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PADĖKOS DIENA

. AJei“n^ JketVirU|dieDnį' VOL. XXVI - No. 88. 
lapkričio 20 d. pripuola Pa
dėkos Diena (Thanksgi-I 
ving). Nuo senai ta šventė: 
buvo švenčiama lapkričio' 
mėnesio paskutinįjį ket-| 
virtadienį. Prez. Roosevel-į 
tas sumanė tą šventę per
kelti į trečią ketvirtadienį 
tuo tikslu, kad pailginti 
kalėdinį sezoną. Manyta, į 
kad tuomi pasitarnaus biz
nieriams ir pagerins kalė- ; 
dinį biznį. Bandymas ne
atnešė lauktų rezultatų. 
Be to kaikurios valstybės
tos šventės perkėlimui ne-i 
pritarė ir ją paliko po se
novei. Todėl įvyko šalyje 
nepageidaujamas susi-! 
skaldymas. Tą matydamas; 
prez. Roosevelt ryžosi at
šaukti savo bandymą ir 
Padėkos Dieną vėl nukelti 
į paskutinįjį lapkričio mė
nesio ketvirtadienį. Vie
nok, atsižvelgdamas į tai,! 
kad šių metų kalendoriai 
padaryti su paženklini-
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“Darbininkas” penkta
dienį neišeis. Kitas “Dar
bininko” numeris išeis an
tradienį, lapkričio 25 d. 
Vietiniai, kurie ateina į ad
ministraciją nusipirkti ar 
pasiimti, gaus tos dienos 
išvakarėse.

Gerb. Bendradarbiams, 
Skaitytojams, LDS Na
riams ir prieteliams linki
me malonių Padėkos šven
čių!

SUSIDAUŽĖ ROMBE- 
RIS ME. MIŠKUOSE
Bangor, Me., lapkričio 17,

mu tos šventės lapkričio 20 — Arti Gak balnij susidau- 
d., tai tą dieną šiems me
tams Padėkos šventei prez.
Roosevelt ir paliko. Seno- jtu su bomberiu žuvo ketu- 
viškoje dienoje šventimas jr* to lėktuvo įgulos nariai, 
prasidės tik nuo kitų metų, i Penkl šimtai civilių žmo

gių ir kareivių ieško susi- 
daužusio bombėrio ir įgu- 

jlos narių. Kol kas negali- 
. j ma pasakyti ar nors vienas 

To tikisi įgU]os narys liko gyvas?
________

žė Jung. Valstybių didžiu
lis armijos bomberis. Kar-

Visos prispaustosios tau-J 
tos tikisi, kad po šio karo! 
bus išlaisvintos. 1______
ir žydai. Žydų sionistų va
dai yra nusistatę reikalau
ti, kad po šio karo Palesti
na turi jiems būt grąžinta. 
Į Palestiną jie tikisi suga
benti žydų likučius iš nu- 
teriotos Europos.

v •

UŽMUŠĖ DEVYNIUS 
AUTOBUSO KATA

STROFOJE

Vietoj traukinio, laukiama ateinnančio laivelio..., tai vaizdas New 
Yorko požeminio traukinio stoty, kai 36 coliai vandens užliejo tunelio ke
lią. Traukinys buvo sulaikytas keletą! valandų.

AMERIKOS KARO 
| LAIVAS SUGAVO

AŠIES LAIVA

Washington, D. C., lapkr.
Rushvijle, Jnd-, lapkr. 17 • 17 — Jung. Valstybių, karo

Vokiečiai Užėmė Kere, 
Krymo Uostą

Nėra Unijos, Nėra Anglių,

Prezidentas Gali Įsakyti Kariuomenei 
Užimti Kasyklas

VVashington, D. C., lapkr.tiššaukti ir daugiau darbi- 
r — CIO United Mine: ninku simpatizatorių į 

\Vorkers unija sulaikė visą'streiką, 
smulkiųjų anglių produk-j------------
ciją Plieno Korporacijų Anglija Džiaugiasi Amerikos 
kontroliuojamose kasyk-; 
lose, kurios randasi pen
kiose valstybėse. Unija' 
reikalavo, kad būtų sam-j 
doma tik unijistai darbi
ninkai, t. y., kad būtų 
“elosed shop”, bet korpo
racijų viršininkai nesuti
ko.

i Derybos ėjo ilgai. Prezi
dentas išleido pareiškimą, 
kad “anglys turi būti ka
samos”, bet unija ir kor
poracijos nei su prezidento 
pareiškimu nesiskaitė.

Streikas prasidėjo pir- pat pareiškė, kad Hitlerio 
madienio rytą, lapkričio 17 sunaikinimas tegalimas 
d. Streikuoja 54,852 darbi- tik pačios Vokietijos už- 
ninkai. Sakoma, kad 95: puolimu, bet pati Anglija 
nuošimtis angliakasių pri-, nepajėgia, tai padaryti.

Ar Anglija nelaukia kol 
Amerikos kareiviai bus pa
siųsti per Atlantiką? Isto
rija rodo, kad Anglija nie
kada savo karų nekariau
ja, bet gudriai sugeba įvel
ti kitas tautas už ją ka
riauti.

Parėdymu

Londonas, lapkr. 17 — 
! Anglijos vyriausybė pa
reiškė džiaugsmą, kad A- 
merikos vyriausybė pakei- 

; tė neutralumo įstatymą. 
Ji sako, kad tuo būdu A- 
merika dar padarė vieną 
žingsnį arčiau prie Angli
jos bendradarbiavimo. ‘Da
bar Amerika užima vado
vaujamą rolę Hitlerio su
naikinimui’.

I

Anglijos vyriausybė taip
i
i 
į

i L - . - i 

bet tik klauso prie unijos. Taigi 
jau su raudonųjų likučiais, dėl 5 nuošimčio darbininkų 
kurie dar nesuspėjo persi- kilo toks ginčas, kad gali 
kelti į Kaukazą. labai skaudžiai pakenkti

Užėmus Kerė miestą, apsigynimo darbams ir1 
Vokietijos viršininkai sa- taip pat organizuotiems 
ko, kad Kryme vokiečiai darbininkams.

Angliakasių streikas gali

-------- r /
dar eina mūšiai,

t , - - - ■ . •

Berlynas, lapkričio 17 —
Vokietijos karo vadovybė 
praneša, kad jų karo jėgos 

steigti Palestiną. Bet tie i važiuojant į Chicagą, ir plaukė su Amerikos vėlia- jau veik užėmė Kerė mies-
pažadai, kaip ir daugelis , kuris susimušė kelionėje, va. Šį laivą sugavo lapkri- tą, kuris yra strateginis

Bet čia<Devynį pasažieriai užmuš- čio 6 d., bet Jung. Valsty-, Krymo uostas. Kerė mies-
ta ir 10 sužeista. Sakoma, bių laivynas iki šiol neišda- tą nuo Kaukazo skiria tik

kurie ka- kad vairuotojas buvęs gir- vė žinių, ir dabar laivynas jūros sąsiauris, per kurį paėmė 100,000 raudonųjų į niož Svrrlli ._ ■ 1-1 • __ .______ I_____ 1..____ 1 Tt „ _ ____

teriotos Europos. — šiandien areštavo India-į laivas sugavo Ašies p'reky-
Per aną karą Anglija bu-jnos motoristą, kuris vai- binį laivą Pietiniame At- 

vo pažadėjusi žydams at-‘ravo Greyhound autobusą,! lantiko vandenyne, kuris

kytų nuėjo vėjais. J 
tur būt ne tiek Anglija kal
ta, kiek arabai, 1 
riaute kariavo prieš žydų 
grįžimą į Palestiną. Angli
ja tame reikale Piloto ro
lę suvaidino.

tas, ir dėl jo neatsargaus nepasako, kurios valstybės vokiečiai labai lengvai gali nelaisvę, 
važiavimo įvyko toji kata-i tas laivas yra ir kur jis nutiesti tiltą ir juo persi- 
strofa. I plaukė. kelti į Kaukazo kraštą.

į Sovietų karo jėgos, kaip, 
praneša vokiečiai, jau ap-Japonija Paskelbė MobilizacijąTikinčiųjų žydų maldin

gumas ir pasitikėjimas 
Dievu gali sugėdinti dau
gelį krikščionių. Kai praė
jusį pavasarį karo viesulą 
iš Balkanų grėsė persimes
ti į Palestiną, tai to krašto 
žydai paskelbė nuolatinių 
maldų laiką. Visos sinago
gos buvo atdaros dieną ir 
naktį ir visą laiką pilnos 
besimeldžiančių žydų. Mal
dininkai keitėsi po tris sy
kius paroje. Meldėsi, kad 
Dievas atitolintų karą nuo 
jų krašto.

Tą syk karo pavojus Pa
lestinai buvo tikras. Išro
dė, kad vokiečiai užėmę 
Balkanus ir Kreto salą, 
kelsis į Siriją, kuri guli 
Palestinos šiaurėje. Sirija 
tąsyk priklausė Prancūzi
jai ir jau buvo skelbiama, 
kad naciai jau gabena į Si
riją savo jėgas jūra ir oru. 
Bet dalykai pakrypo ki
taip. Hitleris jau buvo su- 
pranavęs traukti į Sovietų su Vokietijos nacių komi- 
Rusiją, o ne į anglus, esan-Į ■ ....
čius Palestinoj, Mesopota-’amžių bėgyje ji buvo už- 
mijoj ir kitose artimųjų gauta. Juk Sovietų Rusijos 
rytų žemėse. Palestina iš-, vakaruose žydų buvo apie 

9,000,000. Tai didesnė žydų 
tautos dalis. Tiesa, tame 
skaičiuje tų žydų daugu
ma buvo tokie, kuriems ne- 

_ . rūpėjo maldos už taiką, o
mių,' bet karo audra pasu- degte degė neapykanta 
kusi į kitą pusę taip užga-’ Dievuje ir visiems tikin- 
vo žydų tautą, kaip retai tiesiems.

Japo-

PREKYBINIS TRAUKI
NYS UŽMUŠĖ 120 

KARVIŲ
j leido Kere miestą. Jie buvoį Tupėto, Miss., lapkr. 17— 
priversti persikelti į Kau- Prekybinis traukinys nu-

Panaikintas Neutralumo 
Įstatymas

laivus Pacifiko vandeny- kazą- bėgo nuo relių ir du trau-
ne? Berlyno viršininkai tik- kiniai nusirito nuo tilto į

Yra nuomonių, kad Japo- 
nija turi didelį laivyną ir 
oro pajėgas.

Tokio, lapkr. 17 
nijos vyriausybė paskelbė, 
kad tie vyrai, kurie pir
miau buvo atleisti nuo ka
reiviavimo dabar bus pa
šaukti. Tūkstančiai vyrų
bus pašaukti į kariuome-. Amerikos karas su Japo-; 
nę. nija suskaldytų šios šalies!

Japonija yra Vokietijos pajėgas, taip kad Anglija 
ir Italijos sąjungininkė. A- ir Rusija negautų iš Ame- 
merika aiškiai išeina į ka- rikos didelės pagalbos. Ar 
rą prieš Vokietiją. Ar Ja- Hitleris nespaudžia Japo- 
ponija trukdys Amerikos niją priešintis Amerikai?

karo Kerė miestas bus žemiau tilto. Toje katas- 
jau pilnoje vokiečių karo trofoje užmušta 120 kar- 
jėgų kontrolėje. j vių. Tačiau visi traukinio

Kaikuriose miesto dalyse darbininkai liko nesužeisti.

Vokiečiai Atmušti Maskvos

I Washington, lapkričio 17 stą galią. Prezidentas da- 
—Jungtinių Amerikos val-Įbar turi galios įsakyti lai- 
stybių vyriausybė panaiki-! vams plaukti į visas karo 
no buvusį neutralumo į-Į zonas; į Liverpoolį, į Rusi- 
statymą, kuris draudė A-jos uostus, į Kiniją; jis 
merikos laivams plaukti į! taip pat gali įsakyti Ame- 
karo zonas. Dabar yra lei^rikos laivynui tuos preky- 
džiama apginkluoti Ameri-įbinius laivus lydėti per ju
kos prekybinius laivus ir ras į Europos uostus, 
jiems plaukti tiesiai į An-į Aišku, kad Vokietijos ir 
gliją ir Murmanską. ! Italijos laivai mėgins juos 

Kongresas, panaikinęs skandyti. Amerika palaip- 
’ neutralumo įstatymą, su- sniui artėja pilno įsikišimo 
įteikė prezidentui nepapra- į Europos karą.
Į — ■ —— - —

Lietuviai Atsisakė Pervesti 
Žydų Turtą Naciams

Stockholm, Švedija, lap- sąru Lietuvoje, būtent, 
kričio 17 — Šiomis dieno- prof. Jurgutis ir Matulio- 
mis gauta žinių iš užsienio, nis įteikė savo rezignaci- 
kad Lietuvos finansų pa- jas, kada vokiečiai parei- 
tarėjai, kurie veikė kartu*’

Londonas, lapkr. 17 — Iš rišti visus nesusipratimus, OPPRPTTIVJ A C
Maskvos pranešama, kad kurie yra kilę tarp Japoni- UKeDLJ llVl/AO
visuose Maskvos frontuo- jos ir Jung. Valstybių. iLOS ANGELES 
se vokiečiai atmušti ir, Tod61 nu0 Japonijos ats. 
skaudžiai nu kentėjo. Ta- tovo sumanumo ir prikiauJ 
ciau,kaip praneša, kad Karas ar taika? 
vokiečiai siunčia naujus 
kareivių pulkus prieš Rusi-į 

jos kariuomenę.
■"

I I

kalavo, kad jiems pervestų 
visą nusavintą Lietuvos 
žydų turtą ir bankines sąs
kaitas.

Lietuviai pareiškė na
ciams, kad nusavintas žy-

TAIKA AR KARAS?

Washington, D. C., lapkr. 
17 — Japonijos naujas pa
siuntinys, Saburo Kurusu, 
kuris šiomis dienomis at-

Los Angeles, lapkr. 17 —
Smarkus žemės drebėji- 

Remk savo Valdžią šiame'mas ištiko Los Angeles 
tautiniame pavojuje. Pa-; priemiesčius nakties metu, 
statyk apsigynimo sieną’Sugriovė daugybę namų, 
pirkdamas Defense Sav- suardė gatves. Nuostolių 
ings Bonds ir Stamps. padarė milijonų dolerių.

JAPONIJA PASIŪLĖ 
JUNG. VALSTYBĖMS 

TAIKOS SĄLYGAS

vengė karo viesulos ir žy
dai galėjo sakyti, kad Die
vas išklausė jų karštų mal
dų. Tiesa, senoviškas žydų 
kraštas išvengė karo nelai

dų turtas yra Lietuvos, o v\ko atstovauti savo vals- 
Jung. Valstybėse, 

Kaip "žinoma, prof. Jur- «andien yra konfereticijo-

Darbininkų Radio Programa
■

šeštadienį, lapkričio 22 d. š. m., 2 vai. po pietų į- 
vyks Darbininkų Radio programa, kurią išpildyti pa 

■ je su Jung. Valstybių se- sižadėjo Norwoodo lietuvių parapijos radio grupė, va 
dovaujant muzikui Anicetui šlapeliui.

__ __________ Kaip žinoma, Japonijos ; ? ,
kad jid nesikištų į jo parei- atstovas turi atlikti svar- klausykite gražios lietuviškos 
ginį darbą. ;nt-< ' bias pareigas,■ būtent, iš- stoties, Boston, Mass.-,

ne Vokietijos. tybę Jung. Valstybėse,
— - — • i

gutiš,. sutikdamas užimti , . .
finansinio patarėjo vietą,: totorium Hull. 
įteikė vokiečiams sąlygas,’

Tokio, Japonija, lapkr. 17 
— Premieras gen. Hideki 

j Tojo, kalbėdamas seimo 
; posėdyj pareikalavo už- 
■ baigti Pacifiko krizę, kad 
1 išvengti karo plėtimąsi 
Pacifike.

Svarbiausi premiero rei
kalavimai yra. kad Ameri
ka ir Britanija nuimtų blo
kadą Japonijai, ir ati
trauktų, kaip jis vadina;,’

I
Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir'

t programos iš tVCOPjniilitarį apsupimą ir atš?ak‘ ‘
tyL normalę prekybą.
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APSISAUGOKITE 
NUO KOMUNIZMO 

PINKLIŲI

kos diena kasmet buvo 
švenčiama paskutinį ket
virtadienį lapkričio mėne
sio. Dabartinis preziden
tas, dėl įvairių priežaščių, 
Padėkos dieną paskelbė 

Šitas paskelbi
mas kiek sumaišė jos šven
timą, nes vienos valstybės 
laikosi senovės papročio, 
kitos pildo prezidento no
rą. Tačiau tas nesudaro di
džios svarbos. Svarbu yra, 
kad visa tauta suprastų 
dėkingumo reikalą, kad 
gerovėje gyvendami neuž
mirštų visų gerybių Davė
jo - Visagalio Viešpaties

Padėkos diena yra Jung-’ 
tinių Amerikos valstybių 
tautinė šventė. Preziden
tas ir valstybių gubernato
riai išleidžia kasmet pro- 
klemacijas, ragindami 
žmones skirti tą dieną pa- anksčiau, 
dėkai ir maldai.

Amerikos istorijos užra
šai rodo, kad 1621 metais, 
Plymouth, Mass. apskričio 
valdovas Bradford, kada 
jau visi laukai buvo nuva
lyti, paskyrė dieną padėko
ti Dievui už Jo gerybes. Jo 
pavyzdį greitai pasekė ki
tos valstybės.

Tautinę šventę pirmą 
kartą švenčiant, preziden- Dievo, 
tas Washington, Kongreso Kiekvienas pripažins, kad 
narių prašomas, patarė, Dievas ypatingu būdu lai-i 
kad ketvirtadienis, lapkri- mina šią šalį. Europos ša- 
čio 26 d., 1789 metais, būtų lys kenčia skurdą, badą ir 
Jungtinėse Amerikos vals- vargą; priespaudą ir ne- 
tybėse “diena viešos pade- laisvę; karas sunaikino jų 
kos ir maldos, kad žmonės turtus, sugriovė visa, kas 
nuoširdžiai padėkotų Visa- taip brangiai atsiėjo pasta- 
galiam Dievui už daugelį tyti; tūkstančiai žmonių 
ypatingų malonių.” liko be pastogės; šeimos
Washingtonas savo pro- suardytos, tūkstančiai nu- 

klemacijoj ragino žmones žudyta ir ateitis tamsi, 
“maldauti, kad Visagalis Mes, ačiū Dievui, dar ne- 
Dievas atleistų tautos nu- jaučiame vargo ar bado; e- 
sikaltimus, kad žmonės ge- šame laisvi kalbėti ir rašy- 
riau suprastų religijos ti; baisus karas dar mūsų 
svarbą, siektų dorybių ir nepalietė. Taigi mes turi-j 
prašyti, kad Dievas suteik- me nuoširdžiai padėkoti 
tų žmonijai laikinę gerovę, gerajam Dievui už visas 
kaip Jis vienas tegali su- tas malones ir prašyti, kad 
teikti”. Jis apsaugotų šią šalį nuo

Tai buvo pirmas Padėkos visų nelaimių, ypač bai- 
dienos paskelbimas tauti- saus karo. Lai Padėkos 
ne švente. ; diena šįmet tikrai būna,

Vėliau kiti prezidentai kaip pirmas Amerikos pre- 
pasekė jo pavyzdį . Prezi- zidentas Washingtonas nu- 
dentas Lincoln, 1863 me- rodė, “padėkos ir maldos”, 
tais, paskelbė, kad Pade-' T.

DARBlNlNKAB

Atvežamas pagautas vokiečių submarinas į britų uostą. Ši povandeni
nė “žuvis” buvo sučiupta britų Hudsm bomberio. Ji sutinka britų jūrei
viai ir sveikina.

Jungtinių Valstybių terito
rijos ir pozicijos.

Senatorius Copper pa- 
i reiškia, kad jis darysiąs^ 
viską, kad to įstatymo bū-j 
tų prisilaikoma, 
svarbiausios
užsienio politikoje.

Rusija Stiprina Kauki

SERGA KUN. IGNAS 
BALKONAS

I
ŠALČIAI SULAIKĖ 
NACIUS KRYME

i

į Berlynas, lapkr. 17— Vo- mas negali būti išvengtas*, 
kietijos vyriausybė pa- jei kas įsikraustys į karo 
reiškė, kad Amerikos pre- zonas”.
kybiniai laivai, kurie at- Jei Amerikos laivai nej- 
plauks į karo zonas, susi- plauks į karo zonas, vokie- 
lauks nemalonaus vokiečių čių laivynas į juos nešau- 
pasveikinimo. Vyriausybe dys, bet “jei Amerikos lai- 
sakė: “Karo zonose mūsų vai pradės šaudyti į vokie- 
laivai bus priversti šaudyti čius, jie šaudymais atsa- 
į Amerikos laivus. Šaudy- kys”.

Chicago, III. — Kun. Jo- 
kaipo nas Balkūnas, Maspetho 

dalies mūsų (L. I., N. Y.) lietuvių para-

Konskripcijos Įstatymas Drau
džia Siųsti Kareivius Į Europą
Washington, D. C., lapkr. keitus įstatymą, valdžia 

17 — Jung. Valstybių Se- dideliu atsargumu naudo- 
natorius Copper, paminė- sis jai duota teise, 
jęs kas įvyko pereitą sa
vaitę Kongrese, būtent, 
kad tik maža dauguma pa
keistas Neitralumo įstaty
mas, pareiškia, kad vistiek " 
Jung. Valstybės negali *■ 
siųsti savo kareivių į Euro
pos karą pagal J. V. kons- inducted into the land for- 
tituciją.

Pirmiausia nei preziden
tas prašė Kongreso, nei 
pats Kongresas nepaskel
bė karo. Prezidentas neturi 
daugiau legalės teisės da
bar, kaip jis turėjo savaitė 
atgal, kada dar Neitralu
mo įstatymas nebuvo pa
keistas, pradėti generalinį 
laivyno karą.

Valstybės Sekretorius 
Hull savo laiške Kongresui 
yra pareiškęs, kad ir pa-

I

i

I
I

i

i

pijos klebonas, Kunigų 
Vienybės Centro Sekreto
rius, atvykęs į Chicagą da

Senatorius Copper pa-; 
reiškia, kad J. V. įstatymų 
knygose dar tebėra Kons
kripcijos įstatymas, kurį 
jis čia cituoja:

“Sec. 3 (E) — Persons

Rusija stiprina Kaukazo rius, atvykęs į Chicagą da- 
kaiilIOlIlHlg ' pyvauti ALRK Federacijos 

i Tarybos suvažiavime su-
Londonas, lapkr. 17 _sirgoiratsigulė Lorettos 

Sovietų Rusija siunčia ka- ligoninėje, 
riuomenes apgintSKauka- 
zą nuo vokiečių užgrobimo, vulis kogreičiausia grąžin- 
Iš Krymo vokiečiai tikisi 
pasiekti Kaukazą ir už
grobti aliejaus šulinius, 
kas jiems yra labai svar-į

i bu.
Vokiečių lakūnai bom

barduoja Kerčą, ir Kauka
zo miestus, Tamaną, Ana- 
pą ir Novorosiską.

Londonas, lapkr. 17 —

Pasimelskime, kad Die-

Londonas, lapkr. 17 — 
Praneša, kad Vokietijos 
kariuomenė sulaikyta dve
juose punktuose Šiaurinė
je Rusijoje ir taip pat dėl 
didelių šalčių ir sniego 
Kryme. ;

Šiais laikais, kada Ame
rika ir Anglija teikia pa-, 
galbą Sovietų Rusijai, tai; 
komunistai tiek įsidrąsino,1 
kad visus darbininkus, ku
rie nepritaria kruvinam 
komunizmui, vadina fašis
tais. Komunistai renka 
aukas Sovietų Rusijai, Is
panijos radikalams, komu
nistų partijai, spaudai. Jei
gu darbininkai atsisako
remti, tai visaip iškolioja. 
Tai tikri akiplėšos.

Darbininkai turi apsi 
saugoti, kad nepakliuvus į 
komunistų sūkurį. J. Vals
tybių valdžia, nors ir duo
da paramą Rusijai prieš 
Vokietiją, bet ji labai stro-j 
piai seka komunistų veik
lą Amerikoje.

Anglijos valdžia uždarė 
visus komunistų laikraš
čius. Labai daug Anglijos 
komunistų sėdi kalėjimuo-

se ir koncentracijos sto
vyklose.

Darbininkų susidėjimas 
su komunistais arba jų rė
mimas yra nelaimė jiems 
patiems.

Lietuviai, darbininkai 
šalinkitės nuo komunizmo, 
kaip nuo baisiausios ligos. 
Būkite ištikimi šios šalies 
piliečiai. Nesiduokite su
klaidinti komunizmo a- 
gentams, kad jeigu jau A- 
merika remia Sovietų Ru
siją kovoje su Vokietija, 
tai ji remia ir tą Sovietų 
santvarką. Ne, Amerika 

• komunizmo neremia. Jo 
neremia nei Anglija. Ko- 
mumzmas jau atgyveno 
savo dienas. Po karo ir Ru
sijoje nebus kruvinojo ko
munizmo, kuris nusinešė 
tiek daug nekaltų žmonių 
gyvybių.

Komunizmo agentai ban-
■do įsistiprinti Amerikoje. 
Jie turi nemažai savo a- 
gentų ir valdžios įstaigose, 

i Bet visi komunizmo agen
tai Aifterikos valdžiai yra 
žinomi, ir atėjus laikui, jie 
bus suvaldyti.

Šis įspėjimas darbinin- 
| kams buvo reikalir-gas, 
kad apsaugoti juos nuo 
komunizmo pinklių.

į Komunizmo agentai daž
nai šaukia konferencijas, 

; suvažiavimus gražiais o- 
balsiais. Šiomis dienomis

NUSKANDINO ANGLIJOS 
LAIVĄ

Londonas, lapkr. 17 —' RAUDONIEJI "LAIMĖ', uonaonas, iapxr. n — 
tų sveikatą mūsų vadui, Anglijos didžiulis karo lai-'
kun.J.Balkūnui, kuris, y-'vas7 Ark Royal, kuris kai- 
pač šiais laikais, labai rei-'naVo šešiolika milijonų do- 
kalingas darbui ir kovai lerių pastatyti, buvo po-

JO" MASKVOS 
FRONTE

I
i
I

dėl Lietuvos nepiįklauso- vandeninio laivo nuskan- Kuibysevąs, Rusija, lapk- komunįzmo agentai lietu- 
mybes. Lietuvos šelpimo ir dytas netoli Gibraltaro. kričio 17 — Iš Sovietijos viai atsišaukia į lietuvius
pačios išeivijos stiprinimui 
tikybinėje ir tautinėje dva
sioje.

praneša, J_ ______
Anglijos vyriausybė spė- Maskvos fronte, Voloko-kad raudonieji|darbininkus gelbėti Lietu-

ja, kad Italijos povandeni- iamsko apylinkėje sunaiki- vą nuo nac^mo. Tačiau

ces of the United Statės 
under this act shall not be 
employed beyond the li- 
mits of the VVestern He- 
misphere except in the ter- 
ritories and possessions ofl 
the United Statės, includ 
ing the 
lands”.

Vadinasi, 
tuotas įstatymas draudžia 
panaudoti kareivius kitose' 
šalyse, kurios yra už Vaka- 
rinio Pusrutulio ir ne— i

I 
I

I

I
Į

I

i
viršuje paci-

i

Phillippine Is

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitini laikraštį 

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

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

Čekius ar money orderius siųskite:
r “DARBININKAS”
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

1 hlG ij-

AMERIKA TURĖS SIŲSTI
KUNIGUS J EUROPĄ

Baltimore, M d., lapkr. 17, tančiai kunigų ir vienuo- 
Arkivyskupas John J. Mit- lių, įvairiose Europos šaly- 
ty pareiškė, kad jau netoli- se eina Kalvarijos kelią,' 
ma diena, kada Amerika 
turės siųsti kunigus ir vie
nuolius į Europos šalis, nes 
ten dabar tikybos perse
kiojimas ir žudymas kuni
gų yra didesnis ir žiaures
nis, negu mes tikrai žino
me. “Tūkstančiai ir tūks-

jie yra kankinami ir žudo 
mi už ištikimybę Kristui.

-----------r---------------- lamstu a-pynimeje sunaiiu- o 
1 nis laivas torpedavo Ark n0 vokiečiu keturius Dėsti- n? 146. ruP1> °
'Roval ir ii nuskandino , v-V■ ® P!st 1 tik raudonasis komumz-Sllivas tarėjo“"n- no""^^ p^po ?as' Kad% ™ bu™ 

ko kad daugelis jų buvo iš- kietijos k jėgas. ^nin. S
geioeta. srado fronte, sako Sovie- - •.».______ :____

Royal ir jį nuskandino. nįnkų batalijomis. Kalini- mas. Kada Lietuva buvo

i

I 
i 

“Europa davė Amerikai

NACIAI ATMETĖ MEK 
SIKOS PROTESTĄ

grado fronte, sako Sovie
tai, vokiečiai, praradę 237,- 
000 vyrų, persitvarko ir 
ruošiasi naujam puolimui.

Per pastarąsias 10 dienų 
lapkričio mėn. raudoniejiBerlynas, lapkr. 17

- . Meksikos valdžia per savo f„„fe 7u“na”ikino
kunigų ir vienuolių, ateity- atstovą Berlyne jteikena- 48 vokiečių lėktuvus, 481
je, pasibaigus karui, Ame- ciams protestą dėl sušau- 
rika turės siųsti kunigus į dymo žmonių okupuotuose « •• 1__*x____ T.7~Z — ____Europą”.

PREZIDENTAS ATŠAUKIA 
JŪREIVIUS IŠ KINIJOS

kraštuose. Kaip žinoma, 
naciai sušaudė daug žmo
nių Prancūzijoje ir kituose

tanką, 1300 sunkvežimių, 
pilnų kareivių ir amunici
jos ir užmušė daugiau 1000 
priešo kareivių.

Stalinui džiaugsmo ir pa
dėkos telegramas. Komu
nistams ir nacizmas buvo 
priimtinas, kada dar jis 
nekariavo prieš komuniz
mo tėvynę — Sovietų Ru
siją, kada nacizmas su ko
munizmu dalinosi grobiais.

Nedalyvaukite komunis
tų suvažiavimuose, nerem- 
kite komunistų spaudos, 
jų parengimų, nes tie, ku-

k^tuoi u^/kad ne^.1 Nežiūrint tų “didelių lai- Pa*s

i VVashington, lapkr. 17— 
I Prezidentas Rooseveltas 
į pranešė, kad jo įsakymu 
i bus tuojau atšaukta Ame- 
! rikos jūreiviai iš Kinijos.

Jūreivių Kinijoje, kurie 
apsaugoja šios šalies nuo- 

Į savybes ir žmones, esą apie 
900. Jų esą Peipinge, 
Tientsine ir Shanghai. Už
klaustas, ar prezidentas 
tikisi karo su Japonija, jis 
atsakė, kad jis širdingai 
tikisi karo išvengti. Iški
lus karui su Japonija, jū
reiviams nebebūtų progos 
ir galimybių sugrįžti į Ą- 
merfką.

i 
I

Iš Japonijos gi šiomis 
dienomis atvyko į Ameriką 
specialus atstovas Karusu 
tartis su Amerikos vyriau
sybe.

SUOMIAI SUNAIKINO 
IN SOVIETŲ TVIRTO

VIŲ

nomi piktadariai nužudė niėjimų” Sovietai pripažįs- 
j nacių karininkus. Kai kur ta, kad vokiečiai keliuose 
' už viena naci sušaudė šim- punktuose padarė pažan-už vieną nacį sušaudė šim- punktuose padarė pažan- 
tą nekaltų žmonių, keršy- 84-_______
darni.

Tačiau Vokietijos naciai 
protesto nepriėmė ir pa
reiškė, kad jie protestų ne
nori iš trečios valstybės.

Protestų banga didėja. 
Jung. Valstybėse taip pat 
šaukiami masiniai mitin
gai, kuriuose keliami pro
testai prieš Vokietiją.

Vokietija nori ar nenori

Helsinki, Suomija, lapkr. 
17 — Iš Suomijos praneša, 
kad suomių karo jėgos ry
tiniame fronte sunaikino 
100 Sovietų tvirtovių. Han-Lprotestų, bet ji turi žinoti, 
go, Karelijos sąsiauris I ‘ ___“ "
Svir upės pakraščiai yrą tų žmonių už tai, kąd kokie 
liepsnose. piktadariai nužudo nacį.

kad negalimą žudyti jrekal-

piktadariai nužudo nacį.

sau kilpą ant kaklo.
Remkite tuos profesijonalus ir biz

nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi ske'bkites "Darbininke”.

Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką Pikni- | 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir i 

visokiems Parengimams. < 
Kainos prieinamos. ; 

Myopia Club Beverage Co. i 
ton, Mass. Tel. Beitam 1304-W i 

.. ' * r "O * • • * • o o u ? '

I I*



Antradienis, Lapkričio 18, lftll

DARBININKAS
(THE WORKER)

tabiisbed every Tueeday and Fnoay ezcept Holidays such a» 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

BAINT JOBEPH'8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
ttrtared M ascoad-daas aoatter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston. 

lfasa. uoder the Act of March 8.1870
Acceptancs for malling at speclal rate of postage provided for in Section 110 

Act of October 8, 1817, authorined on July 12. 1918
BUBSCRDPTION KATES:

Oomestic yeariF -------------------- $4-00
Domeatic once per week yearly $2.00 
Forelgn yearly------------------------$5.00
rcrelfn once per week yearly $2.50

8M Wect Broadvvay, South Boeton, m
Telephone BOUth Boston 2(80.

DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams _________  $4.e.
Vieną kart savaitėje metama $2 00 
UiBieny metama ___________  $5.00
Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2JM*

Karas Užsitęsia

darbininkas

r *•:**«;

mų ir kančių, lietuvis vėl 
grįžo prie savo kasdieninio 
kūrybinio darbo ir vėl ne
nuilstamai dirba.

Kad tas darbas būtų na
šus, vieningas, reikia orga
nizuoti dirbti, reikia budė
ti, kad tie, kam ne pridera 
garbingo lietuvio vardas/ 
neišmeižtų Lietuvos.

Kaip vienybės pagrindas 
okupantų pareigūnai. Vir- krypties įvykdymui buvo'organizuotam darbui, įsi- 
bickas labai mažai Ameri- įsteigtas “Geležinis Vii- steigė Lietuvių Nacionalis- 
kos lietuviams žinomas, kas”, kurs vėliau buvo už-, tų partija. Jos pagrindan 
Jis savo kalboje pasisako darytas, neleidus įvykdyti!paimtos senos “Geležinio 
už nacizmą — reichą. 'jam savo tikslų. j Vilko” ir naujos nacional-

Gerb. ‘Darbininko’ Skai- Jo narius vėliau perse-Į socialistinės idėjos, 
tytojams yra žinomas vi- kiojo ir kankino kalė ji- **—®----
sos išeivijos, išskyrus ko- muose. Bet dorieji Lietu- 
munistus, nusiteikimas, vos vaikai nenuleido ran- 
Išeivija stovi už nepriklau- kų. Jis, kaip ištikimi savo 
somą, demokratinę Lietu- žemės sūnūs, viską parne- 
vą. Įšė ir iškentėjo, o Smeto-

Nacionalistų arba inter- nos ir jo sėbrų kerštas, 
nacionalistų kalbos negali net užeinant bolševikams į 
sužavėti patriotingųjų lie- Lietuvą, nesibaigė, 
tuvių. Jos parodo tik tą, 
kad Lietuvoje nėra laisvės, o 
Kaip Sovietų Rusijos oku-jau uždarytus kalėjimuo- 
pacijoje tik komunistai tu-'se, perdavė bolševikams.

Partija Pasisakė Už Nacizmą
Šiomis dienomis Chica- Naujai pastatytoji val

gos lietuvių spauda gavo džia su profesorium A. 
Dr. P. Ancevičiaus radio- Voldemaru priešakyje 
gramą, kuria jis paduoda vykdė pačios tautos nusta- 
Lietuvos Nacionalistų par- tytas gaires, 
tijos vado Virbicko kalbą. Geležinis Vilkas 
Toji kalba aiškiai parodo, 
kad Lietuva turi taip tvar-' Jaunimui perauklėti ir 
kytis, kaip jai padiktuoja naujos nacionalistinės

mažas žodis, bet dažniausiai būna labai reikš-

Jis pats pabėgo užsienin, 
“Geležinio Vilko” narius,

Nacionalistų 
Tariamieji Siekiai

Lietuvių nacionalistų 
Partija nori matyti Lietu
vius vieningai ir kūrybi
niai dirbti pasiryžusius. Ji 
žino, kad doras lietuvis, su
prantąs momento svarbu
mą, negali pasilikti už or- rybingas, luomas, kaip pa- 
ganizacijos ribų. Jis negali matas naujosios Europos 
likti pasyvus stebėtojas ir, statomojo rūmo, kaip mai- 
žiūrėdamas iš tolo, kriti- tinto jas ir naujų sau ir pa
kuoti tuos, kurie dirba. ! šauliui gėrybių kūrėjas.

Kas nedirba, tas neturi ūkininkų gamina-
teisės ir kritikuoti. Lietu- moji galia patiktų ir gėry-; 
VOS Nacionalistu Partija hiu našumai dar dancrian

Britų karių būriai įžygiuoja į pasauly didžiausią 
aliejaus sritį Aradian, Persijos įlankoj, Irane, kai bu
vo iraniečių tariamas sabotažas.

Maskva ir Leningradas kol kas neįkandami. Tam 
priežaščių, kad ir neperdaugiausia, bet visos stambios: 
šaltis, blogi keliai, dinamitas, raudonųjų ryžtingumas... 
Tad šiaurėje ir centre teko vokiečiams užtrukti ir tik 
iš tolo stebėti bolševikijos didmiesčių ypatumus. Pie
tuose geriau sekasi. Krymas jau beveik paimtas. Be
veik
mingas. Taip ir šiuo atveju. Kryme yra dvi vietovės, 
kurias labai svarbu paimti. Tai Sevastopolis ir Ker- 
čius. Sevastopolis raudonojo laivyno bazė, Kerčius — 
artimiausias į Kaukazą kelias. Abudu smarkiai puo
lami, bet dar laikosi, ypač Sevastopolis.

Jei vokiečiams pavyktų Sevastopolį paimti, tai
Juodąsias marias jie visiškai paveldėtų, nes svarbiau- rėjo laisvę, tai dabar Vo- Velke Planingai 
šieji uostai — Odesa, Nikolaev, Tagnrog jau jų ranko- kietijos okupacijoje turi1 
se. Kontroliuodami Juodąsias marias, naciai turėtų laisvę tik^ nacionalistai - 
savo žinioj visą Kaukazo pakraštį, su svarbiu aliejaus 
centru Batumu. Be to, jie galėtų terorizuoti Turkiją 
ir išgauti iš jos tranzitą vokiečių armijai į Iraną, Iraką, 
Siriją, Palestiną ir Suezą. Tad Sevastopolio paveldėji
mas be galo svarbus. Bet būtų labai paranku ir Kerčių 
paimti. Skirianti Kerčių nuo Kaukazo marių sąsmau- 
ga labai siaura. Per ją galima nutiesti tiltą ir pervesti 
armiją į Kaukazo pusę. Tada ginanti Rostovą sovietų 
armija atsirastų labai rimtam pavojuje, nes vokiečiai 
galėtų ją iš užnugario apeiti. Iš viso, karo padėtis Kry
me yra rūpimiausia kautynių vieta ir sovietams ir pa
čiai Anglijai. Ten žiemos kaip ir nėra. Kautynės galėtų 
vykti nenutraukiama eiga. Žinoma stambių kliūčių 
sudarys beveik nepereinami Kaukazo kalnai, bet vo
kiečiai mėgįs juos apeiti arba žygiuoti per turkų teri
toriją, arba, jei turkai pasipriešintų — kas vargu beį
manoma — tai iš šiaurės: nuo Rostovo, pro Astracha- 
nių, Kaspijos pajūriu — tiesiog į Baku, kitą patį svar
biausiąjį aliejaus centrą. Tai vis, žinoma, jei vokie
čiams pavyktų likviduoti tą sovietų armiją, kuri dabar 
gina Rostovą, žodžiu, daug yra visokių galimybių, bet 
nemaža ir kliūčių, kurioms nugalėti prireiks daug lai
ko. ! Palestinos ir Egipto linkon. Bet kad ir sumuštų, ang-

Kai kas numato, kad kautynės, kurios netolimoj lai dar nesitaikys. Jie šauksis Amerikos pagalbon, va- 
ateity įvyks Irake ar Mezopotamijoj, būsiančios le- dinasi, kad Dėdė Šamas ne vien laivus, bet ir savo 
miančio pobūdžio. Viskas galima, bet vis dėlto tenka kariuomenę atsiųstų. Anglų strategai atvirai pasisa- 
abejoti. Vokiečiai vargu bus ten nugalėti. Anglams ir ko, kad vokiečiai tik Vokietijoj bus nugalėti. Jei taip, kaip visų paniekintas ir iš
rašams, kaip paprastai, teks trauktis atgal Sirijos, tai karui galo nesimato.

Okupavus bolševikams 
naciai. Iš Virbicko kalbos,'^tuvą "Geležinio Vilko” 
Gerb. Skaitytojai, galėsite aariai “nurimo. Jle savo 
suprasti ko siekia naciai. Įtlksl?,vykde *r

Berlynas - (Dr. Prano atkakliai. Jie bure apie sa- 
Aneevičiaus radiograma ve Šiaušias betuvnj je- 
“Draugui”) —Lietuvių na- J*e troško tautai lais-

nacionalistinėje ir socia
listinėje dvasioje, kuri mo
ka išauklėti žmogų pasiti
kintį savimi, kūrybingą ir 
drąsų savo darbe, dorą sa
vo poelgiuose ir tikintį.

vos Nacionalistų Partija bių našumas dar daugiau desnius ryšius su didžiojo 
yra pasiryžusi gerąsias padidėtų, ūkininkams vėl reicho civiiinės valdžios
tautos jėgas, rasti žmonių, grąžinta jiems nusavintoji atstovais, nori nuoširdaus 
kurie ne vien savo asmens, f - • ,
bet visos tautos reikalais krauju ir ašaromis, sunkiu ^ad d 
rūpintųsi. !

LNP norį dirbti bendra- — žemė nuo kurios juos Nori daugiau

civilinės valdžios
(Dr Prano atkakliai. Jie būrė apie sa- 
radiograma “Y.1“™*,/!"

cionalistų pflrii jos vadas ^čs ir geroves. ________ ___________
Kokia viltimi ir džiaugs- me ir glaudžiame kontak- atplėšė kruvinos bolševikų Produkcijos

žemė, jo tėvų ir protėvių bendradarbiavimo ir tiki, 
, ' jį visuomet ras.
darbu ir prakaitu atpirkta/ e e

v •

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas 

KALBŲ FEB RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos

A.V. Atkočias

ANTRASIS ŽODIS — PAVYDAS 
“Šiandien su manimi būsi Rojuje"

Pamokinimai prieš pavydą vis dėlto neišgel
bėjo Jo nuo pavyduolių. Pilotas pavydėjo Jam 
galybes; Annas pavydėjo Jam nekaltumo; Kai
tas pavydėjo Jam paprastumo; Erodas pavydė
jo Jam moralinės viršenybės; rašto žinovai ir 
fariziejai pavydėjo Jam mokslo. Kiekvienas iš 
jų, statė Jį į teismo kėdę, iš kurios su pamėg
džiojimu galėtų teisti Patį Moralumą mirti ant 
kryžiaus. Ir, kad daugiau Jis nebebūtų pavy
dėjimo priežasties kitiems, jie Jį laikė kaipo 
tikrąjį piktadarį. Jis gimė tarp jaučio ir asilo 
ir jie dabar Ji prikalė tarp dviejų latrų. Tas 
buvo paskutinis pažeminimas, kurį galėjo Jam 
padaryti. Miniai jie parodė, kad trys vagys, o 
ne du buvo prasikaltę prieš dangų. Perkelta 
prasme čia daug randasi tiesos; du vogė sau 
auksą iš godumo, o trečias gi tik “vogė” širdis 
savo meile. SALVANDUS, SALVATUS ir SAL-

Virbickas pasakė per radi
ją kalbą, kurioje tvirtina. mu lietuvių tauta žiūrėjo į 
JCį A.CL.lkZC£, HU11VJV LVllLALia, .

kad Lietuvių Nacionalistų b^ntj katą, gal. pasa- 
partija savo veikla pasiro- k*tJ.tlk tle- k“na ^dingai 
dė 1926 metais gruodžio 17 e?° ?avo tautą ir vyk-
dieną, kada nepaprasta de ?deJ*t......... ..
drausme ir griežtumu į-l 
vykdė perversmą ir užkir-i 
to kelią bolševizmui.

kyti tik tie, kurie širdingai

Prasidėjus karo veiks
mams, kad atkovoti savo 

(teises ir sutriuškinti bol- 
Tas veiksmas buvo toks sev!?niV llet“vlal stYeresl 

staigus, kad niekas ir ne-' ?*nk’° ,r .padeJou gallnSa- 
sitikėjo. Karininkija ir Jai didžiojo reicho kariuo- 
jaunimas parodė darnų ™a?el .Y^1 lr 18 Lietuvos 
bendradarbiavimą, paša- bolševikus.
lindami bolševikinės san- Nacionalistų Veidas 
tvarkos pradus. | Po skaudžių pergyveni-

VATOR: vagis, kurs galėjo save išganyti; va
gis kurs buvo išganytas ir Išganytojas, kuris 
juos išgelbėjo. Kryžiai atstovavo: pavydą, pa
sigailėjimą ir gailestį.

Latras kairėje pavydėjo galybės, kurią mū
sų Viešpats turėjo. Kai vyriausieji kunigai ir 
rašto žinovai šiepė Išganytoją: Jis kitus išgel
bėjo, savęs gi negali išgelbėti; latras kairėje ir 
prisidėjo: ‘‘Jeigu tu esi Kristus, išsigelbėk sa
ve ir mus”. Kitais žodžiais — jeigu aš turėčiau 
tą galią, kurią tu kaipo Mesijas sakaisi turįs, 
aš ją kitaip pavartočiau. Vietoj kyboti ant kry
žiaus aš nužengčiau ir sutriuškinčiau savo prie
šus, parodydamas kokia yra mano jėga! štai 
pavyzdys pavydo kaip, jeigu jis turėtų tuos 
daiktus, kurių kitiems pavydi, jis juos tinka
mai panaudotų; taip kaip latras kairėje būtų 
atidavęs žmonijos atpirkimą, kad tik būtų pa-

K.

te su didžiojo reicho civili-rankos. Darbininkas ir a- Lietuvių tauta, kuri tų 
nės^valdžios garbingas pa- matininkas savoje žemėje nuoširdžių santykių su di

džiuoju reichu siekė, tikisi, 
kad ji naujai pertvarkomo
je tautų valstybių Europo
je, turės tokią pat garbin
gą vietą, kaip ir kitos Eu
ropos tautos, kurios šian
dien su ja bendradarbiau
ja.

Kad įrodytumėm mūsų 
nuoširdumą ir tą mūsų no
rą bendradarbiauti, mes 
turime drąsiau kurti dau
giau gaminti gėrybių, dau
giau ir gausiau prisidėti 
prie milžiniško didžiosios 
Vokietijos žygio visomis 
savo išgalėmis turime pa
dėti nugalėti bendrą civili
zacijos ir pažangos priešą 
bolševizmą.

reigūnais, šalinti atsiran- turės gauti darbo ir atatin- 
dančius darbo nesklandu
mus.

LNP nori darbu ir gery
bėmis padėti galingąjai 
reicho kariuomenei su
triuškinti žmonijos skriau
dėją ir civilizacijos naikin
toją bolševizmą.

LNP visas savo jėgas y- 
ra pasiryžusi nukreipti į 
didžiąją Lietuvos visuo
menės dalį ūkininkiją ir 
darbininkus.
Propaganda 
Ūkninkams

Ūkininkas naujame gy
venime turi atsistoti ne

I

naudojamas, bet kaip kū-

kamą atlyginimą, tokį, at
lyginimą, kuris užtikrintų 
jam gražų rytojų.

Bet ne žodžiais, o darbais 
jis turi pasijusti esąs tų 
gerybių šeimininkas ir 
naudotojas. Nacionalisti
nių idėjų vedami mes turi
me panaikinti tą bedugnę, 
kuri seniau buvo tarp dar
bininko ir valdininkijos, 
tarp ūkininko ir miestelė
no. Gerybių paskirstymas 
turi būti lygus ir visiems 
prieinamas.
Nacionalizmas

LNP nori, kad visas Lie
tuvos jaunimas, tą mūsų 
ateitis, būtų auklėjamas

gams, nes jie neturėjo tų turtų, kurių jis norė
jo. Taigi jis kreipėsi į Dievišką Apvaizdą ir pra
šė tiktai pasigailėjimo: ‘‘Viešpatie, atsiminkie 
mane, kada Tu būsi Dangaus Karalystėje”. 
Mirštantis žmogus kreipiasi į mirštantį ir pra
šo gyvybės; žmogus be jokio turto prašo kito 
biednojo žmogaus karalystės; latras ant mir
ties slenkščio dar prašo, kad mirtų vagimi ir 
pavogtų rojų. Kadangi jis niekam nieko nepa
vydėjo jis daug ir apturėjo: “Iš tikrųjų aš sa-

žudė nekaltuosius vaikelius, nes tikėjosi, kad 
Karališkasis Kūdikis atėjo panaikinti jo žemiš
kąją karalystę, o tuo tarpu atėjo tik pranešti 
apie dangaus karalystę.

Panašiai ir esti su mums. Apkalbėjimai, 
šmeižimai, klaidingi sprendimai — visi kyla iš 
mūsų pavydo. Mes sakome: jis yra pavyduolis, 
arba ji yra pavyduolė; bet kaip galime tai žino
ti, kad jis ar ji elgiasi išdidžiai, jeigu mes neži- 

„_ ________ o - _r___ ________ ________ notume kaip pati išdidybė pasireiškia? Kiekvie-
kau tau, šiandien su manimi būsi Rojuje”. Vie- nas pavydo žodis yra pagrįstas klaidingais ki
ni gal manytų, kad tik šventasis galėjo būti tų teisimais, mūsų doroviniam pasitenkinimui, 
išganytas Kalvarijos kentėjimų kraujo kaina,! Vieta teismo suole padaro mus jaustis, kad mes 
bet Dievo apveizdoje latras tapo išaukštintas,i esame aukštesni už tuos, kuriuos mes teisiame 
ir jis kaip koks palydovas nulydėjo karalių Ka- ir kad mes esame teisingesni ir nekalti kai jie. 
ralių į Rojų.

Mes irgi pasisaviname pamokinimų iš antro Pavydėti kitiems reiškia apkaltinti: tu esi pa- 
žodžio nuo kryžiaus. Pirmas, kad pavydas yra; vogęs mano daiktą. Pavydėjimas kitiems tur- 

liuosuotas nuo vinies. Daug šiandien pasauly- šaltinis mūsų neapgalvotų sprendimų apie sa-j tų prilygsta prie neteisingo sprendimo, kad bū- 
je yra, kurie pavydi turtuoliams jų turtų ir ku- vo artimus. Jeigu mes esame pavydūs, devy- 
rie atiduotų savo sielas, jeigu tik galėtų juos nius kartus iš dešimt mes jų charakterius blo-

Apkaltinti kitus, reiškia išsitarti: aš toks nesu.

tų geriausiai tas turtuolių negeras savų turtų 
vartojimas pataisytas tik atėmimu jų turtų — 

įgyti. Pavydėjimas negalvoja apie atsakomybę gai apspręsime. Dėlto, kad vagis kairėje pavy- kad atėmusieji, savo kartu, galėtų kai jie sako
ir tuo būdu blogai suvartoja visas jam suteik- dėjo mūsų Viešpačiui galybės, jis prarado išga- juos gerai pavartoti. Pavydėjimas kitam poli-

j nymą, nenumatęs ir neįvertinęs Išganyto jaus tinės orientacijos net išvystė klaidingas filoso-
išganymo darbą. Jis bandė įrodyti, kad galybė fijas, kad net valdžios gali būti pašalintos, jei-
turi būti pavartota kaip jis ją vartojo, būtent: gu naujosios politinės mintys turi galingą ša-
paversti vinis gėlėmis, kryžių į sostą, kraują į 
karališką spalvą ir žolės stiebus į plieno kala-

tas dovanas.
Gailestis gi, kitaip paveikia sielas. Latras 

dešinėje nepavydėjo Mokytojui galios, bet tik
tai gailėjosi kenčiančio Mokytojo. Atsakyda-j 
mas kairėje kybančiam latrui jis tarė: “Ar tau* _ . _
negėda taip kalbėti? Mes teisingai kenčiame,j vijus. Nieks pasaulio istorijoje nebuvo taip ar- 
bet šis žmogus jokio blogo nepadarė”. Jame( ti išganymo ir nieks taip toli nenužengė. Jo pa- 
nesirado nei truputis pavydo. Jis nieko nepra
šė ir nieko nenorėjo iš pasaulio — net nei nuė
mimo nuo kryžiaus. Jis nepavydėjo Dievui Jo 
galios, nes Dievas geriausiai žino, kada ir kaip 
ją pavartotų. Jis nepavydėjo nieko savo drau-

vydumas privertė jo prašyti ne to daikto, kurio 
jam reikėjo: jis prašė būti nuimtam nuo kry
žiaus, kuomet jam reikėjo prašyti būti paim
tam aukštyn. Prisimena mums Erodo neteisė
tas įsakymas, kuris atsirado iš pavydo: jis is-

lininkų jėgą. Pavydas taip pat tampa neigimu 
viso to, kas yra teisinga ir numylėta. Žmonėse 
jis ugdo begėdiškumą, kuris naikina žmogaus 
dorovines vertybes, nes kitus žemindami savo 
elgesiais, mes patys save žeminame. Miniose 
jis vysto veidmainiškumą, kaip tie, kurie ištie
sia draugišką ranką ir sveikina jų oponentus, 
bet tik tiek iki kol spėja ją vėl ištraukti.

(Bus Daugiau)
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Motina Auklėtoja

Apie Auklėjimą

BIRBININRSB ~

loginiai šėrimo eksperi
mentai su mažais gyvū
nais. Tyrinėtojams pasise
kė pritaikintu maitinimu 
iššaukti įvairias ligas pas 

į peles, žiurkes, jūros kiau-1 
lytės, pacukus, karvelius, 
vištas ir jas išgydyti taip 
pat parinktais produktais.

Londono Listerio Insti
tute dr. Funk 1911 m. iš 
daugelio ryžių sėlenų che
minės analizės pagalba iš
skyrė mažytį kiekį krista
linės substancijos, turin
čios stiprią gydomąją ga-

Beri-beri ne mūsų kraštų 
liga. Iki 19 šimtmečio pa-! 
baigos beri-beri buvo pa
plitus pietų ir rytų Azijos 
šalyse ir daugybės Žmonių, 
ypatingai mažus vaikus 
varė į kapus, nes medicina

_  . Į sdsirgimo nuo ^rį.bepįi jįs prįe- 
antineuritinis B  ausi-' ^nezas ^gydymo prie- j išvados, kad yra ir dau- anuneuntmis, — augi- mones. Olandų gydytojas J J
mo ir k. B2 kiti laiko to- Eijkman 1897 in.. tyrinę ji- 
lygiu antipeliagrįniam vei-:mais nU8tatė, kad ta baisi 
ksniui. Aiškumo dėlei pa- įmonių nelaimė pareina 
togia.li kalbėti tiesiog apie nUo jų vienpusiško maiti- 
vitaminą B. . nimosi nulukštehtais ry-

Vitamino B trūkumas žiais. Savo atradimą pat- 
maiste sukelia ligą beri-be- virtino, sukeldamas beri
li, vadinamą, polineuritas. beri pas vištas nustatyto- 
Polineuritu serga daugiau- mis pašarų duoklėmis. Ta-

(Tęsinys)
Rašo — Mokytoja 

Saliomė Juozelėnaitė

VnAMINAS B.
Dabar mokslas nekalba 

apie vieną vitaminą B, bet Velinojo 
apie grupę faktorių: B!

giau panašių substancijų, 
kurių negalima geriau iš
tirti dėl mažo jų kiekio ir 
dėl nepakankamai tobulų 
mokslo priemonių bei įran
kių. Permatydamas šių 
naujų medžiagų nepapras
tai svarbų vaidmenį gyvy
bės reiškiniuose, dr. Funk 

... . . . .. jas pavadino vitaminais,
šia maži vaikai. Ligos po- da^moks^lminkai _ suprato, pirmą surastą priešberibe- 

rinį faktorių pavadino Vi
taminu B. Ligos, kylančios

i

mybę laimėtų lietuvius, 
latvius ir estus Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje, kurių di
džiuma nusistatę prieš ru
sus. Tai turėtų sustipri
nančios įtakos visiems ki
tiems, kurie yra užsianga
žavę šioje kovoje už laisvę, 
kai pamatys prieš vokišką 
frontą stiprėjant netik ka
ro, bet ir dvasiniam lauke.

“Dabartiniu metu esa
ma tikro skaičiaus Pabal
tės valstybių vyrų, buvu
sio rėžimo Sovietuose, Su
vienytose Amerikos Vals
tybėse ir kituose kraštuo
se. Jų vardai daug sveria 
tėvynėje. Susitaikymas 
tarp jų ir Rusijos neišven
giamai tuojaus išsauktų 
reperkusijų. Dabar palieka 
Rusijai praskinti kelią to
limesniam Didžiojo Alian- 
so sustiprinimui”.

Ankščiau suminėtam p. 
Erich R. Sarw straipsnyje 
minima vokiečių okupacija 
Pabaltės kraštuose 1918/- 
19 metais. Faktinai, kiek 
tai liečia Lietuvą, toji oku
pacija prasidėjo anksti 
1915 metais.

Kas liečia autoriaus mi
nimus galimus 
jo, greičiausia, t 
nyje tik jam :

liečia. Estai, latviai ir lie
tuviai, kurie visada buvo 
geri kovotojai tęs kovą 
prieš abi pusi plikom kum
štini, nes ginklai nuo jų a- 
timti.

“Britų imperijos paskelb
tieji karo tikslai yra išlais
vinti pasaulį nuo vokiečių 
totalitarizmo, padaryti jį 
saugiu demokratijai ir pa
daryti galimu visom tau
tom, didelėm ir mažom, 
gyventi savu gyvenimu, 
laisvai ir nepriklausomai.

-Po šitokiais karo tiks
lais pasirašė Amerika, o 
dabar jie pasidarė Sovietų 
skelbiamais karo tikslais.

“Sovietų vyriausybės de
klaracija paskelbta, dargi 
šią vėlybą valandą ta pras
me, kad 1920 metų Taikos 
sutartys su Estija, Latvija 
ir Lietuva sudarys bazę a- 
teities santykiams ir, kad 
pastarųjų mėnesių patvar
kymai buvo karinių sume
timų padiktuoti, įneštų vil
ties spindulį į šešių milijo
nų žmonių gyvenimą ir iš
šauktų masinį sukilimą 
prieš užpuolikę, Vokietiją. 
Tas taip pat nukreiptų vė
ją iš Vokietijos propagan
dos būrių ir užkirstų kelią 
jų pasiruošimams sudary
ti vasalines (puppet) vy
riausybes su galimais 
Quislingais, laukiančiais 
įsakymų Berlyne ir Švei
carijoje.

“Deklaracija atstatanti 
tų valstybių nepriklauso-

nt LENKŲ. UKRAINIEČIŲ. ŽYDŲ. RUSŲ IR 
KITŲ SPAUDA

Ir lazda turi du galu. Kada Stephens Kolegįjos, Co- 
lumbia, Mo., studentėms buvo neleista autombbilįgis iš
važiavimai (‘dates’), tai studentės pažabojo arkfiUkus 
ir kaip matome gražiame pamiškyj, pildydamos visus 
kolegijos įsakymus, vis tik turi ‘dates’ —išvažiavimus.

žymiai: apetito stoka, kū- kad daugelis ir kitų susir- 
no svorio kritimas, kojų girnų tūri sąryšį su maiti- _____
paraližas ir k^Ligonį visa- nimu. Nuo to laiko pradėta įll vitaminų°trūkumo pa- 

nesuteikiama pakankamai 
antineuritinio veiksnio (vi
tamino B.) su maistu ar 
preparato pavydale.

Vitamino B stokai jaut
riai reaguoja neivų siste- 
ma. Nuo to joje gali pa-] 
siekti kai kurių nervų 
funkcijų iširimų, uždegi-' Geriausias būdas gydyti ____
mų, virškinimo ir augimo šaltį, tai tolimu ir nedrau- MOKYKLOS 
sutrikimų. Vit. B trūkumą gišku būdu. Neprisipra- VAIKO VALGIS 
organizmas greit gali at- tink prie šalčių, nes jie ti- 
jausti, nes jo atsarga jame krai pasinaudos tavimi, 
nesilaiko. Vitamino B dau- Kaikurie žmonės tik ir 
giausia randasi javų grūdų šneka apie pagavimą šal- 
daiguose, mielėse; daug y- čio — ot ir šaltis juos pa
ra grūdų sėlenose, citrino- gauna. Jis užklumpa, kada 
se, apelsinose; jo kiekis jie yra pavargę, arba per- 
piene priklauso nuo kar- sivalgę, arba su užkietėju- 
vėms duodamų pašarų rū- siais viduriais. Skaitlinės 
šies; ne daug, bet visuose parodo, kad paprasti šal- 
natūraliuose žaliuose pa- čiai padaro daugiausia 
šaruose yra gyvuliams vi- nuostolių negu, kokia kita 
tamino B užtektinai. Balti, liga. Šaltis yra užkrečia- 
išlukštenti javų grūdų mil- mas, jį galima perduoti ki
tai , vit. B neturi. Užtat tam. Jei turi šaltį, saugo- 
sveikiau valgyti juodą ru- kis neužkrėsk kito. Kosint 
pią duoną ir iš tokių miltų ar čiaudint užsidenk burną 
gaminius. nosine. Suteptas nosinės

nemaišyk su kitais skalbi
niais, jas reikia skalbti ir 
sterilizuoti paskirai.

Galima labai pigiai nusi- valgyta. Jos turi prirengti kad Rusija ar Vokietija at- pacijos,

da ištinka mirtis, jei laiku viso pasaulio mokslinėse gal jo, avitaminozos. 
labaratorijosfe daryti fizio-’ (Bus daugiau) 
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kui naudok taukus ir drus
ką ir galiaus nuplauk 
karštu vandeniu.

IL ANGLIJOS SPAUDA 
Pataitės valstybių ateitis

su

V

-m- -

- ’>
tariamotams. Nežiūrint 

“liaudies prašymo” įjung-

HOSTESS—That gun doesn’ 
seem very inviting, būt it’s all 
in fun. Frances Stowell iš 
serving as a hostess at thė 
Amtrican Dėstai Association 
convention at Houston, Tex 

Gun’s part of costume.

puislingus, 
pme- 

_ __„___ . amos
sferos. Kas liečia, lietuvius, 
mes neturime nei įrodymų 
nei pagrindo spėlioti apie 
galimus Quislingus už Lie
tuvos sienų. Mums nesino
ri tikėti, kad jų būtų ir ki
tų Pabaltės tautų tarpe.

(Tąsa) Į
Šitokia antrašte p. Erich! M .

R. Sarw, buvęs Estų tele-!1* tuos kraštus j Sovietų 
grafinės agentūros atsto-!,S«un^’J

Jykas> kad didele tų kraštų 
Anc-li gyventojų didžiuma nore- 

leidžiamam žurnale Pahktl laisva1S n|pri- 
klausomų valstybių,pilie
čiais. Dabartiniu metu ne- 

i vokiečių 
i“hordos” užplūdo jų kraš
tus skelbdami, kad jie šias 
mažas tautas “išlaisvin-

vas Londone
straipsnį Londone 
joj, L________
“Free Europe”, Nr. 49 iš
1941 m. rugsėjo mėn. 19 .
d., kurį čia ištisai paduo- 
dame:

‘Šiuo metu, kai Sovietai 
ir Vokietija surakinti žūt-

Mokyklų atsidarymas 
reiškia, jog vasaros laisvė 
vaikams pasibaigė — vai
kai ir mergaitės turi atsi
duoti vienodam veikimui, 
kur kiekvienas žingsnis 
prižiūromas, išskyrus val
gį. Visą vasarą motinos 
prižiūrėjo jų valgį, jos žiū-1 ir voKieuja suraKinn zut- . „ . . , , .. . . •
rėjo jog per pietus ant sta- butinė j kovoj, kyla klausi- 
lo būtų daržovių, ir iš jų] mas kokio nusistatymo y- 
vaikai stiprėjo. Dabar vai-j ra Estijos, Latvijos ir Lie
kai arba nešasi savo valgį Įtuvos gyventojai? Ką jie 
arba perka mokyklos val
gykloj. Pastaram atsitiki
me turėtų būti tinkamas 
sudarymas valgio, kad bū
tų užtektinai maistingas. 
Jeigu reikia užkandį neš
tis, motinos žino, ką įduo
da, bet netikros ar bus su-

v •
/ z

klausomybę. Anti.- bolše- 
vistinis kryžiaus -karas 
maža tesukėlė entuzidzmo 
Pabaltės valstybių tautų 

t^nka tarPe» kurios skaito, kad 
tiktai jos tėra teisėti kraš
to šeimininkai. '

“Išeinant iš dabartinės

pirkti popierinius 
tissues” ir vartoti 
nosinių.
VIRTUVES 
REIKALAI

Po išmazgojimo arbati
nio ir kavinio puodo, leisk 
jiems pastovėti su atkel
tais uždangalais, kad oras 
galėty įeiti į vidų ir gražiai 
išvėdintų Vidujinį kvapą. I

V-'AVALiLC** V&UVFO LAVA O Y XX VWXX V'Ij 1 v' šiltam ore. Pamaišyk uz- skystimo kiek galim toa-i, A -^kandžius, dedant kitokias
- ktu?ę' fenų’ 

šilto pečiaus ir palaikysi a- arba «aru kePU._ taipgi 
pie 15 minučių laiko. Arba 
įdėkite juos ant trumpo 
laiko į verdantį vandenį.

Pirm virimo Vištos mėsą,

“face valgį taip, kad būtų ska- 
vietoje nūs ir patraukiantis.

i Galit prirengti vaiko mo- 
i kyklos pietus ir sudėti į 
• gražias dėžutes, kokių ga- 
' Įima šiandien pirkti, kurio
se sudėjimo problema pa
sidaro lengva. Thermos 
bonkos užlaiko šiltą ar šal
tą skystimą, žiūrint kokio 

i reikalinga. Lemonadą, vai- 
1 V Vž VAAXX V VA ▼ AkA U IX X A A V U VCL» ! • 1 j • 1 *

Citrinai duos du sykttek'“* ^ystimą^arba pieną

i
įkeičiant mėsą. Pridėk ma
žų sėlenų bandukių —vai- 

.kams tinka kuriose esti 
datulių. Taipgi laiks nuo 

ištrink A iš viršaus su rie-i Ujimas gatavų
h.a.™1 valgymui grūdinio maistokute citrinos. Tas padarys 

paukštieną minkštą ir pil
ną skystimo.

Nuvalymdi lipšnių kepa
mų skarvadų, trink jas ly
giai su smyrio popiera pas-

I

I
Juozas Klimkas

Į

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 tfasbington Blvd. 
BALTtMORE, Md. 

Telephone Plaža 8595 
Llmoslnal MI visokių reikt**.

patiks. Kiaušinius galima 
priruošti keletu būdų — 
kietai virtus, kimštus ar
ba piaustytus ant duonos. 
Prieskoniui, vaisių žalių 
arba virtų. Pudingai kaip 
kornų, ryžių, kiaušinienės, 
arba gelitino, arba pyra
gaičių su vaisiais. FLIS.

GirtnOkUavimas, kūniš
ku ji meilė, pavydas Ir vel
nias 
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

Visi lygūs tarp sa-

dirbti, kad tie nelygumai 
būtų išlyginti ir kartumai 
pašalinti, sukuriant abi
pusišką supratimo atmos
ferą, kad galima būtų apie 
tuos klausimus kalbėtis 
ramiai ir protingai, be kar- 
ščiavimosi ir pakeltų jaus- 

. ......    kitų mų. Reikia ieškoti kelių 
Komiteto narių nuomonių.1 prieiti prie tų klausimų re- 

.Novy Swiat redaktorius, Kas daro? Niekas!
P. P. Yolles ligi buvo pas-, Kalbasi abiej j , 
Rūtiniame Komiteto De- deriai kokie tai bandymai 
mokratųai Remti susinn- vfens ki kti ma.
kime. Po to savo dienras- _ lenk lietuvi uk. 
tyje spalių 2o d. jis skun- rainie6jų čekų ir tfc _

P° senovei gyvena ir mąs- 
įspūdžių, kuriuos ten teko 
pergyventi, prislėgtas. Ma
ne atakavo vienu kartu iš 
kelių pusių. Štai mane 
puolė redaktorius ukrai-] 
nietis. Po jo atakavo lietu-į 
vis — tie patys užmetimai’ 
ir priekaištai.

— Vilnius, mūsų Vilnius../ 
Kodėl esate tokie neteisiu- kiekvienam įsigyti.
gi? Kodėl nepripažįstate 25c. Užsakymus siųskite: “Dar- 
mums tokių pačių teisių, bininkas366 W. Broadway, 
dėl kurių patys kovojate 
prieš kitus? —

Po jo baltgudžių kilmės 
rusas. Vos tik jis pabaigė, 
išstojo čekas: — Mes būtu- , 
me kovoję prieš vokiečius,; 
prašėme Jus likti neutra-i 
iiais...

Pasijutau lyg gaujos šu-j 
nų apsuptas zuikis. Atsa-] 
kine jau, savaip gyniaus, 
kaip tas apsuptas zuikis. 
Ne tame dalykas, kad kai 
kurie užmetimai be pa
grindo (kai kurie teisingi) 
ir ne tame dalykas, kad gy-1 
niaus, ne tik teisindamas,’ 
bet ir puolimų. Ne’

Grįžau vėlai, išsigandęs, 
kiek daug neapykantos] 
prieš mus pas kitus... Vaiz
davausi sau, kad tai ne aš,j 
bet būsima Lenkija bus 
taip apsupta, kad prieš ją 
bus pakelti tie balsai vė
liau.

Ir nuliūdau įsitikinęs, 
jog reikia ką tai daryti ir

"Vilnius, mūsų Vilnius" 
» “Novoje Rus. Slovo” re
daktorius savo dienrašty
je spalių 28 d. praneša apie 
išstojimą iš Komiteto De
mokratijai Remti”, nes jo 
nuomone, kiek tai liečia 
pokarinės Rusijos sutvar
kymą, skiriasi nuo 1

veikia? Šiems šešiems mi-
ii jonams žmonių 
priverstina traginga dalia 
Stebėti rungtynes, kurios 
naikina jų laukus ir mies
tus. Jiems tėra pasirinki- padėties, Sovietų pergalė 
mas tarp velnio ir jo tetos, Pabaltės kraštams reiš- 
jie jaučia negalį tikėtis, kia grįžimą padėties oku- 

, sudarytos prieš 
statytų jų tautinę nepri- vienerius metus. Vokiečių 
klausomybę. pergalė reiškia sugriįžini-

“Lengva pasakyti, kad mą vergijos, kurią kentėjo 
šios tautos privalėtų ne- jų protėviai. Abi padėtys 
svyruodamos imtis* ginklo yra netoleruotinos žmo- 
prieš svarbiausią žmonijos nėms, kurie amžiais gyve- 
priešą. Panagrinėkime pa-'no ir dirbo dėl savo krašto 
dėtį jų pažiūrų, jų santy-^ laisvės ir nepriklausomy- 
kiai su Sovietais yra fak-,bės. .
torius dominuojąs tų tautų “Gal būt, Kremlius skai- 
gyvybes. Tos tautos žo-jtė Pabaltės valstybių oku- 
džiu ir darbu įrodė norin- pači ją kaip karo priemonę 
čios turėti gerus santy- prieš numatytą Vokietijos 
kius su Sovietų Rusija. Ne- puolimą. Tačiau išrodo, 
žiūrint to, visai nepriklau-5 Maskva būtų pasiėkūsi ge- 
somai nuo jų kilo tragiška resnių rezultatų, jeigu vie-į 
padėtis. Jų rytų kaimynas toj įjungti tuos kb&štus į; 
pasielgė tokiu būdu, kuris Sovietų Rusiją, būt pagel-į 
tegali būti traktuojamas 
kaip agresija. Dabar iš va
karų užpuolė jas jų amži
nas priešas, žiauresnis ne
gu kadaise savo naciškam 
aprėdale.

“Seniau Baltijos baronai, tautoms būtų buvęs aiš- 
nacių pirmtakūnai paver- kus. Vokiečių agresija bū- 
gė jų protėvius ir tokiu tų tuč tuojaus padariusi 
būdu sudarytas neapy-:jas sąjungininkais; anti- 
kantos palikimas, pasiekė Hitlerinių pajėgų. Jos būtų 
šią kartą. Toji neapykan-Į gynusios savo šalis, kaip 
ta buvo sustiprinta asme- nepriklausomos valsty- 
nišku prityrimu, kai vokie- bės greta savo didžiojo 
čiai okupavo Pabaltės kaimyno, 
kraštus 1918/19 metais ir

beta joms Stiprinti jų ap
saugą ir, jeigu būt suteik
ta realybės Sovietu vaistys 
bes vyrų skelbtai kolekty* 
vinio saugumo doktrinai. 
Pasirinkimas Pabaltės

“Šiandien Pabaltės vals* 
įrodė esą tiesioginiais įpė- tybių padėtis yra desperm- 

Geležinių' tiška. Jų problema turi e- 
Paskutinis ventualiai būti išspręsta.

diniais senovės 
kryžiuočių”.
kartus prityrimas buvo jų Juo greičiau tai įvyks, tuo
kraštus okupavus Sovie-1 geriau visiems, kuriuos tai

to praeities jausmais ir 
- karčiais atsiminimais”.

(Bus Daugiau)

Piety Amerikoje Kelionės 

Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškacskas. 
’’ Knygutė labai įdomi ir verta 

*. Kaina tik

- - • • ”, 356 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
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V. M. Klausutis.

Stalino Valdžia Samaroje Novomber 6, 1941

FITCHBURG, MASS.
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KATALIKŲ KUNIGO LAIŠKAS KARO 
SEKRETORIUI HENRY L STIMSONUI

KAPITALISTŲ PAGAL
BOS PRIEŠ HITLERĮ

Du didžiuliai Jungtinių Valstybių karo orlaiviai su britų insignijomis skrieja virš Singapore, 
kur jie pereis į britų karališkosios oro jėgų karo tarnybas. Jie perskrido per Pacifico vandenyną, 
vairuojami Jung. Valstybių lakūnų.

prieš pulkininko Early F. W. 
Duncan, vado Karo Technikos 
Mokyklos. Lawry Field, Den- 
ver, pareiškimą, kad jis neleis

Kun. John A. O’Brien. Notre 
Dame Universiteto profesorius, 
pasiuntė sekantį laišką

I

Do you approve the order‘

8. Prigimties Teisės Pripažinimas
Atpalaidavus aną pasakymą nuo šio moralinio 

dėsnio, pasidarytų tarpvalstybiniame gyvenime amži
nas tarp įvairių tautų karo stovis. Vidaus gyvenime, 
sujaukdamas naudingumą su teisėtumu, jis paneigia 
pagrindinį faktą, kad žmogus kaip asmenybė turi jam 
Dievo duotų teisių, kurios turi būti laisvos nuo bet ko
kio iš visuomenės pusės pasikėsinimo jas paneigti, pa
naikinti ar jų veikimą varžyti. Kas nepaiso šitos tie
sos ,tas nepastebi, kad tikroji viešoji gerovė galų gale; 
yra aptariama bei pažįstama iš žmogaus prigimties,1 
gerai derinančios asmeninę teisę ir socialinę pareigą/ 
ir iš bendruomenės tikslo, kylančio iš visų žmonių to
kios pat žmogiškos prigimties.

Visos Teisės Iš Dievo
Visuomeninį sugyvenimą Kūrėjas leido kaip prie

monę pilnam atskirų žmonių bei socialinių gabumų 
išvystymui, kuriuos žmogus, duodamas ir imdamas, 
turi naudoti savo ir visų kitų gerovei. Ir tos vertybės,

į.

DARBININKAS

I

I

Revoliucijos Pasekmės Rusijos Žmonėms Nedavė Politi-
kurti, Viešpaties Kūrėjo buvo leistos galų gale žmo
gaus dėliai, jo prigimtam ir antgamtiniam išsivysty
mui bei tobulėjimui. Šitą tvarką neigti tai reiškia 
griauti tuos šulus, kuriais remiasi visuomenė ir sta
tyti į pavojų ramybę, pasitikėjimą, net patį visuome
nės buvimą.

Tokis žmogus turi nenustojamą teisę išpažinti sa
vo tikėjimą ir jį tinkamu jam būdu praktikuoti. Įsta
tymai, kurie draudžia ar sunkina tikėjimą išpažinti bei 
jį praktikuoti, prieštarauja prigimtajam įstatymui.

Tėvų Teisė
Sąžiningi, savo auklėjimo teisėse sąmoningi tėvai 

turi pirmutinę ir pirmpradinę teisę nustatyti savo Die
vo jiems dovanotų vaikų auklėjimą tikro tikėjimo dva
sioje ir pagal jo pagrindines tiesas bei įsakymus. Įsta- kos galėjo prieiti tiktai tie 
tymai ar kitoki nuostatai, kurie pašalina šitą prigim- žmonės, kurie nepažino ko

munistų ir nacių apgaulin
gos politikos, konspiraty- 
viškų motyvų Stalino ir 
Hitlerio. Tokiais neišma
nėliais buvo mūsų lietuviš
ki komunistėliai, jie krik-

nes Laisves, Ūkinės Gerovės. - Rusai Karo Nenorėjo, Karo sekretoriui, HOn. Henry l. 
Stalinas Rusijos Žmones Prie Kruvino Karo Privedė. — 
Stalino Imperialistinė Politika Iškasė Duobę Komunizmui.

•which implies that an army pf- 
ficer has a right to decide what 
Church his soldiers shall attend 
and what Church they shall re- 
main away from?

What does this arrogant of- 
ficer mean by saying that chur- 
ches mušt preach only what 
confirms to the policy of the 
President of the United Statės? 
The President of the United 
Statės has definitely stated his 

• opposition to any attempts at 
peaee at the present time.

Are those churches of Jesus 
Christ where the m misters of 
the Prince of Peaee implore 
their congregations to pray for 
peaee. and who preach that we 
ought to vvork for that for 
which we pray, to be elosed to 
the members of such churches 
who are in the army and navy?

Who is to be the judge of 
whether any particular pastor 
is preaching the gospel accord- 

, ing to the interpretations of the 
President of the United Statės? 
Is this judgment to be left in 
the hands of so high-handed an 
officer as Col. Duncan?

While I do not speak officially 
for the Catholic Church or for 
Notre Dame, I think I reflect 
the though of thousandss of 
clergy and the anxiety of many 
millions of people of every faith 
when I register with you a 
solemn protest against this 
amazing and thoroughly un-A- 
merican order, which destroys 
in our own land the religious 
freedom we are asked to esta- 
blish abroad.

Rev. John A. O'Brien, Ph. D. 
Professor, Philosophy of 

Religion,
University of Notre Dame.

South Bend. Ind.
Hon. Henry L. Stimson, 
Secretary of War, 
Washington, D. C.

I respectfullv beg to call your 
attention to the action of Col. 
Early F. W. Duncan of the Ar
my Air Corps Technical School 
at Lowry Field near Denver. He 
has declared that he will not 
permit any of the ten thousand 
soldiers stationed there to at- 
tend any Church whose pastor 

kinės gerovės, kad jie atei- preaches against what he calls 
STALINAS ŠAUKIASI tyje išvengs kruvinų karų, “True Americanism”. This he 

kurie kamavo Rusiją per defines as opposing the policyj 
ilgus amžius. Deja, jųjų of the President.
viltis buvo veltui, nes jie

Dabar tie komunistų pra- susilaukė naujo caro, žy- 
keikti pasaulio, ypatingai, miai žiauresnio ypatoje 
Amerikos kapitalistai šau- Stalino, kuris kamavo ru- 
kiami į pagalbą Maskvą sus per dvidešimtmetį ir 
gelbėti. Dabar mūsų lietu- pagaliaus panardino juos 

1 kraujo tvane — pastatė 
naujo karo fronte, įstūmė 
juos į neapsakomai skan
dalingai tragišką padėtį ir 
su jais kartu jųjų visus 
kaimynus: suomius, estus, 
latvius, lietuvius, lenkus ir 
rumunus. Tai pasekmė 
Stalino “genialios” impe
rializmo politikos.

Stalinas turėjo progą iš
vengti karo su vokiečiais. 
Jis galėjo būt neutralus. Ir 
jeigu jis nebūtų užsikabi
nęs ant Hitlerio politinės 
meškerės, aišku greta SS
SR būtų išlikę nepaliestos 
karo Baltijos tautos. Jeigu 
Stalinas nebūtų pasirodęs 
su savo raudonarmiečių 
silpnybe Suomijos užpuoli
me, aišku, kad vokiečiai 
nebūtų išdrysę atakuoti 
Rusiją.

Mes nepavydime Stali-- 
jie’ keičia'savo veidmain'išl l^?i_andi®“nls ,2° “!£ 
ką nusiteikimą?

Stalinas mažai pagalbos

STALINO “geniali” poli- šūvio paleidimo užėmė 
tika ir glaudžių santykių Baltijos kraštus, tai pase- nej vienam, esančiam tos moky- 
sutartys su Hitleriu pasi- ka jo geniališkos politikos! klos kareiviui, lankyti Bažny- 
baigė tragiškai. Stalino ir Deja, dabar matome Stali- čios, kurios kunigas savo pa- 
Hitlerio dalybos 1939 m., no valdžią atsidūrusią Sa-moksluose kalba prieš, kaip jis 
svetimų kraštų ir kaimynų maroje, už Uralu kalnų,! vadina, “Tikrą Amerikonizmą”. 
turtų grobimo vajus Stali- nes Hitlerio kardininkai 
no raudonarmiečių, talki- jau turi apgulę Maskvą, 
ninkaujant Hitlerio kardi
ninkams, laikinai atrodė, 
kad bus pilnai realizuotas 
faktas, deja tokios sąvo-

tinę teise pagrįstų tėvų valią iš mokyklų klausimo ar
ba grąsinimais ar prievarta ją suvaržo, yra priešingi 
prigimtinei teisei ir yra aiškiai nemoraliniai.

Bažnyčia, Dieviškosios prigimtinės teisės saugo
toja ir aiškintoja, yra dėl to priversta pastaruoju lai
ku įvykusius vaikų užrašymus į mokyklas, esant aiš
kiam nelaisvės būviui, laikyti prievartos rezultatu, 
kuris neturi jokio teisinio pobūdžio.

Į Jaunimą
Kaip Vietininkas to, kuris Evangelijoje vienam 

jaunuoliui pasakė: “Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis 
įsakymų”, Mes tariame atskirą tėvišką žodį jaunimui.

Tūkstančiais liežuvių šiandien jums yra skelbia-1 
ma evangelija, kuri nėra Dangiškojo Tėvo apreikšta. 
Tūkstančiai plunksnų rašo apie tariamą Krikščionybę, 
kuri nėra Kristaus krikščionybė. Spauda ir radio už-į 
verčia jus iš dienos į dieną prieštikybinio ir priešvals
tybinio ir priešbažtytinio turinio gaminiais ir be ato
dairos bei pagarbos puola tai, kas jums turi būti kilnu 
ir šventa.

Mes žinome, kad daugelis jūsų dėl ištikimybės ti
kėjimui ir Bažnyčiai, dėl priklausimo prie bažnytinių 
Konkordato laiduotų organizacijų turėjo ir tebeturi 
išgyventi niūrius nepripažinimo, įtarimo, šmeižimo, 
jūsų ištikimybės tėvynei neigimo, įvairaus jūsų profe
siniam ir visuomeniniam gyvenimui kenkimo laikus. 
Mes žinome, kad nevienas neminimas Kristaus karys 
stovi jūsų eilėse, liūdna širdimi, bet pakelta galva ne
ša savo likimą ir randa vienintelę paguodą mintyje, 
kad jis kenčia šitą pažeminimą Jęzaus vardu.

Visų Pareigos
Šiandien, kada gresia nauji pavojai ir santykių į- 

tempimai, Mes sakome tam jaunimui: “Jei kas jums 
apsakytų Evangeliją ne tą, kurią jūs gavote” ant pa
maldžios motinos kelių, iš tikinčiojo tėvo lūpų, iš auk
lėtojo, savajam Dievui ir savajai Bažnyčiai ištikimo, 
pamokinimų, tas “tebūnie atskirtas”. Jei valstybė or
ganizuoja valstybinę jaunimo organizaciją, kuri turi 
būti visiems privaloma, tai — neliečiant bažnytinių 
organizacijų teisių — patys jaunuoliai ir už juos prieš 
Dievą atsakingi tėvai turi savaime suprantamą ir iš jų 
neatimamą teisę reikalauti, kad šitokia privaloma or- spaudoje* sakydami: 
ganizacija būtų laisva nuo visų krikščionybei ir Baž- iįnas genialus politikas, 
nyčiai nedraugingų veiksmų, kurie iki netolimos pra- bus didesniu herojų pripa- 
eities, net ir dabar, tikintiesiems tėvams kelia nepa- žintas negu rusai pripaži- 
kenčiamus sąžinės konfliktus, nes jie negali valstybei 
duoti to. kas valstybės vardu yra reikalaujama, neiš- 
plėšdami iš Dievo, kas Jo yra.

- ■ 1

Klausimai Apsvarstymui
1. 'Kas tufi pirmutinę teisę nustatyti vaikų auklėjimą?
2. Koki pavojai šiandien gresia jaunimui?
3? įtokia yra jaunimo ir tėvų pareiga kaslink valstybės

organizacijų ?

*

I

viski komunistėliai, kurie 
nelabai senai rėkė visa 
gerkle sakydami, kad A- 

štavo kai kregžės po stogu merikos kapitalistai remia 
lizdą sukdamos, nes jie ’ ”....
manė, kad Stalino sutartis 
su Hitleriu bus pastoviu 
faktu. Deja, jie labai apsi
riko.

Mes sakėme, kad Stalino 
ir Hitlerio konspiratyviš- 
kos politinės sutartys, tai 
išdava imperializmo tiks
lų, kuriuos turėjo Stalinas 
ir Hitleris. Hitleriui reikė
jo apgauti Staliną, paso
dinti jį ant “neutraliteto 
tvoros” pasėdėti ligi Hitle
rio kardininkai sugriaus 
Lenkiją ir kitas išlaukines 
Anglijos ir Prancūzijos po
litiškas tvirtoves Vokieti
jos pasienyje. Hitlerio di
plomatai apdūmė Stalinui 
akis, pažadėdami jam dalį 
Lenkijos — gudų ir ukrai
niečių kraštus, pridėdami 
priedo Baltijos valstybėles. 
Stalinas užsikabino ant 
Hitlerio diplomatinės meš- tegaus iš kapitalistų. Ame- 
kerės ir buvo sugautas.

Laike 1939 ir 1940 metų 
periodo, mūsų pakvaišė
liai. lietuviški komunistė
liai, Stalino batų laižytojė- 
liai, džiūgavo Stalino gau
tomis “dovanomis” nuo 
Hitlerio; jie džiūgavo, kad 
Lietuva tapo auka Stalino 
ir Hitlerio imperialistinės 
politikos sauvalybė ir ap- 
gaulybe paremtos. Jie kėlė 

; Staliną į padanges savo 
: “Sta-

suomius užpuolusius Rusi
ją; tie penktakojai elemen
tai smerkė Amerikos vy
riausybę ir visuomenę už 
simpatiją suomiams Stali
no raudonarmiečių užpul
tiems, smerkė anglus ir jų
jų vyriausybę, sakydami, 
kad jie konspiruoja prieš 
Sovietų Rusijos demokra
tiją ir Hitlerio pastangas 
įvesti Europoje tvarką su 
Stalino pagalba, bet dabar 
kaip jie pamatė, kad Hit
leris atsuko kardą prieš 
Staliną, jie staiga tapo an
glų ir amerikiečių “drau
gais”, Hitlerio nepriete
liais. Ar gi neveidmainy- 
bė? Kodėl dabar Amerikos 
ir Anglijos kapitalistų pa
galbos jie šaukiasi? Kodėl

rikos ir Anglijos vadai ži- . 
no, kad reikia remti Rusi
jos žmones, bet ne komu- . 
nizmą ir Staliną. Taipgi, 
Amerikos ir Anglijos va
dai žino, kad Stalino ir Hit
lerio dvikova už suprema- ' 
ei ją žada abiems pralai- > 
mėjimus — galą komuniz
mui Rusijoj, nacizmui Vo
kietijoj. Tie du naujos eros 
tironai, kruviniausi impe
rialistai veidmainiavo, vie
nas kitą apgaudinėjo di
plomatiškais susitarimais, 
o dabar jųjų “geniali” po
litika baigsis prie Volgos 
ir Uralu. Bet jųjų kruvino 
karo politikos pasėkos tra- 
gediškos ne tiktai vokie
čiams ir rusams, bet ir jųjų 
kaimynams.

Rusijos žmonės prieš dvi-

no Carą Petrą Didįjį”. Ne
nuostabu, kad Maskvoje 
Stalino paveikslus išstatė 
voratinklius pašalinę carų 
palikimų, greta Petro Di
džiojo ir Ivano Žiauriojo. 
Stalinas buvo laikomas dešimtmetį manė, kad jie 
greta Rusijos imperialis-] nusikratę cariškos tvar- 
tiškQ carų. “Pravda” rašė, kos, kad po revoliucijos su- 
kad Stalinas be karo, be1 silauks politinės laisvės, ū-

STAR CLEANING i DYEING CO.
Valymas ir Dažymas Įvairių Rūšių

992 Main St. Tel. 2723-2724. Fitchburg, Mass. i

Privilegijuotas ir Prižiūrimas Jung. Valsty
bių Valdžios

Padangos — Baterijos —Reikmenys 
Automobiliams

INDEPENDENT CAB CO.
"Remkitės Savystovumu”

13 Prichard St., TEL. 3500 Fitchburg, Mass.

FIRESTONE AUTO SUPPLY and 
SERVICE STORES

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

f DR. ROY S. WYMAN
į OPTOMETRISTAS
2 308 Main St. Teel. 971 Fitchburg, Mass.

>XXXXXXXXXXXXXXXSXXX'AXXXXXXXXXXXXXX\XVXXXXXXWI H. A. HATCH & SON
| Paul J. Woodcome, Sav.
! APDRAUDA

< 470 Main St. Tel. 930 Fitchburg, Mass
ZXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXSXX

mes, nes žinom, kad jiedu 
prieis galą kelio, žus jųjų 
visi imperialistiški planai, 
bus padarytas galas komu
nizmui ir nacizmui, demo- 
kratiją, laisvę mylinti žmo
nės kovą laimės, laimės ir 
mažosios tautos Stalino ir 
Hitlerio pavergtos. Bet gi 
jųjų tie laimėjimai bran
giai kainuos. Bet pasaulio 
žmonija pasimokys iš ko
munizmo ir nacizmo idea
lų ir veidmainingos, pri- 
gaulingos politikos, po šio 
karo visam pasauly žo
džiai: “komunizmas” ir 
“nacizmas”, bus išmesti iš 
pasaulio tautų kalbos, nes 
komunizmo ir nacizmo ne
bus. Tad ir mūsų lietuviški 
komunistėliai dings kai 
ryto rasa, nebeliks nė pėd
sakų jųjų gyventų laikų.' 
R. Mizara. Bimba ir kiti 
Stalino batų laižytojai tu-] 
rėš apsivilkti avinų kailiu,1 
kad išvengus svieto pa juo-! 
kos ir paneigimo po. šio 
staliniško ir hitlerišką, ka
ro. ./S

11

CITY STEAM LAUNDRY
Pilnas Skalbimo Patarnavimas'

į 170 North St. Tel. 1166 Fitchburg, Mass.

LEOMINSTER FEDERAL SAV1NGS AND 
LOAN ASSOCIAT1ON

12 Main St. Tel. 64 Leominster, Mass.

CRANE'S CLOTHES STORE
Įvairių drabužių pasirinkimas

343 Main St., Tel. 750 Fitchburg, Mass.

843 Main St., Tel. 1560 Fitchburg, Mass.
JI V' h-’ .C. -
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[KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

f

Gėles įteikė studentė A. Žukau
skaitė po lietuviško dainavimo.

Sekmadienį, lapkričio 16 d./ Piano Jai akomponavo ir iš- 
mūsų parapijoje prasidės 40 va-*Pild® dali programos Metropoli- 
landų atlaidai. Baigsis lapkričio ^an operos pianistas Schick. 
18 dieną.

ATHOL, MASS.

( Pabaigoje koncerto artistė ža-
• vejančiai sugiedojo maldą anglų
* kalba — ‘Tėve mūsų”. Ši malda 
didžiausią padarė įspūdį publi-

ĮSPCDŽIAI IŠ NEPAPRASTO kai.
KONCERTO į Malonu yra pažymėti, kad mū-

Lapkričio 9, Institute of Arts, SU lietuviai labiausiai susidomė- 
Woodward ir Kirby, erdvingoje j° savo tautybės artiste daini- 
auditorijoj įvyko koncertas, sve
tainė buvo pilna, dvasiškių, pro- sirinko jos pamatyti ir gražaus 
fesionalų, biznierių ir šiaip ki- išlavinto balso paklausyti. Kad 
tos rinktinės publikos.

Visi su nekantrumu laukė ra buvusi pasikviestų ją, 
prasidedant koncerto. Netrukus 
pasigirdo didingi vargonų gar
sai, kuriais grojo vienas iš žy
miausių muzikų D’Avignon 
Murel.

Pasirodžius scenoje Metropo
litan Operos artistei, gražiabal
siai Anna Kaskas, Katkauskai- 
tei, prasidėjo koncertas, kuris 
susidėjo iš rinktinių klasinių 
dainų. Visas dainas atliko pilno
je technikoje ,bet labiausiai pu
blikai patiko lietuviškos dainos, 
kurios buvo pakartotos net ke
letą sykių. Klausytojus žavėjo 
artistės maloni šypsena, jos ma
lonus ir švelnus balsas.

Artistė buvo apdovanota gra
žių raudonų rožių bukietu nuo 
LRK Federacijos 4 skyriaus.

DETROIT, M1CH.

Eikš Ballroome. j
I
!

ninke, kuri taip skaitlingai su-

ir kitos kolonijos, kur dar ji nė- 
jos 

balso ir nepaprastai puikaus 
dainavimo pasiklausytų ir su ja 
susipažintų. Tuomi mes jai pa
rodysim savo prielankumą jos 
dideliam pasišventime, ir kėlime 
mūsų lietuvių vardo svetimtau
čių tarpe. G. H. M.

LAWRENCE, MASS

Dain. Ant. Giedraitis
Pastarom dienom, visiems ge

rai žinomas “Darbininko” prie-

registravimu, nes svarbu žinoti1 
kiek ankščiau, kad sutvarkius 
dalykus kuogeriausiai.

Komisija.
-

Šv. Cecilijos choro šokiai į- 
vyks šeštadienį, lapkričio 22 d., 
8 vai. vakare,
Norwoode. Svetainė yra pačia
me miesto centre ir gražiame’ 
parke. Choristai gražiai dar
buojasi, kad šokiai pavyktų. Pa
kvietė iš visų apylinkės koloni
jų vhorus ir visą jaunimą. Ti
kisi, kad šokiai bus gausūs da
lyviais. Kviečia dalyvauti ne tik 
jaunimą, bet ir senimą.

' Kadangi choras išpildė gražų 
koncertą visiems dykai, tai visi

tebus, ir gerai žinomas daininin- turėt\ chorui ir
kas ir muzikas Antanas Gied
raitis apleido vargonininkavimo 
vietą Providence, ir grįžo į Chi- 
cagą prie savo tėvų, kur ketina 
toliau gilintis muzikoje, De Aušros Vartų parapijos Šv. 
Paul Universitete, ir mokyti ki- Vardo draugija reiškia širdingą 
tus. Muzikas Giedraitis puikiai padėką Šv. Jurgio parap., Phi-

vauti šokiuose.

CHESTER, PA.

CSN.

Prieš Žiemos Sezoną
v IŠPARDAVIMAS

vedė jungtinį chorą “Darbinin- ia.. pa., Benui, Beno Globėjui 
ko ’ išvažiavime, Brocktone. kun. Jeronimui Bagdonui, Di- 
Taipgi girdėjome jo linksmas rektoriui p. J. Mastauskui ir 
dainas Darbininkų radio prog- mokytojui p. V. Mociejui už 
ramose. Tikimės, kad ilgai mus smagų, linksmą tikrai lietuviš- 
apleidęs nebus, ir grįš vėl dar- ką koncertą per draugijos pa- 
buotis Naujoje Anglijoje.

Pasivėles.

išvažiavime,

Šlapeliui už surengimą koncerto 
ir išpildymą programos.

Kadangi į koncertą nebuvo 
jokios įžangos, tai susirinko pil
nutėlė svetainė žmonių.

rengimą 1941 m. lapkričio 9 d.
Antanas Kaveckas, 

pirmininkas.

Redakcijos Atsakymai

J. K. M., Los Angeles, Calif.— 
Tamstos straipsnį apie žmonių 
protą gavome, ačiū. Dėl vietos 
stokos straipsnis netilps.

Tuos, kuriuos gyvendami mylėjo
me, nepamirškime jų ir jiems 

mirus. — Sv. Ambr.

MIŠIŲ MALDOS UŽ 
MIRUSIUS"

'Dvilypė šv. Elzbietos ir Šv. 
Kazimiero pašelpinių draugijų 
metinė vakarienė įvyko sekma
dienio vakarą, lapkričio 9 d. 
Žmonių buvo pilna svetainė. To
dėl ir pelno tikimasi liks apsčiai. 
Vakarienė buvo paįvairinta dai
nomis ir kalbomis. Į pp. Kastantas ir Salomėja Ak-

_________ stinai, gyv. Franklin St., mini 
Moterystėn įstojo Lillian Gru- 25 metų savo vedybinio gyveni-: 

dinskaitė su Norman Cook, sek- mo sukaktį. Antradienį, lapkri- Korespondentui iš W. Lynn, 
madienį, lapkričio 9 d. čio 18 d. Tos dienos ryte įvyksta Mass. — Jūsų korespondenciją

-------------- jų intencijai Šv. Mišios Šv. Jur- aP*e įvykusias misijas gavome.
Šv. Elzbietos draugijos Iaiky- gjo lietuvių parapijos bažnyčio- Labai ačiū. Kadangi apie Ui il- 

Ume mėnesiniame susirinkime, 
lapkričio 10 d., nutarė ir šiais 
metais kaip visada paminėti Pa
dėkos dieną, lapkričio 20-tą iš
kilmingomis mišiomis ir komu
nija. Gražų įspūdį daro kada 
pulkas merginų ir moterų su sa- peracijos sveiksta, 
vo ženklais, įmaršuoja į bažny- grįš į namus. tuvos Rėmėjų draugijos
čią ir išklaususios mišių “in _________ ‘ rinkimą p. Smetonos priėmimo
corpore” eina prie komunijos Sekmadienį, lapkričio 23 d., 8 reikalu aprašymas netilps. Tam- 
ir turi bendrus pusryčius. Tą vai. rytą Sodaliečių Komunijos sta nesistebi, kad į tą komitetą 
progą pasakomas priUikintas diena. pateko krautuvininkai, o nesu-
pamokslas. Aušrelė. _________ pranti, kaip į tą komitetą pate-

Lapkričio 11 d. Šv. Jurgio lie- ko kaikurie advokatai ir dakta- 
tuvių parapijos Skautės - lietu- rai. Worcesterio profesionalai, 
vaitės buvo išėjusios pasivaikš- kaip ir kitų kolonijų kaikurie

Sekmadienį, lapkričio 16 d., čioti į laukus. Padarė apie 15 profesionalai, gali būti nei neži-Į

je, kurios p. K. Akstinas buvo goka korespondencija jau tilpo 
vienas iš pirmųjų organizatorių, pereitame numeryje kito kores- 
Sveikiname pp. Akstinus ir lin- pondento, todėl jūsų jau netal- 
kime ilgiausių metų! jpinsime.

_________________ _____________________

p. Marijona Mickūnaitė po o-’ Senam Juozui, Worcester, 
ir neužilgo Mass. — Apie kokios ten “Lie- 

i” susi-

Prieš ateisiant žiemai, kad davus 
progos moterims ir merginoms pigiai ir 
geromis sąlygomis įsigyti elegantiškus 
šltus ir madingus kailinius, I. J. Fox 
krautuvė padarė didelį išpardavimą, 
kuriame kailinių kainos labai sumažin
tos. Nelaukite šaltos žiemos, kada kaili
niai pabrangs — įsigykite juos dabar.

SENUS IŠMAINOME Į NAUJUS, ir duodame už juos gerą 
nuolaidą. Kam vilkėti senus ir nemadingus kailinius, kada gali
te lengvomis sąlygomis ir nebrangiai įsigyti naujus.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi
te 10% nuolaidos. BOSTON, MASS, ✓

Spaudos Komisijai, Amster-\ 
daru, N. Y. — Susirinkimo ap-l 
rašymas netilps štai dėl kokių 
priežaščių: Rašote, kad susirin
kime “visi pasipiktino kaiku- 
riais lietuvių laikraščiais (Ku
riais? Red.), kurie be pagrindo 
šmeižia Lietuvos prezidentą 
(Ar galima šmeižti su pagrin
du? Red.)”. Rašant ką nors a- 
pie įstaigas ar asmenis, reikia 
juos įvardinti.

Taip pat neįvardinote kas tie 
“nekultūringi kaikurie lietuviai 
bei kaikurie laikraščiai”, kurie . w ..
“savo tokiais šmeižtais naudin- išmokėjimu,
gą (? Red.) darbą daro Lietu
vos priešams, o savo brolius 
stumia nesuprastdami į priešų 
vergiją”.

NEPAPRASTA PROGA

Pirkti labai gerą namą ir 
labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais modemiškais pa
togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos 
kieto medžio grindys. La
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių

arba farmų, biznių ir kitų 
namų. Turime didelį pasi
rinkimą. Turime gerą sa- 
liūną su valgykla ant grei
to pardavimo labai pigiai, 
arba mainysim ant gero 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip- 

i kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
| platesnių informacijų.

Boston Reolty Trust
317 E Street

South Boston, Mass.

Laikraštis “Darbininkas” iš
leido labai naudingą 63 pusla
pių mažą knygutę — “MIŠIŲ 
MALDOS UŽ MIRUSIUS”.

Joje yra nevien Mišių maldos 
už mirusius, bet ir bendros tai
syklės laidotuvių, mėnesinių bei 
metinių sukaktuvių metu. Yra 
maldos išlydint numirėlį iš na
mų, prie Katafalio, maldos ly
dint iš bažnyčios į kapus ir ki
tos. Knygutės spauda aiški, rai
dės didelės. Kaina tik 20c.

Norintieji įsigyti šią knygutę,) 
įdėkite į konvertą, neregistravę 
20c. ir pasiųskite 
kui”, 366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass. ir tuojau ją gausite, rui, ypač jo vadui muzikui A.

NORWOOD, MASS

Šv. Jurgio parapijos svetainėje mylių kelionę. Toje ekskursijo- no p. Smetonos maršruto tikslo, i 
įvyko L. Vyčių 27 kp., Choro ir je Skautėms vadovavo jų vadai ir jie gal nepaiso, o tik įeina į 
Studentų susirinkimai. Choras — PP- Angelė ir Alena Paznio- komitetą ,kad pasirodyti ir pa
po susirinkimo turėjo praktiką.

Tos pačios dienos vakare įvy
ko koncertas. Programą išpildė 
Šv. Cecilijos choras ir solistai, 
vadovaujant muz. A. šlapeliui. 
Trumpas kalbas pasakė kleb. 
kun. S. P. Kneižis ir p. A. F. 
Kneižys. Tris dainas sudainavo 

Darbinin- visa publika.
Didelė garbė Šv. Cecilijos cho-

kaitės ir Angelė Smelstorytė. siskelbti. Kaikurie profesiona- 
Visos turėjo “good time”. Grį- lai ir biznieriai tik tada supran- 
žo į namus sveikos, tik kiek pa- ta blogai darą, kada jie pajunta, ! 
vargusios. jog visuomenė nebenori turėti

-------------- su jais biznio.
Sąjunginių Dėmesiui I Profesionalai ir biznieriai tu- 

Narės ir jų draugės, norinčios retų žinoti, kad p. A. Smetona 
dalyvauti pramogoje, lapkričio stojo vadovauti mažai tautinin- 
27-tą d. š. m., pp. Sykes namuo- kų - renegatų grupelei, kad jis 
se, lai priduoda savo vardus ko- savo veikla skaldo Amerikos lie- 
misijos narėms, kad užtikrinus'tuvių vienybę kovoje dėl Lietu-

, vietą. Prašome neatidėlioti su vos nepriklausomybės.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

Visi skelbkite* “Darbininke**.

WDIiamJ.Chisholm i; 
'[ «. GRABORIUS <!

J i “Asmeniškas Patarnavimas’’ ] i

- 331SmithSt, į;
') PROVIDENCE. R. I ! [

1 Telephone: ]1

i) Ofiso: Dexter 1952
[ Namų: PI. 6286

Albert R. Barter

Pirmiau—Pope Optical Co.

*

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

Z75 Main St, Webster, Mass.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 6VC
Pirmininkė — Eva Marksienė

625 E 8th St.. So. Boston. Mase 
Tėti So Boston 1298

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

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E Sixth SL. So. Boston. Maas 

Fin Rašt — Marijona Markoniutš.
4115 Washington St.. Rosiindale. 

TeL Parkway 2352-W. 
Iždininkė — Ona StaniuliOtš.

105 West 6th St. So. Boston, Mase 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston 
Kasos GL—Marijona Aukštikalnienė

111 H St. So. Boston. Mass 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrų utarninka mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj, 

visais draugijos reikalais kreipkite* 
Titre

•V. JONO EV. BL. PA6ALPINM 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas. Juozas Svagždya.
601 6th St.. So Boston. Mase.

Vlce-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 Winfield SL. So. Boston. Mass.

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

Ftn. Rašt Aleksandras Ivaška,
440 E Slxth SL. So. Boston. Maaa

Iždininkas Vincas Zaleskaa,
613 E 5th SL, So. Boston, Maaa. 

Maršalka Jonas Zaikts.
7 VVinfield SL, So. Boston, Maaa

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
Ma nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai po pietų Parapijos saišj 499

VALGOMOJI) MIRTŲ KRAUTUVES
niridl pas biznierius mžsą. vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

ikelbissl •‘Darbininke’’ apsimoka, nes jie parduoda Šviežius prodi/ktus Ir ma- 
onlal patarnauja Nuėję ( tHlę kurta krautuvę pasakykite, kad Jv skelbimu 
natėte “Darbininke’’

Povilas Bushtnanas
CRESCENT AVENUE.

Telephone COLumbia 6702 
29 SAVIN HILL AVENUE 

DORf-MESTER. MASS

Pertins Martet
P. BaltrutlOnM Ir p. Klinsa, Sav. 
*93 8roadway, Tel. 9OU 3120 

•O BOSTON. MASS

ŠOKIAI, Rengia Sv. Cecilijos Choras
Šeštadienį, Lapkričio - November 22 1941

ELKS BALLROOM NORWOOD, MASS.
Šokiai prasidės 8 vai. Muzika “Knights of Melody”. Šie šokiai yra rengiami nevien jaunimui, bet ir senesniems, nes šokių mu

zika bus daugiausiai grojama lietuviška. Kaip jaunus taip ir suaugusius nuoširdžiai kviečiame dalyvauti, kur linksmai ir malo
niai praleisite laiką. Įžanga 36c. Tax - 4c. Viso - 40c. CHORAS.



Antradienis, Lapkričio 18, 1941------- ^DARBININKAB ' T
TT- •d

'vietinės žinios
į----------------------

ŽINUTĖS

Sekmadienj, teatras neįvyko, 
nes sunegalėjo viena iš svarbių 
vaidintojų. Kitų sekmadienį, tai 
tikrai bus vaidinamas tas links
mas teatras, 7 vai. vak., bažny
tinėje salėje. Pelnas šio paren
gimo bus parapijai.

Antradienio vakare, 7:30 v. v., 
laikomos Šv. Teresės Nove- 
pamaldos.

v. v., įvyks antras genera-

bus
nos

8
linis susirinkimas panelės Apo- 
lionijos Stoškiūtės koncerto ren
gėjų. Prašome ateiti visų buvu
sių pirmame taip sėkmingame 
susirinkime, ir, atsivesti naujų 
darbininkų. Jų daug mums rei
kia.

Vakare prieš Padėkos Dieną, 
parapijos salėje, 492 E. 7th St., 
sodalietės rengia Whist Party 
su užkandžiais, programa ir do
vanomis. Į šį “Kalakutų Dienos” 
lauktuvių vakarą atkeliauja vie
nas 20 svarų gyvas kalakutas 
iš West Bridgewater. Visi yra 
kviečiami į šį linksmą vakarą.

Šv. Petro par. bažnyčioje, sek
madienį, kunigai prašė žmonių 
nepamiršti tinkamai pasimelsti 
kitą ketvirtadienį, — Padėkos 
Dienoje. Toje bažnyčioje tą rytą 
bus šv. mišios laikomos sekan
čiomis valandomis: 7, 7:30, 8 ir 
9.

Visi keturi vietiniai kunigai

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadvvay,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2650

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. cueną 
Sukatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

IŠ VYČIŲ MĖNESINIO ! 
SUSIRINKIMO

So.

|

i

- Teresė Kazimiero ir 
(Aleksandravičiūtės) 

Kūmai buvo Petras 
ir Ona Baltrūnaitė.

Lapkr. 16 d., tapo pakrikšty
ta Diana 
Monikos 
Plevokų. 
Vervečka

. ................. . ..................... -.......
dalyvavo Šv. Pranciškaus par. 
bažnyčios 40 valandų atlaiduo
se, Lawrence, Mass.

Lapkr. 17 d., Ernestas Nau
džiūnas išvažiavo į Trapistų 
vienuolyną, Valley Falls, R. I. 
apsigyventi. Dieve, padėk, jam 
ištęsėti.

|

TENS OF THOUSANDS of the 
above Red Cross poster have been 
distributed throug’nout the country 
to keynote the organizątion’s an- 
nual drive for membership support. 
Aid to the Army and Navy forces 
is giving the Red Cross its busiest 
year in more than two decades.

PAVEIKSLAI APIE 
LIETUVĄ

turi būti išsiųsti ko ankJf

Vyčių būrelis, ypatingai i 
Bostone, įdomus. Iš čia ir Lietu- ( 
voje gimusių susidedąs, vyčiai 
rūpinasi Lietuvos ir šio krašto 
reikalais. Kaip malonu matyti, 
kai narsūs jauni Vyčiai drąsiai 
savo mintis lietuviškai pareiš
kia, kaip T bai Vytės įdomauja
si lietuvišku veikimu. Sekmadie
nį, lapkričio 16 d., vytei Felici
jai Grendelytei pirmininkau
jant, susirinkimas taip sklan
džiai ritosi, ir taip visų ramiai 
klausytasi, kad nepaprastai j 
greitai ir sėkmingai nutarimai,: 
nominacija į valdybą ir bėga
mieji reikalai tapo puikiai at
likti. Kaip visuomet, Jonas Pet
rauskas ,ilgametis Vytis, rimtų 
patarimų suteikė dalyviams. 
Dalyvavo advokatai: Grigalius 
ir Jankauskas: panelės Marksai- 
tė, Lengvinaitė, p. Kleponienė. 
Jaunieji vyčiai ypatingai gero 
įspūdžio sudarė — Tadas Vallis, 
Antanas Jakimavičius, Vladas 
Sinkevičius, Petras Martinaitis, 
kurie neatsisakė nuo pareigų ir

Trečiadienio vakarą, lapkr. 19 
dieną įvyks nepaprasta proga 
lietuviams aplankyti mintyje 
savo gimtosios šalelės mylimą
sias vieteles. Sodalietės ruošia 
įdomią programą visiems. Kor- 
tavimas, skanūs užkandžiai, ku
rie ruošiami panelių Petreiky- 
čių ir panelės Trinkaitės.

Suaugusiųjų Sodalietės neuž
miršo. Paveiksluose bus atvaiz
duota istoriški Trakų griuvė
siai, Vilniaus miestas ir jo di
dingos bažnyčios, — Bernardi
nų bažnyčia, Šv. Jono katedra. 
Šv. Kazimiero koplytėlė. Pama
tys bažnyčią, kurią Napoleonas 
pavertė arklide, kuomet karia
vo su Rusais. Žavūs Birštono 
krantai ir pilelės, Pažaislio apy
linkės, Dariaus ir Girėno Pa
minklas. Jurbarko pilekalnis, 
Merkinė, Punios pilekalnis ir 
bažnyčia, Švenčionių buvusi 
gimnazija, Valkininkų apskritis, 

Kauno prospektai, 
Kretinga. Žodžiu, 

rinkimas baigėsi skaniais už-1 vįsa mylima Lietuva vėl stovės 
kandžiais.

I
prižadėjo darbuotis Vyčių labui. 
Finansinis raportas parodė ba- Kalvarija, 
lansą virš $2,000 dolerių. Susi- Mariampnip,

kandžiais.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IŠSIRENDAVOJA 4 šviesūs 
kambariai netoli nuo pamario. 
Kitchenyje yra pečiai. Yra daug kričio fg.^ g.^ valandą 
vietos pasidėti automobilį. At
sišaukite 835 E. 4th St., So. Bos
ton, Mass. Taip pat yra ant par
davimo toj pačioj vietoj keli na
mai, 837 E. 4th St. (18)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local < Long 

Dlstanco 
Movlng

326 ■ 328 We$l Broadway
So. Boston, Mass.

i
, Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D
(REPŠYS)

I
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

WW^WUWWWVWWVWWW^V^i

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropcdist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. Kirkland 7119

Pauline Luzackas, MD„ 

(Lietuvė gydytoja) 

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

** Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

I GERIAUSIUS !; 
; PERMANENT WAVE ;! 
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ ! ( 
| PINIGUS ]į

CASPETS BEAUTY SALON
83 L ST., SO. BOSTON, MASS?! 

Tel. ŠOU 4645 !|

1 Lietuvd Vokiečiu Okupacijoje
• Per Kauno radiją Juo- įnešama vokiškai, o vėliau 8entl"ą J?kia. ,šslų“ti• Per Kauno radiją Juo

zas Rymantas skaitė pa
skaitą “Lietuviška knyga 
ir bibliotekų klausimas”. 
Prelegento žodžiais, nors 
dabar siaučia karas ir dūz
gia karo lėktuvai, bet vis 
tik lietuvių 
susirūpinti knyga mąsty-įcukraus runkelius augin-

— lietuvių kalba.
• Lietuvos Žemės Ūkio 

Rūmai skelbia, kad ūkinin
kai turėtų didinti cukrinių 
runkelių sėjos plotą. Tu- 

. jrint galvoje, kad Lietuvai 
tautai reikia, vįs dar neužtenka savojo 

ti apie ateitį ir kultūros,^ ypač patariama tiems ū- 
problemas. ; kininkams, kurių ūkiai yra

• Per Kauno radiją buvo* ne toliau kaip 12 kilometrų 
paskaityta poeto Fausto 
Kiršos paruošta paskaita 
apie kun. Vienažindį jo 100 
metų gimimo sukaktuvių 
proga. Buvo taip pat pade
klamuotos kun. Vienažin
džio eilės, o choras padai
navo keletą jo dainų.

• Kiek iš balso galima kas turėjo skaityti paskai- 
spręsti, Kauno radiofone tą apie linų auginimą ir tt, 
pranešėjai yra poetai Pet
ras Babickas ir Antanas 
Miškinis.

Vokiškas pranešėjas, ku
rį laiką Kauno radiofono atsišaukia į visus, kad Ka 
programoje nebesirodė, ledinius sveikinimus, o y

•nuo cukraus fabrikų.
• Spalių 10 d. Kaune tu

rėjo būti sušauktas Lietu
vos linininkų suvažiavi
mas. Dr. Krikščiūnas pa
teiksiąs šių metų “Lino” 
bendrovės veikimo apys
kaitą, agronomas Rudins-

išsiųsti 
i gruodžio 5 d., jeigu norite, 
kad siuntinys pasiektų 
prieš Kalėdas. Taip pat ir 
į kitas tolimesnes Pietines 
Amerikos šalis siųskite 
koankščiausia.

Jeigu norite gauti dau
giau informacijų apie siun
timą Kalėdinių sveikinimų 
ir siuntinių, tai užeikite į 
artimiausį paštą, kur jums 
smulkmeniškai išaiškins 
kaip ir kada siųsti. Tai pa
darykite dabar, kad pas
kui nereikėtų bereikalin
gai kaltinti paštą.

Siųskite visus siuntinius 
koankščiausia, kad neap
sunkinti pašto darbininkų 
prieš pat Kalėdas.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

VISŲ DĖMESIUI

Jung. Valstybių paštas

prieš akis.
Kitos panašios progos gal ir Dabar vėl programa pra- pač dovanų siuntinius šių 

nebebus pagyventi bent vaiz- ———————————— 
duotėje trumpą valandėlę gim- raštininkams reikalingas žinias, 
toje šalelėje. Paskutinieji bus Sever Hali,

Visa programa ruošiama lap- Harvardo Universitete.

re 7-tosios gatvės salėje.

VAKARINĖS 
PAMOKOS

vaka
VYČIŲ BALIUS 

ŠOKIAI

Lietuvos Vyčių Centro 
Valdyba su kuopų ir Vyčių 

Lapkričio 26 d., trečiadienio rėmėjų pagelba rengia ba-

stų kaip galima ankščiau.
Šiais metais paštas tiki- 

įsi gauti daugiau laiškų ir 
(kitokių siuntinių prieš Ka- 
Į ledas, negu per pastaruo
sius 20 metų, nes šiais me- 
i tais daug jaunuolių yra 
kariuomenėje. Be to, šiais 
metais kaikurie žmonės 
daugiau uždirba. Taigi jie

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

f ' A X*1 XXXV. X X —XX X XX Kx4X _ • v « • • •

vakare, Mass. Inst. of Technolo- lių _ šokius, šeštadienį, lap- daugiau is eis pinigų o- 
! gy, prasidės kursai apie odą ir kričio - November 29, Mu- 

nicipal Building salėje, So.
Lapkričio 28 d., penktadieny Boston, Mass.

REIKALINGA patyrusi mo
teris arba mergina prie namų 
ruošos darbo. Gaus savo kam- batų gaminimą 
barį ir valgį. Gera alga—$12.00.' 
Telefonuokite—GARrison 0^93.' 7:30 vai. vakare, prasidės kur-, 

(18-“'.>-28) sai apie vaistus ir vaistines.
---------/-------- r - — -- - 
darbo valgomų saj apie mašinas.

Lapkričio 25 d. prasidės kur- mes 
sai apie receptus ir medicinos jaunimo iŠ viur.

PAIEŠKAU
daiktų krautuvėje, Bostone. 
Kreipkitės į “Darbininko” ad
ministraciją. (7-11-14-18)

Parduodami Namai
Dėl savininko mirties parduo-: 

darni nepaprastai pigiai du na
mai: vienas dviejų šeimų, 412 
2nd St, antras trijų šeimų ne
toli pirmojo ant Dresser St., So. 
Boston, Mass. Pelno iš abiejų 
namų apie $1000 per metus.

Kreipkitės pas ponią M. Ma
tulaitienę, 412 2nd St., So. Bos
ton, Mass. (14-18-21)

I

I

Amsie Naujoj Vietoj j 
j 

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

vanoms.
Jung. Valstybių paštas, 

prisiuntė redakcijai oficia- 
Kvietimai ne tik į Nau- lų pranešimą ir prašo per

jos Anglijos Apskri išsiun- spausdinti “Darbininke”.' 
Lapkričio 26 d.‘, prasidės kur- tinėti, bet ir New Yorko ir Visą perspausdinti užimtų 

Čikagos apylinkes. Tiki- labai daug vietos. Pažymė- 
susilaukti gražaus sime tik tiek, kad siunti

niai, siunčiami j Europą.

Oueen Ann Laundry

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

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L taahnfc
OPTOMETRISTAS

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

[! Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro

Nuo 9 ryto Iki 12* vai.

t*

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

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

Bronis Koitrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayViewMotor Service 
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trakų Agentūra 
Taisome visokių iidirbysčiy auto 
mobilius. Taisymo ir demonetravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St 
8OUTH BOSTON, M A83.

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Treėloka* 
SavininkaL PICKWICK

Ir nuo seno pagarsėjęs

PICKWICK ALE
12 ONCŲ ir PILNOMIS KVORTOMIS BUTELIUOSE 

ir IŠ KRANO
_ Tel. SOUth Boston 2483

Telephone South Boston 1761
Res. 120 Marine Road

A. «MWH>
; ... ■ ;.j. J—

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai 
Sodeuall Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIU GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

• Turi Motaro Teises
254 W. Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOŲth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. 

TeL COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai Ir Balsamuotejal 

Patamavimąs dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 

L«Į- a*
■
1



Antradienį, Lapkričio 18, 19il 5

Rytinių Valstybių Žinios
--AJJ '-i

WATERBURY, CONN ELIZABETH. H. J.

I

Ateinančio šeštadienio vakare 
parapijos choras rengia KAIMO 
ŪKININKŲ ŠOKIUS. Tos rū
šies šokius choras rengia kas
met apie šį laiką. Visuomet tu
rėdavo pasisekimo: gausingai 
jaunimas lankydavo. Turime 
viltį, kad ir šiais metais atsilan-' 
kiusių bus nemažai. Savotiškas,

DĖMESIUI
LDS 5 kp. mėn. susirinkimas į- 

vyks 23 d. lapkr. 1 vai. po pietų, 
Šv. Juozapo parap. senos moky
klos kambaryje.

Šiame susirinkime bus skaito
ma paskaita “Komunizmas ir 
Relegija”, kurią paruošė kun. S. 
P. Kneižis, LDS kuopoms.

Taipgi turėsime išrinkti ats- laisvas, apsirengimas kaimo ū-| 
tovus į LDS Conn. apskričio me- kininko “uniformomis” jaunimo 
tinį suvažiavimą, kuris įvyks tarpe sukelia daug įdomumo.' 
Hartford, Conn., šių metų gruo- Svetainė papuošta irgi ūkiškais
džio 14 d. produktais:

Todėl prašome visus narius a- mis, arbūzais, 
teiti ir atsivesti savo draugus pradžia 8 vai. vak., 
bei drauges j šį susirinkimą.

kukurūzais, bulvė- 
pupomis ir tp. 

parapijos 
svetainėje (Ripley Place). Pel-l
nas skiriamas parapijos moky-į 
klai. Choro koresp. ,DARBAI

Mūsų mieste pastaromis die
nomis nevisi žmonės dirba pilną 
laiką, kai kurie neteko darbo.

Laike spalių mėn. dirbtuvės 
atleido iš darbo 568 darbinin
kus.

I

French Mfg. Co. 500 darbinin- Tęsis tik tris dienas. Pirmutinią 
kų dirba 32 vai. j savaitę.

GARDNER. MASSotv

J J*

W. T. GRANT CO

Gardner, Mass.

18-22 Parker Street Telefonas 371-M

I

Britų laivas - ligoninė su sužeistaisiais vokiečiais belaisviais pareng
tas keliauti j Prancūziją pasikeisti su vokiečiais, bet dėl nesusitarirnų uos
te tūnoja nušvietęs žalia šviesa visąaplinkumą.

DAVIS HARDWARE CO. į
17 Pleasant Street Telefonas 111 

Gardner, Mass.

GREENWOOD BROS.
Generalinė Apdrauda

2 Vernon St. Tel. 795 Gardner, Mass.

Parapijos bazaras, kaip kas- 
; met ,taip ir šiais metais, įvyks 

lapkričio mėn. 27—30 dd. (imti
nai ). Sekmadienį užbaigimas. J

j dieną bus atidarymas. Išrinkta 
visa eilė veikliausių parapijos ir 
draugijų darbuotojų įvairūs ko
mitetai. Visi širdingai dirba, 

, kaip komiteto nariai taip ir au- 
i koto jai, nes visi supranta para
pijos mokyklos svarbumą. Ba-

• zaro pelnas skiriamas parapijos
• mokyklos išlaikymui. Šiais me
tais vaikučiai paliuosuoti nuo 
mokesnio už mokslą. Jau plati
namos bazaro knygutės, bus lai
mėjimai ir kiti įdomūs dalykai. 
To viso priešakyje stovi ir vi-' 

' sam vadovauja sumanusis para-
P. Lalas, V, Rusilas,’ pi jos klebonas kun. J. Simonai- 

Spaudos Komisija, tis. Rap.

MIRĖ
Mykolas Sakalauskas ir Morta 

Daunienė palaidoti iš šv. Juo
zapo parap. bažnyčios.

J. Totilas.
_ t

AMSTERDAM, H. Y.

Lapkr. 23 d., 10:30 vai. ryte 
Šv. Kazimiero lietuvių par. baž
nyčioje įvyks pamaldos už žu
vusius mūsų brolius ir sesutes, 
ginant Lietuvos nepriklausomy
bę.

Viešas Kvietimas

♦

J Ar žinai, kad misijų tikslas — 
IMeilės misija!
j Visi, kuriems tas pasiaukoji- 

Ką tik išėjo iŠ spaudos mas glūdi arti širdies, kviečia- 
J. K. Tautmylos labai nau- me prisidėti prie taip brangaus 
dingą ir įdomi brošiūra —* darbo.

.. .. Gal nežinai, kiek daug gali pa
gelbėti misijonieriams visai 
menkos vertės dalykėliais, nuo
trupomis. Taupvk pašto ženkle
lius, įvairius blizgučius, bever
tės senus pinigus, pasenusį auk
są ir kitką, kurie kasdien ir 
kiekviename name, mokyklos ar 
įmonėse bevertės mėtosi.

Visa tai surinkęs pasiųsk pi
giausia (4) pašto klase.

Pašto ženkleliai, aukos, ir į- 
katalikams, bet ir vairūs kiti dalykai siunčiami, 

šiuo antrašu:
Mission Club 

Marian Hills Seminary 
Hinsdale, Illinois.

Lapkričio 9 d., Laisvės svetai
nėje įvyko įdomios “vestuvės”. 
Tą vakarą susijungė Šv. Petro 
ir Povilo draugija su Šv. Mykolo 
draugija. Kitaip tariant, šios 

' dvi draugijos susivienijo. Pir
mutinė įsikūrusi 1903 m., ant
roji — 1915, abi pašalpinės. 
Šiandien turi virš 220 narių, jųi 
tarpe apie šimtas jaunimo. Jau
nimo tarpe randasi dr. A. Šilin-į 
gas, dr. Blažys, dr. Degutis, ad-j 
vokatas J .Petrikas, sąskaitinin- Į 

j kas V. Senkus ir d. k. profesio-I “Mūsų Kryžiaus Keliai” 
nalų. Mūsų kolonijoje yra tas puikiai parašyta knygutė, 
labai džiuginantis dalykas. Ypa-1 Verta skaityti ne tik ge- 
tingai, kad laike vakarienės net riems 
pats mūsų klebonas kun. J. Si- atšalusiems”.
monaitis įsirašė nariu! Tas ro- Užsisakykite ją. Įdėkite *v 
do, kad ši draugija po susijun- į konvertą 10c ir prisiųski- 
gimo stipriai laikysis. Dabar te “Darbininko” adminis- — 
kasoje turi apie $12,000, pirko tracijai, 366 W. Broadway, 
už $500 apsigynimo bonų. So. Boston, Mass. ir tuo-

„ .... . . _ jau gausite minėtą brošiū-Kalbetojų tarpe pareiškė savo J
linkėjimu: kleb. kun. J. Simo- r^‘ ___________
naitis, kun. St. Stonis ,adv. Pet
rikas, dr. Degutis, komp. J. Ži
levičius, Drešeris, Karalevičius. 
jaunuolis V. Senkus, pirm. Ber
notas, J. Liudvinaitis ir kt. Pa
rengimo pirmininkas buvo D. 
Džiovelis, vakaro vedėju — Bu
drys. Vakarą paįvairino gražiu 
dainavimu Iz. Buniūtė. Pas vi
sus buvo gera nuotaika. Atsi
lankiusių buvo virš 200. Prisi
minta ir Lietuvos padėtis, ra
ginta Lietuvos labui daugiau 
darbuotis. Vėliau tęsėsi iki vėly
bos nakties šokiai. J. Rlis.

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAI A. J. B!EEAU HARDWARE CO

% M — ■ ■ ——

LDS Connecticut apskričio metinis suvažia
vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos salėje, 339 Capital Avė., 
Hartford, Conn. Sesijų pradžia 1 vai. p. p. Kvie
čiame visas LDS Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame metiniame suvažiavime. Jame 
reiks aptarti nebaigti ir nauji reikalai savo' 
brangios organizacijos bei katalikiškos spau
dos. Taipgi bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Kuopų raštininkai malonėkit paga- 
mint raportus iš kuopų metų veiklos.

Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
narius įvyks 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje, Hartford, Conn. Galintieji malonė
kite dalyvauti šv. mišių aukoje čia ar savose 
bažnyčiose šia intencija.

Dr. M. Colney, Apskr. pirm.

MASPETH, LI., N. Y.

I

Maspeth’e V. J. Atsimainymo
parapijos bažnyčioje laikė reko-

Geležies reikmenų vyraujanti krautuvė

B. Mičiūnienė, Apskr. rašt.

f

XlE

XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

9

XlE

y

I

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 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

Sovth Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Mūsų Kryžiaus Keliai, 
knygelė yra religiško turi
nio, bet sykiu yra sujungta 
ir su Lietuvos kryžiaus ke
liais. Jos kaina tik 10c.

Jo Mal. prel. M. L. Kru
šas iš Chicagos rašo: —

PADEK M1SIJONIE 
RIAMS

Durys — Langai — ir stogams medžiagos

Coburn Avenue Tel. 333 Gardner, Mass.

parapijos Daznycioje įaiae rexo- s- 
lekcijas misijonierius tėvas Jus- 5 
tinas Vaškys, pranciškonas.

Vakarais jis sakė pamokslus
visiems. Rytais buvo taikomi
tretininkams pamokslai.

PRANEŠIMAS
i

Moterų Sąjungos Mass.,
Me. ir N. H. apskričio su
važiavimas įvyks lapkričio
23, 1941, Šv. Juozapo para-
pi jos svetainėje, Roger St.,'

ILowell, Mass.
Sesijos prasidės 1 vai. po 

pietų. Svarbus metinis su-
važiavimas todėl, kad nau- 
iu nariu vaius Drasidės

i mas būtų sėkmingas. Bus

jų narių vajus prasidės 
sausio 1 d., ir reikia planus 
sudaryti, kad narių įrašy-

ir valdybos rinkimas. Yra
Iir daugel kitų svarbių rei-;

kalų aptarti.
Prašome kuopų,

i

kad iskaitlingai atsiųstų atsto
vių. 73-čios kuopos narės
laukia atstovių iš visų kuo-!
PU.

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

Veltui ieškosi kilnesnio tikslo i 
kaip remti misijų apaštalavimo 
darbą.

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

CHAIRTOWN LUMBERCO

SIMPLEX TIME RECORDER CO.

Registeriai laiko (valandų) ir visokių
antspaudų

South Lincoln, kampas Sanborn St.
Gardner, Mass.

į
59 Parker St., Tel. 718-W Gardner, Mass.

l_____________________

Į
; 42 Parker St., Tel. 462-R Gardner, Mass. |

ir5
I
/ Vyraujanti drabužių krautuvė Gardnery

| 110 Parker St., Tel. 721-1 Gardner, Mass.

PARKE, SNOW, Ine.
Departmentinė Krautuvė

60 Parker St., Gardner, Mass.

J. J. NEWBERRY CO

J. A. LeBLANC

THE MANSION HOUSE
Alus — Vynas — Likierai

7-11 W. Lynde St. Tel. 1207 Gardner, Mass.

LEMAY FURNITURE CORP.

Vyraujanti baldų krautuvė Gardneryj 

Baldai įvairiems kambariams

Vyraujanti baldų krautuvė Gardneryj

Baldai įvairiems kambariams

70 Parker Street Tel. 542 Gardner, Mass.

Bus išduotas seimo ra-, 
portas. Nors Moterų Dir
voje yra tilpęs, bet geres
nė proga narėm duoti klau
simus kodėl taip nutarta 
padaryti? Atsakymai bus 
duodami. T. Mažeikienė, 
---------------- Apskr. Pirm;

BENGTSON HARDWARE CO. 
Peter A. Bengtson, Sav.

Geležies Reikmenys

4W. LyndeSt. Tel. 453-W Gardner, Mass.

g

$ BROWN BROS. CO.
Kėdžių išdirbėjai

$ 90 MechanicSt. Tel. 61 Gardner, Mos*.

PEOPLESICE S CO AL CO.
| Ledai — Anglys — Malkos — Gazolinas

£ 49 Parker St. Tel. 489-W Gardner, Mass. !

į

S Ė A R S. R 0 E B U C K AND CO
"Pirkdami pas Sears sutaupysite" v




