjusios į krautuvę reikalaukite, kad Jums 
patarnautų lietuvis šios firmos atstovas p. B. Ko
raitis, kuris yra kailinių ekspertas. Jis primieruos 
kailinius pagal jūsų figūros ir skonio. Per jį pirk
damos kailinius gausite 10% nuolaidos.

Čia galima išmainyti senus kailinius į naujus. 
Už senus duodame didelę nuolaidą. Galite įsigyti 
kailinius labai prieinamomis sąlygomis, įmokėda- 
mos mažą dalį, o balansą mokėti kas mėnuo pagal 
išgalės. Taigi, pasinaudokite Sausio mėnesio Iš
pardavimu, ateikite į I. J. Fox krautuvę šiandien 
ir įsigykite naujus elegantiškus kailinius, kol kai
nos yra žemos. Reikia žinoti, kad kailių kainos 
dabar labai kylą. Kitais metais šiuo laiku gal už 
tokius pat kailinius reikės mokėti 45% daugiau. 
Taigi, pirk juos šiandien!

I
t

Sv. Kai ro Parapija
Auksinis Jubiliejus

Pirmutinė ir seniausia lietu
vių Šv. Kazimiero parapijos pa- 

'šelpinė draugija iškilmingai mi- 
jnės auksinį jubiliejų, sausio 19 
j dieną. Tą dieną Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų bažny
čioje bus atnašaujamos šv. mi
šios už mirusius draugijos na
rius. Tą pačią dieną 3 vai. po

a 
I
I 
Ir
’ pietų bus koncertas, o 6 vai. va- 
| kare bus bankietas L. U. salėje 
y ant Vemon gatvės. Įžanga į 
I bankietą tik $1.00.

Kviečia komitetas.

teris ir vieną brolį, gyvenantį 
Maine valstijoj;

Petrą Snarskį, sulaukusį 45 
m., neilgai sirgęs mirė, palikda
mas žmoną Petronėlę, 3 dukte
ris ir 3 seseris;

Jievą Sinkevičienę, sulaukusią 
virš 70 metų, mirė dideliam nu
liūdime palikdama 3 sūnus, 4 
dukteris, 3 seseris, 2 anūkų ir 
du pro-anūku;

Simoną Kašėtą, sulaukus 55 
m., p oilgos ir sunkios ligos mi
rė, palikdamas žmoną Agniešką, 
3 sūnus, 4 dukteris, 4 brolius 
(du Lietuvoj) ir dvi seseris 
Lietuvoj.

Sausio 11 dieną į Bostoną atvyko adv. Stasys Ga
baliauskas ,kuris neseniai atvyko iš pavergtos Lietu
vos. Jis išgyveno po Sovietų raudonųjų valdžia Lietu
voje tris mėnesius. Į Ameriką atvyko su savo šeima 
kaipo imigrantas, nes jo žmona yra Amerikoje gimusi 
ir augusi.

Pavergtoje Lietuvoje jis ne tik matė žiaurų so
vietų komisarų rėžimą, bet pats su šeima patyrė. Jis 
savo prakalbose labai įdomiai pasakoja kaip sovietai 
terioja mūsų tėvynę, areštuoja, kankina ir žudo lie
tuvius. Raudonųjų siautimas Lietuvoje yra baisus ir 
šiurpulingas.

Sekmadienį, sausio 12 d. adv. Stasys Gabaliauskas 
jau kalbėjo So. Bostone ir Cambridge. Prakalbos bu
vo sėkmingos. Daug žmonių išgirdo apie tikrą paverg
tos Lietuvos padėtį. Jeigu kurios lietuvių kolonijos 
dar nepasikvietė adv. Gabaliausko kalbėti, tai nuošir
džiai patariame tai padaryti, nes jis savo kalbomis įti
kina ir karščiausius Lietuv. pavergėjų rėmėjus. Komu
nistų suklaidinti lietuviai turėtų pasiklausyti adv. Ga
baliausko kalbų, ir ne tik pasiklausyt, bet ir paklausti 
kas nesuprantama. Ypatingai turėtų ateiti visi tie, 
kurie džiaugiasi Lietuvos pavergimu, būtent, komuni
stai, ir gal pasiklausę adv. Gabaliausko prakalbų, išsi
žadės dirbę išgamų darbą išeivijoje.

ALRK. Federacijos Naujos Anglijos apskritis 
skelbia šiokį adv. S. Gabaliausko prakalbų maršrutą:

Sausio 17 d. — 7:30 vai. vakare, Šv. Roko lietuvių 
par. svetainėje, Montello, Mass.

Sausio 18 d. — Hudson, Mass. Eagles svetainėje, 
58 Main St., 7:30 vai. vakare.

Sausio 19 d. — 4 vai. po pietų Aušros Vartų par. 
svetainėje, Highfield Rd., o vakare Šv. Kazimiero pa
rapijoj, Worcester, Mass.

Sausio 21 d. — Gardner, Mass.
Sausio 22 d. — Athol, Mass.
Sausio 23 d. — Greenfield, Mass.
Sausio 26 d. — 2 vai. po pietų Gedimino Piliečių 

klūbo svetainėje, 324 River St., Haverhill, Mass. ir 7 
vai. vakare Šv. Pranciškaus lietuvių par. svetainėje, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass.

Sausio 28 d. — Manchester, N. H.
Vasario 2 d. — Lowell, Mass. ir Nashua, N. H.
Vasario 9 d. — 3:30 vai. po pietų Šv. Jurgio lietu

viu par. svetainėje, St. James St., Norwood, Mass. ir 
7:30 vaL vakare, šv. Kazimiero lietuvių par. svetainėje, 
Smith St., Providence, R. I.

Visais prakalbų maršruto reikalais rašykite adre
su: Mr. A. F. Kneižys, 366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Sausio 12 d. Lietuvių Koope
ratyvo įvyko susirinkimas. Iš 
apyskaitos paaiškėjo, kad perei
ti metai buvo pasekmingi. Na
riai turėtų daugiau paremti 
krautuvę, nes viso yra 170 na
rių, ir krautuvė padarytų dau
giau pelno. Šiems metams iš
rinkta vedėjai tie patys —krau
tuvės vedėjas J. Arlauskas, klū
bo — J. Čaplikas. Abu yra jau
ni vyrukai. Linkime geriausio 
pasisekimo.

Šv. Kazimiero Pašalp. drau
gija veikia gerai. Narių turi a- 
pie 400, turto apie $1,700.00. 
Dabar vyksta jaunimo vajus. 
Jaunimui įstojimo mokestis pa
naikintas.

Sausio 26 d. įvyks 42-ji me
tinė vakarienė O’Donnell sve
tainėje. Įžanga $1 vyrams, 50c 
moterims. Narių tikietai vardi
niai. Nedalyvavusieji turės užsi
mokėti. Rengimo komisiją su
daro: V. Kupčiūnas, K. Nadzei- 
ka, M. Žiedelis ir V. Urbanavi
čius.

L.D.S. 65 kp. susirinkimas į- 
vyks sausio 19 d., po pamaldų. 
Nariai prašomi visi dalyvauti, 
neužsimokėjusieji prašomi atsi
lyginti už “Darbininką”.

Ali WASHINGTON STREET. 
Boston, Mass

LOS ANGfiES, CAL
pe- 
ly- 

nors

Čia dabar lynojantis oro 
riodas, arba lyg vasara su 
tumi rytinėse valstijose, 
čia nėra tokių smarkių lytų,
kaip rytinėse valstijose. Po ly
taus vėl būna gražus oras. Čia 
nereikia nuo šalčio bei speigo 
drebėti, čia kaip ir visą vasaros 
laiką.

Tikrieji lietuviai pradeda ar
čiau susipažinti, ir dažniau su-

bus didelė lietuvių kolonija.
Ir būtų tikrai pageidaujama, 

kad lietuviai, kurie gyvena sun
kiose gamtos aplinkybėse, ken
čia karštį ar šaltį, čia atvyktų. 
Čia to viso nėra, čia amžina va
sara. Gamtos atmosfera sveika, 
daugelis net pagyja be jokių gy
duolių, sirgę įvairiomis ligomis. 
Čia visiems vietos yra kol kas, 
žinoma, toliau bus sunkiau ap
sigyventi. J. K. Mikas

L.D.S. 7 kuopos Beano ir pra
kalbos gerai pasisekė. Spėjama, 
kad bus gražaus pelno. Kalbėjo 
“Darbininko” redaktorius A. 
Kneižys ir kun. A. Petraitis. 
Gerbiami kalbėtojai ragino ka
talikus vienytis ir kovoti prieš 
laisvamanių spaudą ir reikalą 
remti savąją katalikiškąją spau
dą. Todėl lai kiekvienas katali
kas šiais 1941 metais užsipre
numeruoja laikraštį “Darbinin
ką”, nes tai yra didžiausias ir 
turiningiausias lietuviškas laik- 

į raštis. Skaitydami laikr. “Darbi
ninką”, sutaupysite pinigų, nes 
laikraštis “Darbininkas” kai
nuoja tik $3.00 į metus ir išeina 
du kart savaitėje. D-s.

Jaunas, vos 11 m., sulaukęs 
Pranas Smith, Juzės Jokubaus- 
kaitės - Smith sūnelis, po ke
leto savaičių sunkios ligos, ne
tikėtai mirė.

Visi virš minėti a. a. lietuviai 
iškilmingai iš Aušros Vartų par. 
bažnyčos palydėti amžinastin. 
Lai būna jiems lengva šios ša
lie žemelė.

Aušros Varly Parapija
pra- 
kal- 
per

Kle-

j

sirinkti į laikiną letuvių bažny- Taupykite Vartotas Pašto 
lenktas!

Nors jau keletą savaičių 
bėgo, bet parapijiečiai dar 
ba apie įgytus įspūdžius 
Kalėdas mūsų bažnyčioj,
bono gražus pasveikinimas, cho
ro žavėjantis giedojimas ir į- 
spūdingas išpuošimas “Kūte
lės” visus sujaudino ir visų 
maldos kilo prie Aukščiausiojo, 
kad mus apsaugotų nuo baisaus 
karo, kuris siaučia Europoj.

Šią savaitę “Teletypistų” su
važiavime Washington, D. C., 
dalyvauja ir mūsų parapijietė 
p-lė Felicija Zakaraitė, kuri y- 
ra Naujoj Anglijoj gerai žino
ma, buvusi šio apskričio Soda
liečių pirma pirmininkė, taipgi 
Aušros Vartų par. Sodaliečių 
pirmininkė kelis metus. Beje, 
p-lė Felicija su savo mamyte 
gražiai pasidarbavo išparduoda
mos daug bilietų dėl Kaskas 
koncerto.

Vincenta Kielienę, kuri taipgi 
pasižymėjo išparduodama daug 
bilietų virš minėtam koncertui, 
buvo susirgus gripu, bet jau 
sveiksta.

Ar norite prisidėti prie tikro

Vietiniai anglų laikraščiai 
daug rašo apie lietuvį Adolfą 
Kisielių (Kissell), kuris pasižy
mėjo Boston College football 
rungtynėse, New Orleans. Net 
sudarytas komitetas ir ruošia
mas jam pagerbimas, kuris į- 
vyks sausio 19 d., senosios High 
School auditorijoje. Manoma, 
kad pagerbime dalyvaus ir daug 
lietuvių. Jo mamytė yra L.D.S. 
narė. Alfonsas buvo ilgą laiką 
patarnautojas prie mišių.

Sunkiai serga Mykolas Boruta, 
Jonas Nazeckas ir Izabelė Ta- 
mulionienė. kuri nusilaužė ran
ką.

Linkime visiems greitai pa
sveikti.

čią. Bet ir tų tarpe dar vis yra 
abejojančių. Kaikurie sako, kad 
čia negalinti būti lietuvių para-į 
pija, nes negali lietuviai jos už- misijonieriško darbo? Taupykite
laikyti; tai vis įtaka ex-lietuvių, vartotus pašto ženklus! Štai 
kurie buvę lietuviai, bet parsi-, lengvas ir visiems prieinamas 
davė kraugerio Gruzino ir žydų 
įtakai ir jiems dabar aklai tar
nauja. Labai būtų laikas nuo to
kių atsiskirti, nes vėliau ir jie 
patys lieka toki pat Lietuvos ir 
lietuvių pardavikai.

Lietuvių parapijos reikalai 
nors sunkiai, bet eina geryn. 
Jau apžiūrėtas tam tikras pato
gus namas, kuriame bus galima 
nors laikinai t,určti savo vietą, 
lietuvišką centrą, ir jame pra
dėti kurti parapija, auginti tik
ruosius lietuvius, tikruosius pa- 
trijotus, senovės būdo lietuvius, 
ir, žinoma, jų čia rasis.

Čia neseniai atvyko pora jau
nuolių iš Wisconsin valst., An
tanas Druktenis ir Petras Vens- 
kus. Jaunuoliai čia gimę, bet 
taip gražiai kalba lietuviškai, 
kad tikrai atrodo, kad jie iš 
Lietuvos atvykę. Garbė tokiems

būdas, kuris misijoms neša di
delės naudos, o bendradarbiams 
gausių nuopelnų.

Šioj srity j daugiausia gali pa
sidarbuoti kurie dirba ofisuose, 
krautuvėse, bankose ar panašio
se vietose, kur kasdien pareina 
daug pašto.

Nuplėšiant pašto ženklus, 
saugumo dėlei malonėkite apie 
patį ženklą palikti apie pusę co
lio (ar mažiau) popiero.

Kada susidarys keletą svarų 
pašto ženklų, siųskite juos “4th 
Class M aid” šiuo adresus

MISSION CLUB 
Marian Hills Seminary 

Hinsdale, Illinois

PHILADELPHIA, PA.

Laike dviejų savaičių nelabo
ji mirtis iš mūsų tarpo išplėšė 
net keturis gerus parapijiečius, 
būtent: a. a. Antaną Guduką, 
sulaukusį 65 netus, kuris mirė 
po trumpos ligos, palikdamas 
žmoną Oną ir 3 sūnus, 4 duk- 
Antanaitis Domininkas, Mažei
kienė Uršulė, Vaičiulėnas Jonas. 
Viso $30.00.

Aukos, surinktos per advoka
to Gabaliausko prakalbas, šv. 
Kazimiero parapijoj, Philadel- 
phijoj, sausio mėn. 5 d.:

Janušienė Morta ir Vaizglie- 
nė po $5.00. Po $1.00: Bekeris 
Juozas, Statkus Pranas, Augū- 
nienė Kazimiera, Ambrasienė 
Salomėja, Bražinskaitė Alė, Ki- 
vilienė, Bielskienė Ona, Norkie
nė Rozalija, Kanius Antanas, 
Laurutis Stasys, Pabriski Bar
bora, Valintienė Veronika, Lu
kas Adelė. Smulkios aukos $1.- 
25.

Dain. Marijona Čižauskienė 
apie 3 savaites sirgusi “gripu*’, 
jau pasveiko ir iškeliavo į New 
Yorką, kur šeštadienį, sausio 18 
d., pakviesta giedoti šliūbo me
tu vienoj airių parap. bažnyčioj. 

Koresp.

su-
Viso $24.35.

Darbai eina gerai. Daug jau
nesniųjų vyrų yra priimama 
darban. Dzūkelis.

Aukos Lietuvai Gelbėti,
----------------- „_T.-------------------- rinktos šv. Kazimiero parapi- 
lietuviams tėvams ir dar didės-į jos, Philadelphi joj: 
nė garbė tiems jaunuoliams, ku
rie taip gerbia savo tėvų ir jų 
tėvynės kalbą. Jiedu abu jau 
dirba, nes jauniems čia nesunku 
gauti darbas. Girdėti, kad čia 
rengiasi atvykti daugiau iš ry
tinių valstijų. Ir tikrai galima 
tikėtis, kad už kelių metų čia

Vaizgilienės šeimyna $10.00, 
Janušienė Matilda $5.00, Janu
šienės šeimyna $3.00, Vaintas 
Antanas $2.00. Po $1.00: Ta
mošauskas, Rimkevičienė Ieva, 
Juodeikis Kazys, Čepas Teklė, 
Karvelienė Marijona, Klemkai 
Jonas, Elzb., Ambrasienė M.,

'"V- • •
i “ į

FORDO RADIO VALANDA

Sekmadienį, sausio 19 d., va
kare, Ford radio valandos me
tu dainuos Metropolitan operos 
artistė Helen Traubel. Be šios 
dainininkė, kuri dainuos daug 
klasinių dalykų, gros Fordo 
simfoninis orkestras ir dainuos 
choras.

uenmsins noicns
Lietuviai, kurie atvykstate j Miami 
Beach, Florida, kvMiame užeiti j 

mūsų mederaitkai jrengt* 
viedMtj

HOTEL KODY
7643 Harding Avė. and 77 St.,

Miami, Beach, Florida 
(1-17)

■
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VIETINES zjnios
Naturalizavimas Ateivio, Kuris 

Legalizavo Jo Buvimą

T

ŽINUTES
Va- 
bus

Penktadienį, po šventai 
l^dai, bažnytinėje salėje, 
garbus Federacijos Skyriaus 
susirinkimas. Valdyba kviečia 
visus draugijų atstovus susirin
kime dalyvauti.

.............. ......... —...................... . .......
kiekvieną antradienio vakarą 
tuo pačiu laiku ir toje pačioje 
vietoje.

Visi pasinaudokime šia gražia 
proga h* pasimokykime bent 
.dek daugiau savo tėvų gražią 
r brangią kalbą, nes tai tikrai 

auksinė proga. Kurnant as.

šeštadienį, 7:30 v. v., prasi
dės Bažnyčios Vienumo Oktavos 
pamaldos, kurias ves misionie
rius Tėvas Domininkonas 
Pranciškus Yonkus.

kun.

Sekmadienį, sausio 19 d., baž
nytinėje salėje, 3 v. p. p. iki 6 
v. v. , nuo 7 v. v. iki 10 v. v., 
bus rodomi iš didelio teatro ju- 
domi ir kalbanti paveikslai. Po 
pietų paveikslai bus pritaikinti 
labiau vaikams. Vakaro progra
ma tiks labiau suaugusiems. 
Suaugę aukuoja 15c, vaikai 5c.

GRĮŽO L. MEDONIENt 
Sekmadienį, sausio 12 d. L.

Medoniene buvo išvykusi į Mon- 
treal, Kanadon. Ten pasisvečia
vusi pas Joną Gricių porą die
nų grįžo namo. P-no J. Griciaus 
/aišingumu ir kelione labai pa
tenkinta.

Sekmadienį sausio 26 d., baž
nytinėje salėje, filmininkas Ja
nuškevičius rodys paveikslus 
Lietuvos Gelbėjimo naudai. Bus 
ir kalbų apie pavergtą Lietu
vą.

ATIDAROMI LIETUVIŲ 
KALBOS KURSAI

Lietuvos Vyčių 17 Algirdo 
kuopa So. Bostone atidaro lie
tuvių kalbos kursus. Kursus ga
li lankyti visas Bostono lietuvių 
jaunimas. Viskas veltui. Kursai 
prasidės antradienį, sausio 21 
d., 7:30 vai. vakare, lietuvių 
parapijos svetainėje, 492 7th 
St., So. Boston. Kursai vyks

DAKTARAI

VAJUS IR BALIUS
Lietuvos Dukterų po globa 

Motinos Švč. draugija savo me
tiniam susirinkime sausio 14 d., 
1941 m. nutarė pravesti naujų 
narių vajų ir suruošti metinį 
balių, kokio Bostone, lietuvių 
tarpe dar nėra buvę.

Vajaus laike, kuris dabar ei
na, naujos narės bus priima
mos į draugiją be įstojimo mo
kesnio. Geriausia proga prie 
šios draugijos prisirašyti laike 
jos metinio Zurstų ir Kaklary
šių baliaus, kuris įvyks sausio 
25 d., 7 vai. vakare, Parapijos 
salėje, 492 E. 7th St., So. Bos
ton, Mass.

Visos moterys gaminasi kuo- 
įdomiausius žiurstus. Taipgi siu
va įvairius kaklaryšius. Vyrai 
tuos kaklaryšius gaus dykai. 
Kurių žiurstas ar kaklaryšis bus 
įdomesnis, tai tie gaus gražias 
dovanas.

Šiame žiurstų ir kaklaryšių 
konteste visi galės dalyvauti. 

Rašt.

Nors jau kiek ir vėlu kalbėti 
apie Kalėdas, bet pažiūrėkime, 
kaip mes Cambridžiečiai pralei
dome Kalėdų šventes, šiais me
tais Kalėdos buvo švenčiamos 
labai iškilmingai, nes buvo irįmutinis ir paskutinis. Bet, 
proga. Klebonui ir parapijie
čiams džiugu, kad jau ilgokas 
laiko tarpas, kaip parapija ne
beturi skolų. Nelabai senai įtai
syta nauji vargonai, o kiek lai
ko atgal išpuoštas bažnyčios 
vidus. Įtaisyta naujos grotelės, 
nauja sakykla, ir grindys už
tiestos rubber tile. Prieš pat 
šventes vienas geraširdis papuo
šė didįjį altorių, nupirkdamas 
gražias raudono aksomo užlai
das, o mylintieji gėles papuošė 
jį gėlėmis. Taip gražiai išpuo
štas Dievo namas kiekvieną 
traukte traukė į save, ir per 
Bernelių Mišias bažnyčia buvo 
perpildyta žmonėmis. Už šitą 
visą padėkos žodis tenka para
pijos kleb. Pranciškui Juškai-

Klausimas: Aš ką tik su- du vaikai ir mano žmona
čiui, nes vis jo pastangomis vi-' 
skas atsieketa. Dažnai jis pa-;
miršta save ir savo sveikatą, grįžau iš Kanados, kur ga- vartoja tą vardą. 1936 m. 
bėga, triūsia ir dirba, kad tik vau nekvotinę vizą. Gyve- tapau Amerikos piliečiu, 
pasiekus savo tikslo, darbe pir- nu čionais nuo 1929 m. Ma- padaviau vardą John Pel- 

ži- no žmona čia gimusi ame- ter. Kaip aš galiu dabar
noma, padėkos žodžio jis nerei- rikietė. Ar turiu laukti pamainyti vardus mano 
kalauja, jam užtenka ir yra penkis ar tris metus prieš žmonos ir vaikų ? Mano 
džuigu, kad parapijiečiai gerais padavimą pilietybės prašy- žmona' turi kiek turto ir 
norais remia jį. Kalėdų švenčių mo? pinigų banko j vardu Tan-
proga talkon buvo atvykęs kun. Atsakymas: Tamstos at- nėr, ir mano vaikai moky- 
Geraldas Motiejūnas passionis- važiavimas į šią šalį skai- kloj užregistruoti vardu 
tas. Dalyvavusieji Bernelių Mi- tomas nuo legalio įleidimo. Tanner.
šose, beveik visi ėjo prie Ko- Kaipo vyras Amerikos pi- j 
munijos. šios Kalėdos paliko lietės gali paduoti piliety- 
gražių įspūdžių, ir nevienam jos bes prašymą po trijų me- 
pasiiiks atmintyje ilgam laikui, tų legalės rezidencijos. 
Choras irgi gražiai pasirodė, ----------------------
matyt, choristai gerai išsilavinę, SUMAIŠYMAS VARDŲ 
ir labai gražiai ir sutartinai gie
dojo kalėdines giesmes. Vargo-

NAUJA VALDYBA

Sekm. sausio 12 d., 1941, į- 
vyko Sus. Liet. Rymo Katalikų 
Amerikoje 21 kp. susirinkimas 
bažnytinėje salėje. Rašt. S. Bu- 
drevieius išdavė narių stovį ir 
finansų atskaitą. Pasirodė, kad 
21 kuopa vėl gražiai tvarkos ir 
narių daugėja. Naujas valdybos 
sąstatas toks: Pirm. J. Zaikas, 
Vice Pirm. J. Glineckis, Rašt. 
A. Finelis, Kas. J. Siauris, Tvar. 
G. Šveinis. Tad nariai visais su
sivienijimo reikalais kreipkitės rainos, ir beabejo, 
pas l ašt. A. Pinelį, 355 K St., kad mes visi skaitlingai atsilan- 
So. Boston. Mitingai įvyks kiek
vieno mėnesio antrą sekmadie
nį parapijos salėje.

J. G-kis.

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapo6o$

517 E. Broadway,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 0 Ud 12,
1:30 iki 6 Ir nuo 6:30 Iki 0 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 Iki 12 vaL dieną 
8ubatomis nuo 9 Ud 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai 8q„ 
Camoridge, Maaa.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8

Br.J.CLamffii6 
(Seymour) 

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

X-Ray ir Peršvietimo aparataL 
Vai. 2-4-7-9. Tel. Ssu 2712

534 Broadway,
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
fiersdomis

Nas S ryto Iki 12 vai. diena.

■■■ .............—
Tel. Kiridand 7119

" -------S -

(Lietuvė gydytoja) 
400 Broadway, 

Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

Nuo 6 iki 8. 
SėkmadiOiiai* pagal sutarti-

tatorius, o Zarasų apskri
ties mokytojams beliko pa
ploti, kai buvo paminėtas 

į “didysis Stalinas”!
■ - - ■ ■

— Spalio 15 d. Kėdai
niuose vietos milicija pada
rė kratą pas Motelį Kope- 
lianskį ir surado odų, pa
ties Kopelianskio įvertini
mu 9-10 tūkstančių litų 
vertės. Motelis Kopelians- 
kis tuoj pat vietoje buvo 
suimtas ir pasodintas į ka
lėjimą. Kauno apygardos 
teismas nagrinėjo spalių 
31 d. ir Motelį Kopelianskį 
pripažino kaltu atsargos 
sudarinėjimu ir nubaudė 4 

i metams sunkiųjų darbų 
kalėjimo. Visa pas jį rasto- 

| ji oda konfiskuota.

i

Atsakymas: Tamsta pats 
užsidėjai tas bėdas. Tiki
me, jog tamsta padavei 
faktus apie apsivedimą ii 
du vaiku, kuomet išsiėmei 
pilietybės popieras. Tegui

Klausimas: Aš atvykau tavo žmona prašo piliety- 
nikas p. M. Karbauskas, beabe- į šią šalį tikru vardu -Jo- bes tamstos nauju vardu 
jo, yra geras muzikas, ir jis vi- ha.nn Pareltin ir šį vardą 
sado6 su choru gražiai pasiro- pats permainiau į John 
do.

ir tegul pamaino visas le- 
gališkas popieras ant to 

Tanner. Tuo vardu aš ap- vardo, geriausia jai kreip- 
iržiondion įįg pj’įe geTO advokato.sivedžiau, ir šiandien mano

PENNY SALE

Sausio 24 d., pentkadienio va-' 
kare, parap. svetainėje, Alum- 
niečiai rengia penny sale. Jų 
tikslas sukelti $100.00 sumą. Tą 
šimtų dolerių jie nori sukelti ir 
paaukoti svetainės ir klūbo sta-. 
tybaL Kaip teko girdėti, jie jau ‘ kariuomenei ir GPU valdi- 
turi $60.00. Tai labai gražus ninkams užėmus visus ge- 
darbas. Alumniečiai. kad ir jau-Iresnius Kauno butus, ypa- 
ni, bet, matyt, jie labai sutarti-; tingai vargingon padėtirf 
nai veikia. Jiems vadovauja pa-j pateko studentai. Tiek U-- 
rapijos vikaras kun. A. Baltru
šiūnas. Jie tikrai verti mūsų pa-

aš manau.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
Studentams Nėra Butų

Okupacinei sovietų

kysim į jų rengiamą penny sale 
vakarą.

—Vilniuje prasidėjo gy
ventojų surašinėjimas so
vietiškiems rinkimams.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

LAIMĖJO DOVANĄ
Šiomis dienomis p. A. Skirtus, 

“Vyčio”, Lietuvos Vyčių organi
zacijos organo redaktorius, pra
nešė p. Felicijai Grendelytei, 
kad ji laimėjo korespondentų 
konkurso dovaną — kun. dr. J. 
Starkaus “Lietuvių Kalbos Gra
matiką.” Sveikiname p. Feliciją.

Reikia pažymėti, kad p. Feli
cija Grendelytė yra ne tik gera 
korespondente, bet ji visuomet 
rašo lietuvių kalba ir ne tik 
“Vyčiui”, bet ir “Darbininkui.”

p. Felicija Grendelytė yra L. 
Vyčių Algirdo 17 kuopos vice
pirmininkė ir daug darbuojasi 
su jaunimu. Rap.

WORCESTER, MASS.

Sausio 19, 20 ir 21 dd., 
Bancroft viešbutyj įvyks 
Package Stores metinis 
seimas. Brockert Brewery 
pavaišins atstovus užkan- 
džiaias ir gėrimais pirma
dienio vidudienį. Rap.

IŠNUOMUOJAMAS 5 kamba
rių butas su visais baldais. 
Kambariai dideli, vieta gera — 

639 East 7th St., South Boston, 
Mass. Sužinoti vietoje arba te
lefonu ŠOU 2498. (17-21)

niversitete, tiek Veterina-! 
rijos Akademijos studentai 
buvo apnakvindinami ne 
tik tų mokyklų rūsiuose,' 
bet ir koridoriuose. Stu
dentams buvo įsakyta, kad 
jie atsineštų savo čiuži
nius, kurie nakties metu 
buvo išsklaidomi po rūsius 
ir koridorius, o dienai juos 
reikėjo suversti į bendrą

Sirgęs plaučių uždegimu Vla
das Jakas jau bagia pasveikti ir 
neužilgo iš ligoniųęs grįš namo. 
Sveikstančiam p. V. Jakui, lin
kime greitos sveikatos. A. D. krūvą. Studentai gyvena

Ot R POLK y
‘The psrpose ot the Associalfea skali 
be to lielp pre<rr»e the ideals and 
traditio>i> of our couatrr, t*ie Tnlteil 
Statės of America. to reterc ils taus 
and isspire others 1o resjMct and obey 
Ihem. and in a!I nays to aid in makin? 
thi> countrj grealer and better”

t Draugijų Valdybų Adresai

Liet Rymo Kat. Saldžiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus Pašel- 
pinės Draugijos metinis susirin
kimas įvyko sausio 13 d., 1941 
m. Buvo nutarta paskelbti va
jus ir priimti naujus narius per 
sekančius 3-ns mėnesius: sau
sio, vasario ir kovo su sekan
čiais palengvinimais: Nauji na
riai bus priimti nuo 16 iki 30 
metų be daktaro palūdijimo ir 
be įstojimo mokesčio. O nuo 30 
iki 44 metų su daktaro paliudi
jimu ir už pusę įstojimo moke
sčio.

Kas nori daugiau žinoti apie 
palengvinimus arba prisirašyti 
prie šios draugijos per štą va- 

‘ jų kreipkitės prie draugijos val- 
idybos: pirm. — V. T. Savickas, 
45 E. 7th St., So. Boston; vice- 
pirm. — J. Gailevičius, 18 Ply- 
mouth St., Cambridge; prot. 
rašt. O. Pečiulienė, 399 E. 7th 
St., So. Boston; ižd. P. Klepo- 
nis, 665 E. 7th St., So. Boston; 
maršalka — J. Lesunskas, 244 
W. 5th St., So. Boston., taipgi ir 
visus draugijos narius, arba at
eikit į draugijos susirinkimus. 
Draugija laiko susirinkimus kas 
antrą prmadienį kiekvieno mė
nesio, 7:30 vai. vakare pobaž- 
nytinėj svetainėje ant 5-tos gat
vės.

Prot. Rašt. J. Vaišnoras

Telephona 
•O. BOSTON 

1O5S

Mitu1 Stnricc
STUDEBAKER

AatsmoMlių Ir Treką AgentOra 
ntooaie visokių IMirbysčių aute- 

ir demonstravl 
mo vieta:

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

Joe. KapočIOnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai

Res. Šou 3729 Šou 4618

UmUoniaii rurmnire to.
M0VERS— 
losu red and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanca 
Movi na

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

oronis Aonmm
CONSTABLE

Real Estate 4 Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

596 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 4VC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298 
VIce-PIrm. — F. ZaletMdenė, 

564 E. Broadnray, So, Boston, Mass. 
ProL RalL —- Ona Ivaikienė,

440 E. Statth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. RaSL — Marijona MarkoniutS, 

4115 VVashington SL, Roslindale,
Tel. >arkway 2352-W. 

IfcHnlnkė — Ona Staniuliūtė, 
105 West 6th SL, So. Boston, Mase. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdlenė, 
1512 Cohnnbia Rd., So. Boeton 

Kasas GL—Mari joną AUkftlkahUenč, 
111 H SL, So. Boston, Mase. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobaftnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
tna nmtaimta r**tinin»r»

SV. JONO EV. BL. PASALPINCb 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldien; kiekvieno mėnesi- 
2 vaL po pietų, Parapijos salėj. 4lr. 

71 h Qr» R/vatrm

tiesiog urvinių žmonių 
primityvišką gyvenimą. 
Suguldyti šaltuose rūsiuo
se ir koridoriuose vienas 
greta kito, jie net svajoti 
negali apie elementariš-1 
kiaušius gyvenimo patogu
mus. Ištisomis dienomis 
jie negali prieiti eilės, ka
da galės nusiprausti. Taip 
pat muilas, kaip ir visoje 
sovietų Rusijoje, yra pasi
daręs retenybe. Tokiomis 
aplinkybėmis Universitete 
ir Veterinarijos Akademi
jos patalpos pasidarė la
biau panašios į pigiausios 
rūšies nakvynės namus, o 
ne i rimtas mokslo įstaK 
gas. Apie mokymąsi nebe
galėjo būti jokios kalbos, 

j nes retas studentas beturi 
pastogę.

Studentams pradėjus 
bruzdėti, pagaliau iš buv. 
Neolituanijos korporacijos 
paatlpų iškraustyti rusų 
kareiviai, bet per kelis jų 
šeimininkavimo mėnesius 
šie rūmai palikti tokioje 
biaurioje padėtyje, jog 
jiems reikia generalinio iš
valymo ir remonto. Dabar 
(Universiteto vadovybė ta
riasi su inžinieriais, kaip 
šiuos rūmus galima būtų 
pritaikinti studentų nak
vynės namams. Tap pat ie- 

į škomos lovos, nes ir jų nie
kur nebegalima gauti.

i 
I
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Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairt 
Oil Bumers

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

Šou. 0346

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite 
<ad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

■>41 Broadvvay So. Boston, Maaa

Juozas M. MQs
* - Laikrodininkas

^•rduodu Įvairiausios rOSies auk 
ainius ir sidabrinius daiktus

U

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengt jas.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos žemos

324 E SI., So. Boston.
TEL. ŠOU 1482 

Apskaltllavlmai ir patarimai dykai

GRABORIAI

YVONNES 
HOUSE OF BEAUTY

YVONNĖ NIAURA,

— Zarasuose buvo su
šaukti apskrities pradžios 
ir vidurinių mokyklų mo
kytojai, kuriems buvo pa
kišta priimti rezoliuciją. Iš
'tos rezoliucijos pacituosim 
tokias frazes: “Sunku iš
reikšti žodžiais mūsų 
džiaugsmą ir pasididžiavi- 

;mą, kad mums suteikta 
= teisė, lygiai su kitais ta
rybų sąjungos darbo žmo
nėms, pasiųsti savo depu
tatus į aukščiausios val
džios organą — aukščiau
siąją TSR. tarybą. Tik T. 
S. R. S., apšviestoje Stali
no (šis vardas išspausdin
tas didžiomis raidėmis!) 
konstitucijos šviesa, įgy- 
įgyvendintas tiesioginis, 
lygus ir slaptas balsavi
mas. Mes kviečiame visus 
LTSR mokytojus įsijungti 
į rinkiminį darbą, išaiškin
ti visoms LTSR darbo

S. BvasevBs Ir Sūnus
SENIAUSIAS MOS VALSTYBE* 

LIETUVIŲ GRABORIUS •’ 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

(lyven vieta: 838 Dorchester 
Tel COLumbia 3537

t

I

(

Lietuvaitė plaukų grožio kultūros žinovė-ekspertė 1 i žmonių masėms, kam jie
'r ■ -*• . r turi /TSlrineri nr?

9 EASTERN AVĖ.
Tel. Ded 1636

DEDHAM, MASS. H
♦ v

turi būti dėkingi už sutei
ktą laisvę ir laimę” ir t.t. 
ir t.t. Šią rezoliuciją paki
šo komunistų partijos agi-

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Maaa.
■--------1- Uf A-----------

JOScpfl ff.loSpCT 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakty 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Ma*®.

D. A. Zaletsk^ r. e. Zaletskaa
Graboral ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir nokt) 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0819 
Tel. ŠOU Boston 2609



Penktadienis, Sausio 17, 1941

NEW BRITAIN, CONN. i HARTFORD, CONN.
L.D.S. 36-tos kp. susirinkimas I LDS. 6-tos kuopos 25 metų 

įvyks sausio 19 d., tuojaus po darbuotė labai gražiai ir rimtai 
Sumos, parapijos salėje. paminėta. Nors jau suvėluota,

Malonėkite visi nariai atsilan- negalima praleisti nepažymėjus 
kyti ir užsimokėti užvilktas šių iškilmių, kurios įvyko lapkr. 
skolas. Kviečiama atsilankyt ir 10 d., 1940 m., Šv. Trejybės par. 
visi vietiniai “Darbininko” skai- mokyklos salėje. Bankiete daly-
tytojai ir atnaujinti prenumera- vavo šių draugijų atstovai: Šv. 
tas, kurių jau pasibaigė arba Jono Evg. Draugijos, Šv. Elzbie- 
greitai pasibaigs. Kviečiame vi- tos Dr-jos, L. Vyčių 6 kp., SLR. 
sus Šv. Andriejaus parapijie- K A. 89 kp., Moterų Sąjungos 
čius stoti į eilę “Darbininko” 17 kp. Gyvojo Rožančiaus, SLA. 
skaitytojų. “Darbininke” tilpsta 124 kp., Legijonierių ir Auxilia- 
vėliausios pasaulio žinios ir į- ry 7 Postas, Marijos Sodalicijos, 
vairūs pasiskaitymai. Katali- LDK. Vytauto Dr-ja, Šv. Cecili- 
kams visiems laikas nusikratyti jos choro, Šv. Trejybės Moterų 
laisvamaniškų šlamštų, ir nelei- Gildo, Šv. Trejybės Vyrų Klū- 
sti save išnaudoti. bo, Šv. Pranciškaus Tretininkų,

__________ Lietuvos Gynimo Komiteto, Šv. 
PARAFUOS ATSKAITA Pranciškaus Seserų Rėmė skyr.

Muzikas J. Balsis,
Švč. Trejybės lietuvių par. 
(Hartford, Conn.) vargo

nininkas.

Prie Garbės Stalo iš kairės į dešinę sėdi: — p. J. Ja
nušonytė, Dr. M. Colney, kun. J. Kripas, p. K. Tamo
šiūnas, buvęs kuopos pirmininkas, prel. Jonas Ambo- 
tas, parapijos klebonas, p. A. Mašiotas, p. Mašotienė, 
p. Jonas Glineskis^

Muzikas K. Žalnieraitis, 
New Britain lietuvių par. 

vargonininkas.

WATERBURY, CONN.

8

Lietuvos Konsulato Kėš-
im

SĄRAŠAS Nr. 116.

Pereitą sekmadienį kleb. M. 
Pankus pranešė parapijiečiams 
parapijos finansinį stovį 1940 
m. Iš pranešimo parapijiečiai 
visi pamatė, kad įeigos žymiai 
yra padidėję. Jeigu buvo virš 
22 tūkstančių. Taip pat yra at
skiri du fondai, būtent: naujo 
altoriaus ir vargonų, kuriu su
ma siekia apie 6 tūkstančiai.

Garbė duosniems parapijie
čiams ir mūsų dvasios vadams, 
nes visi duosniai aukojo perei
tais metais, ypatingai bažnyčios 
langų įtaisymo fondan. Pereitą 
savaitę pp. A. O. Valinčiai įtei
kė $25.00 auką vargonų fon
dam Tikimasi, kad greitu laiku 
ir vargonų fondas bus sukeltas.

ir Draugijų Vienybės. Be skait
lingos publikos dalyvavo ir iš- 
toliau daug svečių. Svečiai ir 
atstovai pasakė gražias sveiki
nimo kalbas.

Programa buvo sekanti: kele
tą gražių dainelių išpildė gru
pė iš New Britain, vadovaujant 
muzikui K. Žalneraičiui. Iš 
Westfield, Mass. jaunas muzi
kantas gražiai pagrojo, o p-lė 
Salaveičikiutė padainavo. Vieti
nė grupė vadovaujant J. Bal
siui, gražiai padainavo.

Kalbas pasakė pralotas Am- 
botas, kun. J. Kripas, Dr. M. 
Aukštakalnis, P. Glineckis iš 
Boston, Mass., A. Mašiotas ir K. 
P. Tamošiūnas, kuopos ilgame
tis pirmininkas. Raport.

Kvartetas — iš kairės į de- 
Kvartetas — iš kairės į dešinę — A. Tareila, Mali- PP* ^a^auskas,
šauskaitė, Kaunietytė ir E. Mončiūnas. į V. Sintautas, M. Maksima- 

vičiutė ir O. Sintautienė.

MIRĖ SENAS LIETUVIS
Pereitą savaitę mirė savuose 

namuose. 354 Church st., a. a. 
Jonas Samaška, sulaukęs 88 j 
metų amžiaus. Velionis kiięs iš 
I-acvijos, paliko nuliūdime savo 
žmoną 82 metų amžiaus, vieną 
sūnų ir anūką, gyvenančius 
V/aterbury, Conn. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis šv. Ma
rijos kapuose. Tebūna amžina 
ramybė jo vėlei. T. M.

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

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

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

odos ligų.

LDS. 6-tos kuopos metinis su
sirinkimas bus sausio 19 d., 
1940, 3 vai. po pietų, toje pačioj 
vietoje, kur visados esti. Prašo
ma visi nariai ateiti ir atsily
ginti už “Darbininką”. Kuopos 
naujoji valdyba šiame susirinki
me užims savo vietas, būtent: 
ponia P. Ambrozienė — pirmi
ninkė, ponia B. Kniuštienė — 
vice-pirmininkė, ponia P. Mani
kienė — iždininkė, A. J. Patec- 
kis—fin. raštininkas. Nutarimų 
rast, bus išrinktas šiame susi
rinkime. Buvęs ilgametis kuopos 
pirmininkas ir labai daug dir
bęs p. K. P. Tamošiūnas, būda
mas labai užimtas biznio reika
lais šįmet pasiliuosavo, bet pa
sižadėjo darbuotis mūsų organi
zacijai. Rap.

Išleistuvės Mašiotui
Populiariam Hartfordo spor

tininkui, pasižymėjusiam Bas- 
ketball žaidėjui ir vėliau žy
miausiam Hartforde Lietuvos 
Vyčių kuopos basketball ratelių

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

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Jaunas Armonistas iš 
Westfield, Mass.

P-lė Salaveičikiutė, 
dainininkė iš Wetsfield, 

Mass.

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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(vyrų ir merginų) vedėjui 
(coach) Antanui “Red” Mašio
tui, rengiama pagerbimo išleis
tuvės, kurios įvyks šį sekma
dienį, Sausio 19 d., 6:30 vai. va
kare, Šv. Trejybės par. mokyk
los salėje. Jas ruošia Lietuvos 
Vyčiai ir buvę Vyčiai ir jo drau
gai. Išleistuvės ruošiamos Ma
šiotui vykstant į Dėdės Šamo 
karo tarnybą, Floridon. Jis vyk
sta su savo 118-tu observacijos 
(žvalgybos) eskadronu (Con
necticut National Guard) kuria
me jis tarnauja jau 17 metų. 
Išleistuvėse dalyvaus be daugy
bės jo draugų-draugių ir žymių 
žmonių.

Reikia priminti, kad šio žy
maus jaunuolio tėvelis yra se
nas ir veiklus LDS. narys ir 
“Darbininko” skaitytojas rėmė
jas.

panaudoti. Komitetas kviečia vi
sus ir pasirengęs kuoširdingiau- 
siai sutikti ir pavaišinti. Visi 
vertina parapijos mokyklos 
svarbumą lietuvybės labui, tiki
masi širdingai parems. Balčiūno 
orkestras derina jau dūdas link
sminti netik senuosius lietuviš
kais šokiais, bet ir jauniesiems 
nepašykštės “amerikoniškų.” Iki 
pasimatymo! , M-s

ELIZABETH, N. J.

NEW HAVEN. CONN.—±f-
Pavyzdinga Vakarienė

Sausio 9 d. kun. E. Gradeckas 
Šv. KazimiercT parapijos chorui 
suruošė klebonijoje vakarienę.

Jau iš anksto pradėjo būriais 
rinktis jaunimas, nes jis žino, 
kad klebonas labai prielankus 
visiems ypatingai jaunimui. Tos 
dienos toastmasteriu buvo kun. 
M. Cibulskas, kuris įžanginėje 
kalboje pareiškė džiaugsmą gau
siai susirinkusiems, palinkėda
mas ir toliau garbingai dirbti 
ugdant katalikišką ir tautinę 
dvasią širdyse, nes “jaunime 
glūdi garbinga ateitis.” Toliau 
kalbas pasakė p. A. Stadalnin-

boje pareiškė didelį džiaugsmą, 
matydamas nuoširdų jaunimo 
pritarimą vienybėje dirbti. Pa
žymėtina, kad atvykus šiam 
klebonui, savaitinės bažnyčios 
įeigos mažne dukart pasidaugi
no, kas parodo jo nuširdumą ir 
nenuilstantį rūpestį darbuotėje. 
Didelis kreditas tenka klebonui 
ir kun. M. Cibulskui už sugalvo
tą būdą arčiau su jaunimu susi
pažinti, tas daug pagelbsti ir 
palengvina jųjų Apaštališkam 
darbui, nes tik arčiau žmogų 
pažinus galima teisingiau apie jį 
spręsti.

Skaniai vakarienę pagamino 
p-lė Valerija Gradeckaitė, kle
bono sesutė, kuri taip pat pri
klauso prie parapijos choro, 
nors dar visai neseniai atvyko į 
New Haveną gyventi.

Tai yra pavyzdys neorgani
zuotam jaunimui, kuris visuo
met myli išsikalbinėti ir taip 
žūsta daug lietuvių jaunuolių 
svetimtaučių sūkury.

Jau laikas susiprasti tau, jau
nime, nes vistiek kur eisi ir 
kur būsi, visuomet tavo krūti
nėje plaks lietuviška širdis. Y- 
ra užtektinai įvairių katalikiš
kų organizacijų, į kurias leng
va, ypač šiuo vajaus laiku, pri
sirašyti. Pabusk bent kartą iš 
letargiško miego, gana jau mer
dėti palaidam klane, nes tik or
ganizacijose tapsi garbingu ir 
tuomi suteiksi džiaugsmą savo 
tėveliams, o jie iš širdies to 
trokšta. Kibirkštis.

Mūsų kolonijoj daug lietuvių 
eina į kariuomenę. Einantiems 
kaikurios kompanijos apmoka 
už visą mėnesį avansu. Tai gra
žus fabrikų direkcijos elgesys, 
bet reikia stebėti, ar tik neiš- 

’ skaitys vėliau kokį nuošimtį iš 
darbininkų. Jei ne, tai tikrai 
būtų pagirtinas kompanijos el
gesys.

Kompanijos taip pat dažnai 
priimdamos dirbti darbininkus, 
juos labai gerai išegzaminuoja, 
bet kuomet darbininkus iš įmo
nių paleidžia, tuomet joms ne
rūpi darbininkus egzaminuoti. 
Darbininkai palieka visą svei
katą fabrike, išsisemia, netenka 
visai jėgųir turi apleisti vietą, 
užleisdami kitiems. Toks elge
sys yra blogas. Darbininkų di
desnio išnaudojimo būti negali. 
Patys darbininkai turėtų tokiu 
elgesiu daugiau susirūpinti ir 
pakelti balsą prieš tokius iš
naudojimus.

B. P. Šilkauskas.

Ponia Stefanija Saparnienė

Iš Rusijos okupuotos Lietu
vos pabėgę ir svetimose valsty
bėse apsigyvenę Nepriklauso
mos Lietuvos piliečiai ieško se
kančių giminių ar pažįstamų as
menų:

1. ANTANAVIČIUS, Jonas, 
turėjo alinę ir gyveno Brooklyn, 
N. Y. Prieš keletą metų lankėsi 
Lietuvoje. Ieško Nikodemas An
tanavičius.

2. BALKUS, Andrius Jonas, 
iklęs iš Genionių km., Onuškio 
valse., Trakų apskr. Gyveno 
Chicago, III. Ieško Juozas Bal
kus.

3. KLIMAITIS, Kazys, gyvena 
Chicagoje. Ieško sesers duktė 
Anelė Žilinskaitė.

4. KUBEKAITĖ, kilusi iš Jur- 
gionių km., Aukštadvario vaisė., 
Trakų apsk.

5. MALYNAUSKAITĖ, Ona, 
kilusi iš Smalių km., Joniškio 
vaisė. Pavardė po vyru nežino
ma. Gyvena Chicago Heights, 
III. Ieško adv. Jonas Našliūnas.

6. MIKALAUSKAS, Dr. An
tanas, gyvenęs Kaune, Klaipė
doj, Berlyne. Neseniai atvyko 
Amerikon.

7. RADŽIŪNAS, Kostas (Gust 
Rogers). Gyveno Čikagoje. Jam 
yra laiškas iš Berlyno.

8. REMEIKIS, Antanas, gyve
no 12707 Gruss Avė., Cleve- 
land, Ohio. Reikalas labai sku
bus.

9. SAMOŠKA, Jonas, kilęs iš 
Kėbliškių km., Tauragės vaisė. 
Gyvena Chicagoje.

10. ŠLAITIS, Kazys (Charles 
Szlaitis), gyvenęs Wood, Wis., 
dabar gyvena Los Angeles, Cal. 
Ieško Morta Skėtrienė, gyv. Lie
tuvoje.

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji labai prašomi 
tuojau atsiliepti.

LIETUVOS KONSULATAS, 
30 North La Šalie St.

Chicago, III.

Ponia Šaparnienė, Dr. Šapar- 
nio žmona, neseniai šventė savo 
gimtadienį, pasižymėjusi savo 
veiklumu visose katalikiškose 
organizacijose. Ji netik veikli 
šv. Juozapo parap. parapijietė, 
bet daug veikia L. Vyčių 7 kuo
poje, ilgametė choristė, rėmėja 
L.D.S. organizacijos, ir išrinkta 
raštininke Moterų Sąjungos Wa- 
terbury kuopos.

LAUKAS H®

MEDUS

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

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

Sausio 18 d., 7 vai. vakare, 
įvyksta visų lietuviškų draugijų 
jungtinis parengimas parapijos 
ir mokyklos naudai. Vadovau
ja kleb. kun. J. Simonaitis. Ko
mitetą sudaro draugijų atstovai kas, p. A. Petrulytė, p. O. Mor- 
ir trustistai su kleb. kun. J. Si
monaičiu, asistojant kun. J. Šar
mui, priešakyje. Kolonijoje di
delis tuo susiįdomavimas, visi 
žino, kad bus daug įdomumo ir 
malonumo. Viskas įvyksta “Lai
svės” B-vės svetainėje. Parapi
jos choras iš savo pusės pasiry
žęs visus palinksminti linksmo
mis dainelėmis kur galės netik 
pasiklausyti, bet ir savo balsus

kūnaitė, p. A. Bakšys, p. J. Ma
tulaitis ir kiti..

P-nia A. Kripienė, kuri yra 
netik uoli pareigų ėjime, bet ir 
gabi choro vedėja, padėkojo 
klebonui už suteiktą taip gražią 
pramogą, pažadėjo choro vardu 
dar pasekmingiau tęsti pradėtą 
darbą, taip, kad šis choras tap
tų vienas iš pirmaeilių šioje 
valstybėje.,

Galutinai klebonas savo kal

GRAŽUS PAVYZDYS |—
Illinois valstybės Lietu

vių Vaizbos Butas šiomis 
dienomis per J. P. Varkalą 
atsiuntė 32 egzempliorių 
knygos “Economic Recon- 
struction of Lithuania af- 
ter the World War” užsa
kymą. Tai labai gražus pa
vyzdys kitų kolonijų Vaiz
bos Butams. Jei atsirastų 
dar bent keturi panašūs 
užsakymai, knyga tuojau 
būtų atiduota spauzdinti.

Prenumertos po du dole
riu už egzempliorių siųsti:

Mr. A.; Simutis, 
4Wf82nd8t... 
New Vork, N, Y.

Mr. A.; Simutis,

Gerbiama Redakcija.—

Nežinau kas pasidarė su mū 
sų korespondentais, kad nieke 
neberašo apie Rochesterio veik
lą. Gal tie mūsų koresponden
tai išvažiavo vakacijoms ar kas 
pasidarė? Tiek visokių veikimų, 
o nei žodelio niekas nežino apie 
tai. Gal galėtų kas kitas pava 
duoti tikrų korespondentų ne
esant.

Lauksime, lauksime.
Su pagarba,

Rochesterietis.

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

Užsakymus su money orderiu 
nyskite:
“Darbininkas”, 366 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.

Prierašas. Nėra reikalo lauk
ti, kad kas kitas parašytų, ka
da Tamstą pats taip gejrM rašai. 
Kviečiame bendradarbiauti.

vvoodstock Typewriter 
Company 
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