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Šią savaitę iš priežasties V) 
Naujų Metų šventės penk
tadienio “Darbininko” nu- ” 
merio neišleisime.

Visiems LDS nariams, 
“Darbininko” bendradar
biams, skaitytojams, rė
mėjams linkime laimingų 
Naujų 1942 Metų! Mūsų 
visų didžiausias troški-' 
mas, kad 1942 m. užsibaig
tų karas Jung. Valstybių 
laimėjimu.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Pareiškimas

; VOL. XXVI — No. 98

(Pašto Telegramos Kopija 
“Darbininkui”)

LIETUVOS ATSTOVAS VA
ŠINGTONE ŠIOMIS DIENO
MIS PADARE VYRIAUSYBEI 
IR SPAUDAI SVARBIUS PA- 
•REIŠKIMUS. ŠIA PROGA LIE
TUVOS PASIUNTINYBĖ VI-1 
SIEMS LIETUVOS DRAU-j 
GAMS IR PILIEČIAMS LINKI 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVEN
ČIŲ IR REIKŠMINGO LAIMĖ
JIMO NAUJAIS METAIS

ZADEIKIS

ANGLIJA IR RAUDO
NIEJI PADARĖ 

SUTARTĮ

Londonas, gr. 29 — Per 
pastarąsias dvi savaites 
tarp Anglijos užsienių rei
kalų sekretoriaus Antho- 
ny Eden ir Sovietų Rusi
jos premiero Stalino įvyko 
pasitarimai Maskvoje 
svarbiais karo klausimais.. 
Pasitarimai užsibaigė su
sitarimu. Sovįetų Rusija 
pasižadėjo bendrai kovoti! 
prieš Hitlerinę Vokietiją.

Kaip tik tuo pačiu laiku 
įvyko konferencija Wa- 
shingtone tarp Prezidento 
Roosevelto ir Anglijos pre
mjero Churchiiro. Konfe
rencija buvo sėkminga.

Sudarytas planas vienin
gai kovoti prieš ašį, kuri 
užsimojus sunaikinti ir 
pavergti visą pasaulį. Pre
zidentas Rooseveltas ir 
Anglijos premieras Chur- ’ 
chill turėjo pasikalbę ji- į 
mus su įvairių valstybių: 
atstovais, ir su tų valsty-l 
bių, kurios šiais laikais y- 
ra Vokietijos okupuotos.

Paaiškėjo, kad visų Hit
lerinės Vokietijos paverg
tu valstybių atstovai paža
dėjo pilną kooperaciją ko
voje prieš ašį.
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VARGO METAI

Praėjusie metai, krauju nudažyti, 
Jau slenka nuliūdę į šaltus kapus.
Ir tjies štai sutinkam vaikelį mažytį — 
Naujuosius Metus. Koki jie dabar bus?

Papratę linkėti vien laimės, gerovės, 
Ir šįmet mes lūpomis tariam tą pat: 
Kad karas jau baigtus, žudyti paliovęs, 
Ir būtų ramu vėl pasauly gyvęt.

Bet ką gi širdis į linkėjimą šitą
Atsako? Ar ji dar norėtų tikėt,
Kad knygoj likimo taika įrašyta 
Ir meilės saulutė pradės jau tekėt?

Deja! Tas jaukusis ramybės balandis 
Užuojautos rasti dar vis nebėgai’:— 
Per Popiežiaus lūpas kalbėti pabandęs, 
Prieš žvėrišką kumštį vėl traukias atgal...

Išgirdęs jo balsą, daugiau dar įpyko
Tas karo dievaitis — beširdis, nuožmus:— 
Toliau ir toliau jis kariauti nuvyko
Ir žmones žudyt, ir ardyt jų namus...

Jis orą jau pavelde, skraido kaip aras, 
Perkūnas patsai nusileido prieš jį, 
Nes šitas moderniškas barbarų karas 
Baisesnis už žaibą juodam debesy.
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Jo Šventenybė Popie-
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Ir kaip sugebės šie Naujieji Meteliai 
Gesint karo ugnį, stabdyti bombas?
Kai karo vadai, nepailsę ikvaliai, 
Dar gali kilnoti ginkluotas rankas?

Nedaug bėr’ vilties, kad įsiutusį Marsą 
Galėtų taip greitai kas nors suvaržyt, 
Sudraust tų vadų kanceliarinę narsą, 
Kurie moka drąsiai kalbėt ir rašyt.

Ir kas jiems? Nemaža mėsos yr kanuolėms,
Ir miestų, ir kaimų dar nesugriautų;
Ir ašarų liko varguoliams, varguolėms, 
Yra dar nemačiusių karo tautų.

Tad tęsias žudynės... Šie skurdo meteliai 
Vargu su taika užsibaigt begalės.
Bet mes, atsidavę Aukščiausiojo valiai, 
Prieš pačią nebviltį turėkim vilties.

J. Kmitas

Būriai piliečių Vašingtone susirinkę prie Baltųjų 
Rūmų norėdami patirti vėliausių karo žinių iš karo 
fronto.

Amerika ■ Britanija Pažada 
Išlakinti Ašies Pavergtus Kraštus

Vokietijos, Japo-
Japonai Bombarduoja 

Manilą

nybė. 
teikė

kraš- 
laisvė

Tokį 
Prezi-

VATIKANAS, gruod. 29 
žius Pijus XII, Kūčių dienoje, kalbėdamas susirinku
siems jo pasveikinti Kardinolams, pareiškė, kad iš da
bartinio karo griuvėsių turi iškilti nauja pasaulio san
tvarka, kuri neleistų jokiai militariniai jėgai daugiau 
grasinti žmonijos gerovei. Popiežius pateikė penkių 
punktų planą ateities taikai. Jis sakė: “kad ateities 
santvarką reikia taip sutvarkyti, kad daugiau nebūtų: 
1—Jokių užpuolimų. 2—Kad tautų mažumos nebūtų 
priespaudoje. 3—Kad galingosios tautos neieškotų val
dyti ekonomines gerybes. 4—Kad nebūtų daroma vi
suotinio karo. arba apsiginklavimo lenktyniavimų. 
5—Kad nebūtų religijos ar bažnyčių persekiojimo, nes 
tikėjimas yra vienas iš žmonijos teisių’’.

Jis sako, kad “Kalėdų džiaugsmas skamba taip 
priešingai tiems Įvykiams, kurie vyksta pasaulyje. Vi
sur yra baimingas sumišimas, žemės ir namai išardy
ti, milijonai žmonių ir jų šeimos Įstumti Į nelaimes, 
skurdą ir mirtį”.

Jo Šventenybė sako, kad jis su didžiu širdies gai
lesčiu žiūri ne tik i karo baisenybes, bet ir į tat kad iš- 
eikvojama didžiausi valstybių turtai.

“Būtinai turi būti aprubežiuota valstybių apsigin
klavimas ateityje. Sudarytos sutartys tinkamai ir gar
bingai užlaikomos. Didi atsakomybė už žmonijos atei
ti priklauso valstybių vadams. Mums reikalinga vyrų, 
kurie turi drąsos, regėjimą ir sąžinę, kad atstatyti pa
sauli. Kada didžiosios pasaulio valstybės pradės orga
nizuoti ateities santvarką visų gerovei, reikia, kad vi
sų teisės, ir tautų mažumos būtų pagerbtos, kad būtų

KARDINOLAS RAGINA

PASITIKĖTI DIEVUI

Boston, Mass. gruod. 29 atiduoda Dievui už tą tai- 
— Jo Eminencija Kardino- kos dovaną, kurią Jėzus 
las O’Connell, kalbėdamas Kristus atnešė žmonijai? 
Kalėdose ragino krikščio- Lai pasaulis savo nelaimei 
nis pasitikėti Dievui. Jis duoda atsakymą. Dievas 
sakė: “Dievo didžioji mei- nesiduos iš Savęs juoktis.
lė davė mums Kalėdas. Jė- Pakelkite savo širdis prie
žus Kristus atėjo į žemę iš 
meilės dėl mūsų. Dievas 
taip numylėjo žmones. Bet 
ką žmogus atiduoda Die- sausybių paikus veiksmai 
vui už tą Jo didžiausią do
vaną, ką pasaulis šiandien

Dievo. Būkite tvirti tikėji- 
i me. Pasaulio žmonių ir vy-

Dievo galybės nesumaži-
• no •

LAISVIEJI PRANCŪ
ZAI UŽĖMĖ ST. PIERRE 
IR MIQUELON SALAS

Pavojaus Stovį Paskelbė
St. Pierre, gr. 29 — Šio

mis dienomis laisvųjų Gruodžio 29 d. Massa- mas įstatymas suteikia

VVashington, D. C., gr. 29 šių, kad užtikrinti ekoao- 
— Jung. Valstybių ir An- minj ir militarį saugumą 
glijos vyriausybės užtikri- Europoje, 
no visoms valstybėms ir 
kraštams, kurie dabar yra 
Ašies
nijos ir Italijos pavergti, 
kad viskas bus daroma, 

j kad po karo tiems 
tams būtų grąžinta 

: ir nepriklausei 
I užtikrinimą st
dentas Rooseveltas ir An
glijos premieras Winston 
Churchill įvairių kraštų 

i atstovams, kurie buvo atė
ję į Baltuosius Rūmus 
gauti žinių apie karo eigą.

Prezidentas Rooseveltas, 
kaip praneša anglų spau
da, pareiškęs diploma
tams, kad “šį kartą mes 
turime prižiūrėti, kad Vo
kietija yra nuginkluota ir 
būtų nuginkluota”.

Taipgi suprantama, kad 
. apie okupuotų kraštų ats-. 
tatymą buvo kalbama ir 
Maskvoje, kada kilo klau- užpuolikams, 
simas apie Lenkijos ryti
nių rubežių nustatymą.

Tačiau buvo suprasta,1 
kad Prezidento Roosevelto 

j ir Anglijos premiero užti
krinimas okupuotiems 

. kraštams nereiškia, jog 
tie kraštai bus taip atsta
tyti, kaip jie buvo po perei
to pasaulinio karo Versa- 
įyj.

Šis užtikrinimas aiškina- 
mas taip, kad Jung. Vals-

Manila, Pilipinų Sala, gr.
29 — Japonų lakūnai per teisingas kontroliavimas žaliavos, taip nė viena tauta 
dvi ir pusę valandos bom- nebQtų neteisingai nuskriausta ir kad nebūtų dau- 
bardavo Manilą. Pilipinų gjau vienos kitos užpuolimų. Dabar pasaulyje vyrau- 
Sall) SOStinę. Miestas yra ;a n#»rihotac naffpidimac išnikti val<;tvh^<? vra isipa- 
liepsnose. Amerikos karo 
vyriausybė buvo paskel
busi, kad Manila nėra mili- 
tarinis miestas, už tai Ja
ponai neturi teisės bom
barduoti. Bet 
bombomis atsakė į tokį 
pareiškimą. Šitokis žmog- čia didžiausi skurdą ir vargą.
žudiškas Japonų pasielgi- tvarka turi būti pagrįsta dorovės dėsniais. Negali bu
mas yra nepateisinamas, ti naujos pasaulyje santvarkos, jei nėra laisvės žmo- 
Jei miestui nebus galima nėms, jei nėra lygybės ir jų teisės negerbiamos. Didžio- 
tuojau pristatvti pagalbos, sjos valstybės turi darbuotis ir tvarkyti, kad naujos 
iis pateks į Japonų ran- blogybės nebeištiktų žmonijos”.

Pilipinų gjau vienos kitos užpuolimų. Dabar pasaulyje vyrau
ja neribotas pageidimas išplėsti valstybes, yra Įsiga
lėjusi klaidinga mintis, kad jėga sudaro teisingumą”. 

Jo Šventenybė sako, kad “kaikuriose šalyse bedie
viška ir anti-krikščioniška idėja apie valstybės suda
rymą labai plačiai išleidžia savo šakas. Karas ne tik 

Japonai nesumažina tų blogybių, bet dar labiau jas padidina. 
Milijonai žmonių yra atskirti nuo savo šeimų ir ken- 

Naujoji pasaulio san-

kas, nes mažas kariuome
nės pulkas neatsilaikys

i WINSTON CHUR- 
CHILL KALBĖJO

KONGRESE
Šiomis dienomis Angli- vyriausybė pasiūlė dau-

-J

Washington, D. C., gr. 29 jos radio praneša, kad Lie-'giau miesto nebombarduo- 
— Pereitą penktadienį An- tuvoje dėmėtoji šiltinė 
glijos premieras Winston taip paplito, kad nacių ko- 
Churchill pasakė kalbą misarai įsakė panaudoti 
Jung. Valstybių Kongrese, ištisą eilę priemonių ap-

Churchill pareiškė, kad saugojimui gyventojų nuo 
karas bus ilgas, bet jį lai- tos baisios epidemijos. Ka- 

įmės alijantai. Alijantai rantinavo visus miestus ir 
įgali prarasti didelius teri- kaimus, kurie yra paliesti 
toriios plotus, gali pralai- dėmėtosios šiltinės, 
mėti kelius mūšius, sako
Churchill, I 
laimėjimas bus alijantu 
pusėje, nes jie turi ne tik 
daugiau žmonių, bet ir 
daugiau žalios medžiagos.

ti, jei iš miesto bus paša
linta militarinės įstaigos, 
ir jei Pilipinų kariuomenė 
padės ginklus ir eis sykiu 
su Japonais. Nesinori tikė
ti. kad toks banditų - japo
nų pasiūlymas būtų priim
tas.

i j 
i

žiuoti iš vietos į vietą. De
damos pastangos užkirsti 
tos ligos plėtimąsi.

prancūzų laivynas užėmė chusetts valstybės guber- gubernatoriui plačiausias ^^s ir Britanija principe
Prancūzijos salas Atlanti- natorius 
ko vandenyne. < * " -

Tuoj po užėmimo salų bernatorius šaukia Kon- Kadangi gubernatoriaus 
"i ir dirbti proklamacija turi būti ta- 

be atlyginimo. Kongresas rybos užtvirtinta ir Kon- 
susirinks sausio mėnesį, greso ratifikuota laike 60 
Civilio apsigynimo virši- dienų, tai tuo tikslu šau- 
ninkams suteikė daugiau kiamas specialus Kongre- 
legalių teisių veikti. Iki so posėdis, ir jo nariai 
šiol jie veikė kaipo patarė- kviečiami dirbti be atlygi- 
jai. Pailgino darbo savaitę nimo.

. ir panaikino suvaržymus 
Si ngapore, Philipinų kra- moterims ir jauname- 

štas ,gr. 29 — Kalėdų die- čiams dirbti įvairiose dirb- 
noje japonai užėmė Hong- tuvėse, kur dirbama ąpsi-į 
kongą, seną Anglijos tvir-gynimo darbai, 
tovę prie - Kinijos jūros; i • Gub. Saltonstall prokla---- Amerikos karo vyriau-
Hongkongo užėmimas pa- mavo pavojaus stovį pagal sybė praneša, kad Japonų 
drąsino japonus smarkiau jam suteiktą galią 194'; lakūnai bombardavo A- programos reikalais rašykite: Darbininkų Radio, 366 Manilą miestą. Amerikos Pilipinų salas, jau siekia 
pulti Philipinų sostinę Ma- m., taip vadinamu “dikta- merikos karo laivus ir du W. Broadway; So. Boston Mass. arba telephonuoki- lakūnai numes 10 į Japo- nuo 150.000 ikfį 200,000 
nilą ir Singapore. Itoriaus” įstatymu." Mini- jų sužalojo. i te: SOUth Boston'2680 arba NORwood 1449. v i nijos miestus. Japonijos reivių.

Saltonstall pa- teises, net rekvizuoti in 
skelbė pavojaus stovį. Gu- dustriją.

pravestas gyventojų bal- gresą susirinkti 
savimas. Kaip praneša,'be atlyginimo. I 
98% gyventojų pasisakė 
prieš Vichy rėžimą ir už 
laisvuosius prancūzus. Tik 
10 balsų buvo prieš.

I

Japonai Užėmė Hongkomft

Japonai Sužalojo Du 

Amerikos Laivus

_ sutinka atstatyti nepri
klausomas valstybes, bet 
reikalauja, kad tos valsty
bės, atgavusios nepriklau
somybes, kooperuotų ir 
gali būti turės išsižadėti 
kaikurių aukščiausių tei-

Visiems uždrausta va- Japonai įsiveržia Giliau 

| Pilipinus

VVashington, gruodžio 29

Washington, gruodžio 29

Darbininkų Radio Programa
Japoną' Ui todtaa į*“" *S X™

* r ’ r ’r

kariuomenės iš šiaurės ir 
pietų pusės vis arčiau pa- 

------------------ Washington, gruod. 29— sivaro prie Manila miesto, 
šeštadienį, sausio 3 d., 1942 m., 2 vai. po pietų į- Amerikos vyriausybė pa- Pilipinų sostinės. Tačiau 

vyks Darbininkų radio programa. Prašome pasukti reiškė nusistebėjimą, kad Amerikos ir Pilipinų ka- 
savo radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis Japonai taip barbariškai riuomenės tikisi susilaukti 
gražios lietuviškos programos iš WCOP stoties. Bos- bombardavo Manilos mies- daugiau pagalbos ir už- 
ton, Mass.------------------------------------------------------- tą. Vyriausybės vadai pa-'puolikus sulaikyti. Ąp-

• Gerb. Biznieriai skelbkite savo biznius Darbi- reiškė, kad už kiekvieną'-skaičiuojama, kad Japonų 
ninku Radio programoje. Skelbimų ir kitais radio Japonų numestą bomba į kariuomenė, įsiveržusi į

Turės Brangiai Užmokėti

I
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Antradienis, Gruodžio 30, 1941

Užkrėtė Lietuvę Ligomis

i
i

Vieni fronte kaunasi už Laisvę, o kiti namie 
1941 metų puslapiai kalba apie lietuvių gerų 
širdį, • 1942 metų puslapiai dar ryškiau kalbės. 

Visiems dėkojam ir kviečiam į talką.

Dėl Tifo Epidemijos Uždarytos'
Bažnyčios

Europa jau trečius me
tus pergyvena karo baisy
bes. Europos žemė įmirku
si nuo kraujo, našlaičių 
veidai nenudžiūva nuo a- 
šarų.

Jungtinės Amerikos val
stybės 1942 metus irgi su
tiks karo fronte, kuriame 
ir Amerikos lietuviai kau
nasi ne tik už savo krašto 
— Jungtinių Amerikos 
valstybių laisvę ir pergalę, 
bet taip pat ir pavergtųjų; ačiū, ačiū. 
A _ A _______ • Y 1 I ClA 1 —

lietuvis jau yra įnešęs gra
žią duoklę į Lietuvai Gel
bėti Fondą, jo sunkiai už
dirbtas centas ne vienam 
lietuviui tremtiniui Sibire
yra nušluostęs ašaras ir 
vieną kitą išgelbėjęs, bent 
tuo tarpu, nuo bado.

Visiems tauriems ir ge
raširdžiams Amerikos lie
tuviams Lietuvai Gelbėti 
Fondas už aukas reiškia 
gilias simpatijas ir sako:

Stockholm, Švedija—Dėl 
dėmėtosios tipo karštligės 
plėtimuisi Lietuvoje, Kau
ne ir Vilniuje, taipgi de
šimtyje kitų apskričių vi
sos bažnyčios uždarytos, 
kaip praneša Berlyno ko
respondentas

i 41Karo laivas kerta audringos jūros sketerą ir ieško klastingo priešo 
pamestinukų, kurių japonai dabar paskleidė Didžiojo vandenyno įvai
rių salų pakraščiuose. Tie pamestinukai tai dviejų žmonių povandeniniai 
laivai, kurie iš pasalų puola bet kokį laivą, pasiųsdami torpedas. Tai 
naujas japonų padarinys, kurio nieks dar iki šiol nebuvo matęs. Bet ame
rikiečiai Havajų salose jų jau sučiupo ir visas paslaptis išdavė viešumon.

1941 metų puslapiuose 
aiškiai parašyta: Ameri
kos lietuviai labai daug 
parodė visokiausiais bū
dais nuoširdumo lietu
viams ištremtiems Sibire.

Atverčiam 1942 metų 
naują puslapį. Jame bus 

į ne tik surašyti lietuvių 
į veikla, pasišventimas 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių reikaluose, bet taip 
pat bus tuojau įrašyta, 
kad N. N. lietuviškoji ko
lonija sėkmingai pravedė 
aukų vajų lietuvių tremti
nių Sibire reikalams, kad 
N. N. lietuvis įnešė į Lietu
vai Gelbėti Fondą vienos 
dienos uždarbi, ir tt. ir tt.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
tiki, kad 1942 metų kny
gos puslapiai dar ryškiau 
kalbės, kad Amerikos lie
tuvis tikrai turi gražią ir 
atjaučiančią širdį savo ar
timųjų vargus ir nelaimes.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
sveikina visus Amerikos 
lietuvius su Naujais Me-

tautų išlaisvinimą, iš ku-i 
rių baisūs diktatoriai yra 
išplėšę brangiausią turtą 
— laisvę ir nepriklauso
mybę.

Amerikos lietuviai turi 
daug rūpesčių ir darbų sa
vo krašto gynime. Gyve
namasis momentas iš A-j 
merikos lietuvio pareika
lavo dar didesnio pasiau
kojimo, nes eina aršios 
kovos tarp laisvės ir vergi
jos, tarp tikrojo žmonišku
mo — demokratijos ir dik
tatorių siautimo. O laimi; 
tas, kuris nieko nesigaili, 
viskuo rizikuoja, gerai vei
kia ir ryžtingai kovoja, o 
ypač moka sunkiausiose 
valandose neprarasti dva
sios pusiausvyros, ir rea
liai žiūrėti į gyvenimą. Ko
vų metu svajotojams ir iš
tižėliams nėra vietos.

Šiandien Amerikos .lietu
vis, kaip dera garbingų,ai
nių vaikui, išeina po Jung
tinių Amerikos valstybių _
didinga Laisvės vėliava >!tais ir linki, kad 1942 me- 
mušio lauką nedrebėda-. taį būtų Jungtinių Ameri- 
mas, pasiryžęs, nepermal-jkos Valstybių pergalės ir 
daujamas, kietas ir tvir- iaįmėjimų metai, taip pat 
tas. Šitie narsuoliai gink- kviečia visus lietuvius į 
lu kovoja už savo krašto; talką padėti mūsų bro- 
laisvės apgynimą, sustip-; iįams lietuviams tremti- 
rinimą ir pavergtų tautų! nį_ 
išlaisvinimą, o namie pasi- atgauti Laisvę 
likę gražiu darbu ir aukos kiauSomybę.
• v

laimėjimų metai, taip pat 
_______ l visus lietuvius į 

i mūsų bro-

;niams Sibire ir Lietuvai) 
ir Nepri-

dvasia.
Nežiūrint ,kad Amerikos 

lietuviai turi daug visokių 
reikalų savo krašto — A- 
merikos gynime, bet jis 
turėdamas jautrią ir gra-i 
žią širdį, nieku būdu nega
li pamiršti ir tų savo bro-i 
lių lietuvių, kurie šiandieni 
nacių yra pavergti, o antri 
ištremti į tolimą ir šaltą 
Sibirą. Todėl jis randa bū
dų ir galimybių, nuo savęs 
duonos kąsnelį ar vieną ki
tą centą nutraukdamas, 
sušelpti ir tuos brolius lie
tuvius, kurie dabar yra iš
tremti į Sibiro pusnynus. 
Nevienas jautrus ir taurus 

f su

Ifc-

y
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L. G. FONDAS,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois.

Olandai Saukiasi Amerikos
Pagalbos

B a ta v i a, gruodžio 29 — 
Olandų vyriausybė prašo, 
kad Amerikos laivynas a- 
teitų jiems į pagalbą kovai 
prieš Japonus, kurie kėsi
nasi užgrobti Olandų In- 
dies. Olandų karinės jėgos 
nuskandino daug Japonų 
laivų, bet jiems trūksta 
laivų atremti didesnius 
priešų puolimus.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”

Jis yra tikras tavo draugas 
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

“Darbininkas” metams kainuoja $4.00
Pusei metų ................................. S2.00
Imant sykį į savaitę metams.......$2.00
Pusei metų ................................. $1.00

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

Lietuvos Ministro Pareiškimas 
Amerikos Spaudai

(Vertimas iš anglų kalbos) ;

Gruodžio 20, 1941, P. Ža- 
deikis, Lietuvos Atstovas 
Vašingtone, padarė Ameri
kos spaudai sekanti pa
reiškimą:

“Lietuva, kaip dauguma 
kitų Europos tautų, šian
dien yra vokiečių paverg
ta. Kad Lietuva galėtų at
sikelti ir vėl atsistoti jos 
teisėtoje vietoje laisvųjų 
tautų tarpe, — jai yra rei
kalinga pagalba. Besi- 
grumdama su savo nelai
mėmis Lietuva ryžtingai 
bandė pati atsispirti, bet 
jos pastangos nepavyko 
dėlei daugeliopai didesnės 
užpuoliko pajėgų persva
ros. Nors Lietuva yra ne-' 
didelė valstybė ir jos geo
grafinė padėtis nėra pavy
dėtina, ji betgi griežtai at
sisako būti gyva laidojama 
ar būti aukojama jos ga
lingųjų kaimynų naudai. 
Lietuva turi turtingą isto
rinę praeitį, kuri sudaro 
jos dvasinio lobyno žymią 
dalį, — ji taipgi turi pasi
ryžimą ir sugebėjimą gy
venti nepriklausomai neį- 
žeisdama savo kaimynų 
teisėtų reikalų.

Lietuva, kartais vadina-' 
ma žemdirbių Respublika, 
yra natūralinė demokrati
ja; ji nedvejodama jungia 
savo ateitį į kooperaciją su 
demokratijų sąjunga, kuri 
dabar kovoja dėl laisvės ir 
savygarbos. Lietuvos pir
miausias ir vyriausias tik-' 
slas yra nusikratyti vokiš
kąjį pavergimą ir grąžinti 
suverenines teises Lietu
vos tautai.

Lietuvių tauta savo iėsi- 
laisvinimo viltį remia ant 
kiekvienos tautos teisės 
būti šeimininku savo gim-i 
tosios šalies, gentkatčių

pavergtųjų!
L
f

Amerika, į 
į kraštų viltis, ėmėsi ginklo, 
kad save apginti nuo nuož
maus ir klastingo tri-kam- 
pinės Ašies siaubimo ir 
kad apsaugoti branginti- 

stodami už mūsų pačių nus kilnius 'Realus, kaip: 
j---- ----------. 'principus,
keturias laisves, laisvai su-

idealus, tuo pačiu stovi-! demokratijos 
me ir už ju idealus, —i
mūsų viltis ir jų viltis darytų tarptautinių sutar- 
Dievui padedant yra lai- 
svės pergalė”,

visa kentančioji 
randa įkvėpimą, kuris pa- klaracijos posmuose.
suks likimo ratus laimin-' Šia proga varde mano 
gaja kryptimi ir kiek tai vyriausybės pareiškiu gi- 
liečia Lietuvą, — ji trokš- lią solidarumo užuojautą 
ta šio pasaulinio konflikto ir įsitikinimą, kad Ameri- 
metu būti su ta žmonijos kos ginkluotų jėgų pastan- 
dalimi kuri kaujasi prieš gos atsieks laimėjimo tik- 
agresijos piktadarystę. slo”.

tės laisvę ir laimingesnį vi
sų tautų rytojų apibudin- 

žmonija tą astuoniuose Atlanto De-

ir yra limpama liga. Sako
ma, kad tą ligą platina ū- 
tėlės ir kitokis brudas.

Jau buvo žinių, kad bol
ševikai užteršė Lietuvą 
brudu — utėlėmis ir kito
kiais parazitais. Kada bol-

laikraštyj ševikai buvo išvyti iš Lie- 
Dagens Nyheter”, gruo- tuvos, tai laikinoji Lietu- 

džio 19 d. laidoje.
Vokiečių generalinis ko-’dusi įsakymą nesikrausty- 

misaras, Dr. Renteln taip-ti į tuos namus, kuriuose 
(gi dekretu įsakė tuojau už-! gyveno bolševikų kariai, 
daryti visas turgavietes pirm negu tie namai bus 
Lietuvoje. Jisai uždraudė išvalyti; Buvo įsakyta iš
pardavinėti lauke bet ko- (plikyti verdančiu vande- 
kius ūkio produktus. įniu lovas, grindis, sienas, 

Taipgi uždraudė laikyti • vienu žodžiu, padaryti ge- 
pamaldas ir šventoriuose.' neralę dezinfekciją. Vo- 

• Vedybos ir laidotuvės gali kiečiams užplūdus Lietu- 
' būti atliekamos dalyvau- vą, švaros darbas buvo su- 
jant tik artimiesiems gi- trukdytas.

[minėms. Uždaryta kino ir* Lietuva pergyvena ne 
teatrai. Mokyklos kol kas tik okupacijas, bet ir oku- 
atdaros Kaune ir Vilniuje, pantų užkrėstas ligas, 
bet uždarytos kituose dis- 
triktuose.

Tipo karštligė yra žino
ma kaipo dėmėtoji šiltinė,

vos vyriausybė buvo išlei-

I
i

KIBIRKŠTYS
Naciai Ir K#muni$tai Yra 

"Svetimų Valstybių 
Agentai*”

—“ I

ir darbais komunistai nuo! 
nacių?’ Kodėl toks įstaty-I 
mas “būtų smeigimas į 
nugarą tautinei vienybei”? 

! Jeigu taip gali sakyti ko
munistai ,tai tą patį gali

l

Jung.
butas pasakyti ir naciai.

— - - I

1 į ?
į

t
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366West Broadvvay. SouĮ^i Boston, Mass.

j Gruodžio 20 d. 
Valstybių atstovų 
Washingtone priėmė kai- Kas kaltas, jeigu komu- 
kurias pataisas prie įsta- nistai ar naciai turėdami, 
tymo, reikalaujančio, kad laisvę ir gerovę, siekia tą; 
visi svetimų valstybių a-laisvę ir gerovę panaikinti, 
gentai užsiregistruotų tei- Toliau tas pats koftiu- 
singumo departmente. nistų laikraštis rašo: 
Viena tų pataisų yra įdo- “Turėtų būti supranta
mi ir svarbi tuo, kad ji į- ma ir matoma, kas atsiti- 
vardija, kaipo svetimos ko su kitais kraštais, ku- 
valstybės agentus, komu- rie, pavojaus metu, buvo 
nistų partiją, vokiečių pradėję kovoti prieš ko- 
bundą ir nacišką Vokieti- munistus, kurių reakci
jos karo veteranų organi- ninkai valdytojai su socia- 
zaciją. Pažymėtina, kad listų pagalba, buvo pradė
sią pataisą priėmė 61 bal-!ję jungti komunistus su 
su prieš 9. i fašistais. Geriausias pa-

! Jeigu šią pataisą priims vyzdys yra Franci ja”. 
Senatas ir Prezidentas pa-| Vadinasi, tas lietuvių 
sirašys, tai komunistų kalba leidžiamas komunis- 
partija ir nacių organiza- tų laikraštis jau net grasi
ai jos turės paduoti Jung. na, kad mūsų kraštui gali 
[Valstybių teisingumo de-!atsitikti tas pats, kas atsi- 
partmentui vardus ir a-’tiko su Prancūzija, jeigu 
dresus visų savo valdybų, komunistai bus pažaboti.; 
direktorių ir narių.

Komunistų spauda bai- 
•• šiai puola kongresmaną

Dies už pasiūlytą pataisą.

kūrė ne tų kraštų komu
nistų valdžia, bet Sovietų 
Rusijos. Komunistai pa
gelbėjo Pabaltijį prijungti 
prie Rusijos. Tokią pat 
taktiką vartoja ir naciai. 
Taigi komunistai ir naciai 
yra neatskiriami, ir turi 
būti lygiai traktuojami 
demokratinėse šalyse.

Jung. Valstybių komu
nistų partija yra narys 
Komintemo (Komunistų' 
Internacionalo). Komin- 
ternas duoda įsakymus vi
so pasaulio komunistams, 
ir komunistai jų turi lai-’ 
kytis, nežiūrint kur jie ne
būtų.

Kongresmanas Martinas 
Dies ir kiti Jung. Valsty
bių pareigūnai labai gerai 
pažįsta komunizmo ir na
cizmo agentų siekius. To
dėl labai gerai daro, kad 
komunizmo ir nacizmo a- 
gentus paveda valdžios 
priežiūrai.

Komunistai, jeigu jie y- 
ra ištikimi ir nuoširdūs 
šios šalies vyriausybei, 
konstitucijai ir princi
pams, tai jie turėtų 
džiaugtis, kad Kongresas 
nori apsaugoti šalį nuo 
svetimų gaivalų. Jeigu jie 
pyksta, tai jie patys save 
išduoda.

J

“AČIO JUMS- 

nuo mūs

visų

K a ledas, mes 
padėti ap- 

reikalus

Atlanto Deklaracijos posa
kio, “kad suverenumo tei
sės ir nepriklausomybė tu
rės būti grąžintos toms’ 
tautoms, kurioms per prie- 
vartą tos teisęs ir įstatymu. Tai bū-
buvo atimtos . s£eigima/durklu į nu.

Prezidento Roosevelt’o garą tautinei vienybei, į 
pranašinguose žodžiu o-; gyvybinius mūsų krašto 
se: - reikalus.

“Mes laimėsim karą ir 
mes laimėsim taiką po 
karo<

“Didelė dauguma žmo-l 
nijos yra mū9U pusėje.; 
Daugelis tautų kariauja nistams, kad jie skundė ir 
šalę mūsų. Visos josrreikalavo suvaržyti kitus, 
trokšta-maldauja mums tai kodėl ne komunistus? 
pasisekimo. Nes mes Kuo skiriasi savo taktika

Brooklyno lietuvių ko
munistų laikraštis “L-vė” 
rašo:

“Sunku įsivaizduoti, kas 
y J" T‘j būtų, jei tokis sumanymas

Tai prasidėtų 
“raganų gaudymas” tokia 
plotme, ko iki šiol dar ne
buvo mūsų kraštas ma
tęs”.

Turime priminti komu-

; Ar toks komunistų pareiš
kimas neatsiduoda išda
vyste?

Visi gerai žino, kad ko-; 
munistai pagelbėjo na-( 
ciams užgrobti Prancūzi
ją. Naciai sprogdino Pran
cūziją iš lauko, o komunis
tai iš vidaus.

Nėra reikalo ieškoti įro
dymų, kad komunistai y- 
ra svetimos valstybės a- 
gentai, kuą Afrikoje ar A- 
zijoje. Tik prisiminkime 
kas įvyko Pabaltijo vals
tybėse, kada Sovietų Rusi
ja tuos kraštus okupavo. 
Komunistai sveikino Stali
ną, siuntė džiaugsmo ir 
padėkos telegramas už 
“išlaisvinimą” PabaltijoI 
kraštų.

Pabaltijo kraštuose įsi-

• Vokietijos komisaras 
“Ostlandui’’ išleido įsaky
mą, pagal kurį visi spalvo
ti metalai (negeležis) turi

i būti užregistruoti iki lap
kričio 15 d. Jų naudojimas 
statybai, baldams, veži- 

imams, indams ir tt. drau- 
1 džiamas, negavus reicho 
komisaro leidimo.

I 
i 
į

i
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“Tik prie* 
pratime mums 
tarnauti svarbius _____
turinčius, susilaikyti — ne
šaukti long-distance, su Ka
lėdų sveikinimais, kad nesu- 
trugdžrus linijų svarbes
niems reikalams, negu Ka
lėdų sveikinimai. Tas buvo 
svarbu daryti, kad turėjus 
liuosas teleefono linijas tau
tos saugumo reikalams.

“Jūs į mūsų praiymg re
agavote — atsakėte teigia
mai, mes ta ir tikėjomės, 
kad visuomeninius reikalus 
statysite pirmoje vietoje ne
gu savo asmeninius intere
sus.

“Aėums buvo nemalonu, 
kad buvo padarytos restrik- 
cijos, kurių t a matos pilnai 
laikėtės, ir ko-operavote 
mums. LABAI DfiKUI 
JUMS! Tas daug mums pa
dėjo. Mes stengsime* Jus ap
tarnauti ateinančiais 
kuogeHauiiai kiek 
aplinkybės leis'*.

metais 
mums

Užsisakykite Taiko Pas Mus |

Pristatėm geriausi toniką Pikni- į 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

ir
l

į 
į i ijvpiu viuv mį
• Grafton Are., Isflngton, Mass. Tel. Dedham 1304W |

• PRANAS GERUbSKIS, Namą-Dedham’4304-Rh4t lx
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New Year, Good Friday, Memopial Day, Independence Day, 
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Domeatlc yearly __________  $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly--------------------- $5.00
Fcrelįn once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoje metams ___________$4.0‘.
Viena kart savaitėje metams $2.0u 
UžBieny metams ....__________ $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.5<

DARBININKAS
866 Wwt Broadway, 8outh Boaton, Man

Telephone SOUth Boaton 2680.

Skurdas--Sovietų Talkininkas
Pasaulis negali atsistebėti, dėlko vokiečiai, taip, 

ryžtingai žygiavusieji pirmyn ir, rodos, jau, jau paim-^ 
šią Maskvą, staiga sustojo, kažkaip sunegalėjo ir pa
galiau pradėjo trauktis atgal. Kaip iš gausybės rago! 
pasipylė įvairių įvairiausių spėliojimų. Ar tai būtų 
koks tikslus Hitlerio manievras, iš kurio išsivystys 
koks naujas blitzkriegas? O jei taip, tai ką dabar vo
kiečiai puls: Britanijos salą, Turkiją, Ispaniją, Gibral
tarą? Ar vokiečiai traukiasi dėlto, kad būtų jau išsi- 
sėmę, sunegalėję? Gal Vokietijos viduje kilo kokia su-i. 
irutė? Gal armijoj nepasitenkinimas? Gal badas ir li
gos nuslopino jų energiją? Gal kilo kivirčiai tarp Hit
lerio ir generolų? Gal Rusijos žiema taip sušaldė karo 
mašinas, kad iki pavasario blitzkriegas neįmanomas?! 
Gi be mašinų vokiečiai kaip ir bejėgiai.

Tuos visus klausimus stato pašaliečiai, ne kariš
kiai. Kariškiai kažkodėl paslaptingai tyli, jei ne kreip
ti dėmesio į triukšmingą, bet ir nereikšmingą sovietų 
generolų šūkavimą. Nekariškiai tikros padėties atspė
ti, žinoma, negali. Bet klausimų ir spėliojimų tiek 
daug pastato, kad jie padengia beveik visas galimybes, 
tad nors vienas koks spėliojimas turi atitikti tiesą. 
Tačiau, kaip paprastai, tiesa yra kur nors vidury ir 
kiekviena virš minėta galimybė turi bent dalį tiesos.

Moteris senatorius Caraway iš Arkansas, šaukia i 
savo kalboje, dėl neitraliteto reikalų, kada vyko įvai
rūs debatai tuo klausimu. Pasirodo, kad ir moterys po
litikuoja.

I ■ ———_ ——— —- — ——

Žinios
Nr. 05. Washington, D. C. 1941 m. gruodžio 23 d.

Vokiečių Okupacijos Lietuvoje 
Pusmečio Balansas

Kalėdų pirmąją dieną su
kanka pusmetis, kai vokie- 

Visas į krūvą suglaudus, tenka padaryti išvadą, kad čiai užėmė Kauną. Gruo- 
vokiečiai, planuodami su sovietais karą, neužtektinai džio mėn. gale sueina pus- 
įvertino Rusijos žiemą, su jos šalčiais, vabzdžiais, ne- mėtis kai jie okupavo visą' 
švarumu, trūkumu pastogių, maisto ir šiaip visokio Lietuvą.
skurdo, kurio net taikos metu sovietijoj yra perpilnai. ■ Šia proga pravartu pa- 
O ką jau kalbėti apie karą, kurs natūraliai skurdą iš- žvelgti į vokiečių Lietuvo- ! • w • • • « •

3 

Kun. Dr. Juozapas B. Končiuskiek tai buvo pačių vokie-j 
čių interesas. Kad tai bu-: 
vo daroma vokiško intere- 
losi iš to, kad “repatrijaj šv’ Rastas sako: PaKerbk‘m garbinguosius vy- 
vusiems” aiškiems ir tik- rus• Nebereikalo tie žodžiai ištarti, jau vien dėlto, kad 
riems lietuviams lygiai &v. Raštas nieko bereikalingo nėra pasakęs. Turėjo 
kaip pabėgėliams Vokieti- būti tinkama priežastis įsakyti žydams, kad jie laiky- 
joje, nebeleidžiama grįžti tų pagarboj ir savo tėvus ir nusipelniusius tautai žmo- 
Tėvynėn. Vokiečių intere- nes. Ir mes lietuviai, ypač išeiviai, noriai tą įsakymą 
se dar buvo, kad raudono- pildome, nes natūraliai branginam pasižymėjusius sa- 
jo teroro pasėkoje vokie- vo vadus, kurių turime neperdaugiausia. Tad kiekvie- 
čiai galėtų vaidinti “išva- nas sidabro ar aukso jubiliejus yra minėtinas, 
duotųjų” rolę. Tai įrodo 25 m. kunigystės jubiliejų kaip tik ir švenčia kun. 
faktas, kad okupavus Lie- j g Končius, Šv. Trejybės parapijos klebonas, Mt. 
tuvą vokiečiai buvo apkur- Carmei, Pa. Jubiliejus minimas labai iškilmingai. Da

lyvaus du vyskupai, daugybė kunigų ir minios žmo
nių. Kadangi Mt. Carmel’y yra parapijos mokykla, nuo 
pat pradžių Seselių Kazimieriečių pavyzdingai veda
ma, tai vaikučių programinis dalyvavimas sudarys iš
kilmių pažibą. Nėra reikalo minėti, kad bendra nuotai
ka bus ko pakiliausia ,nes gerb. solenizantas visados 
mokėjo išlaikyti kunigo ir lietuvio garbę ant reikia
mojo lygio.

Kun. Dr. Končius atvyko į Ameriką apie 16 metų 
kad lietu

vių išeivijai reikia daugiau vadų, ypač tokių, kurie pa
togiam momentui atėjus, galėtų pasitarnauti mūsų 
tautai platesnioj pasaulinėj srity. Tam atsiekti reikia 
daugiau mokslo ir ypačiai Amerikoj įsigyto cenzo. Jis 
įstoja į Katalikų Universitetą Washingtone ir nugalė
jęs stambiausią kliūtį — greitą susipažinimą su anglų 
kalba, sėkmingai įsigyja Teologijos Daktaro laipsnį. 
Paskui tampa Šv. Trejybės parapijos klebonu. Jo ga- 
nytojavimo veikla Mt. Carmely sudaro atskirą istori
ją, kuri be abejo jau yra pagaminta. Nesiimam čia jos 
išdėstyti, nes tai tokia plati tema, kad ji neįtilptų į šio 

ir įvyko: į Ostlando sritį straipsnio rėmus. Užteks tik bendrai pažymėti, kad 
dabar be Lietuvos įeina jo pastoracijos veikla visais atžvilgiais buvo sekmin- 
dar Latvija ir Baltgudija, ga. Mums čia rūpi pabrėžti visuomeninė jo darbuotė, 
kuri dabar vokiečių vadi- Kun. Dr. Končius nebereikalo lankė Kat. Universitetą, 
narna Baltrutenia. Ostlan
do srities pryšaky, Hitle
rio dekretu iš 1941 m. lie
pos mėn. 17 d. paskirtas 
vokietis, Rechskomisaras 
Lohse. Jis, pareigas užim
damas, paskelbė atsišauki
mą į lietuvius, kuriame at
siliepia apie jų tėvynę, 
kaip apie “buvusią nepri- 

j klausomą Lietuvą”. Ost-
: lando Reickskomisaras sa- mis L. Gelbėti Fondui. Toks kilnus Lietuvos reikalams 
vo atsišaukime pažada lie- pasišventimas ir drąsus jos vardo užtaravimas pasta- 
tuviams: “duonos, darbo to Kun. Dr. Končių į pirmaeilinių išeivijos vadų skai- 
ir tvarkos", t. y. visų gery-^ čių. K.
'bių, kuriomis Lietuvos gy----------------------------------
ventojai, be vokiečių ma- didžiausia. Vilniaus sritis 
lonės, gausiai buvo patys 
teave aprūpinę nepriklau
somybės laikais.

Lietuvių Laikinoji Vy
riausybė prie Nežinomo 
Kareivio kapo pareiškė 
vokiečiams viešą protestą.

Specialiai Lietuvos sri
čiai paskirtas Generalko- 
misaras Dr. von Renteln; 
Lietuvos apskritiems ir di-Į 
desniems miestams taip 
pat paskirta vokiečių ko
misarai. Lietuva padalin
ta į 20 apskričių, kurie su
talpinti į tris apygardas: 
Šaulių, Kauno ir Vilniaus. 
Šiaulių apygarda apiman
ti 19,000 kv. klmtr. plotą 
su 80,000 gyventojų yra

25 m. kunigystės jubiliejų kaip tik ir švenčia kun.

te lietuvių laisvės troški
mo atžvilgiu: jie mat kaip 
ir jų pirmtakūnai nešė 
vergijos pančius skelbda
mi “laisvę” kanuolių šū
viais. Dabartinio Lietuvos 
pavergimo kaltė krinta iš
imtinai vokiečiams.

< Vokiečiai ignoravo Lai
kinosios sukilėlių Vyriau
sybės sudarymo faktą ir atgal. Kiek apsidairęs, jis tuojau suprato, 
1941 m. birželio mėn. 23 d.
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimą, 
kaip jie pradžioje ignoravo 
ir buvo priešingi Nepri
klausomybės deklaravi
mui Vilniuje 1918 m. vasa
rio mėn. 16 d. Goebelso 
propagandinis aparatas 
tylėjo dantis sukandęs ir 
galvojo apie aneksiją, a- 
pie Ostlando įkūrimą. Taip

jos ir visų jos padarinių 
lygiai, jei ne labiau, kalti,' 
kaip ir Sovietai. Šiandieną! 
tai nėra paslaptis. Tai pa-’ 
vydžiui patvirtino vieša-' 
me interview gruodžio mė
nesį 3 d. aiškiais žodžiais 
ir Baltimorės Dei Vašing
tono arkivyskupas Mi- 
chael J. Curley. Vokiečiai 

i duodami savo sutikimą • TT • 4 1 t • • T • •
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ugdo ir visokių ligų priveisia. Vokiečių armijos štabas Je šeimininkavimo pusme-i 
visados išdirba smulkmeniškus planus, jų špionažas balansą politinėje ir; 
viens tobuliausių visam pasauly, o bet gi nesugebėjo kultūrinėje srityse, 
numatyti viso vargo, kurį jų armijai teks iškentėti so- Pirmiausia keletą žodžių^.1® 
vietų “rojuj". Vokiečiai bolševikus visur mušė ir stū- dei Lietuvos bolševikiškos 
mė atgal, bet štai raudoniesiems į pagalbą atėjo stip- okupacijos, kiek ji priskai- 
riausias jų generolas — skurdas, su milijonine utėlių Vytina vokiečių kreditan, j 
armija. Taip, vokiečius užpuolė bolševikų utėlės ir — o vietų o u pači ja jvy o į 
nugalejo. šalčiui jie buvo gerokai pasiruošę, bet at- r . J 
remti vabzdžiams - ne. Su tokiu skurdu jie kovoti ne- itariant ir j palaima, kiečius’ 
bepajėgia. Otelė, kaip utėlė. Ji tuo pasižymi, kad labai vokiečiai dėl tos okupaci- mes” 
sistematingai ir taip sakant metodiškai laipioja po------------------------------------------
žmogaus kūną ir be pasigailėjimo jį kandžioja Tas tinę nepaplistų tarp susirenkančių jų bažnyčiose žmo- 
sudaro labai nejaukią nuotaiką. Utėlė išvaro žmogų iš nių.
pusiasvyros. Normaliai imant, gal tas įkirus vabzdys Rusai labai giriasi savo laimėjimais — šimtais 
prisideda ir prie sukėlimo narsos, nes suerzintas ka- atimtų nuo vokiečių smulkių vietovių, bet negali pasi
ryš savo kerštą ant priešo išlieja. Kariniu atžvilgiu tai girti belaisvių skaičiumi. Iš to suprantama, kad vokie- 
būtų lyg ir pliusas. Bet visai kas kita, kai utėlė atneša čiai traukiasi į paskirtas iš anksto pozicijas iš lėto ir 
epidemijos perus. Dėmėta šiltinė, tai jos specialybė, tvarkingai. Sovietų generolai jau kalba apie įsiverži- 
Ta baisi liga labai mirtinga. Pereito karo metu iš 10 į mą į Vokietiją. Tai daroma propagandos dėliai, kad į- 
milijonų rusų kareivių, susirgusių dėmėtąją šiltine, j sigytų plačiam pasauly garbės ir palankumo. Panaši 
2 milijonai pasimirė. Ta klaiki epidemija dabar prade- propaganda sėkmingumu nepasižymi. Rimtesnioji ir 
jo siausti ne tik sovietijoj, kur ja užsikrėtė vokiečių. kritingesnioji anglų spauda linksta prie tos nuomonės, 
______ 2 •_ 2_____2___ 2 T -1-24-4 2_ T 2-4-..—4 TZ,. —- I— 1721 ’
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žinojo, kokia kaina lietu
vių tautai tas daroma. Lie
tuvai vokiečiai lyg keršy
dami pasitenkino apsau
godami ir repatrijuodami 
iš okupuotos Lietuvos vo- 

ir “vokiečių kil- 
Lietuvos piliečius,

armija, bet ir visoj Lenkijoj ir Lietuvoj. Kauno ir Vii-, kad vokiečiai traukiasi ne tik prieš raudonąją armiją,' 
niaus bažnyčios esančios uždarytos, kad dėmėtoji šil-'kiek prieš sovietijos vabzdžius. K.

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

Penktasis Žodis—Godulystė 

“Troišfu”

Penktasis kryžiaus žodis yra Dievo pra
šymas žmonių širdžių, kad jos save pasiso
tintų prie vienintelio pasotinančio šaltinėlio. 
Dievas negali priversti žmones, kad trokštų 
šventų daiktų, o ne žemųjų, arba dieviškųjų, 
o ne žemiškųjų; todėl Jo prašymas yra tik

patvirtinimas. “Trokštu", reikšdamas trokš
tu, kad kiti manęs trokštų. Jo troškulys yra 
mūsų išganymas!

Dviguba rekomendacija yra paslėpta šia
me žodyje nuo kryžiaus; pirma — apmarinti 
kūno alkanumą ir troškulį, ir antra — lavin
ti (sielos) dvasišką alkanumą ir troškulį.

Mes turime apmarinti savo kūno alkanu
mą ir troškulį ne dėl to, kad kūnas yra pik
tas, bet kad siela turi visuomet valdyti jį, kad 
kūnas kartais netaptų tironu. Visai priešin
gai — prieš visą perdidingumą — Kryžius 
mums parodo, ko mažiausį išleidimą praban- 
goms, o tik gelbėjimą biednųjų. Kiek kartų 
buvo apleisti iškilmingi pietūs ir teatro pasi
linksminimai arba susipažinimo vakarienės 
iš tikros Kristaus meilės, kad galėtų padėti 
biedniems, ir iš tikro nuoširdumo? Turtuolis 
Dives taip nedarė, ir už tą apleidimą jis pra
rado savo sielą. Kiek asmenų mažesnėse ap
linkybėse save apsimarina vienu teatru per 
mėnesį, kad galėtų duoti jo kainą į biednųjų 
dėžę, kad Jis, kuris mato slaptoje, galėtų ir

Greta reikiamo Teologijos mokslo jis nuodugniai stu
dijavo istoriją, kurios srity parašė keletą kūrinių ry- 
šiumi su katalikų padėtimi Lietuvoj carų laikais. Taip 
pat parašė istorinę studiją apie Kosciuškos kilmę. Lie
tuvai patekus į bolševikų rankas, Kun. Dr. Končius 
labai aktyviai susirūpino mūsų tautos likimu, panau
dojo savo žinybą ir įtaką jos daliai palengvinti ir ne 
kartą lankėsi tuo tikslu pas Prezidentą ir kitus įtakin
gus Amerikos pareigūnus. Tas rūpestingas savo pa
stangas jis sutvirtino stambiomis finansinėmis auko-

apima tik 12,000 kv. klmtr. 
plotą, bet didžiausia gy
ventojų skaičiumi, nes tu
ri 650,000 gyventojų.

Pastebėtina, kad nei 
pradžioje nei vėliau į "bu
vusią nepriklausomą Lie
tuvą” neįjungta nei Klai
pėdos Miestas nei Suvalkų 
trikampis, kuriame, pačių 
vokiečių daviniais, tepri- 

; skaityta tik 7,000 vokiečių 
ir “vokiečių kilmės" gy
ventojų.

Net menkiausia adminis
tracinė įstaiga bei įmonė, 
nors paviršutiniškai, kar
tais, išrodytų esanti lietu
vių žinioje, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, yra vokie-

I

slaptingai atlyginti? Dieviškasis surėdymas 
kaslink tokio suvaržymo savo kūno pageida
vimų yra aiškus. Kartą fariziejų vyresnysis 
pakvietė mūsų Viešpatį į jo namus puo 
tai, Jėzus gi liepė jam šaukti biednuosius ir 
pažemintus ir sakė, kad už tai jis gaus atly
ginimą aname gyvenime.

Pinigai, kuriuos mes išleidžiame perdide- 
liam kūno alkiui ir troškuliui, mums neįgys 
jokios malonės paskutinėje dienoje; bet bied- 
nieji, kuriems mes pagelbėjome savo susilai
kymu ir apsimarinimu asistuos kaip daugelis 
advokatų Dievo teisme ir prašys pasigailėji
mo mūsų sieloms, nors ir kada jos buvo sun
kiai nuodėmių prislėgtos. Dieviškasis Teisė
jas negali būti papirktas pinigais, bet Jis 
girdės tų biednų balsą. Toji paskutinioji die
na yra diena, kuri turi didžiausios reikšmės, 
ir ji bus išsipildymas gražių pranašavimo 
žodžių Dievo Motinos, kuri nurodė, kad alka
ni bus pripildyti, o turtuoliai bus pašalinti be 
nieko. Kada tokie atsipalaidavimai nereika
lingų valgių ir gėrimų yra daromi dėl sielos

čių eksplotuojama ir netu
ri veikimo laisvės.

Prie Generalkomisaro 
sudaryta Generalinė Ta
ryba į kurią lietuviai pa
kviesti tarėjais. Viso jų e- 
sama 9. Bet jie bejėgiai 
apsaugoti Lietuvos intere
sus, lietuvių nuosavybę ir 
žydu turtą. Okunantai-vo- 
kiečiai dažnai duoda su
prasti, kad lietuvių tautos 
laisvės būsiančios praplės
tos ateityje. Bet vokiečių 
pažadams niekas netiki: 
Hitlerio pažadų infliacija 
yra žinoma ir lietuviai žino 
jų kainą.

Lietuvos valdymo politi
nės, administracinės bei 

Tęsinys 4-tame pusi.

tegul jie buvo daromi linksmoje dvasioje. 
“Pasninkaudami nebūkite paniurę, kaip veid
mainiai: nes jie perkreipia savo veidus, kad 
pasirodytų žmonėms pasninkaują. Iš tikrų
jų, sakau jums, jie atsiėmė savo užmokestį. 
Tu gi, kada pasninkauji, pasitepk sau galvą 
ir nusiprausk sau veidą, kad ne žmonėms ro- 
dytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kurs 
yra slaptoje; ir tavo Tėvas, kurs mato slap
toje, atsilygins tau".

Mes irgi turime lavinti dvasišką alkį ir 
troškulį. Numalšinimas kūno pageidavimų 
yra tik priemonė — o ne tikslas. Tikslas, ar
ba sielos pageidavimas, yra jungesys su 
Dievu. Gyvenimo didi tragedija bus ne kiek 
mes iškentėjome, bet kiek mes praleidome. 
Su turtais mes galime patenkinti šiek tiek 
savo žemiškus geidulius, bet nėra to asmens, 
kuris, jei norėtų, negalėtų džiaugtis dvasinių^ 
gėralų ir maistų, kurį Dievas suteikia vi
siems, kurie tik prašo. Bet deja, kokia mažu
ma tėra, kuri nors pasotins savo sielą.

(Bus Daugiau)
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Pasiuntinybės Spaudos '“■ v en°s
/ r kyklos, jie varžomi dėl lie

tuviškų pamaldų bei pa- 
i mokslų; Klaipėdiečiai per 
amžius lietuviškai kalbėję

j 
Iš mažumų Lietuvoje’

i 

i

lininiai Gestapo ir be teis- dabar verčiami savo kalbą 
mo vykdomi. Apie nekaltų aPjbisti. 
išmonių kalinimą galima • . . , -. .
spręsti iš pačių vokiečių daugiausia nukentėjo zy. 
paskelbto fakto, kad pa- dab 'Un*uX Kaune, Siau 
leista iš kalėjimų “per liuose lr kltur vokiečių j 
klaidą” suimtųjų šiauliuo-i vesta ghetto, kur žydai i 
se — 83; Telšiuose — 62; zoliuoti nu0 klt*i gyvento- 
Mažeikiuose — 33. Reikia ir susisiekimas su jais 
manyti, kad tokių “per draudžiamas. .Jiems panai- 
klaidą” suimtųjų skaičius kinta apsigyvenimo judė-j 
turėjo būti ir kitur didelis. J’m0, darbo, profesijos, 
Tai savotiški įkaitai. nuosavybės, švietimo bei

.. . . v. . ... . kitos kultūrinės laisvės.Vokiečių paskelbtomis T . , . . . ,v. . -. - -<AJų judomas bei nejudomasžiniomis rugsėjo men. 10 * z , J .j v - •*<*-!- turtas konfiskuojamas, d. Šiauliuose ir Mazeikiuo- J ,Daugiausia dėl žydų turto, 
grobimo iš Generalinės 
Tarybos atsistatydino ar-

Pradžia 3-čiame pusi.
kultūrinės įstaigos kon
centruojamos Vilniuje. 
Kaunas siekiama padaryti 
tik ekonominiu centru. 
Administracijos įstaigose 
vartojama vokiečių ir lie
tuvių kalbos, bet vokiškoji 
y* a privaloma.

Įstatimdavystės instan
cija, Seimas, sušaukti ne
leidžiama. Visos politinės 
partijos, išskyrus naciona
listinę, veikiančią naciš
kais pagrindais, uždary- 
tos. Įkurta jaunimo orga-i ^ ušaud^a ,
nizacija, Vyčiai, apimanti^, tariamus “sabotažo” 
jaunimą ik* 21 metų, vei- veiksmus. Atrod kad 
kianti tik nacių pagrindais: mai-iai nerimsta ’iš tradi. ba jteike atsistatydinimo 
ir nurodymu. Į ei jos. Pastebėtina, kad su-

Lietuvos policija įjungta šaudymai ir “per klaidą”* 
| Reicho policiją. Savos j suimtųjų paleidimai daro- 
saugumo policijos nėra; mi 
veikia tik vokiečių Gesta
pas. šalia lietuviškų teis-____„_ c___ „_________
mų, veikiančių Nepriklau- domų jų pavardės neskeL.nėje srityje visos seniau į ^adejni jo je. 
somos Lietuvos laikotar- biamos. Kai kuriose vieto- veikusios ir apie Katalikų 
pio įstatymais, veikia ir’se, pav. Šiauliuose įvestas veikimo centrą telkusios teleista atidaryti tik 
_________2____į-iti- a-:____• t- . . ... i j • t • j_ • ____ :_ ___  1_ a____ orimnųųiinc
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prašymus prof. Jurgutis, 
Vitkus ir Matulionis.

Turimomis žiniomis, vo- 
viešai, teatrališkai,’ k*ečiai, le"kų mažu™°s ir- 

miesto aikštėse, tikslu gy- ne£> os °* 
ventojus įbauginti. Sušau- Religiniai — visuomeni--

apgulos stovis. Lietuviams organizacijos bei draugi- 
draudžiama apsigyventi jos yra uždarytos. Katali-

grynai vokiški teismai. Jie
skirti tam tikroms krimi
nalinėms byloms spręsti ir Kaune jei ten neturėjo kiška spauda taip pat nuo
civilinėm bylom, kai bent nuolatinės gyvenamos vie- 
vienos pusės esama vokie-jtos iki birželio mėn. 22 d., 
Čio arba asmens “vokiečiųj 1941. i
kilmės”. Vokiškuose teis-- Ligi spalių mėn. 15 d. 180 
muose veikia ir vokiški į- žymesnių klaipėdiečių lie- 
statymai. Tai aiškus nepaj tuvių buvo priversti ap
siūkė jimas lietuviškais j leisti Kraštą ir persikelti
teismais. Advokato profe-'gyventi j Vokietijos gilu- 
sijai ir praktikai reikalin-! mą. Keltis i Lietuvą gy- 
ga specialus vokiečių lei-jventi jiems neleista. Lie- 
dimas. Nežiūrint veikian-Į tuviams Klaipėdos Krašte 
čių teismų, areštai bei ka- neleidžiamas laikraštis lie- semestrai teveikia tik Miš-i

DAABINIKKAS

Agricultural National Bank

LINKSMU IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

BRADFORD GLASS CO.
William Adelson, Sav.

Durys — Langai — ir kiti reikmenys

79 Summer St. Tei. 2-6326. . Pittsfield, Mass.

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Pittsfield, Mass.100 North St.

Margaret Atchison, 15, iš Middlebury, Conn., pilna 
“pepo”, narė National Grange, atžymėta septintuoju 
laipsniu.

PITTSFIELD, MASS.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ !!
PITTSFIELD LAUNDRY COMINC. ; i 

Pilnas Skalbimo Patarnavimas p
Northrup St. Tel. 6493 Pittsfield, Mass. »

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

kininkystės fakultete ir viškų laikraščių kiekis ne- 
Dotnuvos Žemės Ūkio A-'žinomas, bet kur kas ma- 

, jžesnis negu Nepriklauso-
Vilniuje, dabar vokiečių inybės laikotarpyje. Lietu- 

: 6'voje betgi leidžiami net du 
Lenkams jų dienraščiai vokiečių kalba! 

Be to, lietuvių laikraš-

Fahey Beverage Co., Ine.
Sankrova Alaus ir kitų gėrimų

’t!

i?

fS
$gimnazijos, 

neleista.
Vietoj Vilniaus mieste čiams privaloma spausdin- 

1937/38 mokslo metais ti vienas puslapis vokiškai, 
veikusių 80 pradžios mo- Reichskomisaro potvar- 
kyklų “Deutsche Zeitung kiai Lietuvoje spausdina- 

’in Litauen” pranešimu, mi be lietuvių dar ir vokie- 
dabartiniu metu, teveikia, eių kalba. Radiofono di- 

> vo-

12PecksRd', Tel. 2-7313 Pittsfield, Mass.

sovietmečio neleidžiama. 
Komisaras von Renteln 
tik “pasižadėjęs svarstyti 
katalikų bažnyčios pagei
davimus”. dabartiniu metu, teveikia čhj kalba.

Nors Lietuvoje du uni-;49, o iš jų 22 pradžios mo- rektorium paskirtas 
versitetai: Vilniuje ir Kau-į kyklos “dėl patalpų sto- kietis. Transliacija be lie !_ ______i __ i_________ >> x.
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i LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
į A. J. DIOT l
i j Taisymas Automobilių A

622 East St. Tel. 2-7001 Pittsfield, Mass^Jj

ne, bet neleidžiama atida-kos” tedirba tik pusę die- tuvių vyksta ir vokiečių

1 ♦:

Skubėk, Įsigyk Ją Tuojau!

Jc/itc/c
COLONEL

•—fas 2-M Head «nd boilt in 
radio static suppreKor. Styled 
in rich ivory plastic witb gold- 
colored Whisk-fts. Complete, ia 
handsome simulatad alligator 
tuck-away casc, tor <■
only .................... f J—

OTMCft

fro« »9* to $17*

TKMSASLOW 
as50cWeekly ;

Her<*> the fcnest ahaver 
aoy man can ®wn—dc- 
veiopcd by Sdhck, pio* 
naer of the electrk stov
ėt. Try ir for 30 days. 
Your money back M 
ycai’re williag to part 
*ith it after that tiae.

CO ME AND GET IT!
THE NfW

SCHICK SHAVER z?
WITH THt SENSATIONAL

ONLY THE NEW SCHICK SHAVER 
OFFERS ALLTHiS:

Neu- 2-M Shearing Head—hollow-ground to 
arch the skin surface—makes the whiskers stand

up to be eut off—gives elose shaves 30% quicker, 
easier, better.

2Flying Shuttle Shearer—povered by improved, 
faster motor—more than 14,000 shaving opera- 
tions per minute.

3Whisk-lt$—to catch ali beard dippings. No 
other shaver offers this feature.

4Brand-new styling by RAYMOND LOEWY— 
world-famous designcr.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
kalba. Lietuvos himno 
transliacija nuo rugp. 15 
d. draudžiama . Draudžia
mas taip pat Lietuvos vė
liavos ir kitų tautos sim
bolių viešas vartojimas. 
Bibliotekos valomos netik 
nuo bolševikiškos, bet ir 
prieš naciškos literatūros. 
Vienu žodžiu, Lietuvos 
germanizacija vykdoma 
plačiu mastu ir pilnu tem-į 
pu.

Tūlas linkęs ieškoti pa
lyginimo tarp dviejų Lie
tuvos okupacijų. Tai gry
nas nesusipratimas: vo
kiečiai to ir nori: mat su
drumstame vandeny jiems, 
lengviau žvejoti. Bergž-į 
džios pastangos; Lietuva 
nekenčia rudos okupaci
jos, kaip nekentė raudo
nos. Joks vergijos pakitę-Į 
jimas laisvės neatstoja:' 
lietuviai yra Lietuvos kra
što šeimininkai ir tos tei
sės niekam, nei “Herren- 
volkui” neužleis. Lietuvos 
nepriklausomybė turi būti 
atstatyta!

ryti pirmieji du kursai, tai nos. Kaune mokyklos irgi 
yra aiškiai blogas ženklas negali veikti normaliai, 
įstaigų ateičiai. Pirmieji [ Vilniuje veikia Pedago

ginis Institutas. Įvedus In- 
i stitute vokiečių kalbą 
p'Kauener Zeitung” prane-į 
išimu jos teklauso tik 40% 
| studentų. Tačiaus, mies
tuose steigiami trumpalai
kiai vokiečių kalbos kur
sai mokytojams ir tarnau
tojams.

Nuo spalių mėn. 16 d. į- 
steigti Sveikatos Rūmai 

įOstlandui. Jiems vadovau- 
ja vokiečiai. Gydytojo pro- 

yifesijos praktikai, be medi- 
* cinos diplomo ir stažo, rei- 

X kalingas dar vokiečių lei- 
. Leidimai reikalin- 

X gi taip pat: gailestingoms 
seserims, vaistininkams, 

'I* dentistams ir kitiems. Rei- 
Vjcho komisaras gali kiek- 
jf vienu metu suteiktą leidi- 
Xįnią atimti. Dr. Matulionio 
a per radio pranešimu Lie
ji tuvoje siaučia šiltinė. Žy- 
X dai gydomi tik žydų gydy- 
«£♦ tojų ir žydų personalo. 
♦♦♦ Raud. Kryžiaus pirminin

kas atstatytas, pati įstai
ga iškraustyta iš savo pa
talpų, o paskutiniomis ži
niomis, įstaiga, kaipo to
kia, nustojo veikusi. Ji vir
to paprasta šelpimo drau
gija-

Vietoj ankščiau veiku
sios Eltos, įsteigta vokie- 

j čių propagandos įstaiga 
“Pressedienst

Generalkomisariats” 
Įsu vokiečių Walter Zim- 
Įmerman iš Liubecko, pry- 
šakyje.

| Steigiamas Lietuvoj 
X j “Raudonojo teroro muzie- 
Xijus”- tikslas nukreipti 
♦♦♦ gyventojų dėmesį nuo da- 
X:bartinių sunkumų bei ne- 

gerovių į bolševikų okupa- 
cijos periodą.

Y

Zčiami vokiškais.

X niuje pavadinta “vokiečių 
X gatvė . , - o ,

Tikslus leidžiamų lietu-

Union Electrical Supply Co., Ine.
Opposite South Sfation

180 Federal St., Boston, Mass.
Samuel Kauftnan, Kasininkas

v •

X dimas.
f
X

Xt
JL ; pi ūpo
X pavadinta: 
X! dės Gene

i

Gatvių pavadinimai kei-
. Pav. vie

na svarbiausių gatvių Vii-

Raymond E. Allen
FRIGIDAIRE — Parduoda ir Patarnauja
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
ALBERT W. BARRIS 

Generalinė Apdrauda

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Cooper Coal Co.
“D. & H. Cone” Išvalyti Anglys Antracytiniai

40 Fenn St. Tel. 4591 Pittsfield, Mass

i LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ <?
WALTER S. MARSDEN ‘ |

Visokeriopa Apdrauda
74 North St., Tel. 6404 Pittsfield, Mass.
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TŪKSTANČIAI 
NAUDOJA JĮ 
KAS METAI 

PALENGVINIMUI 
MUSKULŲ SKAUSMO

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

U. S. Beef & Provision Corp.
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1619 East St. Tel. 2-1518 Pittsfiekl, Mass.
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Mėsos Sankrova

Pirkdami pas Sears sutaupysite ’

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ
PARDUODAMA VAISTTVtrSE

(Jofcn
Ji

539 North St. Tol. 6488 Pittsfield. Masą,i

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

SMITH AUTO ELECTRIC
75 Tyler St. Tel. 4432 Pittsfield, Mass
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Antradienis, Gruodžio 30, 1941 DARBINIMKAS

Parašė T.

Komunizmas Ir Religija
(Paskaita LDS Studijų Rateliams)

MARKSAS: “Mes turime kovoti prieš religiją”. 
LENINAS: “Religija turi būti sunaikinta. Geriausias 

kraštas bus bedievių kraštas”.
ENGELS: “Mūsų pasaulinės revoliucijos įkūrime ab

soliučiai Dievui vietos nėra”.
STALINAS: “Komunistai turi kovoti prieš visas reli

gijas”.
JAROSLAVSKY: “Kova prieš religiją yra kova už ko

munizmą”.
PRAVDA: “Kovoti prieš religiją yra komunistų dienos 

pareiga”.
BEZBOŽNIK: “Mes esame internacionalistai kovoje 

prieš Dievą”.
KRYLENKO: “Aš spiaunu į tavo religiją, kaip aš 

spiaunu į visas religijas”.
LUNAČARSKY: “Mes neapkenčiame Krikščionybės 

ir Krikščionių, net ir geriausi jų yra mūsų 
didžiausi priešai”.

STALINAS: “Partijoje yra narių, kurie nekovoja prieš 
. religiją. Tokiems komunistams, mūsų parti

joje vietos nėra”.
PRAVDA: “Mes turime paskelbti mirties kovą visoms 

tikyboms”.
“Sovietų Rusijoje nebuvo ir nėra religijos perse

kiojimo. Komunizmas nedraudžia žmonėms tikėti, kas 
nori gali tikėti, eiti į bažnyčias, melstis”. Taip kalba 
mūsų komunistai. Taip jie nori įtikinti pasaulį, kad 
suradus didesnį pritarimą Stalino diktatūrai.

Bet tai yra begėdiškai melagingos kalbos, kurios

V. M. Klausutis.

Popiežius Pastovios Taikos, Mažųjų Tautų 
Laisvės Salininkas

Jo Šventenybė, Mus XII, Kalėdų Švenčių Proga 
Savo Palaiminime Krikščioniškam Pasauliui 
Kalboje Ii Vatikano Per Radio Ragina Kovojan
čių Tautų Vadus Prie Taikos. Karai Pasekmė 

Moralinio, Dvasinio Nedorovingumo.

KRISTAUS gimimo šven- kad reikalinga nauja tvar- 
čių proga, krikščioniško ka, nauja civilizacija. To- 
pasaulio Taikos Karalius, kia politiška 
Jo šventenybė, Popiežius nesuderinama ne tik su 
Pius XII, savo kalboje per krikščioniškais principais, 
radio iš Vatikano suteik- krikščioniškos civilizaci- 
damas palaiminimą pa- jos pasiektais laimėjimais, 
šaulio krikščionims, pa- bet su DIEVO valia, žmo- 
reiškė, jog Jis Žvelgdamas gaus gyvenime paskirtimi, 
į siaučiantį antrąjį pašau- aukšto moralo dėsniais ir 
linį karą, didėjančias pa- žemiškojo žmogaus gyve- 
saulio tautų kančias, var- nimo gerovės realybe.
gus ir bėdas, matydamas Pabriežęs pamatinius 
griūvančius žmogaus pa- dėsnius krikščioniško mo- 
status, naikinamus žmo- ralo, krikščioniškos civili- 
gui kasdieną reikalingus zacijos kulto siekius ir 
Dievo duotus pragyveni-. žmogaus laisvės teisės ne- 
mui šaltinius, Jis jaučia 
širdgėlą, reiškia savo sim
patijas visiems nelaimin
giems karo suvargintų 
kraštų žmonėms ir kartu 
įspėja pasaulio tautų va

7 į M

pasaulio tautų vadai nega
li priešintis Popiežiaus 
siūlomoms Taikos sąly
goms, nes JO pasiūlytos 
sąlygos priimtinos visoms 
kovojančioms tautoms.

Krikščioniškojo pasau
lio Karalius, Pius XII, Tė-' 
viškos meilės rūpestį rody-

propagacija damas, kalba ne tiktai į 
pasaulio krikščionis, bet 
visų kitų tikybų žmones, 

, ragindamas visus prie 
TAIKOS. Jis nesvyruojan
čiai pasako, jog Kardo jė
ga nelemianti, kad TIE
SOS jėga buvo ir bus le
mianti. Jisai mato išgany
mą, laimę žmogaus TAI
KOJE. Į karo ir kardo jė- 

'gą tiki tiktai tie, kurie 
: grįžta į prieš istorinių lai
kų žmonių civilizaciją, tik
tai tie, kurie siūlo “naują 
tvarką”, nesuderinamą su 
krikščioniškos civilizaci
jos principų tvarka. Šiame 
Jo pareiškime glūdi nenu
neigiama tiesa, aukšto 
moralo ir idealo sąvoka, 
artimo meilės, sąvoka, žo

džiu. Popiežius stovi ap
gynime demokratijos ide
alo — teisingumo, lygybės 
visų tautų, 
džiųjų.

Deja, kyla klausimas ar-
pasaulio kovojančių tautų Netenka abejoti, kad ka- 
vadai, išgirdę Popiežiaus taiikiška Lietuva, kaip iki 

; susi-i

paneigiamąją tikrovę, Jis 
siūlo kariaujančioms tau
toms pastovios TAIKOS 
sąlygas, kuriose glūdi viso 
pasaulio tautų, mažųjų ir 
didžiųjų, gerovės ateitis, 
kuriose glūdi teisėtumo, N/ • - V 1-------------- mo
ralo principai ir laisvė in
divido ir tautiniu atžvil
giu. Tuose JO pareiški
muose glūdi Tėviško pata
rimo pasiūlymai. Tarpe i 
kita ko Popiežius sako: 

“Pirmoje vietoje per-

priešinasi jų pačių pirmiau pasakytiems žodžiams. Di- dus, jog karas visoms tau
toms lygiai žalingas, kad aukšto krikščioniško 
laikas karą likviduoti.

Karas tai pasekmė pa
saulio tautų vadų morali
nio ir dvasinio nedorovin
gumo — sako Popiežius. 
Karas išdava nedorovin
gas su krikščioniškais į nnuuje vietų jc vadai, išgirdė L_____
principais ir artimo meilės'tvarkyme tautų santykiųj galingą tėvišką balsą šau- šiol, taip ir ateityje ----

kiantį juos prie taikos, pa- lauš nemažai paramos Va- 
klausys Jo balso, ar jie su- tikane kovoje už savo poli- 
tiks priimti Jo siūlomas;tinę laisvę — Katalikiškos 
TAIKOS sąlygas? Stali-į Lietuvos nepriklausomy- 
nas, Hitleris, kurių širdys' bę, ypatingai, jeigu mes 
kupinos keršto, kurių pro- visi būsime praktiškai pri- 
tas apsvaigęs, kurie panei- sirengę Taikai, ir jeigu sa- 
gia žmogaus individuales'vo teises gindami, atatin-j

desnės melagystės ir pats Lucipėris nesugalvotų pasa
kyti. Pačių komunistų vadų žodžiais įrodysiu, kad pa
grindinis komunizmo tikslas yra išplėsti iš žmonių 
širdžių tikėjimą. Komunistai yra atviri bedieviai, Kris
taus priešai. Kur tik komunistai įsigali, ten jie palei
džia šūkį: “Šalin Kristus!” Komunistai visu žiaurumu 
ir velniška neapykanta kovojo ir kovoja prieš religiją. 
Komunizmas ir religija yra taip nesuderinami, kaip 
šviesa su tamsybe.

Štai komunistų išleistas rankvedis — A. B. C. Ko
munizmas, pusi. 246, sako: “Religija ir komunizmas 
yra nesuderinami tiek teorijoje, tiek praktikoje”.

Ar gi mūsų komunistai neskaitytų savo vadų raš
tų ir įsakymų, kad sako sovietų Rusijoje nėra religi
jos persekiojimo?

Paskelbtas Karas
Komunizmo tėvas, Karolius Marksas, savo kny

goje “Das Kapital” rašo: “Religija yra nuodai žmo
nėms. Žmonės negalės tikrai būti laimingais iki reli
gija nebus sunaikinta”.

Savo pasekėjams Marksas įsako kovoti prieš vi
sas religijas, o ypač prieš Krikščionybę. Dievas, pomir
tinis gyvenimas, komunistams yra “senovės prieta
rai”, prieš kuriuos jie nusistatė mirtinai kovoti.

Frederick Engels, Markso draugas, sako: “Mūsų 
pasaulinės revoliucijos įkūrime absoliučiai Dievui vie
tos nėra”.

Leninas, “Proletari”, No. 45, geg. 13, 1909 m. ra
šė: “Markso mokslas yra materializmas. Mes turime 
kovoti prieš religiją. Tai yra ABC viso materializmo ir 
Marksizmo. Ir mes turime žinoti, kaip vesti kovą prieš 
religiją. Materializmo mokslu mes turime aiškinti 
žmonėms tikėjimo ir religijos atsiradimą. Marksistai 
turi būti materialistais, tai yra religijos priešais. Reli
gija yra nuodai žmonėms. Mūsų programa reikalauja 
skleisti bedievybę”.

Jei Leninas skelbia religijai karą, kaip mūsų lie
tuviškieji komunistai gali sakyti, nerausdami, kac 
Rusijoje nebuvo religijos persekiojimo? Taip kalbėda
mi, jie arba nežino komunizmo mokslo ,arba begėdiš
kai meluoja, greičiausia antra.

Komunistas

'sąvoka nesuderinamas' aukšto moralo principais! 
veiksmas, tai pasekmė pa- neturi būt vietos atakoms 
šaulio tautų žmonių ir jų- prieš laisvę, teisingumą ir 
jų vadų nukrypimo nuo 
tyrojo krikščioniško teisy
bės ir teisėtumo principo,! 
tai daviniai antikrikščio-^ 
niškai nusiteikusių žmo
nių pastangų. Jo švente-' 
nybė, Popiežius savo tre-j 
čiam iš eilės Kalėdų proga

Dvi Britų karo pabėgėlės mergaitės New Yorke, 
mažųjų ir di- pakviestos British War Relief “dovanų krautuvėje'* 

papuošti pirmą Kalėdų eglutę.

i 
neliečiamybę kitų tautų, 
nepaisant jųjų teritorijos 
didumo ir galimybės apsi
gynimo. Antroje vietoje 
neturi būt priespaudos, 
viešo ar paslėpto persekio
jimo kultūrinių ir tautinių 
grupių žmonių, daromų 

karo metais atsišaukime į pastangų ūkiškai ar kito- žinės, nesilaiko garbės žo-' 
pasaulio tautas ir jųjų va-’kiu būdu išnaudoti ar per- džio, neturi sąvokos savy- 
dus neigiamai pasisako a-į sekioti mažumas, atimti išįgarbos, nepildo savo pasi- 
pie šio karo tragedijas ir4”4” 
šaukia tautų žmones ir jų
jų vadus prie atstatymo 
pastovios TAIKOS pasau
ly. Tas jo atsišaukimas, 
netenka abejoti, paveiks 
milijonus pasaulio žmo-

Jei komunistai atsižadėtų kovoti prieš religiją, jie 
negalėtų būti komunistais. Komunizmas būtinai rei
kalauja iš savo pasekėjų kovoti prieš religiją.

Lietuvos komunistų laikraščiai, “Balsas”, No. 20, 
pusi. 390, 1932 m. rašė:

“Bedieviai marksistai moko, kad kol bus naudoji
mas, tol bus ir religijos, kaip išnaudotojų įrankis. Ka
da bus nuverstas naudotojų viešpatavimas visame pa
saulyje, tuomet visame pasaulyje bus suteiktas mirti
nas smūgis ir religijai, ir ji po truputį išnyks. Ne reli
gija gimdo naudojimą, bet naudojimas gimdo religi
ją, kad ji remtų naudojimą. Darbo masės vis plačiau 
mato, kad religija tai vienas kapitalizmo įrankių, kad 
jo pagalba suturėti darbo mases nuo kovos su kapita
lizmu. Darbininkai, kovodami prieš išnaudotojus, vis 
plačiau supranta, kad tą kovą reikia rišti su kova prieš 
religiją”.

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

Visi skelbkitčs “Darbininke".

ir tautų teises, kurie yra. karnų momentu kreipsi- 
propagatoriai “naujos mės su prašymu Jo Šven- 
tvarkos”, kurie neturi są-'tenybės užtarti Lietuvą.

i

jųjų laisvės teisę. Trečioje žadėjimų — laužo tarptau 
vietoje turi būt suteikta 
lygybė žmogui ekonomi
nių ir socialinių teisių ap
saugojimui, taipgi, tautų 
teisių patikrinimui. Ket
virtoj vietoj turi būt pa- 

nių, kaip moraliniu ir d va-1 naikintas visiškas karas, 
\siniu, taip politiniu atžvil-’ginklavimasis, turi būt 
giu labai reikšmingas tuo-: garbingi pasižadėjimai, 
mi, kad Jo Šventenybė, Po-į sutarčių šventumo supra- 
piežius Pius XII nesvyruo- timas ir pildymas. Penk- 
jančiai pasisako už TAI-į toj vietoj neturi būt jokių 
KĄ, už mažųjų ir didžiųjų tikybos ir Bažnyčios per- 
tautų LAISVĖ, ūkinę ir sekiojimų”, 
socialinę gerovę. Popie
žius reikalauja, kad teisė
tumas, dorovingumas ir 
taika būtų atstatyta ko- 
greičiausia.

Aišku ,kad Jo šventeny
bė, Popiežius geidžia pa
veikti kariaujančių tautų 
vadus. Jis nurodo, kad ka
rai paremti grobio politika 
lygiai žalingi karą laimė
jusiems pasaulio žmo
nėms, nes karai sunaikina 
visus naturališkus — DIE
VO žmogui duotus turtus, 
sudaro neapsakomai dide- nes Popiežius aiškiai pasi- 
lius sunkumus ir vargus. 
Karo politiką vedanti žmo
nės, naujos tvarkos propa- 
gatoriai, apgaudinėja ne 
tiktai savo žmones, bet ir 
patys save, aiškindami, 
jog krikščioniška civiliza
cija atgyveno savo laikus.

tines sutartis, šie svieto 
lygintojai, naujos eros de
spotai, gali būti, atsisakys 
priimti Popiežiaus TAI
KOS pasiūlymus, nes jie 
netiki į aukšto moralo, 
krikščionių kilnius princi
pų dėsnius. Jokia

e
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c 
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etinė, 
moralinė ar dvasinė įtaka 

jyju

Iš šių penkių patarimų 
bei siūlomų sąlygų pasto
viai TAIKAI, mes matome, 
kad Jo Šventenybės Po
piežiaus pareiškimai su
tampa su Prez. Roosevelto 
ir Churchillo pareiškimais. 
Popiežius bešališkai, kvie
čia visų kovojančių tautų 
vadus prie TAIKOS. Jis 
siūlo pastovios Taikos at
statymui sąlygas. Jo pa
siūlymams negali priešin- 

jtis abiejų kovojančių pu
sių žmonės ir jųjų vadai,

nepaveiks jųjų, nes 
širdys užkietėjusios, jųjų ;• 
rankos nekaltų žmonių?, 
krauju suteptos. Stalinas,i‘‘. 
Hitleris, Mussolinis ir kiti C 
autokratai dvasios ubagai, 
tačiaus nori būti pasaulio;

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius*
Patarnavimas Dieną ir Naktį I

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

WESTFIELD, MASS

WILLIAM TAYLOR & SON
PLYMOUTH — Parduoda ir Patarnauja

ž
i!
<1J16 George St. Tel. 1750 Westfield, Mass

P LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
į WESTFIELD LAUNDRY CO. ~

GENERAL CLEANING CO. i! 
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43 Jefferson Street Westlield, Mass.
Telefonai 128 — 2197 %
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valdovais, jie serga EGO-i 
MANIJOS liga. Todėl ten-, 
ka abejoti, jog Popiežiaus 
atsišaukimas bus šitų ego- 
maniakų taip sutiktas, 
kaip sąmoningų žmonių 
tapo sutiktas visame pa-

Bet tiesa, demokratija 
šį karą laimės. Popiežiaus 
taikingi pasiūlymai ankš
čiau ar vėliau bus įrašyti į 
pasaulio tautų TAIKOS 

sako, kad Jo pageidauja-1 sutartį. Krikščioniško pa- 
ma pastovi TAIKA pašau-, šaulio valdovas, Kristaus 
ly turi būt paremta teisin- į Bažnyčios įpėdinis suvai- 
gumo principais, t ’ ’
LYGYBE ir TAIKA atsta-lmoj ateity; 
tyta TIESŲ paremta. Rei- žodžiai Kalėdų 
škia, nė Hitleris, nė Stali- proga pasaulio žmonėms 
nas, ar Mussolinis, ar kiti Į nebus veltui.

i
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ j
VITRIFIED WHEEL CO. |

30 Emery St., Westfield. Mass. Į

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Old Colony Envelope Co.,lnc

94 North Eim St. Tel. 571 Westfield, Mass.

turi būt,dins svarbią rolę netoli- p 
A atsta-lmoj ateity; Jo pareikšti $ LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

švenčių

kad Katalikų Bažnyčia yra darbininkų Bažnyčia; Jos 
pats Įsteigėjas buvo Darbininkas - Kristus. Bažnyčia 
kovojo ir kovoja už darbininkų gerovę, jų laisvę, jų 

Tai neteisingas įtarimas. Komunistai gerai žino,‘teises._______

Svarbu ir 
mums, lietuviams, kad Jo 
Šventenybė, Popiežius 
Pius XII, aiškiai, nesvy
ruojančiai pasisakė mažų
jų tautų teisių klausime.

i!

‘Z

i!
o

įames H. Clark Agency
Visokeriopa Apdrauda

10 Elm St. Tel. 633 Westfield. Mass.
z
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

|

daugelis kitų reikalų aptarti. 
Narės neužmirškite dienos ir 

visos skaitlingai dalyvaukite.

*•* »♦■«:

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Gagnon & Forsander
Dodge — Plymouth — Parduoda ir Patarnauja

6

!

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

i Manchester Forbes Co
Geležies Reikmenų Krautuvė — Dažai — Skalbiamos

Mašinos ir šaldytuvai

NORTHAMPTON & EASTHAMPTON, 
MASSACHUSETTS

- - ■ 
Sekmadienį, sausio 4 d., 2:30 

vai. p. p. šv. Vardo draugijos 
nariai vyks į Dedham dalyvauti 
bendrose Šv. Vardo pamaldose. 

Žodis”. To-į§vč. Marijos bažnyčioje, 3 vai. 
Susirinkite laiku prie Šv. 

Pranciškie- Jurgio par. bažnyčios, kur lauks

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

Žinios”, "Draugas”, 
(“Vytis”, “Studentų

Skubotas ir trumpas laikotar- liau kitas įstaigas: Marianapo-1 p.p. 
pis reikalauja užsibrėžti nau- lis, Kazihrierietės. 
jus planus ateičiai .kurie būtų tės. Nukryžiuoto Jėzaus seselių autobusai, 
lengvesni ir stipresni palaikyti 
greitai tirpstantį lietuviškumą 
šioje išeivijoje.

Palyginus pirmuosius ateivių 
vargus ir uždarbius, ir prisimi
nus prisirišimą prie lietuvybės 
ir savo spaudos, darosi skaudu. 
Jaunimas pamatęs lietuvių 
spaudą, suka nosį, kaip lapė 
suuodus žmogaus pėdas. La
biausia lietuvišką spaudą ir kai- sios, jos pastatytos ir išpuoštos 
bą yra pamilę tik Vyčiai, kurių minėtu metodu, 
tarpe dar galima surasti katali
kų lietuvių laikraščių. T 
noriu pabrėžti abelnai lengves- jai minėtų metodų, I 
nį būdą palaikyti savo kultūri- balsas buvo tyruose šaukiantis, jaunesniems, 
nes įstaigas. Neužtenka, kad Jei aš būčiau turtuolis, 
mes užsimokėtume metams pre- turtą padalinčiau i 
numeratą, bet garbės nusista- staigoms. Kuo mes būsime ir key Dinner — 75c.). Įžanga į 
tymu sudarytume nors mažutę pasiliksime išeivijoje netekę sa-; vakarą bus trys pakeliai ciga- 
paramą. Štai prancūzų metodai.'vo mylimos spaudos, už kurią retų (3 packs or cigarettes).

Pasidarykime kokias nors rusų priespaudos laiku, 
blėkines arba ir storo popierio supilta daug lietuvių kapų. Dė- ar marine 
bonkutes su parašais: “Darbi-1 dės Šamo žemėje mes laisvi, 
ninkas”, “Amerika”, “Lietuvių'

I I

Metai Baigiasi

vienuolynai. Pasirinkime jei ne
visus, tai nors tuos kurie arti
mesni mūsų širdžiai; padaryki
me ant jų parašus — “Auka 
vienas centas”. Po kiek laiko' 
pastebėsime, kad mes turime 
tiek, kiek iš karto duodant būtų 
per sunku.

Prancūzijoj ir Amerikoj pran
cūzų bažnyčios yra puošniau-

CHICAGO, ILL.

SUTIKIME NAUJUS METUS 
Geriausia ir patogiausia vieta 

baigti šiuos senus metus ir su
tikti naujus mūsų laimėjimo 
1942-sius metus! Šiuomi prane
šame ir kviečiame lietuvių vi
suomenę sutikti Naujus Metus 
pas mus, lietuvius legijonierius, 
Dariaus - Girėno Paminklinia-.

Aš rašiau “Vytin”, patarda- me Name, 4416 South VVestern 
Bet čia mas sukelti fondą Vyčių istori- Avenue. Apart kitokių įvaireny- 

bet mano, bių, bus dvi orkestros: viena
Rodos, šis paveikslas jau gerokai pavėluotas, nes 

vasaros karščiai jau toli paliko ir Karalius Žiema kla- 
o kita suaugu- 5ena mūsų duris. Bet ne visur taip yra. Pietiniai šios 

tą siems dėl lietuviškų šokių. Bus šalies pakraščiai maudosi, kaip ir ši panelė, saulės 
minėtoms į-: skaniausios kalakutienos (Tur- spinduliuose ir, tur būt, kviečia mus ten nuvykti.

LIUKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ į.
FRANKLIN COUNTY LUMBER CO. 1

John Slanda, Ved. -i
33 Hawley St., Tel. 54, Northampton, Mass.

■Lft.

I
I
cc

47 Cottage Si., Tel. 660, Easthampton, Mass. ;i

WilliamJ.Chi$holm i 
! GRABORIUS !

i “Asmeniškas Patarnavimas” "

: 331 Smith St, :
! PROVTOENCE, R. L !
’ Telephone: Į
[ Ofiso: Dexter 1952 I
Į Namų: PI. 6286 Į

Albert R. Barker

Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
teiskite mums išegzaminuoti aki 
Ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mass.

69 Union SU Tel. 97 Easthampton, Mass. sIš L.D.S. Veikimouž kurią retų (3 packs
Sibire; Jungtinių valstybių army, navy 

, <*x —c uniformuose lietu
viams kareiviams įžanga dykai. 

Visas pelnas šio vakaro ski
riamas pereito karo veteranams 
invalydams, kurie randasi Ed- 
ward Hines ligoninėje.

M. A. Norkūnas.

NORWOOD, MASS

• ^ra> •

LDS 2-ros KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Montello, Mass. —Antradienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. Šv. Roko 

šeštadienį, gruodžio 19 d., š.j Ši Naujų Metų išvakarių pa-'par. salėje įvyks LDS 2-ros kpJ 
m., p. p. Morta ir Petras Ko- rengimą rengia ir kviečia tams-* metinis susirinkimas į kurį 
džiai. gyv. 46 Tremont St., su- tą atsilankyti, Dariaus - Girėno; kviečiame visus narius skaitlin-j“’‘“°‘'J,1“‘“ “ 
silaukė sūnelio. Motinėlė ir sū- postas — American Legion —i gai atsilankyti ir apsimokėti j 
nūs randasi Norwood’o ligoni- gruodžio 31-mą dieną, 1941 me
nėje ,ir geroj sveikatoj. Moterų tais, kaip 8:30 valandą vakare. 
Sąjungos 27-ta kuopa savo na- Parengimas įvyks Dariaus - Gi- 
rei ir jos vyrui linki susilaukti rėno salėje, 4416 South Wes-

iš naujagi- tern Avenue.

sekretorė — Mrs. B. Miciūnas, 
New Britain, Conn.; Asst. sekr. 
— Marijona Alubauskaitė, Wa- 
terbury, Conn.; iždininkas — 
K. Tamošiūnas, Hartford, Ct.

. Organizatorius — P. Jokubaus- 
kas, Waterbury, Conn. Visi 
svarstymai ir įnešimai kuopų

•fJ $ 
į

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ |

BROOKSIDE DAIRY, INC. |
j, Pasteuryzuotas PIENAS ir GRIETINĖ
į 19 Hawley St., Tel. 119, Northampton, Mass.

■

didelio džiaugsmo 
mio sūnelio. Sveikiname!

Moterų Sąjungos 27-tos kuo
pos metinis susirinkimas įvyks 
sausio 5 d.. 1942, bažnytinėje
svetainėje, paprastu laiku.

Šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių, dėlto, kad bus iš
duoti įvairūs valdybos raportai, 

i naujos valdybos rinkimas ir

ii

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC
Pirmininkė — Eva Markaienė,

625 E 8th St.. So. Boston. Mara. 
Tel. So. Boston 1298

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

proi R aš t - Ona Ivaškienė
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass 

Fin Ftašt — Marijona Markontutė 
4115 Washington St.. Rosiindale. 

Tel Parkvvay 2352-W.
Iždininkė — Ona StaniuliūtA.

105 Wesl 6th St.. So Boston. Mara
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė 

1512 Columbia Rd.. So. Boston
Kasos GI.—Marijona AukštikalnienA 

111 H St.. So Boston. Mass
Orą ugi ja savo susirinkimus laiko kar 

antra utsminką mėnesio. 7-30 va! 
vakare, pobažnytinėi svetainėj

Visais draugijos reikalais kretpkltA“ 
rara 4Hv*lvtlrra

•V. JONO EV. BL. PA4ALPINC* 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirm. Albinas P. Nevtera.
16 lVinfield St.. So. Boston, Mass 

Prot. Rašt. Jonas Glineckis.
5 Thomas Pk„ So. Boston. Mara 

Fln. Rašt. Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mase 

rodininkas Vincas Zaleskas
613 E. 5th St.. So. Boston. Mass 

Maršalka Jonas Zaikis
7 VVinfieid St- So Boston Mara

'iraugija laiko susirinkimus kaa trr 
Ma nedėkbenj kiekvieno o>ėnesl< 
2 vai. po piety Parapijos salėj. 49 
C* €!♦ RnetAb

Valgomų Daiktų Krautuvės

Posto Valdybos ir
Direktorių vardu,

J. A. Mickeliūnas.

SVEIKINIMAS

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
švenčių proga, sveikinu “Darbi
ninko” redakciją, administraci
ją, visus bendradarbius, “Dar
bininko” skaitytojus, rėmėjus. 
Linkiu, kad pasaulyų veikiai į- 
vyktų taika ir ramybė.

K. Dryža, 
Philadelphia,

I
Redakcijos prierašas. — p. K. 

Dryža yra nuoširdus 
> ninko” bendradarbis 
jas. Jis kartu su savo sveikini
mais prisiuntė “Darbininko” 
bendradarbių fondan $2.00. Dė
kojame p. K. Dryžai už sveiki
nimus, linkėjimus, bendradar
biavimą ir dovanėlę. Lai Dievu- 

š lis atlygina gausiomis Savo ma- 
! lonėmis.

savo duokles už organą “Darbi
ninką”. Kas užsimokės už me
tus, gaus gražų, dviejų spalvų 
sieninį kalendorių.

K. Grigas, Pirm., 
J. Baronas, Rast.

Tariam padėkos žodį panelei 
Onai Žemaitaitei už jos įdomų 
aprašymą anglų laikrašty apie 
LDS apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyko Waterbury, Conn.

Marijona Alubauskaitė.

i

Pa.

“Darbi- 
ir rėmė-

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Piety Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

Parašė Kun. J. Paškauskas 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway 
šo. Boston. Mass.

LDS 8 Kp. SUSIRIN
RIMAS

LDS 74 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

• ra-.ra- • .ra-»ra..ra-.ra..ra..ra-.ra-.ra..ra-.ra..ra-.ra..ra-.ra.»ra..ra.. ra- . ra- . ra- .
‘e i
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< LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ į
% t!| . | J; HampdenSpecialtyProducts,Inc. g
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Easthampton, Mass.

Cambridge, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 dieną, 12:15

Manchester, N. H. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
įvyks LDS 74 kp. metinis susi-

vai., parapijos salėje įvyks LDS rinkimas mūsų kuopos pirmi- 
8 kp. metinis susirinkimas. Pra- ninko V. Zarembos namuose, 
šome visų narių skaitlingai da-j 224 Centrai St., Manchester, N. 
lyvauti ir apsimokėti duokles už U. Prašome visų narių skaitlin- 
organą “Darbininką”. Kas už-’ gai dalyvauti ir apsimokėti sa- 
simokės už organą už visus me-Įvo duokles už organą “Darbi- 
tus, tas gaus gražų, sieninį nink*” Užsimokėjusieji nariai, 
“Darbininko” išleistą kalendo- £aus labai ^ražų dvieN s?alvų 
rių.

J. Mackevičius, sekr.

IŠ LDS CONN. APS 
KRICIO SUVAŽIA

VIMO

šieninį kalendorių.
J. A. Vaichunas, Sekr.

!; LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
COOKMAN LUMRER CO.

j;į Rollin I. Cookman, Sav. — Statybinė Medžiaga n
į! North KingSt. Tel. 2540 Northampton, Mass. į)

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

H. & J. Bergmanu Bakers
Kepėjai Mano Motinos Duona

Užsakymus priima telefonu ir greit išpildo

;i 16 Briggs SL, TeL 390 Easthampton, Mass.
«

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

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ j į
JĮ NORWOOD ENGINEERING CO. ! j
į Florence, Mass. ;į

Gruodžio 14 d., įvyko 
Conn. apskričio suvažiavimas, 
Hartford, Conn. Suvažiavime

• dalyvavo nemažai atstovų iš 
: Waterbury kuopos, New Britain 
! ir Hartford kuopų. Taipgi buvo 
6 svečiai.

Apskričio suvažiavimą pa
sveikino prelatas J. Ambotas iš 
Hartford, Conn., kun. dr. Vaš
kas, MIC., Thompson, Conn. ir 
kun. J. Kripas iš Hartford, Ct.

Šiame suvažiavime buvo vai- palengvinimą ir vėl jausitės puikiai, 
dybos rinkimai. Išrinkta: pirm. 
— Dr. M. J. Colney, Waterbury, 
Conn.; vice-pirm. — Antanas 
Miciūnas, New Britain, Conn.;

LDS

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios ,— skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku

I kramtykite FEEN-A-MINT.
. ninga vidurius liuosuojanti
i ma guma pagelbės švelniai,
l rai, išvalyti vidurius, 

nių naudojasi FEEN-A-MINT. 
kramtykite FEEN-A-MINT

I gulti — sekantį rytą tikra

būdu — 
ši sko- 
kramto- 
bet tik- 

Milionai žmo- 
Pa- 

1 einant 
sekantį rytą tikrai jausite

v

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Išdirbėjai dėžučių

Povilas Brahmanas
48 Crescent Avenue 
Telephone COLumbus 6702 

29 Savin Hill Avenue 
Dorchester, Mass.

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Perkins Markei

SVEIKINIMAI

f

Maple SU Pitono 3632, Northampton. Mass.
T e< 

t

F. A. Bartlett & Sotis
GERIAUSIUS 

; PERMANENT WAVE 
! GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
Į PINIGUS

CASPERS BEAUTY SALOM

Bl »T, SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU 4445

»*

ii

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ » • n 
Northampton Street Railvay Co. į j

i!Specialūs Autobusai pasisamdymui

125 Locust SU TeL 433 Northampton, Mass.

V-
I 
l 
l

Bostono Amerikos Lietuvių Biznierių ir 
Profesionalų Sąjunga sveikina lietuvius, 
skaitytojus, savo kostumerius ir klientus, 
linkėdami linksmų ir laimingų Kalėdų šven- 
čių ir Naujų Metų.

5:» ■«“>. -u‘ •
ii- na2co

i! 
n

i!

Guminiai Reikmenys

Visai šeimai pakelis kainuoja tik

United Elastic Corporation

1 Cottage St. Easthampton. Mass.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

UNITED DAIRY SYSTEM, Ine.
23 Hooker Avė. Tel. 1857 Northampton, Mass. j į

i! 
»! 
i! 
i!
Ž

u 
u 
u 
u 
ii 
ii 
i»
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LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

General Ice Cream Corp.
. r M..

FRO-JOY šaltakošė Grietininė
/ " • • i - ’ ... •

69 Markei StfJeL 1859 Northampton, Mase.
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IVIETINES ŽINIOS
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ŽINUTES

Gruodžio 23 d., įvyko Marijos 
Vaikelių draugijos kalėdinis va
karėlis. Vaikeliai vaidino vei
kalėlį. Ponas D. A. Zaletskas 
rodė gražius judamus paveiks
lus. Kun. Al. Abračinskas išda
lino vaikams saldainių. Kun.

...................... —...................... .............

Virmauskis dėkojo kun. Abra- 
činskui .Seselėms mokytojoms, 
ponui Zaletskui, vaikučiams ir 
visiems susirinkusiems už ma
lonų vakarėlį.

DARBININKAS
Gruodžio 24 d. mirė, porą me- trijų bažnyčių Šv. Vardo vyrų 

tų pasirgusi, Julė Valiulienė 
(Grigalaitytė), 50 metų, gyv. 
4 Wrentham St., Dorchester. 
Paėjo Triškių parapijos, Ame
rikoje pragyveno 27 metus. Pa
liko vyrą Martiną, dvi dukte
ris, sūnų ir tris seseris. Palai
dota iš Šv. Petro par. bažny
čios, gruodžio 27 d., 9 vai. ryte., žinčių klausymas.
Naujos Kalvarijos kapuose. Taip pat bus laikomos Pran-

--------------ciškonų pamaldos ir susirinki
mas.

i• 
draugijos pamaldos. Kviečiami 
visi vyrai į šias šv. Vardo pa-j 
maldas.

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vale 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Gruodžio 26 d., vakare, po Šv. 
Valandai, Federacijos skyrius 
laikė mėnesinį susirinkimą. Kal
bėta daug apie rengiamą Lie
tuvai gelbėti koncertą. Nutarta 
kviesti iš Brocktono artistus ir 
kalbėtojus su patrijotinga prog
rama Amerikos ir Lietuvos 
naudai. Panelė M. Kilmoniūtė 
pasižadėjo gauti bendradarbių 
ir pati darbuotis šiems gra
žiems tikslams.

Tel. TROwbridge 6330

11

J. Repshis, M. D.

(REPŠYS)
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

i Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kibutis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL Kirkiami 7119

Pauline Lundas,
(Lietuvė gydytoja)

400
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal autarų.

TeL ŠOU 2805
Dr. L L Patakamb
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.
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Pirkite Apsaugos Bonus

Telephone 
•O. BOSTON 

isss

ĮVAIROS SKELBIMAI
*«

sekmadienį prie Šv. 
durų ko- 
K. Baro

Gruodžio 31 d., 7:30 vai. vak., 
Šv. Petro par. bažnyčioje bus 
laikomos pamaldos, prie progos 
senų metų palydėjimo ir išpa-

Naujų Metų dienoje kiekvie-

IŠSIRENDUOJA 6 kambarių 
namas. Yra centralinis šildy
mas (Steam heat), graži apy
linkė, namuose yra visi įrengi
mai. Atsišaukite tuojau: 41 
Wood avė., Mattapan, Mass. 
(Klauskite žmonių, kurie gyve
na ant antrų lubų).

Gruodžio 27 d. panelė artistė 
Apolionija Stoškiūtė iš New 
York, atlankė savo prietelką po
nią Fullerienę. buvusio guber
natoriaus žmoną. Ponia Fulle- 
rienė sakė, kad ji. jos draugai 
ir visi Massachusetts Federa- 
tion Clubs of Music uoliai remia 
artistės Stoškiūtės koncertą. 
Tik ši darbšti ponia reikalavo 
daugiau tikietų.

Po tam, panelė artistė pasi
tarė koncerto reikalais su pir
mininku adv. A. Young - Jan
kausku, muz. R. Juška, pane
le Kiburyte ir kun. Virmauskiu. 
Panelė prašė koncerto tikietų 
dėl worcesteriečių. Sakė, kad 
Worcesterio daug žmonių va
žiuos koncertan ir pageidauja 
tikietų.

Kalėdose tapo pakrikštytas 
Jonas Pranas Grudzinskų Jono 
ir Stanislavos (Ulčinskaitės). 
Kūmai buvo Vincas Grudzins- nas katalikas privalo išklausyti
kas ir Alena Ulčinskaite. . ®v‘ mišias.

Taip pat pakrikštyta Virgi
nija Karolio ir Ievas (Norinke- 
vičiūtės) Bali. Kūmai buvo Jo
nas Taruška ir Albina Norinke- 
vičiūtė.

Taipgi pakrikštyta ir Ona Te
resė Jono ir Elzbietos (Tamu
levičiūtės) Kumpų. Kūmais bu
vo Alfonsas Treinavičius ir E- 
muly Slažytė. j

Gruodžio 26 d. pakrikštyta
Sandra Petronėlė Aleksandro ir
Peteronelės (Grigaliūnaitės)
Sandų. Kūmai buvo Jonas Gri
galiūnas ir Teresė Kozmačiūtė.

Gruodžio 28 d. pakrikštytas 
sūnūs Vlado ir Amilijos (Lau- 
sevičiūtės) Mickevičių vardais. 
Vladas Kazimieras. Kūmai buvo- 
Angello ir Eleonora Crose.

Šv. Petro par. bažnyčioje 
Naujuose metuose Šv. mišios 
bus laikomos sekančiomis 
landomis: 
salėje, 8

va-
7, 8. 9, 10 ir 11:30; 
ir 9:30.

Praeitą
Petro par. bažnyčios 
lektoriai pardavinėjo

1 gražiai parašytą knygutę —
‘ Bolševizmo Siaubas Lietuvo
je”. Manau, kad knygutė bus 
pardavinėjama ir sekamais sek
madieniais. Kolektoriai laukia 
pardavinėti ir “Darbininko” 

’ naujų Kalendorių.
—

Daug vedasi. Šv. Petro par. 
bažnyčioje, jau dvi poros apsi
vedė po Kalėdų. Užsakytos nau
jos keturios.

Bay V1ew Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lSdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką’
Savininkai

Lfetaviškas Viešbutis

Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL RODY 
7643 Hardinę Avė., 
Miami Beach, Flo.

Mayoras Tobin prašo bažny- ________
čių skelbti, kad savanoriai tuo- Gruodžio 28 d., Šv. Petro par. 
jau užsiregistruotų pas vietinę bažnyčioje, apart vietinių kuni- 
policiją apsigynimo tikslams.

.. I—
Gruodžio 28 d., Šv. Petro par.

gų atnašavo šv. mišias ir dar
bavosi kunigas A. Baltrušiūnas

Apsaugos Bonus Galite Užsisakyti 

“Darbininko” Administracijoj

Gruodžio 30 d., vakare, po Šv. 
Teresės novenos pamaldų, bus 
laikomas labai svarbus Lietu
vai gelbėti koncerto visų komi
sijų ir visų rengėjų susirinki
mas. Prašome visus, kas tik ga
li, ateiti į šį susirinkimą. Čia 
galėsite pasipirkti tikietų ar pa
siimti jų dėl pardavinėjimo. 
Kurie nebegali tikietų parduoti, 
tie galės 
kiek,

sugrąžinti jų, bent

atminti, kad LietuvaiReikia
gelbėti koncertas įvyks vasario- 
February 8 d., 3:30 vai. p. p., 
o ne sausio 25 d., kaip pirmiau 
buvo skelbta. Koncertas įvyks 
koncertinėje Jordan salėje Bos
tone. Ji duos panelė Stoškiūtė. 
Prigelbės vyrų kvartetas ir gar
sus pianistas.

Jo Eminencija Kard. O’Con- ir Tėvai Marijonai — M. Urbo- 
nell skelbia kitą sekmadienį,? naviįius J. Vosylius ir A. San- 
sausio 4 d., Katalikiškos Spau- ,jvs 
dos sekmadieniu. Ragina visus 
labiau susipažinti su katalikiš
ka spauda, ją remti ir platinti. 224 D. St.. gavo nuo savo tėve-

I
• Stasė Markeliūnaitė, gyv.

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS

Į koncerto rėmėjų eilę įstojo 
ponai Stasys ir Antanina Moc 
kai ir Lietuvos Vyčių kuopa.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tel. KIRkland 7119

Pauline Luęackas, M, D
LIETUVE GYDYTOJA

Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8. Sekmadieniais pagal sutartį.

400 Broadway Cambridge, Mass.

Linksmiausių ir Laimingiausių Naujų Metų

DU JUOZAS KV AltAClČJUS,

Main & Ames St., Montello, Mass.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tel. ŠOU 2712
t

p. 
» *

f. t

Tą kitą sekmadienį, 3:30 vai. 
). p. Šv. Petro So. Bostono lietu
vių bažnyčioje, bus laikomos

(VAIRŪS SKELBIMAI

Res. Šou 3729 Šou 4618

Uthuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Locai & Long 

Dlstanco 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTA8LE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-C1L

$25.00)
$50.00) 

$100.00) 
$500.00) 

$1,000.00)

Dr. ]. Landžius-Seymour
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—8 X-RAY
534 Broad^ray 1 Sd>Boston, Mass. |

lių Kalėdoms gražią dovaną — 
brangų Underwood typewriterj, 
kurį nupirko iš “Darbininko” 
administracijos krautuvės.

• “Darbininko” elektriškų 
, daiktų krautuvė turi gerą pasi- 
! rinkimą rašomų mašinėlių ir k i- 
į tokių dalykų. Pirm negu pirksi-] 
i te, pirmiausia užeikite į “Darbi- 
! ninką” pasižiūrėti.
! • “Darbininke” galima gauti
Lietuvos Karo Mokyklos choro 
porą gražių rekordų — Nr. 117 
— Sutems Tamsi Naktužėlė, 
ant kitos pusės — Kur Lygūs 
Laukai ir Nr. 94 — Marš, Marš,

Parduodu {vairiausios rūiies 
auksinius ir sidabrinius daiktus.

TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

r m ■ ■■ su iii m*

t

I I

BONAI NUO
$ 18.75 (Prinokus gausite 
$ 37.50 (Prinokus gausite 
$ 75.00 (Prinokus gausite 
$375.00 (Prinokus gausite 
$750.00 (Prinokus gausite

Platesnių informacijų apie Defense Bonds 
ir Stamps galite gauti “Darbininke". 366 W. 
Broadway, So. Boston. Mass.. U. S. Paštuose. 
Bankose ir kitose įstaigose.

Lietuviai, pavieniai ir draugijos, užsisa
kykite bonus “Darbininke".

LANKĖSI

27

Vokiečiai Užgrobt Visą 
Lietuvos Gyventojų Turtą

Oueen Ann Laundry

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

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

Šeštadienį, gruodžio
! “Darbininke” lankėsi Antanas!
Andriliūnas iš Athol. Mass. su) • Per Kauno radiją buvo 

!sūnu dantų gydytoju Antanu Į perskaitytas vokiečių karo 
Andre w iš Detroit, Mich. ir] komendanto Lietuvai įsa- 

IŽentu Povilu Šatu iš Athol.)kymas, kad visas pasilikęs 
Kareivėli, ant kitos pusės -Ge- Svečiai apžiūrėjo “Darbi-i bolševikų turtas esąs karo

ninko” spaustuvę ir džiaugėsi grobis, kuris turįs DUtl a- 
galima J06 Paikiu įtaisymu.

Soutti Boston Garage

BROLIAI STRAKAUSKA1, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

tigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ležinio Vilko Maršas.
Taipgi “Darbininke”

gauti visokių kaip lietuviškų,
taip ir angliškų plokštelių.

• J. Pocienė savo dukrelei; ninkas. kuris turėtų driving bolševikų užsilikusius gifi- 
Kalėdoms nupirko brangią pro-j license. Geras atlyginimas. At- kilis, drabužius, pakink- 
są ir puikų parkuliatorių. Įsišaukite tuojau: L St. MarketJtuS, vežimus, balnus ir tt.

• Monica Barauskienė sūnui 181 L St., So. Boston, Mass. Te-: Pas ką būsią rasti tokie 
Adomui padarė ir gi surprizą,—• lefonas ŠOU 1314. 
nupirko puikų toasterį.

REIKALINGAS jaunas darbi-

tiduotas komendantūrai. 
Todėl įsakoma iki lapkri
čio 22 d. pristatyti vokie
čių įstaigoms visus nuo GRABORIAI

Įkermenims Dykai
_ _____i 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS 
FUNERAL HOME

564 East Breadway 
SOUTH BOSTON, MASS. 

D. A. ZaUtsKas F. E. ZaletskM 
Graboria’ ir Balsamuotojal 

Patarnavimas <JWną ir naktj 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC »
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tai. ŠOU Boston 260*

PROGA

HAFFENREFFER 8e CO., INC.
įioston. MASSAOfusrrrs
tKlWERS SlHCt I«70

PICKWICK ALE Išdirbėjai
Imki savo draugams ir

rėmėjams
SVEIKATOS LINKS
MYBES — DŽIAUGSMO

Š VENCIU

į daiktai po nurodyto termi- 
1-5-9-42. no, tas būsiąs nubaustas.

S.BarasevičiuslrSūnus
MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOŪth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchestėr Avė. 
Tel COLumtrta 2537

, . ' - Į - ..U ■ —-

casper 
FUMĖRAL HOME
1S7 Dorchester Street 

South Boston, Mm*.
IacmIi WJUSCpn W • 

(KASPEMA3)
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenim: 

Tol. ŠOU BOšton



Antradienis, Gruodžio 30. 1941

ii

Motutė sengalvėlė, nežiūrint 
senyvo amžiaus, yra sveika ir 
vikri, tačiau tėvelį Dievas pasi
šaukė pas save gruodžio 18, 
1938 metais.

8

atsiminkite, kad šis karas yra 
už laisvę ir demdkhatiją. 
esame mažos tautos išeiviai, j 
Taigi mes turime būti labiau neškite kas ir už kiek pirko bo- 
vieningi savo darbais. Pirkime nų “Darbininkui”, 366 W. 
Apsigynimo bonus (Defense Broadway, So. Boston, Mass. 
Bonds) lietuvių skyriuose, kad; a. K.
galėtume pasirodyti, jog mes' 
proporcionaliai daugiau prisi-! Redakcijos Prierašas. Dėko- 
dedame šios šalies apgynime.' jame Tamstai už bendradarbia- 
Labai svarbu, kad lietuviai už-jVimą “Darbininkui” ir už pasi- 
siregistruotų lietuvių įstaigose' žadėjimą ateityj daugiau para
kas ir už kiek pirko Apsigynimo1 Syti. Taipgi dėkojame už svei- 
bonų (Defense Bonds). Water-'kinimus ir linkėjimus.

būry Apsigynimo bonų skyrių 
Mes į Įkūrė Fede/£eŲŠfT skyriui." Ktir 

nėra vietinių skyrių, tai pra-

PITTSFIELD, MASS.

Iš pat mažens pasižymėdamas 
pavyzdingu pamaldumu, sykiu 
jautė palinkimą ir prie mokslo. 
Lankė ir užbaigė Sugar Notch 
pradinę mokyklą, o anais lai
kais nesant vidurinės tame mie
ste mokyklos .aukštesnįjį moks
lą kelius metus ėjo pas vietinį 
savo kleboną, kun. S. Drierį. 
Vėliau įstojo į Šv. Bonaventūro 
kolegiją, Allegheny, N .Y.

Subrendęs ir tikrai jausdamas

įskilus karui su japonais sios salies kolonija Alaska, irgi atsirado 
svarbioje karo zonoje. Alaska yra 2£29 mylių nuo Tokio, kaip tokios Ha
vajų salos 3903 mylios nuo Tokio tolumo. Reiškia Alaska daug arčiau ja
ponams paniekti, kaip Havajų salos. Taigi ten amerikiečiai irgi nesnau
džia ir štai būrelis žvalgybininkų didelių šalčių bučiuojami vienok eina 
budėjimo pareigas

* »£ »! '»!a
. -

Aukščiausiojo Kūrėjo surėdy- Albina ir Margareta yra mirę, 
mu, mūsų šis žemiškas pasaulis o dabartyje gražiai gyvuoja ir 
yra taip nuostabiai ir tiksliai pavyzdingus šeimynų židinius 
sutvarkytas, kad visi jame e- yra sukūrę sesutės Anelė, Marė 
santieji gyvi ir negyvi tvari- ir broliai Petras ir Pranas, 
niai, atlikdami savo uždavinį,' 
kiekvienas jų turi savo tvarką, 
kelią ir pašaukimą. Todėl ir yra 
tokia nuostabi pasaulio tvarka.

Žmonių gyvenime yra tas 
pats. Kiekvienas mūsų turime 
savo gyvenimo uždavinį, kelią 
ir pašaukimą. Bet visų aukš
čiausias šių gyvenimo pašauki
mų, idealų — yra kunigystė! 
Kunigystė yra tai kelias-tiltas, 
vienijantis dangų su žeme. Ku
nigas yra tarpininkas tarp Die
vo ir žmogaus, kunigas yra tas 
asmuo, kuriuomi linksminasi 
žemė ir džiaugiasi dangus.

Čia mums rūpi kalbėti ne apie
kunigą, kaipo tokį, bet norisi" 
tarti trumpą žodelį apie nuveik- savo sieloje Dievo balsą šau
tus didžius darbus Bažnyčios, kiantį į dvasinį luomą, 1913 me- 
tautos ir visuomenės srityje to tais stoja Mt. St. Mary’s kuni- 
kunigo, kurs minėjo savo Kuni- gų seminarijon, kurią užbaigė j 
gvstės Sidabrinį Jubiliejų gruo- su aukščiausiojo laipsnio pagy- 
džio 21 d., 1941 metais, būtent, rimu.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi-. Gruodžio 21 d., 1916 metais.1 
jos, Plymouth, Penna., kleboną Jo Ekscelencija Scrantono Vys- 
kun. Antaną J .Sinkevičių. i kūpąs Michael Hoban įšventė jį

Kun. Antanas J. Sinkevičius kunigu. Matydamas jauno ku- 
gimė birželio mėnesio 3 dieną, nigo gilius proto gabumus, Vys- 
1894 metais, Sugar Notch, Pa. kūpąs siunčia jį tolimesnėms— 
Jubiliejato tėveliai yra Antanas aukštesnėms studijoms į Catho- 
ir Rožė (Rauličkytė) Sinkevi- lic University, Washington, D. 
čiai, abu pasižymėję savo karš- C.
tu dievotumu, pavyzdingu kata- Esant gyvam pastoracijos rei- 
likiškumu ir giliai susipratę lie- kalui ir didelei tais laikais lie
tuviai. Augdamas tokioje kil- tuvių kunigų stokai, Vyskupas, 
nioje, religingoje 
šeimos dvasioje,
kad ir jis pats iš mažens išmo- kia kun. 
ko mylėti Dievą, 
savo protėvių tėvynę. Toji pra- klebonu į Šv. Juozapo parapiją, 
kilni tėvelių dvasia įkvėpė jau- Duryea, Penna., kurioje išbuvo 
nam Antanukui gilų pasiryži- net 7 metus, dirbdamas gražų 
mą paaukoti visą savo ateities pastoracijos darbą ir įsigijo di- 
gyvenimą Dievo garbei, žmoni- dėlę pagarbą ir meilę žmonių 
jos, Lietuvos bei Amerikos ge- tarpe, 
rovei.

Pats Sntvirėjas Jubiliejato korduoti lietuvių išeivijos isto- 
tėvelius tėviškai numylėjo ir rijos lapuose savo darbuotę 
apdovanojo 10 vaikučių. Iš jų 
penki — Juozas, Jurgis, Jonas,

ir tautinėje nesuteikdamas progos užbaigti 
nenuostabu, pilną akademini mokslą, atšau- 

Antaną atgal savo 
Bažnyčią ir vyskupijon ir tuojau paskiria ji

Platesnę ir tikrai vertą užre-

AUKOS LIETUVAI GELBĖTI

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
C. S. FERRY & SON. INC.

Medžiagos Statybai
Tel. 2-1571 Pittsfield, Mass. j

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ įį
THE SWEET SHOP ji

“Atlankykite mūsų Fontaną”
g 391 North St. Tel. 9410 Pittsfield. Mass. £

$
!

Ž
X
3

Materbury, Conn.—Gruodžio’gai dirbtų netik Lietuvos rei- 
21, įvyko Federacijos 22 sky- kalais, bet ir šios šalies. Tuoj 
riaus susirinkimas. Pirmiausia sutvertas Amerikos Raudonojo 
buvo svarstoma Lietuvos rei- Kryžiaus skyrius ir Amerikos 
kalai. Pasipylė aukos Lietuvai Apsigynimo bonų skyrius. Pir- 
gelbėti — Gyvojo Rožančiaus mas aukas sudėjo Raudonajam 
dr-ja aukavo — $15.00. Kitos Kryžiui Fed. 22 skyrius $10.00, 
draugijos aukavo po mažiau.’ Federacijos atstovai aukavo do- 
Pavieniai asmenys aukavo šie:" lerines. Taipgi Fed. 22 skyrius 
Z. Karalius $3.00, V. Ramažau- pirmas nupirko Amerikos Apsi- 
skas $2.00. Po dolerį aukavo gynimo boną įmokėdamas $75. 
šie: Kun. J. Bogušas, M. Lizau- Amerikos Apsigynimo Bonų 
skienė, T. Čepurnienė, M. Krun- stoties pirm. A. Aleksis; rašt.—

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Home Made Ice Cream Co.
ALBERT CORLISS, Sav.

C

21 First St. TeL 2-3235 Pittsfield Mass. IJ
ADAMS & NORTH ADAMS, MASS

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Čių ir kitas bažnytines draugi
jas.

Klebono sumanumu ir pasi
šventimu parapijos gerovė au- f 
ga, žmonių tikėjimas atgyje, 
pasitikėjimas savo dvasios va
du didėja — žodžiu sakant, pa
rapija vėl atsistoja ant stiprių 
kojų.

Per tuos savo klebonavimo 
metus, sumanus kun. Jubilieja- 
tas, duosnių parapijiečių auko
mis, įtaisė naują altorių, patai
sė ir atremontavo bažnyčios 
stogą, atnaujino ir pagražino 
altorius, įvedė bažnyčios šildy
mą, atremontavo ir išdailino 
parapijos salę.

Šalę materialės parapijos ge
rovės, klebonas ypatingai rūpi- klevičienė, J. Subačius, K. Be- ponia Janušaitienė; pagelbinin- 
nasi dvasiniais jos reikalais.' zasparis, C. Tamošaitis, V. Sa- kai — "ponia Barkauskienė, pa- 
Kaip geras ganytojas, Kristaus radinskas, M. Petrauskienė, V. nelė M. Andrikytė . ir p. Alu- 
pavyzdį sekdamas, dieną naktį Liegminas, A. Stasiūnas, J. To- bauskaitė. Ta pati valdyba ir 
budi ir rūpinasi sielų išganymu, tilas, B. Jablonskienė, D. Stepo-' Raudonojo Kryžiaus skyriaus, 
todėl ir nenuostabu, kad jį visi naitis, J. Girdzijauskas, p. Lau-j Kas iš lietuvių norite pirkti 
"gerbia ir myli, nes jis visiems rinaitienė, D. Matas, K. Jasai- Am. Apsigynimo Boną, tai nu
yra lygiai rūpestingas — jau- tienė, M. Kaukienė, B. Juodai- eikite pas Janušaitį į krautuvę, 
niems, seniems, vaikučiams ar te, O. Juodaitė, O. Kačergienė, Bank St. Taipgi ir Raudonajam 
suaugusiems. Visus jis ragina. V. Visuckas, M. Visuckienė, K. Kryžiui kas norite aukoti tai 
būti tikrais Kristaus sekėjais 
netik iš vardo, bet ir savo dar
bais, pasielgimu ir visose gyve- nulis, A. Jonikis, A. Jonikienėj 
nimo srityse. -- - -

Vienas iš gražiausių Jubilie
jato nuopelnų ir darbų — yra Vaitkūnienė, J. Gailius, J. Vaiš- ta; rašt. __ ___________
lietuviškos kapinės. Be padidi- vyla, J. Liūnas, A. Lanauskas, m. Andrikytė; maršalka — p. 
nimo galima pasakyti, kad tai p. Ramanauskienė, U. Žilinskie-' Skistimas, ižd. — P. Jakubaus- 
yra vienos iš gražiausių kapi- nė, B. Vaitkevičius, O. Šmotie-^kas, korespondentai 
nių viso VVyoming K’onic para- nė, E. Statkūnienė, 
pijų, neišskiriant net turtingų nė, p. Kuzminskis, 
ir didelių kitataučių parapijų. Viso aukų sudėta $92.00. Pirm, j 
Kapinės randasi gražiame pu- A. Aleksis pakvietė kun. J. Bo-( 
šimis apsodintame kalne ir ga- gušą pratarti keletą žodžių? 
na toli nuo angliakasių rajonų. Kun. J. Bogušas pasveikino at-’

Besirūpindamas dvasiniu pa- stovus ir prašė, kad Fed. vienin- 
rapijiečių stoviu, kun. Jubilieja- ■ i ■
tas labai puikiai pažįsta ir pa- nuolynus, nesigaili moralės pa
čią vargingo lietuvio mainierio ramos ir stambesnių aukų vi- 
psichologiją, nes pats savo jau- soms kultūrinėms įstaigoms 
nose dienose sunkiai dirbo mai- kaip čia, Amerikoje, taip ir Lie- 
nose, kad sutaupius reikalingus tuvoje. 
centus mokslo reikalams. Tat ir Baigiant apie jo darbuotę, ne- 
šiandien jis džiaugiasi mainie- galima pamiršti kun. Jubilieja- 
rių džiaugsmais ir sykiu siel- to ir gražių būdo ypatybių. Ma- - --------e._
vartau ja jų liūdesiais. I lonus, nuoširdus, draugiškas su programas.

Kun. Jubiliejatas yra taipgi visais pasauliečiais ar broliais kalbėtojams, 
ir didelis patrijotas. Nors čia kunigais. Tai tikras lietuviškos 
Amerikoje, gimęs-augęs, bet vi- sielos bičiulis, nes jis mato 
sa širdimi myli protėvų numy- kiekvieno žmogaus sieloje Tvė- 
lėtą žemę Lietuvą ir visuomet rėjo asmenybę, 
rūpinasi — sielojasi jos reika-į 
lais. Jam brangūs yra visi lietu
viai, muli lietuvių kalbą, papro
čius, dainas. Po Pasaulio Karo, 
kuriantis valstybei, jis yra daug 
prisidėjęs savo darbu, stambio
mis aukomis ir skatinimu kitų 
panašiai elgtis. Tat nenuostabu, sidabrinį Kunigystės Jubi- 
kad šiandien jo valdoma para- ]iejų. 
pija yra viena iš lietuviškiausių 
Amerikoje, syku su jos skait
lingu gražiuoju lietuviškuoju 
jaunimu. Šiandien kruvina Lie
tuvos kančia yra sykiu gilus, 
skausmas ir jo širdžiai!

Kun. Jubiliejatas taipgi giliai 
rūpinasi ir platesniu visuome
niniu bei kultūriniu darbu lie
tuvių kolonijose. Remia organi
zacijų veiklą, draugijas, lietu
viškas mokslo įstaigas ir vie-

i
Matuliūnas, J. Abadauskas, J. toje pačioje vietoje galite pada- 
Kairys, J. Barkauskas, K. Pra- ryti arba susirinkime.

Fed. sk. valdyba ta pati. Pir- 
_______  — A .Aleksis; vice-I

P- pirm. — O. Šmotienė, J. Berno-
— M. Alubauskaitė,

M. Šambarienė, A. Orcinienė, E.'mininkas 
Kauneckienė, E. Augienė,

W. T. Grant Co

“Žinomas Savo Kokybėmis”

North Adams, Mass.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
AUTO REPLACEMENT PARTS CO. 

A. J. CHAPERON, Sav.
“Automobilių įvairios dalys”

feiii 
f
įį 90 Marshall St. Tel. 866, North Adams, Mass. t!

į»!

kun. Antanas pradeda 1924 me
tais kovo mėnesio 1-mą dieną, 
kada tapo paskirtas į Šv. Kazi
miero parapiją, Plymouth, Pa., 
kurioje energingai, sumaniai ir 
su visų parapijiečių meile, pa
garba ir nuoširdžiu pritarimu 

‘darbuojasi iki šiandien.
į Atvykęs Šv. Kazimiero para- 
■ pijon tuoj imasi kruopštaus 
: darbo visa savo pajėga. Įkuria 
/parapijos didįjį ir mažąjį cho
rus, įsteigia mergaičių Sodalie-

NOTARY PUBLIC

1

1

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

— p. Ka- 
I. Orentie-Dapkienė, p. Dumšienė, M. An- 

A. Juškis.'drikytė ir p. Jakubauskas.
Kalėdose žmonės labai skait

lingai dalyvavo bažnyčioje ir 
prie Dievo stalo. Kalėdose daug 

^kareivių buvo atvykę į svečius. 
J Taipgi buvo atvykęs pas savo 
: mamytę karininkas Janušaitis. 
Studentas Jonas Gurklys jo 
brolis klierikas Albinas taip pat 
atostogauja. Koresp.Į

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Hammond Baking Co

Įvairūs Kepyklos Produktai

33PorkSt TeL 33

f!

t;

Adams, Mass.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

Washington Depot. Coml

Šios kolonijos lietuviai klauso 
ir labai įvertina lietuvių radio 

Garbė vedėjams ir

I
 LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ J

YARTER CO AL CO. į

“Mūsų Anglys sveriamos Miesto svarstyklėmis” Ą
24 Ashland St. Tel. 9 North Adams, Mass. ?

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE 
So. Boston

Suglaudę siauručiuose rėmuo
se garbingo Jubiliejato asmeny
bę ir jo brilijantiškus darbus 
lietuvių išeivijos istorijoje, su 
malda lūpose, su meile ir pagar
ba širdyje galime tikrai pasi
džiaugti sulaukę progos švęsti

JZgriauatų, ilgiausių metų!

Mūsų brangiam Kunigui Jubi 
liejatui; Metų brangių — Die
vo malonės, šventumo pilnų! 
Metų ilgų — sveikata ir am
žium gausių! Gyvuok su mu
mis dar per kartų kartas, iki 
visus mus nuvest prie dan
gaus vartų... To mes linkime
visi iš mūsų širdžių Brangiam PRIERAŠAS. 
Kunigui A ntanuT Sinkevičiui.'-

Tenka girdėti Dr. M. Aukšti- 
kalnio - Colney 15 minučių pro
grama, kuri pavesta apsigyni
mo reikalams. Visą programą 
išpildo dvi Waterburietės, ga
bios lietuvaitės ponios Devenis 
ir Laskas. Jųjų kalbos apie Lie
tuvos likimą ir šios šalies karą 
su priešais labai visus jaudina. 
Jos ragina visus pirkti apsigy
nimo bonus ir štampas. Dau
giau tokių kilnių moterų.

Pageidaujama, kad ir vyrai 
pasirodytų kalbomis, nes turi
me gerų kalbėtojų. Vyrai neap- 
sileiskite moterims.

Jaunuoliai kovoja ginklais, 
mes kovokime apsigynimo bo- 
nais ir kitais gražiais darbais.

Laikas ir laisvamaniams - be
dieviams apsispręsti ir grįžti į 
tikrąjį kelią, dirbti Dievo gar
bei ir tėvynės naudai. A. K.

Lietuviai, ku
rioje kolonijoje jūs gyvenate.

U?
U
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Blackington Mills, Ine.

$ LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
| NORTH ADAMS WHOLESALE CO
y Groserio Sankrovininkai
| Weber Avė. North Adams
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Sprague Specialties Co.
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North Adams. Mass.
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