
RISTAUS Gimimo 
švenčių proga 
sveikiname LDS. 
narius, “Darbi
ninko” skaityto

jus, bendradarbius ir rėmė
jus ir linkime Kūdikėlio 
Jėzaus palaimos.

Švęsdami Kalėdas prisi
minkime pavergtą tėvynę 
Lietuvą. Paskirkime pagal 
išgalės vieną kitą dolerį 
Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui. Suklaupę prie Kūdikė
lio Jėzaus melskimės, kad 
mūsų tėvynė Lietuva at
gautų laisvę ir nepriklau
somybę.

LDS. Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 
ir Administracija.

Liturgiška Radio 
Programa

St. Meirad, Indiana — 
Columbia Broadcast. Sys- 
temos viršininkai paskyrė 
laiką ir pakvietė Šv. Bene
dikto Vienuolyno vienuo
lius išpildyti Kalėdinę li
turgišką radio programą. 
Toji programa pasieks vi
sus miestus ir miestelius 
Jung. Valstybėse. Progra
ma bus transliuojama iš 
Benediktinų bažnyčios, St. 
Meinrad, Indiana.

Transliavimo laikas:
Kūčių vakare, antradie

nį, gruodžio 24, 1940
Eastern Standard Time 

11:30 iki 12:00 P. M.
Centrai Standard Time 

10:30 iki 11:00 P. M.
Mountain Time 9:30 iki 

10:30 P. M.
Nuoširdžiai patariam vi

siems pasiklausyti gražios 
bažnytinės programos. To
ji programa bus paskelbta 
laikraščiuose.

1915

BCSTON PUBLIC LIBRARY v , 
Cr.IcF Or BOOK SELECTION n«j. 
RiFERENCE DIVISION

H

VOL. XXV — No. 96.

Berlynas, Vokiet., gruo
džio 19 — Šiomis dienomis 
prez. Rooseveltas viešai 
praneš i, kad jis paruošęs 
naują planą teikti pagelbą 
Anglijai. Vokietijos val
džia prez. Roosevelto pa
reiškimą ignoruoja. Tik 
vienas Hamburgo laikraš
tis parašė, kad Jung. Vals
tybės, jeigu ir duos pagal
bą, tai ji bus aprūbežiuota.
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I

Athens Graikija, gruod. nubaudė Už Nedamokė- I
19 — Graikijos vyriausybe 

• praneša, kad karas Albani
joje prieš Italus sėkmingai 
vyksta, jos kariuomenė ar
tėja prie svarbaus miesto 
Valona. Valona yra svar
biausias uosto miestas į 
kurį Italai pristatydavo sa
vo kariuomenę, jo netekę, 
Mussolinio kareiviai bus 
visai suvaržyti, nes jiems 
teliks tik vienas uostas — 
Durrazo, per kurį galės su
silaukti pagalbos iš Itali
jos.

Anglijos lakūnai nuola
tiniai bombarduoja Valoną 
ir neleidžia Italų laivams 
priplaukti. Iš Jugoslavijos 
pranešama, kad Graikai 
užėmė Tepelinį ir Kimarą 
miestus. Iš Romos prane
šama, kad Italijos kariuo
menės 
pradės 
pulti.

i

jimą Algų
Tuksiančius Kaimiečių

----------- Bucharestas, Rumunija,į Tas šiurpulingas žmonių
Newark, N. J. gruod. 19 gruod. 19—Karo vyriausy-(išžudymas įvyko netoli 

—Valstybės teismas nu- sybė praneša, kad Sovietų Cernoviko. Laikraštis skel- 
baudė American Clothing Rusijos bolševikai sušaudė bia, kad visi dviejų kaimų 
kompanijos savininkus už tūkstančius kaimiečių prie gyventojai, 
nedamokėjimą 
kams algų, pagal valdžios žiaus. 
išleistų reikalavimų.

Atsisakė Būti Anglijos 
Afctnvu

Londonas, gruod. 19 — 
The London News Chro-

8,000 žmonių, 
darbinin- šiaurės Bukovinos rūbe- nebepakęsdami sovietų 

The New York Rusijos bolševikų žiaurios 
Times laikraštis skelbia, priespaudos, visą palikę, 
kad 8,000 kaimiečių iš Bu- mėgino pabėgti į Rumuni- 

;kovinos norėjo pereiti ru- ją.
bežių į Rumuniją. Sovietų į šių metų liepos mėnesį 
Rusijos kareiviai juos pa- sovietų Rusijos bolševikai 
matę pradėjo šaudyti į mi- užgrobė Bukoviną ir Besa
mą. Daugybę mirtinai su- rabiją.

e n on ews ro gaucįė kitus sunkiai sužei- į Sužeisti kaimiečiai, ku
mele praneša, kad David kitiems pasisekė r‘e perbėgo į Rumunijos
Lloyd George atsisakė būti TZikrašta sakė, kad sovietų
Anglijos atstovu Amenkai.jpabegti j Rumunijos kras-. sustojimo šau.
J1S yra 78 metų amžiaus, tą. , j- - kaimiečius. Kaimiečiai• dė į kaimiečius. Kaimiečiai 

, sako, kad vargingas gyve
nimas privertė juos bėgti iš 

; sovietų Rusijos valdžios, 
t Jie sakė, kad, nežiūrint ši
ito sušaudymo, daugiau gy- 

Washington, gruod. 19—ketis, kad naują paskolą |ventojų mėgins pabėgti į 
6 ŽŪVA Armija BomberiA Anglijos vyriausybė per gražins. Ar Amerika duos "

visuose mūšiuose 
smarkiai priešus

Anglija Reikalauja Iš Amerikos
Pinigines Paskolos

Kūdikėlio Vargai
Varpai iš miego mus prikėlė. 
Jie skelbia mažą Kūdikėlį, 
Atėjusį į mūsų žemę, 
Atnešusį gadynę ramią.

1000 hbėgėUn Gavo Jung. 
Valstybių Vizas

Washington, D. C., gruo
džio 19—Valstybės depart- 
mentas praneša, kad apie 
tūkstantis pabėgėlių iš į- 
vairių Europos kraštų ga
vo Jung. Valstybių vizas. 
Jung. Valstybių organiza
cijos rekomendavo įleisti 
du tūkstančiu pabėgėlių. 
Daugiausia pabėgėlių esą 
iš Belgijos ir Olandijos.

Lavai Išlaisvintas

Iš prislėgtos žmonių krūtinės 
Jau nuoširdesnis balsas girdis, 
Nes karo griausmas nuolatinis 
Mirties vaizdais supurtė širdis.

Ir štai užgimusį jie mato
Taikos ir meilės Kunigaikštį
Ir nors vėlokai susiprato
Jam savo širdgėlą pareikšti:

“Mes bandėm be Tavęs apseiti, 
Sava valia gyvent, tvarkytis, 
Aprinkom kitą sau dievaitį 
Pradėjome prieš jį lankstytis.
“Ir laimės laukt ant naujo tako. 
Deja! Mums nusivilti teko...
Iš to išėjo vien suirutė: 
Ilgiau taip negalėsim būti.

savo atstovus Washingto- Anglijai piniginę paskolą 
ne .reikąĮąuja, kad Amer>Įar ne, priklausys nuo Kan
ka duotų piniginę paskolą;

, T sako, jei Amerika atsisa- Čia (vyko Jung. kys duJotj paskolą Anglija 
neduos daugiau užsakymų 
karo ginklams.

1 Prezidentas Rooseveltas 
pasiūlė sumanymą, kad A- 
merikos vyriausybė duotų 
Anglijai visus karo gink
lus, o karui užsibaigus An- 

Vėl Pasireiškia Influenza Iglija lygiai tokiais pat gin-
______ Ikiais atsilygintų Amerikai;

...Louisiana. Oregon ir ki-jkiti pasiūlymai ir sumany
tose valstybėse nemažai |mai paskolos klausimu su- 

: žmonių serga influenza. kėlė nemažai pasipriešini- 
,Kai kur dėl influenzos už
darė teatrus, mokyklas ir 
'kitas viešas įstaigas. Mon- 
itreal, Kanadoj taip pat 
daug žmonių serga influen
za. Tame mieste keturios 
mokyklos uždarytos.

March Field, Calif., gruo
džio 19
Valstvbių armijos bombi- 
nių lėktuvų manevrai. Be- ! 
įSigrumiar.t ore keturių mo
torų 22-tonų B-17 bombi- 
nis lėktuvas krito ir susi- - 
daužęs užsidegė, šeši armi
jos viršininkai užmušti.

i

mų.
Buvo pasiūlyta, kad A- 

merika neskolintų Anglijai 
pinigų, bet duotų dovaną, 
nes paskolos Anglija dar 
nuo praeitojo karo neat
mokėjo, tai kaip galima ti-

Meksikos Vyskupai Tikisi 
Laisvės Bažnyčiai

greso, kuriam bus pavestas 
reikalas svarstyti ir išsprę
sti.

Sukilimas Ethiopijnje

Britų žiniomis, Ethiopi- 
joje įvyko sukilimai prieš 
Italjios valdžią. Sukilimai 
plečiasi. Sakoma, kad suki
limus provokuoja ir remia 
Anglija.

Rumuniją...
Jei sovietų Rusijos val

džioje darbo žmonėms ir ū- 
kininkams būtų gerai gy
venti, kaip mūsų komunis
tai skelbia, taip aišku, kad 
jie nemėgintų iš ten bėgti. 
Jei sovietų Rusija duoda 
žmonėms laisvę, kodėl jų 
neišleidžia iš okupuotų 
kraštų ? Kada 8.000 žmonių 
mėgino pabėgti, tai aišku, 
kad Stalinas žmonėms da
vė ne laisvę, bet nepaken
čiamą vergiją.

Anglija Užima Italijos 
Teritorijas

Vichy, Prancūzija, gruo
džio 19 — Vokietijos amba
sadorius Otto Abetz turėjo 
pasikalbėjimą su Prancūzi
jos maršalu Petain dėl per
mainų Prancūzijos valdžio
je. Buvęs vice-pirmininkas 
Lavai atleistas iš pareigų 
ir buvo areštuotas. Vokie
tijos valdžia įžiurinėjo, kad 
prancūzai nėra ištikimi jos 
režimui. Lavai buvo Vokie
tijos šalininkas. Taigi vo
kiečiai privertė Lavalį pa
leisti į laisvę.

—Kaune buvo futbole 
rungtynės tarp Kauno ir 
Minsko komandų. Kaunie
čiai nugalėjo 4:1.

“Viens kitą smaugiam, engiam, žūdom 
Jau visiškai kraujuos paplūdom, 
Visur švytruoja keršto peilis —
Mums prireikę taikos ir meilės....
Išgelbėk mus!”

Ramus Vaikelis —
Jis pats ir Dievas Visagalis —
Vos užgimė, jau tur’ bėdų
Dėl mūsų nuodėmių, klaidų.

Žmogus suardo, Dievas taiso,
Žmogus vėl šėlsta, vėl nepaiso,
Pasižadėjimus pamiršta,
Klaidon sugrįžęs, blaškos, širšta,
Galop visai jau nusiminęs,
Vėl prašos gelbėt iš klampynės.
Su juo Dievuliui vienas bėdos.
Nelygios Šventosios Kalėdos:— 
Jas žmonės džiaugdamiesi švenčia,
Gi Kūdikėlis vargsta, kenčia.... J. K.

į Meksika, gruod. 19 — ganizacijas. Amatninkų u- 
Katalikų Bažnyčios Vys- nijos, 400 metų senumo, 
kupai tikisi, kad naujai iš- buvo panaikintos 1938 m., 
rinktas Meksikos preziden- o į jų vietą įsteigtos darbi- 
tas Manuel Avila Camacho ninku organizacijos pagal 
suteiks didesnę laisvę kata- Italijos kooperatyvį planą, 
likams. Dabar ir tos uždarytos.

13 Žuvo Namo Sprogime Gta Darbininkų 
Teises

Cairo, Egiptas, gruod. 19 
—Anglijos kariuomenė E- 
gipte sumušė Italijos armi
jos pulkus, tūkstančius ka
reivių paėmė į nelaisvę, už
grobė karinių ginklų ir už
ėmė Musaidą, Sidi Omarą 
ir Shefferzeną.

Anglijos kareiviai ne tik 
sumušė ir išvarė Italus ši 
Egipto bet užėmė Italijos 
teritorijas Libijoje. Italijos 
vyriausybė n e u ž g i nčija 
pralaimėjimų, tik pasidi
džiuoja. kad jos lakūnai 
bombardavo du Anglijos 
laivus.

System praneša, kad gavę 
radio pranešimą iš Belgra
do, Jugoslavijos, kad Vo
kietijos nacių “kariuome
nė yra sutraukta į Toronto, 
Italiją, ir dalis į Turiną.”

Vokietija Užginčija Žinias

gruo-
Vokietijos nacių 

žinias.

Berlynas, Vokiet., 
džio 19 
valdžia užginčija 
paskleistas per radio, kad 
Vokietija siunčia savo ka
riuomenę į Iatliją.

LIETUVAITĖS LAIMĖJO

Cincinnati, Ohio, gruod.i
19 — Trylika žmonių žuvo,! 
kada gyvenimo namas bu-į 
vo išsprogdintas. Koki bu-’ 
vo priežastis namo sprogi- ten kalbėdamas
KUO neZinOma. mofnrlic-tn nnnroroitato

Dalias, Texas, gruod. 19 
Amarilio Vyskupas. Ro-

—Tarpmiestinės Kaunas 
■Ryga moterų krepšinin

kių rungtynės baigėsi lie- 
New York, gruodžio 19—(tuvaičių pergale 27:14

Columbia B r o a d c asting (11:5).

Nacių Kariuomenė Turine

i metodistų universitete pa
sakė: “Katalikų Bažnyčia 
gina darbo žmonių teises,

■ reikalauja, kad jiems būtų 
leista turėti nuosavybę, 

Bucharest, R u m unija, Sauti pragyvenimo atlygi- 
gruodžio 19 — Rumunijos nimą, dirbti prie patogių 
valdžia dekretu įsakė už- aplinkybių ir laisvai dėtis į 
daryti visas darbininkų or- savo organizacijas.

Uždarė Darbininkų 
Organizacijas

Darbininkų Radio Programa
Kalėdinė Darbininkų Radio programa įvyks šeš

tadienį, gruodžio 21 d., 2 vai. po pietų. Prašome pasuk
ti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis 
gražių Kalėdinių giesmių, patriotinių lietuviškų dai
nų, sveikinimų, pranešimų iš WCOP stoties, Boston, 
Mass!



Penktadienis, Gruodžio 20, 1940

Tarp kuklių ir našių mūsų išeivijos veikėjų pirmoj 
eilėj tenka pastatyti kun. M. J. Urboną, DuBois lietu
vių parapijos kleboną. Tai neilstamo darbingumo, 
nuosakumo, sistematingumo ir pasišventimo pavyz
dys. Kuklūs žmonės niekad nesigarsina. Jiems ir ne
jauku ir lyg sarmata, kad žmonės sužino apie jų gyve
nimą ir darbus, ir be ceremonijų juos perkrato, mėsi
nėja. Jų užmokesnis tai nuoširdus, tykus džiaugsmas 
dėl nuveikto gero darbo ir atneštos žmonijai naudos. 
Tačiau Dievulis taip sutvarko, kad kukliųjų darbai pa
lieka visiems žinomi. Čia jau patsai Kristus pasirū
pina, kurs visų aukščiausiai keldamas nusižeminimą, 
vis dėlto yra pasakęs: “Tešviečia jūsų šviesa prieš žmo
nes, kad matytų jūsų gerus darbus ir garbintų Tėvą, 
kurs yra danguose.” Tad čia nebe tuštybė, bet Dievo 
garbės skelbimas ir žmonėms pavyzdžio teikimas.

Kun. M. J. Urbonas beklebonaudamas nuo pat pir
mos savo įsišventinimo dienos ėjo prie savo tikslo pa
mažėliu, pažingsniui, bet padaręs žingsnį pirmyn, atgal 
nežengė. Ir tokio skruzdės darbingumo bei krupštumo 
pavyzdys išėjo ko gražiausias. Pet 25 metus sunkaus, 
nusakaus darbo, beveik iš nieko sukūrė gražią pavyz
dingą parapijėlę, su visais reikiamais pastatais: baž
nyčia, klebonija, ir mokykla. Be to dar su
rado laiko, lėšų, gabumų ir ištvermės leisti laikraštuką 
“Meilę” parapijos vaikučiams ir jaunimui pasiskaityti. 
Jame uoliai dėstė katekizmą ir rašė prieinama kalba 
straipsnelius ir eilėraščius. Ta “Meilė” tai iš tiesų i 
buvo meilės židinys, tiksliai atvazduojąs klebono sie
lą ir jo ramią, rimtą, tėvišką nuotaiką.

Dabar kun. Urbonas švenčia 25 metų savo kuniga
vimo sukaktį. Tai gražus, šviesus, našus jo gyvenimo 
laikotarpis. DuBois lietuvių parapija mažutė, bet 
tvarkos, pažangos ir pasiaukojimo atžvilgiu stoja ki-j 
toms kolonijoms sektinu pavyzdžiu. Ilgiausių metų( 
gerajam Klebonui! K.

KUN. M. J. URBONAS,
DuBois (Pa.) lietuvių pa

rapijos klebonas

DAįRBINĮNKAB
■ — —■ - ■ ■■■1 y '' —

— Sovietų revoliucijos į keltomis kainomis. Tam 
proga Kaune rengiamos ei-1 tikslui jis panaudojo karo 
senps. jos tvarkdariais, belątbėgėlį Veiserį, kuris pri- 
kitų, paskirti šie: komuna- sipažino gavęs iš Šmejerio 
linio ūkio — Pševodskis, o- parduoti 16 marškinių, 
dos pramonės — Šimkovi-į 
čius Icikas, batsiuvių-siu- 
vėjų — J. Šmilas, sveika
tos komisariato ir medici
nos darbuotojų profesinės 
sąjungos • _
tvarką per eisenas atšakoj"**

Į,_ ________ ___ ij_ ,___ __ _____ *■_ ■ OOl

būdu atėjote mums į pagelbą, 
tvarkant parapijos reikalus pe
reitais metais.

Dar kartą nuoširdžiai sveikin
dami visus su šv. Kalėdų Šven
tėmis ir linkėdami visiems lai
mingų Naujų Metų, pasiliekame,

Jūsų Kristuje,
Kun. J. A. Karalius, 
Kun. K. A. Batutis, 
Kun. J. D. Degutis.

PHILADELPHIA, PA.

Pennsylvanijos Žinios
SHENANDOAH, PA.

Malonūs Parapijiečiai:

Mes Šv. Jurgio parapijos ku
nigai šiuomi nuoširdžiai sveiki
name Jus su Šv. Kalėdų Šventė
mis. Linkime visiems daug 
džiaugsmo, sveikatos, ramybės 
ir gausiu Dievo malonių.

Šiandien pasaulį baisiai kan
kina žiaurusis karas. Didelė 
žmonijos dalis yra papludusi 
kraujuose ir ašarose. Žmonės 
džiūsta iš baimės ir bado. To
kioje padėtyje randasi ir mūsų 
Tėvynė Lietuva. Ji pateko Rusi- i 
jos komunistų vergijon. Todėl: 
raginame visus prie širdingos i 
maldos prašant VisogaliO Dievo 
ramybės ir taikos pasauliui: 
laisvės ir nepriklausomybės Lie
tuvai. kad ji iš komunistinės ver-1

gijos pasiliuosuotų. Dėkuokime 
Dievus, kad mes gyvename S. V., 
kurių karo audros dar nepalietė, i 
Taip pat, raginame, kad Kalėdų, 
rytą visi eitumėt prieš šv. Ko
munijos. Mes kunigai Kalėdų ry
tą atlaikysime po vienas šv. mi
šias Jūsų intencija. Tai bus mū
sų dovana Jums.

Dalindamiesi vieni su kitais 
Kalėdų džiaugsmais, linkėji
mais ir dovanomis nepamirški
me taipgi parapijos biednuome-i 
nės, Lietuvos tremtinių ir pabė
gėlių ir savo Motinos Bažnyčiosi 
reikalų. Prašome būti duosniais 
Bažnyčios reikalams su Kalėdų 
kolekta.
čiam kolektos kopertelius. Juos 
naudokite.

Šia proga norime tarti širdin
gą ačiū visiems, kurie kokiu nors

MEMBER

or» POLICY
“The purpose of th»- Aoociation shall 
be to help preserve fhe MeaN and 
tradifion' of onr country. the United 
Statės of Ameriea. to revere its laws 
and inspire others to re^peet and obey 
them. and in all ways to aid in mokina 
this conntry trreafer and better"

_ I —Vilniaus milicija pas
J. Smitas, sveika- buv prekybininką Raud- 

bortą padarė kratą ir rūsy- 
- BireeriT“ Už > rado užmūryta įvairių 

- ° .manufaktūros prekių 100.-
milicijos valdybos viršinin-į^^ ^ų vertės. Paslėptųjų 
kas Petryla, o jo padėjėju prekių tarpe rasta 2.260 
paskirtas milicijos kapito- metrų skalbiniams medžia- 
nas Voitovič. i

Nuotrupos.

gos, 1.258 metrų bajaus ir 
kitų prekių, kuriuos jis sa- 

—Iš okupuotos Lietuvos kė “užmiršęs.”
gaunama žinių, kad ten Į -----------
prasidėjo jau šalčiai. Vieto- —Tauragės miesto mili- 
mis temperatūra nukrito i- ei ja suėmė mėsos prekiau
ki 15 laipsnių. Tačiau dėl tojus Saliauską ir Lipčienę, 
sovietiškosios b et v a rkės kurie, esą, sudarinėję ga- 
laukuose dar pasiliko ne-įminiu atsargas. Padarius 
maža šakniavaisių. Pati jų bute ir rūsyje kratą, ra- 
“Tarybų Lietuva” šio-. stą 200 centnerių lašinių ir 
mis dienomis paskelbė, įvairių dešrų, tame skai- 
kad vien Šiaulių ir Biržų' čiuje 3.6680 kg. lašinių ir 
apskrityje dar liko apie 45 

i nuošimčiai viso cukrinių 
runkelių derliaus laukuose.

150 kg. dešrų jau sugedu
sių ir jokiam vartojimui 
netinkančių.

—Statybos ir instaliaci
jos kooperatyvas “Talka” 

! surengė susirinkimą ry-Švento Jurgio Parapija.
Praeitą savaitę kunigas Pra- Į šium su bolševikų revoliu- 

nas Aukštikalnis, S. J., vedė i cijos sukaktuvėmis. Koo- 
įmūsų parapijai rekolekcijas. Pir-. peratyvo direktorius“drau- 

gas” J. Mozelis kalbėjo a- 
pie sukaktuvių reikšmę. 
Kauno miesto kompartijos 
komiteto atstovas Ubartas 
kalbėjo apie bolševikų re
voliucijos tarptautinį cha
rakterį, o rusas Chičenko 
— apie sovietų Rusijos už
sienio politiką. Dar prane
šimus darė: iš Alytaus inž. 
Šinderis, iš Kupiškio — 
Lencas, iš “Talkos” stalių 
dirbtuvių-^-Zerka, iš Berk- 
lainių — Udalovas, iš cent
re dirbančių— Mozelis, Su- 
ibockis ir Kobylinskis.

j mąsias tris dienas visi pamoks- 
i lai ir pamokos buvo vedamos 
į lietuvių kalba, o pastarąsias tris 
. dienas kunigas Pranas Aukšti

kalnis. S. J., kreipėsi į parapi
jos jaunuosius anglų kalba. Per

: visus vakarus parapijiečiai ir ne- 
parapijiečiai lankėsi labai skait
lingai. Jo pamokslai sužavėjo ir 
traukte traukė visus lietuvius. 

Kunigas Pranas Aukštikalnis 
dabar veda 40 vai. atlaidus Šv.

Kazimiero parapijos bažnyčioje.

I

Šv. Jurgio parapijos benas 
rengia mažą kalėdinį vakarėlį. 
Jau kelinta savaitė, kai visi be- 
no vaikučiai visomis savo jauno
mis jėgomis pučia Kūčios vaka- 

iro giesmeles ir Kalėdų ryto dai- 
neles. O mokyklos vaikučiai ne
užsileisdami rengiasi prie Kalė- 

Tam reikalui prisiun- dų šventėms tinkamo vaidinimo.

L Street Liquor Store, Ine
LIETUVIŠKA LIKERIŲ KRAUTUVĖ

Kazys Stravinskas, Vedėjas

Šventėms Bargenai

Bottled in Bond 100 proof kvorta $1.79
1.19
1.29

1.60

HILLCROFT RYE DEGTINĖ
4 metų 

ARISTOCRAT — saldus vynas, galionas.......
TOP NOTCH GI N, kvorta............. .'........................
YACHT CLUB straight degtinė, 4 m. senumo 

kvorta ........ ...... ....................................................

Prieš šventes atsilankykite į Lietuvių Likerių 
Krautuvę, kurioje rasite didelį ir platų pasirinkimą 
likerių, kaip tai: alaus, vynų, degtinių, saldžių gė
rimų labai sumažintomis kainomis. Taipgi labai 
daug sutaupysi, jei pirksite pilnus keisus degtinės. 
Atėję į krautuvę, nepamirškite paprašyti puikaus 

ateinančių metų kalendoriaus.
Pristatymas dykai — Telefonas ŠOU 4147

195 L STREET (J. Strigimo name)—So. Boston

Per visus keturis Advento sek
madienius kun. McVann iš Wa- 
shingtono skaitė paskaitas ir ro
dė paveikslus apie šv. Mišių au
ką. Parapijos svetainė buvo pil
na sekmadieniais. Didžiumą su
darė Novenos lankytojai, tačiau 
buvo jųjų tarpe daug ir mūsų 

kurie įdomaujasi to-

— Sveikatos apsaugos 
liaudies komisaras įsteigė 
komisariato žinioje vy
riausiąją formacijos val
dybą. ši valdyba aprūpin
sianti farmacijos reikme
nimis vaistines. Šios val
dybos viršininku paskirtas 
Beras Joffe, jo pavaduo
toju — VI. šperlingas ir 
nariu — trečias Kauno žy
dų vaistininkas Alb. Bils- 
kis. Tokiu būdu lietuvių 
vaistininkai pavesti Jof- 
fes, Šperlingo ir Bilskio 
globai!

Du Nauji Kapai

Dvi Baltimorės lietuvių šei
mos turės liūdnas Kalėdas, ka
dangi jų brangios mamytės buvo 
pašauktos amžinybėn prieš pat 
Kalėdas, būtent a. a. Ona Biažio- 
nienė ir Ona Narbutienė. Abi 
sirgo tik trumpą laiką ir abi bu
vo aukos širdies ligos. Ona Bla-
žionienė buvo palaidota antra- lietuvių, 
dienį, o Narbutienė trečiadienį, kiais dalykais. Paskaitos buvo 
Pirmutinė priklausė Altoriaus ir 
Rožančiaus dr-jon, tad pirmadie
nį, kun. Dubinskui vadovaujant, 
gan gausus būrys narių susirin
ko velionės namuose ir atkalbė
jo rožančių už mirusios vėlę. 
Kaip Blažionių taip Narbutų šei
moms reiškiame giliausią užuo
jautą jų nuliūdimo ir skausmo 
valandoje, o per Kalėdų dienas 
stenkimės prisiminti mirusias 
savose maldose. “Amžinąjį atilsį 
duok jiems, Viešpatie.”

Misijos

kurios

įspūdingos ir pamokinančios.
Jaunimo Klubas visu smarku

mu rengiasi prie savo Naujų Me
tų baliaus. Tai yra metinė pra
moga, kuri sutraukia keturis ar
ba penkis šimtus asmenų. Pasi
sekimo !

Teko nugirsti, kad kun. dr. 
Mendelis jau turi išdirbęs planus 
Vieningumo Oktavai, kuri bus 
laikoma nuo sausio 18 d. iki 25 
d. Per visas 8 dienas švč. Sakra
mentas bus garbinamas kasdie
ną; šv. mišios bus atnašaujamos 
taip pat kasdien vidurdienį už 
atsivertimą nekatalikų ir sugrį
žimą katalikų prie savo tikybin. 
priedermių, o vakarais bus ypa
tingos pamaldos ir pamokslai. 
Šiais metais, tarytum, kaip ir 
pereitais 40 protestantų buvo 
išmokyti ir pakrikštyti mūsų 
parapijos kunigų.

Adventinės misijos, 
prasidėjo gruodžio 8 d., suteikė 
daug suraminimo kunigams ir 
geriems mūsų parapijos žmo
nėms. Pereitą savaitę skaitlin
gai lankėsi moterys ir mergai
tės, o šią savaitę lankosi gan di
delis būrys vyrų. Moterų savaitė 
užsibaigė sekmadienį 3 vai. po 
pietų, o vyrai pradėjo 7 vai. va
kare. Tėvas misijonierius, kun. 
Kidykas pasakė pamokslus, sek
madienį per tretininkių šv. Ko
munijos mišias 8:30 vai. ir vėl 
per sumą 11 vai. Septynios mo
terys įsirašė į 3-čią šv. Pranciš
kaus ordeną. Vyrų misijos užsi
baigs sekmadienį, gruodžio 22 
d. Pirmadienį, 23 d. bus ekzek- 
vijos už visus mirusius ir misi
jonierius pasiliks pas mus Kalė
dų šventėms. Per Bernelių Mi
šias vidurnaktį jis sakys pamok- 

__  __  _____ ___ _____ __ slą. Kurie atliko misijas, visi 
Atėjus bolševikams, oku-ijyją prižiūrės iš profesiniu džiaugiasi misijonieriaus pamo

kinimais. Visi ypač pastebėjo ir 
gėrėjosi kun. Kidyko apaštališku 
uolumu ir jo tikrai kunigišku pa- 

i žmonių sielų labui.
Duok Dieve jam dar ilgiausius 
metus dirbti Dievo garbei ir mū
sų dvasinei naudai čia Ameriko
je.

—Šiaulių tekstilės įmo
nių darbininkams, tarnau
tojams ir inžinieriams bei 
technikams organizuoja
ma estafetė. Prieš rusų ko
munistų revoliucijos su-

apskrityje kaktuves lietuviai darbi-—Kėdainių
* _j netoli Dotnuvo Nepriklau- ninkai, tarnautojai ir inži-

somosios Lietuvos laikais nieriai su technikais turės 
buvo išlaikomas 
veislinių arklių

garsus įš Šiaulių bėgti į Kauną su' 
žirgynas, i raportu. Estafetės pravedi-

i

Dar vis eina derybos dėl visų pantai dižidąją dalį Žir- 
i trijų parapijų radio programos, i gyn° Žemės nusavino rusų 
Bet kol kas dar. rodos, yra kaž aerodromo reikalams. Da- 
kokių ten kliūčių. Mums, phila- bar žirgy nas atsidūrė kriti- 
delphijiečiams reikalinga, verk- Škojė padėtyje. Nors į ark- 
tinai reikalinga, tikrai lietuvis- liams skirtų trobesių Sta- 
ka. katalikiška programa, nes tybą įdėti dideli pinigai, 
kol kas neturime tikrai lietuvis- nes buvo įrengtas vanden- 
kos radio programos, žmonės tiekis, elektros apšvietimas 
laukia tokios programos ir jaidr kiti patogumai, bet oku- 
padės. Tik reikia, kad kas imtų pantai viso to nepaisė. Prie 
pirmą žingsnį, o mūsų žmonės Žirgyno beliko 60 ha, be to, 

Bastūnas. ba Nevėžio lankų, bet 
iš šio ploto žirgyno nebega
lima išlaikyti. Šiose patal
pose galima būtų su prie
augliu laikyti iki 200 žirgų, 
bet bolševikai bepaliko 112 
arklių: 10 eržilų, 42 kume
les, 5 treigius, 16 dveigių,

t
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stos į talką.

sąjungų centro biuro 
“draugas” Šapiro, o iš pro
fesinės sąjungos — “drau
gas” K. Dinokuras. Tad lie- įšventimu 
tuviai bėgs, o prižiūrės Ša
piro su Dinokuru.

Remkite tuos prof esi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Darbininką”.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

NEATSIŽVELGIA J KAINĄ

Nėra Geresnės 
Degli 

Bile Kuriam 
miTeiyje

Šv. Jurgio parapijoje per pas
kutines dvi savaiti Lietuvos Glb. 
Fondui aukojo:

Šv. Onos Draugija—$5.00.
Po du doleriu: Edita Kozu- 

kauskienė ir Aleksandra Bra-
zinskaitė po $1. Iva Jeskelevičie- 17 mitulių ir 22 žindukus, 
nė. Ona Jaučienė. Jozefina Jur-iDabar kėdainiečiai susirū- 
kevičienė, Petras Oreška. Mari-ipįnę, kas pasidarys SU Šiuo 
joną Valickienė ir K. E. Racevi-; žirgynu. Buvo projektas 
čius. J. Z. perkelti jį į Vokios dvarą
„ . „ ;—;——— „ ... palei Vilynių, bet tas pro-
Smk. Sutauif K^ljektas dėl kažkokių kliūčių

Kalėdos jau čia pat. mums buvQ atmestas. 
linksma visiems sias šventes ma

loniai sutikti. Baigiant senuo
sius metus, reikia visiems nuo
širdžiai paspausti rankas ir Šv.

—Panevėžio prokuroras 
perdavė teismui Šolomą 
Šmejerį. Jis sudarė įvairių

Linksmiausių Kalėdų Švenčių 
Ir Lainmingiausių Naujų Metų -Į

!>• Kalėdų bei Naujųjų Metų proga manilfaktl-ir11 atqar2-a ban- 
♦>! palinkėti linksmiausiai pradėti (manulakturų atsargą, pan 
^ateinančius metus. Lai Kūdikė- dydamas ją pardavinėti i 
į); lis Kristus laimina visus mūsų , aukštomis kainomis. Pas jį 
J? darbus ateityje. Tad sveiki visi rasta matracams medžia- 

sulaukę Šv. Kalėdų. Prisimin- gos 10,5 mtr., kelnėms me- 
į! kim. kad mūsų broliai Lietuvoje1 džiagOS 22 mtr., dačkos 44 
«| negalį džiaugtis tuo šventu mtr Re t0 pas jį rasta dar 
♦’ džiaugsmu, kuriuo mes dziau- - r
* giamės. Šių švenčių proga mels

kimės už savo brolius ir pasiryž-

350 pakelių rūkščiosios 
druskos, šmejeris bandė

S
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Kalėdų Dėdukas Mokykloje.

Prieš pradėsiant Kalėdų atos
togas, mūsų mokyklos vaikučius 
atlankė jų laukiamas Kalėdų 
Dėdukas. Jis netik apdovanojo 
visus mūsų vaikučius, bet taipgi 
neužmiršo nei mūsų parapijos 
kunigų. Vaikeliai gražiai pagie
dojo ir sudainavo, o kunigai ta- 

įrė vaikučiams kelis pamokinan
čius žodžius, kokią laimę ir 
džiaugsmą Kristaus Kūdikėlio 
atėjimas suteikė pasauliui.

Svarbios Sukaktuvės.

! kim kovoti dėl mūsų tėvynės at- dalį šių medžiagų per savo 
į! eities. Balandėlis, agentą parduoti mieste pa-

Mylimieji I

Jau ir vėl atėjo ta džiaugsmo 
diena, kuomet krikščioniškasis 
pasaulis kelia mintis ir širdis 
prie Dievo atiduoti Jam garbę 
aukštybėse. Kristaus užgimimo 
sukaktuvių proga, visi geros va
lios žmonės stengiasi ragauti ka
lėdinio džiaugsmo ir ramybės 
dalindamies dovanomis su savo 
artimu. Mea, jūsų dvasios vadai, 
irgi norime ką nors jums, mūsų 
mylimieji, įteikti, mūsų padė
kai ir šios brangaus laiko ge- 
riausiems linkėjimams išreikšti.

Tačiau žinote gerai, kad visam 
pasaulyje nėra dovanos branges
nės ir malonesnės už šv. Mišių 
auką. Vien tik šv. Mišių auka 
galima tinkamai Dievui atsiteis
ti, atmokant Jam pagarbinimo, 
padėkojimo, permaldavimo ir 
naujų malonių sau išprašymo 
skolas. Kaip tik dėlto mes Kalė
dų dienoje šįmet, kaip ir perei
tais metais, atnašausim net DE- 
VYNIARIAS šv. Mišias už jūsų 
reikalus. Net devynis kartus kel
sim išganingą OSTIJĄ ir KIE- 
LIKĄ, maldaudami Augščiausio- 
jo jums reikalingų dovanų. Tai 
bus išraiška mūsų meilės ir pa
dėkos jums už jūsų gerumą 
mums parodytą 1940 metais.

Melsdami geriausiojo Dievo 
j visiems geros sveikatos, ramy- 
' bes ir kitų jūsų gyvenime reika- 
j lingu dangiškų malonių per išti
sus 1941 metus, mes nuoširdžiai 
teikiame kiekvienam nariui jūsų 
šeimos savo kunigišką palaimi
nimą.

Jūsų nužeminti tarnai Kristuje, 
Kleb. Kun. J. Lietuvnikas, 

Kun. dr. L. J. Mendelis, 
Kun. A. J. Dubinskas.

!

Kaip mūsų gerb. klebonui taip 
'kun. Dubinskui paskutinės die
nos prieš Kalėdas primena jiems 
gražiausi įvykį jų gyvenime, 
kuomet vienas ir kitas gavo 

'šventimus į kunigus. Kun. Anta
nui Dubinskui. šeštadienį, gruo
džio 21 d. sukanka 11 metų ku
nigavimo, o klebonui kun. Juoza- 

jpui Lietuvnikui, pirmadienį, 
gruodžio 23 d. sueis 47 metai 
kaip jis yra kunigas ir klebonas 
Baltimorės lietuvių parapijos. 
Nuoširdžiai sveikiname gerbia
mus juibliejatus ir linkime jiems 
ne tik gyventi ilgiausius metus, 
bet nepailsti dirbant Dievui ir 
Tautai. Ilgiausių metų abiems!

Juozas Kashtskas

I
Inc.

Laidotuvių Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
I, Limooinal d31 visokių reikalų.
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Lietuvoj Nebėr Kalėdų
Lietuvos sovietai panaikino visas religines ir tauti

nes šventes. Reiškia, Lietuvoj nebėr Kalėdų! Kas jas 
švęstų ir nedirbtų, tam kulka į pakaušį, nes įsakyta, 
kad šventėse darbo aparatas negali būti nė minutei su
stabdytas. Jau Lietuvoj žmonės žino, kad nepildąs to 
įsakymo skaitomas valstybės grioviku bei kontr-revo- 
liuciojonierium. O tokiam taikoma vyriausia bausmė 
—sušaudymas. Tai tau ir Kalėdų dovanos iš gausiosios 
Stalino rankos!

O bet gi, nežiūrint įsakymų, raginimų, grąsinimų, 
“Darbo Lietuvoj” darbas, kad smunka tai smunka. Vė
lybam rudeny dar yra nenuvalytų javų, nenukąstų 
bulvių, runkelių; stūkso nesuartos rugiams sėti dir
vos... Sovietų vyriausybė smarkiai susirūpino. Neži
nodama, kaip nugalėti ūkininkų boikotą bei sabotažą; 
ji griebiasi tokių priemonių, iš kurių eilinis Lietuvos 
ūkininkas gardžiai pasijuoktų, jei ne tokie tragiški lai
kai. Juoktis dabar netenka, bet ir nabašnikas nusišyp
sotų, matydamas, kaip laukams valyti į talką varoma 
miestelėnai, amatninkai, studentai. Jiems prižiūrėti 
skiriama visokie Sruliai, Kaplanai ir šliomkos. Taip gi 
gaspadoriai. Egipte jie kadaise dirbo, dabar Lietuvoj 
ponauja. Bet kokioj jie bebūtų rolėj, labai pageidauti
na, kad kas juos išvestų į pažadėtąją žemę.

Toks staigus Lietuvos ūkio pakrikimas verčia mus 
nustebusiai klausti: kas gi atsitiko? Ar gi Lietuva jau 
virto plačiu Sibiru, kur ūkininkas nė nežino, kiek turi 
žemės, ir neįstengia jos nė išmatuoti, nė apdirbti ? Ne. 
Lietuvoj žemės tiek pat, kiek ir buvo, tik ją pasiėmė 
maskolius ir mūsų ūkininką padarė vergu-baudžiaunin- 
ku. Atėmė nuo jo teisę žemę valdyti, bet padvigubino 
pareigą ją apdirbti ir jos derlių atiduoti Rusijos vals
tybei. Prie tokios laukinės azijatiškos tvarkos ūkinin
kas, suprantama, numojo ranka ir nebnori dirbti siur
bikų ir vagių naudai, žemė apleista, trobos apdrasky
tos, grinčios raudonųjų maskolių ir kirgizų apgyven
tos; arkliai, karvės ir kiti gyvuliai nusavinti bei atimti; 
ant pečių likusi tik viena skrandutė, kuriai nuplyšus, 
nežinia, kuo reikės kūnas pridengti; be to, atimta lais
vė, paneigta, pašiepta ir uždrausta religija; suardyta 
šeima, nusavinti, suvalstybinti ir bedievinami vaikai; 
šaltis, skurdas ir jau žiūrįs į akis badas — štai koks 
Lietuvos vaizdelis šventųjų Kalėdų metu.... K.

Lenkų Šmeižtai

Pirmųjų Mišių LEKCIJA 

Tit. 2, 11—14 
MYLIMIAUSIEJI: mūsų Iš

ganytojo Dievo malonė pasirodė 
visiems žmonėms ir moko mus, 
kad, išsižadėję bedievystės ir pa
saulio geidulių, gyventumėm šia
me pasaulyje blaiviai, teisingai 
ir maldingai, laukdami palaimin
tosios vilties ir ateinant garbės 
didžiojo Dievo ir mūsų Išganyto
jo Jėzaus Kristaus, kurs pats 
save davė už . mus, kad mus iš
pirktų iš visokios neteisybės ir 
apvalytų pats sau priimtiną tau
tą, stropią geriems darbams. 
Taip kalbėk, ragink ir bark visu 
rimtumu.

Pirmųjų Mišių
EVANGELIJA
Luko 2, 1—14

pšėjo ciesoriaus Augusto paliepi- 
jmas surašyti visą pasaulį. Tas 
j pirmas surašymas buvo pada
lytas Syrijos valdovo Kirino. Ir 
■visi ėjo įsirašydintų, kiekvienas 
į savo miestą. Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo iš Dovido na- 

,mų ir giminės, ėjo iš Galiliejos, 
iš Nazareto miesto, į Jūdieją į

■ Dovido miestą, kurs vadinasi 
Betliejus, kad įsirašydintų 
draug su pažadėta sau moterimi 
Marija, kuri buvo nėščia. Atsi
tiko gi, kad jiemdviem tenai e- 
sant, atėjo jai metas gimdyti; ir 
ji pagimdė pirmgimį savo sū
nų, suvystė jį vystyklais ir pa
guldė jį prakartėje, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje. Toje pa

nčioję šalyje buvo piemenų, ku- 
I
rie budėjo ir sergėjo per naktį 
savo bandą. Štai Viešpaties an
gelas atsistojo prie jų, ir Dievo

Gul šiandieną jau ant šieno 
Karalaitis iš dangaus, 
Sukūrėjas, Atpirkėjas 
Nusikaltusio žmogaus.

ANOSE dienose atsitiko, kad skaistumas apšvietė juos. Jie

Kada vokiečių pliekami lenkai perėjo Lietuvos sie
ną, mūsų spauda (ir ne vien mūsų) vienbalsiai pabrė
žė, kad lietuviai juos priėmė labai palankiai, užmiršę 
visas jiems padarytas skriaudas, ypač klastingą Vil
niaus užgrobimą ir žiaurų vilniečių persekiojimą per 
20 okupacijos metų. Mums buvo džiugu, kad mūsų 
broliai tėvynėj pasielgė džentelmoniškai ir davė len
kams žmoniškumo pamoką. Bet štai dabar šen ir ten 
prasideda pasireikšti juodas lenkų nedėkingumas. Išei
nąs New Britaine, Conn., lenkų laikraštis įdėjo negra
žų, kvailą ir gramozdiškai perdėtą vieno savo bendra
darbių straipsnį, užvardytą “Atsiminimai iš Lietuvos”. 
Autorius, matyt, lenkų armijos karys, pradžioje neva 
apgailestauja, kad Lietuvą užėmė bolševikai, bet pas
kui įsismagina ir tikrai lenkišku įžulumu bei nachalu- 
mu puola lietuvius. Girdi, jie išmoko nuo savo “priete- 
lių vokiečių” barbariškai kalinti lenkų pabėgėlius. Kal
varijos kalėjime (Suvalkijoje) esą buvę apie 1200 len
kų karininkų. Jiems įsakydavo bėgt, kad lietuvių ka
reiviai turėtų progos šaudyti tuos “lenkų šunis.” To
liau kalba apie Vilnių. Štai jo žodžiai:

“Lietuviai nori skubotai sulietuvinti Vilnių. Juk tai 
esanti senoji jų sostinė. (Čia net arklys nusijuoktų’) 
Vilnius! Brangus lenkiškas Vilnius! Lenkų erelis Auš
ros Vartuose sunaikintas. (Lenkų valdymo metu Auš
ros Vartuose Lietuvos Vytis buvo paliktas). Lenkiškai 
parašytieji žodžiai “Tavo Apgyniman” pašalinta. Len
kų bažnyčiose lietuvių studentai muša lenkus už tai, 
kad jie prašo Dievo laisvos Lenkijos. Geg. mėnesy Ro- 
soje mušta ir spardyta lenkų jaunimą, kaip šunis. Ir ne 
vien jaunimą. Ne pagerbta nė senelių, nė vaikų. Ir kas 
—klausiu — tai darė? Lietuviai! Kiek jų? Nepilnai pus
trečio milijono.

“Ir ta maža, be kilnesnių siekimų tauta, tokiam 
kritingam lenkų tėvynei momente, išdrįso, nežiūrint 
Anglijos perspėjimų, kankint ir koneveikti lenkus! Ir 
dėlko? — paklausite. Dėlto, kad “lenkas tai šuo”, kaip 
kad lietuviai savo mokyklose moko vaikus. Lietuvių

mokyklose jau nuo pat mažens skiepyjama vaikams 
lenkų neapykanta. Lietuvių tauta! Tave slegia gėda, 
kurios niekad nenuplausi!”

Rodos jau būtų gana, bet yra dar daugiau. Dar pri
dėta Kauno okupacijos vaizdas. Girdi, lenkų būrelis su 
pasibaisėjimu žiūrėjo, kaip lietuviai džiūgaudami pul
dinėjo raudonarmiečiams awt kaklų ir darė triukšmin
gas demonstracijas bolševikų komisarams ir raudona
jai vėliavai. Ta klaiki scena lietuvių nė kiek nesujau
dinusi.... Pagaliau autorius patikrina, kad lenkai tai 
herojų ir kankinių tauta. Baltojo erelio vedami, jie ne- 

> kantriai laukia nugalėjimo ir keršto valandos.
Rusų kalboj yra žodis “klikuša”. Tai spiegianti, 

klykianti, liguista, pakrikusio proto moteriškė. Ar dar 
reikia įrodinėti, kad to straipsnio autorius, kad ir vyru 

į pasirašo, yra kaip tiktai ta nelaiminga “klikuša”. Len
kijos nelaimė jį matomai tiek pakrikdė, kad rengiasi 
keršyti ne galinga jai Vokietijai ar Sovietijai, bet ma
žai, pustrečio milijono žmonių turinčiai lietuvių tau
tai. Būdinga lenko ypatybė: drebėti prieš stipresnį, 
pulti silpnesnį. Tokius vargu begalima herojais pava
dinti.

Taip pat charakteringa, kad lenkų laikraščio re
daktorius įdėjo tą straipsnį be pastabų. Reiškia, pilnai 
sutinka su autoriaus mintimis. Tai liūdna, labai liūd
na. Tačiau “klikuša” atsakymo vis dėlto susilaukė. Į 
jo straipsnį reagavo viens lenkiškai mokąs Kauno lietu
vis. Atsakymas labai tikslus ir pagrįstas lenkų akis 
svilinančiais argumentais. Gaila, kad dėl stokos vietos 
negalima jo ištisai pacituoti. Suminėsime tik svarbiau
sius jo punktus.

1. Tas šovinistinis (liguistai patriotinis) straips
nis — sako p. Lietuvis — dar daugiau suerzins lietuvius 
ir pablogins santykius tarp jų ir lenkų. Naudos iš to 
jokios, gi žalos ko daugiausia.

2. Kam daugiau tikėt: ar nesveikai nusiteikusiam 
autoriui, ar lenkų artistei Jadvygai Smasauskienei, 
kuri pareiškė, kad lietuviai labai džentelmoniškai ir 
broliškai priėmė lenkų pabėgėlius?

3. Taip pat lygiai nieku nepagrįstas gramozdiškas 
šmeižtas, kad lietuviai mokytojai būtų mokę vaikus va
dinti lenkus šunimis.

4. Kai dėl “draugingo” bolševikų pasitikimo, tai 
ne lietuviai, o svetimšaliai, t. y. žydeliai ir aplenkinti bei 
aprusinti puslietuviai šaukė bolševikams “ura”. (Lie
tuviai to šūksnio niekad nevartoja). Tai patvirtina ten 
dalyvavęs Amerikos pasiuntinys Owen C. Norem.

4. Jei Vilnius priklauso Lenkijai vien dėlto, kad ten 
daug lenkiškai kalbančių gyventojų, tai tuo pačiu dės
niu Belgijos miestas Antwerp turėtų priklausyti Pran
cūzijai, nes Antwerpe ko ne visi gyventojai kalba pran
cūziškai. Taip pat ir Amerika turėtų Anglijai priklau
syti, nes čia visi kalba angliškai. Pagaliau ir patys len
kai vadina Vilnių “Grod Gedymina”. Išeitų, kad ir Ge
diminas buvo lenkas!

5. Jei Beckas ir Rydz Smigly, gobšumu ir puikybe 
vadovaujami, nebūtų padėję Hitleriui užimti Čekoslo
vakiją, tai šis karas nebūtų įvykęs ir lenkams nebūtų 
tekusi kankinių rolė.

6. Netikslu šaipytis iš lietuvių tautos neskaitlin- 
gumo. Svarbu ne kiekybė, o kokybė. Romėnai pradžio
je buvo neskaitlingi, bet ryžtingi, drausmingi ir suma
nūs, ir dėlto sukūrė galingą imperiją. Lenkai be lietu
vių vadovybės nepajėgia tvarkytis. Pilsudskis, kurį jie 
beveik dievina, niekad save lenku neskaitė. Lenkus jis 
tiesiog vadindavo idijotų tauta. Tad jei būtų save skai
tęs lenku, tai idijoto vardą pats sau būtų pritaikęs, kas 
neįmanoma.

Baigdamas, p. Lietuvis pataria lenkams daugiau 
nebesibriauti į didžiulių valstybių šeimą ir nejieškoti 
sau garbės kaimynų lėšomis ir skriauda.

Tenka pasveikinti p. Lietuvį dėl tiksliai parinktų 
1 argumentų, bet lenkai vargu jo patarimą priims. Dar 
neatsipeikėjo nuo nelaimės, o jau kalba apie kerštą. 
Pigu numatyti, kad karui pasibaigus, sugrįš tos pačios 
bėdos: stambiam laipsny, o gal pirmojoj eilėj—kivir
čai su lenkais. K.

labai nusigando: bet Angelas 
jiems tarė: Nebijokite! Nes štai 
aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
koks bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovido mieste 
Išganytojas; jis yra Kristus, 
Viešpats. Ir tas bus jums ženk
las: rasite kūdiki suvystytą vy
styklais ir paguldytą prakartė
je. Urnai atsirado prie Angelo 
daugybė dangiškosios kariuome
nės, kurie garbino Dievą ir sa
kė: Garbė Dievui aukštybėje ir 
ramybė žemėje geros valios žmo
nėms!

Palaima Žmonijai
Kristus užgimė Betliejuje. Žydų kalboje Betliejus 

reiškia Duonos Namas. Jėzus Kristus atėjo gyventi 
tarp žmonių tuo metu, kada pasaulyje buvo taika ir ra
mybė, rodos, skelbdamas, kad Jo gimimas neša žmo
nijai pilną gyvenimą, taiką, ir ramybę. Jam užgimus 
angelai giedojo: “Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė 
žemėje geros valios žmonėms.” Jis paskelbė pasauliui 
gyvenimo pagrindus bei dėsnius, būtent, Dievo meilę 
žmonėms, pasiaukojimo prasmę, nusižeminimo svarbą, 
darbo palaimą ir kilnumą, kiekvieno artimo ir priešo 
meilę: Jis davė žmonėms Dangiškos Duonos, kad jie ne- 
alktų žemiškosios.

Atėjo vėl Kristaus gimimo diena ir pasaulio tau
tos maudosi karo kraujuose; atėjo Taikos Kunigaikštis, 
bet randa žmones kariaujant. Jie atmetė Betliejaus 
duoną ir kariauja už žemišką duoną, kad išplatinti val
stybės ribas išžudymu kitų ar jų pavergimu.

Visa Europa paskendusi kraujuose. Tautos kovo
ja negarbingą keršto kovą. Jos nekovoja už darbo žmo
nių išlaisvinimą, ar jų teisių apgynimą, bet kad paten
kintų savo gobšumą, ar atkeršintų įsivaizduotam prie- 
■šui.

To baisaus karo priežastis yra tame, kad žmonės 
atmetė Kristaus atneštą palaimą ir pasirinko gyventi 
sauvališkai. Popiežius Pijus XI sako: “Atskirų asmenų 
ir tautų pasipriešinimas Jėzaus Kristaus įstatymams 
atnešė žmonijai pasibaisėtinas pasekmes. Nesutikimo 
sėkla plačiai pasėta; tie kerštingi tautų nusistatymai ir 
varžytinės už pirmenybę iššaukia karus; tas nepasoti
namas godumas, tankiai, pridengtas patriotizmo ir vi
suomenės gerovės skraiste, sukelia ginčus ir nesutari
mus; tas aklas ir netvarkus savo naudos ieškojimas 
taip sukietina žmonių širdis, kad jie kitų teisių bei tei
sybės nepripažįsta; nebėra sutikimo šeimose, nes žmo
nės užmiršo arba apleido savo pareigas; pati bendruo
menė yra sukrėsta iš pat pagrindų ir gręsia jai visiš
kas suirimas, nes žmonės atsitraukė nuo Kristaus, mū
sų Dievo.”

Atmetę Kristų, tikrosios Taikos Davėją, žmonės

Antrųjų Mišių LEKCIJA
Tit. 3,4—7

MYLIMIAUSIEJI: pasirodė 
mūsų Išganytojo Dievo malo
ningumas ir gerumas žmonėms, 
jis mus išgelbėjo ne dėl teisybės 
darbų, kuriuos mes būtumėm 
buvę padarę, bet sulig savo gai
lestingumu šventosios Dvasios 
atgimdymo ir atnaujinimo api
plovimu ; jos jis išliejo į mus ap
sčiai per mūsų Išganytoją Jėzų 
Kristų, kad mes nuteisinti jo 
malone būtumėm sulig vilti
mi amžinojo gyvenimo tėvainiai.

Antrųjų Mišių
j EVANGELIJA

Luko 2,15—20
ANUO METU angelams pasi

šalinus nuo piemenų į dangų, 
atsitiko, kad jie sakė vienas ki
tam : Nueikime lig Betliejui ir 
pamatykime tai, kas įvyko, ką 
Viešpats yra mums apskelbęs. 
Jie atėjo skubindamies ir rado 
Mariją, Juozapą ir kūdikį pa
guldytą prakartėje. Pamatę gi, 
jie skelbė tai. kas jiems buvo pa
sakyta apie tą kūdikį. Visi, 
kurie tai girdėjo, stebėjosi, taip 
pat tais dalykais, kurie buvo 
jiems piemenų papasakoti. Ma
rija gi tėmijo sau visus šituos 
dalykus ir svarstė juos savo šir
dyje. Piemenys sugrįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami Dievą 
dėliai viso, ką buvo girdėję ir 
matę, taip kaip jiems buvo pa
sakyta.

pradėjo garbinti kitą dievą — valstybę. Ir pradėjo žmo
nės didžiuotis valstybių turtais ir pakankamumu, pra
dėjo skelbti, kad valstybė yra visos gerovės ir taikos 
davėja. Bet ar nepritinka mūsų laikų žmonėms šie 
Šventojo Rašto žodžiai: “Sakai, esu turtingas ir pralo
bęs ir nieko nestokuoju, o ne žinai, kad esi nelaimingas 

I ir apgailėtinas, beturtis, aklas ir nuogas.”
“Tikroji taika ir žmonijos gerovė neįgijama kar

du”, sako Pijus XII, “bet Taikos Kūdikėlio prakartėlės 
medžiu ir Jo Mirties Kryžiaus medžiu, apšlakštytu Jo 
IKrauju, ne keršto ir neapykantos Krauju, bet meilės 
ir atleidimo.” Betliejaus Kūdikėlis moko mus artimo 
meilės, bet griaudu, kad po tiek šimtmečių, žmonės vie
toje meilės skelbia kerštą ir neapykantą. Žmonių tai
kiam sugyvenimui Kristaus paskelbtoji meilė yra būti
nai reikalinga, o be jos negalima tikėtis taikos pasauly.

Praeitų metų Kalėdų išvakarėse Pijus XII, šauk
damas žmones prie taikos sakė: “Eikime į Betliejų, į 
stainelę, kur naujai-gimusį Taikos Karalių angelai gar
bina. Suklaupę prie Jo, vardu visos suvargusios žmoni
jos, vardu nesuskaitomos daugybės žmonių ir visų tau
tų, kurie kenčia ar miršta, kurie paplūdę ašarose ir ne
laimių prislėgti, arba netekę savo tėvynės; siųskime į 
Jį savo maldavimus, prašydami taikos ir geros valios, 
pagalbos ir išsigelbėjimo. Bažnyčios maldos žodžiais, 
kuri šiomis dienomis liepia savo vaikams prašyti Die
vą, kad išgelbėtų žmoniją, ir mes sakykime: “O Ema- 
nuėli, Mūsų Karaliau ir Mūsų Įstatymdavy, tautų Lau
kiamasis ir jų Išgelbėtojau, ateik ir išgelbėk mus, Vie
špatie, mūsų Dieve.” Toje maldoje, išreikšdami Mūsų 
nepasotinamą taikos troškimą Kristaus Dvasioj, taikos 
Tarpininko tarp dangaus ir žemės, kuris atėjo gyventi 
mūsų tarpe, Mes karštai raginame visus tikinčiuosius 
susijungti su Mumis maldose ir aukose.”

Žmonija ir jos vadai, ypač šiais metais minint tai
kos Kunigaikščio gimimo šventę, ginklams žvangant ir 
liejantis nekaltų žmonių kraujui, turi gerai įsidėmėti 
kad be Kristaus mokslo įgyvendinimo, be Krikščioniš
kos artimo meilės nebus žemėj gerovės ir taikos. Pa
saulis ir jo vadai jau daug visokių bandymų pridarė ir 
dar daugiau jų pridarys, bet visada turės pamatyti ir 
įsitikinti, kad negalima susilaukti taikos ir gerovės, 
jei Betliejaus Kūdikėlis nepripažįstamas, jei Jo Dieviš
kos teisės ir dėsniai paneigiami. Kur neviešpatauja Kri
staus dvasia, ten siaučia brutališkumas, smurtas, šal-

Trečiųjų Mišių LEKCIJA
Žyd. 1,1—12

DIEVAS, daug sykių ir kele
riopu būdu kalbėjęs kitados tė
vams per pranašus, paskiausiai, 
šiomis dienomis kalbėjo mums 
per Sūnų, kurį įstatė visų daly
kų tėvainiu, per kurį padarė ir 
pasaulį; kurs būdamas jo gar
bės atšvaita ir jo esmės paveik- Į 
slas ir nešdamas visa savo jė
gos žodžiu, apvalęs mus nuo 
nuodėmių, sėdosi didenybės de
šinėje aukštybėse, pasidaręs 
tiek kilnesnis už angelus, kiek 
žymesnį kaip jų jis paveldėjo

tas ir šlykštus egoizmas ir neapykanta.
Taigi ir seka išvada, kad Betlie jaus Kūdikėlis turi 

būti mūsų gyvenimo Pradžia ir Pabaiga, kad Jis neša 
palaimą “geros valios žmonėms.” T.

vardą. Nes kuriam kuomet nors 
angelui yra Dievas pasakęs: Tu 
mano Sūnus, aš šiandien pa
gimdžiau tave? Ir vėl: Aš būsiu 
jam Tėvas, o jis bus man Sū
nus? Ir įvesdamas antrą kartą 
Pirmgimį į pasaulį, sakė: Jį tu
rės pagarbinti visi Dievo ange
lai! Apie angelus jis juk sako: 
Vėjus jis daro sau pasiuntinius 
ir ugnies liepsną savo tarnus: 
Sūnui gi: Tavo, o Dieve, sostas 
per amžių amžius: tavo karalia

vimo lazda teisybės lazda. Tu 
mylėjai teisybę ir nekentei ne
teisybės; todėl tavo Dievas pa
tepė tave, o Dieve, džiaugsmo a- 
liejumi, labiau kaip tavo drau
gininkus. Ir: Tu, Viešpatie, pra
džioje įkūrei žemę, ir dangus y- 
ra tavo rankų darbas. Jie pra
žus, tu gi pasiliksi: jie visi pa
sens, kaip apdaras, ir tu pakeisi 
juos, kaip apsiaustą, ir bus pa
keisti. Bet tu esi pats, ir tavo 
metams nebus galo.

4
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Laiškas Nepiliečių Registracijos 
...... Reikalu I

Gerbiamas Redaktoriau:
Tarpe jūsų skaitytojų 

beabėjo randasi skaičius 
ateivių, kurie dar nesiregi- 
stravo, bijodami, jog toks 
registravimas ves prie iš- 
deportavimo.

Tie ateiviai neišpasaky
tai susirūpinę. Jie negali 
nutarti, ar jiems registruo
tis ar nesiregistruoti. Jie 
mano, jeigu jie registruo- 
sis, tai atkreips valdžios 
dėmesį į save, ir bus išde
portuoti, nuo savo šeimų 
prašalinti. Jeigu jie nesire- 
gistruos, jie laužys įstaty
mą, bus sunkios nesiregis- 
travimo bausmės— šeši!teikiama 
mėnesiai kalėjimo ir $1,000 viams, kurie užsiregistra- 
piniginė bausmė. Gal vai- vo. Jeigu ateivis nelegaliai 
džia juos suseks. Labai šioje šalyje ir nesiregis- 
sunkus padėjimas. Abejais truos prieš arba gruodžio 
atžvilgiais tokiems atei- 26 d., jis netik laužys įsta- 
viams yra bloga. Kiekvie
nas žmogus turi dėl savęs 
nutarti, kas jam geriausia 
daryti. Nieks kitas už jį tą 
negali išspręsti.

Bet, jeigu aš rasčiau sa
ve tokiame padėjime, jeigu 
man gręstų deportavimas 
už nelegalų įvažiavimą, ar 
pasilikimą Jung. Valstijo
se, jei aš visuomet buvau 
geras, lojalus Jung. Valsti
jų gyventojas, tai be jokios j registravo, jam ištikro bus 
baimės nueičiau į paštą iri bloga.
užsiregistruočiau. Aš užsi-! Nebus jokio pratęsimo 
registruočiau netik todėl, laiko po gruodžio 26 d. Jei- 
jog tai yra šioje šalyje pra- £u ateivis abejoja apie jo

man atrodo gana aišku, jog 
nei Kongresas nei Immig-, 
ration and Naturalization 
Service norės, ar manys, 
jog tai yra dėl šalies ge
riausių interesų, išskirsty
ti šeimas ir išdeportuoti 
tuos tūkstančius žmonių. 
Kiton pusėn, man atrodo, 
galimas daiktas, jog Kong
resas praves kokį nors į- 
statymą, legalizuojant sto
vį ateivių, kurie yra loja
lūs šios šalies gyventojai, 
užlaikydami visus jos įsta
tymus — ir jie galės tapti 
piliečiais. Bet, taipgi, aš ti
kiu, tokia privilegija bus 
kiviam o vien tik atei-

tymą, bet jis nesulauks jo
kios mielaširdystės.

Jeigu ateivį galima išde
portuoti už ką kitą, apart 
nelegalio įvažiavimo, ar pa- 
pasilikimo Jung. Valstijo
se, jo padėtis ištikro daug 
painesnė ir sunkesnė. Pa
vojus didelis, bet vistiek 
ateivis turi atsiminti, jog 
jeigu jį vėliau valdžia su-į 
seks ir suras, kad jis nesi-!
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Sekmadienio vakare, gruodžio 
22 d. bus Šv. Petro parap. sve
tainėje vakaras, kuriame daly
vaus abu mažesni chorai ir kai 
kurie asmens iš didžiojo choro. 
Neapleiskite šios programos, nes 
atsilankys Kalėdų diedukas su

Šią savaitę buvo palaidota iš 
Šv. Jurgio bažnyčios gerai žino
ma moteris, a. a. Johana Ostrau- 
skienė. Mirė vėžio liga; buvo 53 
metų amžiaus.

Linkėtina jauniems p.p. Bieiia- 
niams linksmaus ir laimingo ve
dybinio gyvenimo.

Gruodž. 9 d. palaidota a. a. 
Kotrina Rugiepienė. Kleb. kun. 
K. Vasys už velionės vėlę atna
šavo šv. mišias ir kapuose atkal
bėjo maldą. Nuliūdiime paliko 
vyrą Antaną, sūnų Alfredą, duk
teris — Teresę, Ritą, Magdale
ną, Oną Backūnas, Marijoną 
Russell Eugeniją Peletier, ir du 
brolius Juozą ir Petrą. Laidotu
vėms tarnavo graborius M. Či- 
vinskas.

Parapijos Moterų Socialio 
Klubo narės rengia kalėdinį pa
silinksminimą, kuris įvyks pir
madienį po Kalėdų parapijos 
svetainėje. Komisijos narės: p.p. 
Karalienė, Savickienė, Vaitkevi
čienė, Akstinienė ir Meškinienė 
žada gražių netikėtinumų.

Sekančios žinelės nors pavė
luotos, bet reikia priminti. “Sur- 
prise party” buvo surengta dėl 
p. V. Shea. Jai nieko nežinojus, 
apie 30 moterų suėjo jos naman 
su gardumynais ir stambia do
vana, sveikindamos ją 28 metų 
vedybinio gyvenimo proga.

Antras “surprise” surengta 
Savickų rezidencijoj dėl p. Gurg- 
ždienės. Čia suėjo apie 50 asme
nų taipgi su visokiais gardumy
nais ir dovanomis. Juokinga bu
vo tai, kad p. Gurgždienė pati 
aukavo, nežinodama, kad sau. 
Sužinojus buvo labai nustebinta.

“Darbininkui”, tikrai lietuviš
kam laikraščiui, kuris Detroito 
žineles kaip kitų kolonijų du 
kartu kas savaitę atneša į mū
sų namus, linkime linksmiausių 
Kalėdų. Tai linkime “Darbinin
ko” štabui ir skaitytojams. Te
gul “Darbininkui” ateinantieji 
metai būna geriausi ir pasek- 
mingiausi.
Šv. Petro parap. korespondentas

Šv. Petro parapijos klebonas dovanėlėms vaikučiams. Progra- 
kun. Vincas Masevičius linki šv. 
Petro parapijos žmonėms links
miausių Šv. Kalėdų ir laimingos 
ateities.

Kalėdų mišios bus sekančioms 
valandoms: 12 vai. vidurnaktį, 
7, 8, 9 ir 11 valandomis. Kalėdų 
metu chorai gražiai giedos ka
lėdinės giesmes.
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STAR Banner 
Murphy’s Pale Ale 
Prize Lager

vestas įstatymas, ir tas pa- registravimą, p a t a r tina
rodytų mano gerus norus, j jam kreiptis prie atsakan-

---- x ,•—'čios socialės gerovės orga-' 
nizacijos arba prie tinka-j 
mo ir atsakančio patarėjo, 
ir tą kuogreičiausia daryti.
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bet todėl, jog aš tikiu, jog 
tas siūlo geriausią progą 
legalizuoti mano stovį 
Jung. Valstijose.

Bus tūkstančiai ateivių 
šitame padėjime. Nieks ne
gali pasakyti, tikrai, bet,

Read Lewis.
Executive Director 

Common Council For 
For American Unity

Sveikiname
Džiaugsminga Kristaus Gimimo Švente mūsų 
Gerąsias Rėmėjas-Rėmėjus ir brangius Geradarius! 
Kalėdose besimelsdamos į Betliejaus Vaikelį, 
Dėkingomis širdimis Jam minėsime Jus, 
Mylimos Rėmėjos - Rėmėjai ir brangūs Geradariai. 
Maldausime Ramybės Karaiių savo malonia palaima 
Lydėti Jūsų Naujus Metus gausiomis dangaus 
dovanomis.
Jūsų intencija Kalėdų ir Naujų Metų antrą dieną, 
Seselių koplyčioje bus atlaikytos šv. Mišios.
Jums giliai dėkingos ir Jums atsidavusios,

Šv. Kazimiero Seserys

LAISVE

$v. Kazimiero Parapija Aušros Tarty Parapija
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PIRMA DALIS
Socialine Laisve

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

Catholic University of America
Išvertė Petras Aikšnoras, Jr.

Kun. J. A. Karaliaus Premijuotas Vertimas 
(Septynios kalbos, pasakytos per radio katalikiškos 
programos valandą, sekmadieniais nuo sausio 1 iki 
vasario 19. 1939 m., išskiriant vasario 12, nes tą die
ną buvo specialė programa paminėti A. A. Šv. Tėvą 

Pijų XI. ši kalba yra atskirai atspausdinta).

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

ŽMONIŲ LAISVES EKONOMINĖ
GARANTIJA

(Kalba pasakyta Sausio 22,1939)
Laisvė šaknis turi dvasioje. Akmenys 

vaškas, gėlės ir karvės laisvės neturi, nes jų 
tikslai yra teisių ar instinktų uždėti. Šioje 
žemėje vien tik žmogus yra save-valdąs. Tu
rėdamas protą, jis savo tikslus ir norus gali 
sau statytis ir pasirinkti priemones, kurio-

1
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26
34
42
51
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zui veikiai pasveikti. Juozo ma
mytė yra mūsų parapijos stam
bi rėmėja, o brolis Petras šio
mis dienomis paaukavo $50.00 
dėl pagražinimo mūsų bažnyčios.

Pilnųjų Blaivininkų 25 kuopos 
metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 13 dieną. Minėtame 
susirinkime aptarta daug daly
kų blaivybės reikalu. Be tįo nu
tarta iškilmingai švęsti Jėzaus 
Kristaus Paaukojimo šventę va- 

■ sario 2 d., 1941 metais. Iš ryto! 
. iškilmingos pamaldos, 6 vai. va
kare bankietas, Šv. Kazimiero 

’ parapijos salėje.

I
Į

Sodalietės ir Marijos Vaikelių 
draugija, bendrai su savo mamy
tėmis, gruodž. 8 d. ėjo prie Die
vo stalo. Po mišių svetainėj bu
vo surengta nepaprastai puikūs 
pusryčiai ir programėlė, kuriai 
gabiai vadovavo sodaliečių pirm. 
Elenora Keršytė. Kalbas pasa
kė svečiai: kun. J. Jutkevičius, 
Adv. A. Milleris, T. Mažeikienė 
M. Čižauskienė ir dvasios vadas 
kleb. kun. K. Vasys. Už taip ska-

Parapijos veikėjas Elenoros 
Džiaugienės dukrelė, Elarija, 
šiomis dienomis susižiedavo su 
Jonu Petraičiu iš Utica, N. Y. 
Reikia pasakyti, kad Elarija yra 
veikli sodalietė ir parapijos cho
ro narė. Diena vestuvių dar ne
nustatyta.

t

Išrinkta sekanti valdyba 1941;niai pagamintus pusryčius, paT 
į - -—

metams: dėka priklauso parapijos mote
rims, kurioms vadovavo p. Julė 
Karalienė.

Graboriaus Petro Karaliaus

Kun. J. Padvaiskas — dvasios 
vadas, P. Mankus — pirminin
kas, E. Vaitkienė — vice-pirmi- 
ninkė. J. Svirskas — nutarimų i brolis, Juozas, medžiodamas pa-
rašt., V. J. Blavackas — turto klydo ir po 14 valandų klaidžio- 
rašt., M. Ščiukienė — iždininkė, jimo girioj nušalo kojų pirštus. 
J. Slavickas — tvarkdarys. V. Guli ligoninėj; gydytojai abe- 
Rimša — vėliavos nešėjas. D-s. joja jo sveikata. Linkėtina Juo-

Gruodž. 6 d. iš Aušros Vartų 
parapijos bažnyčios palaidotas Į buvo 
a. a. Anupras Skamarakas. Už j------
velionio vėlę prie didžiojo alto-' 
riaus šv. mišias atnašavo kleb. 
kun. K. Vasys, o prie šoninių J. 
Jutkevičius ir kun. J. Padvais- 
kas. Velionis dideliam nuliūdime 
paliko žmoną Marijoną, sūnų 
Joną, dukteris Oną, Elzbietą 
Kraunelienę, Adelę Londergan 
ir du brolius — Aleksandrą ir 
Florioną. Laidotuvėms gražiai 
patarnavo graborius J. Dirsa.

Šiomis dienomis Worcestery 
lankėsi neseniai sugryžę po “me
daus mėnesio”, kurį praleido pie
tuose Juozas Bielianis ir Joana 
Pigagaitė-Bielanienė, kurie apsi
gyveno Bristol, R. I., p. Bielanis 
turi ten gerą darbą. Kadangi p- 
nai Bielianiai abu gimę ir augę 
Worcestery, todėl jų vestuvės 
Worcesetry, pabaigoj lapkričio į prisirengimą ateity būti “Radio 
mėn., buvo nepaprastai iškilmin-' Ar.nounceriu”. Linkėtina Irenai 

(gos. Galima sakyti, kad vestuvės!geriausio pasisekimo.
1----- > vienos pavyzdingiausių. Korespondentė.

Gruodž. 16 d. per galingiausią 
VVorcestery Radio stotį kalbėjo 
mūsų parapijoj gerai žinoma pa
nelė Irena Keršytė (Juozo Ker
šio dukrelė). Irena virš minėtoj 
radio stoty tarnauja kaip vedėjo 

(sekretorė. Jos aiški tarmė ir j
jbalso modulacija liudija gerą

lietuvių Katalikų Seimelis

mis juos atsiekti. Jis atsiekia aukščiausią 
laisvę, veikdamas pagal savo būtybės teises, 
ir pasirinkdamas tik gerus dalykus, kad ga
lėtų pasiekti pilniausį savo asmenybės pa
pildymą ir žydėjimą Dievuje.

Toks buvo laisvės idėjos vystymas iki šiol. 
Šiandien mes norime įrodyti, kad asmeniška 
nuosavybė yra žmonių laisvės ekonominė ga
rantija. Jau mes žinome laisvės pagrindą 

| žmogaus viduje — jo siela. Bet ar laisvė tu- 
!ri paramos žmogaus viršuje? Mums nereikė- 
1 tų ieškoti šios mūsų pašalinės garantijos, jei 
mes būtume dvasios, kaip angelai. Bet, žiū- 

į rint, kad mes sudėti iš kūno ir sielos, medžia- 
igos ir dvasios, mums reikia kuriuo nors ma
tomu bei pašaliniu ženklu suprasti mūsų ne- 

■ matomą bei dvasinę laisvę. Mūsų Viešpats, 
įsteigdamas sakramentus, taip pažino žmo
gaus protingumo reikalą, kad Jis Savo nema
tomos malonės į mūsų sielas matomu būdu į- 
pylė, naudodamas materialines priemones 
savo dangiškas dovanas perduoti. Pav., Jis 
naudojo vandenį, kaipo . nematomą ženklą 
Krikšto nuplovimui ir Jis naudojo duoną, 
kaipo matomą ženklą Jo Nematomam Gyve
nimui.

Net ir natūralinėj tvarkoj mes nenaudo
jame ženklus bei simbolius išreikšti mūsų 
vidujinius jausmus; pav., rankų paspaudi
mas pasisveikinime reiškia daugiau negu iš
rodo. Dabar, jeigu žmogus esąs laisvas už 
tai, kad turi dvasinę sielą, ar neturėtų būti 
pašalinio ženklo, kad yra vidujinė laisvė; ki
taip sakant, tokį dalyką, kurį galėtų pasisa
vint “viršuje”, taip kaip pasisavina sielą “vi-

ir

duje”. Laisvė reiškia “atsakomybę dėl savo 
paties darbų”, bet kaip geriau galima šią vi
dujinę atsakomybę įrodyti, negu per tyrinė
jimą kurio nors materialinio daikto, kurį ga
lima valdyti? Taip kaip menininkas turi dau
giausia laisvės išreikšti savo dvasines idė
jas, turėdamas brezentą, šepetuką, ir dažus; 
taip kaip skulptorius turi daugiausia laisvės 
palikti savo idealo įspūdį ant marmuro, jei 
tik turi marmuro; panašiai, žmogus turi dau
giausia laisvės viduje, kai jis viršuje turi tą, _
kuriam gali duoti savo asmenybės įspūdį. natH^-Darūninke”. 
Žmogus žino, kad esąs atsakomingas, kad 
turi atsakomybę. Tat, tik per davimą žmo
gui tokio daikto, kurį jis galėtų pritaikinti 
savo išvaizdai ir panašumui, kaip Dievas su
tvėrė žmogų pagal savo išvaizdos ir panašu
mo, bus jis ekonomiškai laisvas. Tas daiktas! 
tai asmeniška nuosavybė. Užtai mes sakome, 
kad asmeniška nuosavybė yra ekonominė 
garantija žmogaus laisvės, kaip siela yra tos 
laisvės dvasinė garantija, yra įtikrinimas, 
kad jis esąs laisvas išorėje kaip Ir viduje; ga
rantija, kad jis esąs atsakomybės šaltinis, 
ne tik pagal tai, kas jis yra, bet taip pat pa
gal tai, ką jis turi.

Teisė turėti asmenišką nuosavybę priklau
so žmogaus natūrai. Valstybė neduoda mums 
tą teisę, kaip Meksįkonų ar Rusų konstitu
cijos sako. Žmogus turi teisę pirm valstybės, 
ir valstybė negali jos panaikinti nesunaikin
dama žmogaus natūros. Štąi viena priežastis, 
kodėl komunizmas, kuris išplėšimu ir revo
liucija atima nuo žmogaus vaisingą nuosa
vybę, smarkiai pasielgia su žmogaus garbe.

i 
i

šeštadienį, (Jurgio Washingtono dienoj), vasario 
22 d., 1941 metais, Šv. Roko par. salėje, Montelio, Mass., 
L. R. K. Federacijos N. Anglijos Apskritis šaukia Nau
josios Anglijos Katalikų Seimelį, į kurį prašome katali
kiškų draugijų išrinkti savo atstovus. Kviečiame į šį 
Seimelį nevien draugijų atstovus, bet ir įvairius veikė
jus ir profesijonalus. Šis Seimelis turėtų būti vienas 
skaitlingiausių, nes yra susidariusių daug reikalų, ypač 

, šiais laikais, kada Rusijos komunistai yra užgrobę Lie
tuvą.

Seimelio tvarką ir eigą paskelbsime vėliau. 
Kun. K. Vasys, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, Pirmininkas, 
Benediktas Jekutis, rašt. 
K. Vencius, iždininkas.

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Riekti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

ekelbiasl “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILU AVENUE.
DORC-HESTER, MASS.

Perkins Markei
P.'BaltruSiūnat Ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120

•O. BOSTON. MASS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS I 

PO GLOBA MOTINOS ŠVC.
Pirmininkė — Eva MarkslenS

626 E. 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadvvay, So. Eoston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, 
4115 Washington St., Roslindale, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždininkė — Ona Staniultūtė,

105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 
Tvarkdare — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienš,

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Viaais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštlnlnkg.

*V. JONO EV. BL. PASALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

I Pirmininkas, Juozas Svagždya, 
j 601 6th St., So. Boston, Mass. 
i Vice-Pirni. Albinas P. Neviera,

16 VVinfield St., So. Boston, Ma33.
i Prot. Rašt. Jonas Glineckis, 

o Thomas Pk., So. Boston. Mass.
Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mana
l Iždininkas Vincas Zaleskas.

613 E. 5U1 St., So. Boston, Mass 
į Maršalka, Jonas Zaikis,

7 Winfield St., So. Boston, Mass.Į
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedčldienj kiekvieno mėnesio 
i 2 vai. po pietų, Parapijos salėj. 493 

E. "tb SL, So. Boston, Mass.
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6- Socialinis Klausimas
Mes norime paliesti kitą didžios svarbos klausimą, 

klausimą, būtent, socialinį klausimą, kuris pasilieka 
neišspręstas ir per ilgą laiką Jungtinėse Amerikos val
stybėse kelia tarp luomų neapykantą ir priešingumą. 
Jūs gerai žinote, kaip šitas klausimas Amerikoje kelia 
netvarką ir vargą. Taigi ir nėra Mums reikalinga jo 
blogybes priminti.

Pagrindinis socialinio klausimo punktas yra tas, 
kad Dievo sutvertos gerybės visiems žmonėms turėtų 
būti prieinamos, teisingumas turi vadovauti, meilė pa
gelbėti. Visų amžių istorija liudija, kad visuomet bu
vo gyvenime turtingųjų ir beturčių; ir kad taip visuo
met bus, Mes galime spręsti iš to, kad žmogaus prigim
tis ir tikslas pasilieka toks pat.

Verti yra pagarbos beturčiai, kurie myli Dievą, nes 
jų yra Dangaus Karalystė ir tie jų dvasiniai turtai yra 
gausūs. Bet turtingieji, jei jie yra sąžiningi ir teisingi, 
yra Dievo skirti būti dalintojais ir gamintojais pasaulio 
gerybių; jie yra Dievo skirti būti užvaizdomis, kad pa
gelbėt beturčiams, iš kurių jie tankiai apturi sielos do
vanas ir kurių ranka—jie tikisi—nuves juos į amžinas 
buveines.

KUN. AUGUSTINAS PETRAITISTurtuoliai Ir Beturčiai
Dievas, kuris visiems gausiai teikia gerybių, skyrė 

kad įsigijimui dorybių ir išmėginimu savo vertės, būtų 
pasauly turtuolių ir beturčių; tačiau Jis nenori, kad vie
ni turėtų didžiausius turtus, o kiti neturėtų nei reika
lingiausių pragyvenimui daiktų.

Maloni dorybės motina yra teisingas neturtas, ku
ris kasdieniniu darbu pelno pragyvenimą, kaip skaito
me šventame Rašte: “Dieve, neleisk, kad reikėtų elge
tauti ir neduok man didžių turtų, bet aprūpink mane 
tuo, kas yra reikalinga mano pragyvenimui” (Pro- 
30-8).

Turtingieji ne tik turi pasigailėti beturčių, bet iš
pildyti teisingumo pareigas. Darbininkų atlyginimas, 
kaip teisingumas reikalauja, turi būti toks, kad darbo 
žmonės galėtų tinkamai aprūpinti save ir savo šeimas. 
Mūsų pirmtakūnas Pijus XI šiuo klausimu sako:

“Reikia tad dėti visas pastangas, kad tėvai gautų 
ganėtiną atlyginimą, kurio pakaktų visiems šeimos rei
kalams patenkinti. Jei šių dienų pramonės sąlygos ne 
visada leidžia taip daryti, tai socialinis teisingumas rei
kalauja, kad būtų pirmučiausia padarytos tokios refor
mos, kurios užtikrintų suaugusiam darbininkui tokį 
atlyginimą. Čia bus vietoje atiduoti garbę tiems, ku
rie, turėdami išmintingą ir naudingą tikslą, yra suma
nę ir išbandę įvairius būdus nustatinėti atlyginimą už 
darbą atitinkamą šeimyninėms pareigoms taip, kad, 
šioms pastarosioms padidėjus, didėtų ir atlyginimas ir 
net, jeigu taip atsitinka, kad jo pakaktų ir nepapras
tiems reikalams.”

bėdavo. Jį kalbėti visur kviesdavo, nes labai gražiai ir 
gudriai jis mokėdavo tų laikų socialistams bei laisva
maniams kailį išperti. Kartą atsitiko, kad West Lyn- 
Įn’e jam kalbant, socialistams taip karšta pasidarė, kad 
jie per langus lauk pradėjo šokinėti.Prąkalbose jam pa
dėdavo jo draugai klierikai — Pr. Virmauskis ir P. Juš- 
kaitis. Prakalbų tikslas būdavo dažniausiai sukelti ka
pitalą palaikymui L.R.K. Moksleivių organizacijos bei 
jos organui, mėnesiniam žurnalui, “Moksleiviui”.

Klierikas Petraitis nevien pasižymėjo prakalbo
mis, bet ir kaipo geras vaidintojas, spektakliuose. Ne 
tik atostogų, bet ir mokslo metu kiek galėdamas rašė 
į įvairius laikraščius. Jo raštais—originalais ir verti
mais — nuolat, buvo “Moksleivis” papuoštas. Jo uolus 
darbštumas dar studentu esant įvairiais būdais pasi
reikšdavo.

Gruodžio 19 d., 1915 m. jis sėkmingai baigė dvasi
nę seminariją ir buvo išventytas kunigu. Trumpai dar
bavosi kaipo vikaras Šv. Kazimiero parapijoje, Worces- 
tery ir Gilbertville, Mass., pas airius. Vėliau buvo pa
skirtas klebonu į Athol, Mass. Čia atėjęs nupirko klebo
nijai ir bažnyčiai žemę. Pastatė puikią bažnyčią, įrengė 
kleboniją ir mažne visą skolą išmokėjo Nepaprastu 
darbštumu, uolumu pastatė šią parapiją pavyzdžiu vi- 

i soms Amerikoje lietuvių parapijoms. Negalima pamir
šti pirmojo Athol parapijos klebono kun. P. Meškausko, 
kuris čia buvo padėjęs tvirtą pamatą.

Vėliau kun. J. J. Jakaitis, M. I. C., įstojus į Mari
jonų Vienuolyną, gerb. Jubiliejatas buvo perkeltas kle
bonu į šv. Kazimiero parapiją, Worcester, Mass. Dides
nėje parapijoje jo darbuotė padidėjo. Jo veikla nesiri
boja parapijos sienose, bet išeina į plačią visuomenę. 
Savo aukomis remia kiekvieną prakilnų sumanymą. Jo 
dosnumą gerai žino visi Amerikoj vienuolynai ypač Tė- 

: vai Marijonai, Marianapolio kolegija, ir kitos įstaigos, 
kaip šioje pusėje, taip ir anapus vandenyno.

Malonu tad mums visiems sveikinti gerbiamą ir
Gruodžio mėnesyje kun. A. Petraitis mini 25 kuni

gystės sidabrinį jubiliejų. Dvidešimts penki metai tai 
ne trumpas laikotarpis. 25 met. bėgyje daug kas pakitė-L ~“™“ "T /.TV“ V.‘SW”S gerinamą ir
jo. Vienok gerbiamas Jubiliejatas, nors daug vargų ir' 
sunkumų pergyveno, mažai tepasikeitė.

Jau apie trisdešimts metų, kai susidraugavau su 
gerb. Jubiliejatu. Jis visuomet buvo ir yra linksmo ir 
malonaus būdo. Kur jis pasisuka, ten visuomet yra 
linksma, gyva, malonu ir skamba juokas. Visur jo da
lyvavimas yra pageidaujamas.

Baigęs Lietuvoje pradinius mokslus, atvyko Ame
rikon ir įstojo Lenkų Seminarijon, Orchard Lake, Mi
chigan. Studijavęs joje nekurį laiką, persikėlė į Šv. Ber- 
nard’o Seminariją, Rochester, N. Y.

Studentu būdamas, daug veikė. Jis buvo pirmas iš | 
kūrėjų Lietuvių Rymo Katalikų Moksleivių organizaci
jos 1912 m. Jos valdyboje per ilgus metus darbavosi. Į 
Vasaros metu per atostogas visur važinėdąvo, sakyda
mas prakalbas. Kartais vieną dieną keliose vietose kai- [

vimo jubiliejų. Lai Jūsų dvidešimts penki metai Dievo 
tarnyboje suteikia Jums ramybę ir džiaugsmą, atneša 

i palaimą, kad ateitis būtų geriausia, kad Dievas leistų 
. sulaukti ir auksinio Jubiliejaus. Draugas.

Mūsų Broliai Lietuviai, Raudonojo 
Despotizmo Pabėgėliai, Laukia 

Nesulaukia Pašalpos.

į
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Ateivių Registravimas 
baigsis gruodžio 26 d., ir 
visi nepiliečiai už nesire- 
gistravimą gali būti bau
džiami pinigine bausme — 
$1,000., šešis mėnesius ka
lėjimu, arba nubausti a- 
biems bausmėms.

Visi ateiviai, 14 metų 
amžiaus ir daugiau, priva
lo asmeniškai registruotis.

Ateivius vaikus, neturin
čius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai paštuose regis
truojami. Nereik mokėti 
jokių pinigų už ateivių re
gistravimą. Saugokitės 
nuo reketierių.

Po užsiregistravimo, vi
si ateiviai, į penkias die
nas, privalo pranešti pa
keitimą jų pastovaus a- 
dreso. Reikia adreso pa
keitimą pranešti Immigra- 
tion and Naturalization 
Service, Washington, D. C. 
Tam tikslui blankos parū
pinamos visuose paštuose.

Piety Amerikoje Kelionės 
(spūdžiai

v •

Parašė Kun. J. Paškausįas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 

i 25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadvvay, 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
So. Boston, Mass.

Nedarbo Klausimu
Reikia tikėtis jog taip bus šutvarkyta, kad kiek

vienas sveikas žmogus turės lygią progą dirbti ir taip 
pelnyti sau ir savo šeimai pragyvenimą. Mes giliai ap
gailestaujame likimą tų, o jų skaičius Jungtinėse Ame
rikos valstybėse yra didis, kurie yra sveiki, galėtų ir 
norėtų dirbti, bet negali gauti darbo, kurio taip stropiai 
ieško. Lai valstybės vadų išmintis, toli pramatąs iš 
darbdavio pusės duosnumas, kartu su greitu sudarymu 
palankesnių sąlygų, įvykdo šių sąmoningų vilčių troš
kimą visuomenės gerovei.

Darbininkų Unijos
Kadangi žmogaus prigimtis verčia jį dėtis į drau

gijas, ir kadangi yra teisinga bendromis pastangomis 
gerinti pragyvenimą, taigi negalima, be nusikaltimo 
prieš teisingumą, drausti arba varžyti darbdaviams, 
darbininkams ar ūkininkams laisvai dėtis į savo orga
nizacijas, kurių priemone jie galės apginti savo teises, 
įsigyti geresniam pragyvenimui reikalingų daiktų ir 
tinkamai gyventi.

Bet unijoms, kurios praeities amžiuose užpelnė 
Krikščionybei amžiną garbę ir profesijoms didžią pa
garbą, negalima visur nustatyti lygios drausmės ir 
tvarkos, nes tai reikia atsižvelgti į įvairias laiko sąly
gas ir žmonių būdą.

Unijos privalo semti sau jėgų iš tikrosios laisvės 
šaltinių. Unijų įstatai turi būti pagrįsti teisingumu ir 
teisybe, kad jos besirūpindamos savo luomo pagerini
mu nepaneigtų nei vieno žmogaus teisių. Unijos priva
lo rūpintis, kad palaikyti sutarimą ir įsigyti visuo- 
nės pagarbą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ką Popiežius sako apie turtuolius ir beturčius?
2. Kokio darbininkams atlyginimo Pijus XII reikalau

ja?
3. Ar darbininkams yra reikalingos unijos?
4. Ar darbininkai turi teisę dėtis į unijas ? / asm<į

Tautiečiai, atlikime savo pareigą, žmoniškumo ir 
tautinės giminystės jausmo nurodoma. Kiekvienas mū
sų turime savų asmeniškų pareigų, kaipgi jų neturėsi. 
Tačiau prie jų visų turime pridėti dar vieną pareigą.! 
ypatingą ir netikėtą: sušelpti pašalpos reikalingus savoj 
brolius ir sesers ir jų vaikučius atsidūrusius svetur pa
sėkoje mūsų brangios Tėvynės Lietuvos okupacijos per 
galingą, bet beširdį kaimyną.

Praeitą vasarą, birželio 15 dieną, Lietuva buvo kla
stingai užpulta ir perblokšta Maskvos blitzkriego ma
nevru. Lietuvos Respublikos santvarka tapo sugriau
ta, valstybės nepriklausomybė ir tautos suverenitetas 
pašalintas, o liaudis tapo įkinkyta į bolševikišką ekono
minį jungą, kuris artimai primena baudžiavą. Nors ne- j 
abejojame, kad visos tos nelaimės yra laikinos, kad 
toks diktatoriškas režimas negali ilgai tverti ir turės: 
pats sugriūti, nes laikosi teroru, ne valdomuoju prita-j 
rimu,—tačiau negalima gi tik laukti ir nieko neveikti.

Lietuvą ištikusi nelaimė mums, lietuviškos kilmės 
laisviems piliečiams, uždeda daug pareigų. Dėl to ne-1 
išsigąskime, bot atlikinėkime jas tvarkingai vieną po 
{kitos, šiandien, Kalėdų švenčių, Naujų Metų ir žiemos 
sunkumų akyvaizdoje, pirmoji mūsų visų pareiga te
būna artimo meilės moralinė pareiga: sušelpkime duos- 
niai visus, pašalpos reikalingus, svetur atsidūrusius 
mūsų tautiečius. Tik tą žmogiškumo pareigą atlikę kal
bėkime apie kitus Tautos reikalus.

Šiuomi kreipiuosi į tikybines, kultūrines ir bizniš- 
kas organizacijas, į Susivienijimus, draugijas ir klu
bus, kad paragintumėt savo narius atnešti asmenišką 
auką, nors mažytę, — kreipiuosi į kiekvieną lietuvį ko
kių pažiūrų jis nebūtų, kad paskirtų savo uždarbio da
lelę nukentėjusiems nuo svetimos invazijos. Nesvarbu 
į kurį fondą ir įstaigą auką pasiusi, — ji pasieks tikslą, 
svarbu kad auka būtų dabar ir neatidėliojant pasiusta. 
Taip darydami atliksime mielaširdystės pareigą, ką 
sąžinė liepia, apginsime savo vardą nuo pikto įtarinėji
mo būk lietuviai nesą jautrūs artimo nelaimei, rimtai 
patarnausime didžiųjų tautinių darbų programai. Te
gul žinios, kas ir kiek aukavo, bus koncentruojamos pas 
Lietuvai Gelbėti Tarybos rėmėjus ir redakcijose, Pa
siuntinybėje ar Konsulatuose. Su artimo meilės talka 
pirmyn!
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Nuoširdžiai Jūsų, P. ŽADEIKIS,
Nepriklausomos Lietuvos Atstovas

ant MAISTO

(.EROS BESĖKLĖS 3 15 oz pk igc

IŠIMTOS SĖKLOS 15oz pk 15c2

PAUKŠTIENOS PRIESKONIS pakelis V

BE AR SU CUKRUM 2 tuz. 23c

12 oz blėš. JJJc

2 Ii oz blčš. 21c

PAKELIS 1(X

CAKES 10 oz. ble 12f

svaras 23c

per ŠVENTES

Mooocoooooocecceooeoio

ŠVELNUS SURIS

ROZINKOS

ROZINKOS

BELL’S

DOUGHNUTSAI

DROMEDARY

30 oz OCEAN SPRAY spanguolių sosas

FISH FLUFF

l sv.bh.

29c

FIRST NATIONAL STORES

. GQRTON*S uounsH

Dabartinis metu laikotarpis tai vieną kart metuose, kuomet 
taupinimas yra Įvertintas kiekvienos gaspadinės, kuriai rei
kia pirkti visus extra pirkinius (ne tik valgius, bet ir dova
nas). Kiekvienas centas dabar sutaupintas palengvina val
gių išlaidom. Mes prirengė m šiuos tinkamus taupinimus 
jums.

išimti kaulukai 2 oz 23c

DROMEDARY Nainių Žievės orange, kruon, citrinų 2A oz pk Jc 

GRAPEFRUIT FINAST Rinktiniai 3 20 oz blčs 2Jfc 

RUMFORD baking pauderis

«> sv bieš. 1 sv. bičš.

14c

Keturių 1 sv. VjC 
skirtumų jaras

1 sv. bk.

šokoladai
RASVBERR1

1 sv. jaras

ARBA

2 sv. taras

a Kaip SUTAUPYT

DEC. 23

"HITE SPRAY

KEIKI!
MILTAI

Pakelis 29 C

MARVO
PURE VEGETABLE

SHORTENING

FRUIT
COCKTAIL

21c I inast —5 skir.
tingų vaisių

2 16 oz bičš. 03

Mirabel Vaisių
preservai

STRAVBERRl

17c

SPECIALIAI KALĖDOM SALDAINIAI

Sweethome—Maišyti
ŠOKOLADAI
Maišyti
millbrook
Didelis rankiusjcokeladu

5 sv. bkyuletide
Speciali* Šventėms Baksas 

I BOUNTIFUL

KIETOS
SALDAINES

99c* thin mints
baksas 29C

99c,»c



Penktadienis, Gruodžio 20, 1940

* Rytinių Valstybių Žinios••

TELEGRAMA “DAR
BININKUI”

Waterbury, Conn. — Kalėdose 
Radio programa įvyks 2 vai. po 
pietų iš WBRY stoties. Progra
mą išpildys parapijos choras, va
dovaujant komp. A. Aleksiui. 
Bus giesmių, kalbų, muzikos ir 
dainų. Prašome pasiklausyti.

Koresponden tas.

Universiteto, Canada. Jis par- 
vyks pasiviešėti pas savuosius. 
Kitas trejas mišias laikys pats 
klebonas. Vargonininaas p. Bo1- 
ke turi išmokinęs abu parapijos 
chorus, kurie pasimainant gie
dos per visas mišias Newarke 
niekad dar to nebuvo. Klebonas 
ragina visus parapijiečius, kad 
tą dieną kiekvienas išklausytų 
daugiausia mišių.

N eucarkietis.
HEWARK,N.J.

NEW BRITAIN, CONN.
Švenčiausios Trejybės par. 

bažnyčioje kalėdinė pamaldų 
tvarka bus tokia:

Laikomos 5 mišios vidunaktį, 
antros 8 valandą, trečios 9:30 
vai., ketvirtos 10:30 vai. ir pen
ktos 15 minučių iki 12 valandai. 
Pirmutines dvejas mišias laikys 
kun. Tarnas Poška iš Quebec

ueruraras norelis
Lietuviai, kurie atvykstate į Miami 
Beach, Florida, kviečiame užeiti 

mūsų modemiškai įrengtą 
viešbutį

HOTEL KODY
7643 Hardinę Avė. and 77 St.,

Miami, Beach, Florida
(1-17)

i

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN 8T. Tel. 6-1944
VVORCESTER, MASS.

275 Main SU Webster, Mass.
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Linksmiausių Kalėdų

Visiems Naujos Anglijos Lietuviams

Parapijos vakarienė įvyks 
gruodžio 31 d.. Naujų Metų iš
vakarėse, šv. Andriejaus para
pijos salėje, Stanley ir Church 
gatvių kampas. Kadangi ši va
karienė yra rengiama paminėji
mui 45 metų nuo parapijos įsis- 
teigimo, tad klebonas M. Pankus 
ir parapijos komisijos nariai 
nuoširdžiai kviečia parapijiečius 
dalyvauti ir pasidžiaugti parapi
jos gyvavimu ir prabėgusia dar
buote. Patartina bilietus įsigyti 
iš anksto, kad būtų lengviau, 
komisijai nuspręsti vakarienės 
išlaidos. Bus graži meninė pro
grama ir šokiai. Turėsim progos I • 
viens kitą pasveikinti Naujų L 
Metų ankstyvu rytmečiu. Bilie- j£jo’ 1*5 d 
tus galite įsigyti pas komisijos 
narius.

Visos lietuvės, kurios turės naujus I. 

J. FOX kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų 

galės su kuo nors pasidžiaugti. Tai gra

žiausia Kalėdų dovana, nes merginos ir 

moterys gal nemėgsta nieko geriaus, 

kaip tai, turėti vėliausios mados elegan

tiškus kailinius.

Bernardas Koraitis

įduota Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Lietuvos sušelptieji bus dėkingi 
Bridgeporto lietuviams ir jų va
dui kun. J. V. Kazlauskui. Labai 
gerai, kad ir mūsų kolonija ne
pasiliko nuo šio svarbaus reika
lo. Prakalbose matėsi ir kitas 
svetys, kun. B. Gauronskis.

Kalėdos jau arti, bernelių mi
šios bus 6-tą valandą ryto, o ki
tos bus 8, 9,10, ir 11 valandomis. 
Chorai rengiasi giedoti gražias 
Kalėdines giesmes.

t

WATERBURY, CONN.

Sausio 5 d. bus koncertas p- 
lės J. Žukauskaitės. Bilietai jau 
platinami. Taipgi vaidintojai su
vaidins gražią komediją “Aš 
Numiriau”. Dainininkai ir cho
ras sudainuos kelias dainas. Bū
tų gerai, kad tikietus įsigytu- 
mėte iš anksto, nes salė neper- 
didelė ir gali trūkti vietų. Pub
likos tikimasi daug ne tik iš

Dėmesio
L.D.S. 5 kuopos paskutinis 

šiais metais susirinkimas įvyks 
22 d. gruodžio, 1 vai. po pietų, 
Šv. Juozapo parap. senos moky
klos kambaryje.

Šiame susirinkime turėsime 
išrinkti valdybą dėl ateinančių 
metų. Todėl prašome visus na
rius atsilankyti į šį svarbų susi
rinkimą. Be to bus išduoti rapor
tai iš visų metų kuopos veiki
mo. Bus perskaitytas praneši
mas iš LDS. Centro ir iš Conn. 
Apskričio suvažiavimo.

Nariai-rės, kurie esate skolin
gi už “Darbininką”, malonėkite 
atsilyginti per šį susirinkimą. 
Atsilankykite į susirinkimą pa
tys arba perduokite pinigus ko
kiu nors būdu.

J. Totilas, kp. rašt.

i Bridgeporto, bet ir iš apylinkių. 
B O.

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

Visi skelbkitžs “Darbininke”.

411 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

ISTORIJOS, BELETRISTIKOS-LITERATUROS 
KNYGOS

ŠVENTĖMS DOVANOS

Ankstyva Mirtis.
Gruodžio 10 d. po ilgos ligos 

mirė a. a. Airina Buggie (Kar- 
dokaitė), sulaukus 28 metų am

žiaus. Paliko nuliūdime savo 
jauną vyrą, mažą dukrelę ketu
rių metų amžiaus, savo tėve
lius, šešis brolius, močiutę, ir 
daug giminių.

Prie velionės karsto buvo su
dėta daug gėlių bukietų ir šv. 
mišių užprašymo vokelių.

Palaidota iškilmingai gruo
džio 14 d. Šv. Marijos kapuose, 
šeimos lote. Tebūna amžinas po
ilsis jos vėlei, ramybė ir paguo
da nuliūdusiai šeimai.

L.D.S. Connecticut Apskričio 
suvažiavimas įvyko mūsų kolo-

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

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

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

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

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

Viešnagė šeštokuose. (Pranaičių Julės) ..........  2.00
“žvaigždės” ir jos leidinių paminėjimas 50c.
Musų Spaudos Darbininkų Vargai ...................................... 75c.
Amerikos Lietuviai XIX šimtmetyje T. I. ............. 3.50

Moksleiviams ir šito laikraščio skaitytojams nulei
džiama 50%.

Adresas užsakymams ir prenumeratai:

A. MILUKAS & CO.,
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa

i PASIPUOŠKITE
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3.50nijoj pereitą sekmadienį, gruo- ’pat momentu p.J. Medonis griež- 
------------- Suvažiavimas buvo tai pasipriešino, pareikšdamas, 
vienas iš pavyzdingiausių. Buvo kad jeigu kuris nors lietuvis įsi- 
atvykę skaitlingai atstovų iš ke- žeistų, giedant Amerikos ir Lie- 
turių kuopų. Suvažiavimo sesiją tuvos himnus, tai tas nevertas 
atidai ė klebonas M. Pankus. Po 1 nei lietuvio vardo. Internacio- 
maldos pasakė gražią jausmingą • nalas, tiesa, ir nebuvo giedamas, 
kalbą apie darbininkų padėtį, i bet Laisvės choras atsisakė gie- 
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yra daugiausia skriaudžiami. ’ 
nors darbininkai yra reikalin-Į tain radio chorais. j tais, kur skaitlingos minios su-Į
giausias ir svarbiausias valsty-j Reikia taip pat priminti, kad į eidavo pagarbinti gimusį kūdi- 
bės luomas. Jis ragino visus uo-p. Pilkauskas visą kreditą gau- kelį. Dabar sunkioj priešo pries- 

i iiai pasidarbuoti, kad visus susi- i na nuo ižd. Giraičio, kuris p. Pil- paudoj yra sunku turėti tokias 
* pratusius lietuvius sutraukti L. kauskui yra vienintelis ramstis, iškilmingas pamaldas bažnyčio 

Tad daug nerašydamas, kvie-lse kaip praeityje. Taigi mūsų
! i

čiu visus klubo narius atsilankyt j Amerikos lietuvių katalikų šven- 
penktadienį (December 20 d.), 
ir jūs patys šį kartą išsirinksite 
valdybą, kuri nebijotų pasisaky
ti, kad mes lietuviai ir dėl Lietu
vos kovosime tol, kol ją išva
duosime iš Rusijos vergijos. Ga
na komunistams mus už nosies 
vedžioti ir mus mulkinti. Mes 
esame šimtu nuošimčių lietuviai, 
bet neparsidavėliai komunistai. 
Brangūs klūbiečiai, atvykim vi
si ir išsirinkim tokią valdybą, 
kuri geriausiai tvarkytų klubo 
reikalus ir kurios lietuviškais 
darbais mes visi džiaugtumės.

Raporteris iš East Hartford.

Iš paduotos programos galima 
spėti, kad choras yra užsibrėžęs 
atlikti sunkių užduotį, kad tik 
pakėlus lietuvių vardą svetim
taučių tarpe ir savo gražioms 
giesmelėms, kurios nuo senovės 
buvo giedamos mūsų tėvynėj 

i Lietuvoj ir jų graži melodija 
pareikšdamasa, kad darbininkai. doti Amerikos ir Lietuvos him- skambėjo didžiose ir erdviose 

skriaudžiami,' nūs su Šv. Cicilijos ir New Bri- ■ Lietuvos bažnyčiose Kalėdų ry-

D. S. Apskričio dalyviai pada
rė gražų nutarimą, paskiriant iš 
Apskričio iždo auką labdarin
giems darbams.

Po sesijų atstovai buvo pavai
šinti skania vakariene, kurią pa
gamino ponios O. Gudinienė ir
O. Jeninienė. Vakarienėj daly
vavo klebonas M. Pankus, kun.
P. P. Kartonas ir kun. J. Kripas. 
Laike vakarienės pareikšta taip 
pat daug gražių minčių.

i

t!

75c.
4.50

. 1.50
50c.
3.00 

. 2.50 
.. 75c

1.00 
. 1.00

ta pareiga yra pasirūpinti palai- ; 
kyti savo kalba giesmes ir dai- ; 
nas šioje išeivijos šalyje. i

Ši programa bus perduota 
penktadienio vakare, gruodžio 
20 d., nuo 9:30 lig 10:30 valan
dos, iš stot. WELI New Haven, 
Conn. Visi kurie galit atsilankyt 
į bažnyčią pasiklausyti ir paro
dyti jaunimui, kad jūs tikrai į- 
vertinant jųjų darbą ir jų pa
stangas. Taipgi, kurie negalit, 
tai neužmirškit pasiklausyti ra
dio. Kolonijose taipgi bus labai 
gerai girdėti minėta programa, 
nes stotis yra gera.

Kuriems teks girdėti minėtą 
koncertą, patartina parašyti at
virutę į stotį, vardu Lithuanian 
Christmas Program. Tokiu būdu 
parodysit, kad dažniau pagei- 
daujat lietuviškų programų.

Širdingai sveikinu kleboną 
kun. E. Gradeckį, p-nią A. Kri- 
pienę už padėtas pastangas, kad 

bangomis iš stoties WELI. Pro^avus progą’ lietuviškli
giesmių programą per radio. 
Taipgi sveikinu Šv. Kazimiero 
parapijos chorą ir linkiu geriau
sių sėkmių gražiai išpildyti savo 
užduotį.

Brockton, Mass.

Telephone 600

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

LABELL FURNITURE CO
50 Center Street

J Linksmiausių Kalėdų Švenčių

ii ii
iii!

progaŠv. Kalėdų švenčių 
sveikinu visus L.D.S. narius-es, 
ypatingai Connecticut apskričio, 
ir visus new-britaniečius “Dar
bininko” skaitytojus. Lai Kūdi
kėlis Jėzus laimina m$sų visus 
reikalus. B. Mičiūnienė.

Sekmadienio 10 vai. yra ma
lonu klausytis gražių lietuviškų 
dainelių oro bangomis, kurios 
transliuojamos iš stoties WNBC. 
Radio programa yra labai gra
žiai vedama. Programa trans- 

£ I liuojama ir didesnių švenčių die
nomis.

Radio vedėjas praneša, kad 
Kalėdų dienoje radio programa 
bus transliuojama 3,15 vai. iš tos 

ĮĮ pačios stoties. Programa bus la- 
b bai graži. Klausytojas.

Kalėdinių Giesmių Koncertas 
Oro Bangomis.

Parapijos naujo ir energingo 
klebono kun. E. Gradeckio ir 
vargonininkės p-nios A. Kripie- 
nės pastangomis įvyks kalėdinių 
giesmių koncertas bažnyčioje, 
kuris bus transliuojamas oro

t)

HARTFORD, CONN.
Klūbieėių Dėmesiui.

gramą išpildys pasižymėjęs šv. 
Kazimiero parapijos choras, va
dovaujant mūsų gabiai ir suma
niai vargonininkei p-niai A. Kri- 
pienei.

Šis koncertas bus nepaprastas 
ir pirmutinis lietuvių bažnytinis 
koncertas, perduotas oro bango-

BRIDGEPORT, CONN

Ouality Upholstering Co
ANDRIEJUS KASPARAS, sav.

Jei nori turėti puikų, elegantišką parlor setą, užsi
sakykite pas mus. Mes padarome stipriai, gražiai ir 

labai pigiai. Mūsų dirbtuvėje atliekami darbai 
pirmos rūšies.

Jei turi seną setą, mes perdirbsime ir bus kaip nau
jas. Pašaukite mus apskaičiavimui. Apskaičiavimą 

atliekame dykai.
10 Arthur St., Brockton, Mass.

Tel. Brockton 7718

Nors neesu daug pasidarba- mis visai Conn. valstijai. Prog- 
vęs klube, bet matydamas klūboĮramą sudarys sekančios gies- 
valdybos darbus neesu jais pa- — 
sitenkinęs. Kurie 
kote susirinkimus, 
stebėjote, kad pirmininkas 
kauskas nenoriai visuomet 
džia kalbėti nariams, kurie 
retų pareikšti savo mintis Lietu
vos likimo reikalu. Ponas Pil
kauskas ir Taraška kalba visuo
met dirbtinai ir apgaulingai. 
Pav. p. Taraška pareiškė laike 
klubo atidarymo svetainės, kad

•; būtų giedamas internacionalas, 
j i nes klubo nariai, giedant Lietu- 
A vos himną, gali įsižeisti. Tuo

i! ! 
i! 1 
I 

i! 
i!

i!
i! 
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lan- 
pa- 
Pil- 
lei- 
no-

mes: angliškai “Silent Night, 
Holy Night” — Gruber. “Hark! 
the Herald Angels Sing” —Men- 
delssohn. Pamokslą apie taiką 
pasakys klebonas kun. E. Gra- 
deckis. Lietuviškos Kalėdų gie
smės bus giedamos sekančios: 
“Naktyj Tyloje", “Sveikas Jėzau 
Gimusis”, “Gema Kristus Vieš
pats” ir “Adeste Fideles”. Solo 
išpildys p-lė Ona Dubinskaitė, ir 
Adolfas Stadalninkas. Palaimi
nimą suteiks gerb. svečias kun. 
Petras Kartonas, iš New Britain, 
Conn.

Pereitą sekmadienį, parapijos 
salėje, įvyko prakalbos Lietuvos 
reikalais. Žmonių susirinko 
daug; kalbėjo “Amerikos” laik
raščio redaktorius J. Laučka ir 
tik atvykęs iš Lietuvos svetys 
kun. Juozas Prunskis. Abu kal
bėtojai labai gražiai nušvietė 
Lietuvos dabartinę padėtį, ir pa
bėgėlių šelpimo reikalą. Buvo 
padaryta rinkliava, kurioje su
rinkta $32.00 su centais, ir per-

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Mūsų naujos metodos kirpimas — 
“Hairline Cut” yra labai lengva 
palaikyti gražų plaukų stovį. Mes 
nukerpame, sugarbeniojame ir pri
taikome tinkamą veidui. Tik pa
bruk plaukus šukomis ir sugarbe- 
niavimas ateis į naturalę vietą — 
kaip turi būti.

Dėl Kalėdų Speciales Kainos
New Ray Gold Stamp Permanent Wave reguliarė kaina ................ $8.50

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

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

Garbeniavimai — Permanents ...........................nuo $2.95 iki $10.00
Pas mus nereikia laukti — dirba 7 patyrusios

plaukų garbeniuotojos

Sutaupysi Pinigų
pirkdama Caspers economical Beauty Shop knygelę 

Knygutės vertė —

$5.00 parsiduoda 
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo $5.00 vertės atliksime 

už $4.00. Pasinaudok kuponais. 

$12.50 už $10.00 
$12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už $10. 
širdingai laukiame Jūs atsilankant.

\-Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

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

TELEF. ŠOU 4645
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VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Southbostoniečiai turėjo pro
gos sužinoti, kad woreesterietė 
panelė artistė Stočkiutė daug 
pagelbsti Lietuvos pabėgėliams, 
sustojusiems Vokietijoje.

Gruodžio 22 d., 3 v. p. p., baž
nytinėje salėje, W. 5th St., Ma
rijos vaikelių Draugija ruošia 
savo metinį kalėdinį vakarėlį. 

Bus vaidinama veikalėlis, teikia
mos dovanos ir rodoma krutami 
paveikslai. Visi kviečiami į vai
kų vakarėlį.

Antradienį yra pasninkas, vi
gilija, prieš šv. Kalėdas.

Tą dieną, šv. Petro parapijos 
bažnyčioj 3.30 v. p. p. bus klau
somos išpažintys.

7.30 v. v. bus Novenos baigi
mo pamaldos ir klausomos išpa
žintys.

Kalėdų šventėje šv. Mišios bus 
laikomos šiomis valandomis: vi
durnakty, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11.

LIETUVOS DUKTERYS 
TARĖ DALYVAUTI 

BANKIETE

naują namą, Dorchester ir Tu- 
dor Sts., jį pašventinti. Prie 
progos naujo namo savininkai 
padarė ir vaišes.

NU-

DARBININKAS
kiai kalbėjos apie Hįtlerį. petuo — PaganinirMolinari, Or-
Žmonėms uždrausta viešai cnestra; Wassail Son—Vaughan 
melstis UŽ areštuotus kuni- Williams, a Capella Chorus; Pol-į 

Nekuriu vienuolynų, ka from “The Bartered Bride”— 
kad Smetana, Orchestra; Christmas 

■Warren; tVhite Horses 
iŠ of the Sea—Warren, Mr. Crooks

i

iand Orchestra; Meditation from

FORDO RADIO VALAN- When I View the Mother-Vo- PierU gimimo metrikų, 
DOJE DAINUOS Rl-

CHARD CROOKS

gus. J
naciai pareikalavo, 
priimtų ir pagyvendytų vo- Candl 
kiečius atvažiavusius 
Besarabijos.

I

irKalėdų dieną, 3 vai. p. p., 
7 v. v., bažnytinėje salėje, rodys 
tris valandas iš didelio teatro, 
krutamus ir kalbančius paveiks
lus, k. t.: “Danger Flight”, 
“Christmas Around the World”, 
“Songs and Bullets”, “New Half 
Back”, ir keletą kitokių. Įžanga 
vaikams 5c., suaugusiems 15c.

Visi kviečiami dalyvauti.

Gruodžio 17 d., kun. Pr. Vir
mauskis ir Tėvas misionierius 
Alfonsas, C. P., buvo parvežti į 
graboriaus Juozapo Kasparo

DAKTARAI

Gruodžio 10 d., bažnytinėje sa
lėje įvyko nepaprastai skaitlin
gas priešmetinis Lietuvos Duk
terų po globa Motinos Švč. drau
gijos susirinkimas. Perskaičius 
laišką, kviečiantį į mūsų mylimo 
ir didžiai gerbiamo kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus pagerbimo ban- 
kietą, Municipal Building salėje, 
gruodžio 29 d., So. Bostone. Vi
sos su entuziazmu vienbalsiai 
nutarė dalyvauti bankiete. Taip
gi nutarė draugijos vardu įteik
ti ir dovanėlę.

Draugija nutarė ruošti į pa
baigą sausio mėnesio, žiurstų ir 
kaklaryšių balių, kokio dar Bo
stone nėra buvę.

Buvo skaitytas kun. Vengro iš 
Argentinos laiškas. Narės suži
nojusios bostoniečio misijonie
riaus padėtį sudėjo čia pat $10.- 
5Q, kurie bus jam tuoj išsiųsta. 

VALDYBOS RINKIMAS
Išrinkta beveik visa senoji 

valdyba, būtent:
Pirm. Eva Marksienė; vice- 

pirm. B. Gailiunienė; prot. rašt. 
O. Ivaškienė; fin. rašt. M. Mor- 
kunaitė; iždininkė O. Staniuliu- 
tė; maršalka O. Mizgirdienė; 
knygų peri.—B. Ciunienė ir O. 

Siaurienė. Direktorės P. Juškie
nė, T. Ašmenskienė, O. Židonie
nė. M. Galinienė, J. Rakauskie
nė.

Jaunas ūkininkas, Ge- 
rald Reyenga, 17 m. am-, 
žiaus, laimėjo dovaną ka- ma: 
rališkų gyvulių parodoje, 
Kansas City, Mo. Konteste 
dalyvavo 230,000 kontes- 
tantų.

Richards Crookas. garsiausias 
Amerikos tenoras, sekmadienį, 
gruodžio 22 d., 9 vai. vakare iki į 
10 v. ĖST laiku išpildys gražų 
programą. Gros symfonijos or- ' 
kestra, susidedanti iš 75 muzi
kantų.

Bus išpildyta sekanti progra-

ris, Mr. Crooks and a Capella 
Chorus: Waltz, “Gold and Sil
ver”—Lehar, Orchestra; Nativi- 
ty — 14 Century Carol,

■ Crooks, chorus, audience
Iorchestra.

Overture to “Pinocchio” —j 
Toch; Comfort Ye from “The| 
Messiah”

Naciai Areštavo Katalikų 1 
Kunigų

I
i Į

Berlynas, gruod. 19 —i 
Nacių policija areštavo šv.! 
Mato parapijos kleboną, 
buk jis pamoksle nepalan-

CAMBRIDGE, MASS.
Kalėdų šventėje šv. mišios bus 

12 vai. vidurnaktyje, 7, 8:30, 10 
ir 1:30 valandomis. Kitos mišios 
bus tarpais paskelbtų šv. mišių.

Po piet 3 vai. bus mišparai ir 
vaikučiams bus duodama Kalėdų 
dovanos.

i

i

1

Mr. 
and

Nereik Neštis Pirmų Popie 
rų Nei Gimimo Metrikų 

Einant Registruotis
Klausimas — Ar turiu su

— HandeI: Moto Per-' savim turėti pirmas popie-

ir gimimo metrikus, 
einu' užsiregistruoti

ras 
kai 
sulig Ateivių Registravi
mo Įstatymo? Ar turiu 
neštis savo fotografiją?

Atsakymas — Ne. Tik iš 
kalno reikia peržiūrėti in
formacijas ant pirmų po- 
nieru ir arimimo metrikų, 
kad galėjus paduoti infor
macijas apie gimimo die
ną ir vietą ir apie pirmas 
popieras. Nereik jokių fo
tografijų. Common Coun- 

• cil for American Unity iš
leido 64 puslapių knygutę 

■ apie Aiien Registration, 
kuri duoda pilniausias in- 

Į formacijas apie ateivių re- 
| gistravimą. Knygutės ko- 
. pijąs galima gauti iš Com
mon Council for American 
Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City. FLIS.

IVAIROS SKELBIMAI
——---------- 14^4---------- -  ■ —

Telephone
80. BOSTON 

1058

Bay VlewMotor Service
BTUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2880
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. ▼ 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

O. tvaskienė, rašt.

RUOŠIA ĮDOMIĄ MENO 
PROGRAMĄ

Tel. TROvvbridge 6330.

JohnRepsNs.M.D. 
(REPŠY?)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
CamorMge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Dr. J. C. Landfts
(Seymour)

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

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

Teko sužinoti, kad kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus pagerbimo ban
kiete, kuris įvyks gruodžio 29 
d., 1940, Municipal Building sa
lėje, 6 vai. vakare, S. Bostone, 
įvyks įdomi meno programa. 
Muzikas Rapolas Juška ruošiasi 
su savo solistais—solistėmis, da
lyvius, ir garbingus svečius pa
linksminti žavinčiomis dainelė
mis. Vaikučių grupė, vadovau
jant p. O. Ivaškienei, pašoks 
tautiškus šokius: “Kepurinę”, 
“Kalvelį” ir vieni berniukai (al- 
toristai—altar boys) pirmą kar
tą Bostone, pašoks seną lietuvių 
šokį “Mikytą,” su lazdomis.

Tik nepamirškite iš anksto bi
lietą įsigyti, nes paskutinę die
ną jų negalėsite gauti. Rap.

Gruodžio 12 d. staigiai mirė 
Adomas Baranauskas. Velionis 
paliko nuliūdime du sūnų —Jo
ną ir Vincą,-ir dvi dukteris — 
Aldoną ir Marijoną. Velionis 
taipgi paliko žmoną, kuri gyve-i 
na Lietuvoje. -Pirmadienį iškil
mingai palaidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo parap. bažnyčios šv. i 
Mykolo kapuose. Tegul svetima 
žemelė būna rami tau ilsėtis.

A. a. Adomo Barausko šeimai 
nuliūdymo valandoj reiškiama 
gili užuojauta.

I

Sekmadienį, grdž. 16 d., Cam
bridge LDS. 8-tos kuopos įvyko 
susirinkimas. Apsvarsčius svar
biuosius reikalus, išrinkta dele
gatai, kurie sekmadienį, gruodž. 
22 d. vyksta į Norwoodą, kur 
įvyksta Naujosios Anglijos Aps
kričio suvažiavimas. Delegatais 
išrinkta šie asmens: N. Norbu- 
tas, A. Zaveckas, P. Kadaitis, 
A. Vinciunas ir J. Mockevičius.

AUDŽIA LIETUVIŠKAS 
JUOSTAS

Mūsų parapijoj prasidėjo No- 
vena prie Saldžiausios Jėzaus 
Širdies. Novenos tikslas —mel
stis už taiką. Novena įvyks tik 
rytais, ir tęsis iki Kalėdų. Pa-Į 
rapijos kleb. Pr. Juškaitis prašo į 
visų, kuriems sąlygos leidžia, i 
skaitlingai lankytis pamaldose. ;

| 

i

534 Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Tel. Kirkland 7119

Jau kelintą savaitė, kaip Mari
jona Valatkienė su savo mamyte 
Rože Pivoriūniene audžia lietu
viškas juostas, išmargintas įdo
miais raštais ir spalvomis. Tas 
juostas audžia berniukams (jų 
bus 10) kurie, kun. Dr. K. Urbo
navičiaus pagerbimo bankiete, 
gruodžio 29 d., Municipal build
ing salėje tautiškai apsirengę ir 
tomis juostomis susijuosę, šoks 
“Mikytą”. Rap.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Per šv. Kalėdas Cambridge 
Nekalto Prasidėjimo parap. baž
nyčioje bus laikoma šešerios Šv. 
Mišios. Pirmos Mišios vidurnak
ty 12 vai., o kitos sekančiai: 7 
vai., 8:30 vai., 10 vai., 11 vai., ir 
11:30 valandomis. Tą pačią die
ną tuoj po pietų, parapijos sve
tainėje, kleb. Pr. Juškaitis ir vi
karas A. Baltrušiūnas išdalins 
mokyklos vaikučiams kalėdinius 
saldainius.

Visiems “Darbininko” skaity
tojams linkiu linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų.

Jūsų Cambridge koresp. A. D.'

Parihe LpMfas MD , 
(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal šutartj.

Gruodžio 13 d. “Darbininko” 
numeryj tilpo pp. Juozo ir Onos 
Guzevičių padėka visiems, kurie 
suruošė bankietą juos pagerbti, 
padėka už sveikinimus, dovanas 
ir t.t. Korektorius per klaidą 
praleido šiuos vardus: pp. Jas- 
kevičienė, Jarušienės ir Jakuns- 
kienės. Todėl atsiprašome už pa
darytus nemalonumus.

Tikro Ale

Čia yra didelis skirtumas tarp paprasto

Ale ir PiCKVVICK. Reikalinga tik vienas

stiklas tą surasti!
n I

BUTELIUOSE IŠ KRANO

PICKWICK
ĮVAIRŪS skelbimai

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Dlstance 
Moving

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

MEWED BY HAFFENtEFfcR B CO.. Ine, Bo0»n. MalI„ B8EWERS SINCS 1870

AR JAUČIATĖS NUVARGĘ 
-BE VIKRUMO?

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

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
'i Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
| PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate &* Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON. MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483

COAL-COKE-OIL

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oit Burners

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

Šou. 0346

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

I
I Juozas M. Diils

Laikrodininkas< *I s
Parduodu Įvairiausios rūšies auk

sinius ir sidabrinius daiktus. 1

i
Taipgi ir pataisau.

388 WEST BROADVVAY
3o. Boston, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengfijaa. 
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminu*. 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston. 
TEL ŠOU 1452 

Apskaitllavimal ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS BIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

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

Gyvezz. vieta: 838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2637.

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait
rumas. imkite FEEN-A-MINT. Ta 

! malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry- 

. te jausite tikrą palengvinimą ir at- 
i gausit vikrumą. Jaunų ir senų mili- 
i jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
| MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu- 
! sipirkit FEEN-A-MINT šiandieni

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

MIRĖ
Gruodžio 19 d., 8 vai. rytą mi

rė Antanas Kirkliauskas, 52 m. 
amž.. gyv. 736 E. Sixth St., So. 
Bostone. Pašarvotas tame pačia
me sesers Uršulės Ivaškevičienės 
name. Laidojamas pirmadienį, 
gruodžio 23 d., 9 vai., iš Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčios Nau
jos Kalvarijos kapuose.

WOODSTOCK
T Y P F. W R I T E R S

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTY

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

Tel. Ded 1636

. ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mbr®.

O. A. Zalets*-; F. e. Zaletskas 
Graborai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir n ik t] 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tek ŠOU Boston 2609
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PASAULIS IR ŠV. KALĖDOS
■ JSS£

■ ■ ■ ■ 2;

^iau rūpi ką Kalėdų Dėdu
kas atneš už mažojo Kūdi
kėlio Jėzaus užgimimą. Ir 

* įkas už tai kalti? Ne kas ki
etas kaip tėvai.

I Dar mūsų lietuvių tautos 
maloniausi^ žmonės’ ačiū Dievui’ nežiū’ 

____ _ rašy- rint kur 8Yvena» nenrarado 
toje, tapyboje ir muzikoje, 
Koks žmonijos gyvenime į- 
vykis turi tiek išpintų pa-‘ 
sakų ir pasakėlių už mūsų 
dieviško Karaliaus užgimi
mo įvykį? Visa pasaulio 
turtingiausia poezija, dai- . ... tv , ,
liausią literatūra, švelniau- 1J\S1į?.vos Problema, 
si mistiški muzikos akor- lietuviai Pr]Pa-
dai neprilygs prie šių šv. f J.st;a Dėduką, bet tik tiek 
Jono Evangelijoje užrašy- kiek J1? Pasideda pne ben- 
tų žodžių: “Žodis įsikūnijo drojo sv. Kalėdų dziaugs- 
ir gyveno tarp mūsų.” Jo- ™.°* Atimlume^Kūčias sy. 
no 1 14 j Piemenėlių misiąs, kaledi-

’ i nius giedojimus, ir kas be-
Šv. Kalėdų dvasia yra liks iš šv. Kalėdų?! Tuštu- 

pati Kristaus dvasia. Ir ma ir nykuma, kurią reikš- 
šioji dvasia sudaro mūsų miai nutukęs Dėdukas ne- 
džiaugsmą. Bet pasaulis užpildys, 
jos nepažįsta. Jis seka sa
vo mąstymo būdus ir svei
ku sanprotavimu neužsii
ma. Jis teieško, kaip dabar
tiniai karai įrodo, pasek- 
mingumo užviešptavime; 
jis reikalauja sąvasties be 
teisių. Tokiu tad būdu, jis 
prašalina dieviškąjį kūdi
kį, Jo šventą Motiną, ir šv.

*c-

A. P. Sandys
Šv. Kalėdos yra seniau

sia Krikščionybės šventė, j 
Krikščionybė prasidėjo su 
Kristaus atėjimu. Ir su šia 
švente atėjo viskas kas'w _ v.-_ _.
gražiausia, maloniausia, žmones, aciu Dievui, neziu- 
tobuliausia moksle, rašy- fin^.kur ^•Yve^a’ neprarado 

kos. Ir tai dėlto, kad “lie
tuvių tautos būdo vienas iš 
pagrindinų požymių — yra 
jos religingumas”. (Stud. 
Žodis, Lapkr. 1940, Vol. 8, 
No. 9 — “Tautų Paskirtis 

” E.

Kas gi užgins Kūčių va
karo reikšmingumą? Ma-! 
nau, net ir mūsų nuklydęs 
pasigailėjimo vertas, ko
munistes, už kurį Kristus 
taip pat savo švč. Kraują 
praliejo, savo juodose gy
venimo laikotarpiuose pri
simena tas džiaugsmo va-

Kalėdos Artėja! ’ o : I

wc:Tas laikas taip bėga, ir nepastebėję' 
Mes staiga išgirstam — Kalėdos artėja; 
Per radiją girdis skirtingos jau dainos 
Ir išvaizda miesto po truputį mainos.

Krautuvių vitrinos štai ima jau puoštis, 
Biznieria iš anksto sušilę im’ ruoštis, 
Vis girdi skelbimus: ‘‘Dalykai ne brangūs!” 
Praspoksai daug laiko į krautuvių langus, 

mes Kalėdų nekantriai jau laukiam;

Alg. Vargas
»■

vai. po pietų ir 7.30 vai. vakare- 
Ryte atnašaus šventas mišias 5.- 
30 vai. ir išdalins Šv. Komuniją. 
Lauksime šio svečio atvykstant.

NASHUA, N. H.— -
Šv. Kazimiero Parapija1 ■

LDS. 74 Kp. Susirinkimas 
j Sekmadienį, gruodžio 29 d., 
1940, 2 vai. po pietų, LDS. nario 
A. Kikučio namuose, 310 Spruce

:St., Manchester, įvyks metinis Pranciškaus parapijos vargoni 
-------- _• -i . .

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Visi
Kalėdines dainas per radijo traukiam, 
Nors tas mūs laukimas atrodo vieningas, 
Bet priežastis turim visi tam skirtingas.

Štai pavyzdžiui — jauną studentą paimkim, 
Lyg parodai vargšą viešai iškabinkim 
Ir tuoj pamatysim — Kalėdų jis laukia; 
Mokyklos per šventes juk mokslą nutraukia! 

Pažįstu aš vyrą, kurio žmona rūsti, 
Per šventes jis vargšas galės atsipūsti: 
Jis jųjų taip laukia, nes tikis, kad žmona 
Jam nedraus ištuštint alučio uzboną.

Sutikę jaunutę ir grakščią mergaitę, 
Mes tuoj pastebėsim — veideliai nukaitę, 
Kai ji man pasako: “Artėja Kalėdos”, 
Tai prieš akis stovi jai deimanto žiedas.I

i Taip mūsų kiekvienas su priežastims savo 
i Laiką lig švenčių nekart apskaičiavo;
> Teliek prie krūtinės tik ranką pridėti, 
Ir švenčių laimingai sulaukt palinkėti.

Kalėdų Švenčių Laukiant

Kaip praeitais metais taip ir 
šįmet vakare, prieš Naujus Me
tus, parapijos salėje įvyks įvai
rumų programa: teatrėlis, dai
nos ir muzika. Bus galima gauti 
užkandžių ir bus proga visiems 
sueiti ir linksmai praleisti vaka
rėlį, belaukiant Naujų Metų. Tą 
vakarą parapijos jaunimas ren
gia kelis dramos veikalėlius, vie
nas iš tų “Amerikos Kaimo Mo
kykla”, yra labai juokingas far-I

. sas.

i

Atsilankė pas mus ir atnešė 
plotkeles Jurgis Stačiokas, šv.

LDS. 74 kp. susirinkimas, j kurį 
nuoširdžiai kviečiame visus na
rius dalyvauti ir užsimokėti savo 
duokles už ateinančius metus.

ninkas iš Athol, Mass.

I
I

i į

Saldžiausios Širdies 
ties Jėzaus Draugijos 
susirinkimas įvyksta 

mėn. 5 dieną, 3 vai 
sekmadienį, Knights of Colum- j - 
bus salėje. Visi turite dalyvauti nas* kun 
šiame metiniame susirinkime. kun. J. Bucevičius ir panelė Ber- 

- 'nice Andrikiūtė. Laimėjo dova-
L.D.S. 113 kuopos metinis su-, nas už pasekmingi ausi us kvoti- 

sirinkimas įvyksta sausio 5 die-!mus sekančios mergaitės —Vir
iną, 4 vai. po pietų, sekmadienį, 
! Knights of Columbus salėje. 
Kviečiame visus “Darbininko”

Jadvyga Zenavičiutė greitai skaitytojus dalyvauti, nes bus 
sveiksta Clover Hill ligoninėj po svarbus susirinkimas. Visi turi- 
apendiko operacijai, kurią pada- te užsimokėti už “Darbininką” 
rė daktaras J. Pash. ------------------

I

I
LAWBENCE, MASS.

Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioje žmonės uoliai lankosi j
Novenos pamaldas už taiką.

j

Gruodžio 16 d., liko palaidota 
a. a. Emilija Gresko, o gruodžio 
7 d., M. Petkevičius.

Jau ir vėl Kalėdų šven- likais. Tačiau dauguma,
Juozana iš savo tarDo landas, kurias praleido sa- tės atėjo. O karas dar da- katalikų, atvažiavę į šią 

K a ii c Krista vo dvynėj Lietuvoj šv. Ka- rosi baisesnis, diktatoriai laisvės šalį, išsižadėjo ka
rietoje’ Nupilvusi rau- !ėd? atvakaryj* Nemanau, be pasigailėjimo lieja ne- talikiškų pareigų ir Dievo, 
donveidį žilabarzdį’ Dedu- atmintieT^braukė '7Z ?mOniU kraują’ D?U‘ Da‘js nukryPėJ\li«t>™U
ka. Ir šis Dėdukas atsto- gy1“ žmonių jau nematys prikaišioja k a t a 11 k ams,ką. Ir sis Dėdukas atsto- mįntos duonos laužymą 
vau ja pasaulini gerumą, /nors iis tai 
laimę, ir senoviškumą! Šis ■ ■ 
senelis yra žinomas Kalėdų 
Dėduko vardu. Pasauliui 
jis pavaduoja Kristaus as
menį. šis senelis savyje nė
ra blogas asmuo, ir patys 
žmonės jį palaiko geru. Jį 
atlanko ‘savo sūnelių ir 
dukrelių vedini, maloniai 
su juo pasišnekučiuoja ir 
supažindina savo vaikelius 
su jo asmenimi.

Viskas būtų gerai, jei da- ir jo puikybė nurodė tai 
lykas tuo ir baigtųsi. Bet 
yra visai priešinga. Žmo
nės daugiau ir daugiau pri
duoda reikšmės šiam žila- 
barzdžiui Dėdukui, gi tuo 
tarpu Kristaus asmens 
reikšmė labiau ir labiau 
nyksta. Vaikučiams dau-

ir užgintų), 
linkėjimų pasidalinimus, 
susitaikymą. 7 “

ir nesidžiaugs šventomis kad nėra jokios šventės; 
Kalėdomis, jie yra žuvę jie aiškina tai savo “moks-

susitaikymą. Nemanau,’ nuo baisaus karo, švente- lais.” Kaip tik jie paskaito 
kad jis užmiršo ir šv. Pie- sis Tėvas, susirūpinęs šio- tos suteptos f~ r - 
menelių mišias. Gal teko ir 
nevieną kalėdinę giesmelę 
pagiedot. Manau, kad ne 
viena gaili ašarėlė ne kartą 
nuriedėjo jo skruostais ir 
jis panorėjo ne kartą pasi
džiaugti tuo senoviniu šv. 
Kalėdų džiaugsmu, bet jo 
protas palaikė tai vaikišku,

Viešpa-1 * ♦ •
metinis Religijos pamokos Junior ir 
sausio Senior High vaikučiams yra ve- 

. po pietų, damos kiekvieną sekmadienį po 
mišparų. Pamokas dėsto klebo- 
________  P. Liutkus, vikaras

ginia Augūnas, Rose Gaidis, Ma
ry Vaičiūnas, Bertha Kissel, Vir- 
ginia Rašytinis ir Mary Šaramė- 
ta.

• • •

Kazimiero Merginų ir

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

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

odos ligų.

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

tuščia. Gaila mūsų nukly- 
dusio brolio, gaila ir kiek
vieno lietuvių tautos sū
naus, kuris prarado tą nu
ženklinantį žymį, ir netu
rėdamas šio jis negali 
džiaugtis tikra šv. Kalėdų' 
laime.

Nė vienas gal pasakys, 
kad šis Dėdukas atvaizduo
ja šv. Mikalojaus, gerada
rio vyskupo asmenį. Jis y- 
ra statomas prieš mūsų a- 
kis atvaizduojąs šv. Kalė
dų laikotarpio dvasią. Tas _ • . 1 • 1_ — . • • . • •

> ir šlykščios 
mis baisybėmis, atsišaukė komunistinės spaudos, jie 
į visą katalikiškąjį pasaulį, džiaugiasi kruvinuoju Sta- 
kad visi katalikai melstųsi linu, kuris griauna kas ka- 
ir prašytų Dievo pagelbos talikiška, žudo žmones, už- 
pasaulio taikai. Šventasis draudžia šventes švęsti. O- 
Tėvas prašo taip pat, kad kupavus Lietuvą, viskas y- 

■ nekariautų nors Kalėdų ra naikinama, ir laiškai ir 
i dienoje, bet diktatoriai ne- spauda iš Lietuvos prane- 
klauso. ša, kad nebus leista švęsti

Kaip pasaulis džiaugiasi'Kalėdų švenčių Tai paro- 
ir laukia šios garbingos do’. kokia kon’uniatli 
šventės, kūdikėlio Jėzius Z°Jaus į,8ve. L“?“™*- 
gimimo dienos paminėji-Žinor"a’ kad zmo"es 8vęs 
mo. Nėra pasaulyje to :Pa8,81eP«; Jie ne™ ko”ua!-i 
kampelio, kuris nepaminė-^1’ Jle buv0 lr bus katah-' 

į tų šios garbingos šventės, ika1'
Mes lietuviai esame visi į Skaudus smūgis kiekvie- 

katalikai, Lietuvos motinų nam katalikui lietuviui, 
išmokyti poterių, išmokyti prisiminus apie mūsų bro- 
melstis ir būti gerais kate-

_________ Lapkričio 30 d. mirė a. a. Kat-
Vakacijoms sugrįžo iš St. An- rina Bunevičienė širdies liga, 

selm’s College, Juozas Puišys ir Franklin County .ligoninėje. Ji 
iš Emmanuel College, Julijana buvo jauna moteris, tik 36 me- 
Andruškevičiutė. tų amžiaus. Paliko nuliūdime sa-

_________ įvo mylimą vyrą, Joną Bunevi- 
Bronislava Kraučiunaitė, gruo- čių, sūnų ir dukterį.

džio 21 d., stoja į vienuolyną' Buvo palaidota iškilmingai 
Vargdienių Seselių Thompson, 
Conn. Tretininkei Bronislavai, 
kuri priklausė prie Tabemaku- 
liumo draugijos, pastarosios na
rės surengė “farewell party” 
gruodžio 16 d., ir įteikė dovaną. 
Pareikšta nuoširdžiausių linkė
jimų, ypač ištvermės.

Aušrelė.

šv.
Jaunų Moterų klubas turėjo pe
reitą savaitę savo metinį susirin
kimą ir išrinko naują valdybą, 
kurią sudaro: Mrs. Alice Kudz- 
ma, pirmininkė; Mrs. Alice 
Field, vice-pirmininkė; Mrs. Lu- 
cy Malay, raštininkė ir Mrs. Ma
ry Grigas, iždininkė, 
metinis balius įvyks 
Metų.

• e ♦

Pora savaičių atgal
I išgyrė iš sakyklos parapijiečius

Klūbiečių 
po Naujų

60 EHsworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

. South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

lius ir seseris, kurie pergy
vena šias baisias valandas, 

džiaugiamės Mūs tėvų žemė Lietuva bu- 
— Dievu, vo katalikiška, 

savyje galf būti ir teisin- Mums nėra reikalo ieškoti- 
ga istoriniai, bet net ir to- svetimų pavyzdžių. Pasau
kiame atvejuje, kodėl lio atvejį tai suprantamas

mums reikalingas koks dalykas, kadangi jis praša- 
svetimas pavyzdis, kuomet lino Kristų iš savo tarpo 

i^į jis turi kaip nors užpildyti 
i* tą tuštumą, pasiūlydamas 
i [ žmonėms Dėduką. Bet ka- 
i Į da tikintis katalikas už- 
i! mezga artymus santykius 
i!l ....................................
h 
ii!

n

i
!

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

! 
i
i

1
!

NORTOOO, MASS.

mes turime, 
pačia tikrove

v ;

ir vėl bus. 
Tas raudonasis teroras ne
pergalės geros žmogaus są
žinės.

Mes šįmet, švęsdami Ka
lėdų šventes pilnoje laisvė
je, būkime visi ištikimi lie
tuviai katalikai, pasirengę 
sutikti kūdikėlį Jėzų jo gi
mimo dienoje. Mes visi 
melskimės į Atpirkėją Jė- 

kuris padės mums at-
su šiuo žilabarzdžiu seniu, 
visai neatsižvelgdamas į'zų, 
tikrąją šv. Kalėdų dvasią,įpirkti ir išvaduoti tėvynę

Lietuvą iš baisios vergijos 
pančių. A. Dėdinas.

tai tikrai yra apgailėtinas 
jo stovis.

Tad sakau, žiūrint į ap
linkinį pasaulį, tiesiog 
džiugu pastebėti kad mūsų 
lietuvių tautos žmonės lai
kosi tikros šv. Kalėdų dva
sios; įvertina tikrąją Krik
ščionybės tėvonystę. Jie 
užleidžia vietos savo širdy
je, kad Įsikūnijusis Žodis 
galėtų apsigyventi jų sielo
se šv. Kalėdų rytmetyje.

Redakcijos Atsakymai

Parapijos Vakarienė Pavyko

Sekmadienį, gruodžio 15 d. va
kare įvyko Šv. Jurgio lietuvių 

Į par. Jubiliejinė vakarienė. Va-, 
jkarienė pradėta malda, kuriai 
į vadovavo buvęs tos parapijos 
i klebonas kun. dr. K. Urbonavi
čius. Įžanginę kalbelę pasakė. 
vakarienė rengimo komisijos 
pirmininkas p. H. Balutis ir pa
kvietė p. A. F. Kneižį toastma
steriu.

Vakarienė buvo tikrai šauni, 
sumanių šeimininkių pagaminta.

Turiningas kalbas pasakė sve
čiai kunigai: Dr. K. Urbonavi
čius ir J. Švagždys, ir šie pasau- 
lioniai: pp. V. Kudirka, Pr. Ku
ras, P. Rakauskas, p. Repšys, J. 
Versiackas, I. Tvaskienė, Pr.! 
Nevinskas, P. Kudirka, J. Paz-: 
niokas, muz. A. Šlapelis, p. Jur- 
gevičiutė, O. Pazniokaitė, p. 
Dargvainis, p. Navickas, A. Mic- 
kūnas, A. Abdellah, pp. E. ir O. 
Warabow, Dr.A. Gasson, B. Ado
maitienė ir kiti. Paskutiniuoju 
kalbėtoju buvo vietinis klebonas 
kun. S. Kneižis.

Vakarienės programa užsibai-. 
gė dovanų laimėjimu.

gruodžio 2 dieną iš Airių parap.' 
bažnyčios Kalvarijos Kalno ka-* 
puošė. Dieve, suteik dangaus ka- ? 
ralystę jos vėlei.

Kadangi Jonas Bunevičius yra už jų duosnumą dėl anglių kolek- 
L.D.S. narys, mes greenfieldie- tos. Taipgi išdavė sąrašą visų 
čiai, mirus žmonai, reiškiame aukuotojų. Pasirodo, kad šįmet 
Jonui Bunevičiui užuojautą. į daugiau surinko dėl šilumos ne 

A. Dėdinas. Įkaip pirmiau. Malonu, kad drau- 
ige visi parapijiečiai kartu apsi-

P. S. LDS. Centras reiškia ai-L__ ______ ______ _________ .-_ u:
lią užuojautą p. J. Bunevičiui ir'aukų kur reikia, 
jo šeimai.

klebonas

P. S. LDS. Centras reiškia gi*|įma parapijos naštą ir nesigaili

I Koresp.

Važiuodami juo tikrai pripažinsit, kad yra
PUIKIAUSIAS DARBAS KOKI GARSIOSIOS f 

FORDO DIRBTUVES BENT KUOMET ATLIKO! I

p. Pijui Račilai, Worcester, 
Mass. — SLA. 57 kp. rezoliuci
ja netilps, nes ji paliečia tik tos 
organizacijos Pildomosios Tary
bos narį. Be to, minima rezoliu
cija jau tilpo kituose laikraš
čiuose.

Kalėdins Pamaldos

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, šv. 
Jurgio par. salėje, St. George St., Norwood, Mass. į- 
vyks LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti. 

Kun. P. J. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirmininkas, 
Tomas Vertiačkas, raštininkas.

Šv. Kalėdų dienoje, gruodžio 
25, Šv. Jurgio par. bažnyčioje 
pamaldos įvyks šiomis valando- Į į 
mis: vidunaktį (12 vai.) pirmos; 
šv. mišios, ir 8 ir 10:30 vai. kaip 
paprastai sekmadieniais. Rap.

GREĖNFIHD, MASS. !
__________________ __ . I

Gruodžio mėn. 23 d. po pietų at
vyksta pas mus į šv. Trejybės 
parapijos airių bažnyčią aprū
pinti žmones prieš šventes dva
sios reikalais kun. Pijus Jurai- 
tis, Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas iš Athol, Mass. Svečias 
klausys išpažinčių pirmadieni 4

Visiškai naujas dydžiu...važiavimu....tylu- 
mu...puikia išvaizda...tai geriausias pirki
nys pastarųjų 38 metų laikotarpiu dabar 

laukia jus Fordų Pardotuvėse!

Jei jūs norite didelio, tvirto 
naujo automobilio....su didinga 
tvirta išvaizda, kad važiuojant 
galėtumėt tą jausti... susipa
žinkite su puikiais naujais 1941 
metų Fordais.

TURĖSITE TIKRAI DIDELį 
KARĄ! Padidintas ratų protar
pis, visame ilgume! Sėdėjimui 
veita NET 7 COLIAIS DIDES
NĖ! Tai yra karas su 22% padi
dintais langais, tiktai kokius tu
ri sedanai!

TURĖSITE PUIKŲ NAUJĄ 
VAŽIAVIMĄ! Visiškai naujas 
1941 metų Fordo riedėjimas!
Naujas Švelnumas, lygumas, 
tylumas. Važiavimas paremtas

Patyrkite faktus ir jus pirksite

ne vien nauju didumu, bet viri 
tuzinu skirtingų svarbių page
rinimų Fordo springsuose, kra
tymo mažinime, rimų sudityje. 
važiavimo lygume.

RASITE NAUJUS PAGERINI
MUS visame Siame puikiame 
naujame Forde. Nauja didumo 
išvaizda ir naujas vidujinis 
puoinumas. Naujai palengvin
tas važiavimas, su žymiai leng
viau veikiančiu jungiu (clutch), 
greitesnis pradijimas važiuoti.

TURĖSITE DIDELI NAUJĄ 
PATOGUMĄ su Suios puikiu 
nauju Fordu. Didžiausias pun- 
dulys vertingų pagerinimų visu 
38 Fordo metų laikotarpiu.
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B. Rusteika.

Penktadienis, Gruodžio 27, 1940

> P. L. Žilvytis. į
Maldos Gimusiam Mesijui

“Nes nuo saulėtekio iki 
saulėleidžio mano vardas 
yra didis tautose ir kiek
vienoje vietoje aukojama 
ir atnašaujama mano var
dui nesutepta auka, nes 
mano vardas yra didis tau
tose, sako kareivijų Vieš
pats” (Malak. I, 11).

Šiandien galime drąsiai 
ir be baimės neklaidingai! 
tvirtinti, kad šv. Mišių į 
auka yra atnašaujama 
kiekvieną minutę per išti
sas dvidešimts keturias 
dienos valandas. Šv. Mišių 
auka lyg keliauja su saule, į 
ir sudaro vieną nesusto
jantį ir nenutraukiamą aukoia savo rasota aiųgarbes aktą, prie kurio aus ĮĮ* aukoja savo rasotą Devintą val vakare mišios 
kiekvienas katalikas gali kvepejimą dangun. Valan- 
prisidėt bet kuriuo dienos da vėliau varpai Missouri 
ar nakties laiku. Kada yra ir Louisiana valstybėse su- 
vidurnaktis New Yorke, :kaadz'a> ,‘.rastuntą .XaL 
tai šv. Mišių auka praside- Meksika, ištikima jos tike- 
da Italijos bažnyčiose. Ten ]™ul.lenk‘aal pnes savo 
senoviniai altoriai, prie z‘banc‘us, alto™*.- Kada 
kurių šventieji klūpodavo, |New Yorke devynios, die- 
papuošti degančiomis žva- voti^Oregon valstybes kal
kėmis. Kristaus vietinin- mleclaI elna > “v° varam-; 
kas ant žemės ir tūkstan- fas- Z™™ *sP“ostas
čiai kunigų kelia savo koP1^1®5: u- Kaliforma 
šventas rankas į dangų, ivalandelei pamiršta savy- 
toje garbinimo, dėkojimo,!* P^P^.^^P3““; 
atlyginimo, ir maldavimo 
aukoje. Netrukus Prancū
zijos varpai pripildo orą 
šventais garsais, ir kiek
viename mieste, kaime, ir 
sodžiuje, klūpančios mi
nios maldauja baudžian
čią Dievo ranką ir meldžia
si už nusidėjėlius, kurie 
nekenčia Jo įstatų.

Newfoundlandijos ūkanas, 
ir kaip penkios, Novo Ško
tijos uolūs gyventojai pra
deda dieną, išklausydami 
Šv. Mišių. Ir dabar visos 
Kanados bažnyčios ir ko
plyčios nušvinta, kai tikin
tieji ir vienuoliai skubinas 
sujungti savo maldas apie 
šventove, kur kunigas iu-| 

i jų laukia, šešta vai. kiek' 
žmonių renkasi į New Yor-- 
ko bažnyčias pradėti die
nos darbą su švenčiausių! 
tikėjimo aktu! Daugelis; 

į jaunimo taipgi susirenka 
i prieš altorių vėlesnėmis lempomis ir pašvent. in- 
valandomis, kada gėlės ry- dais. ir nenuilstamai kuni- 
te šviežiai atskleidžia žie- f?1 skubinas eiti laikyt nu- . . šių maldingoms r'imoms

I 
I

Ar Tu, Mažasis praamžių Valdove, 
Suprasi mano sielą, žydinčią alyvom, 
Kai maldos suvilios, už daugelį, ir save,
Niekas jos nežino, kai mes vienas kito nežinom... 
Ar Tu ateisi, o Jėzuli mielas,
Kol aš nesuvytau ilgesio kely, 
Kol mano skausmas tebeskaičiuoja godas, — 
Dievuli, ar ramybės skraistę man atneši?
Ar užgimsi ten, Jėzuli Švenčiausias, 
Kur melo hijenos meilę drasko;
Mirs naktys, gims palaimintas rytas, 
O ironija tebekvatos ties mano langu...
Ar užgimsi ten, o Dievuli geras, 
Kur tiesos kelius kryžiai atžymėjo 
Kur apgaulingu pažadu tamsi žieve,
Sulinks prie Tavo vygės, ties amžinom idėjom...

laikomos Siberijoje, kur 
nevienas katalikas tremti
nys neturi kitokios paguo
dos, kaip tik dangaus Duo
na ir altorius. Tuo laiku, 
kada New Yorkas linksmi
nasi didžiausiose pramo
gose, baliuose, teatruose, 
tada švenčiausios apeigos

| teisime už savo nusikalti
mus, padėkosime už gau
tas malones, ir taip atitin
kamai pažadinsime savo, 
pasišventimą.

Kokia didelė dovana, Šv. 
Mišios! Mišios teikia žmo
gui atitinkamiausią būdą 
artintis prie Dievo. Kaipo 
sutvėrimai prieš savo Su
tverto ją, neįstengiame:
mes patys iš savęs Jį ver-j 

; tai pagarbinti. Ar galimetada svenciausios apeigos L ,5, ° 
atnašaujamos apie Indijos į“161 n?r5j1 *?rfsn!° g%r

I vandenyną ir Afrikos kai
meliuose, kur sielos yra 
taip brangios Išganytojui, 

to apie turtą, kuri rūdis kurs mirė “ž vis«.z‘el,» *- 
negali pagadinti. Kada fanyma'. Vienuoliktą vai. 
“Angelas Dievo” suskam- JenSale*’ t?nJe švTe.nta- 
ba vidudienį New Yorke, me ,Mie,ste- ,uz Jėzus 
nekruvina auka yra atna-^erke- kurJ*a padare tlek 
šaujama Paeifiko vande- daug.. smuklų, kur jis 
Inyno salose, kuriose yra kente-10 ir Pasiaukojo Sa- 
kilnių sielų, besidarbuo- ve kaipo, auką uz visą pa- 
jančių Dievui. Ir taip var- 

nekenčia Jo įstatų. Rite- Pai skamba per vandenis, 
riška ir dievota Ispanija ir viena žvak« P° kitai Pa‘ 
pagauna tuos aidus, ir ka- gauna_ tikė£mo 
da būna pirma valanda ry-r . .......
te New Yorke, v
aukojama ta didelė auka,Į^a\an*-ra vai. New Yorke, mi

Čia matome milžinišką Santee-Cooper gidro-elektros ir navigacijos projektą, 
kuris skubiai statomas, kaipo vienas iš apsigynimo darbų. Šis milžiniškas projek
tas statomas Charleston, S. C.

binimo būdo už tą, kurį Jo i 
amžinasis Dievo Sūnus' 
vartojo ir mums? Šv. Mi-. . . .
šiose Dievo Sūnus garbina 'Kristaus garbinimu. Šiuo .visose savo žymesnėse ko- tautos sūnus ar duktė. 
Tėvą už mus. Jis meldžia- atžvilgiu kiekvienas kata-Joni jose įsteigė fondus, ir į Kiekvieno tam tikslui dė
si už mus; prašo atleidimo J^as turėti šiek tiek'tuos deda aukas šventam tos pastangos bus vertinga 
mums' mūsų vardu dėkoja 'Pasitenkinimo. Jis teisin- tikslui — Lietuvos gelbėji- auka ant tautos aukuro, 
dangiškam tėvui; garbina pagali sakyti, “Aš žinau,^mui. Nesvarbu kokiais var- ~ —

I

~ : šaulį, laikoma ta pati, tik- 
\ tai nekruvinu būdu.

Kada vidurnaktis vėl 
» šviesą, : skamba New Yorke,

- - nešdama per visas jūros dabriniai varpai vėl skam-
Ispaniioie salas laimę i? džiaugsmą, j bina po visą Romą šaukda- 

—4.------ -at— tt—j._ žmones Mišioms. Ir
nesuskaitomai puikiose uolūs Australijos misi jo- taip sau eina, dieviškoji 
bažnyčiose. Ir tada katali- nieriai skubinas prie alto- hostija nuolat kyla kaip ir 
kiška Airija, šventųjų sa- r*aus’ kviečia mūsų saulė savo kelionėje aplink 
la, per šimtmečius kentė- ViešPat* nužengti, “Introi- žemę. Tokiu būdu pildosi 
jusi už tikėjimą, susiren- b° a<^ alt3-1"6 Dei”. Ir visos pranašo Malakijaus žo- 
ka aplink tuos ’ altorius, rYtų salos viena po kitai džiai: “Nuo saulėtekių iki 
kurių ji niekados neatsi- pagauna tų varpų malonų saulėleidžių mano vardas 
sakytų, nežiūrint, kad ir garsą, iki ketvirtą valanda yra didis tautose ir kiek- 
žiauriausių persekiojimų, po pietų Kinija įrodo, kad vienoje vietoje aukojama

Antrą valandą ir vėliau, 
Atlantos salų, Cape Verde 
ir kitų kyšulių, baltai apsi- P^ui Titete w7aaugelis 
rengę kunigai, nešiodami 
prie peties didelį kryžių, 
lenkiasi prieš švenčiausią
jį. Valandą vėliau drąsus 
misijonierius kelia aukš
tyn išganymo kieliką ant 
Grenlandijos 1___ ___
kaustytų pakraščių.

Pusė po keturių pašvent. Ksaveras darbavosi, 
lempos mirkčioja į

su
si-

Tėvą už mus. Kaipo pilnas ^a<^ esu sapnas ir kaip nie- dais tie fondai vadinami, 
tobulas žmogus, 1 
išreiškia kiekvieną žmo
gišką jausmą; Kaipo tobu
las Dievas, Jo tarpininka
vimas yra tobulas, begali
nis ir priimtinas. Kada ku
nigas aukoja Šv. Mišias, 
jis garbina dangišką Tėvą

Kristus^as prieš Dievą, bet aš tu- svarbu,, kad jie įsteigti iš- 
riu taip pat turtą, kuris y- eivijos lietuvių pastango- 
ra vertas Jam aukoti. Aš mis, vienam ir tam pačiam 
turiu maldą Jam teikti, to- tikslui — Lietuvos gelbėji- 
bulą ir visiškai galingą, mui ir atsteigimui jos ne
maldą,— Jo vienatinio Sū- priklausomybės, 
naus, kuriame Jis turi sau

- • „ ! pamėgimo .

Atgal Žiūrėdami, Toli 
Nenueisime

Tad kas tik kuo galim, pri
sidėkime ir stokime prie 
švento darbo, pasiaukoda
mi Tėvynės vadavimui ir 
jos nepriklausomybės at
statymui!

Prie viso to darbo, ku
riam dabar reikalinga viso
kia mūsų konsolidacija, 
reiktų vengti bereikalingų 
nesusipratimų. Prie dabar 
prieš mus stovinčio taip di
delio darbymečio, kuriam 
reikalinga kuodidžiausia 
talka ir visų mūsų sutarti-

Tam tikslui įsteigti fon
dai su savo skyriaais dabar 
dirba visomis išgalėmis; y- 
ra surinkta jau nemažos 
sumos pinigų, o sekančiais 
mėnesiais turėtų būt su
rinkta šimteriopai dau- 

_ gyve- giau. Tada bus galima su- nė, kai kada pasivaidina ir 
pasaulio šelpt užrubežiuose vargs- negeistinumų, senuoju į-

ir ten yra daugelis dievo- ir atnašaujama mano var- 
baimingų sielų, einančių dui nesutepta auka”, 
ankstyvų mišių išklausyti.: Vigą dieną ir naktį 
i 11. i i _x-i- i • kurioje valandoje — mes kųkiių koplytėlių kuriose lime dvasiškai prisidgt 
rnisijonienai išdalina am- rie gv dažnai susi.
žino gyvenimo Duoną įsai- - -
kusių sielų minioms. vienykime su šiomis Šv. 

Mišiomis, kurios tuo metu
Kai šešta vai. vakare yra laikomos kurioj nors 

ledais su- New Yorke, tai Hindusta- į pasaulio daly j, tokiu būdu 
ne, kur Šv. Pranciškus j priduosime naujos šviesos 

alto- Dievo garbei, atlyginsime 
pro riai yra papuošti gėlėmis, už kitų apsileidimus, atsi-

Atinasi tradicijinė metų mus, čia dar ramiai 
šventė, Kalėdos. Kitais me- nančius šiame [ 
tais šitą šventę mes pasi- kampelyje, pasiekia alka- tančius Tėvynės vaduoto- pratimu kam nors priki- 
tikdavom su smagumais ir nųjų mūsų brolių ir seserų jus, o kita dalis pasiliks re- šant praeityje padarytas 
džiaugsmais. Šiais metais skundai ir dejavimai: iš zervoje, kol vienokiu ar ki- (ar pramanytas) kieno ten 
tų džiaugsmų ir smagumų Vokietijos, iš Šveicarijos, tokiu būdu atsidarys durys klaidas su “rėžimais”, ir 
mes neturėsime, nes juos Francūzijos, Italijos, Por- į pačią Lietuvą. Į Lietuvą. “skutimais”. Toki praeities 
užstoja mūsų tėvynės Lie- tugalijos ir iš kitur. Kiti dabar visos durys drūčiai nuošimčiais dalinimaisi 
tuvos tragiška nelaimė, skundai ir dejavimai mus uždarytos, bet anksčiau ar dabartiniu momentu kaip 
kurią giliai atjaučia visa pasiekia ir iš Lietuvos, kur vėliau, jos atsidarys, ir tai tik mums nepageidaujami 
mūsų tauta, visi ištikimie- mūsų broliai ir seserys da- ?al daug greičiau negu kad ir pavojingi, nes iš jų gali 
ji lietuvių tautos vaikai bar kenčia ir didelį vargą šiandien mums gali išrody- susikurti didesni nesusi-

Kalėdinių smagumų vargsta ne dėl savo kalčių, ti. Tų durių atsidarymo pratimai, ir išsivystyti be- 
šiuos metus nejaus visa Visų jų akys ir viltys nu- Lietuvoj dabar laukia visi reikalingi vaidai, kurie 
krikščioniškoji Europa a- kreiptos į išeivijoj gyve- (čia neturiu mintyie išga- trukdytų pradėtą darbą, 
abelnai, nes jos tautas ir nančius savo brolius, iš ku- mų ir tautos išdavikų), ir prie kurio mes ir taip dar 
valstybes terioja ir naiki- rių jie tikisi ir laukia bent visi šventai tiki, kad dabar nesame kaip reikiant prisi- 
kina kariškos viesulos. Ten kokios pagelbos. Nėra da- Lietuvai svetima vergija v-, renge.
tai vaitoja parblokšta ir bar ten tarpe jų politiškų ra tik laikina, kad lietuviš- Taigi, malonieji! Viso- 
mūsų brangioji Lietuva! nė tikybinių skirtumų, nes ka sielą ilgai ii neslėgs. kius “rėžimus’ ’ir “drožinė-
Azijos barbaras jai išver- nelaimės ir vargai juos su- Tad suprasdami reikalą, jimus” iš praeities turėda- 
žęs laisvę ir nepriklauso- vieniję, visi yra vienodi; pasistenkime jau esančius mi mintyje kaino pamoką, 
mybę, atėmęs visokį užgy- visi jie kenčia vienodą var- fondus daugiau papildvti venkime jų ateičiai, ir ne- 
ventą turtą, pasėjęs komu- gą ir svetimą priespaudą, aukomis, net ir prisarti-* mėginkime sukelti berei- 
nizmo sėklą, ir savo aukai visi lygiai dejuodami lau- nančių Kalėdų Šventės kalingus vaidus dabar, ka- 
uždėjęs vergijos pančius, kia išsiliuosavimo valan- proga. Apsieikime su men- da mums reikia savo jėgas 
paliko ją laukti nežinomo dos, kurioje jie tikisi tai- kesnemis vaišėmis, su re-:bendrinti ,k*da bendromis 
rytojaus. To rytojaus Lie- kos ir didelės pagelbos iš tesniais pasisvečiavimais, jėgomis reikia vieningai « « • v « • . • v* i •« n

v •

su mažiau dovanu savo ge- dirbt didelį, privalom* dar- 
riemsiems, o sudarvkime ba. Dabar taip svarbiame 
stambesnes aukas Lietu- momente grįžimas prie to 
vos vadavimui. Nelaukime kas buvo praeitvje, reiškia 
kol pats reikalas pabels į žiūrėiima atgal, o atgal 
mūsų duris, kada mes būsi- žiūrėdami mes toli nenuei- 

** v««vv me dar kain reikiant nena- sime. J. J. Bačiūnas.
'tėvynės nepriklausomybės'skirtumus paliko nuošaliai, sirengę. Kitos pavergtos 
ir gerovės išlaikymu, o pa-.ir savo akis nukreipė į tra- tautos, savo tėvynių vad*- 
vojui ištikus, kuriems pro-!gėdiją, kurią vienodai įver- vimui, jau turi sudėie di-į 
ga patarnavo, bėgo iš tėvy- Į tinę, pradėjo darbą teiki-dėlės sumas. Neatsilikime 
nės į svetimas šalis, kad mui reikalingos pagelbos ir mes. Daugiau padirbėki- 
ten koncentruoti savo jė
gas grąžinimui Lietuvai jos vaduotojams, kurie sa- ant savo tautos aukuro, TYS’’ knygutės formoje, 
laisvės ir nepriklausomy- vo gyvybę gelbėdami nuo savo Tėvynės vadavimui, 
bės. Atsidūrę svetimoj ša-

tuva dabar laukia; laukia ir Amerikos lietuvių, 
nežino ko sulauks! j Amerikos lietuviai čia

Lygiai, nežinodami ko gyvendami, nors buvo pa- 
sulauks, savo rytojaus lau- siskirstę savo pažiūromis 
kia ir būriai prakilniųjų' ir įsitikinimais, tačiau Lie- 
tautos vaikų, kurie ištiki-'tuvą ištikus tragiškai ne- 

įmai rūpinosi ir veikė savo.laimei, visi savo pažiūrų

v •
i

Gyvom Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP- 
-------- ‘ . Kiek- 

i viena paslaDtis iliustruota na- 
'pavojaus, spėjo pabėgt į Visas darbas, dedamas veikslais, šioje knygutėje taip- 

įlyj, jie susidūrė su nepa- svetimas šalis, kur laikinai Lietuvos vadavimui ir jos gi yra ir narystės mokesčių la- 
vydėtinomis gyvenimo ap-gyvendami rengia naujus nepriklausomybės atsteigi- peliai. Knygutės kaina 20c. Už-

PO AUDROS — Kapitonas Howard Kizer stovi ant ledu apdengto prekinio laivo linkybemis, kuriose gy- planus Lietuvos ateičiai, mui, tai darbas šventas, ir sakymus siųskite: “Darbinio
“Joseph Block”, kuris tuėrjo kovoti su baisia audra, plaukdamas Michigan eže— vendami šiandien kenčia Amerikos lietuviai visą pa- nuo jo atsisakyti neprivalo kas’’, 366 w. Broadway, So.
ru, kol pasiekė Indiana Harbor, Ind. Keliolika žmonių žuvo audros pagauti. h visokį nepriteklių. Todėl dėtį gražiai suprasdami, nė vienas ištikimas mūsų i Boston, Mass.

Kapitonas Howard Kizer stovi ant ledu apdengto prekinio laivo linkybemis,
I

pavergtai savo Tėvynei ir me, daugiau aukaukime I
I

“Darbinin-
366 W. Broadway, So.
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Ar Tavo Vaikai Perdaug Žaidžia?!
“—-------

Ar pameni ką, šventėms žmogaus naudai. Turime 
atėjus, mes veikėme sena- teatrus ir šokių svetaines, 
me krašte? Kaip mes tų Milijonai dolerių kasmet 
švenčių laukėme ir kaip'praleidžiama |iose vietose, 
jas sutikome? Ir netik per Kodėl? Todėl, kad ameri- 
šventes mes linksmino* kiečiai tiki jog kiekvienam 
mes. Su paprasčiausioms 
iškilmėms gražiai ir links
mai praleidome laiką. Su
temai atėjus, kaip drau
giškai mes sėdėdavome 
būreliais, beklausydami 
senoviškų pasakų. Ar at
simeni, kaip dainavome, 
kaip šokome ant kiemo? 
Net šiandien tuos laikus 
atsimename. Atgal žiūrė
dami į tą viską, mes gal 
per dažnai lyginame tas 
mūsų jaunystės dienas su 
mūsų vaikų dienoms.

Amerika tiki į sunkų 
darbą ir pilną atsidavimą 
poilsiui. Čia turime viso
kių pasilinksminimams ir 
žaidimams vietų. — 
susiedijos namų, visokių 
centrų, "tennis” kiemų, 
baaebolės ir futbole* vietų 
ir daug kitų — vientik virš visko, kaip su kitais

CRYSTAL SODA COMPANY
Leading Brands — Beers and Wines 3

118 Maple Street Holyoke, Mass. Phone 2-0623 J

■ ■

■ ■ ■

priklauso užtektinai liuos-
laikio.

Dideliuose ir mažuose 
miestuose mažai darbo 
vaikai gali atlikti. Kūdi
kystėj mes juos išlepina
me. Kai jie pradeda vaikš
čioti, šnekėti, jie patys iš* 
moksta kaip Žaisti. Neužil
go mes juos siunčiame su 
visokiais reikalėliais pas 
draugus, į krautuvę, ir pa- JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ KAREIVIAI ANT RATŲ. — Čia parodo Jung. Valsty- 
našiai. Namusoe jie tai bių kariuomenės manevrus Fort Knox, K y. Kareiviai mokomi skubiai pabėgti su 
vieną tai kitą darbelį jau motorcykliais iš karo lauko, kada jie gau na įsakymą bėgti.
padirba.

lankyti Tas vietas“? Jeigu f 
jūsų apylinkėj tokių vietų į 
nesiranda, gal su kitais 
galėsi pradėti apylinkinį 
centrą. Yra puikus daly
kas vaikams.

Vaikai čia Amerikoje la- 25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bai naturališkai išmoksta hininkas”, 
kaikuriuos dalykus. Imki- kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
me basebolę, nuo mažiau- so. Boston, Mass.
šio iki seniausio, žmonės ■ . ■ ■■ ■ ■■■■■■■■■—
čia mėgsta, seka ir lošia' vaikai, beveik visi, praleis 
ją. Tėvams vertėtų neuž-' visas savo dienas čia, jie 
mušti vaikų įdomumo į turi jaustis kaip namie ir 
žaidimą, nes jie jausis ki-; daryti viską kaip ameri- 
taip nuo kitų vaikų. Gali- kiečiai daro. Geriau su- 
me sakyti, kad šios šalies praskime savo vaikus.

Parašė
Knygutė

J

Kun. J. Paškauskas. 
labai įdomi ir verta

366 W. Broachfray,

ROCKVILLE, CONN.

į—.. - —--- ----------
... i vaikais apsieiti. Jeigu vai- 

Išmintingi amerikiečiai attikti daug darbo
tiki, kad Žaidimas vaidina kitur, nuo jų a-
svarbią rolę timta tie puikūs patyri
me nuo pat mažens. Vai
kas išmoksta kaip vartoti 
savo muskulus. Jau iš
moksta kaip valdyti ran
kutes, išvysto protą, ir

HOLYOKE, MASS.

PRENTISS, BROOKSACO., INC.
Heatilators — Cleanout Doors — Ash Dumps 

6x6 Quarry Tile—Fine Line of 
Building Materials

109 Winter St. Office and VVarehouse 
Holyoke, Mase. Phone 4505—4506—2-0081

A.SOUZA and COMPANY
Imported and Domestic Olive Gils and Cheese 

64 Lyman Street Holyoke, Mass. Phone 5717

28 Appleton St. Holyoke, Mass.

MARVELLUM CO.
PAPER VONVERTERS

172 Sargeant St. Dial 8228 Holyoke, Mass.

Holyoke Gas & Electric Co. |

<
J

■l

$

HOLYOKE PRODUCERS DAIRY §

Holyoke, Mass.

.4.

Gty Co-operative
Bank

380 High St.

Tel. 2-1922

ii
į

mai, prie kurių kiekvienas 
vaikas turi pilną teisę. 
Tinkamai užaugti vaikui 
Žaidimas yra reikalingas.

Gal nesykį tamsta susi
rūpinai apie kiek laiko 
vaikai praleidžia bežais- 
dami ir koks žaidimas 
jiems patinka. Būdamas 
tų metų, tamsta daug dau
giau dirbai ir žaidimai bu
vo visai kitoki. Bet vistiek 
tamsta atvykai į šią šalį 
todėl, kad pageidavai kito
kio gyvenimo, geresnį dar
bą, gražesnį namą ir tt. 
Persikeldamas iš vienos 
šalies į kitą, radai visai ki
tokį gyvenimą — nesako
me, kad geresnį, nei nesa
kome, kad blogesnį, bet 
skirtingą. Basebolė, futbo
le, šokiai ir kiti dalykai gal 
tamstai atrodo kvaili, daly
kai, bet jeigu šiandien su
grįžtume į seną kraštą ten 
įvykusios permainos tam
stai irgi nepatiktų, jau ten 
ir šitie žaidimai 
j§-

Ar kada nors 
su savo vaikais
papasakojai apie kokius 
laikus tamsta turėjai jų 
metų būdamas? Paban
dyk. Matysi kaip jie rim
tai klausys ir susidomės 
viskuo.

Svarbu tėvams negirti 
perdaug jų jaunystės die
nas, kad praeityje viskas 
buvo geriau negu šian
dien. Tas tik pradės argu
mentų. Gražiai papasako
kite ką darėte sename 
krašte ir klauskite vaikų, 
ką jie čia veikia. Gal iš to 
vaikai ko nors gero iš
moks. Ir gal tėvas geriau 
supras savo vaikus.

Kartais vaikai keistai el
giasi. Jie atsiduoda svajo
nėms ir išgalvoja visokių 
ten nebūtų daiktų. Tos 
svajonės valdo jų žaidimą. 
Jie mano, kad yra didvy-

išsiplėto-

atsisėdai 
ir jiems

I

Holyoke
Co-Operative Bank

319 Appleton St<

Tel. 2-1729

ai
<
i

I

HOLYOKE, MASS.

riai, piratai, šnipai, plėši-, ti su ištvirkimu jaunų vai
kai, aktoriai, lėktuvai ka- kų negu suaugusių.
re, kas tik juos veda prie! 
stebūklinkų darbų. Tė-1 
vams tas gal kvailai atro
do, bet ne vaikams. Juo
kus iš jų krėsti neapsimo
ka. Pasibarimas ir neturės 
pasekmių. Bet kiton pu
sėn, jeigu jiems pavėlinta 
svajoti apie tuos dalykus,! 
ir jeigu tėvai juos truputį 
paragins, tai tuoj vaikams 
tas viskas nusibos ir jie 
patys sustos ir imsis už ko; 
kito.

Gal teisybė, kad kai vai
kai ištvirkę ir pikti jauno
se dienose, iš to visko iš
auga ir pasimaino į gerus, 
dorus užaugusius. Vistiek 
tėvams lengviau apsidirb-1

Beveik visuose miestuo
se yra vietų, kur, suaugu
siam vadovaujant, vaikai 
gali žaisti, žaidimo vietos, 
susiedijos namai, taipgi 
skautų namai ir kitos vie
tos. Ar ragini tavo vaikus

A

Louis P. Fitzgerald Sales A Service, Ine.
Gražūs Fordo Automobiliai, Trokai

71 Brooklyn St. Tel. 529 Rockville, Conn.

V:

STOLLE and GAMBLE, INC.
Parduodam ir mandagiai patarnaujam—DODGE— 

PLYMOUTH, Taisom įvairius Automobilius 
ir Trokus

50 Ward Street Tel. 1131 • Rockville, Conn.
k4'-

i
i 
i!
H5

Willimantic Grain Co.

Wirthmore Lašalas ir Patarnavi

mas dėl galvijų. Maistas šunims.

J 866 Main St. Tel. 1900

Texaco Produktai

Aliejus kurui ir pečiams

Gazolinas

Tel. 1671125 Main St.

Willimantic, Conn.

JULIUS SUSSMAN

Tel. 88731 Church St.

WilHmantic, Conn.

RCA-Victor ir kitokie Radijai 
Easy mašinos skalbimui ir prosi- 

nimui — Taisome Radijas.

DELMAR RADIO CO.

h

WINDHAMHttthouse and Taytor

Old Company’s Lehigh

Kietoji anglis — ilgiau dega

Delco-Heat Aliejiniai Pečiai

Budulec—Dažai

47 Milk St. Tel. 161

DONALD E. CRANE

147 High St.

Willimanttc, Conn.

Dažai — Dekoracijos — Stiklai 

ir Statybos reikmenys

Tol. 314-;

*/

NATIONAL BANK

Narys Federal Deposit

Insurance Corporation

Ikorporuota 1832 m.

779 Main Street Tel. 783

Parker-EIHot Coal Co.

Anglys — Koksai — Aliejus

pečiams

69 Church St. T«f. 284

SOUTHBRIDGE, MASS.

McKINSTRY ICE CO., INC.

i! 
ii 
ii

The Savings Bank Of Rockville
Inkorporuotas 1858

Narys Mutual Savings Bank 
Centrai Fund, Ine., df Connecticut

25 Park Street Rockville, Conn.

CONRADY BROTHERS |
MOTOR REPAIRS Ž

All Modern Eąuipment
106 Union Street Tel. 520 Rockville, Ct. ?

-

§ Hartford Connecticut Trust Co. į i i
Keikvienas bankinio patarnavimo skyrius

Rockville Skyrius; 5 ELM ST., Rockville, Conn. &

STAMFORD, CONN.

Citizen’s Savings Bank
Taupomasis Bankas

Esame dideliame pasitikėjime piliečiams ir 
duodame paskolas šiame banke, kada tik 

esate reikalingi pinigų.

65 Bank St. (Kampas Atlantic St.) Tel. 3-3151 
Stamford, Connecticut

i 
Dealers in Ice, Refrigerators, Coal and Wood and į 

Oil Bumers; Range and Fuel Oil
Timken Oil Burners j i

;i
6 Dupaul St. Tel. 519-R & 516 Soutbbridge, Mase. -,

LEOMINSTER, MASS

CITY COAL COMPANY OF LEOMINSTER

8 Mechanics Street Tel. 170

■o
Leomfneter,.Mase.

South Norvalk Savings Bank

“Hipotekinės Paskolos Mūsų Specialybė"
W. F. Tammany, Prez. L, K. Paul, Vice-Prez. 

G. L. Woodward, Ižd.
101 Washington St. Teutonas 264

South Norwalk, Conn.

»

i!
H

i!

The South Norvvalk Trust Co.
APDRAUDOS PATARNAVIMAS

Narys Federal Deposit Insurance Corporation 

S. S, Adams, Prez. J. L Dibbte, Vke-Prez.
Levis Wardel1, IŽd.

83-89 VVashington St. Tel, 5620
South Norwalk, Conn.

THE NORWALK HAT COMPANY

Išdirbėjai įvairių Srkybelių
VVilton Avė. ir Cross St. Telefonas 1129

NorwalkT Copp.
:T

•7*

<! 
i:
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‘^DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA GAUTI LIETU
VISK U Ir TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR

Sekančių Po 75c Rekordų

V-710-A-1 Polka

V-711-A-2

V-714-A-3

V-716-A-4

V-719-A-5

V-720-A-6

Hot Pretzels
Beer Barrel Polka—Glahe Musette Orchestra 
Polka International
World’s Fair-Pasaulinės Parados Polka. —Sil- 

ver Bell Orchestra
Emilijos Polka — Juokinga Polka
Clarinet Polka Valso Tempu — Lawrence Du- 

chow & Red Raven Inn Orchestra
Hot Clarinet Polka
Jolly Coppersmith Polka — Lawrence Duchow

& Red Raven Inn Orchestra
Danube Waves — Waltz
Blue Danube—Waltz — Victor Continental 

Orchestra
Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz—Victor Continental Orch.

i V-14070-A-16

V-14071-A-17

V-14072-A-18

V-14073-A-19

V-14075-A-20

V-14076-A-21
V-14028-A-7

V-14058-A-8

V-14062-A-9

V-14063-A-10

V-14064-A-11

V-14066-A-12

V-14067-A-13

V-14068-A-14

V-14069-A-15

Reginos Polka
Aukso Žuvytė, Polka — Victor Liet. Ork.

J. Padaužos Grupė
Lietuvių Radio Melodijos
Dzūkų Polka — Sereika, Schmett ir Labanau- 

kas.
Rytiečių Meilė — Fokstrotas
Spaudos Baliaus Valsas — A. Šabaniauskas. 
Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk Širdie, Tango — A. Šabaniauskas 
Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango
Nepamrišk Manęs — Valsas
Ruduo, Tango — A. Šabaniauskas
Aukštaičių Polka
Našlaitėlė, Valsas — P. Četkauskas, akordeon. 
Kur Tas šaltinėlis
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia — S. Graužinis, 

tenoras.
Kalvelis
Kepurinė, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis

V-14077-A-22

V-14078-A-23

V-14079-A-24

V-14080-A-25

V-14081--A-26

V-21120-A-27

V-21121-A-28

V-21139-A-29

12190-F-51

12191-F-52

12192-F-53

12194-F-54

12195-F-55

12196-F-56

12197-F-57

12198-F-58

12199-F-59

16082-F-60

16086-F-61

16110-F-62

16111-F-63

16122-F-64

16142-F-65

16145-F-66

16159-F-67

16135-F-68

16192-F-69

16170-F-70

16171-F-71

16172-F-72

Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas 

ir S. Vilniškis
Motulė Mano
Pirmyn į Kovą — Šv. Marijos Liet. Choras 
Malda į Mariją
Marijos Giesmė —

nis Choras
Šv. Marijos Liet. Bažnyti-

Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. Četkauskas ir 

ir S. Vilniškis
Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas Grauži

nis, tenoras
Išgėriau Septynias ir Šią Naktelę per Naktelę
Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Dainų Rinkinys

P. Četkauskas, akordeonu
O, Mergyte, Tu Jaunoji
Vai Nekukuok — S. Graužinis su orkestrą.
Vėdaras
Mikita, Tautiškas Šokis — P. Četkauskas ir 

S. Vilniškis
Rūtų Polka
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą 
Laisčiau Rūtą — Polka
Kvietkos Valsas — Mahanojaus Liet. Orkest. 
Smagi Kumutė — Witkow orkestrą
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest. 
Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky
Čio Ta Liuliu — Ukranian Polka
Korobushka, Polka — J. Davidenko, mandolin 
Dobra Horilka—Fine Brandy, Ukranian Polka 
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka, 

Wijskowa orkestrą

Šie Columbia Rekordai Parsiduoda Po 50 centų

Hurdy Gurdy
The Wine Jug, Polka — Globė Trotters’ Orch.
Golden Wedding — Polka
Bummel Petrus (Jolly Peter)

Globė Trotters’ Orch.
Helena Polka
Gypsy Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Baruška Polka
Clarinet Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Chicken Polka
Emilia Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka— Globė Trotters’ 

Orchestra
Bartender Polka
20th Century Polka — Globė Trotters’ Orch.
Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikowski’s Orch.
Flower Polka
Fritz Polka — Ed. Krolikowski’s Orchestra
Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius — Liet. Tautiška Orkes.
Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka — Liet. Tautiška Orkestrą
Šventoji Naktis — Pirma Dalis
Šventoji Naktis — Antra Dalis —

M. Petrauskas, Trubadurių Kvartetas 
Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Įdainavo A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.
Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius. Mahanojaus 

Liet. Mainerių Orkestrą
Frano Polka
Paprieniokų Polka — Mahanojaus Liet. Mai

nerių Orkestrą
Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir

J. Olšauskas ir ork.
Lietuviško Kliubo Polka
Linksmybės Polka—Worcesterio Liet. Orkest. 
Naujų Metų Polka
Šokikų Polka—Mahanojaus Liet. Mainer. Or. 
Trauk, Simniški — Polka
“Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 
šiaučiaus Polka
Ievutės Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 
Sudiev Sesutės—Stasys Pauras. baritonas 
Svajonė ir Meilė—Juozas Antanėlis, tenoras 
Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą

Polka

16180-F-73

16182-F-74

16163-F-75

16201-F-76

16206-F-77

16209-F-78

16227-F-79

16229-F-80

16242-F-81

16256-F-82

16259-F-83

16280-F-84

16281-F-85

16284-F-86

16299-F-87

16300-F-88

16302-F-89

16303-F-90

16304-F-91

16305-F-92

16306-F-93

16307-F-94

16308-F-95

i

l

16309-F-96

Earl iš Athlone (dešineje), Kanados generalis-gubernatorius, kalbasi su Aus
tralijos lakūnu, kuris šiomis dienomis lankėsi Ottawoj.
REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO

SKELBIMAIS REMIA "DARBININKĄ”
Rockville, Conn.

J,

■i THF SAVINGS BANK OF ROCKVILLE
Didžiausias Taupomasis Bankas Tollando aps

krityje; Narys Mutual Savings Banks’ 
Centrai Fund, Ine., Connectticut valstijoj

25 Park Street Telefonas 174
Rockville Conn.

WINER SHOE STORE
“Abe” Winer, sav.

Avalai Visai šeimai

Luther A. White, Ine.

311-3

65 Elm St.

Rockville, Conn.

Laidotuvių Patarnavimas

Rakandai

311-2

15 Elm St.

American Dyeing Corp.

104 East Main Street

“SPOT” NERI

DeSoto — Plymouth

Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas
Lakštutė Polka
Sabas Gud, Polka — Worcesterio Liet. Orkest.
Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka — A. Šaukevičius, Mahan.

Lietuvių Mainerių Orkestrą
Virginia Polka
Marcinkonių Polka —VVorcesterio Liet. Orkest.
Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tavę—A. šaukevičius, Mahano

jaus Lietuvių Mainerių Orkestrą 
Paukščių Polka
Liudvinavo Polka—Mahanojaus Liet. Maine

rių Orkestrą
Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 
Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton. 
Lietuvaitė, Polka — Armonika, Klamet ir 

Pianas
Močiutė, Valsas — Armonikų Duetas
Ar Aš Tau Sese
Ulonai — A. Vanagaitis, P. Stogis
Plikių Polka
Toks Vaikinas, Polka — A. Shuck, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Veskie Mane Šokt—Polka
Storo Jono Polka — Shenandorio Liet. 

Mainerių Orkestrą
Tarpe Rūtų—Polka
Kuomet Šoksi, Polka—A. šaukevičius, 

Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 
Kam Šeri Žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir J. 

Olšauskas su armonika
Erei Polka
Našlys Polka—Lietuvių Orkestrą “Lyra” 
Dėdienė Polka
Lakštutės Polka—Klaipėdos Lietuvių Orkest. 
Gegužinė Polka
Jaunuolių Polka—V. Gulos Orkestrą
Polka Dėl Numylėtos
Virbalio Polka—V. Gulos Orkestrą 
Kanapių Polka—V.Gulos Orkestrą 
Ona Polka—V. Gulos Orkestrą, 

A. Vasiliauskas
Daratytė—Polka
Beržų Polka—V. Gulos Orkestrą
Ar Atsiminsi—Anglų Valsas, A. šabaniauskas 
Tai Nebuvo Meilė—Tango, A. Šabaniauskas 
Marš, Marš, Kareivėli
“Geležinio Vilko” Maršas 

Karo Mokyklos Choras
Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, Pupų 

Dėdė ir Dėdienė
Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

U • 24 Union St. Tel. 79-3
Telefonas 10

Pardavimas ir Patarnavimas

East Main ir Grove Sts.

Rockville, Conn. Rockville, Conn.

HARTFORD CONNECTICUT TRUST CO.

Bankas, Kuris Tarnauja Visuomenei

5 Elm Street Telefonas 1030
Rockville, Connecticut

Telef. 1046 Rockville, Conn '

GEORGE W. LUTZ

Geležinių Reikmenų Krautuvė

32 East Main St.

Rockville, Conn.

f

Tel. 658

16310-F-97

16311-F-98

16312-F-99

16313-F-100

16314-F-101

116315-F-102

16316-F-103

16317-F-104

16318-F-105

16319-F-106

12193-F-107

16320-F-108

16321-F-109

Jaunystės Meilė—Tango
Septintame Rojuje—Anglų valsas.

A. Šabaniauskas
Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas—Anglų Valsas,

įdainavo A. Šabaniauskas
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Dainelės—Antra Dalis—

A. šabaniauskas
Griovėsių Gėlelė
Našlaitės Kapas. Daina—Akiras Biržys
Anūkų Polka
Pupų Dėdės Polka—įgrojo Akiras Biržys
Buk Vyras—Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas
Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai — Akiras Biržys 
Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys,

Įdainavo Pupų Dėdienė
Gardus Alutis — V’alsas
Marijampolės Polka—įgrojo Akiras Biržys 
Sekminių Valsas
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys
Krakowiak—Polka
Laughing Polka —Ed. Krolikowski’s Orch. 
Kretingos Polka
MerkinėsPolka — Sakalauskas

Įgrojo Akiras Biržys
Pasakykite Mergelės, Tango 
Kai Smuiku Groji Tu. Tango—Įdainavo

A. Šabaniauskas

Rekordai Po $1.25
61003-F-201 Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra
61004-F-202 Liet. Veselė — Dalis Trečia ir Ketvirta
61005-F-203 Liet. Veselė — Dalis Penkta ir šešta

/Visas Įgrajino Mahanojaus Lietuvių Mainerių Orkestrą

ROCKVILLE HOTEL

Ponas Kokerda.

Geriausio Poilsui

Rockville je

Park St., kamp. Main

sav.

Vieta

Tel.
d

Rockville. Conn.

i

Louis P. Fitzgerald

Ford—Mercury—Lincoln Zephyr

Pardavimas ir Patarnavimas

73 Brooklyn St. Tel. 529

I

«

*4

4

PALACE THEATRE

Visuomet parinktiniausi perstafy-

mai Rockvillej.

8 School St. Tel. 9

Rockville, Conn.

••Bill” Newman, užvetzda

Rockville, Conn.

i

Į

I

f

■t

J



Senovės Gondingos ny
kimo išvakarėse iškilo 
naujos sodžiaus vardas — 
Plungė, kuris jau fiksuo
jamas ne tik kaip kryžiuo
čių karo žygio vietovė, bet 
kaip ir to meto prekybinis 
žemaičių centras. Tiesa, 
tur būt, pro šią vietą ii 
anksčiau yra ėję prekybi
niai keliai. Antai, Gondin
gos, Santeklių ir kitų vie
tovių piliakalniuose ran-

jinis Centras
dama daug žalvarinių žie
dų, sagčių ir kitokių rankų 
ir rūbų papuošalų. Daug 
šių papuošalų pateko į 
muziejus, bet ir šiandien 
daug jų yra pas įvairius 
vietos gyveiitojus, o labai 
gausus rinkinys yra taip 
pat privačiame Kumšlyčio 
muziejuje. Matyti, kad čia 
būta ir puošnių namų, nes 
surastose vieno dvaro lie
kanose randama brangių

VVEBSTER, MASS.

KINDLER’S HARDVVARE CO

Radios, Refrigerators, and VVashing Machines 
Hardware and Paints 

Agents for Bay Statė Paints 
Webster, Mass.

NORVVICH, CONN.

LEE AND OSGOOD COMPANY
Sankrovininkai ir Retaileriai — Vaistininkai 

Vaistai, Chemikalijos, Aliejai, pažai ir tt.
131 Main Street Telefonas 3291 Norwich, Conn. 

Retail Telefonas 3292

U. S. Finishing Company
Dažymas—Spausdinimas—Užbaigimas 

Audžiamosios medžiagos

GREENVILLE NORVVICH, CONN.

NORVVICH DAIRY
i
i Pasteuryzuotas Pienas—Grietinė, Taipgi užlaiko 

šaltą-košę, švarų rūgusį pieną.
! 40 New London Turnpike Norwich, Conn.
| Telefonas 3920

i! 
i!

Į

LEHIGH PETROLEUM COMPANY i1*1 
Pristatytojai ESSO Produktų. —Gazolinas, Aliejus 

motorinis, Aliejus pečių šildymui ir “Essotane” 
gezas dėl gaminimo

Telefonas 1140 Thamesville Norwich, Conn. !•

THE ANDERSON SUPPLY COMPANY f

j? Sankrovininkai Pristatytojai — Plumierininkai, » 
J Apšildyto jai ir užlaikomi įrankiai malūnams &

11-17 Chestnut Street Norwich, Conn. jį

SEARS-ROEBUCK COMPANY
Skelbia atidarymą naujos krautuvės skyriaus dėl 
užsakymų ir patogumo mūsų pirkėjams Norwich
35 Franklin Street Telefonas 2380

Norwich, Conn.

j; NORVVICH GRAIN COMPANY
•J Frederick B. Clover, vedėjas
į WIRTHMORE PAŠARAS
į 37 VVater Street, Telefonas 72 

f
I

i
f

į
č$

1
iNorwich, Conn. į’

New London County 
Mutual Fire Insurance Co.

1840

GENERALIS OFISAS:
c ’*> j ■ ’

NORWICH, CONNECTICUT

—r šimtmetinės Sukaktuvės -
* P
1940

•a. -žy 1

koklių.
Apie XVI šimt. dokumen

tuose randame, kad ši vie
ta turėjo prekybinius ry
šius su Prūsais, Klaipėda, j 
Liepojumi. Tuo metu 
Plungėje jau gyveno kele
tas pirklių. Daugiausiai jų 
rūpesčiu šis, tuomet buvęs 
nedidelis miestelis, 1570 
metais gavo iš Zigmanto 
Augusto Magdeburgo mie
stų teises. Tos teisės buvo 
antru kart pakartotos 
1792 metais karaliaus Sta
nislovo Augusto. • Nuo to 
laiko.Plungė pradėjo aug
ti ir plisti. Tuo metu jau ir 
Gondingos miestas buvo 
išnykęs. Tik kai kurie di
dikai tebesititulavo to bu
vusio miesto vardu. Ru
sams prijungus Lietuvą 
prekybinis judėjimas čia 
sumažėjo. Tačiau miestas 
vis po truputį augo. Mies
to augimui prisidėdavo ir 
to meto didikai, kurie čia 
steigdavo bei organizuoda
vo vienokio ar kitokio po
būdžio pramonę. 1807 me
tais rusų caras Aleksan
dras, besiruošdamas karui 
su Napoleonu, su daugybe 
palydovų atvyko į Plungę. 
Jis apsistojo to meto dva
ro rūmuose. Gyventojai jįi da po Trijų Karalių ir bai- 
priėmė labai iškilmingai it■ giasi Užgavėnių muge, va- 
tada į Plungę suvažiavo dinami kirvelninkų 
daug žemaičių ponų nuo gaiš. Tas paprotys buvęs 
Varnių, Telšių, Raseinių ir Įsigyvenęs todėl, kad ūki- 
kitų apylinkių.

Caras Plungėje užtruko yra samdinys ir kad jis 
kelias dienas. “ 
su savo štabu 
liau.

To paties 
privačiame muziejuje yra 
medinė su užrašu gražiai 
dekoruota lėkštė, kuri, kai 
kurių gyventojų teigimu, 
laikoma ta pačia lėkšte, 
kuria caras Plungėje buvo 
sutiktas su duona ir drus
ka. Plungės dvaras su vi
sais apylinkės folvarkais, 
kaip buvęs karališkasis, 
buvo atiduotas grafui Zu
bovui. XIX šimt. antroje 
pusėje šį dvarą iš Zubovo 
nupirko kunigaikštis O- 
ginskis. Pasiskirstydami 
turtus broliai Oginskiai 
vienas apsigyveno senojo
je savo vietoje Rietave, o 
kitas persikėlė į Plungę. 
Atsikėlęs į Plungę gyventi 
Mykolas Oginskis sutvar
kė, papuošė dvarą, parką, 
įsteigė čia orkestrą ir pa
rodė didelį susidomėjimą 
menu. Čia kaip tik pas jį 
gavo prieglaudą, mokslo 
pradžią, o vėliau ir konser
vatorijai padengti išlai
das Mykolas - Kastantas 
Čiurlionis.

Pirmos jo kompozicijos 
ir buvo pašvęstos kaip tik 
Mykolui Oginskiui.

Šis didikas padėdavo ir 
lietuviams inteligentams, 
užtat ir šiaip pas jį būda
vo kaip stipendijatų kele
tas klierikų ir kitų sričių 
inteligentų. Čia apsilanky
davo šviesios atminties 
kanauninkas Tumas, kuris 
gaudavo iš kun. OginskioĮ 
lietuviškai spaudai vieną, 
kitą šimtinę. Šis didikas 

Į mirė 1902 metais. 
,! Plungėje buvo žinomi re-, 
iti ir kitur Žemaitijoj be- 

;Įveik nepastebimi kai kurie 
papročiai. Vieni iš jų užsi
likę yra tik savo vardu, ki
ti dar ir dabar tebėra liau
dies papročiuose prakti
kuojami.

Vienas iš tokių būdin
giausių — tai vadinamieji

Buvęs CIO vadas, John L. Lewis sveikina naują 
CIO vadą, Philip Murray, kada jis buvo išrinktas CIO 
seime, Atlantic City, N. J. John L. Lewis prieš prezi- 
:dento rinkimus savo kalboje buvo pareiškęs, kad jeigu 
prezidentu bus išrinktas Rooseveltas, tai jis rezignuo
siąs iš CIO. Jis savo žodį išlaikė.

kirvelninkai. Dar XIX 
šimt. pradžioje čia į turgus 
ateidavo, pradedant Trims 
Karaliais ir baigiant Užga
vėnėmis, samdiniai — vy
rai su kirviais, o moterys 
su kultuvėmis. Juos turė
davo užsikišę už sujuosto 
pančio arba odinio diržo. 
Dėl šios priežasties ir da
bar turgai, kurie praside-

tur-

ninkai galėtų žinoti, kas

dar laisvas ir nestojęs tar-

e
i LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

NORWOOD, MASS.

ANTMONY W. GASSON, M. D.

1
1
1

Orent Brothers Ine.

Clothing for the Entire Family

fl

J 665—667—669 Washington St., Norwood, Mass. «

LEWIS J. DANOV1TCH, D. M. D.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

UNITED COOPERATIVE SOCIETY a
* «*Meats, Groceries, Fish, Vegetables, Milk and J 

Cream from our Dairy 5
47 Savin Avenue Norvvood, Mass.

paprastai buvo laikomos 
miestelėnų ožkos. Jas tu
rėdavo kiekvienas preky
bininkas. Turgaus dieno
mis tas ožkas paleisdavo į 
rinką ir kai stovėdavo ve
žimai, tai prie jų prieidavo 
ožkos, ėsdavo, pešdavo šie
ną, o prekes derėdavo to 
meto barzdoti prekybinin
kai. Tas paprotys išnyko 
ankščiau, kaip porą dešim
tų metų prieš Didįjį karą. 
Vadinamieji prieangiai — 
brikeliai buvo nugriauti, o 
ožkos buvo uždraustos pri
leisti prie vežimų, todėl ir 
miestelyje visai išnyko.

Dabar Plungė, žinoma, 
sumodernėjo, turi per 6000 
gyventojų, labai išugdyta 

•linų ir medvilnės pramo- 
■ “Ku-

U
ii

ŠIMONI BROS.
Florists

118 Neponset St., Norwood, Mass. i)

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

FRUITS & VEGETABLES

DREYFUS & WHITE

Paskui jis
išvyko to- nauti. Todėl su tokiu sam

diniu susiderėję, jie paim
davo kirvį, o jam duodavo 
rankpinigių keletą rublių. Į nės šaką. Čia dabar

Kitas paprotys — tai Ii- činsko — Pabedinskų” fa-

Kumšlyčio
v •

naminės kuršius.
Kiek skyrėsi ir buvusieji 

ano meto dar prieškariniai 
turgai. Mat, tada visi na
mai turėdavo padarytus kios, nes pro šią vietą kaip 
tam tikrus pakeltus prie- tik eina geležinkelis, 
angius. Po tais prieangiais

brike dirba 
darbininkų, 
čiasi ir kita 
lygos tam

apie 7—800 
Pamažu ple- 

pramonė. Są- 
darosi palan-

“L. A.” Kosandra.

I
i 
į!

t T0WN SOUARE HARDVVARE & SUPPLY CO. x

Best Wishes From

Norvvood, Mass.

$ Best Wishes From
| SOUTH NORVVOOD ALLEYS &. POOL ROOM 

$ 1035 VVashington St. So. Norwood, Mass.

i Ji

Best Wishes From

CAFE TRIANON

NORVVOOD, MASS

A FRIEND

629 & 715 Washington St., Norwood, Mass.

GARDNER’S PHARMACY

639 Washlngton St., N0rw0od, Mass

OLSON & LEPPER, INC.

Chevrolet Sales & Service
519 Washington St.. Norwood, Mass.

AJ1 Ai> ^C>p™™—

% NORVVOOD BOVVLING PARLORS J
! 0WEN SULLIVAN, Mgr. į
į* IK

g Afternoon and Evening Parties Accommodated <; 
f - ^uper.^.’®hway ,^oute ^orwood’

Norfolk Lumber Company

Building and Modernizing Headąuarters

43 Canton Street Stoughton, Mass.

JAMES BOYD |
Jeweler Jį

$ Norvvood Theatre Block Norwood, Mass.

{ VVINSLOVV GARAGE į
• I * • k

į Expert Auto Repairing, Official Brakc and Light į •L i **•
I s ii

| Testing Station

1014 Washington St. Tel. 0©76-W Norvvood, Mass

Insurance of All Kinds

Norwood, Mass

John A. Whittemore’s Sons, Ine
Harold L. Alden, President

COAL COKE & OIL

710 Washington Street



Pektadienis, Gruodžio 27, 1940
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Naujas Tautybes Įstatymas Galioja
Nuo Sausio 12 d., 1941 m.

Daug patvarkymų apie tauty
bę ir pilietybę palikti ir pridėti 
prie naujo įstatymo, keli seni 
įstatymai pertaisyti, bet viskas 
aiškiau išdėstyta ir nėr jokio 
atkartojimo.

Naturalizavimo privilegija pa
teikta kitoms rasėms, netik bal-

Per septynis metus ekspertai 
dirbo Tautybės Kodeksą, kuris 
pradės veikti sausio 12 d., 1941 
m. Kodeksas turi daug pakeiti
mų kaslink įgijimo ir praradimo 
pilietybės.

Tautybės Kodeksas iš 1940 
m. panaikina visą pirmiau egzi
stuojančią federalę legislaciją toms ir juodoms. Indijonai, eski- 
apie pilietybę, natūralizavimą ir mozai ir “eleutians”, gimę už 
prasišalinimą iš tėvynės. Jis 
pradeda veikti sausio 12 d., 1941 
m. Sunkus darbas, pritaikinimo 
visos tautybės legislacijos į vie
ną, pilną sistematišką įstatymą, 
tęsėsi per septynis metus po 
Valstybės Sekretoriaus, Genera
linio Prokuroro ir Darbo Sekre- ‘ vėlina ateitį, kuris išgyveno še- 
toriaus priežiūra. Su prezidento šis mėnesius valstijoj, vieton 
pasirašymu spalių 14 d., jis tapo apskričio, kaip seniaus reikalau- 
įstatymu. • ta, paduoti prašymą. Ir pirmu

BXftBiNINKXS

:

Jungt. Valstijų ribų, dabar gali 
tapti Amerikos piliečiais, jeigu 
sutinka su kitais reikalingais 
parūpinimais.

Svarbi permaina liečia apsigy
venimo reikalavimą dėl natūrali
zacijos prašytojų. Įstatymas pa-

I

I

LOVVELL, MASS.

THE LOVVELL FlVE CENTS SAVINGS BANK 
Inkorporuotai 1854

Depozitus priima nuo 5c iki $4,000 
Nuošimčiai prasideda su kiekvienu mėnesiu

34 John Street, Tel. 6807 Lovvell, Mass. į

MIDDLESEX SUPPLY CO.
104 Midlesex St. Tel. 7050

va

534 Merrimack St. Tel. 6039

LOVVELL, MASS

13

PATAPK AMERI 
KO$ PILIEČIU

SVIEDINIO ŽAIDIMAS ANT LEDO — Žaidikas Broda iš Maple Leafs negali žiūrėti, kada sviedinys pra
švilpia pro jo kojas. Žaidimas įvyko New Yorke, kur Leafs laimėjo 2-1.

19 Merrimack St., Tel. 4965 Lowell, Mass.

PLAZA LUNCH

Ž VVASHINGTON SAVINGS INSTITUTION

“Visi Depozitai Garantuojami”

30 Middlesex St. Tel. 5071 Lowell, Mass

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

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.kartu paaiškina, jog aplikantas! sulig tos šalies įstatymų jis vėl prieš jo 16 metų gimtadienį. 4917 m. ir 1924 m. 

negali apleisti Jung. Valstijas paėmė tos šalies tautybę. Jeigu arba jeigu jis sugrįžta pervėlai; Sulig neseniai pravesto Atei- 
daugiau šešis mėnesius tarpe iš-į jo gimtinė šalis neturi tokių į- prisilaikyti 
pildymo aplikacijos dienos iki statymų, tai jis nepraranda A- reikalavimo prieš sulaukiant 21 naujai atvykę imigrantai turės 
tapimo piliečiu. Jeigu aplikantas i 
išbus užsienyje ilgiaus šešis mė- 1 
nesiūs, bet mažiau vienų metų i 
laiko, bus manyta, jog reziden- . 
cija pertraukta, jeigu išbūna : 
virš metą laiko, tai jis aiškiai 
pertraukė rezidenciją.

Naujas įstatymas dabar pavė
lina prašytojui ieškoti pilietybės 
popierų arčiausiame natūraliza
cijos teisme, ir ne apskrityje kur 
jis gyvena. Ir prašytojui nereik 

(laukti 90 dienų tarpe padavimo 
! jo prašymo ir jo galutino iš
klausymo, kaip pirmiau buvo. 
Dabar reikės laukti tik 30 die
nų.

I ,

į Kitas pageidaujama pakeiti- 
įmas liečia liudininkus. Naturali- 

įj zacijos prašytojo pilietybės pra
šymas neatmestas, jeigu jo liu
dininkai neteisingai_ prisiekia, 
jeigu aplikantas jais pilnai pasi
tikėjęs. Vieton netinkamų liudi
ninkų dabar galima pristatyti 
naujus liudininkus.

Ypatingai reikalingas patvar
oj kymas liečia kvotimą, kurį pra- 
0; šytojai turi išlaikyti. Dabar Ko- 
j [ i misijonierius Immigration and 
j [ i Naturalization turi teisę nusta- 

^7^7- i tyti, kiek ir ką aplikantai turi ži- 
noti. Kvotimai visur bus vieno- 

$!di, klausimai lies gyvenimo vie- 
£ ,tą, gerą moralinį stovį, Jungt. 
5; Valstijų Konstituciją ir pan. da- 
0! lykus.

j Permainos įstatyme, kurios
$ liečia mažamečius fra svarbios. 

Viename atsitikime, Amerikos; 
pilietis gal iš tėvynės prasišalin
ti sulaukęs 18 m. amžiaus. Pir- 
miaus nebuvo galima to daryti 
pakol pilietis nesulaukė 21 m.

Kita permaina liečia pilietybę 
[mažamečių, kurių tėvą tampa 
piliečiais kitų šalių. Parūpina, 
kad nors tėvai prisiekia ištiki
mumą kitai šaliai, mažamet. vai
kas gyventis užsieny su tokiais 
tėvais, laiko savo amerikonišką 
pilietybę, nepaisant ar įgyta na- 
turalizavimu ar gimimu, bet jis 
turi sugrįžti į Jung. Valstijas 
pastoviam apsigyvenimui prieš 
jo 23 metiį gimtadienį. Jeigu jis 
taip nedarę, bus manyta, jog jis

r;
*

E. A. VVILSON COMPANY

Garantuojama Kuras
Anglis, Koksai, Aliejus pečiams kūrenti ir tt. 

Ofisas Sun Name — Tel. 2-3891, Lowell, Mass.
700 Broadway Tel. 6328 Lowell, Mass.

I
LOVVELL PHOTO STUDIO

J. A. Deslodges, Prop.

712 Merrimack St., Tel. 8728 • Lowell, Mass.Tel. 7810

Healey Sč Co., Ine.
Imported and Domestic 

LIQUORS - WINES - BEERS

103 Gorham St.

r.

. , i
prie penkių metusiu Registravimo Įstatymo, visi VALGIŲ GAMINIMAS

Ką tik išėjo iš spaudos Valgių
merikos pilietystės per tris me- m. jis praras oj pilietybę. Šitas i paduoti pirštų įspaudas dėl iden- Gaminimo Knyga, kurioje yra 
tus. Po 5 metų nepertraukiamos 
rezidencijos bet kurioje šalyje 
jo amerikoniška tautybė auto
matiškai baigiasi. Yra nekurie 
išėmimai — atstovai amerikoni
škų tikėjimiškų, moksliškų, ap- 
švietos ir labdaringų įstaigų ir 
Amerikos biznio firmų.

Vaikas gimęs usienyje po ge
gužės 24 d., 1934 m., tėvams, 
vienas iš kurių yra Amerikos pi
lietis, tampa piliečiu gimimu, 
tik jeigu jis prisilaiko pre neku
riu parūpinimų. Pirma, pilietis 
tėvas prieš vaiko gimimą, turėjo 
gyventi dešimts metų Jung. Val
stijose ar vienoje jos valdomų 
vietų, ir per penkis metus iš tų 
dešimts metų, po jo šešioliktų 
metų. Antra, vaikas pasilaiko jo 
stovį, kaipo piliets. tik jeigu jis 
gyvena Jungt. Valstijose ar vie
noj jos valdomų vietų, per pen
kis metus tarpe 13 ir 21 metų 
amžiaus. Trečia, jeigu jis nesu
grįžta gyventi Jung. Valstijose 
arba vienoj jos valdomų vietų;

Free Delivery i!
į • nenori laikyti amerikonišką pi- 
ž! ■ . ■ ' •

H

a

Lowell, Mass.

NEW BEDFORD, MASS

lietybę ir jis ant visados negalės 
jos reikalauti.

Pametimas pilietybės ilgu ap
sigyvenimu užsienyje aiškiau iš
dėstytas. Dabar laikoma, jog 
natūralizacija prarasta po 2 me
tų nepertraukiamos rezidenci
jos toje svetimoje šalyje, iš kur 
Amerikos pilietis paėjo, jeigu,

GREENE & W00D, Ine.
Building Materials

334 So. Water St. New Bedford, Mass.

a <
v k’

Tel. 618
J ■ t.

neliečia vaikus vieno piliečio tė
vo, kuris dirba Jung. Valstijų 
valdžiai arba Amerikoniškoj į- 
staigoj ar biznio firmoj.

Kitaip elgiamasi su piliečiais, 
kurie tarnauja armijose sveti
mų valdžių. Jie praras pilietybę, 
jeigu jie taps piliečiais kitos ša
lies būdami tos šalies armijoj. 
Jeigu tapsta piliečiais svetimos 
šalies, bet nori atgauti ameriko
nišką pilietybę, jie gali sugrįžti 
atgal į Jung. Valstijas kaipo ne- 
kvotiniai imigrantai, išpildyda- 
mi Imigracijos įstatymus iš

tifikavimo ir rekordams.
Tik viena permaina padaryta 

naturalizavimo kainose. Regis
travimo certifikatas kaštuos $18 
vieton $10, su sausio 12 d., 1941 
metais. S. S. B.

daugybė receptų — nurodymų 
kaip skaniai ir ekonomiškai pa
gaminti valgius. Taipgi šioje 
knygoje nurodo kaip galima pa
sigaminti iš įvairių vaisių vynų. 
Jos kaina tik $1.00. Knyga turi 
223 puslapius.

NEW LONDON. CONN.

Greetings From

THE PLAUT - CADDEN CO.
Norwich, Conn. New London, Conn

i
< 
i
1

Manchester, Conn.

THOMAS McGILL, INC.

Malioruis ir Dekoratorius

[Sieninės popieros — Dažai, Aliejus,

Pagaminame dažus

645 Main St. Tel. 6887

NORVVALK & STANFORD, CONN
•-?s£-r.»;<

VI
§ The Stamford Industrial Bank
ii

i

54 PARK R0W

STAMFORD, CONNECTICUT
*

Plūmerystė—Apšildymas—Aliejiniai pečiai 
Šaldytuvai

MANCHESTER PLUMBING And SUPPLY CO.

F'

877 Main St. Telefonas 4425

MANCHESTER, CONN.
■V-

The Stamford Savings Bank
Inkorporuotas 1851

Taupomasis Bankas

166 Atlantic Street Telefonas 3-3166

Stamford, Conn.

MAYNARD & MARLBORO, MASS
GREETINGS

MURPHY & SNYDER įj

Fabrikų formos—Popieras Laiškams—Plakatai • Į 
Programai ir t.t. • Į

55 Main St., Maynard, Mass. Tel. 473-W • Į

I 
i

i
i
i

.ii

THE DIAMOND OIL COMPANY 
DIAMON D

40 metų patarnavimo ir patenkinimo 
Aliejus pečiams, Gazolinas, Aliejus Motorams 

ir Kurui
299 Maple St. Marlboro, Mass Tel. 1480

I
J. J. PENNEY CO., INC

“Namai Vertenybių”

175 Main St., Marlboro, Mass.

i
The Northside Bank & Trust Co ;

!
!

iBristol, Conn.

IV jyiS

I. — .. ■ 1 —- . ■ ' -

THE AMERICAN HAT COMPANY
Išdirbėjai Įvairių Skrybėlių

Charles C. Haas, Prez. Oscar L. Amundsen, V.-P.
25 Grand Street

i 
i 

Norwalk, Conn. i

1

i! 
j!

Tel. 242

iti! 
i! 
i! 
i! 
i!

MAYNARD TRUST COMPANY

Komerciniai ir Taupinimo Įdėliai

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

“Pirkite pas SEARS, —Sutaupysite

SEARS ROEBUCK & CO.

90-94 Wall Street Telefonas 5810

Norvvalk, Connecticut
i

» •

The Stamford Trust Company
Tel. 2681 Main St., Maynard, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LOVELL BUS LINES, INC.

Great Road, Maynard, Mass. Tel. 34O-VV2

G. F. BOND'S MARKET

Parinktos rųšies Mėsa, Vaisiai ir Groseriai 
244 Main Street, Marlboro, Mass. Tel. 453

Veikia kaipo Globėjas, Administratorius it
Įgaliotinis

Narys Federal Reserve System

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

300 MAIN STREET TELEF. 4-1125
STAMFORD, CONNECTICUT
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' DARBININKAS

Norwich, Conn.• į Į~l ~ *
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naraas

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Lee and Osgood Company

I KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
s 1 KOLONIJOSE i

■
choro nariai: pasižymėjo savo! 
veikimu sekantieji: Jonas Gri- l 

Parapijos whist parties, ku-'^as, Antanas Andruškevičius, 
rios prasidėjo rudenį ir buvo da-įOna Lapukienė ir Mildred Ta-i 
romos kiekvieną ketvirtadienį, mu^onytė. 
buvo gana sėkmingos ir parapi
jai atnešė nemažai naudos. Pa-- 
prastai jos būdavo vadovaujant 
įvairioms parap. draugijoms. Šį j 
sezoną pasitarnavo sekančios 
draugijos parapijos naudai: Šv. 
Jėzaus Vardo draugija, Moterų 
Sąjungos kuopa, Šv. Cecilijos 
choras .Tretininkai ir Apaštaly
stės Maldos draugija, Darbinin- 

!, kų kuopa, Susivienijimo R. K.
vietinė kuopa, ir Merginų bei

ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii 
;i

ii

Vaistiniai Receptai—Aptieka
NASHUA, N. H.

131 Main Street Telefonas 3291
Norvvich, Connecticut x

Esso Gazolinas. Aliejus. Batarejos. 

taipgi patarnavimas motoristams.

129 Franklin St. Tel. 4142

Norvvich, Conn.

43 Broadway

Frank and Greg’s 

Service Station
W. S. SPENCER

Statyba

Tel. 380-W

Norvvich, Conn.

^=A

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

The U. S. Finishing Company
Skalbimas — Dažymas

Tel. 100440 Franklin St.

Norvvich, Conn.

Prašom užeiti j mūsų skiepą ir 

pabandyti mūsų tavorą

Thumm's Delicatessen Tongren’s Shoe Store

Avalai Vyrams. Moterims ir

Vaikams

Tel. 558

ViAAAA^AV^^WWVWW^i

118 Main St.

ii 
ii 
ii 
ii

1
1

Užsakymų Biuras

35 Franklin Street Tel. 2380 Norwich, Conn.

Jaunų Moterų klubas. Vakarė- 
jl lis, kurį surengė klubas, buvo 
!* stebėtinai sėkmingas.
'•l

i' ' ’ *Jfį Padėkos dienoje parapijos 
!■ choras suruošė šokius, kurie į- 
• Į vyko Veterans’ Hali, atsilankė 
ji daug žmonių. Buvo pilna, prisi- 
J i grūdus salė. Malonu girdėti, kad 

ir atsilankiusiems iš kitur šokiai 
patiko, ypatingai dėlto, kad ne
buvo svaiginančių gėrimų. Mer
ginos sakė: “Smagu šokti, kai 
nereikia bijoti pusgirčių vaikė
zų.” Dėl šokių darbavosi visi

I
I Gruodžio 1 d. Šv. Cecilijos pa-! 
rapijinis choras šventė savo 
dangiškos globėjos Šv. Cecilijos 
šventę. Visi kartu priėmė Šv. 
Komuniją per sumą, 10 vai., ir 
po Mišių susirinko į bendrą, pus
ryčių parapijos svetainėje. Va
kare, 7 vai .choristai važiavo į 
Brick House, į metinį bankietą. 
Garbės svečias buvo teisėjas Bo- 
lis Degėsis, kuris pasakė labai 
įspūdingą prakalbą. Toastmaste- 
riu buvo Leonardas Tamulionis, 
kuris pakvietė ir kitus kalbėto
jus, vietinius kunigus ir 1940 m. 
valdybos narius. Pabaigoj ban
kieto visi smagiai ir linksmai 
dainavo lietuviškas daineles, 
baigdami Lietuvos himnu. 1940 
m. choro valdybą sudaro sekan
tieji : Leonardas Tamulionis, pir
mininkas; Ona Sabaliauskaitė, 
vice-pirmininkė; Malvina Lapin
skaitė, raštininkė, ir Albertas 
Skruzinskas, iždininkas. Choras 
suteikė geriausiai darbavusiems

♦ * »

- -—  - - —-—
.. . ' ~ ~ H3T~\—■ 40 W

? - <

Audros pagautas prekinis laivas Michiga n ežere ties Pentwater, Mich. smarkiai 
apdaužytas. Septyniolika darbininkų išgelbėta, du darbininkai žuvo. Tuo laivu ve
žė rąstus.
per 1940 m. pinigiškas dovanas: 
t. y. Antanui Andruškevičiui ir 
Onai Lapinskaitei. Bankieto ren
gimo komitetą sudarė Elena 
Grausliutė ir Anna White.

« * *

i

Optemetristas

Dr. Lawrence 0. Clegg

Visokios Rūšies Apdrauda

Tel. 2056
Franklin Scuare Norwich, Conn.

16 Franklin St.

The Silberman

Furniture Co.

NEW LONDONCOUNTY i 
ij MUTUAL FIRE INSURANCE i 

i 
i 
i 
i 
i 
i

Namams Rakandai. — Frigidaire

Ledbaksiai ir Pečiai

37 Main St.

COMPANY Norvvich, Conn.

Tel. 3050

i
The Case Insurance

Agency, Ine.

Paul W. Franklin, Prez.

Visokios Rūšies Apdrauda

40 Shetucket St. Tel. 875'
Norwich, Conn.

Vyriausis Biuras:
it 
i! 
i 
i

N0RWICH, CONNECTICUT

•s

and Sons, Ine.

Kasimas rėvų. Mašininių Kasuvų

darbai. Pristatymas smėlio ir

smėlio. Gatava cementui medžiaga

Tel. Nor. 50-WW. Thames

William M. Ryan The Norwich Savings

Society

Taupyba—Apsaugos Dėžutės

Apsaugojam vertybės daiktus

Tel. 481Broadvvay ir Main

Norvvich, Conn.

ii 
i!
U

Sporto redaktorius vietinio 
laikraščio “Nashua Telegraph”, 
aukština ir giria mūsų parapijos 
vaikiną, Adolf Kisielių, kuris 
taip gerai pasirodė football žai
dime Boston kolegijoj. Rašo: 
“Adolph Kissel propelled Na
shua into the national football 
limelight in Sept. when he scor- 
ed the first Boston College 
touchdown against Tulane in the 
deep south. He also moved the 
Boston College team right into 
the Sugar Bowl when he scored 
the only touchdown against Ho- 
ly Cross in the finai game of the 
season, to send B C through the 
season undefeated and into New 
Orleans as the New Year’s day 
opponent o’f Tennessee.” Adolfo 
Kisieliaus šeimyna priklauso 
prie Šv. Kazimiero parapijos: 
dvi mergaitės priklauso prie 
choro, ir du vaikai tarnauja,prie 
Mišių. Parapijos jaunimas ren
giasi pagerbti Adolfą po Naujų 
Metų.*

I

i 
i 
I

lės Sinkevičienės vadovybėj, vi-'girnas būtų pelningas. Iš pareiš- 
skas sklandžiai ėjo. Valdybos kimų ir nutarimų atrodo, kad 
narės visos pasveikino. Klubo bus gražus vakaras, kuris įvyks 
choras, M. Cižausko vadovybėj sausio mėn. viduryje. Šeiminin- 
gražiai padainavo, solistė M. kė padarė visoms “surprizą”, 
Manasaitė irgi gražiai dainavo? kai pakvietė užkandžiams prie 
Sukakties prisiminimui, narėms i puikiai prirengto stalo. Rašanti 
buvo įteikta po mažą vazonėlį, šiuos žodžiu negali atsistebėti 
Minėtas vakaras buvo vienas 
gražiausių. Klūbietės lauks kito 
panašaus bankieto.

Kad parapijos Socialis Klubas 
gražiai gyvuoja, tai niekas neuž
ginčys. Gruodž. 5 d. Nedzveckų 
rezidencijoj įvyko metinis kny
gų peržiūrėjimo susirinkimas. 
Apart valdybos, dalyvavo ir vie
šnių. Šį kartą kaip ir visuomet 
valdybos narės, Jievos Nedzvec- 
kaitės mamytė, puikiai pavaiši
no atsilankusias.

Worcesterio šeimininkių gabu
mu.

Norwich, Conn.

Gilbert Furniture Co.

Pilnas Pasirinkimas Rakandų

Namams — General Electric

I
Gruodž. 6 d. Socialio Klubo 

valdyba ir Komisija, kuri apsi
ėmė parapijos naudai surengti 
vakarą, suirinko komisijos pirm. 
Elzbietos La Baire (Mičiulytės) 
bute pasitarti, kaip geriausiai 
prisiruošus, kad minėtas paren-1

i

I
Checkerboard

♦P

Reikmenys elektrinės

68 Broadway Tel. 1057

JlZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ,

WORCESTER, MASS

Aušros Vartų Parapija

MEDUS

Feed Store

Maži Viščiukai

Ūkiškos Reikmenys

65 No. Main St. Telefon 622

The Eaton Chase Co.
C: 'V- f-f. 4

Įsteigta 1764 m.

Geležiniai Reimenys Malūnams

{panikai dailydėms ir Mekanikams

ir Sporto Reikmeny

129 Main Street Tel. 173—174,

Norvvich, Conn.Norwich, Conn.

Rockville, Conn.

Moterų Socialis Klubas šventė 
dviejų metų gyvavimo sukaktį. į 
Bankietas įvyko puošniam Put-, 
nam Thurstan Klube. Pirm. Ane-

Į

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

Danielson, Conn.

The Brooklyn Savings Bank
Įkorporuotas 1872 m.

Vic’s Package Store
Importuoti ir Naminiai

ALUS—VYNAS—LIKERIAI
Kainos Nusaikuotos—Pristatymas Veltui

» b 

i! 
ii 
J 

i
Main ir Academy Sts.

Telefonas 56

The Dime Savings Bank

Taupomasis Bankas

33 Broadway Norvvich, Conn.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

i 

i! 
i! 
i! 
i! 
i!

John D. McWilliams

and Co.

Statybos Kontraktoriai

Apakainavimas dykai

16 Water Street

Norvvich, Conn.

Tel. 2828i

17 Florence Street Telefonas 750 >
Rockville, Connecticut J

LEVVIS H. CHAPMAN I CENTRALGARAGE
Elmer Fluckiger, sav.

NORWICH GAS & ELECTRIC CO

x *.

Norwich, Connecticut

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
ii 
ii 
i!

Beit Bros. Market

Pristatymas Veltui

'Parinktos Rūšies Mėsa ir Groseriai

252 Main St.
pI

i Norwich, Conn.

Tel. 3061

i ww^wav^vAWAw.w

Woodstock Typewriter 
Company 

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

LIBerty 6907-08

Greiausia Avalų Krautuvė Rock- 

villeje. Peter Rabbit avalai 

[“Vieta, kur jums apsimoka pirkti”
i

Tel. 96

Ekspertai taisymo mekanikai

Prieinamos kainos

8 Park Place

Rockville, Conn.

17 Florence St. Tel. 750

Rockville, Conn.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

SEARS, ROEBUCK AND CO
r

t

Pirkite pas Sears ir Sutaupykite!

ROCKVILLE, C£NN. K.?/ i!
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VVORCESTER, MASS.

Graton & Knight Company
Odiniai Produktai ir Odų Išdirbystė

356 Franklin Street VVorcester, Mass.

I

i

- 
i!

I
!
i

DARBININKAS "

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos
i

MARBLE-NYE COMPANY
Dažai Visokiems Reikalavimams 

“Pratt & Lambert Produktai

18 Foster St. Worcester, Mass. Tel. 2-7527

FREEMAN’S MODEL BAKERY, INC.
Specializing Wedding — Birthday Cakes 

All Kinds of Home Pastries
75 Millbury St. VVorcester. Dial 2-9387

WIDOFF*S GUALITY BAKERY
Rye Breads, Roll and Pastry 

Wholesale and Retail 
109WaterSt. Tel. 2-9756 Worcester.

i Buvęs, New York Times” 
ilgametis korespondentas 
Berlyfci'0tto Tolreiug, kil
me klaipėdiškis, grįžo į A- 
meriką* Nugrįžęs parašė 
knygą užvardintą ‘’They 
Wanted War”. Dabartiniu 
metų ruošia antrą knygą 
anglų kalba. P. Tolišius di
delis Lietuvos prietelius ir 
keletą kartų Lietuvoje bu
vęs. Berlyno užsienių žur
nalistų tarpe skaitėsi vie
nas geriausiai informuotų 
žurnalistų. Laimėjo 1940 
m. Pulitzer prize už užsie
ninę korespondenciją.

Lietuvoje Prekių Jau Arge^inos buvęs ilga
mėtis konsulas Lietuvoje

- p. Barsan.ti išvykęs iš Lie- 
j tų vos padarė vizitus dau- 

-- i geliui oficialių Lietuvos as- 
i menų ir reiškė savo skaus- 
’mą ir užuojautą dėl ją išti- 

žinos plunksnos, paišeliai. Rusios nelaimės. P.Bar- 
Baltinių bei rūbų, dargi pa-;santi vedęs lietuvaitę, tar- 
kulinių, nesą galima gauti įnavusią Prezidentūroje, 
nei už pinigus. Kaune.

iima Gauti
~ I » x S i

Lietuvoje prekyboje 
nyko tekstilės ir odos p re-j 
kės, batai, laikrodžiai, am-i

Latvijos įgaliotas minis
tras Vengrijai ir Rumuni- 

I jai p. Ekis su šeima ruošia
si atvykti į Ameriką. P. E- 
kis, kurį laiką buvo Latvi
jos įgaliotu ministru Lie- 
ituvoje paliko Kaune labai 
Igero įspūdžio ir atsimini- 
jmų. P. Ekis buvo ilgesnį

Washington, D. C. — David Lynn, J. V. sostinės archi- ^a^ą Latvijos Finansų Mi- 
tektas, apžiūrinėja Kongreso rūmų stogą, kuris esąs mstru- 
labai blogame stovyje ir reikalingas remonto.

fi
Torrington, Conn.

For Real Savings Eat at Our [
AIR-CONDHTONED RESTAURANT

Į Good Food — Low Prices — Cool and Comf ortable
! i
| NEW YORKER RESTAURANT j

jį 702 Main St. Dial 2-9358 jį

CLINTON, MASS.

į THE KOPPER KETTLE jį

| Clinton’s Finest Dining Rooms Air Conditioned »į 
i; Phone 715 Clinton, Mass.

& r.ADnrMCFDAT PI n\A/FP RHDP ♦!
GARDENCFRAT FLOVVER SHOP

115 High St. Tel. 1670-R Clinton, Mass. .į♦

Clinton Savings Bank
Established 1851

$

S . ”
Money Goes on Interest the First of Each Month

;• Deposit of $1 will open an account
i

Smith-Thompkins Co.
RAKANDAIRapolas Skipitis, advo

katas, užsienių lietuviams 
remti draugijos pirminin
kas ir pirmo užsienio lietu
vių kongreso Kaune orga
nizatorius, gyvena užsieny
je.

P. Mašiotui, aušrinin
kui, buv. Švietimo Minis
trui, daugelio vaikų litera
tūros knygelių autoriui, 
mirus, Sovietai jam pa
gerbti suruošė laidotuves 
valstybės lėšomis. Pastebė
tina, kad atvykus į Kauną 
raudonajai armijai jo bū
tas nuosavame name Duo
nelaičio gatvėje buvo rek
vizuotas. Jis turėjo jį ap
leisti ir mirti nesavame na
me. Tame pačiame name 
rekvizuotas ir buv. Užsie
nių Reikalų Ministro p. 
Urbšio butas.

Grindims Apdangos

96 Water St. Tel. 4560

Torrington, Conn.

j
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| F. J. STOWERSCO ?

ji Dry Goods — Quality Merchandise at Lower Pnce
| 65 High Street Tel. 311 Clinton, Mass.

Uniformoms Medžiaga

• ’/l

Greetings from

Charron’s Piano Company

z

•

EVENING GAZETTE

SUNDAAY TELEGRAM

RADIO STATION WTAG

• I

• 1 
i

i! 
i!
i! 
i!
< ♦ •

i

Julius Smetona, Respub
likos Prezidento Smetonos 
sūnus gydosi akių kliniko
je, Davose, Šveicarijoje.

i

HOME OF FINE FURNITURE
Radios and Refrigerators

VVorcester, Mass.

PAVVTUCKET, R. I.

RUBIN JOSEPH’S POULTRY MARKET
All Kinds of Poultry —Fresh Eggs
33 Harrison St. Tel. 3-7107

DR. EDVVINT. OLSON 
OPTOMETRIST

Now! Greater values in highest ąuality 
Optical Service

265 Main Street Worcester, Mass.

1

! CtTY BUILDERS SUPPLY CO.
! For reasonable prices on Mason Building Supplies, 
’ lime, cement, gravel, brick, plaster, metai laths; 

sewer pipe, land tile or any other building
■ supplies

J DIAL MAX KATZ AT
96 Armony Street 4-4187

•X

TELEFONAS 6179 HIGH STREET

SALĖM, MASS.

| Warren Five Cents Savings Bank jį

Verslo ir Sutaupą Departmentai
Saugumo Depozitų Dėžutės
Kreditai ir Kalėdinis Klubas

4,

i 
t 
t

iįj The Warrenton Woolen Co.
|
£I
įl DAYTONVILLE TORRINGTON, CONN. į* į

U

ii 
i! 
i! 
i!
i:

Pirmame bankininkų su
sirinkime, prie Paleckio vy
riausybės, įvykusiam Lie
tuvos Banko patalpose, po 
susirinkimo vienas žymaus 
Kaune banko atstovas pa
siūlė sugiedoti Lietuvos 
himną. Himnas buvo sugie
dotas, bet pasiūlusis jį gie
doti asmuo areštuotas.

Turimomis žiniomis So
vietų kariuomenė Lietuvoj 
tiek skaitlinga, kad nesu
telpa kareivinėse. Jos esą 
daug miškuose. Tokie miš
kai saugomi ir pašaliečiai 
neįleidžiami.

PAVVTUCKET, R. I.

! 
!
!
! 
I
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Tėvas Jėzuitas, Le Roy, 
prancūzas, ilgametis Tarp
tautinio Darbo Biuro Že
nevoje valdininkas, Lietu
vos prietelis, rašęs šveicarų 
spaudoje apie Lietuvą, per
sikėlė j Ameriką ir dirba
Tarptautinio Darbo Biuro 
skyriuje, Vašingtone.

^^7

LAVVRENCE, MASS.

II<
FORD AWNINGCO.

Associate—Quiet, High Elevation, 
“A Worcester - Made Product” 

Dependable Cut Gears, All kinds Metallic Gears, 
Silent Non-Metallic Gears of Formica, Rawhide 

or Fibre. Send samples or blue prints 
for estimates.

170-A Austin Street Dial 6-0197
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Mums praneša, nauja 
Singerio mašina normaliai 
kainavo Kaune 400-500 li
tų. Rugsėjo mėn. kainavo 
1200 litų, o paskutiniu lai
ku kainuoja 2,000 litų, t. y. 
apie $333,—bet ir už tokį 
pinigą esą sunku gauti.

The Fashion Center for Women’s, Misses’, 
Children’s, Infants’ Apparel, 

Sportsvvear and Furs

237—241 ESSEX STREET

LAVVRENCE, MASS.

j i DAILY TELEGRAM
’ į
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VVORCESTER MUTUAL

FIRE INSURANCE CO.

29 Elm Street

Phone 4-3271

Season s Greetings

Sears -Roebuck & Co
>

LAVVRENCE, MASS.

DVVYER’S PACKAGE STORE
We have the finest in Domestic and Imported 

Wines, Alės and Liųuors. — Free Delivery
174 Church St. Tel. 891-W Clinton, Mass.
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LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Clinton Trust Company

CLINTON, MASSACHUSETTS

TRAYMORE CAFETERIA
Real Good Food at Popular Prices 
Try our Coffee and Daily Specials

18 High St. Tel. 1368 Clinton, Mass.

CONREY BROTHERS
Coal—Wood—Cement Sand and Gravel

564 Main Street Tel. 379 Clinton, Mass.

Z-*'. -•

Taupomasis visuomeniškas Bankas

10 Main Street Tel. 135 Peabody, Mass.

Salėm Co-Operative Bank
Narys Federal Home Loan Bank System

“Bąnkas, kuris aptarnauja visuomenę”

71 Washington St. Tel. 5450 Salėm, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

PHILADELPHIA, PA.
Pagerbė Kun. Dr. Vitą 

Martusevičių.

Padėkavonės dienoje, lapkr. 
28 d., nuoširdžiai pagerbė gim 
tadienio proga Šv. Kazimieroį

STOUGHTON, MASS

For complete

Satisfaction

LOWE &
POWERS

115 Monk St

Stoughton, Mass.

A-" WATFRBURY, conn-

BROOKSIDE DAIRIES, Ine.

f 
f?

f

parapijos kunigą Dr. Vitą Mar- 
tusevičių. Ponai Briedžiai ir Be- 
keriai, 5936 Washington Avė., 
Philadelphia, paruošė jo garbei 
iškilmingus pietus. Pokilyje da
lyvavo vietos klebonas kun. I. 
Valančiūnas, klebonas kun. E. 
Paukštis iš Chester, Pa., kun. 
Stasys Raila, pats pokilio kalti
ninkas, kun. Dr. Vitas Martuse- 
vičius, p-lė Julija Tribulaitė ir 
rašėjas šių žodžių. Visi svečiai 
gimtadienio šventėjui palinkėjo 

: gražiausios ateities ir laimės.

Susižiedavo
Našlaitė Elena Tamuliutė, 

gyv. 246 Dickinson St. Philadel
phia, susipažino su nekataliku ir 
nutarė apsivesti. Bet ji nenorė
jo atsiskirti nuo katalikų tikėji
mo ir dėjo pastangas patraukti 
savo busimąjį vyrą į katalikų ti
kėjimą. Tas jai pasisekė. Jauni
kaitis Vincentas priėmė katalikų 
tikėjimą ir lapkričio 28 d. priė
mė moterystės sakramentą.

Balandėlis

“RUDENINIAI GARNIAI”

Daug veikusius lietuvybės la
bui, Stasį ir Adelę Barauskus,

FITCHBURG, MASS.

BELLIVEAU FURNITURE CO.

Gera vieta pirktis baldų geros kokybės už 
mažesnę kainą

108 Daniels St. Tel. 1526, Fitchburg, Mass.
320 Water St. Tel. 3518, Fitchburg, Mass.

į
i
J

United Co-operative Farmers, Ine į
Procurers of Suppliės for Farm Consumers— 

Poultry and Eggs i 
t 

73 Railroad St., Kimball Place, Fitchburg, Mass. į 

Danielson, Conn. Rockland, Me. £

SAFETY FUND NATIONAL
BANK OF FITCHBURG

ni%i

I

BRITŲ GELBEJIMO PASILINKSMINIMAS — Jane Withers ir Nigel Bruce turi ti
krai “good time” ant “merry-go-around” nuo karo nukentėjusiems britams šelpti 
parengime Hollywood, Kalifornijoj.
“rudeninis garnys” apdovanojo 
stipriu sūnumi. Barauskai gyve
na, 2219 Fairmount Avė., Phi- 

delphia, ir turi užeigos namą. 
Naujam antram įpėdiniui davė 
Teodoro Antano vardą. Sūnus 
stiprus. Sveikinu ponus Baraus
kus ir jų sūnelį.

Kiek anksčiau “garnys” ap
lankė Elzbietą ir Joną Jankaus
kus, atnešdamas stiprų sūnų. 
Lieka palinkėti ir sveikinti po
nus Jankauskus, sulaukus Šv. 
Kalėdų ir stipraus sūnaus.

Balandėlis.

Šv. Jurgio parapijos darbščios 
moterys rengia didelį kortų žai
dimo vakarą, kuris, kiek teko 
girdėti įvyks vasario 18 d. Bi
lietai jau išdalinti ir visos mote
rys smarkiai ruošiasi prie šio 
vakaro.

ganizuoti Lietuv. Gelbėti Fondo 
skyrių šv. Jurgio parapijoje. Iš
rinkta valdyba, kurią sudaro 
kun. Vincentas G. Vilkutaitis 
garbės pirmininkas, kun. Ber
nardas Bartis — pirm., adv. P. 
V. Cesnulis—vice pirm., Jurgis 
Venclovas—rašt. ir Aida Kar- 
kauckaitė—iždininkė.

Spaudos komisijon išrinkta p- 
lė Garkauckaitė, Raimontutė, 
Stasė Greicienė, Jurgis Venclo
vas ir P. Glugodienė. Narių pri
rašymo komisijon išrinkta virš 
30 asmenų. Skyriaus vadovybėn 
sutrauktos žymiausias Šv. Jur-

C

gio parapijos pajėgos ir be abe
jonės galima pasakyti, kad dar
bas bus atliktas ir nustatyta 
kvota narių bus pilnai prirašyta.

Lietuvos reikalai ir ateitis yra 
visų lietuvių reikalai, todėl tokia 
mintimi vadovaudamasis Lietu
vai Gelbėti Fondo Skyrius Šv. 
Jurgio parapijoje kviečia visus 
lietuvius prisidėti prei darbo.

P. Glu-nė, koresp.

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

1

Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė 
Pristatytojai First National Krautuvėms

Telefonuokite 4-4839 dėl pristatymo j namus

85 South Leonard St. Waterbury, Conn.

THE REYMOND BAKING COMPANY

“Įstaiga Connecticut Valstybėj

2457 East Main St. Tel. 5-1114 Waterbury, Conn

į BOSTON FURNITURE COMPANY

' Kroehler’o Puošnūs Baldai-J-Kelvinator led-dėžės 
Magee Virtuviniai Reikmenys—Zenit Radijai 

ir įvairus Namų Baldai

K 188 So. Main St. Tel. 4-0137 Waterbury, Conn.

iI Citizen’s & Manufacturers 
National Bank

Narys Federal Reserve System
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Leavenworth St. Tel. 4-4163 Waterbury, Conn. -j

KAPLAN BROS.
3į Wholesale and Retail — Auto Parts and
$ Eąuipment
3į VVaterbury, Conn. Torrington, Con. Winsted, Conn.

Thomaston Savings Bank
Įkurtas 1874

Robert Hazen, Prez.; F. L. White, Vice-prez.; 
L. A. Tobie, ižd.; Richard F. Burdett, sek.; 
Howard B. Gillett, pagelb.-sek.—pag.-ižd.

140 Main St. Tel. Thomaston 40, Thomaston, Conn.

| J. R. CLAYTON COMPANY

i l Auksoriai per virš 50 metų. —Deimantai, Perlai,
i l Sidabriniai Reimenys ir kt.
ii 44 Bank St. Tel. 4-5959 Waterbury, Conn.

Buvęs Detroito parapijos var
gonininkas ponas Nekrašas lan
kėsi Philadelphijoje praeitą sa
vaitę, kur jis atnaujino savo 
senąsias pažintis su kunigu Ig
nacu Valančiunu ir kunigu Jero
nimu Bagdonu, ir susipažino su 
mūsų spaudos geradariu ir rašy
toju Kazimieru Vidikausku. Ku
nigas Jeronimas Bagdonas, se
nas pono Nekrašo draugas supa
žindino tuodu lietuvystės labui 
pasišventusiu darbininku.

The Hotchkiss Motor Co.

Watertown Trust Company

545 Main Street . Tel. Watertown 156

WatertoWn, Conn.
BUICK—“Geriausias pirkinys BUICK”

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

SAUGIOS INDELIŲ DĖŽUTĖS

Bendra bankininkystė — Paskolų skyrių

470 Main St. Tel. 1880 88 Daniels St.
Fitchburgh, Massachusetts

NORVVICH, MASS.

l
Greetings of

«

398 West Main St. Tel. 3-3177 Waterbury, Conn.
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CITY OF NORWICH 
GAS & ELECTRIC DEPT.

Norwich, Mass.

t SEASOH'S GREETINGS FROM

Chelsea Savings Bank

Jau ričmondiečiai darbuojasi 
dėl vasario šešioliktos dienos mi
nėjimo. Richmonde. Mat kasmet 
Philadelphijos parapija apsiima 
suruošti iškilmingą vasario še
šioliktos d. minėjimą. Bus įdomu 
ir žingeidu pažiūrėti ir pamatyti, 
kaip ričmondiečiai šias iškilmes 
paruoš.

CLEVELAND, OHK)
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Suorganizuotas Lietuvai Gelbėti > 
Fondo Skyrius. ; x

Gruodžio 6 d. Šv. Jurgio para- B 
pijos mokyklos kambary buvo k 
sušaukti katalikiškų draugijų 
pirmininkai, veikėjai ir darbuo- J 
tojai Lietuvai. Gelbėti 
Skyriaus reikalu.

Į susirinkimą atsilankė daug 
katalikiškų organizacijų veikėjų 
ir pirmininkų.

Susirgus klebonui, susirinki
mą atidarė kun. Bernardas Bar
tis. ir iššaiškino šio susirinkimo 
tikslą. Toliau kalbėjo “Lietuvių 
Žinių” redaktorius adv. P. V. Ce- 
snulis, plačiau išaiškindamas 
reikalingumą šio skyriaus. Susi
rinkusieji išklausę pranešimų ir 
nuoširdžiai įvertindami klebono

Fondo f •
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GRIEVE BISSET & HOLLAND, INC.

Waterbury Krautuvė, kuria galima užsitikėti

i!
š: 
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Greetings From

HOTEL ELTON

Waterbury, Conn.
JI

»

M. A. GREEN
Įkurtas 1898 

Auksorius ir Sidabruoto  jas 
107 Bank St. Tel. 4-6114 Waterbury, Conn.

Jį 
Fumiture Company Jį

INCORPORATED p
ii

Baldai Geros Rūšies ;»! ii
; 324 East Main St. Tel. 3-3107 Waterbury, Conn. ii

kun. Vincento G. VilkoUičio ini- i i (Netolr Malūno)
ciatyvą, vienbalsiai nutari suor- i

ii 
i! Redwood

Baldai Geros Rūšies
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The Waterbury Trust Company
Atlieka bendrai imant įvairius bankinius reikalus. 

Ji turi galę veikti kaipo Administratorius, 
Egzekutorius, Globėjas ir t.t.

Narys Federal Reserve System.—Narys Federal 
Deposit Insurance Corporation

132 ir 136 Grand Street, Waterbury, Conn.

R. F. GRIGGS COMPANY
ii
ii
ii
ii
; Į 50 Leavenworth St. Tel. 3-01171 Waterbury, Conn. i
i i ’
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Brokeriai

Waterbury Savings Bank
A MUTUAL SAVINGS BANK

; į 60 North Main Št. ir Savings St., Wateybury, Conn■- •


