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Rusai Pradėjo Pulti Suomiją
Visi gerai žinome, kad komu

nistai, kas jie nebūtų, lietuviai, 
rusai lenkai, ar kiti, daug kartų 
jau apsivertė ragožium, gavę
įsakymus iš Kominterno. Helsinki, gruod. 18—So-

Prieš Vokietijos - Rusijos ka-. vietų Rusijos kariuomenė 
rą komunistai smerkė Angliją, pradėjo įvairiose vietose 
kaipo “imperialistinę valstybę”, pulti Suomijos kariuome- 
smerkė Prezidento Roosevelto nės dalis. Keli šimtai rusų 
politiką. Jiems buvo Hitleris buvo nužudyta mūšiuose, 
“draugas” ,nes jis buvo susibi
čiuliavęs su Stalinu. Komunis
tai pilniausiai užgyrė Hitlerio 
ir Stalino karą prieš mažas Eu-

sidėjo sektis prasidėjus A-' 
merikos - Japonijos karui J

Nėra abejonės, kad Hit-1 
lerio galybė sumenkėjo, 
bet sumenkėjo ir Rusijos.

Airija Pasilieka Neutrali
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i Kodėl taip staiga sovietų Į 
Rusijos kariuomenei vi-' 
suose frontuose pradėjo į Cork, Airija, gruod. 18— 
sektis laimėjimai sunku i Airijos ministras pirmi- 

Arba Hitleris įninkąs Eamon de Valerą 
apsistojo organizuoti sa- pareiškė, kad jo šalies gy- 

Jeigu Anglija ir Amerika ne- vo jėgas naujam puolimui, [ventojų simpatija yra su 
remtų Sovietų Rusijos kovoje arba tai daroma propagan-' Amerika, bet Airija ir to- 
prieš Vokietiją, tai komunistai i dos dėlei. Dar nuostabiau liau pasilieka neutrali šia- 
ir šiandien tebekeiktų tas dvi yra tas, kad rusams pra- me pasauliniame kare, 
demokratines valstybes, kurios 
nepripažįsta nei Hitlerio, nei, 
Stalino grobių, kurios gina nei 
tik savo šalis, bet ir mažųjų 
tautų teisę būti nepriklauso
moms.

Amerika ir Anglija remia ne 
komunizmą, bet Rusiją. Reikia 
žinoti, kad pačioje Rusijoje yra 
tik maždaug vienas nuošimtis 
komunistų. Amerika ir Anglija 
su savo sąjungininkais kovoja 
už išlaisvinimą žmonijos iš dik
tatorių vergijos.

Dabar kyla klausimas, ar ko
munistai yra nuoširdūs Ameri
kos ir Anglijos politikai? Kol 
kas jie to nuoširdumo neįrodė. 
Jie kaip vedė, taip ir tebeveda 
komunizmo propogandą Ameri
koje. Komunistai apšaukia na
ciais, fašistais ir kitais vardais 
patriotinguošius 
tuvių laikraščius, 
met buvo ir yra 
šalies principams 
bei.

Mes nei kiek 
kad pasikeitus Kominterno (vy-Į 
riausio komunizmo centro) po-į,““"“ Q ______ _____ j............... _________
litikai, komunistai ve apsivers^jarįįn vieton paskirtas visus vaikus, kad juos ap- .. ..... • , , 1
ragožnnn. Komunistai .r dabar brj C. j Tinker saugotl laike bombardavi-'‘.an,JOS dldz‘aus* uosti» to-|
labai daug pagelbsti penktoko- sukrstnrin. SHm.' m,, iŠ oro „k. iei<r„ nei. hmuose rytuose,
lonistams savo veikla organiza
cijose ir per savo spaudą. Jie 
kiršina Amerikos gyvento jus ■ 
vienus prieš kitus.

Pasekime komunistų veiklą ir 
aiškiai pamatysime jųjų veid
mainiavimą, jųjų nenuoširdu
mą.

Lietuviai komunistai iki šiol 
dar nepasisakė už Lietuvos ne
priklausomybę nuo Rusijos. 
Lietuviai komunistai iki šiol 
nedavė nei sudilusio cento šelpi
mui lietuvių nukentėjusių nuo 
karo.

Bendrai, komunistai nesisku
bina su parama ir šios šalies 
vyriausybei. Ar gali komunis
tai pasirodyti, kad jie perka A- 
merikos Gynimo bonus, aukoja 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui? O tuo tarpu Sovietams

ropos valstybes ir jųjų pasida- pasakyti. 
lininių. anai ainio

PRAŠALINO J. V. LAIVYNO i 

IR HAVAII ARMIJOS VADĄ

kurie visuo- 
ištikimi šios 
ir vyriausy-

neabejojame.

Washington, D. C., gr. 18 Prezidentas Rooseveltas 
— Jung. Valstybių laivyne šiomis dienomis sudarė 
ir armijoj įvyko svarbūs specialę tarybą iš penkių 
pasikeitimai. J. Valstybių vyrų, kurios pirmininku y-, 
laivyno vadas, kurio vado- ra Aukščiausiojo Teismo 
vybėje buvo laivynas Pači- teisėjas Owen J. Roberts, 
fiko vandenyne, kada už- ištyrti dėlko Amerikos ka- 
puolė Japonija, admirolas ro jėgos buvo užpultos be 

■Husband E .Kimmel, ku- sargybos ir išspręsti — 
ris taip pat buvo Havaii jei kas būtų — armijos ar 
armijos vadas, prašalintas laivyno viršininkai yra at-, 
iš pareigų. Jo vieton pa- sakomingi. 
skirtas admirolas Chester Ar dėl įvykių Havaii sa- 
V. Nimitz. lose bus vedamas karo tei-

Taip gi atleisti nuo pa- sma?’ tai Priklausys 11 u0 
reigų Įeit. - general Walter ta^°s 
C. Short, Havaii depart- 
ihento "TiomanČhėnus, ir ... T . ,. A ..
major - general Frederick <Ha™>» La>vy"<> dlstrik- 

1 L. Martin, Havaii oro ar- ________
mijos korps’o komandie-' Suregistruos Visus Vaikus

Leit.-gen. Short vieton VVashington, D. C. — 
paskirtas leit.-gen. D. C. Jung. Valstybių vyriausy-1 T .. .į, - i-i . . . *L-iJapomios kariuomenes-------- o major-gen. be planuoja suregistruoti i J. . _. n .

° t' j » veržiasi j Singapore, Bn-

Amerika Laimi Kovoje Su 
JaponaisI

Manila, gruod. 18 — A- nas yra apie 100 mylių į 
merikos kariniai laivai šiaurės vakarus nuo Mas- 
pirmą sykį susidūrė su Ja- kvos.
ponijos karine pajėga ir Vokietijos nacių vyriau- 
išėjo laimėtojais. sybė pareiškė, kad Rusijo-

Amerikos bombnešiai jo jie sutrumpina karo 
sunaikino Japonijos 26 fronto linijas. Bet Mas- 
lėktuvus ir padegė alie- kva praneša, kad Hitlerio 
jaus sankrovas. , kariuomenė vejama iš Ru-

Japonijos vyriausybė pa- sijos ir sunaikinama.
skelbė, kad Amerikos po
vandeniniai laivai atsidūrė 
jos pakraščiuose ir tyko-' 
ja nuskandyti laivus.

Raudonųjų Manievrai 
Gąsdiną Japonus

i Londonas, gr. 18 — So- 
, vietų Rusijos raudonosios 

Naikinama Rusijoje armijos manievrai Japonų
i kontroliuojamos Manchu- 

18 — kuo parubežyj, Sibirijoj,

Nacių Kariuomenė

Jung. Valstybių Presidentas Rooseveltas, šios ša
lies visų kariškų jėgų viršininkas, kuris stojo vadovau- 

[ ti, kad Amerikos žmonės turėtų ir toliau laisvę, kad ir 
toliau žydėtų šioj šaly gerbūvis. Jis pareiškė, kad 
klastingas priešas sąmoningai rengėsi užpulti šią šalį, 
ir tą padarė, nežiūrint, kad priešo - japono emisarai 
atvyko Vašingtone kalbėti apie taiką. Prezidentas Roo- 

' seveltas pažymėjo, kad reikia susikaupti ir prisirengti 
1 sutikti ir liūdnesnių ir linksmesnių žinių, bet mūsų lai- 
mėjimas užtikrintas. Taigi mes visi kaip vienas, visa 

'širdimi pritardami šios šalies vyriausiojo vado žy- 
igiams padėkime kuo kas galime, kad tikrai būtų sek- 

Kaip praneša lUKimmel minSa dirbti ir laimėti. Prezidentas priminė, kad rei- 
“laikinai? paskirtas j I4-tą!kia melatis V Wi> ° Dievas mu»ls Padės laimėti ka’ 

• .........Jrą ir taiką.

Karo Sekretorius Stim-mų iš oro arba jeigupri- 
son aiškiai pasakė, kad pa- seitų iškraustyti vaikus į 
keitimai laivyno ir armi- kitas vietas iš jų gyvena

mos vadovybėje įvyko po 
išklausymo Laivyno Se
kretoriaus raporto apie į- 
vykį Havaii salose gruo
džio 7 d., iš kurio atrodą, 
kad nebuvę tinkamo pasi- 

! ruošimo situacijai, ir taip 
i pat pagreitinti oro apsigy- 
' nimo jėgų perorganizavi- 
I mą Havaii salose.

mų namų.
J. V. Vaikų biuras ir Ci

vilių Gynimo ofisas susi
rūpino vaikais, kad taip 
neatsitiktų, kaip Prancū
zijoje, kada vokiečiai pra
dėjo bombarduoti ir vai
kai buvo išvežti. Vėliau 
nei tėvai negalėjo jų su
rasti.

Japonai Perėjo Svarbią Upę
Tik 10 Mylių Nuo Britų Laivyno

Bazes

Singapore, gr. 18 — Pra- mų, bimbardavimų ir tt.
vien lietuviai komunistai, kaĮPneša, kad japonai trijose Ypač kreipiama dėmesio į 
jie patys sako, sudėjo virš trijų vietose įplaukė į Britų uo- aptamsinimą namų, gat- 
tukstancių dolerių. Ar komums- g^ tįes Borneo įr perėjo vių ir aikštių. Kas link na
tai viešai išsižadėjo komunizmo ^udą upę, šiaurvakarinė-mų langų aptamsinimo,

namų, gat-

Maskva, gruod.
Raudonoji armija skelbia, baisiai gąsdiną japonus, 
kad ji išvijo nacių kariuo- Japonai prisibijo, kad rau- 
menę iš Kalinino ir užėmė donieji nepradėtų karo su 
tą svarbų miestą. Kalini- japonais.

Amerika Kovoja Teisėtą Karą
------------------------------ <@>—

Nevv Bedford, Mass., gr.Į 
18 — Providence kolegijos 
viršininkas, Kun. John; 
Dillon, O. P., kalbėdamas 
susirinkime, pareiškė, kad 
“Amerika kovoja teisėtą ponai, kurie gengsteriškai 
karą”. Jis sakė: “Japonija užpuolė Jung. Valstybių 
neteisingai užpuolė Ameri-, bazę Havajų salose, nu- 
rikos valstybes. Japonija,] skandino susius karo lai- 
užpuolė ne Amerikos ar- Vūs. užmušė arba sužeidė, 
miją, ar laivyną, ar būrį kurie nuo žaizdų mirė, 

I piliečių, bet visas mūsų 2729 vyrus.
’ kraštas buvo i

 - Mes turime ] 
Singapore, gruod. 18 — Kalėjimas UŽ StOVėjima----tiems’ kurie kovoja piieš
----- i--------------- ■--------- =_ - —- . - - — užpuolikus - priešus’.

Japonai Veržiasi Į Singapore
Gatveje Laike Įspėjimo

New York — Asmenys, 
kurie stovi gatvėse laike 

Anglijos vyriausybė pri- įspėjimo apie bombardavi- 
pažįsta, kad pavojus yra mą ore įr žiūri pakėlę gal- 
rimtas. Taip pat pripažįs- Vas į viršų, gali būti bau- 
ta, kad Japonai gali už- ūžiami $500.00 arba 6 mėn. 
grobti Malaya.

kad pavojus yra mą ore įr žiūri pakėlę gal-

2729 Vyrai Žuvo Peari 
Uoste

VVashington, D. C. — Ja-

užpultas. | j Valstybių laivyno Se- 
pagelbėvi kretorius Knox sako, kad • • V y

KUBOI SUSEKS NA
CIŲ SĄMOKSLĄ

I

principų. jjg Malaya dalyje, ir tik
Visos demokratinės valstybės jiems eiti 10 mylių

kovoja prieš nacizmą, prieš fa- svarbaus Penaug laivy- 
šizmą ir prieš komunizmą. Kas no bazės.
remia vieną iš tų pasaulio blo-| japonai labai fanatiškai 
gybių, kurios sukūrė šį pasauli- kovoja Kedah provincijoj.!

Britai nušovė 18 japonų; 
Tačiau kaikurie 

ne politikai ir ne militaris-1

nį karą, tas nėra ištikimas Die- ]~ ’ ‘ 
vui, nėra ištikimas demokrati- lėktuvų, 
jai ir jos santvarkai. L - -

štai kodėl lietuviai negali dė- tai teigia, kad Britai gal! 
tis į jokį bendrą darbą su ko- būti praras Malaya, o vi- 
munizmo, su nacizmo, ar fašiz- sag karQ jėgas sukoncen

truos apginti Singapore.m o garbintojais. . -
*< ■ ‘. , i ‘ č

> Artistės Stoškiūtės kon«' <______
certas nukeltas’| Vasario-, varoma plati akcija, kaip 
Feb. 8 d. 1942 m. apsisaugoti nuo oro puoli-

kad iš vidaus nesimatytų 
šviesa nakties laiku, buvo 
daugelio žmonių pultasi į 
krautuves įsigyti juodos 
audeklo medžiagos. Bet 
dalykų žinovai praneša, 
kad nėra reikalo pirkti 
tam tikro audeklo, nes jų 
manymu, kiekviena šeima 
turi pakankamai senų au
deklų, blanketų ir tt. Ne
svarbu kokia medžiaga už- 
tamainimas turi būti įvyk-

japonams labai daug pasi
tarnavo "penktakolonis- 
tai”. kurie atliko tokį dar
bą, kokis nebuvo dar at
liktas nuo Norvegijos užė
mimo. Japonai buvo gavę

Havana, Kuba, gr. 18 —[nuo penktakolonistų visas 
Policija praneša, kad jaij informacijas anie Jung. 
pavyko susekti nacių są-Į Valstybių karo jėgų stovį 
mokslą įtaisyti ant kalno 
reflektorius, kuriais galė
tų duoti ženklus lėktu
vams ir laivams Atlantiko 
vandenyne ties Kuba.

Areštavo gestapo agen- 
Massachusetts valstybės miesto tarybai priimti, tą, Reinhold Hahn, 61 m. 

Darbo Departamentas da- reikalaujant Mayorui La amžiaus, kuris buvo atvy- 
vė leidimą 22 įstaigom, ku- Guardia, tautinio civilių kės į Kubą, kaipo turistas 
rios dirba apsigynimo dar- gynimo direktoriui. iš Berlyno,
bus, kad jų darbininkai 
gali dirbti daugiau kaip 8 KATALIKAI MISIONIERIAI 
valandas į dieną ir dau- . _ ________ -re
giau kaip 5 dienas savaitė-1 PACIFIKO KARO ZONOJE 
je-

Taip pat yra suspenduo
tas įstatymas, kuris drau
džia moterims dirbti vė
liau 10 valandos vakare ir 
daugiau kaip 40 valandų 
savaitėje. Bet tas suspen
davimas liečia tik tas į- 
staigas, kuriose dirba ap- 
sif^vnimo darbus.

Kiekviena įstaiga
gauti leidimą.

22 ĮSTAIGOS GAVO 
LEIDIMĄ DIRBTI IL

GESNES VALANDAS

i kalėjimo.
I Faktas yra, kad kiekvie- 
! nas, kuris nesilaiko civilių 
'gynimo taisyklių gali būti 
! baudžiamas pagal įstaty- 
■ mus, kurie yra pasiūlyti

ir veikla.
Japonai panaudojo dvie

jų vyrų kontroliuojamus 
submarinus, kurie iki šiol 
nebuvo žinomi istorijoj.

Prezidentas Rooseveltas 
pažadėjo padaryti pilniau
sią investigaciją.

Dabar Jung. Valstybių 
laivynas yra gerai pasi
ruošęs sutikti priešą.

Sutriuškino 154 Japonų 

Transportinius Laivus

• Prasidėjus karui yra

turi

NACIAI TRAUKIASI 
NAPOLEONO KELIU

New York, gr. 18 — Bri
tų radio praneša, kad Vo
kietijos naciai pasitraukė 
iš Mozhaisko miesto, kuris 
yra 57 mylics nuo Mas- 

Sakoma,

New York, gruod. 18 — 18 ar 19 metų amžiaus, bet 
Katalikų Tikėjimo platini-'vienbalsiai priėmė bilių,’ 
mo draugijos pirmininkas pagal kurį aukščiausias;— Praneša, kad Lingayen 
prelatas Thomas McDon- amžius nuo 35 iki 44, įi-( jūros pakraštyj, 110 my- 
nell praneša, kad Pacifiko mant, ir reikalauja sure- Įju j šiaurvakarus nuo Ma
karo zonoje daugiau kaip gistruoti visus vyrus nuo nįiOs, įvyko smarkūs mū- 
1,200 katalikų misionieriai 18 iki 65 metų amžiaus. j §jaj su japonais, kurie ban- 
darbuojasi. Jų yra Japoni-! i dė iškelti savo kareivius,
joje. Kinijoje, Mandžiuke,*; Įgabenamus laivais. Toje
Korėjoje, Hawaii salose,! • Iš Vašingtono praneša- kovoje nuskandino 154 ia- 
Pilipinų salose ir raūandi- ma, kad padangų (tires) ponu transoortinius lai- 
joje. Prasidėjus Japonijos- su korčiukėmis galima ne- vus. Tokiu būdu nei vienas 
Amerikos karui jokių ži- atbūtiniems reikalams japonų laivas neįplaukė į 
nių apie misionierius netu- gauti nuo sausio 4 d. uostą.
rimą. . “— ------------------------------

Karo Tarnybos Amžius 
PaRktas 21

Washington, D. C., gr. 18

Feb. 8 d. 1942 m.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 20 d., 2 vai. po pietų įvyks' 

Darbininkų Radio programa. Tai bus Kalėdinė prog- **
dytas paskelbtu laiku, bet ^ad naciai traukiai iš Ru- -^-J. V. Atstovų Būtas dau- rama. Pasukite savo radio rodyklę ant 1150 kilocycleą . 
svarbu, kad tik būtų tam- sįjos Nepoleono keliu, ku- guma balsų atmetė pasiū- ir klausykite progrąmos iš IVCOP stotie^. Boštoiįį

f '' ’ ■ ’ ' » S' r*.,SU. z itot ris buvęs 1812. lymus draftuoti vyrus nuo Mass.
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Penktadienis, Gruodžio 19, ’41

GALI NEMOKĖTI AT 
LYGINIMO LAIKE 

BLACKOUTŲ

Nacių Sąmokslas Pietų 

Amerikoje

. "Darbininkui" Kalėdų - 

CiplukasĮVAIRIOS ŽINIOS
Rooseveltas Prižada Karo 

INin^jiniį

Washington, D. C.—Pre-! Buenos Aires, gruod. 18, 
zidentas Rooseveltas, kai- Nacių sąmokslas sunai- 
bėdamas Teisių Biliaus kinti geležinkelius, kuriais 
(Bill of Rights) 150 metų vežama žaliava į Čilės uos- 
sukakties proga pareiškė, tus Pietinėje Amerikoje, 
kad nors dabar šios krizės kad iš ten laivais atvežti į 
metu turime susiaurinti Jung. Valstybes, susektas, 
teises, laiduojamas Teisių Sąmokslininkai areštuoti. 
Biliaus, bet “mes niekad, 
nežiūrint didžiausių grasi
nimų, arba susidariusių 
pavojų, neatsižadėsime už
tikrintos laisvės, kurią 
mūsų protėviai įtraukė 
mūsų Teisių Biliuje (Bill 
of Rights)”. j

U

Washington, D. C., gr. 18 
— Algų - Valandų admi
nistracija pareiškė, kad 

Mes sutariam vienas su laike blackoutų jeigu dar- 
kitu prieš visą pasaulį”, bininkai negali dirbti, tai 

kad už tą laiką darbdaviai galitvirtino Prezidentas, “
paėmę ginklus laisvės ap- nemokėti darbininkams, 
gynimui, mes jų nepadėsi-;
me, kol nebus vėl saugu-' 
mas pasaulyj, kuriame 
mes gyvename. Už tokį 
saugumą mes meldžiamės;

MAISTO YRA 
UŽTEKTINAI

saugumą mes meldžiamės; VVashington, D. C., gr. 18j 
už tokį saugumą mes vei-— J. V. Agrikultūros se- 
kiame —dabar ir visados”, kretorius Wickard pareiš- 

“Amerikiečiai yra iškil- kė, kad maisto produktų 
mingai apsisprendę”, sa- Jung. Valstybėse yra už-j 
ko Prezidentas, kad “jokia tektinai. Jo netruks ne tik 
jėga arba kombinacija jė- šios šalies gyventojams,* 
gų šios žemės neturi su- bet ir alijantams. 
krėsti jų laikimosi pagrin
dinio laisvės užtikrinimo”?

Prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo apie karą, kuriame 
mes jau esame, apie dikta-

PRANCŪZIJA NESIDĖS 
SU AŠIMI PRIEŠ 

JUNG. VALSTYBES

DARBININKAS

Kai Ameriką palietė karo letena, tai visos karo jėgos stojo prie ak
cijos ir ryžosi sutikti priešą pilname pasiryžime žūt-būtinei kovai. Japo
nų klasta ir užpuolimas be jokio perspėjimo ant šios šalies, o ypač baisi 
ir biauri padaryta klasta ant Pearl Harbor, pabudino Amerikos karį, ir 
štai jis vakariniame šalies vandenyno krante, pasirengė priešo “priim
tuvėms”, jeigu priešas mėgintų kėsintis puolimui. Tai priešlėktuvinė ka- 
nuolė, kuriomis nusėtas visas vakarinis šios šalies pakraštys.

Lietuva Vokiečių Okupacijoje
VOKIEČIAI PERTVAR 

KO PRAMONE IR 
PREKYBĄ

-

Vokietijos reicho ko-
torius, kurie yra pavergę VVashington, D. C. gr. 18 ^saras Lohse spalių 17 d.

J m J a • 1 J-1 ® I i c* o Ir x ri-n o /4S1 nivinfn- - - - - ■ išleido įsakymą dėl amatų
; smulkios pramonės ir* de- 

riausyteiT’ kad“ji'’pasuikstalin«sPrakybos. Įsakyme 
tarp Jung. I Paarta- kad 31S nu0 Pa' 

skelbimo dienos kol kas į- 
________ _ sigalioja tik “buvusių lais-

• Šios savaitės pabaigo-jvų Lietuvos ir Latvijos

tautas. Tauta turi tęsti Prancūzija formaliai pra- 
kovą, kol bus užtikrinta nešė Jung. Valstybių vy-j 
laisvė. ! j

-------------- neitrali kare i 
Portugalijai Gresia Karas * Valstybių ir ašies.

____________ i ----------------------

Praneša, kdd karas ^a- e ~ x
cifiko vandenyne plečiasi'je pasirodė “šv. Pranciš-^^ teritorijose, 
ir sudaro rimtą pavojų kaus Varpelio” pirmas nu- . įsakyme nustatoma, kad 
Portugalijos strateginiai meris. Tikra turiningas iri* kombinatus ir trustus 
svarbiai kolonijai Timor įdomus žurnaliukas. Ka-. sunktosios ^a^tų ^>mo- 
saloje, kuri randasi tarp dangi jis išeis ’ ‘ 
Austrijos i 
Indies. kad atneš

Vokiečių radio teigia,, raštų, nes turi didelį štabą 
kad Australijos ir Nether- bendradarbių. Būtų nau- 
landų Indies kariuomenės dingą, kad kiekvienas lie
jau įsiveržė į Portugalijos tuvių namas užsiprenu-! 
koloniją, ir kad tą faktą meruotų tą gražų žurnalą, 
patvirtina Portugalijos kurio metinė prenumerata 
valdžia Lisbono laikraštyj, tik vienas doleris.

Londono laikraščiai sa- “Šv. Pranciškaus Varpe- 
ko, kad Portugalijos salon lio” adresas: 1532 Magno-! 
greičiausia įsiveržė japo- lia St.r Pittsburgh, Pa. 
nai, kurie pagal sutartį su 
Portugalija gali savo ka-! 
riuomenę iškelti ant tos 
scalos.

....................... , nės vėl paverčiamos priva-
1 1 ČLllVLČlOl L<XI uaiigji J4-*3 UlVA. Vldlcį _ . . —

ir Netherlandų mėnesį, tai reikia tikėtis, ^iri^^nis lmonemis .ir Per"
daug įdomių’ leidžiamos į privatines 

rankas. Taip pat elgiama
si su artelėmis, tačiau turi 
būti išvengta negyvybin
gų mažų įmonių steigimo. 
Jeigu viešasis interesas 
reikalauja, esamos kolek
tyvinės įmonės palieka-

PREZIDENTAS GAVO 
PLAČIAUSIAS TEISES

ALIJANTAI UŽĖMĖ 
PORTUGALIJOS 

SALĄ

kantis, momentas. Jeigu 
Ostlando teritorijoje arba? . 
bent mažiausia'' Pabaltijo 
kraštuose, lygiu būdu kaip 
ir kitur, buvo laukiama, 
kad ir iš minėto nusistaty
mo bus automatiškai grą-

!

Gruodžio 16 d., LDS 
Conn. Apskritis per savo 
sekretorę p. B. Mičiūnienę 

žinta senoji padėtis, kuri prisiuntė “Darbininkui” 
buvo pakeista tiktai prieš kaipo Kalėdų dovaną $10. 
vienerius metus, tai reiche “Darbininko” vadovybė 
iš sakytos įpėdiniu vystės u)S Centro Valdyba

išvedamas dėsnis, jog nie- nuoširdžiai dėkoja LDS 
kas neturi teisinio pagrin- Conn. Apskričiui už sū
do į savo buvusiąją nuosa- teiktą gražią dovaną, 
vybę. Tai reiškia, kaip sa
koma iš ano informuoto 
šaltinio, jog Sovietų Są
jungos suvalstybintoji 
nuosavybė nebus paprastu 
būdu grąžinta, o galės bū
ti įsigyta atgal už nuomą siuntimo būdus — preki- 
arba už mokestį valstybei, niuose vagonuose, politi- 

į sąrašai, foto
grafijos, kankinimų apra
šymai); lietuvių kova 
prieš bolševikus (prokla
macijos, aprašymai, pa
veikslai, kovų atvaizdai, 
partizanų veikla ir pan.). 
Prie muziejaus steigiami: 
archyvas ir biblioteka. Ar
chyve bus sudėtos bylos, 
atsiminimai, atskirų pilie
čių parodymai ir kita me
džiaga, nušviečianti bolše
vikų nusikaltimus. Biblio- 

ma Šis isakvmas neliečia* --------? lr Pana''tekoje bus surinktos (po 2
mą. sis joakymas neliečia . sis repnvatizavimas egz.) knygos, brošiūros, 
nei ūkininkų, nei namų sa- i -i ' \ >- -J rf.m»Jni.. prasideda..nuo pramones laikraščiai, atsišaukimai

veikslai, atvaizdai, kanki
nimo būdai, bolševikų iš
vežtųjų ir be žinios dingui 
šiųjų registracija, aprašy
mai apie suėmimus ir

I • t •

Kadangi gyventojai neturi nių kalinių 
lėšų, tai, kaip paraneša 
vokiškas laikraštis Ost- 
landui, bus įsteigta vals
tybinė kredito organizaci
ja. Kuriems žmonių sluok
sniams ši organizacija bus 
prieinama, dar nežinia. Su 
buvusiais savininkais jie 
nebus identiški, nes kaip 
iš kitų šaltinių pranešama, 
vokiečių generalinio komi
sariato įstaigos statys kai 
kurias sąlygas dėl politi-

’ nio ištikimumo f“ -----
Šis reprivatizavimas egz.f knygos,

±±iBin£. šį“.^P“ P^- ir kiti to’meto leidiniai.
pramonininkų. Visas jų 
turtas, kurį bolševikų o- 
kupantai buvo arba nusa
vinę, arba paskelbę vals
tybės turtu, paskelbtas pe
rėjusiu Vokietijos žinion. 
Apie namų ar stambiosios 

1 pramonės įmonių grąžini
mą savininkams ligšiolĮ 
nieko nepaskelbta, tuo 
tarpu dėl žemės nuosavy
bės, kaip rašė “Deutsche 

(Zeitung im Ostland”, esąs* 
Įrengiamas įsakyinas.

damas visiškai nuošalyje Pasinaudoti biblioteka ir 
žemes ūkį. Už mokestį ar į archyvu galės tie, 
nuomą galima bus gauti studijuos bolševikų 
nejudomą turtą, tuo tarpu] mo laiką, 
kai judomas turtas, kaip mėnesius 
antai mašinos ir tt., savi- tiek, I 
ninkams bus perleidžia-keiksmų vietų 100, ištirtos 
mas arba grąžinamas ne- kankinių vietos Pravieniš-

mos. Į arteles įneštos ma
šinos ir įrankiai grąžina
mi buvusiems savinin
kams. Artelių nariai, kurie 
nėra savarankiški amati
ninkai, atlyginami pini
gais. Amatu gali verstis 
žmonės, tinką tam darbui 
tiek personališkai, C 
profesionališkai. Jie turi 
gauti amatininko kortelę. 
Jeigu nėra viešojo pateisi
nimo egzistencijai, amatirj 
ninfco įmonė gali būti už-' 
daryta.

Tokie pat nuostatai ga
lioja dėl smulkių pramo
nės įmonių, kurios viduti-' 
niškai laiko 20 darbinin-’ 
kų. Ir jos perduodamos į į 
privatines rankas. Detali-* dienraštis 
nės prekybos krautuvei? richten” tuo klausimu įsi- 
restoranui, valgyklai atida dėjo savo korespondento 
ryti reikia gauti leidimą, iš Berlyno pranešimą, ku- 
Nacionalizuotos detalinės ris skamba taip: 
prekybos krautuvės prin-; “Ostlando teritorijoje? 
cipe vėl perleidžiamos į kuri, kaip žinoma, perim- 
privatines rankas, o krau- ta Vokietijos reicho kaip 
tuvėse esančios prekių at-: reicho komisariatas su ge- , A •
sargos gali būti naujojo', neraliniu komisaru kiek-^k0111* «traiP^yje,
savininko nupirktos. i vienoje Pabaltijo valsty-iPa?unF® įetuvių tautą ir

Toliau įsakyme pasaky-'bėje ir buvusioje Baltaru-j5^oy®o^^f_įulJįy5įiJ?^e 
ta, kad visos suminėtos į- sijoje, dabar vadinamo 
monės grąžinamos, kiek Baltrutenija, privatinės 
galima, jų buvusiems sa- nuosavybės klausimas pa-

V •

kurie 
rėži- 

Iki šiol per 2-3 
jau nudirbta 

kad suregistruota

Į mokamai. Kuomet šis re-] kėse, Telšiuose, Aukštojo-
v\v»iTTn 4-1 rrn tti n4-z\z^n n’ • T~x — • T _privatizavimo metodas je Panemunėje, 
bus imta gyvendinti ir že- Zarasuose, 
mes ūkyje, dar nežinoma, 
kas aiškinama ta aplinky
be, jog kaip sykis Ostlan
do teritorijoje šis klausi-

VOKIEČIAI NEGRĄŽI- mas reikalauja ypatingai

i
!
NA NUOSAVYBIŲ TIK 

RIESIEMS SAVININ
KAMS

plačių paruošiamųjų dar
bų, tačiau kaip tik šiuo at
žvilgiu matyti šio metodo 
typingas savotiškumas”.

Bazelio (Šveicarijoje) j
“Basler Nach- RAUDONOJO TERO 

RO MUZIEJUS

• Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas straipsnis iš 
laikraščio “Į Laisvę”, pa
vadintas “Raudonojo tero
ro muziejus”. Bolševikai,

Utenoje, 
Ukmergėje. 

Nuotraukų tose vietose 
padaryta 172, iš .kurių bus 
padarytas raudonojo te
roro albumas. Kitokios 
medžiagos surinkta: sude
gintų vietų atvaizdų — 
per 50, surasti 8 politinių 
kalinių ešalonų sąrašai, 30 
bolševikų atsišaukimų. Į- 
domiausias eksponatų tar
pe yra rastas Telšių kalė
jime X kameroje metali
nis dubenėlis su tam tik
rais patriotiniais užrašais, 
iškrapštytais dugne poli
tinių kalinių, data ir pa
vardėmis.

Avė Maria Valanda

Washington, D. C., gr. 18 
Kongresas be jokių ilgų 
ginčų suteikė plačiausias 
teises veikti šio karo me
tu. Tarp kitų dalykų, Kon
gresas leidžia Prezidentui 
įvesti susisiekimo su kito
mis šalimis cenzūrą, kon
troliuoti svetimšalių nuo
savybę ir tt.

v •

Kalėdų drama — yra ateinan
čių Šv. Kalėdų Avė Maria Ra-

~V,

dų drama bus transliuojama iš 
stoties WMCA New York’e ir 
pertransliuojama apie 150 kitų 
miestų stočių, Kalėdų išvakarė
se. Kalėdų laikotarpiu specialus 
transliavimas bus trečiadienį iš 
stoties WMCA New York 9 vai. 
vakare ir Bostone iš stoties 
WMEX 1:30 vai. po pietų.

Kalėdų drama susidedanti iš 
trijų dalių vaizduoja prieš Kris
taus Atėjimo laikus, Kristaus 
užgimimą ir dabartinius Kris
taus persekiojimo laikus karo 
metu.

į net visai norėjo sunaikin
ti lietuvių tautą, išblašky-l dio valandos programa. Ši Kalė
dami ją po Sibirą. Dabar

iJAPONAI BOMBAR
DAVO HAVAII SALAS therlandų ir Australijos 

------------ kariuomenė užėmė Portu-
VVashington ,D. C. — Šią gali jos salą ties Timor. 

savaitę Japonijos karo lai- Ką dabar darys Portuga-

Londonas, gr. 18 — Ne

VVashington ,D. C.
savaitę Japonijos karo lai- Ką dabar darys Portuga- 
vai bombardavo Havaii sa-Į Ii ja, kuri esą drauginga 
las — Johnston ir Maui. Japonijai, dar nėra žinių

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitini laikraštį 

“Darbininką”

Jis yra tikras tavo draugas 
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 West Broadway, South Boston, Mass.

VEDUSIEJI VYRAI BUS 
IMAMI KARIUOME

NĖN

Washington, D. C., gr. 18 
Vyriausybė informavo 
Kongresą, kad vedę vyrai, 
kurių žmonos dirba ir gali 

; pačios užsilaikyti, bus 
1 imami karo tarnybon, jei
gu tik jie yra tarnybinia
me amžiuje.

ti

ŽUVO 500 ŽMONIŲ 
MANILOS LAIVUI 

NUSKENDUS

Manila, gr. 18 — Philipi- 
nų laivas “Corregidor” už
ėjo ant minos ir nuskendo. 
Tuo laivu važiavo 800 ke
leivių, iš kurių 500 žuvo, o 
300 išgelbėtai? . . - • !

vininkams. Mašinos, įran- virto specialinė problema? 
kiai ir kiti įrengimai grą- kuri numatoma spręsti la
šinami buvusiems savinin-įbai reikšmingu būdu, bet 
kams nemokamai, o naujai ir pagal ne mažiau dauge-į 
įsigyjantieji turi mokėti liu atžvilgių nelauktus t1 
pagal įmonės vertę. Įmo- dėsnius. Visa ši problema 
nių patalpos ir sklypai'suglausta į “reprivatizavi? 
perleidžiami už nuomą? mo” sąvoką. Tatai turi sa- 
Reikalingos šiam įsaky-’vo idėjinę pradžią toje ap- 
mui įgyvendinti lėšos tei- linkybėje, 
kiamos kredito būdu.

Taip suglaustai skamba pripažįstama

I
vo idėjinę pradžią toje ap- 

jOg kaįp žino. 
ma, Sovietų Sąjungoje ne- 

privatinės

nojo teroro muziejų, ku- 
i riame būtų sudėta ir tiria
ma medžiaga apie terorą 

'nuo 1939 metų vasaros iki 
š. m. birželio 22 d. Toks 
muziejus jau steigiamas. 
Jame būsią 3 skyriai: bol
ševikų santvarka (diagra
mos, žemėlapiai, medžiaga 

: apie komunistinę tvarką, 
Į jų vadus, valdymo meto- 

nu-įsakymas, kuris turės di-! nuosavybės. Ši nuosavybė ’ bolševikų
dėlės reikšmės Lietuvos a-! buvo panaikinta ir Pabal- sąrašai (jų pa-

Užsisakykite Toniko Pas Mus

Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 13H-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

matininkams, smulkiems tijo valstybėse po to, kai 
pramonininkams, detali-! Maskva jas aneksavo ir 
nės prekybos krautuvinin-! pavertė “sovietinėmis res- 
kams ir restoranų bei vai-!publikomis”, nors tenai' 
gyklų laikytojams. Viskas] aplamai paėmus, ligšioli- 
pareis nuo to, kokiais dės-Įniai savininkai palikti sa- 
niais bus vadovaujamasi, ivo nuosavybėse valdyto- 
taikant minėtą. įsakymą jais. Dabar gi Vokietijos 

Kaip matome, reichas laikosi to nusista
tymo, kaip mes patiriame 
iš painformuotų sluoks
nių, jog Vokietija yra So
vietų Sąjungos teisinis į- 
pėdinis, iš ko atsiranda ir 
politiniu atžvilgiu labai 
reikšmingas, daug pasa-

gyvenime.
įsakymas nustato, kad mi
nėtų įmonių mašinos ir į- 
rengimai, pagal galimu
mą, grąžinami buvusiems 
savininkams nemokamai. 
Tuo tarpu už patalpas bei 
sklypus teks mokėti nuo-
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Penktądienis, Gruodžio 19, ’41
■j-C 'J ■ ■■ ■ ■_»______ DARBININKAS

DARBININKAS
(THE WORKER)

PuMiahed every Tuesday and Fnoay ezcept Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooiai Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
------ by--------

8AINT JOSEPH'8 LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
fetcnd M Mcond-claM matter SepL 12, 1915 at the post offtce at Boaton, 

llaaa under the Act of March 3.1870
Aoceptanee for mailing at apedal rate of poetage provided for in Sectlon 1103' 

Act of October 8,1917, authorised on July 12. 1918 
8UBSCRIPTION KATES:

Dmneatte yeariy------------------- >4.00
Domeetic once per week yearly >2.00 
Foreign yearly _____________>5.00
Pereiga once per week yearly >2.50

DARBININKAS
NS Weat Broadway, South Boaton, M

Telephone SOUth Boston 2880.

Nr. 9 — Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato,

New York, N. Y.z 1941 m., Gruodžio 15 d.
I.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams_________ >4.oe

Vieną kart savaitėje metams >2.00 
Užsieny metams ....._________ >5.00
UŽsienyj 1 kart savaitėj metams >2.50

Angliškoji Amerikos 
Spauda

Illinois valstybės Gubernatorius Dwight Green,

II. Piety Afrikos Spauda 

Rusija ir Pabaltės 
Valstybės

Tokiu užvardinimu tilpo 
ilgas straipsnis “The Fo- 

Įrum” laikraštyje leidžia
mam Johannesburge, Pie
tų Afrikoje. Nežiūrint to, 
kad straipsnis tik dabar 

_ ._ > šio biuletenio re-mimą šitų garantijų. To-dakcij ir spausdintas
dėl tai buvo ne tik Vokieti- lfl40 m rugsėjo mėn 28 d 
jos teise, bet ir pareiga nu-jįs vertas pastebėjimo, 
šutyti savo sienas ir inte- kai retas ir tohmos vietos 
resus. Šitie kraštai turėjo at is Lietuvos reika. 
visais atžvilgiais pripazin- , • 
ti, kad tik Vokietija buvo 
vienintelis stiprus garan-’ Straipsnis rašytas Jona- 

pavojaus iš than Batnitzky. Jame įti-

Nežiūrint į tai, Baltijos 
valstybės ir Rumunija lin
ko į Britaniją, linko į prie- “““iekė

Dėmėtosios šiltinės 
epidemija Lietuvoje 

“The New York Times 
gruodžio 15 dieną įdėjo 
pranešimą iš Stockholmo, 
kuriame nuorodoma, kad 
prieš tris dienas Hitlerio 
sušauktoje g,______ .

Būk tai Napoleonas yra pasakęs, kad kareiviai ne konferencijoje paaiškėjusi rytU- j°s nutraukė sa
ko jomis, o pilvais maršuoja, t. y. jų energija, ryžtin- labai nukritusi vokiečių vo ryšį su Reichu ir rėme- 
gumas ir pagaliau narsa priklauso ne vien nuo apgin-: tautos moralė, 1

A

Frontas Ir Užnugaris

I

i

1

>>

gauleiterių tuotojas nuo kinančiai įrodoma, kad (kairėj), konferuoja su Secretary of Commerce Jesse 
Pabaltės valstybių užėmi- Jonės in VVashington, dėl gavimo National Defense

kplia si ant Anglijos, kurios di- mas iš sovietų pusės buvęs darbų valstybės dirbtuvėms.
aa. p'«a>&caaacavA uaioa Miimauov aav* tavi* nuv aMtm-, *'*'•Ado nvAKĮ: ° u \ * • _ a 1 x T* v ----------------------------------------------------------------- -—————

klavimo, bet ir nuo maisto. Tuo būdu intendentūra bei didelį susirūpinimą ateiti- j delis savanaudiškumas y- prievartos aktas Jis buvęs
karo reikmenų gaminimas ir pristatymas yra viena iš 
svarbiausių sąlygų karui laimėti. Dažnai skaitome, 
kad ta ar kita valstybė gali pastatyti tiek ar tiek mi- 
ijonų karių, skaitant proporcingai pagal jos gyvento- 
ų skaičių. Bet retai kam ateina į galvą, kaip tuos mili- į

mi.
Prie moralės puolimo 

prisideda ir įvairios ligos, 
pasireiškusios tarp karei
vių rytų fronte. Ypatingai 
didelį susirūpinimą sukę- fino,

ra žinomas, ir kuri nieku- padarytas su Hitlerio su- ckeris mini apie Sovietų žmonių vadus ir anti-na-
• — - - - — —1------3------- 1 Londone, cius. Dabar esą kai Stali-

p. Maiskio pareiškimą, ku- nas iš Baltijos valstybių 
riuo Sovietų Vyriausybė išstumtas ir bolševikai už- 

’ prisidedanti prie Atlanto imti naciais, ceremonialiai 
Chartos aštuonių punktų, esą paskelbiama, kad So- 
Vienas iš tų punktų kalba vietų politika esanti už vi- 
apie visų tautų apsispren- sų valstybių pilnos tauti- 
dimo teisę. Knickerboker’s nės nepriklausomybės at
rašo: “aš beveliju palaukti, statymą.
kad pamatyti kaip Raudo- Tai esą turį karčiai 
no ji Armija savu noru e- skambėti gyviems išliku- 

i vakuotų bent kokią terito- siems tų valstybių gyven- 
j riją, kurią ji turėtų šio tojams.

III. Knygų Apžvalga | karo gale”.
H. R.

met niekam pagalbos nėra'tikimu, kaip atsimokėji- ambasadoriaus 
davusi ,o tik iš kitų ėmusi, mas už suteiktus įvairius 
jos pražuvo”.

Deja, Baltijos valstybės Straipsnio autorius sa- 
j- , .. .. , . . . — z,ihu, kad grobikas prieš kos^ Lietuvą gerai pažįs-pnus nedirbančių vyrų įsmaityti, kaip prigaminti ^ smarkus dėmėtosios kurį reikėjo duoti galinti-arti 30 metū SY- 

jems ginklų ir amunicijos, kurią taip greit kautynėse šiltin6s išsiplėtimas tarp jas kaip tik ir buvo ne kas ven«s' Serai PažįsUs jos

patarnavimus.

kad grobikas prieš kosi Lietuv4 Serai Pažis'

žeikvoja, ypač jei tenka pralaimėti ir nustoti sande- kareivių ir civilių Baltijos 
I vaisty oese, rmitaru si joj ir 
■ kitose vokiečių kontro- 
; liuojamuose Rusijos plo
tuose.

r

lų maisto ir karo reikmenų. Tad karo metu savaime valstybėse, Baltarusijoj ir 
stsidaro du svarbiausi veiksniai — frontas ir užnuga-’ 
rs. Fronte kovojama, o užnugary paruošiama visa kas 
kaitynėms reikalinga.

Vokiečiams taip gerai sekdavosi ne vien dėl jų vy- Kalėdos Lietuvoje 
rišlumo, bet ir dėl rūpestingo, prisiruošimo. Jų planai 
geni paruošti, žygiai smulkmeniškai apgalvoti, viso- džio 5'dienos laidoje įdėjo 
kie*ietikėtumai numatyti ir, kas svarbiausia, maistas aprašymą, kaip įvairios 
ir amunicija sistematingai pristatoma, žodžiu, užnu-'taUtos švenčia Kalėdas, 
gary tobuliausia organizuotė ir tvarka. Taip ir turi Aprašyme yra ir ilgokas 
būti. Kovojąs fronte karys aukojąs savo gyvastį, tad skyrelis apie tai, kaip Ka
jam mprivalo nieko trūkti. Užtenka jam kautynėmis ledos švenčiamos Lietuvo- 
rūpintjg, kitką turi parūpinti užfrontėj esantieji pilie- je.
čiai- 1 Vilkas užsigeidė

Mūių Amerika ilgai buvo karo išvakarėse. Su bū- avis ganyti...
simojo karo galimybe jau buvome gerokai apsipratę, Hitleris gruodžio 11 die- 
bet kada jis iš tikrųjų ir mus palietė, tai pajutome klai- nos kalboje tarp kita ko 
kaus įspūdžio momentą, kad jau esame viena iš ka- užsiminė ir apie Baltijos 
liaujančiu valstybių. Tai yra rimties valanda, kurią valstybes. Jis sako: “An- 
visi gyventojai turi pergyventi — piliečiai ir nepilie- glija davė tam tikras ga- 
čiai. Amerika yra antroji tėvynė ir tiems ateiviams, rantijas Baltijos valsty- 
kurie dėl įvairių priežaščių nesuskubo piliečiais patap
ti. Amerika demokratijos šalis. Ji nereikalauja apsi- 
mesdinėti demokratiškumu, nes jos valstybinė san
tvarka kaip tik ir pastatyta ant laisvės ir demokraty- 
bės pagrindo. Tokią šalį turime ginti visu atsidėjimu 
ne tik tie, kurie eina į frontą su priešu kovoti, bet ir tie, 
kurie nuo kareiviavimo išlieka. Frontas ir užnugaris 
turi būt nuoširdžiai vieningi. Užnugariečiai negali bū
ti šalti ir abejingi dėl likimo tų, kure fronte aukoja sa
vo gyvastį, kad kitiems būtų saugu ir gera. Duosni ir 
pasišventusi užfrontė užtikrina mūsų narsiems ka- ti ginami tik 
riams garbingą ir pastovų laimėjimą. K.1 aukom...

“New York Post” gruo-

kitas, o Vokietija. Šian- ^lygas ir gyventojų gal- 
dien Hitleris turi Baltijos yoseną ir paneigia, kad so- 
valstybes savo rankose J laisvais rinkimais
todėl jis lengvai galėtų gyventojų pritari-
grąžinti joms laisvę leis- Lietuvai užgrobti, 
damas atsistatyti. Deja, 
jis Baltijos valstybes pa
vertė į kokią tai Vokieti-’ 
jos provinciją, kuri vadi- neseniai 
narna Ostlandu. Bet iš knyg°j: 
Hitlerio niekas laisvės ne-Hitler’s?” tarp kita rašo, teises,
sitikėjo ir nesitiki 
lygiai negali įvykti ste- < _ _......................
būklo, kad vilkas lankoje: Sovietuose ir Pabaltės Vai- Pirmiausia jis Britų ir knygelė yra religiško turi- 
avis matydamas jų nekliu-lybėse susipažinęs su gy- Prancūzijos paprašė pa- nįo gykiu yrasujungta 
dytų, nes užpulti ir silp- ven^° standartu tose vai- teikti jam_ tas valstybes įr gu Lietuvos kryžiaus ke- 
nesnį apiplėšti yra jo pri- stybėse ir padaręs palygi- ant .ekstes kaip keptą j. . Jog kaina tik 1Qc

I
» I 

Knickerbocker’is Toliau rašo: “Sovietų 
pasirodžiusioj Vyriausybės nusistaty- 

“Is Tomorrow mas, kas liečia mažųjų 
> yra puikiai 

kVkafp kad 1934 - 35 metų žiemą iliustruotas Stalino Balti-1

MŪSŲ KRYŽIAUS 
KELIAI

Ką tik išėjo iš spaudos 
J. K. Tautmylos labai nau-

„ /-j ' ", ų . , r* ■ , . u- . C. • dingą ir įdomi brošiūra —jis būdamas ilgesnj buką jos valstybių traktavnmu. * Ke|. g

gimtis.

Arkivyskupas tvirtina, 
kad Sovietų okupacija 
su Hitlerio sutikimu 
padaryta.

“The Washington Daily šaulyje. Jos visos kentėjo 
News” gruodžio 3 dieną ir iš nieko pradėjo naują 
tilpo tos pat dienos Balti- tautinį gyvenimą, be kapi- 
morės ir Vašingtono arki- talo ir be kredito. Tačiau 
vyskupo, Michael J. Cur- eilinis darbininkas Suomi- 

svę. Vokietija, žinoma, pa-(ley, pareiškimas, kuriame joje, Estijoje, Latvijoje, 
jis tarp kita sako: į Lietuvoje ir Lenkijoje gy-

“Stalinas sunaikino Šuo- ven0 mažiausiai dvigubai 
mtją, Latviją, Estiją, Lie- ”iturlntis darbininka.s L- 
tuvą, ir kitas tautas visiš- vjetų Sąjungoje”.
ku Hitlerio pritarimu irį Tos pačios knygos kita- 
sutikimu”. me skyriuje Knickerbo-

Hitleris gruodžio 11 die-

bėms ir Rumunijai, o 
ChurchiU’is tuo pat metu 
pareiškęs, kad Vokietija 
norinti atimti Baltijos val
stybėms ir Rumunijai lai-

jėgė įrodyti, kiek neteisin
gi tie pareiškimai buvo ir 
nuneigė juos, ypatingai at
sižvelgiant į tai, kad vienu 
kartu du frontai galėjo bū- 

: t-i ginami ciK su didelėm 
o n Irnrn

ASMENINE LAISVĖ
II DALIS 

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkopus

Penktasis Žodis—Godulystė 

“Trokštu”

Penktasis žodis buvo ištartas nuo kry
žiaus atlyginti godulystės nuuodėmę. Godu- 
lystė yra perdidelis kiekio vartojimas valgy
me arba gėrime, ir pasireiškia, kada imame 
daugiau kai reikia, arba imdami ne tam tik
rame laike, arba imdami per daug gausingai. 
Nuodėminga, nes protas reikalauja, kad val
gis ir gėrimas būtų vartojami iš reikalingu
mo, o ne vien malonumui. Evangelija aprašo, 
kad turtuolis Dives buvo prasikaltėlis toje 
nuodėmėje. Nėra jokio paminėjimo, jog Di- 
*es buvo piktas asmuo. Taipgi mes neturime 
J>kių raštų, kad jis menkai atlygino savo 
Orbininkams, arba kad jis buvo prasižen
gs dorovei. Mūsų Viešpats mums tik pasa- 
k< kad jis buvo apsirengęs “purpuru ir plo

niausia drobe ir kasdien puikiai pokyliavo”. 
Mūsų Viešpats prideda: “Buvo taip pat vie
nas elgeta, vardu Lozorius, kurs gulėjo pas 
ano duris, pilnas vočių, ir geidė pasisotinti 
krintančiais nuo turtuolio stalo trupiniais, 
bet niekas jam neduodavo, šunys ateidavo 
ir laižydavo jo votis. Atsitiko, kad elgeta mi
rė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prie
globstį. Mirė taip pat ir turtingasis ir buvo 
palaidotas pragare. Būdamas kančiose, jis 
pakėlė savo akis ir pamatė iš tolo Abraomą 
ir jo prieglobstyje Lozorių. Tuomet jis sušu
ko: Tėve Abraome, pasigailėk manęs ir siųsk 
Lozorių savo piršto galo pamirkyti vande
nyje, kad atgaivintų mano liežuvį, nes ken
čiu kančias šitoje liepsnoje. Abraomas jam 
atsakė: Sūnau, atsimink ,kad tu gavai gėry
bių savo gyvenime, o Lozorius gavo nelaimių; 
dabar jis turi paguodos, o tu kankinimus. Be 
visa to tarp mūsų ir jūsų stipriai padaryta 
didelė gelmė, taip kad tie, kurie norėtų, ne
gali iš čia nueiti pas jus, nei iš ten čia ateiti. 
Jis tarė: ‘Tai meldžiu tave, tėve, siųsti jį į ma
no tėvo namus, nes aš turiu penkis brolius, 
juos jis teperspėja, kad ir jie neateitų į šitą 
kančių vietą.’ Abraomas jam atsakė: ‘Jie turi 
Mozę ir pranašus; tegul jų klauso’. Anas gi 
sakė: “Ne, tėve Abraome, bet jei kas iš mi
rusiųjų ateitų pas juos, jie darys atgailą”. Jis 
tačiau jam tarė: “Jei jie neklauso Mozės ir 
pranašų, jie netikės, jei ir iš numirusiųjų 
kas atsikeltų”.

Jeigu yra bent koks kaltininkas dabarti

mmą. štai jo stebejimo vistą. Atsisakius Ui pada-j jo Mal preL m. L. Kru- 
rezulUtas: (ryti jis lauke karo Pra-š iš Chi; rašo.

“...Tai buvo po 17 metų džios ir jėga okupavo tris 
komunizmo Sovietuose ir j 
naudojamos palyginimui 
kapitalistinės valstybės 

j buvo iš vargingiausių pa-

ff 
puikiai parašyta knygutė. 
Verta skaityti ne tik ge
niems katalikams, bet ir 
atšalusiems”.

Užsisakykite ją. Įdėkite 
į konvertą 10c ir prisiųski- 
te “Darbininko” adminis
tracijai, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. ir tuo
jau gausite minėtą brošiū
rą.

u jėga uikupavo <<Mūs Kryžiaus Keliai 
mažąsias valstybes, kurios ... . . . . „ .-I, ’. puikiai parašyta knygutebuvo iš žavėtiniausių ma
žųjų šalių Europoje”.

Dar toliau Knickerbo- 
cker’s rašo kaip bolševi-; 
kai išnaikinę vidurinę gy-: 
ventojų klasę tose valsty
bėse ir kaip didelę agoniją 
tos tautos kenčia. GPU e- 
'są išžudžiusi ar ištrėmusi 
profesionalus .prekybinin
kus ir visus, kuriuos įtarė 
simpatizuojant naciams. 
Po to karo audra siautusi 
Pabaltės valstybėse. Atėję 
vokiečiai ir Gestapas išžu
dęs komunistus, darbo

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus: jis iškly
do iš savo kelio; jis klai
džiojo įsivaizdavime ir at
sidūrė teisme.

nės bendruomenės išsigimimo, tai yra gau- 
singumas pertekliaus moderniško pasaulio. 
Kada žmonės pradeda užmiršti savo sielą, ta
da jie pradeda pataikauti savo kūnui, šiais 
laikais yra daugiau atletinių klubų nei dva
sinių atsitraukusių nuo pasaulio namų; ir kas 
suskaitys milijonus dolerių, išleistus vei
dams pagražinti, kurie ateityje bus kirmėlių 
grobiai. Nėra per daug sunku rasti tūkstan
čius, kurie praleidžia 2 arba 3 valandas kas
dien pasilinksminimams, bet jeigu paprašy
tum atsiklaupti prieš Dievą 5-ių minučių mal
dai, jie prieštarautų, kad tai yra per ilgai. 
Pridėkime prie tų milijonų kitą milžinišką 
sumą, kuri išleista, kasmet ne normaliniame 
gėrime, bet gėrime be saiko. Neramus tam
pa žmogus, kada jis pamąsto apie biednųjų 
būtinuosius reikalus, kuriuos būtų galėjęs 
suteikti, bet gi jis tą didelę sumą išleido sa
ve pažeminti. Dieviškasis Dives’o nuteisimas 
bus beabejo pakartotas dėl daugelio mūsų 
kartoje, kurie ras, kad elgetos, kuriems pa
tarnauti jie nepertraukė savo puotos, sėdės 
prie Karalių Karaliaus sosto, tuo tarpu jie — 
lyg Dives — bus elgetos dėl lašo vandens.

Atlyginimas dėl godulystės, girtuoklystės 
ir perdidelės prabangos turėjo būti padary
tas. Šis atlyginimas prasidėjo su gimimu mū
sų Viešpaties, kada Jis, kurs galėjo turėti 
dangų dėl Jo stogo ir žvaigždes dėl žvaky- 
džių, pasirinko būti atmestas žmonių ir va
romas, kaip koks netikėlis, į kalnelius ma

žiausio Israeliaus miestelio. Pirmasis pamok
slas, kurį Jis davė, buvo prašymas atsiskyri
mo: “Palaiminti beturčiai dvasioje, nes jų 
dangaus karalystė”. Jis pradėjo savo viešąjį 
gyvenimą pasninkaudamas 40 dienų ir naktų 
ir vėliau mokė: “Nebūkite bailiai susirūpinę 
savo gyvybe, ką valgysite, nė kūnu, kuo ap- 
sivilksite”. Gyvendamas kai koks keliaujan
tis pranašas, Jis prisipažino esąs tiek be na
mų, kiek savo kūdikystėje, ir kad žvėrys ir 
paukščiai turi geresnes buveines negu Jis: 
“Lapės turi urvus ir dangaus paukščiai liz
dus, o žmogaus Sūnus neturi kur galvos pri
glausti”. Jo valgyme nebuvo jokios praban
gos, nes mes žinome, kad vienas valgis, kurį 
Jis pats paruošė, susidėjo iš žuvų ir duonos.

Galutinai, prie kryžiaus, Jo drabužiai bu
vo atimti ir Jis neturėjo nei mirties patalo, 
kad galėtų išeiti iš šio pasaulio taip kai į jį 
atėjo: jo Viešpats, bet jame nieko neturin- 
tįs! Marių vandenys buvo Jo, visi pasaulio 
šaltiniai atsirado ant Jo žodžio, Jis apjuosė 
varžtais žemės krioklius ir sukūrė marioms 
ribas, ir Jis pasakė: “Kiekvienas, kuris geria 
šitą vandenį, vėl trokš, o kas gers vandenį, 
kurį aš jam duosiu, tas nebetrokš per am
žius; vanduo, kurį aš jam duosiu, bus jame 
šaltinis vandens, trykštančio į amžinąjį gy
venimą”. Bet galiausiai Jis išleidžia iš lūpų 
trumpiausią septynių žodžių nuo kryžiaus 
šūkį: “Trokštu”, atlyginimui tų, kurie yra 
turėję savo stotį!

(Bus Daugiau)
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Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

ISTORINIS RUDUO, 
NEŠALTAS IR SAUSAS

bes - tautybės ir parapijos ge
rovei. Sveikinam parapijų dva- 
siškiją, plunksnos 
draugijų bei klubų

veteranus, 
vadovybes, 
kurios ne- 
ir darbuo

jas Daramioi. Visiems 
išvakarėje, at- miauj51U laimingiausių 

čių ir Naujų Metų.

Šį metą tikrai istorinis ruduo, ypatingai moterėles, 
Sulaukus gruodžio 13 d. dar nuilstamai darbavos 
mažai teko šildyti kambarius. J38 P^^pijoj. 
Minėtos dienos 
vėsus orui, pasnigo ir tuoj pra
nyko. Visą rudenį saulėtos, gra
žios dienos, išskyrus kelioliką. 
Ypatingai laukų darbininkai la
bai patenkinti rudens gražumu.

links- 
šven- 
K. D.

APSIVEDĖ

• Prieš adventus buvusi Šv. Ka
zimiero parapijos choristė, Lu- 
cija Kernagiūte, apsivedė su 
K. H. Megrail, 2426 16th St., 
Phila. Šliūbą suteikė Šv. Kazi- 

kun.

SERGA ANTANAS 
TRIBULAS

Daugeliui žinomas, Antanas miero parapijos vikaras, 
Tribulas, 219 Wharton St., sun- V. Vėžis. Pabrolis buvo jauno-
kiai susirgo, ir jau trečia savai- j° brolis Megrail su jaunosios 
tė kaip guli ligoninėje. Antanas sesute Stella Kernagiūte. Šau- 
Tribulas jaunesnėse dienose tu- nus pokylis buvo pas jaunosios 
rėjo biznį. Vėliau ligi pensijos tėvus, 243 Dickinson St., Phila. 
darbavosi kitur. Linkime Anta- Reiškiame jaunavedžiams link- 
nui Tribului greitai pagyti, kad smo ir laimingo gyvenimo, su- 
jį Dievas pastiprintų ir kad lai- kūrus šeimyninį židinį. K.D.
mingai sugrįžtų iš ligoninės pas 
savo gražiai išauklėtą šeimą. I

Mflt

DĖKOJAME
Visiems dalyvavusiems laido

tuvėse mūsų mylimos mamytės, 
a. a. Onos Juškauskienės taria-

D1RBIMINK1B

Radios, Refrigerators. Washing Machines. Electrical

Appliances, Stovės, Rūgs & Carpets. Baby Carriages
■

49c
5c

*
remti visokiais būdais šią šalį. me nuoširdų ačiū už šv. Mišių 
ypač perkant bonus ir mes tik-j aukas, gėles ir pareikštą užuo- 
rai laimėsime.

MALONU PRANEŠTI
Žinomas veikėjas jaunuolis

NUTRITION FACTS
* YOU SHOULD KNOW *

Rcmkite tuos p r of .sijoną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Visi skelbkites “Darbininke”.

ABOUT EGGS
Eggs areimportant in every- 
one’s diet. They are an ex- 
cellent source of protein and 
also furnish some of the 
vainable vitamins and min
erale. Every member of the 
family sho^id eat one egg 
a day. if possible, or at least 
three or four a week. First 
National Store* are head- 
ąuarters for fine quality fresh 
eggs in New England.

9 '2 oz 
* TINS

lOfc oz 
TIN

Nuliūdę,
Dukterys — Sesuo M. Joanetta 

C. S. C.
Genovaitė ir Pranciška, 

Sūnus — Stanislovas.

FRESH HENNERY - MEDIUM SiZE

EGGS 39<
FRESH BROOKSIDE - LARGE SIZE

EGGS °°z 43c

Millbury Furniture Co.,Inc

COMPLETE HOME FURNISHERS

%

žf.D. jautą. Taip pat ačiū klebonui 
kun. I. Valančiūnui, kunigams 
Vėžiui, Railai, Alauskui ir Lau- 

imakiui už dvasinius patarnavi-

190 Millbury St., Worcester, Mass.

Hcinz Baby Foods 3 tins 20c 
Sno-Sbean m„pkg23c
Libby's Corned Bcef 12« ™ 11c 
Swift's Orėm Lunchcon

HurfFs Soups VEGETABLE

JUICY FLORIDA ■ THIN SK1NNED . VITAMINS Bl, C

GRAPEFRUIT 5»>tF
CALIFORNIA EMPEROR - VITAMINS C, G

GRAPES t-l*
NATIVE NEW ENGLAND MclNTOSH - VITAMINS A'-®

APPLES S tie
DELICIOUS, TENDER - VITAMINS Bl, C

GREENBEANS t« S«
CALIFORNIA CR1SP - VITAMINS Bl, C, G

PASCAL CELERY -- Ve
BRIGHT RED CAPE . VITAMINS A, G

CRANBERRIES 19c
NATIVE 8LUE HUBBARD ■ VITAMINS A, C, S

SOUASH 5 » W«

CTB A If C PORTERHOUSE - N. Y. SIRLOIN . CUBE > I K Al\> BOTTOM ROUND

FACE RUMP ^ELES^H^ORN
RIBROAST F^E^^FE0
BROILERS FRESH NATIVE - 2 TO 2% LB AV.

COOKED HAMS 
SMOKED SHOULDERS -

Fort Worth, Tex., oro laivyno dalių didelėse dirb
tuvėse, buvo pastatyta netik darbo ir gyvenimo darbi
ninkų reikalingi namai, bet, kaip vaizdas parodo ir 
dėl “Bomber Annie” namukas.

FIRST NATIONAL 
SUPER-MARKET5

>

u 31c 
-31c 
-27« 
-25* 
-33c 
-25c

HALIBUT
ges -27«MES APSIGYNSIME

Jau visiems žinoma, kad Pre- Petras M- Burokas ir kiti jau-!ma*Iul uz kasimus paLarnavi- 
zidentas Roceeveltas mūsų pi-įnuoliai pašaukti Dėdės Samo mu£’ Apaštalystės Maldos, Gy- 

Petras Burokas vo^° Rožančiaus ir Šv. Cecilijos 
j draugi jom.-,; laidotuvių direkto- 

Kavaliauskui už 
, ir vi- 

nors būdu mums 
roko antrašas: 669th Ordnance patarnavusiems nuoširdžiai dė- 
Company, Aviation, Moultrie, k°jame- 
Georgia. Nepamirškim, parašy- 
kim žodį kitą jam, o jis bus lą-l 
bai dėkingas. K.D.

SVEIKINIMAS
Kalėdų ir Naujų Metų proga ]iečiams yra pasakęs: “Nors ir kąriuomenėn.

rašė jas tų visokių žinių žinelių įjga kova bus, bet ji bus mūsų man prisiuntė laišką ir prašo, . - - 
iš Philadelphijos padangės svei- iaimėta”. Kas darytina mums? kad paskelbčiau jo naują adre-‘riul JuozaPul 
kiną visus skaitytojus philadel- Mums reikia būti vieningiems są ,kad draugai ir pažįstami ga.i malonų patarnavimą, 
phijiečius, kurie per metus ir klausyti mūsų vado, (kaipo lėtų susirašinėti. Petro M. Bu- siems’ koklu nors bū 
daug laiko pasidarbavo lietuvy- Tėvo) Prezidento Roosevelto ir, roko antrašas: 669th Ordnance patarnavusiems nuošir

WORCESTER, MASS.

ORANGES
VITAMINS Bl, C 

SIZE EXTRA LARGE

39c 2 49c

George Boepple Co.

JOHN REICHERT, Manager
Manufacturers of And Wholesale Dealers in 

ALL KINDS OF SAUSAGES 
Provisions, Groceries and Delicatessen

iI
ž;i Store and Factory 
p Telephone: Dial 5-6187

| COMPLIMENTS OF

i*
č
į 20 Colton Street

-s r

600 Millbury St
Telephone: Dial 5-6188 i

♦5

HOLIDAY GANDY VALUES 

Hard Candies VARtEUES J AR 25C 
Chocolates ^ASSORTED^ box 27c 
Thin Minis ClcSvEREDC BOX 29c 
Molasses Chips bok 29c 

-------------■- BROOKSIDE I LB OOrMiramais assorted box »yc 
Marshmallows CAMPFIRE BOX 17c 
Pep. Palties CCO^REt)TE BOX 25c 
Affler Dinner Minis PK& 10c

Colonial Ice Cream

Worcester, Mass. ii

•1

GREETINGS

1

»■

Telephone Dial 3-8125

WORCESTER, MASSACHUSETTS

5
Worcęsterio Kokybės Dovanų Krautuvė

£

j s

Compliments of |

NATIONAL BOTTUNG CO. i
495 Millbury St., Tel. Dial 3-6525, Worcester. |

FOR YOUR 
| BAKING 

Imarvo 
H PURE VECETABLE

SHORTENtNC

BUTTER
FANCY | i d

BROOKSIDE <VCCREAMERY ROLL <

NOUDA Y 
NZEDS 

3tS 57c
21®

WHITE SPRAY - Supar-Soft - Sl»s up to 9c or Every Pk^

CARE FLOUR -14®
*

Voa’N by “refrig-
critor racket” if you own a Servel 
Electrohuc. Its freezing system vrith no 
moving parts ruoš noiselessly::i 
assures permanant silence. And be- 
cause there are no moving parts to 

“wear, the Gas Refrigerator’s operas- 
ing costs continue to be low... its 

No blood-curdlinp StartS operatinglifeislonganddependaHe;
° Every year, more and more people say

CENTRAL OIL CO
OF

iŠ FOR SILENCE-

M
§ WITH SERVEL, BECAUSI^gį^t^p^SŠ 

lt kas no moving parts!

Dovanos Kiekvienam 
Pas DENHOLM’S

Budget Terma
Salesroom Open
Evenings Until 9

WORCESTER 
GASLIGHT 
COMPANY

240 Main Street
DIAL 2-2811

Christmas Special

Servel Electrolux 
Model M-600A 6 cu ft. 
A Limited Number of 
Refrigerators for only

Septyni dideli krautuvės pagyvenimai 
pripildyti puikiausių dovanų. Kiekvienas 
čia gali pasirinkti pagal savo skonį.

Worcestery Didžiausia Ir 

Puikiausia Žaislų Krautuvė $ s

£

Denholm McKay Co

RAKINS'^t^i7c hE^ 8« 
GINGER ALE 4i°;š29c 
DROMEDARY DATES 19c 
DATES eOLDE^HALLO'l.l 2-*es29c 
FRUIT PEEL$^SX2 ™s 17«

Richmond 16 oz
Choic. TIN | ■*

29® 
MIXED NUTS aŽ'ortaaent 29® 
TOMATO JUICE - 3 27® 
BELL'S POULTRY SEASONINC 

RUMFORD BAKING POMDER ™21c 
OCEAN SPRA Y C’sAUC,E1 TIN 11® 
BORDEN’S mKTe S&t J PKGS Jie 
MINCE MEAT — 2 4&15« 
SWEET CIDER

FRUIT COCKTAIL 
VfALNUTS

SUPERIOR
ASSORTMENT

M*d. from Nvw GAL ^FTF^
England Apple* JUG 7

LARD
Pure A I LB OCC 
Refined Jfa PK&S *

CHEESE
MILD.AGED QOC 

TANGY LB Jfc

FLOUR
BREAO RMAfT 2 baG8 8ic

PASTRY bag 7 J*

F/RFT HAT/ONAL ? 
COFttl SttV/Cl HAS 

AtEN MV UNfiMJNA SOURCE 
OFSumy ro* . 

. msu corm/

RICHMOND vert POPULAR 2 BAGS 39c 
2 b’a£ 45c
2 ba£ 49c

LB TIN 29c

{■

At Midous 
toast thast 
tos ves mokė

'OLDE' STYLE or
LONG LOAF

sliced aa ilb
FRESH W 4oz 1
8AKED O LVS B>

FRU/T CAKU
ConUins • Good Qu«nt'«ty of Fruit«, Nuli

DARK FRUIT n>2.zf9c
AN OLD TIME RECIPE

DARK FRUITb*»’55c
EXTRA CHOICE

LIGHT FRUIT •« 35c

JOHN ALDEN A FAVORITE*1

KYBO A SUPBCR8 H.END

COPLEY VACUUM PACKED

d
4
*

d
d
d

8or SA»
PKG

2 o« BOT 17c

SALADA RED LABEL
Tea pkgEI c
BAKER'S
Vanilla

REARDSLEY’S SHREDOED
Codfkh
EDUCATOR
Crax
SUNSHINE WHEAT
Toast Waf«rs
WHIPPLE’S PREPAPED
Minca Mcat

in” :

fpk&s#3c

«Pkg’s33c

-I
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LDS Studijų Rateliams
Krikščionybės Krizė i 

į 
I

AMERIKOS VYSKUPŲ RAŠTAS

Lapkričio 17, 1941 m.

1. Šių Dienų Blogybės

Nuo to laiko, kai Bažnyčia išėjo iš katokombų, 
šiandien Krikščionybė sutinka rimčiausią krizę.

Mes, Katalikų tautinės gerovės konferencijos na
riai, Jungtinių Amerikos valstybių Katalikų Vyskupų 
metinio susirinkimo esame įgalioti pareikšti jų min
tis apie Krikščionybės krizę ir pasakyti, kaip sielų ga
nytojai, kad mūsų didžiausias susirūpinimas yra ti
kėjimo klausimais. Taigi, mūsų mintys nukreiptos į 
dvi šių dienų didžiausias blogybes, kurios kęsinasi pa
naikinti visas antgamtines vertes. Mes randame dvi 
pragaištingas galybes; abi galingų vyriausybių ran
kose, abi nukreiptas į pasaulio užvaldymą.

Nežiūrint kaip įtikinančios yra jų konstitucijos ir 
jų propaganda, žiauri tikrovė yra ta, kad nei vienas 
rėžimas nesupranta ir neduoda tikrosios laisvės, ko
kią skelbia Krikščionybė. Abu rėžimai pasisavina ne-

Let’s Always Be Thankful
(ouat your 
b 1 e s s i n g s— 
Frecdom — 
Prosperity— 
Turkey on the 
table! The n 
malte y o u r 
dimes and dol- 
lars count in 

uardins these 
lessings

prie šv. mišių." Pavyzdingi ber
niukai abudu
sekmadienj 10 vai., po kurių 
atsiveikino su parapijos kuni
gais prieš išvyksiant į jiams 
skirtas vietas.

tarnavo pereitą

Į

bos pasilikti tos pačios, ypač r
šiais nepastoviais laikais.

AČIŪ!
Kun. dr. Mendelis nuoširdžiai 

dėkoja poniai Magdalenai Ka- 
luškienei Claytonienei už $10.00 
auką, o Altoriaus ir Rožančiaus 
dr-jos moterims už $20.00 auką

I

KALĖDŲ MIŠIOS
Šįmet, kaip ir per pereitus (

dvejus metus, mūsų parapijos Kalėdų vainikams ir medžiams, 
j kunigai atnašaus net devyne- kurie bus naudojami papuoši
mas šv. Mišias už parapijiečių mui mūsų bažnyčios. Taipgi ta- 
reikalus. Po Bernelių mišių, ria dėkui visiems, 
kurios bus aukojamos trečia-! dėjo prie to darbo.
dienį, vidurnaktį, Kalėdų dieną’ savo auką antroj 
mišios bus 7. 8. 9 vai. Suma 10 reitą sekmadienį.

(vai. ir skaitytos 11 vai. ir 12:10, kalėdinis vainikas 
' v. vidurdienį. Ta pati tvarka ba ant bažnyčios
bus laikoma ir Naujų Metų die-

i ną. Kaip Kalėdų vakarą taip
Naujų Metų vakarą šv. valan
da bus nuo 8 vai. iki 9 vai. vak. Greetings

0

anksto teikia Kalėdine nuotai
ką. Kaip kunigai taip seserys ir 
mūsų zakristijonai su savo pa- 
gelbininkais žada šįmet išpuošti 
bažnyčią Kalėdoms gražiau ne
gu kitais metais.

i

i

kurie prisi- 
suteikdami!

kolektoj pe- 
Jau gražus 
vakarais ži- 
durų ir iš|

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

CLINTON, MASS.

A. A. ONA SENKUVIENE (lems, kurios kenčia skaistyklos 
šeštadienį, gruodžio 13 d., iš-! kalėjimo kančias. Vienas virše-

- ------- _______— ______ ______ —
!. . .. ... . J

kilmingai palaidota a. a. Ona'lis jau teikia pamokinimą, kurį 
Senkuvienė, Buvo laikomos net kiekvienas katalikas neturėtų 
trejos mišios. Žmona ir motina niekad pamiršti.
mirė auka pasišventimo savo' Kun. dr. Mendelis tikisi, kad 

ribotą valdžią ant visų žmonių gyvybių ir jų gyveni-šeimos labut Kuomet galėjo,'bus galima turėti liturginės mi
mo tikslo; tų rėžimų diktatoriai prisiskaito sau tokią dirbo dieną ir naktį, kad tik vi- šios kas sekmadienį, kad žmo- 
valdžią ir galybę, koki tepriklauso vienam Dievui.

Amžinos atminties Pijus XI reikšmingai, penkių 
metų laikotarpyje, išleido atmintinas enciklikas apie 
nacizmą ir bedievišką komunizmą.

Jo Šventenybė pasmerkė nacizmo klaidas; naciz
mas paneigia Dievą Krikščioniškoje prasmėje; sudie
vina valstybę, pasisavina Dievo galybę, paneigia tikė-;hetuves moters neapsiverkę iš 
jimo ir gimdytojų teises, iškraipo Krikščioniškojo !^os kantrumo Jos Mirtis,
mokslo žodžius, paneigia amžinuosius doroves dėsnius .. , ...cias, kuri paliuosavo ją iš ne-ir visas žmogaus teises ir jo paties vertę.

Popiežius Pijus XI pranašiškai pasakė: “nacizmo 
sąmokslas rodo, kad jis iš pat pradžios jokio kito tiks
lo neturi, kai tik vesti išnaikinimo kovą”. Jis pasmer
kė Vokietijos Bažnyčios persekiotojus, kaip “Vakarų 
Krikščionybės neigėjus ir naikintojus. Tačiau, Jo 
Šventenybė pasmerkdamas nacių rėžimą, išreiškė tė- žemės, 
viską meilę Vokietijos žmonėms šiais žodžiais: “Prieš■ ramybėje, 
mūsų akis stojasi nesuskaitoma daugybė ištikimųjų!AmeriKos 
sūnų ir dukterų, kuriems Bažnyčios vargai Vokieti- šlnskas 
joje ir jų pačių vargai ne kiek nesumažino jų pašiau- au
kojimo Dievo reikalams, jų džiaugsmingo pasiryžimo 
ateityje, nežiūrint kas atsitiktų, pasilikti ištikimais 
tam į ką jie tikėjo ir ką paveldėjo iš savo protėvių kaip! 
šventą palikimą. Jiems, iš sujaudintos širdies, Mes 
siunčiame Mūsų tėvišką sveikinimą”.

Komunizmo Pasmerkimas

Šventasis Sostas pasmerkė bedievišką komuniz
mą. Popiežius Pijus IX, Leonas XIII, Pijus XI, paskel-

•5 
?! 
?! 
I 
ž 
?! 
i

JAUNIMO NAUJŲ METŲ 
BALIUS ?•

d
Rengimo Komisija jau baigia jį 

savo darbą vienam iš sekmin- j'J 
giausių Naujų Metų balių Jau- į* 
nimo Klubo istorijoj. Pirmi- 
ninkas Juškevičius su savo pa- C 
dėjėjais žada visiems, kurie at- Jk *• -5 
silankys. vakara. kurio jie ii- ~y 1
gai nepamirš. Klubas turi pa-:Įt 

Isamdęs vieną iš Baltimorėsį i?
miesto gabiausių orchestrų. IC SedSOUS GreetingS 

•taip, kad nei vienas, mylįs šok-Į!; O
ti. negalės skųstis. Geriausių; -j 
pasekmių Jaunimo klubui su jų';i 
linksma Naujų Metų programa.'Ji

---------- i į?
ŠVČ. VARDO DRAUGIJA įį
Metiniai susirinkimai Švč. ii

Vardo dr-jos jaunamečiams į-Į(»
ė
i! 
ii 
į!

Werber & Rose Co.

Clinton's Big Furniture Store 
One of the Largest in New England

200 High Si., Phone 1210 Clinton, Mass

?!
;>
?!
?! 
<!
I
?!
?!
(!
?! 
?!
$ ;»

Clinton, Mass. į

i si būtų pavalgę, kad ne vienam nės, įsigilinę į Bažnyčios mišių 
nieko netruktų. Iš tų didelių maldas, galėtų geriau suprasti 
darbų nervai suiro, ir velionė prasmę ir neįkainuojamą vertę į 
buvo invalidė per kokius pen- tos Naujojo Įstatymo šv. aukos., 

jkius metus. Visi, kurie ją paži
no, negalėjo lankyti tos geros: „ , .Sekmadienį per visas misiąs 

buvo pranešta, kad gauta leidi- 
!mas iš J. M .Arkivyskupo My- 
| kolo Curley turėti išstatymą 
j Švč. Sakramento kas ketvirta- 
I dienį per visą dieną nuo 8 vai. 
mišių iki po šv. valandai 5:30 ma kaj įus prašomos valdy- 
val. vakare. Tas leidimas tęsis! 
per visą karo metą ir buvo duc-| 
tas. kad žmones lengviau galė-i 
tų melstis už pasaulinę taiką?

. .j Kun. dr. Mendelis aiškino, kad! įar šiais laikais mums reikalinga! 
daugiau šventųjų, daugiau žmo-' 
nių. kurie melsis Dievo pasigai-j 

| Įėjimo ir pagelbos, negu kanuo- 
■ lių ir lėktuvų. Kaip Kalėdų die
ną taip per Naujus metus Švč. 
Sakramentas bus išstatytas per 

^’ivisą popietį ir Šv. Valanda už 
įtaiką bus laikoma nuo 8 vai. v. 
i iki 9 vai. Nė vienas negali gal- 
jvoti. ką padės mano vieno mal- 
i dos: jos nedaug ką reiškia.
Mūsų priedermė yra Dievą mal- 

įdauti, šauktis Jo pagelbos ir 
palikti Jam išklausymą ir su
teikimą mūsų prašymų. “Pra
šykit ,o bus jums duota”, tai 
yra Kristaus paties prižadas,' 
bet ne mums nutarti, kada mū
sų prašymas bus mums suteik
tas. Manoma, kad daug žmonių 

neiiiui. Prieš mišias vi pa£jnau(ios tuo ypatingu Arki-! 
bažnyčioje buvo įsdalm- VySį.Up0 leidimu, ir kad daug

laisvės skausmų. Ką ji iškentė-! 
jo tai tik vienas Dievas težino.! 
Mirtis suteikė jai tą atilsį, ku
rio Bažnyčia prašo įnirusiems, 
nes jos ilga ir varginga liga 

i buvo tikra skaistykla čia ant
Lai ilsisi ji Viešpaties' 

Lai būna lengva jai 
žemelė! Juozas Ka- 
rūpinosi laidotuvių

LITURGINĖS MIŠIOS
Pirmą kartą mūsų parapijos 

istorijoj įvyko kas nepaprasto. 
Per Švč. Vardo vyrų dr-jos mi-j 
šias 8:30 vai. rytą pirmą kartą! 
visi žmonės aktyviai dalyvavo, 
šv. mišiose. Kun. Antanas Du- 
binskas dr-jos dvasios vadas! 

_ __________ _ _ atnašavo šv. mišias, o kun. dr.z y z * i

bė aiškų ir tikrą komunizmo santvarkos pasmerkimą/Mendelis buvo vedėjas. Visa 
Žinodami Dievo jiems duotą pasiuntinybę, Popiežiai bažnyčia, vadovaujant mokyk- 
negalėjo kitaip pasielgti, kaip tik pasmerkti komu- los vaikučiams atsakė į visas 
nizmo klaidas, jo būdus ir šėtoniškus tikslus.

Niekuomet negalima daryti nuolaidų komunizmo 
mokslui, kuris pareiškia ir veikia pagal tai, kad nėra 
asmeninio ir Visagalio Dievo; kuris su panieka ir pa
šaipa atmeta Dieviškąjį pasaulio Atpirkėją, 
Krikščioniškus dėsnius, Krikščionišką kultūrą,

mišių maldas, kurios niekad ne- 
fsimainė. o kun. dr. Mendelis iš 

■ lietuviško mišiolėlio atskaitė 
maldas skirtas 3-čiam advento 

I sekmadieniui. Prieš mišias vi- visus . ,.. siems 1 _ _ziau- - - ..................

KARAS IR MALDA i

vyks ketvirtadienį. 8 vai. vak.,;' 
o vyresniųjų skyrius laikys sa-j 
vo susirinkimą penktadier.į, 
gruodžio 19 d. 8 vai. Numato-

iMiKbCiuiusnus tiesinus, iilsviviiis^ iluilui4, zaau* tos liturginės mišių knygelės,!, .r . . A1f
riai persekioja tikėjimą ir nežmoniškai žudo kuni- atspausdintos lotinų ir lietuvių! ^.om,?. any®. ,sv. 
gus ir tikinčiuosius. Bedieviškojo komunizmo vadai kalbose. Per pamokslą kun. drJąa^nyclon Pa§a™u ezJ* vc- 
atliko šitą baisų darbą. Jie duoda laisvą veiksmą prieš Mendelis išdėstė prasmę pieši-!. ’ramen e lf ma au 1 ° dI'■ * ■ - ■ kosDievą ir prieš Krikščionybę plačiajai komunistinei į nio, kurs Sesučių Kazimieriečių 
propagandai. įChicagoje ne tik meningai buvo;

Popiežius Pijus XI, kuris pareiškė aiškų bedieviš- nupieštas ant knygelės viršelio? 
ko jo komunizmo pasmerkimą, toje pat enciklikoje iš- bet kuris tuo pačiu tarpu įrodo 
reiškė savo tėvišką meilę ir pasigailėjimą Rusi jos žmo- i S^ų supratimą bažnyčios dva-! kaip štai Alekas Terasevičius 
nėms šiais žodžiais:

“Taip kalbėdami, Mes visai nenorime pasmerkti 
visų Sovietų sąjungos tautų, kurioms Mes jaučiame 
tėviškos meilės. Mes žinome, kad daugelis jų dejuoja 
nešdamos jungą, prievarta joms uždėta žmonių, ku
rių daugumui yra svetimi tikrieji krašto reikalai. Mes 
taip pat žinome, kad daugelis jų yra suvedžioti apgau
lingų vilčių. Mes tik kaltiname pačią sistemą, jos auto
rius ir propagatorius, kurie Rusiją pasirinko kaip tin
kamiausią kraštą praktikoje išmėginti jau kelios de
šimts metų sugalvotai teorijai, ir kurie iš ten ją plati
na visame pasaulyje”.

MŪSŲ JAUNUOLIAI 
NESNAUDŽIA 

Nespėjo J. V. paskelbti karą

isios. Ant viršelio yra nupieštas ir Raimundas Sakevičius vos 
Avinėlis, stovįs ant stalo - alto-’tik sulaukė 18 metų amžiaus 
riaus, iš kurio pervertos kruti-įgavę savo tėvų leidimus įsirašė 
nės teka kraujas. Žemiau stoviįį J. V. laivyną už jūreivius. Jie 
du kunigai su taurėmis, vienas nenori sėdėti 
dalina Šv. Komuniją pakeleiviai| iki kol jiems 
sielai, o kitas lieja Kristaus liuosnoriai 
kraują iš taurės ir gesina skais
tyklos ugnis, teikdamas atgai
vinimą kenčiančioms sieloms.
Taip, šv. mišių auka stiprina 
gyvuosius keliaujančius į žadė
tąją amžinybės žemę ir teikia 
atsigaivinimą mirusiųjų

ir laukti 
eilė, bet 
tarnauti 

Amerikos

namie 
ateis 

apsiėmė
Dėdei Šamui ir ginti
kraštą. Dieve padėk tiems drą
suoliams. kad abudu gyvi ir 
sveiki grįžtų pas saviškius užsi
baigus karui. Alekas ir Raimun

das baigė šv. Alfonso parapiji- 
vė- nę mokyklą ir abudu tarnavo

Clinton Trust Company

Prieškalėdinis "Darbininko" Krautuvėje
IŠPARDAVIMAS
Gera proga pirkti brangias dovanas pigiai

NUOLAIDA — 20%—00%

Westinghouse karpetų 
valytuvas su 14 įvai
rių naudingų šepečių.

Kainavo — $39.95
Dabar tik — $25.95

įvairių modelių rašomo 
sios mašinėlės

$10 — 20 pigiau

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokia proga Amerikos Katalikai Vyskupai išleido

šitą raštą?
2. Apie kokias dvi didžiausias blogybes jie kalba?
3. Kodėl Vyskupai sako, kad nacizmas ir komunizmas

yra dvi didžiausios šių dienų blogybės?
4. Ką Pijus XI sakė apie nacizmą, kodėl jį pasmerkė?

5. Ar komunizmas yra tik dabar Bažnyčios smerkia
mas?

6. Kodėl Bažnyčia pasmerkia bedievišką komunizmą?
7. Ar galima kada nors ir kokiu nors būdu susidėti ka

talikams su komunizmu?
8. Kodėl Pijus XI uždraudė katalikams bendrauti su

__ > ■. komunistais ? <

Darbininkas Electrical Supply
366 West Broadvvay South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

i

trumpą paskaitėlę, pritaikintą 
šeimynų reikalams. Sekantiems 

Tretininkų brolijos susirinki- metams išsirinko valdybą iš še
rnas įvyko gruodžio 11 d. Vietoj kančių asmenų: H. Rimas 
tretininkės Onos Grendaitės, pirmininkė, M. Phillips vice- 
kuri visuomet dirba naktiniam pirm., A. Akstin rašt., M. 
šifte ir tokiu būdu negali daly-. Turonis iždininkė ir M. Bin- 
vauti Tretininkų susirinkimuo- atstovė į Federaciją,
se, nei valdybų posėdžiuose, to-' -------------
dėl į jos vietą aklamacijos būdu Sekmadienį, gruodžio 14 
išrinkta iždininkė Ona Lalis. įchoras turėJ° savo mėnesinį

Tą dieną užsimezgė jaunųjų sirinkimą ir išsirinko sekan-

LAWRENCE, MASS.

j

d.,
SU-

Tretininkų sekcija Katalikiškai tiems metams valdybą iš sekan-j

—.... • -
globoti karo pabėgėlį berniuką 
savo namuose pereitą vasarą.

Nuliūdime paliko tris sūnus, 
vyrą, tris seseris ir brolį. Palai
dota iš Šv. Trejybės parap. baž
nyčios Plainville kapuose. Lai
dotuvės buvo iškilmingos.

Reiškiame jos vyrui, LDS 113 
kuopos pirmininkui J. Miški
niui, jo sūneliams ir visiems gi
minėms giliausią užuojautą.

LDS Centras taipgi reiškia 
gilią užuojautą p. J. Miškiniui, 
o jo žmonos, a. a. Veronikos vė
lei lai Dievas suteikia amžiną 
ramybę.

t**** CATtBININKAS

NORWOOD, MASS.

čių asmenų: M. Karosas—pirm., 
E. Thomas — vice-pirm., J. 

q_ Zink — rašt. ir F. Taškūnaitė— 
1 iždininkė.

Akcijai. Ten pat išsirinko vei
kiančią komisiją į kurią įeina 
Marijona Songaila — pirm., 
na Sakas — vice-pirm., ___
Kefferston — rašt. ir Ralphj --------------
Johnston - ižd. Apart bendrų1 ~ Bromus Paulauskas įstojo

6

Sąjungiečių p.p. U. Pazniokie- 
nės ir M. Čiubatienės sūnūs po 
manievrų North Carolina vals
tybėje, buvo sugrįžę į savo na
mus penkiomis dienomis atos
togų. Abu jaunuoliai pp. Jonas 
Čiubėtas, Jr. ir Jonas Paznio-

r

Albert R. Barter

Pirmiau—Pope Optical Co.

Tretininkų pamaldų ir susirin-]^oas^ Guard. Taip pat daugelis j{aS( gruodžio 16 d. vakare grį- 
kurių pavardes į Camp Edwards, Mass.kimų nutarė dar turėti savo su

ėjimus ketvirtadieniais 
pirmąjį penktadienį.

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras uoliai ruošiasi prie Ka
lėdinių iškilmių ir prie suruoši
mo vakaro vasario 15 d.

kitų įstojo,
prieš badysiu sužinoti ir pranešti ki

tą sykį. Taipgi daug registruo-' 
jjasi į eiles “Home Nursing”. 
I
I
I
I GREEHFIELD, MASS.

MIRĖ
Šv. Kazimiero draugija, kiek Neseniai LDS 113 kuopos pir- 

teko patirti paliko senąją vai- mininko mirė žmona a. a. Vero- 
dybą sekantiems metams ; nika Budrevičienė. \ elionė dar

_________ J jauna, tik 38 m. amžiaus. Gimu- 
Altoriaus puošėjos, priiminė- si Lietuvoje sausio 25 d., 1903

Moterų Sąjungos 27-tos kuo- 
!pos privatinis Kalėdinis vaka- 

Aušrelė. pėijs įvyko narės M. Aidukonie- 
nės namuose. Viso dalyvavo a- 
pie 25 moterys.

Reikia pastebėti, kad stalai 
begalo gražiai ir sumaniai buvo 
papuošti. Kalėdiniais papuoša
lais.

Narės labai maloniai tapo pa
vaišintos visokiais gardumy- 

i nais, ir Kalėdų diedukas visas

WilliamJ.Chisholm i
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas’’ '

331 Smith St., :
PROVIDENCE, R. L !

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 <

Namų: PI. 6286 ]

LDS KUOPŲ SUSIRINKIMAI d., tuojau po sumos. Visi na-
_____  riai kviečiami atsilankyti ir at-

“Darbi-Amsterdam, N. Y. — silyginti už laikraštį 
Sekmadienį, gruodžio 28 ninką”. Bus priimama mokestis 
d., tuojau po sumos, baž- ir už 1942 metus, 
nytinėje salėje įvyks LDS Taip pat yra svarbių praneši- 
81 kp. metinis susirinki- mų ir iš LDS Centro, 
mas. Prašome visų narių galėsite išgirsti, 
skaitlingai dalyvauti ir už- mai padaryti
simokėti savo duokles UŽ apskričio metinio 
organą “Darbininką”.

Pranas šlaveikis, sekr. Hartford, Conn.
I I

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

| i IX V ĮSOS
ja sekmadieniais prie bažnyčios m. Jos tėvas, kuris mirė tik pe-; apdovanojo Sąjungietės giedo- 
durų aukas papuošimui altorių reitais metais būdamas 87 m. Į 
ir bažnyčios Kalėdų šventėmis, amžiaus buvo pirmasis lietuvis,i 

kuris čia atvyko. A. a. velionė
Veronika buvo pasišventusi mo-Motinų Arkibrolija turėjo me

tinį susirinkimą gruodžio 7 d. teris savo namams ir šeimai. Ji 
Kleb. kun. P. M. Juras davė buvo viena iš tų, kuri paėmė

Sv PRflRCIŠKFIUS

Kur Pranciškus, Ten Taika, 
trokšti taikos, 

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti 

“Sv. Pranciškaus Varpelį”, 

mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 
laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

“Šv. Pranciškaus Varpelis” 

yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO"

PtfUburgh. Pa.

pirmas numeris jau pasirodė. 
Adresas:

jo Kalėdines giesmes ir liaudies 
daineles, pritariant pianu p-lei 
J. Vilkišiūtei.

Kursų komisija ir visos narės, 
reiškia Sąjungietišką ačiū pp. 
Aidukoniams už parodytą nuo
širdumą. Taipgi jų dukrelėms 
už mandagų patarnavimą.

Visos dalyvės labai linksmai 
praleido tą Kalėdinę pramogėlę. 
Narės skirstėsi į savo namus 

! pilnos gražių įspūdžių. Dalyva
vo keletą viešnių sąjungiečių iš 
Brockton’o ir p. Dulkė (gimi
naitė Aidukonių).

Gruodžio 13 d., pp. Elena ir 
Kazimiero Navikų namuose St. 
George Avė., įvyko “surprise 
party” pagerbimui p. Keršienės 
(p. Novikienės mamytės) jos 
gimtadienio sukaktuvių proga. 
Dalyvavo virš 50 asmenų.

■

Narė Emilija Geikienė, gyv. 
Myrtle St., gavo daug sveikini
mų ir linkėjimų jos gimtadienio 
sukaktuvių proga. Pania Cei- 
kienė yra ilgametė 27-tos kuo
pos narė ir daug pasidarbavusi 
M. S. organizacijos gerovei 
kituose draugijose.

ir

Antradienį, gruodžio 16 d., 
Mergaičių Skaučių skyrius tu
rėjo savo Christmas party pa- 

i rapijos svetainėje. Skautės mai
nėsi dovanomis, turėjo 
džius ir padarė gražų 
Clauses”.

užkan- 
“Santa

Junior 
įvyko 

Kotry-

Pirmadienio vakare 
High School auditorium 

: “Kalėdinė Kantata” Šv. 
nos parapijos vaikučių. Sekma-

i dienį, vaidinimas buvo persta
tytas vaikams. Dalyvavo ir Se
serys viešnios iš Cambridge.

t

PROVIDENCE, R. I.

PAMINĖJIMAS
Gruodžio 7 d., Šv. Kazimiero 

parapijos salėje 4 vai. po pietų 
įvyko LDK Gedimino 600 metų 
mirties sukaktuvių paminėji
mas. Kalbėjo kleb. kun. J. A. 
Vaitekūnas, prof. A. Vaičiulai
tis, Dr. A. Rakauskas iš Thomp- 
son, Conn., J. Laučka, “Ameri
kos” redaktorius iš Brooklyno, 
N. Y. Padainavo vietinis Šv. 
Kazimiero par. choras, vado
vaujant vargonininkei p-lei L.

ATHOL, MASS.

Sekmadienį, gruodžio 28 
1941 įvyks LDS 4 kp. metinis 
susirinkimas, Šv. Pranciškaus 
parapijos svetainėje, tuoj po 
mišparų. Bus išduota LDS Cen
tro metinės apyskaita ir kiti 
svarbūs reikalai. Taipgi prime
nu, kad užsimokėtumėte savo 
duokles už ateinančius metus. į 
Kas užsimokės $3.00 už ‘Dar-| 
bininką’ tam bus prisiųstas iš 
Centro gražus sieninis 
truotas kalendorius.

J. Andriliūnas,
' f

4 kp. Raštininkas.

A

kuriuos
Bus praneši- 

ir iš LDS Conn. 
susi važi avi-

'mo, kuris įvyko gruodžio 14 d., 
~ . Šiame susiva

žiavime dalyvavo iš mūsų kuo
pos kun. P. P. Kartonas, kuris 
užgyrė “Darbininke” tilpstan-' 
čius straipsnius Studijų rate- 
liams. Jis pageidavo, kad būtų 
šie rateliai kiekvienoj kolonijoj 
įgyvendinti, nes jie priduotų 
daug katalikiško supratimo, y- 
patingai jaunimui. Šiam suva
žiavime dalyvavo iš mūsų kuo
pos ponia O. Gudinienė ir A. B. 

; Mičiūnai. j 3
------------ I]Neto Haven, Conn. — Sekma- ;< 

dienį, gruodžio 28 d., 1941 įvyks 3 
^^us‘ LDS 28 kp. metini s susirinki-! ‘

Seasons Greetings

d., REMICK'S ♦

NEW BRJTAIH, CONN.

Greetings
CRANE'S

* *
Ouality Clothes for Men 
Ūse Our Ten Pay Plan

343 Main Street Fitchburg, Mass.

LDS Centro metinė apyskaita 
ir kiti svarbūs reikalai. Taipgi, ’ 
primenu, kad užsimokėtumėte L 
savo duokles už ateinančius z 
metus. Kas užsimokės $3.00 už 
organą “Darbininką” tam 
prisiųstas iš Centro gražusLDS 36 kp. susirinkimas į-

vyks šį sekmadienį, gruodžio 21 ninis, puikiai įliustruotas 
ii lendorius.

Šerantaitei. Taip pat buvo at
važiavus p-nia Ivaškienė iš Bos
tono su grupe vaikučių, kurie 
puikiai pasirodė . lietuviškom 
dainelėm ir šokiais. Publikos 
buvo atsilankęs gražus būrys.

Buvo renkamos aukos Lietu
vos reikalams. Surinkta $41.40. dalyvauti su visa šeima. Po šio § 
Sekantieji aukavo: E. Ciočys susirinkimo bus, taip sakant, 
$5.00; po dolerį — An. Martu- narių susipažinimo “party” 
šis, / " " - — -
čius, J. Tamašauskas, J. Bane- vakarėlis, 
vičius, K. Cironka, V. Genys, P. šieji nariai
Senkevičius, A. Ivaška iš Bos- ginti užkandžiais ir kitais daly- 
tono, M. Turonienė, < 
nienė, J. Akulevičienė, E. Sto- me visus dalyvauti. Būtų gera, 
nis,

WEBSTER, MASS

Greetings §
THORNTONS MARKET |

175 Main St., Webster, Mass. |bus Į(| 
šie- 
ka-!

f
Juozapas Lukša, sekr. y-

Hartjord, Conn. — Sekmadie- 
nį, gruodžio 21 d., mokyklos < 
kambaryje, 1 vai. p. p. įvyks j/J 

i LDS 6 kp. metinis susirinkimas JI 
į kurį kviečiame LDS narius-es 

: _ _ __ —

A. Dzekevičius, J. Dzekevi- bus draugiškas, darbininkiškas Ji 
m 1 t » kuriame atsilankiu-

- narės bus pavai-

G. Mecū- dykai. Nuoširdžiai kviečia- 
------ , -------------------- , — — me visus dalyvauti. Būtų gera, 
nis, A. O. Avižinis, J. Akulavi- kad šiame susirinkime LDS na- 
čiūtė, A. Kacevičius, Al. Mar- rįaį užsimokėtų savo duokles 
tušis, D. Bamatavičius, A. Alų- už ateinančius metus, o kurie 
konis, M. Chapas, L. Virbickas, dar esate skolingi ir už šiuos, 
A. Avižinis, A. Dzekevičius, M. taip-gi prašome sykiu užsimo-, 
Bužinskas, K. Taraškienė, E. O- keti, 
nuškienė ir J. Staneliūnas. Kiti a. J. Pateckis, SekrJ
aukojo po mažiau. Rep. ____________

Redakcijos Atsakymai
WATERBURY, CONN.

Vietinė LDS 5 kuopa turės
J. K. Mikui, Los Angeles, Ccd. savo susirinkimą gruodžio mėn. 

— Straipsnį ‘Žodis iš Praeities’ 
gavome. Netalpinsime. ALRK 
Federacijos Kongresas nutarė 
drabužių nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams Lietuvoje ne- 
rinkti. Todėl Tamstos keliamas 
klausimas iš praeities atpuola.

Straipsnis ‘Kas Pasakys, Ko
dėl?’ neatitinka šių dienų pa
geidavimams ir reikalavimams. 
Netilps.

28 d., šių metų, Šv. Juozapo se
nos mokyklos kambaryje, Con- 
gress avė. Susirinkimas prasi
dės 1 vai. po pietų.

Kurie norėtute užsisakyti 
“Darbininką” arba užsimokėti,' 
prašome atsilankyti į minėtą 
susirinkimą.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
"Or.rblntnka’’/ ‘ *

Visi skelbkltSs "Darbininke”.

TRULL CO AL & LUMBER CO.
Lumber — Roofing — Shingles 

Builders' Finish — Flooring — Coal & Coke
Webster. Mass. Tek 125 |

Greetings

PONTIAC SALES and SERVICE
Eastern Oil Service

East Main St.( Webster, Mass.

FRAMINGHAM, MASS.

Framingham Trust Companyj
1910 —1941

"Thirty-one years of service in Southern 
Middlesex County 

CHECKING AND SAVINGS ACCOUNTS
Sale Deposit Boxes

TRUST DEPARTMENT
Personai Loan Department

REGISTER CHECKS
American Express Travelers Checks 

FIRST MORTGAGE LOANS
Christmas and Thrift CIubs

i! 
i! 
i!



Penktadienis, Gruodžio 19, ’41 ' DARBININKAS "

'vietinės žiniosl------——------ -
ARTISTES STOŠKIŪTĖS 

KONCERTAS

Grįžus panelei Apalionijai Juras ,tapo koncerto garbės rė- 
Stoškiūtei operos dainininkei iš mėju ir pareiškė nuomonę, jog 
karingos Europos, praėjusį ru- iš Lawrence atvažiuos daug 
denį, Amerikos lietuvių koloni- žmonių į koncertą.
jos pageidavo jos koncertų. To Tikietų pardavėjams duoda- 
pageidavimo paliestas South ma atsižymėjimo lapas. Iki da- 
Bostonas, pirmas, visoje Ameri- bar pirma tikietų pardavėjų y- 
koje, ruošia šiai įžymiai artistei ra ponia Marijona Gailienė, ad- 
koncertą, Vasario - Feb. 8, 3:30 vokato Juozo žmona. Ji iš savo 
vai. p. p., Jordan Hali, Bostone, darbuotės koncerto iždininkui 
Įvairumo dėlei koncerte sūdai- pridavė virš $100.00.
nuos ir Šv. Petro parapijos vy- Visas panelės Stoškiūtės kon- 
rų kvortetas . certo pelnas eis Lietuvai Gelbė-

Koncerto rengimo komisija ti Fondui. Už tat visi dailės ir 
susiorganizavo iš vietinių kuni- Lietuvos mylėtojai yra ragina- 
gų, Federacijos skyriaus, drau- mi daug pasidarbuoti, kad iš 

dauggijų, profesionalų, biznierių, ją pasidarbavimo liktų 
veikėjų ir kitų. Ji stengiasi su- Lietuvai pašelpos.
traukti būrius koncerto priete- 
lių, kurie padėtų žmonėms pri
pildyti koncertinę ir didelę Jor
dan Hali.

Komisijai padeda Mass. CIubs 
of Music, National Broadcast- 
ing Artists Co., Ine., tikietų 
pardavėjai ir kitų kolonijų vei-Į 
kėjai. Pavyzdžiui, kun. P. M.

ŽINUTES
kraujo

HJ) E IF E

The present that not only is appreciated by the one 
who receives it, būt benefits every one in America.

?

MEDUS
Grynas bičių medus, ku. ------- v- .j, lydinčių 

gėlių,”* pievų ir vle-) 
vaistas.’

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

Į VAIRŪS SKELBIMAI

Lietuviškas Viešbutis j 

Lietuviai, kurie atvažiuojate) 
į M i am į, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

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

. DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas
A L. Kapočius

r
517 E. Broadway,

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vak. 
Nekėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshis,M.D.

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET 

Kampas Inman arti Centrai Sq.
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Tek Kirkland 7119
Panike Luzacta, MD, 

(Lietuvė gydytoja) 

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

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal atitarti.

TeL ŠOU 2805
Dr. 1L Pasakamis
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

B——L. VamUm oronis įtonrrnn
CONSTA8LE

Real Estate & Insurance
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTQ^, MASS.

Telephone šoottl Boston 1761
Re*. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

KONCERTAS 
ATIDĖTAS

Artistė Stoškiūtė pasirašė, 
kontraktą su National Broad-' 
casting Artists Co., Ine. Ji da-. 
bar yra vadovybėje šios galin-j 
gos įstaigos.

Ir todėl, turime garbės vi-i 
įsiems šiuomi pranešti, kad, pa
gal šios didžiulės kompanijos 
nurodymų, Lietuvai gelbėti 
koncertą nukeliame dvi savaiti 
vėliau. Taip, kad tas Lietuvai 
šelpti koncertas įvyks Vasario- 
Feb. 8 d., 3:30 vai., Jordan Hali, 
Bostone ,o ne sausio 25 d., kaip 
iki šiol buvo skelbiama.

Lietuvai Gelbėti koncerto var
du pasirašo įgaliotiniai, pirmi
ninkas A. Young, raštininkas— 
Jonas Grigalius ir iždininkas 
kun. Pr. Virmauskis.

AMERIKOS SPAUDA in relation to both the nation gintų Jums savo gausiomis ma- planą gauti 
SVETIMOMIS KALBO- ‘ ' ’
MIS REMIA ŠIĄ SALI i

—
Neseniai ponas G. N.1

Longarini, Spaudos ir Vie- ing tide of loyatty and devotion 
šojo Saugumo Komiteto to the country of their adop- 
pirmininkas ________
setts valstybėje svetimo- tion to preserve and defend for 

i mis kalbomis pareiškė, themselves and their children 
i kad Amerikos spauda sve- the liberties that they them- 
timomis kalbomis Massa- selves had come thousands of 
chusetts valstybėje išleido miles to seek, milions of Ameri- 
sekantį pareiškimą, rem- cans of foreign birth look to

Į dama Šią Šalį ir pareikšda- the newspapers - published in Kalėdų siuntinius ir atvirutes
ma pasitikėjimą Šios Ša- their own tongue to render to išsiųsti anksčiau, kiek galima,
lies vyriausybei: them the šame service perfor- nes yra tikimąsi, kad šiais me- būtina. Prisidėk

“American newspapers pub- med by the English language tais Kalėdų siuntiniai ir sveiki- Raudonojo Kryžiaus veiklos,
lished in foreign languages in press to its own readers . nimai padidės 30%. 
New Engiand have taken on,r

L
i

and their t>wn public, a signi- lonėmis per visus šiuos atei- tiekėjų per savaitę.
ficance scarcely approached at nančius metus. i Sveiki asmens ir tinkamo am-

■ any other time. j
“For, swept by an overwhelm-

Visuomet Jums dėkingos, žiaus, norėdami prisidėti prie 
Nukryžiuoto Jėzaus Seselės. Raudonojo Kryžiaus svarbios 

Cambridge, Mass. veiklos, kreipkitės šiuo adresu: 
-----------------691 Boylston St., Boston. Mass.

Massachu- tion, united in their determina- Kolčdiniois Siuntiniais Šaukite telefonu: KENmore 
Ir Laiškais Pažto Įstai- 9060

gos Užverstos Prieš duodant kraują, kiek
vienas asmuo yra egzaminuo
jamas. ar jis gali duoti kraujo 
ir ar jo kraujas yra tinkamas.

Amerikai įėjus į karą, ši civi-i 
lių žmonių pagalba mūsų ka-l 
riams yra labai reikalinga iri 
_____ ________ ; jei gali prie)

Pašto autoritetai iš anksto 
prašė Amerikos gyventojų, kad 
šiemet, ypatingai, pasirūpintų

I

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Šv. Petro parapijos žmonės y- 
ra kviečiami iš anksto atlikti 
adventinę išpažintį. Bus klauso
mos išpažintys: rytą ir vakarą 
penktadienįą rytą, po pietų ir 
vakarą šeštadienį, vakare ant
radienį, rytą, po pietų ir vakarą 
trečiadienį.

PARSIDUODA pigiai šešių šei
mynų mūrinis namas Roxbury. 
Taip pat ir ant pardavimo trijų 
šeimynų namas. Geras įėjimas. 
Kreipkitės telefonu GEN 6428.

Antradienį vakare, po Šv. Te
resės novėnos pamaldų, įvyks 
parapijos vaikų ir tėvų vakarė
lis po bažnyčia. Vaikučiai 
prirengę gražią programą, 
važiuos Kalėdų Diedukas.

Re*. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Dlstanoa 
Movlng

326 ■ 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

r

publishers of New England are būtų išsiųstos prieš gruodžio j RIAMS
alive to the duties and respon- 20 d. Jei taip padarysite, tai _________
sibilities resting upon them in galina užtikrinti, kad adresa-; Veltui ieškosi kilnesnio tikslo 
this unprecedented crisis in our taj gaus pasveikinimus laiku, i kaip remti misijų apaštalavime, 
country’s history. They stand 
united behind the President, 
ready to perform any service, 
make any sacrifice, in order 

į that this land of liberty and 
Į democracy may be preserved 
l unimpaired, and the cherished 
■ ideals and sacred principles of 
i this Republic may not perish 
jfrom the earth”.

“And the foreign language patartina, kad Kalėdų atviru-) ’ PADĖK MISIJONIE
RIAMS

i

NEBUS BLACKOUTO

yra 
At-

Kalėdose šv. mišios bus laiko
mos, bažnyčioje: 12 vai., 6 vai., 
7 v., 8 v., 9 v., 10 v. — su asis- 
1!k, ir 11:30; salėje, valando
mis: 7, 8, ir 9:30.

Sekmadienį, gruodčio 21 d., 
7:30 v. v., Tėvas Jenčius, MIC., 
rodys įdomius ir gražius pa
veikslus ir kalbės. Vakaro pel
nas eis Marianapolio Kolegijos. 
Seserims.

Lietuvai gelbėti koncerto gar
bės rėmėjais tapo šie patrijotai: 
Dr. ir ponia P. Jakmauh, Blins- 
trub Village, ponas ir ponia P. 
Ketvirčiai, Pr. Razvadauskai. 
J. Glineckai, A. Nevierai, A. I- 
vaškai, Fred. Rubenstein, 
Strand Cafee, Intemational 
Cafee, ir Jonas Verbickas.

■ "T

LIET. VYČIU 17 KP.
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 21 d., Vyčių kamba- 
ruose, Emerson St., So. Boston, 
Mass. 2:30 vai. p. p.

Bus rinkimas naujos valdy
bos 
svarstoma kiti klausimai ir 
naujų narių vajaus klausimas. 
Po susirinkimo bus užkandžiai

Kviečiame visus narius atsi- 
lankyti. Joannu Lesitzvinas,

1942 metams. Taipgi 
klausimai

Telephone
80. BOSTON 

1058

BayVnwMotor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonatravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
SavininkaL

v •

Paštas taipgi pageidauja, kad, 
sveikinimai būtų siunčiami už-' 
darytuose konvertuose. Tas pa
gelbės vyriausybei padengti į- 
vairias pašto išlaidas. 
Early — Wrap Well”.

Penktadienį, gruodžio 
19 d., kaip buvo pranešta 
ankščiau blackouto Bosto
ne nebus. Visuomenės sau
gumo viršininkai užtikri
na, kad bus pranešta kada 
įvyks toks blackoutas.

ŠIRDINGA PADERA

“Mail
į

PAGELBĖK 
RAUDONAJAM 

KRYŽIUI

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausio* rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Oueen Ann Laundry

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

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 
į namus dykai.

darbą.
Ar žinai, kad misijų tikslas — 

Meilės misija!
Visi, kuriems tas pasiaukoji

mas glūdi arti širdies, kviečia
me prisidėti prie taip brangaus: 
darbo.

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

Visa tai surinkęs pasiųsk pi-:

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengėjas 

Sodeuąll Stut Metai Work 
“Ramus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732 
Apskaitliavimai - patarimai dykai

<

Raudonasis Kryžius kreipiasi 
į visus šios šalies vyrus ir mo
teris, kurie yra sveiki ir turi 
tarp 21 — 60 metų amžiaus, giausia (4) pašto klase, 
kad jie prisidėtų prie pagalbos
Amerikos karių ir civilių gynė-1, vairūs kiti dalykai siunčiami, 
jų, duodami savo kraujo. -A-me-Į 
rikos Raudonojo Kryžiaus Bos
tono Metropolio skyrius turi

Pašto ženkleliai, aukos, ir į-

Mission Club
Marian Hills Seminary

Hinsdale, Illinois.

South Boston Garage

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

gasolinų pas mus.
Nuvalom purvinus karu* Ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

;) GERIAUSIUS I 
![ PERMANENT WAVE ;
;! GALITE GAUTI U2 JCSŲ !
i Į PINIGUS j

CASPER'S BEAUTY SALOH)

J83 L ST., SO. BOSTON, MASS.i
Tel. ŠOU 4645

Širdingai dėkojame South 
Bostono parapijiečiams už pri-! 
rengimą Penny Sale, kuris įvy-! 
ko gruodžio 14 dieną mūsų irj 
našlaityno naudai. Ypatingai 
dėkingos esame kun. P. Vir- 
mauskui, kad leido ir pritarė 

i-..- v I ?rot- Ratt. — Ona Ivaškienė.šiam parengimui, kun. K. Jen-j sixth sl, so. Bostoi. ~~
kui, kad taip uoliai paskatino •ta- Raft. — Marijona MarkoniutA, 
žmones paremti, kun. A. Abra- 
činskui už vedimą vakaro ir 
kun. Alfonsui C. P., kad atsi
lankė.

Be to, negalime praleisti ne
paminėjusios ponios P. Svilie- 
nės ir panelės L. Knuipiūtės, 
kurių pastangomis šis vakaras 
įvyko. Įkainuojame jų darbuotę 
ir esame Joms giliai dėkingos.

Dėkojame ir tiems, kurie pri
sidėjo pardavinėdami bilietus 
kaip tai: ponioms: Knuipienei, 
Trinkienei, ir Stakutienei. Taip
gi dėkojame ir tiems, kurie sa
vo aukomis, atsilankymu, ar 
geru žodžiu prisidėjo prie pasi
sekimo šio*'vakaro. Įvertiname 
Jūsų geraę širdis įf; nąąldausi- 
rne Kūdikėlio Jėzaus,, kad ątly-

r ■

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 

PO GLOBA MOTINOS 8VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
TeL So. Boston 1298 

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

440 E. Sixth St, So. Boston, Mass.

4115 Washington St.. Rosiindale, 
TeL Parkway 2352-W.

Odininke — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St, So. Boston, Mass 

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

Kasos GI.—Marijona Aukžtikalnien*.
111 H St, So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrų utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobainytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nas nmtnknlu raitininke

*V. JONO EV. B L. PA9ALPINE8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Pro t Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 

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

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

Maršalka. Jonas Zaikts,
7 Winfieid St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
dių nedėldienį kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49: 
n: Tth St... So Boeton. Mm*

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

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

Tel. COLumbia 2537

Valgomų Daiktų Krautuves

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik- 
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduodatus, _ .

šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone CQLumbus 6702

29 Savin Hili Avenue 
>. Dorcbęster^Masa.

H?ni(TH»r- r; r

Perkins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav. 
/ii • * i *

753 Broadway
Į TęL. Sj)U 3UYn I

CASPER
FUNERAL HOME 11
187 Dorchester Street

South Boston, Mas*.
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakt| 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL KOME;

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. ;

D. A. 2al*tska* F. E. Zaletska*- 
Graborial Ir Balsamuotojal

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šertnenims dykai 

NOTAR Y PUBLIC 
Tel. SOiU boston 0*'<5 
Tel. ŠOU Boston 2609 .

t.. iiiiiirv



Penktadienis. Gruodžio 19, ’41

Lie-

PRELATAS KLEBONAS 

ŠVENČIA SUKAKTUVES

HARTFORD, CONN. — i Darbininkų Sąjungos Conn. 
Šį sekmadienį, gruodžio 21, apskritys turėjo savo metinį 

sukanka lietuvių Švč. Trejybės susirinkimą, lietuvių parapijos 
parapijos klebonui, prelatui Jo- saliukėje, Hartford, Conn., sek- 
nui Ambotui, 40 metų kunigys- madienį, gruodžio 14. Dalyvavo 
tės sukaktuvės. Ta proga pre- prelatas Ambotas, kun. Vaškas 
latas laikys iškilmingas šventas iš Marianapolio, kunigas Petras 
Mišios 11 vai., o po pietų 3 vai. Karlonas ir kun. Kripas. Buvo 
iškilmingus mišparus. Vakare delegatų-čių iš Waterbury, New 
parapijos mokyklos vaikai at- Britain ir Hartfod. Naują val- 
liks jam pagerbti programą, dyba išrinkta sekanti: pirm. — 
Gruodžio 28 d., 5 vai. parapijos dr. Matas J .Aukštikalnis, vice- 
draugijos ir parapijiečiai bei pirm. — Mičiūnas iš New Bri- 
prieteliai jam rengia vakarienę, tain, kasininkas — Kostantas 
Dalyvaus parapijos choras, va- Tamošiūnas, raštininkė — B. 
dovaujant Justui Balsiui. Tiki- Mičiūnienė, o jai pagelbėti rašt. 
masi sulaukti ir svečių.
KELI BRUOŽAI IŠ JO 
GYVENIMO

Marė Alauskaitė. Organizato
rium Petras Jokubauskas. Nu
tarė pirkti tris Amerikos De
fense Bonus ir pasiųsti sveiki
nimus Amerikos prezidentui, 
Conn. Valstybės gubernatoriui, 
miesto mayorui ir vietiniam 
vyskupui. Buvo kitų nutarimų, 
kurie tilps smulkmeniškiau vė
liau. Po susirinkimo buvo už
kandžiai ir prakalbėlės. Vakarą 
vedė vietinės kuopos pirminin
kė Ambrasienė. Kalbėjo kuni- 

: gas Kripas, dr.

Prelatas Ambotas gimė
tuvoje, sausio 22, 1870 metais.
Atvyko į Ameriką 1890 metais 
ir lankė Švento Kiriliaus kolegi
ją, Detroit, Michigan, 1893 me
tais. Vėliau įstojo į Švento Jo
no Seminariją, Brighton, Mass. 
Buvo kunigu įšventintas gruo
džio 21, 1901, Hartforde, Šv.
Juozapo katedroj. !gas Kripas, dr. Aukštikalnis,

Jaunas kunigas buvo vysku- Mičiūnas, Poškus, Jokubauskas, 
po Tierney skirtas vikaru Šven- Mašiotas, Jenušonytė, Kaunie- 

■‘čiausios Marijos bažnyč., Nor- tis, šriupša, Bucevičienė, Tamo- 
wich, Conn. Ten buvo paskirtas šiūnas ir kiti.
ir tos parapijos klebonu. Rugsė
jo 12, 1912 metais vyskupas 
Nilan skyrė jį lietuvių Švč. Tre
jybės parapijos klebonu, Hart
forde.

Už jo nuopelnus bažnyčiai "ik susivienijimus ir Moterų 
Sąjunga.

i Vakare gruodžio 14, rodė 
gražius spalvuotus paveikslus iš 
Lietuvos filmininkas Juozas Je- 
uuoncviviua. Atsilankė daug 

'žmonių; paveikslai labai gra
žūs.

Parapijos lietuviai-ės ir jau
nimas rengiasi tarnauti savo

i Nutarė taipgi 
išvažiavimą šią 
kada bus vėliau 
lypiame išvažiavime šios drau
gijos dedasi: Darbininkų, Ka-

turėti trilypį 
vasarą. Kur ir 
paskelbta. Tri-

vietinis vyskupas McAuliffe 
prašė Jo Šventenybės Šventojo 
Tėvo įteikti jam bažnyčios 
purpurą, vardu Šventojo Tėvo 
Naminis Prelatas (angliškai nuškevičlus_ 
Right Reverend Monsignor). į

Prelatas Ambotas pasižymėjo 
ganytojavimo darbe. Mokykla 
ir katalikiškasis mokslas visuo- 
met buvo jam artimi ir brangūs;Mai Turtjo
dalykai. Spauda ir katalikiškos antradienio ir trečia-
organizacijos užėmė aukščiau-l dienio vakarais mokykioje. Su. 
šią vietą. Hartforde įsteigė jų sirinkimai tam. 
visą eilę. Jisai dalyvauja beveik 
visuose draugijų metiniuuose 
seimuose ir yra Garbės narys j 
daugelyje organizacijų.

Lai Dievulis jį laimina ir pa
laiko ilgai, ilgai, mūsų tarpe.

ŽINUUTĖS

Tadas 
dentas, 
tarnauti 
nėję.

Spelis, aviacijos stu- 
išvyko į Kaliforniją 
Dėdės Šamo kariuome-

i ----- ’T*---- , Z .. į vai. Dabartinis mažiausias baigus susirinkimą buvo sąjun-. 
mokestis į viii.: moterims — giečių Christmas party. Daly- 
nuo 53 iki 57 centų, vyrams — vavo ir kun. B. Gauronskis ir 
63 centai. komp. A. J. Aleksis. Atsibala-

Ateinanėiais metais visi dar-'dojęs Kalėdų diedukas visus
K * - » •- ........ I —   

bininkai, kurie išdirbę mažiau- prajuokino ir įteikė visiems po r,nkta geliantį; 
šiai 3 mėn. šioje komp. gaus sa- dovanėlę.
vaitę atostogų su atlyginimu.

L. Vyčių 29 kuopos susirinki-
K. \ */mas įvyko gruodžio 8 d. Nauja 

valdyba sekantiems metams iš-

Petras Podgalskis — pirmi
ninkas, K. Vaškas — vice-pirm., 
Jozefą Demskytė — raštininkė, 
Ieva Pečiukonytė — finansų 
rašt., Jonas Remeika — iždi
ninkas, B. Kaminskas ir St. 
______  , ir Jo
nas Biekša — korespondentas. 
Parengimų ir sporto komitetai 
pavesta sudaryti Petrui Biek
šai. Kiti komitetai bus išrinkti 

nelankyti mas. Kleb. klm. j. Valantiejus____________susirinkime.
'pranešė, kad miestas Labdary-1 Apskričio suvažiavimas įvyks 

Newark’e, sekmadienį, sausio 4 
d. Pavasario šokiai nutarta 
rengti gegužės 2 d., 1942 m.

I Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. Mūsų kuopa, sveikina 
“Darbininko” redaktciją ir ad
ministraciją ir dėkoja už perei
tų metų gražią kooperaciją ir 
linki visiems geriausių Naujųjų 
Metų. Taip pat siunčiame savo 
širdingus linkėjimus visoms 
kuopoms ir vyčių draugams.

K. V.

Neseniai 
čių choras, 
greitai auga. Komp. A. J. Alek
sis nesigaili savo darbo, duoda 
pamokas pirmadienių vakarais.
— - — - - - !

susitvėrė sąjungie-
Choristų skaičius

Įvykusioje arklių parodoje New Yorke buvo tarpe 
žiūrėtojų patėmytos ir Mrs. Ira F. Warner, kairėj ir; 
Mrs. D. R. Fraser.

NEW HAVEN, CONN. kauti savo gyvybę dėl šalies ap
gynimo, parapijos

i vienbalsiai nutarė 
irių prie Amerikos
Kryžiaus ir kviesti
Haven’o moteris

susirinkime 
steigti sky- 
Raudonojo 
visas New 

ir merginas

SVEIKINAM JAUNĄ 
SOLISTĄ

Pereitą sekmadienį, per sumą, 
visus nustebino mūsų parapijos 
jaunas choristas Christopher pnsirasyti.
Reynolds, kuris savo stipriu ir! Sis moterų nutarimas yra la- 
maloniu tenoro balsu sugiedojo &irt‘nas- Džiaugiamės, ma- 
“Ave Maria”. Jo balsas gana tylami mūsų lietuvaičių tokį 
gerai išlavintas ir pilnas jautru- kilnų susipratimą.
mo tikrai maldavo Marijos už-, 
tarymo visam pasauliui. Jauno

susi- choristo motinėlė yra lietuvaitė

moterys ir jaunimas galėtų 
’j telktis ir darbuotis Amerikai, 
j Naujoji Lietuvos vyčių valdy- 
įba: pirm. — Jonas Vilkas, vi- 
■ce - pirm.
į Raštininkė — Valerija Kaunie- 
tytė, finansų raštininkė — J. 
Vilkienė, kasininkas — Edvar
das Mašiotas. Tai smarki val
dyba.

Kitų draugijų naujas valdy
bas skelbsime vėliau.

buvusi Estera Mišeikiūtė, mūsų 
parapijos gero veikėjo, ir pir-

kad vyrai iri mutinio jos steigėjo, Jono Mi-
šeikio, duktė, Chris. yra Jono 
Mišeikio anūkas.

Džiaugiamės susilaukę naujo 
solisto, sveikinam ir linkim ne- 

— Marė Dapkiūtė,«nustotj lavinti balsą, nes atei-
‘tis daug žada.

Artinantis Kalėdų šventėms, 
kaipo šios kolonijos korespon
dentė, noriu širdingai pasvei
kinti mūsų parapijos kleboną 
kun. E. Gradecką, vikarą kun. 
M. Cibulską,

■ čius ir bendrai 
ven’o lietuvius 
Linkiu visiems, 
Kūdikėlis Jėzus 
gausias malones, 
laukus Naujų Metų, 
dirbtumėm dėl savo parapijos, 
šios šalies gerovės ir neužmirš- 
tumėm savo tėvynės Lietuvos.

visus parapijie- 
visus New Ha- 
ir lietuvaites, 
kad užgimęs 
suteiktų savo 
ir kad, su- 

mes visi

1

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

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

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

PHONE
So. Boston 

2271

i!
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KALĖDŲ GIESMES ORO 
BANGOMIS

šeštadienį, gruodžio 20 d., va
kare, Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujant gabiai 
vargonininkei p-niai A. Kripie- 
nei, išpildys kalėdinių giesmių 
programą bažnyčioj, kuri bus 
perduota oro bangomis iš sto
ties WELI nuo 8:30 lig 9:00|—j----- --------- «- ------------------------
vai. Taigi, kurie norėtumėt pa-'^ena’ fu^jo progos iš
siklausyti lietuviškų giesmelių,! klausyti šv. Mišių bažnyčioje, 
neužmirškit pasukti savo radio 
rodyklę ant stoties WELI. Ma- Panelės Švenčiausios. Todėl y- 
lonu būtų, kad apylinkių kolo- patingai dabar karo metu rei- 
nijų lietuviai pasiklausytų ir ketų daugiau prie jos melstis 
parašytų nors trumpą atvirutę, ’r prašyti jos užtarymo, ir kad 
į stotį apie šią programą, nes 
tas parodys, kad mes lietuviai 
mokam įvertinti savo 
pastangas.

YATERBURY, CONN.

Gruodžio 8 d., turėjome Pane
lės Švenčiausios Nekalto Prasi
dėjimo šventę.. Tai buvo darbo

ši šalis yra pavesta globai

žmonių

Moterų Sąjungos 33 
metinis susirinkimas 
gruodžio 21 d., po sumos para
pijos svetainėje. Visos narės 
kviečiamos pribūti, nes randasi 
svarbių reikalų aptarti.

kuopos 
įvyks

■ šis karas greitai baigtųsi.
Vienas lietuvis pats pasakojo 

^man, kaip jis išliko gyvas ir 
sveikas pereito pasaulinio karo 
mūšiuose. Jis pasakojo man: 
“Visados turėjau prie savęs 
medalikėlį Panelės švenčiau
sios. Nekartą būdamas mirties 
pavojuje, nuolatos kalbėjau 
“Sveika Marija”. Kareiviai ap
linkui krito nuo šovinių, bet 
manęs nepalietė”.

Lietuvės Moterys Steigia
Raudonojo Kryžiaus Skyrių
Lietuvės moterys, matyda

mas, kad 
susiburti 
vą laiką 
bos karo 
kareiviams ,kurie pasiryžę au- vo didesnį atlyginimą 4 centus

reikalinga yra visoms 
ir pašvęsti savo lais- 
dėl suteikimo pagel- 

nukentėjusiems arba

DARBININKAI LAIMĖJO
Mattatuck komp. ir CIO uni

jos dviejų mėnesių derybos už
sibaigė. Darbininkai gaus sa
vaitės mokestį — Kalėdų bo
nus. Taipgi 450 darbininkų ga-

Sodalietės išsirinko valdybą 
dėl ateinančių metų sekančiai: 
pirm. — p-lė A. Ligauskaitė, 
pagelbininkė — p-lė V. Slankai- Sąjungiečių choras greitai pra- mar~šaikom^,
tė, raštininkė — p-lė J. Muraš- dės giedoti bažnyčioje sekma- 
kaitė, ižd.— V. Valaičiūtė. ! dieniais, 8 vai. M.D.
. ---------- : . I ------------
Gruodžio 14 d., visose katali- Gruodžio 9 d., įvyko Labdary- 

kų bažnyčiose buvo atnaujintas draugijos metinis susirinki- 
pasižadėjimo aktas, 
blogų, nedorų kino paveikslų.

J .Totilas. draugijai prisiuntė $24.00. 
----------------- Jis taip pat pranešė, kad L-bės

Jėzaus Vardo draugijos ant- draugija buvo apskūsta mies- 
rojo skyriaus susirinkimas į- tui kad našIaičių jau nėra. Kei

stų yra žmonių. Jie mano, kad 
miestas nežino, ar našlaičių yra 
ar ne. Gaila tokių žmonių, jiems 
nepavyksta pakenkti, nors jie 
labai norėtų. Kam ieškoti išda
vikų kitur, jų užtektinai yra 
mūsų tarpe. Draugija taip pat 
paskyrė po $5.00 šešiems asme
nims Kalėdų proga, kurie yra 
labai suvargę.

i Labdarybės draugija rengia 
balių, kuris įvyks sausio 17 d., 
48 Green St. Komisijon išrinkta 
V. Urbonas ir p. Jakubauskas, rąją 
Draugijos valdyba ateinantiems miestas stropiai 
metams: Dvasios Vadas —kleb. kiais būdais karo užpuolimus 
kun. Valantiejus, pirm. — V. sutikti. Patartina visiems ste- 
Urbonas, vice-pirm. — J. Jakš- bėti miesto pranešimus, 
tas ir M. Bogužas, protokolų Remkime šią šalį uoliai pirk- 
rašt. — J. P. Jakubauskas, fin. darni valdžios bonus ir ženk-

I
rašt. — V. Lušas, ižd. — kleb. lūs, nes tai saugiausias šių lai- 
kun. J. Valantiejus. Namo pri- kų taupymas sunkesniai atei- 
žiūrėjimo — p-nia K. Jasaitie- čiai atėjus.
nė ir p. p-nia Vaitkienė. --------------

vyko gruodžio 14 d., Šv. Juoza
po parapijos mokyklos svetai
nėje. Valdyba ateinantiems me
tams išrinkta sekanti: Pirmi
ninkė — M. Kašėtaitė, vice-pir- 
mininkė — Ona Norbutienė, 
raštininkė — U. Liutkevičienė, 
kasininkė M. Karinauskienė, 
maršalka J. Kintienė. Į Federa
cijos skyriaus susirinkimus — 
M. Liutkevičienė, K. Petraus
kienė, ir 0. šmotienė. Laiškan 
į Federacijos Centro valdybos 
atsakyta $10.00 auka. Parapijai 
paaukota $15.00. Susirinkimai 
nutarta šaukti vasarą antradie
nių vakarais.

17. Liutkevičienė, Sekr. 
___________ Į

Gruodžio 10 d., 8 vai. vakare, 
įvyko Moterų Sąjungos 43 kuo
pos mėnesinis susirinkimas, se
nos mokyklos kambary. Susi
rinkimas buvo skaitlingas, nes 
buvo metinis ir buvo renkama 
valdyba 1942 m. Išrinktos šios: 
pirmininke 
vice - pirm. — I. Bukauskienė, bonui ir gydytojui, 
protokolų raštininkė — Stefa-j sveiksta.
nija Dumšienė, finansų rasti-j 
ninkė — Stefanija Sapranienė,1 
korespondentės — M. Samba-' 
rienė ir M. Digimienė, organi
zatorės — S. Sapranienė, O. 
Šmotienė ir S. Dumšienė, t vark-, 
darė — O. Kisonienė, Susirinki
me buvo malonu turėti savo tar-l 
pe dvasios vadą, kun. B. Gau-| 
ronskį, kuris davė naudingus! 
patarimus sąjungietėms. Už-'

Susirgo p. M. Benevičius, LDS:
M. Digimienė, 5 kuopos narys. Prižiūrint kle-j 

pamažu' 
Koresp.^' 

------------- i**’ 
-w 1.

Phone 1181

A. P. K ARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

NEW BRITAIN, CONN.

Į karą įtraukus ir mūsų ant- 
tėvynę Ameriką mūsų 

ruošiasi viso-

Stambi Auka Naujų Vargonų 
Fondan

Pereitą sekmadienį, klebonas 
kun. M. Pankus pranešė bažny
čioj, kad Šv. Cecilijos choras 
pridavė $192.00 auką iš įvyku
sio koncerto 23 d. lapkričio. Už 
tai ačiū dalyviams, choro na
riams ir vedėjai ir biznieriams, 
kurie gražiai parėmė skelbi
mais. T. M.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
<avo skelbimais remia 

: ‘Darbininką”.

SUPREME SPIMTŠHl
15 DOCK SQ., BOSTON TE8^F f

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

BOTTLED 
IN BONO

Case of 
12 Qts. 

$25.66

100 PROOF 
BOURBON WHISKEY

OLD engus:
1OO PROOF Qa|

Diatilled From Neutral Spirits

GOLDEN WEDDING
STRAIGHT BLENDED RYE

51% Rye. Ali Over 5 Yrs. (Md. 90 Proof

17(6% Strakt * Vrs. OM -1«% $tra«M 5 Vrs. OU

5 YE ARS OLD * 1.7 9
WHISKEY 90 PROOF *6.75 Gal. Case of 12 Qts. *21.15 QUART

*1.79
LA SUPREME 
CALIFORNIA WINE
PORT - SHERRY - WHITE PORT - MUSCATEL 
Pure CaNfomia • 21% Alcohol by Votume -100% Pure

"OLD SUPREME" Distilled by rYrs e 4 AA i
HIRAM WALKER Jom U.JJ9

$23.75 QUART
t:

T

*2.14
QUART

z

B<^TON

f

1
1
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Sveiki, Sulaukę Jėzaus Gimimo Švenčių!

\\

j

Kur Kristus, Ten Taika ir Ramybė (Iš “Šv. Pranciškaus Varpelio”)

gas Brittas paprašė Ah 
Ling motinos pasiųti Kū-

f

Šitokis niekad nematy- vai, kai pirma čionai atvy
tas linksmumas ir geru- kai. Kai tik pradėjai mo- 
mas pasiliejęs ant pagonių kytis katekizmą, pradėjai dikėliui marškinėlius, nes 
• y _ • - __ i — • _ ___ i x ’ — x t

Kasmet Kalėdų laike Betliejaus stebuklas atsi
naujina. Angelų balsai iš naujo skamba: “Garbė Die
vui aukštybėje ir ramybė žemėje geros valios žmo
nėms”.

Kasmet gruodžio mėnesiui besibaigiant, seniems 
metams mirštant, iš Dangaus žemėn nužengia sykiu - 
su Kūdikėliu Jėzumi, žmonių neregiama, bet visą nu
galinti ramybė 
ramybė.

Kristus ateina pas savuosius, bet kiek yra tokių, j 
kurie Jo nepriima! Yra asmenų, kuriems Kristaus 
mokslas nepatinka. Ir jiems Kalėdos neturi tos reikš
mės, kurios turėjo jų tėvams ir senukams. Jie yra pa
saulio dvasios perimti — tos dvasios, kuri mėgina su- 
stabmeldinti Kalėdas, ir patiesti uždangalas ant jųjų 
antgamtiškos prasmės. Pasaulis nepasiruošia Viešpa
ties atėjimui.

Šiandien pasauliui nieko taip nestinga, kaip Bet-i 
liejaus Prakartėlės pamokinimo, žmonių širdysna į- 
kvėptos Kūdikėlio Kristaus meilės.

Kame glūdi mūsų amžiaus kaltė, jei ne tame per
dėtame savim pasitikėjime? Žmonės nugalėjo orą, re
težiais surakino perkūniją, susisiekimo greitumu kone 
panaikino erdvę, ir mano, jog jiems nereikia Dievo.

Tačiau Kalėdų rytmetį ir toji atšalusioji pasaulio 
širdis įgyja truputį šilumos. Tiesa, pasaulio širdis ne
turi Dievo siųstos Kalėdų ramybės, garbingoji josios 
pilnatoj, nes toji ramybė buvo pažadėta geros valios 
žmonėms. Tačiau ji gauna truputį tosios ramybės sal-; 
dūmo.

Gausi yra Kalėdų ramybė, tekanti iš Kristaus 
Bažnyčios ir taip išsiliejanti visosna apylinkėsna, kad 
pasiekia ir netikinčiuosius. Kalėdų rytą, rodos, Kris
tus nereikalauja griežto geros valios apibudinimo. Net 
ir tuose asmenyse, kurie negyvena santaikoje su Die
vu, Kristus pastebi bent dalį to, ko ieško. Rodos, tą 
dieną Jis mažiau žvelgiąs žmonių nuodėmių pusėn — 
daugiau jų gerų darbų pusėn; mažiau į jų blogą valią 
— daugiau į jų silpnumą.

Patys Kristaus priešai yra linksmesni Kalėdų die-i 
ną, negu kuriuo kitu metu; linksmi — užtat, kad tą i 
dieną visi žmonės yra linksmi; visi gi linksmi — užtat,) 
kad Kalėdos yra Kristaus Gimimo sukaktuvės, o Kris-! 
tus yra visų žmonių Brolis. Ir tą dieną visi stoja gėrės-! 
niais — Kristaus atėjimo paveikti — net ir tie, kurie 
Kristaus neapkenčia. Bet tik geros valios žmonės te
gauna tikrą Kalėdų dvasią.

Pasaulis guli ligų prislėgtas! Kaip jį pakelti? Ka- visi “džentelmenai”, visi 
me rasti vaistų, kuriais būtų galima tas ligas panai- raupsuoti. Jauniausias bu
kinti? Štai Betliejuj — vaistai pagydyti sergančią Vo dvidešimts metų am- 
žmoniją. Teprisiartina žmonės ir tautos prie Kalėdų žiaus, o seniausias apie 
Prakartėlės ir nusikrato savo puikybės; tepašalina ne- septyniasdešimts metų, 
apykantą; teišsižada besaikiškų turtų pageidimo; te-* “Aha”, sušuko kunigas, 
pasielgia taip — ir ligos išnyks, sunkiai parblokšta “matau, kad čia susirin- 
žmonija atsikels. -

Štai vaistai, kuriuos Kūdikėlis Jėzus pateikia — turbūt turėsime svarbių 
nuolankumas, maloningumas, broliškoji meilė, netur- dalykų apkalbėti . Jo žo-,

i
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šventa, brangi, Kristaus Gimimo
|
i

1

j y
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Yra Vietos Mūšy Užeigoje!
T . . . iš visų pusių negalėjo ne- ir verkti”,gi. Bet mes atsimename, . 7. \. . y. , ...

į kad jūs mums vieną kartą / 
aiškinote, kad mes turime 
matyti Kristų kiekviena
me žmoguje, 
matome Kristų tuose var- ' 
ginguose tremtiniuose, ir.. ) 
ir... mes norėtumėm pasi- '

1 dalinti mūsų pastogę ir 
mūsų ryžių saujele su jais. 
Tėveli, yra vietos mūsų 
užeigoje”.

“Bet kur mes juos dėsi- 
»'me, Tani? Mes ir dabar e-

, kad čia susirin- same baisiai susikimšę”, 
kęs^visas Komitetas ,^tai atsakė kunigas, lyg užki

męs. Senelio Antano žo-
___________,______ o____ , ______ ______ ,  . v. . . . jdžiaiirkitų pritarimas jį 
tas. Dangaus vartai žemi ir tik nuolankios širdys te- dziai buyo linksmi; matyt, keistai paveikė. Štai šitie 
gali pro juos praeiti.________________________ ‘ Jlsai ”.yle;°, SaV° ?UpSU°’. J° aprūpinami raupsuotie-'

Širdies nuolankumas, neprisinsimas ir negeidi-, !•»-’--------- -------------------
mas turtu tvirtas tikėiimas Dasitikinti viltis skais-' Kimecių senovims mar}-1 r-eliai, jam rodo negirdėtą mas turtų, tvirtas tikėjimas, pasitikinti viltis, skais dagumas pirmiausiai rei- maiipc išmintin lankvti pamokas ir uoliai
tumas mintyse, žodžiuose, darbuose — ir virš viso kalavo kad visi atiiktų 2“^V. "į^ė džhm^iš pradžių mokinosi, dabar 
broliškoji meilė link visų — tai Kalėdų dovanos, ku- niekuomet neapleidžiamus iausmas kuomet iš- dažnai neateidavo. Vieną 
rias Kūdikėlis Kristus atneša. Tos dovanos duoda auk- sveikinimus ir kitus etike- irdQ šio “Komiteto” žo- dieną kuni?as Brittas ją 
sinę kūdikystės širdį. į to punktus, kurie dažnai džįus jįs jautėsi pilnai a.t-i užtiko nuošalioje vietoje

Betliejaus Prakartėlėj žmonės ras viso ko ieško—' užsitęsia iki pusvalandžio lygįnįag uį visus vargus

»

Rašė:Povilas Roberts
Vertė: Ant. M. Jurgelaitis 

“Prašau”, linksmai rik-1 
telėjo Tėvas Brittas. Jo 
mažo kambarėlio durys 
prasivėrė. Vienas paskui 
kitą įžengė penki kiniečiai:

. visi

jautė, kad tas darbelis jos 
rūpesnius sumažins, o tuo 
tarpu jis visų kitų paprašė 

o_______ o____  „ _______ , ____________ _ __ melstis, kad Ah Ling atsi-
reikia padėkoti. Tada ka- Ah Ling miręs, ir kad jam rastų. Pats kunigas Brit- 
talikai “džentelmenai” geriau būti 
pradėjo atsakyti į jų klau
simus; jie atpasakojo Kū
dikėlio Kristaus istoriją, 
kaip Jam nebuvo vietos 
užeigoje, kaip Jis augo, 
gyveno, ir mirė. Pagonys 
ligoniai daugiau norėjo 
sužinoti apie Kristų. Kuni
gas Brittas pradėjo moky
ti juos katekizmą. Savaitę 
prieš Kalėdas jau visi bu
vo “užsirašę” lankyti pa
mokas, prisirengti šv.

i Krikštui.
Į ji, neturtingi, gyvi numi-1 Bet ^*uvo viena moterė

lė, kuri nors ir pradėjo

nustebinti juos. Jie prade- Moteriškė atsakė, “Tie-i 
jo klausinėti, iš kur šitas sa. aš pirmiau neverkda-, 
geraširdingumas ir kam vau, nes aš maniau, kad

Tėve, mes

sv.

mirusiam,;tas kasdieną sampanu nu- 
kaip gyventi šiame baisia-;vykdavo į didmiestį ieško
me pasaulyje. A, bet dabar-ti Ah Ling.
aš išmokau apie Dangaus Gavusi šį darbelį, Ah 
Viešpatį ,apie Kūdikėlį Jė- Ling motinėlė daugiau ne- 
zų. Tėveli, jeigu mano vai-; verkdavo, nes neturėjo lai- 
kutis gyvas, aš noriu jį 
surasti... aš noriu jį ati
duoti Kūdikėliui Jėzui...”

Tėvas Brittas prižadėjo 
pagelbėti Ah Ling motinė
lei.

Jau buvo laikas pradėti; 
statyti Betliejaus stainelę. 
Šįmet naujieji ligoniai, ir
gi, norėjo prisidėti. Kuni-

ko. Visą dieną praleisda
vo išsiuvinėdama Kūdikė-I

! lio marškinėlius. Kunigo 
Britto ieškinėiimas liko 
neatlygintas. Ah Ling ne
galėjo surasti.

Kūčių vakare viskas ga
lutinai buvo prirengta. Po 
Kūčių vakarienės, po iš-

Tęsinys 11-tame pusi.

KŪČIŲ VAKARE

Miestų gatvės, namų du- dienos.
Namuose linksmos šei- 

gami- 
na skanius Kūčių vaka
rienės valgius. Deja, nevi- 
suose namuose randasi 

................“ir ne- 
“Kur mes juos dėsime, Prie širdies ir atsakė tik- kitur pamatvsi raudonuo- visur gamina skanią Kū- 

'Tani?” tai vieną žodį: “Taip”. se rūbuose Kalėdų Diedu- čių vakarienę. Taipgi ne-
Tėve, Jūs mums dažnai “Tėve”, greitai užtars-, Kunigas truputį buvo ką šnekant, juokiantis, visų šeimynų nariai susi- 

pasakojate, kaip reikia damas kunigo žodžius,! nustebintas ,nes jisai žino- net kratant jo didelę žilą rinks ją valgyti. Gyvenimo 
prisirengti Kalėdoms. Jūs jauniausias “Komiteto” jo, kad kinietės išmokytos barzdą. Vaikučiai apstoja audros suardė daugeliui 
mums pasakėte tiek daug narys, Dovydas, atsakė, i kentėti be žodelio. Kuni- jį, trypia, 
kartų apie Kūdikėlį Kris- “mes ir tą dalyką apkalbę- £as suprato, kad čionai ne galėdami susiturėti, 
tų... ir kaip Jam nebuvo jome tarp savęs. Mes, ku-(kūno skausmas tas ašaras" Tjr*:i ~~~ —

džius. Jis jautėsi pilnai at- I užtiko nuošalioje vietoje rys ir langai panuošti ža-:
, i tykiai beverkiančią. bais vainikais. Kalėdų eg- mimnkes skubinai

teisybes, išmintingumo, meilės laimės... Dievą, Kuris laiko, ypač, kai atsilanko katėjimus kovas kurias “Na, na dabar. Tetuke, laitės prisakstytos įvairių 
tapo Kūdikiu dėl mūsų. Betliejaus Prakartėlėj yra iš- penki svečiai. Tiek laiko pergyveno ’ jiems’tarnau- Pasakyk man, kodėl ver- spalvų elektros lempučių; 
rišimas visų klausimų, kuriais pasaulis kamuojasi ir praėjus, barzdotas Senelis damas Antrą kartą už- ^.r tau ką skauda? ’ visur, kur tik pažvelgsi tik 
kurie drumsčia žmonių sielas. jTanis, kurio pilnas vardas klausė; ) Moteriškė pridėjo ranką blizga ir tviska. Vienur tai linksma šeimininke i

Švenčiausiosios Trejybės Antrojo Asmens gimi- buvo Antanas, priėjo prie;
re i Icilo mas žmogaus pavydale yra įrašytas lentelėse ilgiau j 

pasiliekančiose negu akmens — Išmintingiausiojo Die
vo beribinio malonumo būdu.

“Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje ge
ros valios žmonėms”, — buvo angelų giesmė tą pirmą
ją Kalėdų naktį. Šiandien pasaulis karo verpetuose, 
bet Kalėdų laike tosios giesmės aidas skamba visuose 
kraštuose.

džiaugiasi, ne- gražu šeimvninį gyveni
mą. Karas, ligos ir mirtis 

nuo m y-

A. B. Meslis, S. J.

SVEIKINIMAS

vietos užeigoje. Vakar, rie neturime gulėti visą spaudžia, bet kas kitas.
pargrįžęs iš didmiesčio a- laiką, sumanėme mūsų lo- Tėvas Brittas neapsiriko. Vieni vaikščioja 
napus upės, sakėte, kad vas vieną viršuje kitos su- Moterėlė pradėjo ’ *---*•
tenai yra daug šimtų karo kalti, taip kaip daro kalė- tis. 
tremtinių: sužeistų, alks- jimuose, arba kareivinėse.
. v. * ryt i r — |

aiškin-
v •

Marijonų Misijonieriai Pietų Amerikoje 
nuoširdžiai sveikina savo Maloniuosius Rėmė
jus Šiaurės Amerikoje? Viešpaties Jėzaus Kris
taus Gimimo Švenčių proga, ir karštai meldžia 
visiems gausios Dievo palaimos Naujiesiems 
1942 Metams.

tančių, sergančių ir mirs-, Mes suskaitėme, kad tuo 
__ x būdu atsiras vietos dėl

septyniasdešimts naujų 
ligonių. Tėveliu; sakyk, 
kad leisi. Mes Nesijausi* 
me susikimšę.

Tėvas Brittas turėjo su
tikti.

tančių... ir kad tenai nėra 
kas jais rūpintųsi. Iš tiesų, 
jie yra daug daugiau ne
laimingesni už mus. Mes, 
ligoniai, raupsuoti, * bet 
jūs, gerasis Tėve, mus pri
žiūrite. Mes esame dėkin-

I Kaikurios gatvės • ir atskvrė nevieną 
krautuvės pilnos žmonių, limųiu.

.......... i pamaži, Kalėdų ryte eis žmonės į 
tartum, ko tai ieškodami; bažnvčią pasveikinti ir pa- 
antri jau apsirūpinę visu garbinti Jėzų Kristų io gi- 
kuo skubinasi i savo na- mimo dienoje. Vieni links
mus. Jie fiziniai pavarde, mi, džiuginančia širdimi

“Aš verkiu... savo sūne
lio. Jis pradingo kur nors, 
kai mes bėgome iš vieno bet dvasioje tvirti. Veidų sius padėkos maldas Aukš- 
apsaugos skiepo į kitą. O, šypsena kain veidrodis ro- čiausiam už visa gera su- 
Tėve, padėk man surasti do jų vidujinį džiaugsmą teiktą iiems. Antri, skai^.. 
mano sūnelį”. Ir vėl prasi-'ir pasitenkinimą. Jie jau- dama širdimi, ašarotomis, 
liejo nesulaikomos ašaros.,čiasi esą laimingi sveiki akimis eis Drie Jo, ieškoda-

“Bet kodėl man pirmiau sulaukę tos brangios šven- mi paguodos ir suramini- 
nepasakei? Tu neverkda-.tės — Kristaus gimimo mo. J. Totilas.
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ŠVENČIŲ 
BELAUKIANT

Ruduo. Pranyko vasaros sau
lutė bei ilgos, giedrios dienos. 
Jų vieton — migla, lietus ir il
ga, tamsi naktis. Nejaučiama 
gaivinančio medžių bei gėlių 
kvapo, tik žiaurus ir šaltas vė
jas beširdžiai nurengia gamtą, 
draskydamas medžių lapelius, 
o šalna pakerta gėles vieną po 
kitos, pasiimdama jas į savo 
šaltus, mirtinus pirštus. Nesi
girdi linksmaus paukštelių 
čiulbesio, o tik gamtos liūdnas 
aimanavimas skverbiasi pro I 
langų plyšius. Nematyti ir ne-Į 
girdėti po dangaus mėlyne vai
kučių nei suaugusių linksmaus 
klegesio bei žaidimo, o tik kiek
vienas skubinasi kuosmarkiau 
nueiti į savo paskirtas vietas, 
kad išvengus kiek galint to' 
šiurpaus vėjo.

Kiek apsipratus prie šių gam-Į 
tos neišvengiamų permainų, 1 
nepastebime, kad jau ir žiemos' 
sezonas čia pat. Ir vos žiemai 
dar žiauresnei už rudenį užvieš
patavus su savo dar šaltesniu 
vėju, šalna, ledais bei krištoli
nėmis snaigėmis, atskrenda ir 
Kalėdos ir lyg kad jas iškilmin
giau sutikus ,baltas sniegas už
dengia bei papuošia apnuogintą 
bei apdraskytą gamtą.

Taip Kalėdos! Ir kas jų ne-!

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

447 Broadvvay, ŠOU 2805-R, So. Boston, Mass.
f

»

Pauline Luzackas, M.D.,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Tel. Kirkland 7119

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

400 Broadway Cambridge, Mass.

v

Tel. ŠOU 2712

Dr> ]. Landžius-S eymour
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—8 X-RAY

534 Broadway So. Boston, Mass.

•

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

$

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

John Repshis, M. D.

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS Tel. TROwbridge 6330

Kampas Inman arti Centrai Sq., Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard St., Cambridge, Mass

LINKSMI AUSIU KALĖDŲ ŠVENČIŲ

The Clock Tarėm

342 W. Broadway

Tel. ŠOU 4877

LAIMINGIAUSIOS AKYS
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Linksmų Kalėdų Švenčių

Joseph B. Gailius
Boston Realty Trust

rasime, ko laukia rytojus... 
Reikia baigti svajones ir linkė
ti linksmų Kalėdų bei laimingų 
Naujų Metų, visokių sėkmių gy
venime, kad nepajustume kaip 
šie nauji metai praeis ir kiti vėl 
ateis...

Albina Poškienė, Chicago.

Pažiūrėk į šią mažytę ir pa
matysi, kokia ji laiminga ir pa
sitenkinusi su nauja Kalėdų lė
le, kurią ji gavo dovanų būda
ma ligoninėje. Mergaitė yra 
viena iš tų, kuri gavo šią dova
ną Bostono Pašalpos fondo. Pa- 

i 
ikutinis lapas mūsų gyvenimo 

laukia ?'Nfer’smarkiau"s1įakaik”reoje" Norim kiekvienas 
Širdis apie jas iš anksto psmas.|’,“olen®vlaus'ą turėti'

Valome namų kiekvienų!ltaksmai- Pat«'kl«ai
- -- - - - - .'skurdo nekęsti, liūdesio bei il

gesio nejausti... Lyg ir norėtųsi 
į juos iš anksto pažvelgti; bet 
gal geriau, kad nežinome, ką

šalpos fondo vajus tęsis nuo 
sausio 22 iki vasario 11 d. Ar 
tu nebūsi tas geros valios žmo
gus, kuris pradžiuginsi daug 
šių pašalpos reikalingų mažu
tėlių.

John J. Grigaitis 
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS

598 East Broadway
Tel. 1761

■ ■?
i!
i! 
t!
i!

So. Boston, Mass.
Room 3

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

A. į. Y oung-Jankauskas
ADVOKATAS

6 Beacon St., Boston, Mass.
Room 627, Tel. CAP 6154

Namų: 35 Hunnewell Avė., Brighton Teel. STA 8659

Real Estate and Mortgages 
Tel. ŠOU 2732

čius.
kampelį, bėgam dovanų pirkti į 
parduotuves, kurios kaip tik y-' 
ra skoningai papuoštos, kad ' 
pakėlus mūsų ūpą, kad geresnį 

j biznį padarius. Tad ir atmenam 
savo artimuosius kiek išgalėda
mi dovanėlėmis, draugučiams 
siunčiam pasveikinimus su 
švenčių linkėjimais, o tą viską 
dar iškilmingiau jaučiame pa
žiūrėję į savo bei kaimynų švie- 
soj paskendusias eglaites. Ir jei 
ši šventė taip gražiai sutinka
ma krikščioniško pašaukimo, 
tad katalikui ji turėtų būti dar 
svarbesnė, nes toje dienoje gi
mė Pasaulio Išganytojas.

Praėjus Kalėdoms ir dar vieš
pataujant švenčių atmosferai; 
laukiame Naujų Metų. Taip, ne
žinančių Naujų Metų. Kas įvy
ko, praėjo senuose metuose, ži
nome. Vieni gal juos palydėsim 
kuolinksmiausius, kiti skaus
mingus bei vargingus. Vieniems 
jis buvo geras, išpildydamas jų 
troškimus, kitiems gal netikėto 
liūdesio suteikė, priglausdamas 
kapuose vieną, kitą auką iš jų 
mylimųjų tarpo. Bet ar jie bu- 

į vo geri ar blogi, turim juos pa
lydėti amžinybėn ir pradėti

! i
naujuosius.

Ką atneš Nauji Metai? Neži
nom. Gal jie bus maloningi, gal 
ne. Gal gyvensim kad ir neper- 

(tekliuj, bet nieko nestokuos, ki
tiems gal teks ir skurdžių va
landų praleisti. O gal ir ne vie
nam iš mūsų šie metai bus pas-

i

i

a

*

Sav. — J. ŠARKINAS ir P. IVANAUSKAS

So. Boston, Mass.

317 E Street

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Broadvay Liquor Mart
LIQUOR RETAILERS

JOHN CERULLO, Jr., Mgr. Tel. ŠOU 9570

391 West Broadway South Boston, Mass

f I

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

t
J Tel. ŠOU 9396

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Šidlauskas Phartnacy
A. J. & W. A. SIDLAUSKAS, Reg. Pharm.

373 W. Broadway, So. Boston, Mass
2

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ We

LIETUVIŠKA KEPYKLA |

K. PLEVOKAS, Savininkas |
Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, 

pyragaičius, Birthday keiksus ir tt. J
131 C St., Tel. ŠOU 1987 South Boston, Mass. jį

Tel. ŠOU 4147
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

South Boston Garage 

BROLIAI ST RAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, kad jūsų karas ilgai laikytų 

ir greitai bėgtų, pirkit aliejų ir gasoliną pas mus.

541 E. Broadway So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9530

L Street Liquor Store, Ine.
JAMES STRIGŪNO name, 195 L St., So. Bos
ton, Mass., nuoširdžiai sveikina su Šv. Ka
lėdomis visus savo Kostumerius, Draugus ir 
Pažįstamus ir linki linksmai ir maloniai pra

leisti Kalėdų šventes.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

John’s Hardware

Paints, varniškes, wallpapers and plumbing 
supplies.

412 W. Broadway
Tel. Šou 3835 So. Boston, Mass.

Stėtson Fud Corporation
FREDER1CK B. WALKER, Presidėnt

Coal, Coke, Oil, and Oil Burnėrs.

e

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

The New 
Klondike Markei

B. ABRAMS. Savininkas
Broadway & E St. So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 1070

” I£
Geri angliai, skubus patarnavimas.

SO. BOSTON 
HARDWARE. Ine.

J. Klimas, Manageris 
322 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Tel. Šou 1756

L STREET TAIPERN, Ine.,
Kampas L ir 8th SU So. Boston. Mass.

Taipgi nuoširdžiai sveikina savo Klijantus, 
Draugus ir Rėmėjus ir linki linksmų, 

Kalėdų švenčių.
JAMES STRIGŪNAS, Savininkas. Tel. Šou 1540

’ Mes rekomenduojame jums pirkti suminėtus

daiktus.
' , K T

496 First Street
.ssr

So. Boston. Mass.

MMI X *
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J. Butkevičius..

— “Tai nuostabiai pui
kus, nepaprasto dailės 
darbo gabaliukas, pone 
Reginald!” —sušuko Jack 
Manning,
pagarbiai bežiūrėdamas į 
puikų ant didelės mozai
kos lentos, įdėtos sienon, 
išgraviruotą paveikslą

sienos storumą, kuri turė
jo būti išgriauta, Manning 
ūmai pradėjo daryti to 
darbo išlaidų skaitlines, 
norėdamas visa iš anksto 
tiksliai ištirti ir sužinoti, 
kad vėliau patį darbą be
dirbant, neprisieitų pada

lyti kaikurių klaidų ir tu- 
buvusioje dailės meno stu-'rėti nereikalingų nuosto- 
dijoje. “Tai neapsakomai lių. Tai padaręs, jis pradė- 
gaila ir liūdna, kad ši stu-!jo rūpestingai apčiupinėti 
dijos siena, netrukus turės pačią didžiulę mozaikos 
būti išgriauta...” dadėjo lentą, sienoje esančią, 
jis. Staiga jis sustojo, ir kaž

“Tai gaila ir nelaiminga! kaip keistai pažvelgė į len- 
Tačiau aš, rimtos baimės tą. Visos jo mintys apie f i- j 
verčiamas, jaučiu būtiną nansus staiga iš jo galvos 
reikalą, kad ir kaž kaip pranyko... Jis paėmė medi- 
nenorėdamas, tai padary- nį kūjelį, ir smarkiai juos 
ti, sutinkančiai pastebėjo sudavė į lentą, ir ausį pri- 
Baronas Sir Reginald. kišęs, atydžiai ko tai klau- 
“Matote, man reikia pada- sėsi... Jis neabejojo, kad 
ryti daugiau vietos sve- užpakaly lentos, jo ausys 
čiams, kurie šįmet čia ------
daug didesniame skaičiu
je, susirinks, negu perei
tais metais. Kadangi aš 
pats apie visa tai labai ma
žai teišmanau, tai visą šį 
studijos padidinimo dar
bą, pilnai Tamstai pavedu 
atlikti, tikėdamasis, kad 
Tamsta, tos rūšies darbo laiko spėjimams, 
specialistas, visa tai ge- fonu pasišaukė vieną savo 
riausiai sugebėsite pada- darbininką.
ryti”, pasitikinčiai rango- Greitai jau lenta iš sie- 
vui kalbėjo baronas. nos buvo išimta. Prieš jų

Jaunasis rangovas, Jack akis staiga pasirodė keis- 
užpakaly buvusios 

vaizdas! 
esąs gi- 
vienam

nustebintai ir

11
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išgirdo gilų tuščio balso 
aidą. Jis švilptelėjo iš nu
sistebėjimo, jokiu būdu 
nebegalėdamas L_r___  .
to kodėl ši ištisa didžiulė je, ne to slapto kambare- rinkdavosi tos slaptos ko- malonėtų perleisti Salbe- 
mūrinė siena, už mozaikos bo atradimas jį nustebino, plytelės pasižiūrėti. Kurie ck’o katalikų i 
lentos, slėpė savy kokią 
tai paslaptingą tuštumą. 
Nebeaikvodamas daugiau 

jis teie-

kad kas nors tenai ant šie
no stainelėje juda. Tetukė 
pribėgo prie stainelės, ir 
net toje apytamsioje ko
plytėlėje pažino, kas tenai 
gulėjo. Kunigas Brittas 
uždegė šviesas ir sugrįžo 
prie stainelės. Tetukė atsi
grįžo į jį su tokia šypsena, 
kokią turbūt Marija turė
jo tą Kūčių vakarą ir Ka
lėdų rytą šimtus metų at
gal.

“Tėveli, tai Ah Ling, ma- 
1 no sūnelis”.

“Tykiai, tykiai, nenu
gąsdink jo”, pašnibždėjo 
kunigas.

Bet vaikutis jau buvo at
vėręs savo tamsias akutes, 
ir pažinęs savo motiną, 
pradėjo verkti.

“Kaip tu čia atsiradai, 
mano brangus”, tuojaus 
užklausė Mama Ah Ling.

“Geras vyras mane čio
nai atnešė”, atsakė Ah 
Ling.

“O kaip jis atrodė”, ku
nigas Brittas norėjo žino
ti.

“Jis buvo didelis vyras... 
kad atsižvel- turėjo ilgas drapanas, 

giant į pavojingą karo lai- ^>e^.ne Jupdas,^ kaip Tavo, 
ką, šįmet šv. Bernelių, vi
durnakčio mišių, l_____
laikoma, nes šviesų, baž-

Pradzia 9-me pusi. i 
pažinčių klausymo, nieko 1 
neliko tiktai laukti vidur- j 
nakčio. Kunigas Brittas 
prisiminė, kad jisai pamir
šo pasakyti Ah Ling moti- ' 
nėlei, kurią valandą atneš
ti Kūdikėlio stovylėlę ir 
marškinėlius. Sumanė ' 
pats nueiti ir pasakyti. Bet. 
kaip jau prisirengė eiti, • 
pamatė, kad ji ateina pas 
ji- /

"Tėveli, šie marškinėliai, 
tokie gražūs, kad norėjau 
Jums pirma parodyti”. Ji 
ištiesė juos.

Tėvas Brittas, nors ne
daug ką nusimanė apie siu 
vinėjimą, matė, kad tenai 
labai daug laiko pridėta, ir 
kad labai gražiai atrodė. 
“Eikime dabar į koplytė,. 
galėsi aprengti Kūdikėlį, 
ir po to dar liks kelios va
landos pailsėti iki šventų 
Mišių”.

Abu įžengė į koplytėlę ir 
nuo pat durių pastebėjo,

, kun. Art- 
cher, iš sakyklos viešai 
paskelbė. ]

suprasti kambarėlį. Bet tikrenybė- dien iš visų šalies kraštų kad pastarasis tuos rūmus Jos klebonas,

į parapijos 
Jį nustebino ir sujaudino nebegalėjo asmeniniai pri- nuosavybėn. Pinigų suma, 
tas, kad tame kambarėly- būti, tie rašė laiškus. Pra- kurią Baronas už rūmus 
je jis pamatė mažą altorė- dėjo laiškai plaukte plauk- iš klebono pareikalavo, 
iį, ant kurio vidurio apdul- ti ne tik nuo katalikų ir ti- tiesa, buvo perdidelė, 
kėjęs, stovėjo pastatytas 
šv. mišių kielikas. Jack 
Manning, kaip katalikas, 
greitai suprato, kad čia 
buvo slapta bažnytėlė, pa
prastai vadinama “Kunigo 
Slėptuvė”, kuomet per Re
formaciją, Anglijoje siau
tė baisūs katalikų perse- sėjo ir buvo pavadintas bent kiek sumažinus nau- 
kiojimo laikai. Tuomet ku- tiesiog didvyriu. Tačiau jai perimtos įstaigos ben- 

i turėdavo slaptose tame savo atradime, jis drąsias išlaidas, “Kunigo 
vietose šv. Mišias laikyti, nepastebėjo, nematė ir ne- Slėptuvės”, bendrai nuo 
ir už šv. mišių laikymą, su- jautė, kokį svarbų atradi- dulkių ir pelėsių ją apva-

ta- 
kinčiųjų, bet ir nuo visų čiau Jack Manningui prie 
Anglijoje gyvenančių kitų to prisidėjus, pavyko su- 
tikybų pastorių. Jack Ma- organizuoti tam tikrą fon- 
nningo, nedaug kam iki dą, ir surinkti reikalingą 
šiol žinomas vardas ir jo pinigų sumą. Tuo būdu rū- 
asmuo, dabar netikėtai m ai greitai perėjo katali- 
atsimušė į visos Anglijos kų rankosna. Viskas grei- 
spaudos veidą. Jis pragar- tai buvo atnaujinta. Kad

Manning, greitai pradėjo tas, 
ruoštis naujam savo dar- lentos sienoje 
bui. Jo amžiną atilsį tėve- Sienoje pasirodė 
lis, kuris mirė 1918 m. ru- lūs, siauras, vos 
denį, buvo namų statybos žmogui tegalinčiam juo 
kontraktorius; taigi ir sa- pralysti karidorėlis. Jack nĮ8ai 
vo sūnų puikiai to amato Manning, angon įlindęs, į- ' 
išmokino. Taigi šis Barono kišo elektrinę žvakę ir su . ... ,. . . .
Sir Reginaldo puošnaus ir šviesos pagalba pažvelgė Savus katalikų kunigą vi- mą dvasiniame savo paties hus, nutarta palikti tokio- 
erdvo Warings Elizabetha- pirmyn. Greitai jis pašte- suomet turėdavo savo gal- gyverime jis padarė, 
n’o rūmo ; * * * - - . _
studijos padidinimas da- didžiausioje tamsybėje, ė 
bar buvo pirmutinis di- jo aukštyn 
džiausiąs Jack Manningo laipteliai. Atsargiai kari- 
karjėros pradžioje viešasis doreliu belysdamas pir- 
darbas. Šiam nemažam myn, I' 1 o ‘ T ___ ____ _____ __________________________„
darbui pasekmingai atlik-(laiptelius, ir jais lipdamas, sprendį išgriauti tą sieną, ištyręs, jis pažino tikrą to 
ti, jis nusprendė pats as-( aukštyn, rado, kad laipte- Vietiniai laikraščiai, pla- atradimo vertę, ir greitai 
meniniai vadovauti. jliai staiga užsisuka į šalį, čiai apie tą atradimą ap- kreipėsi pas Baroną Sir

Rūpestingai išmatavęs ir baigiasi įėjimu į mažą įrašė. Būriai žmonių kas- Reginald, reikalaudamas, Kalėdas, Salbeck’o parapi

atnaujnimas ir bėjo, kad karidorelio gale,
i

j va užmokėti... | Tėvas Artcher, Salbeck’o
■ Tas Jack Manningo Sal- parapijos klebonas aktin- 
beck’e atradimas padarė ga savo charakteristika ir 
labai didelę sensaciją! energija užtvirtino tikrą 

i Baronas Sir Reginald ū- to atradimo tiesą, visa, 
Manning pasiekė mai atmainė savo nuo-kaip reikiant, apžiūrėjęs ir

mažiutėliai

-. Ir jis turėjo barzdą!” vai- 
nebus kutis prisiminė.

Kunigas Brittas tokio 
nyčioje neuždengus lan- keisto žmogaus nepažino, 
gus, nebegalima vartoti. £a^ ką daugiau
Tačiau klebonas žymiai mums pasakyti apie tą ge- 
sumažino tikinčiųjų para- ** vaikučio motina
pijiečių nusivylimą, kai jis užklausė.
pasakė* j Vaikučiui atsibodo mąs-

— “Kaip kitais visais pe- tai jisai pradėjo dai
riaisiais metais, taip ly- ??^a’
giai ir šįmet, i_______
giant į karą ir suvaržy
mus, mes vis vien turėsime 
šv. Bernelių Mišias! Po trį_ dė pirštuku.
jų šimtų metų laiko, šįmet 
šv. Bernelių Mišios bus 
laikomos atrastoje “Kuni- °V^J° tas vy-
go Slėptuvėje”. Tačiau la
bai gaila, kad dėl didelio 
tos slėptuvės mažumo, vos 
keletas asmenų, tegalės 
vidun suėję šv. mišių klau
syti! Aš tikiu ,kad jūs tai bėjas ir šiais metais rūpi- 
suprasite ir neužsigausi^nosi surasti vietos bena

me...”
Į Natūraliai suprantama,'tą jis surado vietos užei- 

Tą sekmadienį prieš Šv. kad pats tos slėptuvės at- goję.
Tęsinys 15-tame pusi.

neatsižvel- sust°j° dairęsis, ir išvertė 
akutes, “Tas vyras mane 
atvedė!” Ir mažutis paro-

' Kunigas ir Ah Ling mo
tinėlė atsigręžė, manyda-

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS ’

Mons. Fulfon f. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas

narkotiko, kad palengvintų Jo kentėjimus. 
Jis ištikrųjų norėjo jausti aštriausius žmoni
jos kentėjimus, kad Jis galėtų padaryti lygs
varą tiems, kurie turėjo daugiau negu jiems 
reikėjo. Jis save padarė visos žmonijos že
miausiu, prašydamas atsigerti žemės van
dens. Jis to nenorėjo, bet Jo širdis gi, troško 
atsigerti — meilės: “trokštu meilės”.

ije pat išvaizdoje, kaip ji 
kad buvo atrasta. Pabai
goje metų, Salbeck’o para
pijos parapijiečiai žmonės, 
jau pradėta leisti lankyti 
tą slaptą slėptuvę, kurią 
jie garbino kaip vieno ka
talikų kunigo už tikėjimą 
joje nužudymo vietą.

ras. Bet Ah Ling pirštu
kas rodė tiesiai į švento 
Juozapo stovylą!

# *

Atrodo, kad Jėzaus Glo-

miui vaikučiui, bet šį kar

tis “The Field Afar”)

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Atkočius

Penktasis Žodis - Godulystč

“Trokštu”

Šis žodis nuo kryžiaus parodo, kad yra dvi 
rūšys alkanumo ir dvi rūšys troškulio: viena 
kūno, gi antra dvasios. Daugelį kartų mūsų 
Viešpats parodė skirtumą tarp jų: “nelaimė 
jums, kurie esate pasotinti, nes jūs būsite al
kani, o linksmi bus nuliūdę”. “Palaiminti, 
kurie alksta ir trokšta... nes jie bus paso
tinti. Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus pa
guosti”. Vėliau daugybė žmonių, kurie Jį se
kė, ieškodami duonos, Jis sakė: “Darbuoki- 
tės ne dėl žūnančio valgio, bet dėl pasiliekan
čio jo amžinajam gyvenimui, kurio jums duos 
Dievas Tėvas”. Samarijietei, kuri atėjo pasi

semti vandens iš Jokūbo šulinio, Jis sakė:

Kareivis tai išgirdęs, užmovė varvančią 
su uksusu kempę ant lazdos ir prispaudė ją 
prie Jo lūpų. Taip išsipildė pranašavimas, iš
tartas psalmisto tūkstantį metų prieš: “ma
no troškime davė man uksuso gerti”. Jis, ku
ris valgydino dangaus paukščius, pats lieka “Kiekvienas, kuris geria šitą vandenį, vėl 
alkanas; Jis, kuris pakeitė vandenį vynu, trokš, o kas gers vandens, kurį aš jam duo- 
dabar trokšta; Dievas - žmogus dabar netur- siu, tas nebetrokš per amžius, vanduo, kurį 
tingumo prislėgtas. Kai dieviškasis Lozo-aš jam duosiu, bus jame šaltinis vandens, 

trykštančio į amžinąjį gyvenimą”. Bet virš 
visų kitų palyginimų sotinti kūną ir sielą, Jis 
pažadėjo didžiausiąjį maistą — Save: “Nes 
mano kūnas tikras yra valgis, ir mano krau
jas tikras yra gėrimas”.

Skirtumas tarp dieto ir pasninko kyla iš 
katro atžvilgio — kūno ar sielos —- mes su
varžome savo alkanumą ir troškulį. Bažny
čia pasninkauja, pasaulis gi laikos “dietų”.

rius, Jis stovi prie pasaulio durių ir elgetauja 
duonos trupinių ir lašo vandens, bet duosnu- 
mo durys Jam veidan užtrenktos!

Tas buvo atlyginimas padarytas už pra
bangą valgyme ir gėrime. Mirabeau mirda
mas, šaukėsi narkotiko sakydamas: “Tu pri
žadėjai man dovanoti bereika’ingdP kentėji
mo... padėk šiai galvai — didžiausiai galvai 
Prancūzijoje”. Kai Kristus mirė, Jis atsisakė

Materialiniai nėra jokio skirtumo; nes žmo
gus gali nustoti 20 svarų vienaip ir kitaip. 
Bet skirtumas randasi intencijoje. Krikščio
nys pasninkauja ne dėl kūno, bet dėl sielos; 
pagonys pasninkauja ne dėl sielos bet dėl 
kūno. Krikščionis nepasninkauja, nes jis ti
ki, kad jo kūnas yra piktas, bet kad pada
rius jį palankų sielos rankose — lyg įrankis 
prityrusio darbininko rankose. Šis mums nu
rodo pamatinį klausimą mūsų gyvenime. Ar 
siela privalo daryti tai, ką kūnas nori, ar kū
nas privalo daryti tai, ką siela nori? Ar sie
la įrankis kūno, ar kūnas įrankis sielos? 
Kiekvienas turi savus norus ir stato juos 
aukštai, ir stengiasi vien savus patenkinti. 
Jeigu mes pataikaujame vienam tai antrą 
nepatenkinam ,ir atbulai. Abu negali atsisės
ti kartu prie gyvenimo pokylio.

Būdo išsivystymas priklauso, kurį alkanu
mą ir troškulį mes pasotiname. Laikytis 
“dieto” arba pasninkauti — tai yra kiekvie
no problema! Prarasti antrąjį smakrą, kad 
taptume gražesni pasaulio akyse arba pra
rasti jį kad padarius kūną suvaldomą ir vi
suomet palankų sielos pageidavimams. Tai 
yra problema. Žmogaus vertė gali būti spren
džiama pamačius jo pageidavimus. Pasakyk 
man tavo alkius ir troškulius ir aš pasakysiu, 
kas tu esi. Ar tu trokšti daugiau pinigų nei 
gailestingumo, daugiau turto kai malonių, 
daugiau galios nei patarnavimo kitiems? 
Tuomet tu esi savimeilis, išpaikintas, ir iš
didus. Ar tu trokšti amžino gyvenimo vyno 
daugiau kai žemiškųjų pasilinksminimų, ir 
geidi skurstančių malonės vietoje turtuolių

draugystės, ir dirbi daugiau dėl sielų negu 
pirmų vietų prie stalo? Tuomet tu esi nusi
žeminęs krikščionis!

Apgailėtina, kad tiek daug yra tiek savo 
kūnu susirūpinę, kad jie visiškai apsileidžia 
rūpintis savo sielos išganymu, ir nesirūpin
dami savo siela, jie praranda visą norą dva
sinių gėrybių. Tik kaip psichologiškai žmo
gui pamiršti visą norą valgio, taip ir yra ga
lima dvasinėje eigoje pamiršti visą norą die
viškųjų daiktų. Besėdrus apie pranykstan
čius daiktus, jie pasidaro abejingi apie amži
nuosius. Kai kurčios ausys negali sugebėti 
įvertinti muzikos malonumą ir aklos akys ne
bemato aplinkumos grožį, taip išskrypusios 
sielos pasidaro aklos Dieviškųjų daiktų ap
suptos. Darvinas mums pasako savo auto
biografijoje, kad jis biologijos meilėje pra
rado visą skonį, kurį kadaise turėjo poezijai 
ir muzikai, ir jis tą praradimą apgailestavo 
visas savo likusias dienas. Niekas tiek daug 
neaptemdo talpą dvasiškiems daiktams, kiek 
per daug pasišventimas materialiniams 
daiktams. Perdidelis pinigų įsimylėjimas pa
naikina jų vertingumo jausmą; perdidelis 
kūno pamylimas užmuša sielai vertingus 
daiktus. Tada ateina momentas, kada viskas 
rodosi keliasi prieš aukštesnį įstatymą mūsų 
asmenyje. Betgi, gamta yra tokia ištikima 
savo Sutvėrėjui, kad visuomet galų gale ji 
yra neištikima tiems, kurie išnaudoja ją. “Iš
davikiška teisybė ir ištikimas apgavimas" y- 
ra geriausias poeto aprašymas, nes ištiki
mybėje Jam, ji visuomet bus nepastovi 
mums! Bus daugiau
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Brangios Sodalietės:—
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kada tiek daug priešų] pradės veikti, tuomet iš kiek-] Nors sunku ar širdį gelia.
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MUSU SODALIETĖS

Kristui gimusiam garbė...
o mums džiaugsmas ir ramybė.

Šiais žodžiais sveikinu ir lin
kiu visoms Sodalietėms links
mai praleisti Išganytojaus Gi
mimo Dienos iškilmes.

istiese savo rankytes ir pirmu 
kart palaimino pasaulį, o ange
lai tą palaiminimą išnešiojo po 
apylinkę. Iš pradžių linksma 
naujiena pasiekė piemenėlius, o 
vėliau visą žmoniją. Piemenėliai 
padarė pradžią, sveikindami
Kūdikėlį ir aukodami dovanė
les, nuo tada neša ir iki pasau
lio pabaigos, neš žmones visa, 
kas brangiausia: auksą, sidab
rą, o ypač savo širdis Kristui 
Kūdikėliui.

laikais, kada tiek daug priešų {pradės veikti, tuomet iš kiek-] Nors sunku ar širdį gelia, 
bando suardyti jaunuolių doro-! vienos parapijos kuopelė paro-’Kur tas kelias laimingasis? 
vingus pamatus, Sodalietės kaip'dys savo bruzdėjimą. Lauksime į Kas gi vadas jo gerasis?

i Ne pasaulis, ne tuštybė... 
Bet nepabaigta Gerybė. 
Jėzus Viešpats mūs Teisėjas 
Tik iš meilės čia atėjęs. 
Kad parodžius tąjį kelią; 
Jis mūs Vadas, mūs žvaigždė. 
Taigi tam atduokim širdis, 

į Kurs mus mato, kurs mus girdi 
i O pasiekti uostą laimės 
Į Jau tikėsimės be baimės.

L. B.

tik turėtų stoti į šį sunkų dar
bą. Kuomet viso pasaulio Mer-Į 
ginos seks Marijos idealais, tik 
tuomet pasaulis galės pajusti, 
kokia Ji yra galinga. Neveltui 
Šv. Tarnas Akvinietis sako: — 
“Man pridera tik nusilenkti ir j 
tylėti, prisiminus taip šventą 
ir taip meilų asmenį”.

ką nauji 1942 metai parodys.

NAUJIEMS METAMS

■Laimės trokšta mūsų širdys 
Ji žavėti mus žavėja, 
Nes nuo amžių jai paskirta 
Esami savo Sutvėrėjo.
Kaip laimingas, kas suranda 
Į tą laimę tikrą kelią.

Kuomet atskiros Sodalietės'Tas ramybės nenustoja,

Seniai laukiamas Kalėdų lai
kas atėjo. Betliejaus kūtelėj gi
mė pasaulio Išganytojas. Pasi
girdo angelų giesmės, skelbian
čios garbę Dievui aukštybėse, o 
ant žemės ramybę geros valios 
žmonėms.

Mažas Kūdikėlis — Kristus

Kristaus gimimu atskleidžia
mas naujas žmonijos istorijoje 
lapas ir prasideda kitoks žmo-

MALDA

SU JAUNYSTE

V •Būrelis kiniečių klausosi karo pranešimų. Jiems 
abai apeina šios šalies laimėjimas, nes jų tėvynė irgi 
kariauja su japonais - užpuolikais.

"DARBININKE" GALIMA GAUTI LIETUVIŠKU IR TARPTAUTIŠKŲ RCA VICTOR
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Linksmiausių Kalėdų Švenčių

nių gyvenimas žemėje. Kristaus 
gimimas visam pasauliui, ypa
tingai mums, katalikams, yra 
nepaprastai svarbus ir brangus 
dėlto, kad Kristus sutaikino 
nusikaltusią žmoniją su Dievu, 
grąžindamas švenčiamąją malo
nę, kuria žmogus prisiartino 
prie Dievo prigimties ir laimi 
amžinąjį gyvenimą, ir Kristus 
paskelbė savo Dieviškąjį moks
lą, kurio meilės ir tiesos pagrin-1 
dais, tvarkydamas žmonių gy
venimą, gali pakelti žmoniją į 
tinkamos jai garbės ir gerovės 
laipsnį. Jei nori pažinti nors 
kiek Kristaus gimimo vertę, gi- 
inkis į laikus prieš Kristų ir 

palygink su tuo, ką Kristus pa-' 
šauliui suteikė. Tiesa, daug dari 
ir mūsų dienų gyvenime ir žmo
nių širdyse yra stabmeldiškų 
iekanų, nes rambi žmogaus pri-J 

gimtis nenoromis pasiduoda , 
tam atnaujinimui, tačiau kaip , 
dienos šviesa išsklaido nakties 
tamsą ir pavasario atgaivinta 
saulutė tirpdo žiemos kietai su
kaltus ledus, taip Kristaus mok
slo tiesa ir galybė nuveikia 
priešingumus. Visgi šiądien 
Kristaus mokslas jau yra pa
žintas visame pasaulyje ir gi
liai įvertintas daugelio milijonų 
širdyse. Pažįsta Kristų ir garbi
na Jį vaikeliai, kuriuos Jis nu
mylėjo už jų skaistybę. Pažįsta 
Kristų ir skelbia Jo vardą, jau
nuoliai ir jaunuolės, kuriuos, 
pašaukė į didvyriškus dorybių i 
žygius ir Jam pasišventimą. Pa
žįsta Kristų suaugę asmenys, 
nes Jis palaimino, pašventė jų 
darbą ir už jų visas pastangas 
prižadėjo didį atlyginimą. Pa
žįsta Kristų seneliai, nes Jis 
pagerbė jų žilas galveles ir pa
žadėjo ištvermingiesiems per
galės ir garbės vainiką. Teisus 
ir nusikaltusiems nusikaltėlis 
randa Kristuje prietelį, visas 
krikščionių pasąulis turi Kris
tuje atgimimą ir gyvenimą.

A. RADZIUS
Paguoski, A ukščiausias,
Mūs verkiančius brolius,
Palengvink visų 
Pavergtųjų vargus.
Teplaukia mūs maldos
Į dangiškus tolius,
Į Šventą Mariją —
Į Aušros Vartus.
Suteik jiems, Aukščiausias,
Jėgų ir kantrybės, 
Sustiprink jų dvasią 
Ir širdis ramink.
Išdildyk skriaudėjų
Visas neteisybes,
Nuo priespaudos brolius 
Tautiečius apgink...

M. V.”

Su jaunyste su svajone 
Skrisiu per erdves,
Trauksiu dainą ten malonią — 
Laimėn ji nuves.

Nusiskžnsiu baltą rožę 
Į vainiką sau,

Žalios rūtos džiaugsiuos grožiu, 
Kilsiu vis aukščiau.

Vai nuskrisiu, vai nulėksiu 
Ten net pas žvaigždes
Gal laimužę ten pasieksiu, 
Gal skausmai užges.

Mikštas-Karvelis

dideliu 
Kalėdų

JUOZAS M. DILIS

Laikrodininkas
Kalėdoms, įvairias dovanas, Auksinius-Auk- 

suotus. Sidabrinius-Sidabruotus ir kitokius daik
tus pirkite pas laikrodininką — auksorių p. JUO
ZĄ DILĮ. Jau dvidešimt penki metai, kaip jis pri
einamomis kainomis sėkmingai patarnauja vi
siems, kurie tik pas jį kreipiasi. Jis taiso ir senus 
laikrodžius ir visokius sidabrinius ir auksinius 
dalykėlius. Patarnavimas mandagus ir nuoširdus 
visuomet. ~ *•

366 West Broadway, So. Boston, Mass.

(Darbininko Name)
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Katalikų Bažnyčia 
džiaugsmu švenčia 
šventes, nes Kristaus gimimo 
diena yra meilės ir ramybės lai
mėjimo diena. Visų katalikų, y- 
pač Sodaliečių širdyse ir lūpo
se Kalėdų švenčių metu galin
gai teskamba angelų giesmės 
aidai: “Garbė Dievui Aukšty
bėse ir Ramybė Žemėje Geros 
Valios Žmonėms”. Sodalietės į- 
neškite Kristaus ramybę ir mei
lę į sąvo namus, draugiškai iš
tieskite ranką prieteliui ir prie
šui, neužmirškite vargšų ir silp
nų.

Ramybės, meilės ir tiesos yra 
ištroškusi žmonija. Jas turi gi- 
musis Kristus. Imkite ir moky
kitės

Giedot piemenėliams padėsim ir mes. 
Neniekink, o Jėzau, tos mūsų giesmės 
Aukštybėse Dievui tebūnie garbė, 
O alkanai žemei ramybės versmė. 
Tu, Dieve, tarp mūsų čionai gyveni, 
Tu angelų Duona sielas maitini, 
Tau ačiū, o Jėzau, mes tariam kard

itai
Dori žadam būti, sustiprink tiktai.

1942 METAI
iš Jo.

ATEIKITE
Ateikite' merginos, atbėkit skubiai, 
J Betliejų kviečia žvaigždutė mieliai.
Ir kas per gražumas šventosios nak

ties!
Ji skelbia gerumą mums Kristaus 

širdies. 
št« Kūdikis, ėdšies, ant kuokšte 

ša ūdų: 
Tiktai ką užgimus—dalijas vargu. 
Marija ir Juozapas garbina Jį, 
Bet <r piemenėlių giesmelė graži.

V-710-A-1 — Hot Pretzels — Polka 
Beer Barrel Polka — Glahe Musette Orchestra

V-711-A-2 — Polka Internatior.al 
World’s Fair-Pasaulinės Parodos Polka 
Siiver Bell Orchestra

V-714-A-3 — Emilijos Polka — Juokinga Polka 
Clarinet Polka Valso Tempu—Lawrence 
Duchow & Red Raven Inn Orchestra

V-716-A-4 — Hot Clarinet Polka 
Jolly Coppersmith Polka — Lavvrence Duchow 
& Red Raven Inn Orchestra

V-719-A-5 — Danuoe Waves — Waltz 
Blue Danube — Waltz—Victor Continenta! Orch. 

V-720-A-6 — Over the Waves — Waltz
Skaters Waltz — Victor Continenta! Orch. 

V-14028-A-7 — Reginos Poika
Aukso Žuvytė. Poika—Victor Liet. Ork. 
J. Padaužos Grupė

V-14058-A-8 — Lietuvių Radio Melodijos 
Dzūkų Polka—Sereika, Schmett ir Labanauskas 

V-14062-A-9 — Rytiečių Meilė — Fokstrotas 
Spaudos Baliaus Valsas — A. šabaniauskas 

V-14063-A-10 — Kanarkų — Fokstrotas
Nutilk širdie. Tango — A. šabaniauskas 

V-14064-A-11 — Rudens Pasaka
Veltui Prašysi — Tango

V-14066-A-12 — Nepamiršk Manęs — Valsas 
Ruduo, Tango — A. šabaniauskas

V-14067-A-13 — Aukštaičių Polka 
Našlaitėlė, Valsas — P. četkauskas, akordeon.

V-14068-A-14 — Kur Tas šaltinėlis 
Šiaurus Vėjas Baisiai Ūžia —S. Kraužinis, tenor.

V-14069-A-15 — Kalvelis 
Kepurinė, Tautiškas šokis — P. četkauskas 
ir S. Vilniškis

V-14070-A-16 — Jonkelis
Sukčius, Tautiškas Šokis — P. četkauskas ir 
S. Vilniškis-

V-14071-A-17 — Motulė Mano 
Pirmyn į Kovą — šv. Marijos Liet. Choras

V-14072-A-18 — Malda j Mariją 
Marijos Giesmė—šv. Marijos Liet. Bažn. Choras 

V-14073-A-19 — Blezdingėlė
Kubilas, Tautiškas šokis, P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14075-A-20 — Ko Vėjai Pučia — įdainavo Steponas 
Gražinis, tenoras
Išgėriau Septynias ir šią Naktelę per Naktelę 

V-14076-A-21 — Aluntos Polka
Lietuviškų Liaudies Damų Rinkinys
P. četkauskas, akordeonu

V-14077-A-22 — O, Mergyte. Tu Jaunoji 
Vai Nekukuok—S. Graužinis su orkestrą

V-14078-A-23 — Vėdaras 
Mikita, Tautiškas šokis P. četkauskas ir 
S. Vilniškis

V-14079-A-24 — Rūtų Polka 
Rožės Mazurka — Mahanojaus Liet. Orkestrą

V-14080-A-25 — Laisčiau Rūtą — Poika 
Kvietkcs Valsas — Mahanojaus Liet. Orkestrą

V-14081-A-26 — Smagi Kumutė — Witkow orkestrą 
Anykščių Merginos, Polka—F. Yotko Orkest.

V-21120-A-27 — Volga
Students’ Song — Sidor Belarsky 

V-21121-A-28 — čio Ta Liuliu — Ukranian Poika 
Korobushka, Polka—J. Oavidenko, mandolin 

V-21139-A-29 — Dobra Horilka—Fine B.-andy, 
Ukranian Polka
Nad Richkoju—At the River, Ukranian Polka 
Wijskowa orkestrą

ŠIE COLUMBIA REKORDAI PARSIDUODA PO 55 CENTUS

Anna Kaskas

i

į 1942 metai vieniems duos 
džiaugsmo, kitiems skausmo, 
bet visiems kartu; vėl naujas 
žingsnis artyn amžinybės.

Pradėdamos Naujus Metus. 
Sodalietės galėtų padaryti vie
ną gražų pasiryžimą, būtent: 
per 1942 metus įdėti daugiau 
širdies ir pastangų į Sodalicijos 
veiklą. Nelaimė mes kiekvieną 
metą vis kalbame apie Sodalici
jos trūkumus ir neveiklumus. 
Meskime į šalį tuščias kalbas ir 
eikime prie atviro darbo, šiais

Onos Katkauskaitės — 
Anna Kaskas, 

Metropolitan Operos Artistės 
įdainuoti sekantieji rekordai:

16322-F-113 — Mano Rožė 
Kur Bakūžė Samanota, 

įdainavo Anna Kaskas 
akomp. V. Gailiaus.

16323-F-114 — Mergų Bėdos 
Dukružėlė 

įdainavo Anna Kaskas, 
akomp. V. Gailiaus.

12190-F-51 — Hurdy Gurdy — Polka
The Wine Jug, Polka—Globė Trotters’ Oreh. 

12191-F-52 — GoMen VVedding — Polka
Burnine! Petrus (Jolly Peter)—Globė Trott. Orch. 

12192-F-53 — Helena Polka
Gypsy Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12194-F-54 — Baruška Polka
Clarinet Polka —Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12195-F-55 — Chicken Polka
Emilia Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

12196-F-56—Bunny Polka
Ferry Boat Serenade, Polka—Globė Trot. Orch. 

12197-F-57 — Bartender Polka
20th Century Polka—Glebe Trotters’ Orch. 

12198-F-58 — Sophie Polka
Alexander’s Polka — Ed. Krolikovvski’s Orch. 

12199-F-59 Flovver Polka
Fritz Polka—Ed. Krolikovvski’s Orchestra 

16082-F-60 — Polka Klumpakojis
Lietuviškas Kadrilius—Liet. Tautiška Orkestrą 

16O86-F-61 — Polka Marcelė
Lietuvaitė Polka—Liet. Tautiška Orkestrą 

16110-F-62 — šventoji Naktis — Pirma Dalis 
Šventoji Naktis — Antra Dalis
M. Petrauskas. Trubaduriu Kvartetas 

16111-F-63 — Petronėlės Polka
Vilniaus Polka — Jdainavo A. šaukevičius 
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork.

16122-F-64 — Kūmos Polka
Tėvuko Polka — A. šaukevičius, Mahanojaus 
Liet. Mainerių Orkestrą

16142-F-65 — Frano Poika
Paprienlokų Polka — Mahan. Liet. Mainerių Or. 

16145-F-66 — Eisim Laukan
Pragėriau Žirgelį — A. Vanagaitis ir 
J. Olšauskas ir ork.

16159-F-67 — Lietuviško Kliudo Polka
Linksmybės Polka — Worcesterio Liet. Orkestrą 

16135-F-68 — Naujų Metų Polka
šokikų Polka—Mahanojaus Liet- Mainer. Ork.

16192-F-69 — Trauk, Simniški—Polka
"Ėjo Mikas”, Polka—Jonas Dirvelis ir Ork. 

16170-F-70 — šiaučiaus Polka
Ievutės Polka—Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16171-F-71 — Sudiev Sesutės —Stasys Pauras, barit.
Svajonė ir Meliė—Juozas Antanėlis, tenoras 

16172-F-72 — Lietuvos Kareivių Polka
Einik Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16180-F-73 — Kibartų Polka
Vyštyčio Valsas 

16182-F-74 — Lakštutė Polka
Sabas Gud. Polka—Worcesterio Liet. Ork.

16193-F-75 — Marytės ir Jonuko Daina
Žemaitėlių Polka—A. šaukevičius, Mahanojaus 
Lietuvių Mainerių Orkestrą 

16201 -F-76 — Virginia Polka
Marcinkonių Polka—Worcesterio Liet. Orkestrą 

16206-F-77 — Oi, Mergele
Stoviu Prieš Tave—A. šaukevičius.
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16209-F-78 — Paukščių Polka
Liudvinavo Polka — Mahan. Liet. Mainerių Ork. 

16227-F-79 — Ūkininkų Polka
Jurgio Polka—Pennsylvanijos Angliakasiai 

16229-F-80 — Tyliąją Naktį
Angelai Gied’ Danguje—P. Petraitis, bariton.

16242-F-81 — Lietuvaitė, Polka—Armonika, Klarnet 
ir Pianas
Močiutė, Valsas—Armonikų Duetas 

16256-F-82 — Ar Aš Tau Sese
Ulonai—A. Vanagaitis, P. Stogis

16259-F-83 — Plikių Polka 
Toks Vaikinas, Polka—A. Shuck, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16280-F-84 — Veskie Mane šokt—Polka 
Storo Jono Polka—She.nandorio Liet. Main. Ork.

16281-F-85 — Tarpe Rūtų—Polka 
Kuomet šoksi, Poika—A. šaukevičius, 
Mahanojaus Liet. Mainerių Orkestrą 

16284-F-86 — Kam šeri žirgelį?
Kai Aš Turėjau—A. Vanagaitis ir 

J. Olšauskas su armonika 
16299-F-87 — Erei Polka

Našlys Poika—Lietuvių Orkestrą "Lyra" 
16300-F-88—Dėdienė Polka

Lakštutės
16302-F-89 —

Jaunuolių
16303-F-90 —

i

s
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Polka—Klaipėdos Liet. Orkestrą
Gegužinė Polka
Poika—V. Gulos Orkestrą
Polka Dei Numylėtos

Virbalio Poika—V. Gulos Orkestrą
16304-F-91 — Kanapių Polka—V. Guios Orkestrą

Ona Polka—V. Gulos Orkestrą. A. Vasiliauskas 
16305-F-92 — Daratytė — Poika

Beržų Polka—V. Guios Orkestrą 
16306-F-93 — Ar atsiminsi — Anglų Valsas,

A. šabaniauskas
Tai Nebuvo Meilė —Tango, A. šabaniauskas 

16307-F-94 — Marš, Marš, Kareivėli
"Geležinio Vilko” Maršas, Karo Mokyklos Chor. 

16308-F-95 — Dru-lia
Tu Lietuva, Tu Mano—Akiras Biržys, 
Pupų Dėdė ir Dėdienė

163O9-F-96 — Kai Aš Turėjau Kaime Mergelę 
Buk Vyras, Polka—A. Dvaronis

15310-F-97 — Jaunystės Meiiė—Tango
Septintam Rojuje. Anglų Valsas—A. šabaniausk. 

16311-F-98 — Mano Gitara — Tango
Saulėtas Rytas — Anglų Valsas, 
jdainavo A. Šabaniauskas 

1S312-F-99 — Lietuviškos Liaudies Dainelės —
Pirma Dalis
Lietuviškos Liaudies Daineles—Antra Dalis 
A. šabaniauskas

16313-F-100 — Griovėsių Gėlelė 
Našlaitės Kapas, Daina—Akiras Biržys

16314-F-10J — Anūkų Polka
Pupų Dėdes Polka—įgrojo Akiras Biržys 

16315-F-102 — Buk Vyras — Polka
Sukas Ratukas, Polka—A. Dvarionas 

16316-F-103 — Gražus Miško Būdas
Gieda Gaideliai—Akiras Biržys 

16317-F-104 — Sužadėtinių Valsas
Razaliutės Polka—Akiras Biržys, 
jdainavo Pupų Dėdienė

15318-F-105 — Gardus Alutis — Valsas 
Marijampolės Polka — įgrojo Akiras Biržys

16319-F-106 — Sekminių Valsas 
Obelių Polka—įgrojo Akiras Biržys

12193-F-107 — Krakov/iak — Polka
Laughing Polka—Ed. Krolikowski’s Orch. 

16320-F-10S — Kretingos Polka
Merkinės Polka — Sakalauskas, įgrojo A. Biržys

16321-F-109 Pasakykite Mergeles, Tango 
Kai Smuku Groji Tu, Tango 
Jdainavo A. šabaniauskas

16069-E-110 — Gegutė Polka... Armoniko Solo 
Mieganti Gražuolė, — valsas

16181-F-111 — Pora už Poros, Valsas 
Dieduko Polka, Brooklyno Lietuvių Ork.

16163-F-112 — Butkiškių Polka
Storų Bobų Polka... Pennsylvanijos Angliakasiai 

16254-F-115—Aukšti Kalneliai
Ak Norėčiau — Jdainavo J. Zar.k ir A. Shuck

REKORDAI PO 75c.
16271-F-116 — Sutems Tamsi Naktužėlė

Kur Lygūs Laukai — Karo Mokyklos Choras.

i

SOUTH BOSTON, MASS.

61003-F-201 — Liet. Veselė — Dalis Pirma ir Antra 
61004-F-202 — Liet. Vesleč—Dalis Trečia ir Ketvirta 
61005-F-203 — Liet. Veselė—Dalis Penkta ir šešta 
Visas jgrajino Mahanojaus Lietuv. Mainerių Orkestrą

Norintieji užsisakyti gražių lietuviškų ir tarptautiškų rekordų, prašome pažymėti reikalaujamų plokš
telių numerius ir prisiųsti su užsakymu čeki arba money orderi. Užsisakant nuo vienos iki 6 plokštelių, 
prašome prisiųsti 15c persiuntimo lėšoms padengti. Kas užsisakys daugiau kaip 6 plokšteles, mes patys 
persiuntimo išlaidas padengsime.

I

REKORDAI PO $1.25

“DARBININKAS”

366 WtST BROADVVAY
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Pennsylvanijos Žinios
Šv. Jurgio Lietuvių Parapija

129 S. Jardin Street, Shenandoah, Pa.
Gruodžio 22 d., 1941 m.

Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje:
Šiandien, lygiai kaip Kristaus atėjimo pasaulin 

laikais, išvargęs, bedievybės ir nuodėmės purvuose į- 
klimpęs, karo, baisenybių kamuojamas pasaulis, blaš
kosi, dūsauja ir laukia Išganytojo. Vienok pamiršta, 
kad jau arti du tūkstančiai metų praėjo, kaip Jis pa
saulin atėjo, bet pasaulis Jo nepažino.

Šiandien, kaip ir Kristaus laikais, žmonijai labai 
yra reikalingas Kristus ir Jo mokslas. Kristaus teisy
bės ir meilės mokslas tai vienintelė išsigelbėjimo len
telė ,kuri gali išvargusiai žmonijai duoti ramybę ir 
gerbūvį. Mes katalikai tai žinodami stengkimės dar 
geriau Kristų pažinti ir Jo mokslą savo gyvenime pri
taikinti.

Kalėdų rytą mes nuoširdžiai kviečiame Jus visus 
prie Dievo Stalo, kad pastiprinus savo suvargusias 
sielas Amžinojo Gyvenimo Duona, priimant Jėzų Kris
tų šv. Komunijoje. Raginame karštai melstis už taiką, 
kad šis baisusis karas, kuris ir šia šalį jau pasiekė 
greit pasibaigtų.

Mūsų priedermė dar mums liepia, Brangieji Kris
tuje, Jums ir Jūsų Bažnyčios palaikymo reikalus pri
minti. Nuoširdžiai prašome su Kalėdų kolekta būti 
duosniais. Kolekta eina bažnyčios ir mokyklos palai
kymo reikalams.

Pirkite J. V. Apsigynimo Bonus arba Ženklus.
Širdingai sveikindami visus Šv. Kalėdų šventė

mis ir linkėdami tikrai laimingų Naujų Metų, pasilie
kame,

THIS YEAR

f

The present that is appreciated 

by the onc who receives it and 

every one in America—the pres

ent that brings joy and safety 

while protecting against infla- 

tion.
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NEWT0WN, PA.

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

kiekviena tikrai jautėsi esanti 
Marijos dukterimi.

Po pietų sodalės pasirodė su 
menine dalimi, ir Marijos gyve
nimą vaizduoją kūrinėliai su
darė jaukią ir malonią šventės 
nuotaiką.

Sekanti programa buvo išpii- 
Nekalto Prasidėjimo! dyta:

1. Sodalių pasveikinimas, pre-

VILA JUOZAPO MARIJOS 
SODALIEČIŲ ŠVENTĖ

Šiais metais, nors iki šio laiko 
tylėjome, tačiau savo ramiame 

į kampelyje nemaža dirbom. Tar- 
1 pe daugelio nuveiktų darbų, į- 
spūdingiausia buvo sodalių 
šventė.

i Panelės Švenčiausios sodalici-
ja viloje buvo įkurta prieš kele- fektė, Marijona Bigenytė. 2. 
tą metų .bet šiais metais ji buvo; “Kaip Marija”,

i

— eilės, visos sodalės. Be to, 
tarpuose buvo giedamos Mari
jos garbei giesmės. 8. Kalba 
kun. P. Vasiliauskas. Jis ypa
tingai pabrėžė mergaitės - so
dalės religingumą ir jos aktyvų 
dorą gyvenimą artimui.

KALĖDŲ DIEDUKAS 
VILOJE

gruodžio 18 dieną, vilos studen
tės, žiburiais rankose aplankė 
apylinkės gyventojus, giedoda- 
mos Kalėdų giesmes.

Gruodžio 19 dieną, vėl buvo
me mažytės (Nors esam High 
School mergaitės), nes tą dieną 
aplankė mus Kalėdų Senelis.

Prieš jo atsilankymą išpildė- 
me programėlį: veikalą—“Nau
joji Kalėdų Dvasia” .puikiai iš
pildė sekančios: Marijona Bi
genytė, Dorothy Maar, Leoną 

1 Fayertaitė, Marija Baginskytė, 
. Elena Adomaitytė. Emilija Va
lavičiūtė, Elena Jankauskaitė, 
Alicija Adomaitytė, Dorothy 
Bates, Nancy Mille ir Emilija 
Razickaitė. Juokingą dialogą 
“Staigmena” išpildė: Emilija 
Pūkaitė ir Alicija Azarinskaitė. 
Baletą pašoko: Leoną Fayer- 

■ taitė. Ann Neville, Elena Ado
maitytė, Jane Rupšytė. Emilija 
Valavičiūtė ir Marya Bagins
kytė.

Baigiantis programai įvažia
vo Kalėdų senis ir gausiai ap
dovanojo visus, bet daugiausia 
džiaugsmo buvo seniorėms, nes 
gavo klasės žiedus.

Emilija Razickaitė.

Artistes Stoškiutės kon
certas nukeltas i Vasario-

LINKSMŲ ŠV’. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Povilas Bushmanas

Vi
j-
V
I

i!
į 48 Crescent Avenue 29 Savin Hill Avenue į.
i s
♦2 Telephone COLumbia 6702 Dorchester, Mass.

tą metų .bet šiais metais ji buvo; “Kaip Marija”, Ann Neville.i 
prijungta prie Romoje esančios. 3. “Sodalių Simbolio Reikšmė”,' 
“Prima Primaria”, todėl gruo-ĮLeoną Fayertaitė. 4. Veikalas:' 
džio 8 dieną ypatingu būdu bu- “Marijos Kariuomenėje" suvai-J 

i vo paminėta.
i Tą dieną iš ryto vilos jaukioj Maar, Loretta Šagždaitė. 
koplytėlėj’įvyko pirmasis soda- Ii ja Pukaitė ir Jean Blair. 5.1 
lių priėmimas. Įspūdingas prie-: Pamoka, “Nekaltas Prasidėji- 

imimo apeigas atliko kun. P. Va-įmas” suvaidino: Emilija Razic-: 
kuris yra skirtas ’ kaitė, Elena Adomaitytė. Jane 

direktorium. Po šių Rupšytė, Emilija Valavičiūtė,' 
koplyčioj ceremoni- Alicija Azaranskytė ir Jeannet-j 

veiduose spindėjo te McColgan. 6.
džiaugsmas, nes neles” ir 7. “Mūsų Troškimas")

----------------- ---------------------------------------- ----------- p

Po programos buvo skani va
karienė. Tarpais buvo kviečia
mos sodalės išpildyti savo pasi
rinktą veiksmą, žodžiu, ši šven
tė pasiliks su mumis ilgai, o 
Marijos garbei dirbsim nuola- 

’itos.

dino: Elena Jankiūtė. Dorothy '.
Etai-j

Marijona Bigenytė.į^^

Alio! Alio! Kalėdos netoli, bet 
jų dvasia jau jaučiama ir gyve-j 
narna. Ketvirtadienio vakarą,1 Feb. 8 d. 1942 m 

į
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Cambridge Bottling Co., Ine.

Išdirbant visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us. 
Lietuviai remkite lietuvius, vartokite mūsų saldiiusgė rimus.

CAMBRIDGE BOTTLING CO., INC.
4—6 Berkshire St., Tel. Trovvbridge 8374

CAMBRIDGE. MASS.

i
1 Prieškalėdinis "Darbininko" Krautuvėje

IŠPARDAVIMASi siliauskas, 
, sodalici jos 
j iškilmingų
i jų, sodalių 
; dangiškas
Į_________________

i!I

i

“Liaudies Dai-j
Gera proga pirkti brangias dovanas pigiai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

JFalte/s Public Markei
Choice Meats, Poultry, Fish, Vegetables

481 E. Sixth St., So. Boston, Mass.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Perkins Market

P. Baltrusiunas ir p. Klinga, Sav.

<!
!?

NUOLAIDA

Best Wishes From The
Kalėdų šventėse pavaišin- įj

Boston Beer Co kitę svečius ir viešnias

skaniu Myopia Club
Brewers of:

tonikų.

GRAFTON AVENUE, ISLINGTON, MASS.
i

■>.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ
America’s

A. J. KUPSTIS

■Jonas Sidaras 
Brockton Agent

Julius Sakcvičius
Boston Agent

$ 
S

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

J. P. Iduk

Cleaning — Pressing — Dyeing — Repairing
Ladies’ and Gentlemens’ CUSTOM TAILOR

Iš visų kriaučių, mes geriausia patarnaujame lietuviams.

7 322 W. Broadway So. Boston, Mass.

l
j;

i!
$ 753 Broadway, Tel. Šou 3120,

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Myopia Club Beverage Co
PRANAS GERULSKIS, Savininkas

įvairių modelių radio 
$5.-20. pigiau

BOSTON STOCK ALE
BOSTON LIGHT ALE

BOSTON LIGHT BEER

Oldest Bretvery
Ėst. 1828

( Tel. Dedham 1304-R Namų Dedham 1304-W|
.. S

Westinghouse karpetų 
valytuvas su 14 įvai
rių naudingų šepečių.

Kainavo — §39.95
Dabar tik — $25.95

Įvairių modelių rašomo
sios mašinėlės

JE

D & Second St.
Tel. ŠOU 1250

i!

fSo. Boston. Mass. $
Seniausias real estate ir insurance agentas 

Bostone ir apylinkėje.

332 W. Broadway, So. Boston, Mass.
£

I§

$10 —20 pigiau
F .

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway South Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

kymai. Gruodžio 1 d. įvyko su
sirinkimas Mot. Są-gos 5-tos

“DARBININKO" .
REDAKCIJAI IR I
ADMINISTRACIJAI kps” kuriame raP°r-

___  | tai įvairių komisijų ir delega
čių iš buvusio M. S. apskričio

suvažiavimo. Raportai priimti i 
! su pagyrimu. Nutarta turėti 
I “Penny Sale” dėl parapijos 
naudos sausio 21 d.. 1942 m. Su- 

i rengti kortavimo vakarą po Ve
lykų. Skaityta laiškai: Padė
kos laiškas nuo prot. rašt. O. 
Palevičienės už gautas gėles ir 

'užuojautos laiškutį, laike ligos. 
Labdarių Dr-jos prakymas, au- 

7 kų Kalėdiniam Fondui, sušelpi- 
mui biednųjų ir našlių surinkta 
$5.11. Po susirinkmo turėta Ka
lėdų baliukas. Kalėdų dieduką 
atvaizdavo M. Ulevičienė, pada
lydama donvanėles ir sudainuo
ta Kalėdų dainelių. Po skanių 
užkandžių sekė Beano žaidimas.

i Valdyba sekantiems metams 
s ' toji pati, būtent: pirm. — M. 

mylėkime ir Vaitekūnienė, pagelb. — V. Se- 
tėvynės reika- niauskienė, raštininkės — O. 

iPalevičienė ir M. Dilonienė, ižd.

Belaukiant linksmų Kalėdų ir 
Naujųjų metų, turiu garbės pa
sveikinti “Darbininko” redak
ciją ir Administraciją, bendra
darbius ir visus laikraščio skai
tytojus.

Lai gimęs Kūdikėlis Kristus 
suteikia visiems didžiausią ra
mybę ir džiaugsmą. į

Šiuo momentu, Brangūs Tau
tiečiai. prisiminkime ir savo tė
vynę, savo brolių kapus, Kurie 
supilti už laisvą tėvynę, už lie
tuvišką spaudą. Rodos dar ne
senai pats buvau liudininku, kai 
žandaras bažnyčios duryse 
smaugė ir spardė vieną moterį 
už skaitymą šv. Rožančiaus pa
slapčių. Prisimindami tai, bran
ginkime lietuviškus katalikiš-' 
kus laikraščius, 
aukokime savo 
lams.

Jei aš būčiau turtuolis, turtą J o Puišienė, ižd. globėjos - 
išdalinčiau lietuvių katalikiškai o Ridikienė ir Ieva Thompson. 
spaudai, jaunimo laikraščiams, Maršalka — E. Navulienė. 
kaip “Vyčiui”, lietuviškoms mo
kykloms, vienuolynams, o savo 
gyvenimą baigčiau prieglaudo- ronio dr-ja turėjo savo metinį 
X- M. A. Norkūnas, susirinkimą, pobažnytinėje sa-

į Įėję. Apart kitų bėgamų dalykų 
; buvo rinkliava. Dėl kalėdinio 
I fondo surinkta $26.90. Valdyba 
■ sekantiems metams perrinkta 
į ta pati, būtent: pirm. — P. Mi-

Gruodžio mėnuo tai metiniai liūs, pagelb. — Račyla, prot. 
Draugijų susirinkimai, kuriuo- rašt. — O. Bačienė, fin. rašt. — 
se perrenkama valdybos, ir į-, O. Keršienė .ižd. — J. Palubec- 
vyksta svarbesni dr-jos patvar-^kis, glob. — A. Milienė ir Elz.

Gruodžio 9 d. Labdarių Mai-

z

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

DIAMOND CAFE

So. Boston, Mass.305 W. Broadvvay

*

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Kalėdom, 1941!

58 Dorchester St.,

’Tai Lotakia
-Prieskonis” Mo brangaus ta
bako * Rytinio Vidurtenno

« Xaiiaspalviai, specialiai 
j*ų rūkymo 

krautuvėse!

TAIP, SANTA! Kas 
tai naujo tapo pridėta! 
Ir fcvenčių dovanom 
yra dar kas kita 
naujo! Nauji Old 
Goldą*

Cambridge, Mass

i!’• 
$ 
į i!
Ž♦> »! į! čŽ
i

THIRD STREET CAFE, Ine. į
t!i

So. Boston, Mass. į į
S
5Savininkai: A. P. Neviera—:—P. Razvadauskas $

WORCESTER, MASS

Sv. Kazimiero Parapija

Vi i
i*
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Gerkite Geriausią Lietuvių Išdirbystės 
Toniką

Torah Beverage Co.
R. STAŠYS, Savininkas

163 Harvard St., Cambridge, Mass.
£ Tel. KIR 4111

i Parapijos kleb. kun. P. J. Juš- 
Į kaitis apdovanos vaikučius do- 
jvanėlėmis ir Kalėdų saldainiais. 
Kalėdos tai dovanų metas. 
Džiaugiasi ne tik vaikučiai, su
silaukę dovanų, bet ir suaugu
siam suteikia malonumo, ir 
kaž kaip yra džiugu duoti ne 
kaip priimti.

į Tik keletas metų atgal, link
sma buvo ištarti: Sveikas su
laukęs Šv. Kalėdų! Dabar jau 
tas linksmumas dingęs. Siaučia 
..aras viso pasaulio kampeliuo- 

sėdžio delegatai ir svečiai pa- se. Paliesti ir mes, nors jo bai- t; 
vaišinti gardžiais užkandžiais, senybių dar nepatyrėme. Bet ar 

; Šeimininkės, kurios pamylėjo ^>us ramu ’ Mūsų broliai 
... .. . . . , Lietuvoje pergyveno, gyvena,a_ suvažiavimo svečius bei delega- ir dar laukia baisesni^ karo 

tus .buvo šios: M. Sundukienė, siaubų. Mūsų priedermė jų ne- 
P. Strazdienė, B. Česnauskienė pamiršti, jie kenčia ir laukia 

į ir p. L .Barkauskas. Suvažiavi- pagalbos iš mūsų. Jų visa viltis 
„ . . - .. .. mumyse. Jie kenčia ir tiki, kadme prie gražaus būrelio svečių ..i r ..... jie vėl bus laisvi ir laimingi,

■ dalyvavo ir vietiniais kunigai. nors §juo momentu jie paverg- 
----------- ti, bet jie laisvi sielose, nes jie ŠOKIAI----------------- į J

Štai jau artinasi Naujieji Me-

Sekmadienį, gruodžio 14 d., do kuopos, ir vietinė Cambrid- 
parapijos svetainėje, įvyko L. 
R. K. S. apskričio suvažiavimas. 
Dalyvavo Lawrence ir Norwoo-

Kupstienė, marš. — Anušaus- 
kienė.

- - - Ž* t?i
i
i

J
j?
I

If įI
30 Carruth St., GEN 3719, Dorchester, Mass. !>
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Linksmiausių Kalėdų Švenčių

PETER CHAPLIK & CO

TAVERN — Puiki Vyrams Užeiga

157 W. Broadway, Tel. Šou 2714, So. Boston.

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

William A. Amsie
Gerai žinomas Real Estate ir Insurance

Agentas naujoje vietoje:

Linksmų Šv. Kalėdų

C. BARISAS

PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 
Įvairiems parengimams ir į namus. 

Patarnavimas Skubus.
220 E St.. Tel. ŠOU 9328, So. Boston, Mass

KALĖDOSE PASISVEČIUOKITE
PAS

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

Mes esame spacialiai pasiruošę Kalėdose 
pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.

Rezervacijas galima užsisakyti 
Telefonu ŠOU 4535’ • r

♦

f

i ge kuopa. Lavvrence 52 kp. ats- 
’tovavo — K. Vencius, Norwoo- 
: do 82 kp. — V. J. Kudirka ir 
p. Akstinas. Suvažiavimas nu
tarė tęsti narių vajų iki gegu
žės 31 d. Taip pat priėmė įneši
mą, kad ragintų visus susivieni
jimo narius pirkti apsigynimo 
bonds I defense bonds i, Po no- r\.a.

Gruodžio 10 d. įvyko Socialio 
Moterų klubo susirinkimas, ku
riame priimta nauji nutarimai 
sekantiems metams. Apart bu
vusių nutarimų, kurie buvo pil
domi nuo pradžios susitvėrimo, 
būtent: sergančiai narei pa
siunčiama gėlių, mirusiai už
perkama šv. mišios. Dabar prie f 
to dar pridėta palydėti į kapus.’ ’

Nutarta sutverti Raudonojo į 
Kryžiaus skyrių ir darbuotis 
prie Amerikos R. K. lietuvių 
vardu. Atstovės į Katalikų Fe
deraciją J. Mack, M. Žemai- tai. Kiekvienas laukia jų, ir no- 
tienė. A. Thompson, V. Liutkie- ri, kad jje atneštų laimės ir 
nė, O. Žiurinskienė. Valdyba se- džiaugsmo. Bet tikrumoj jie ne- 
kantiems metams — pirm. — A.
Milienė. pagelb. — O. Bačienė, nes karas palietė mus ir daug 
Prot. rašt. — M. Gražulienė, fi
nansų rašt. — P. Čaplikienė.l 
ižd. — M. Dilonienė. Paskirta' 
auka $5.00 dėl Labdarių Kalė-' 
diniam fondui. Po susirinkimo 
turėta Kalėdų baliukas ir apsi- 
mainymas dovanėlėmis. Ska-i 
nius valgius pagamino valdybos; 
narės. Po vaišių sekė Beano žai
dimas.

bus džiaugsmingi ir linksmi,

ko iš mūsų pareikalaus. Bet pa- gH 
silinksminti karas kelio neuž- 
stoja. Štai sausio 10 d., Jeffer- 
šono klube, įvyksta Cambridge 
katalikiško klubo šokiai. Gros 
Bill Gedrim orkestras, kuris y- j!? 
ra pagarsėjęs polkose. Taigi, 
dalyvaukite visi ir turėkite link
smą laiką. Įžanga tik 50c.

—Pirmadienį, gruodžio 15 d., 
Gruodžio 12 d. Blaivininkų 25 šv. Mykolo kapuose palaidotas 

kuopos susirinkime buvo kalbė
ta prisirengimas Grabnyčių 
šventei. Blaiv. Centro pirm, ir 
kuopos dvasios vadas kun. J. 
Padvaiskis skaitė paskaitą, bu
vo ir rinkliava dėl Labdarių 
Kalėdinio fondo. Surinkta $3.- 
25. Valdyba sekantiems me
tams ta pati, būtent: pirm. — 
P. Monkus. prot. rast. — J. 
Svirskas, fin. rast. — V. Bla- 
veckas. ižd — M. ščiukienė.

I'te
Jurgis Mockevičius. Velionis 
priklausė prie Šv .Vardo drau
gijos. Sekmadienį, gruodžio 14 
d., visi Šv. Vardo draugijos na
riai dalyvavo A. A. velionio 
Jurgio Mockevičiaus laidotuvė-’ 
se ir bendrai už jo vėlę atkal
bėjo rožančių.

Šįmet Cambridge N. P. baž
nyčioje, Kalėdų dienoje, bus at-. 

! laikytos 9-ios šv. mišios.
Kalėdų šventėse dalyvaus' 

kun. P .Aukštikalnis, S. J. Po i

T

j

s?

I
turi tvirtą pasitikėjimą žo-! leiskite ir man palinkėti visiems 
džiuose: “Ramybė žemėje geros “Darbininko” skaitytojams lin- 
valios žmonėms”. Remkimės ir;ksmų Kalėdų švenčių, kad jūsų 
mes tais žodžiais, o laimėsime sielose būtų ramybė, širdyse 
sykiu su savo broliais. Kad ir j gimtų darbe užmigusi jėga, ku- 
liūdna išraiška palinkėkime vie-i ri Tėvynei reikalinga. Jūsų 
nas kitam laimingų Kalėdų ■ Cambridge korespondentas — 
švenčių. Taigi prie šios progos,! A. D.

Tel. ŠOU 4000

♦ !i a t

Gruodžio 13 d. Susivienijimo.valandą iškilmingi’ 
Romos Katalikų 41 kps. susi-. mįšparai_ Tuoj po mišparų, pa-| 
rinkime buvo plačiai kalbėta a~irapijos svetainėje, susirenka vi-j 
pie sekančių metų veikimo pla- sį mokyklos vaikučiai, kur jie i 
ną. Buvo rinkliava dėl Labdary------ =—------- !
bes Kalėdinio fondo. Surinkta 
$2.00. Valdyba sekantiems me
tams. pirm. — P. Trunza, pa
gelb. — P. Morkūnienė, prot. 
rašt — J. Svirskas, fin. rašt — 
V. Blavackas, ižd. — Anušaus- 
k ienė. S uAavi ja.

pasimatys su Kalėdų Dėduku.

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

$ 
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South Boston Window Cleaning -i

Co. I
H. GALNER, Prop. |

154 Broadwav So. Boston, Mass. !;

Linksmiausių Švenčių
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249 W. Broadwayp<

SOUTH BOSTON CAFE, kuri yra Moderniškiausiai Įrengta 
Nuoširdžiai sveikiname visus savo draugus, kostumerius ir rė
mėjus, linkėdami kuolinksmiausių Švenčių.

SOUTH BOSTON CAFE yra švariai ir moderniškai įrengta pagal naujausių me
todų. Patarnavimas mandagus, malonus. Kiekvienas svetys ar viešnia yra priimama su 
šypsena ir jiems nuoširdžiai patarnaujama.

Mūsų įstaigoje yra didelis pasirinkimas visokių gėrimų ir užkandžių. Kviečiame už
eiti kaip vyrus, taip ir moteris. Čia atsilankę tikrai būsite pilnai patenkinti.

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukėmis, Sav.

• Ti ‘r.

■Ę

So* Boston, Mass.
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Antradienis, Gruodžio 23, 1941
--- -------------- ■

' DARBININKAS ' 15
BROCKTON, MASS.

EM. KASPERAS, Vedėjas

10 Arthur SU

Monte/Zo Quality Upholstering 

Co., Ine.

Montello, Mass.

Sv. Bernelių Mišios Ir Vedęs Jų

I
STOREYS

Brockton's Leading Women's Store 
BROCKTON, MASS.

Milk and Cream

(Pradžia 11 pusi.)
j radėjas, rangovas, Jack 
Manning, kuris jaunas bū
damas, dar mokyklos am
žiaus, labai gabiai ir dievo
tai tą šventą tarnybą at
likdavo, dabar buvo pa
kviestas toms šv. mišioms

£ patarnauti. Pakvietimas, 
$ tiesa, buvo gana malonus

begulinčią savo dukrelę. 
“Tamstos toks pasiauka- 
vimas, beabejo, V. Dievui 
labai patiks, ir Jis gal teik
sis ją išgelbėti“ labai pa
sitikinčiai pridūrė ji.

Tas šventas ir didvyriš
kas, pilnas Šv. V. Dievo va
liai pasivedimas jį, tarsi, 
griaustinis nutrenkė ir jis

498 North Cary St., Montello, Mass.

GRANITE ROCK FARM 
CHAS. BIELSKIS

S*

< ir sveikintinas, tik šį kar- nutilo... Taip! Juk jo pasi- 
’J- tą Manningui jis buvo vi- aukavimas šiame didžiau
si siškai nepriimtinas, nes šiame jo reikale gali jam

i tas galėjo, kaip jam rodė- ir labai daug pagelbėti! Iš-

tą Manningui jis buvo vi- aukavimas šiame didžiau- IF HITLER WINS—Rev. 
Damascus Winzin, German- 
born monk, formerly in the 
Rhineland abbey, tolei Catho- 
lics attending annual Confra- 
temity Congress in Philadel- 
phia that if Hitler wins, Cath- 
olics will face persecution in 

dominated arcas.

----------- , ---—■ .. --------------------------------- ------- ---- -- — - 1 ------- ----

{džiaugsmo, laimės ir V.{pabučiavo ramiai bemie-
• j— 1 •  —i _  **• ——’l.—
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Dievui dėkingumo ašaro-jgančios mergaitės veidelį, 
mis, valandėlę jis ir jo’!------ ~----- - ~~ A" —
žmona karštai meldėsi;!
paskiau jis pasilenkė, ir 
su didžiausia meile, kokią

i tik tėvas savo kūdikiui be
gali parodyti, — atsargiai

ir peržegnojo ją Šv. Kry
žiaus ženklu.

“Brangioji mano, Mary
te, leisk man dar valandė
lę pas ją pabūti“, ištaria 
'jis savo žmonai.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Broadnay Markei

Telephone SOUth Boston 3591

South Boston, Mass.»! 387 Broadvvay 
!

C
J!

tikrųjų, jeigu šis gydyto
jas visiškai atsisakė jo 
dukrelei pagalbą, tai dar 
yra vienas Gydytojas, ku
ris jeigu tik norės, tikrai 
gali ją iš gręsiančio mir
ties pavojaus išgelbėti. 
Reikia tik greitai prie Jo 
pulties!

Anksti prieš vidurnaktį 
jis paliko savo namus ir 
juose vieną savo žmoną, su 
mirtinai sergančia savo 
dukrele, ir leidosi eiti tam
siomis, neapšviestomis 
miestelio gatvėmis mažiu- 
tėlės bažnytėlės linkui... 
Jis buvo baisiai susirūpi
nęs ir dvasioje nupuolęs; 
tačiau pamąstęs, kad V. 
Dievas aiškiai mato šį taip 
didelį Jo garbei pasiauka- 
vimą, jis nepalyginamai 

! daug susiramino ir pasi- 
Mišloms, visiškai nublan-' guodė; baisi jo baimės, nu- 
ko... Kūčių vakarą krizio siminimo ir sielvarto sun- 
valanda prisiartino. GydyJki našta, staiga, tarsi,

i

Į
I

i! si, tik dar daugiau padi
dinti, ir taip jau didelę tuo 

Tel. Brockton 1612-W J momentu jo turimą nelai- 
' mę.

“Tamsta, Tėveli, patys 
matote”, aiškino jis kle-

Brockton Savings Bank
A MUTUAL SAVINGS BANK

Cor. Main and Court Streets

Brockton. Massachusetts

JOIN OUR XMAS CLUB

Brockton, Mass

Montello Package Store, Ine
ANTHONY YANKUNAS, Manager

Choice Alės, Beers and Wines

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ Ž

S. Barasevičius Ir Sūnus

bonui, “kad mano mažoji 
|: dukrelė, taip labai dabar, 
į yra susirgusi... Aš tikrai 
$ nežinau, ar galėsiu ateiti 
fa šv. Mišioms patarnauti, ar- 
| ne. Ji pagavo šaltį, ir gy-{ 
lydytojas tvirtino, kad jau 
!> pradeda Pneumonia ženk- 
•V lai rimtai rodytis...” 
< Mergaitės liga ištikrųjų 

išsivystė į Pneumoniją.
ĮiĮ Manning su save žmona 
į! per visą naktį be miego 
f! pas mažąją savo ligonę iš- 
? sėdėjo. Kai Šv. Kalėdų ry
žtas artinosi, ligonė dar 
J:blogesnė pasidarė, ir Man- 
<ningo viltis patarnauti šv.i

Seniausias šios valstybės lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas $

254 W. Broadway, Tel. Šou 2590, So. Boston, Mass. |
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537 S

S

tus!“ duodamas ženklą 
suskamba jo rankose var- ‘ 
pelis. “O galingiausias 
Dieve“, bebalsiai sušunka 
jis, aukščiausiame savo 
sielos susijaudinime, mal
davime ir su V. Dievu su
sivienijime būdamas. “Tu 
turi ir gali ją išgelbėti! Tu 
negali ją apleisti ,kad ji...” i 
Nejučiomis jo suvargusios 
akys pasriuva gailiomis a-1 
šaromis taip, kad jis vos. 
kunigą pas altorių besto-! 
vintį sunkiai tegali įžiūrė
ti. Nelaimingasis tėvas, 
tvirtai sujungęs savo ne-1 
laimę su Didžiąja šv. Mi
šių Auka, Paties Šv. Dievo 
Sūnaus nematomu būdu 
ant altoriaus per kunigo 
tarpininkavimą atliekama, 
jis aukoja V. Dievui visa, 
ką tik brangiausio savo 

Jis ko, ir jo siela nušvito tyru, širdžiai šioje žemėje jis 
raštinės, nekaltu linksmųjų šv. Ka- turi, už savo mylimąją du

krelę ir jos sveikatą. Karš
ta ir nuoširdi jo malda, ir 
gyvas tikėjimas ir viltis j 
sustiprino jį ir paguodė.1 
Dabar jis neabejojo apie į 
tai, kad tokia jo malda ir 
toks nuoširdus jo prašy-Į 
mas, galėtų būti pas V. 
Dievą atmestas!

Pasibaigus šv. mišioms, 
jis nusiskubino namo. Jo 
širdis smarkiai pradėjo 
krūtinėje plakti... Jo vei-j 
das ir baimės ir netikry
bės išbalo, o visas kūnas 
pradėjo, tarsi, drugio kre
čiamas, smarkiai drebėti...' 
Staiga su triukšmu ir bil
desiu, atsidaro pryšakinės 
jo namo durys... “Kas 
tai?!” Tai jo žmona, išgir-į« 
dusi jo pareinančio žings- :C 
nius, atbėgo ji pasitikti...!$ 
Bet ką ji jam dabar paša- 
kys. Tas trumpas momen- 
tas pavirsta jam ištisais!^' 
metais! Štai ji. Jos balsas J; Greetinas 
smarkiai virpa nuo di- Ji 
džiausio džiaugsmo ir su-įį'j 
sijaudinimo... •

“Jack, Jack! Mergaitė iš
gelbėta, išgelbėta!...” —su
šunka ji nesukontroliuoja
mu laukinio džiaugsmo 
pripildytu balsu, ir valan
dėlę daugiau nė vieną žo
dį nebegali ištarti. “Dr. 
Walsh tik ką išėjo, ir po jo 
akių, — įvyko nuostabi li
gonės ligos permaina, ku
rios gydytojas nesitikė
jo...“, vos kvapą beatgau- 
dama, kūdikiškai jam kal
bėjo jo žmona. “Dabar ji 
ramiai, tarsi, angelas kie
tai užmigo, ir visai norma
liai miegodama ilsisi... 
Skubink ,skubink!...” Jo . 
ranką pagrobusi, greitai.^ 
savo vyrą " siauru namų t; 
karidorėliu' ‘ nusitęsė ligo- •; 
nes kambarelin.

Tyliai jis atsiklaupė pasta 
ligonės lovutę, ir paplūdęsta

I

v •

• v •

Linksmų Šv. Kalėdų

Boston Street Garage
Automobile repairing of all kinds. We sėli Nash 

and Willys cars.
Gasoline Station — we sėli the best gas.

Peter Pilvinis

119 Boston Street So. Boston, Mass.
Tel. Gen. 9296

t i

to jas atvirai pasakė, kad tamsus debesys, nu švie- 
kūdikio pagalbai, visiškai sios saulutės šalin nuslin- 
nebėra jokios vilties... 
parėjo iš savo ] 
jau ir taip gana pailsęs ir ledų džiaugsmu, 
dvasioje nupuolęs; namuo-Į Pribuvęs vieton, 
se rado tikrai katastrofiš- jis kunigą aprėdė,

_  -    _ ! — « . • w

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

19 Arthur Street Brockton, Mass. Tel. 7748

Campello Co-operative Bank7'

Greetings
ROGER KEITHjr.

Insurance of Ali Kinds

Campello, Mass.

1

ALWAYS H AS CASH 
FOR

Home Mortgages

Two Plans, Rate 5V2%

Prompt Service On Ali Appljcations
•

Loahs On Pass Books, Rate 5% 
o

WE ALSO SELL DEFENSE BONDS 
o

For Any Financial Problema See

The Only Co-operative Bank 

In Brockton

i
i 
!

greitai 
ir išve- 

kas žinias! Kiek jis supra- dė pas altorių šv. mišioms, 
to bendros padėties rim- Linksma, angeliška šv. 
tumą apie jo tarnavimą mišių nuotaika dvasiniai 
rytą šv. Mišioms, nebega-; jį sukaupė ir jo dvasią prie 
Įėjo būti nė jokios kalbos...'Šv. Kūdikėlio V. Jėzaus 

“Kaip sau nori, Maryte“,! pakėlė, tačiau jo minčių, 
sušuko jis savo žmonai. Aš 
negaliu Tamstą vieną to
kioje valandoje su mergai
te namuose palikti! Juk 
Tėvas Artcher, aiškiai ži
no, ką šį kartą mano ne- 
pribuvimas reiškia...“

“Jack, Tamsta būtinai 
turi eiti! Juk Tėvas Art
cher Tamstos tikisi ir lau
kia! Nebūk taip šališkas ir 
neapvilk jo“, rimtai su
šunka susijaudinusi jo 
žmona, į jį atsisukusi, žiū
rėdama žemyn į lovutėje

vis tik dėl to, nuo mylimo
sios jo dukrelės ,kuri da
bar jau gal paskutinį savo 
kvapą iš krūtinės baigia 
išleisti, nebeįstengė nu
kreipti. “Kas bus, jeigu 
jį...“ iš baimės nebaigė 
mąstyti, Juk jis neturėtų 
progos ištarti jei nors vie
ną mylimą žodelį, nė išgir
sti iš jos stingstančių ne
kaltų lūpyčių, paskutinį 
atsidūsėjimą ir ištarimą 
“tėveli!“

“Sanctus, Sanctus, Sanc-

e t

į

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ į
•■! 

K. BUDRECKIS V. TAUTVAISA

Tel. So. Boston 9210

■

Sullivan, Ine. $

IŠios šalies ir importuoti gėrimai yra par- 
duodami žemomis kainomis. £

Pristatome į namus veltui.

295 W. Broadway,

Tel. ŠOU 9772 So. Boston, Mass.

TAUNTON, MASS

Bostock Furniture Company |

CHRISTMAS GREETINGS |

Gifts for all the family at lowest possible į. 
prices :•

10-12 Trescott Street Taunton, Mass. <į
"Your Store" |

| Strand Cafe, Ine
$ Good Food — Good Liąuor 

;Į Good Service
| 374 Broadway,

So. Boston, Mass. į

I
įCahill Motor Company

’ Dodge Plymouth Sales & Service 
Dodge Trucks New and Used Cars

• r'i t»'- s *.<4 y.-, i 2

69 Nori h Main St., Brockton, Mass. tel. 2342
'Zg'Čg’-^g’-.žg'^g'^g'AgrAg'

•. v

;•«1
Weir Co-operative Bank

Office: 43 Taunton Green, Taunton, Mass. I
•N

Ii
W. W. DOHERTY, Treas.

LAWRENCE, MASS.

Greetings

Arlington Trust Company
r? k

H‘H -. ~ C g 36 į!
Lawrence, Massachusetts |

I
r £gr.ZgriZg'.Zgr.^ ."^■.Zg’r-*:~g'fg’'f.g'''-»''g’<'.g-.-.g''~-grfg'<g>rf'>
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Rytinių Valstybių Žinios
MEW BRITAIN, CONH HARTFORD, CONH

9

t j i

DARBININKAS —- 16

Z;a Tfcankful-Be Merry-Be Happy-Because You Live in America

SVFAKI SULAUKĘ 
ŠV. KALĖDŲ!

Gruodžio 7 d., 3941, Švento

dėl

i 
Į 
' Jono Evangelisto draugija tu- 
■ rėjo metinį susirinkimą, Lietu-

Šv. Kalėdų metu visur skam- vių parapijos salėje, kampas 
ba: “Garbė Dievui aukštybėse, Broad St. ir Capitol Avė. Salė 
ramybės geros valios žmo- buvo pilna narių. Visus dalykus 
nėms”. Bet, deja, šiandien ra- aptarus, išrinko valdybą
mybė ant žemės yra naikinama. 1942 m. Pirmininkas— V. Brin- 
Pasaulis užsiliepsnojęs karu, ga, vice-pirm. — J. Petrukevi- 
kuris jau pradeda pasiekti ir čius, protokolų rast. — E. Mon- 
mūsų antrąją tėvynę 
riką.

i
Tad sulaukę sveiki ir gyvi šios 

reikšmingos šventės, sukaup- 
kim savo širdis prie Kūdikėlio 
Jėzaus, kad jis suteiktų ramy- s - 
bę pasauliui, kad prašalintų ka-jai ~ f Busilas į V Labeckas 
ro debesis nuo
Melskimės ne tik šioje šventėje, 
bet kasdien nors mažą valandė
lę, prašydami Dievo ramybės ir 
taikos. Malda yra galingesnė už 
visus karo pabūklus. Kaip 
skaudu yra pažiūrėjus į žmoni
ją, kad žmonės tiek daug rūpi
nasi apie savo reikalus, o apie 
Maldą ir Dievą pamiršta.
pasaulis būtų buvęs maldinges- rili randasi virš 400. Taigi yra 
nis, tai šiandien šitų pragaištin-Į Patartina kiekvienam lietuviui 

Tad kol prisirašyti prie šv. Jono
taisy-j

Ame- čiūnas, fin. rašt. — J. Barolis. 
j Trečias rašt. — J .Kemežis, ižd. ■
— P. Elijošus, iždo globėjai —

i V. Gauba ir B. Baliukinas, 1 '
maršalka
sargas — T. Damulakas. Teisė-

E. Misiūnas, durų

I

mūsų šalies. ir J Mončiūnas. Sąryšio atsto- 
i vai — A. Matukaitis ir K. Va
leckas. Lietuvių gynimo komi
tetas — S. Gaučas ir S. Badvvi- 
chus. Vienybės komisija — B. 
Baliukinas ir K. Kasmonaitis, 
korespondentas — J. Zablaitis. 
Reikia pažymėti, kad Švento Jo
no Ev. Draugija yra didžiausia 

jej draugija šioje apylinkėje. Na-

gų karų nebūtų buvę, 
dar gyvybė mūsų plaka, 
kim kelią Viešpačiui.

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Šv. Andriejaus parapijos va
karienė įvyks gruodžio 27 d., 
tai yra trečią dieną Kalėdų, 
parapijos salėje. Prasidės 8 vai. 
vakare. Bus šokiai ir įvairūs ki
ti pamarginimai, parapijiečiai 
yra kviečiami dalyvauti ir 
draugiškai praleisti laiką ir pa
remti parapijos reikalus. T. M.

Are” — Tschaikovvsky — Miss( Yodelling Song, Popu’.ar Song, 
Stevens and Orchestra. j and Waltz

De ‘Walt°n — Orchestra.
I Sweetest Story Ever Told — 
•Stults — Miss Stevens. Chorus 

„ and Orchestra.— Or-i
’ March Slav — Tschaikovvsky 
j— Orchestra.

Choco-| Our God, Our Help in Ages 
Good — Croft — Miss Stevens, 

Chorus, Audience and Orches
tra.

NEW HAMPSHIRE

from “Facade”

My Hero from “The 
late Soldier” — Straus; 
Day, Susanne — Delibes 
Miss Stevens and Orchestra.

Waltz from “Coppelia” 
libes — Orchestra. .

Scherzo from “Scotch” Sym- 
phony — .Mendelssohn 
chestra.

Lemay Furniture Company

BU Y U.S. DEFENSE BONDS AND STAMPS

i

Ev 
draugijos. Yra gera, pašelpa li
goje ir pomirtinė išmokama tin
kamai. Prisirašykite prie Šven
to Jono Evang. Draugijos, o bū-! 
site kiekvienas patenkintas.

J. Bijūnėlis.

ELIZABETH, H. J

Šv. Kazimiero draugija

Šv. Kazimiero draugijai suėjo 
50 metų nuo jos įsikūrimo. Savo 
Jubiliejų apvaikščiojo sekma
dienį, gruodžio 21 d. šv. mišio-

Grosernės Savininkas

Linksmiausių Šv. Kalėdų

South Boston Supply Co
VINCAS SKUDRIS, Savininkas 

Įvairūs geležiniai daiktai—sienoms popiera, 
dažai ir kiti dalykai.

385 W. Broadway, South Boston, Mass.

Linksmiausių Šv. Kalėdų
VLADAS J. JAKŠTAS

308 W. 4th St., So. Boston, Mass.
Telefonas ŠOU 1224

“Where Good Furniture Costs Less"

70 Parker Street Gardner, Mass.

Greetings

Leominster Federal Savings and 

Loan Association

12 Main Street Leominster, Mass.

Season's Greetings

East Boston Savings Bank
Ine. 1848

Lile Savings Bank Insurance Dept.
10 Meridan Street East Boston, Mass.

f 
C

mis 9:00 v., laike kurių nariai 
priėmė šv. Komuniją.

Prie šv. Kazimiero draugijos 
priklauso daug garbingų Eliza- 
beth kolonijos lietuvių. Jų tar
pe yra nariu visų gerbiamas ir 
mylimas klebonas kun. J. Simo-! 
naitis.

Šv. Kazimiero draugija įsikū
rė gruodžio 13 d., 1891 metais. 
Pirmoji tos draugijos valdyba 

i buvo: Vincas Ambrozevičius — 
pirm.. Matas Bražinskas — vice 

jij pirmininkas. Vincas Kalinaus- 
^^b^^b^b^A> j kas — protokolų sekretorius. 

Juozas Vaičiulis — iždininkas, 
; Simonas Makauskas — finansų 
sekretorius, iždo globėjai — 
Povilas Pikutis ir Adomas Ba- 
barkas.

Šv. Kazimiero draugija pačioj 
pradžioj nusistatė, nors pašai
pūnė draugija, eiti Bažnyčios pė
domis ir remti visą katalikišką
jį darbą. Būdama katalikiška 

[draugija buvo nusistačiusi savo 
principus išlaikyti. Todėl, ka
dangi lietuviškos parapijos tuo 
laiku nebuvo .tai pirmąsias me
tines mišias užprašė pas sve
timtaučius ir tam tikslui buvo 

’ išrinktas komitetas iš Vinco 
I Ambrazevičiaus ir Simono Ma- 

! kunsko. kurie ir sutvarkė tuos 
I reikalus.
! 
!

ras rengiasi, mokydamasis nau
jas lietuviškas giesmes.

Sausio 4 d., parapijos svetai
nėj bus vaidinimas “Ant Be
dugnės Kranto’’. Vaidiintojai 
gerai pasiruošę. Pelnas bus pa
rapijai. Visi kviečiami šį vaidi
nimą pamatyti.

Kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
lankėsi po parapiją, parapijie-

BROCKERT’S
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.

cas Kalinauskas, Juozas Raibi- 
kauskas, Vincas Ambrazevi
čius. Jie daro visas pastangas, 
kad suradus lietuvį kunigą ir 
sutverus parapiją.

Šv. Kazimiero draugija per vi- 
;są savo gyvavimo laiką rėmė 
visus parapijos reikalus ir ne
nustojo rėmusi. Taip anais me
tais. kuomet buvo statoma nau
ja mūrinė bažnyčia, jie, be ben- čiai labai gražiai priima ir sū
drų aukų, įtaiso vieną altorių teikia auką dėl parapijos, 
savo vardu.

Dabartinė Valdyba susideda’ privatišką
iš sekančių asmenų:
Gausis
Kaleinikas — vice-prezidentas, 
Kazys Vaičiulevičius — finan
sų sekretorius, Antanas Kliuč- 
nikas — protokolų sekretorius, 
Povylas Kirvilevičius — kasie- 
rius: Augustinas Drečeris ir 
Jonas Bagočius — kasos prižiū
rėtojai ir Jurgis Bieliauskas — 
maršalka.

Džiaugiamės, kad šv. Kazi
miero draugija susilaukė auksi
nio jubiliejaus ir linkime 
giausio jai gyvenimo.

<4^,

ij. Greetings
i; NASHUA AUTO COMPANY, Ine.
it 283 Main St.. Nashua. N. H.

GENERAL MILLSINC.
Farm Service Division

If its for the Farm, See Farm Service

I

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.f 

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Muz. A. Stanišauskas atidarė 
muzikos studiją.

Juozas '387 Warren St. Kurie norės stu-
— prezidentas. Jonas ’ dijuoti muziką, tegul kreipiasi 

šiuo antrašu arba pašaukia te- 
lephonu dėl susitarimo 4-7276. 
Taipgi jis ir į namus atsilankys 
pas studentus.

Bridgeportiečiai šiuo laiku 
labai susirūpinę karu.

Bridgeportiečiai taip pamilo 
Dainų šventės programą, ypač 
jungtinį chorą, kad visi klausi
nėja. kada bus vėl toks dainavi
mas. Pasirodo, kad buvo žmo
nių pilna svetainė, bet kaip nu- 

; girsti nuo kitų, tai nebuvo nei 
.pusė Bridgeporto lietuvių kon
certe, kurie dabar gailisi. Šis 

į koncertas davė gražaus pelno 
parapijai ir chorui ant kelionės. Į J
Choras dabar rengiasi į Hart-v L^reetingS

šv. Juozapo parapijos Vyčių. sausio u Rur bus SUVER BROTHERS CO.
choras, vad. komp. A. Aleksiui,.^ . . , _ _ • , - •., , .... i Damų švente. Linkėtina jaum-lišpildys kalėdų giesmių ir įvai-i ... x. . ,. mui dainuoti iri_______  Inų damų programą Kristaus ....
Gimimo dienoje. 2-2:30 val.igaUtl SU parapi)mlU ch»r'» 
po pietų, iš WBRY (1590 kc.) 
radio stoties.

Apart choro dainuos solistai 
ir solistės. Bus išpildyti duetai i 
ir kvartetai. Švenčių pasveiki
nimo žodį tars klebonas kun. J. 
J. Valantiejus. Prie progos vi
siems šios radio programos rė
mėjams ir klausytojams

Nashua, New Hampshire ;;

t? 
g

VATERBURY. CONH.

ti 
i

ii-

KALĖDŲ RADIO PROGRAMA

Jos buvo atlaikytos 
pirmą kartą kovo 13 d., 1892 m. 

Pirmoji susirūpino lietuviškos 
parapijos organizavimu šv. Ka- I 
zimiero draugija ir tam tikslui 
išrinko sekantį komitetą: Si
monas Makauskas, Juozas Vai

čiulis, Jonas Špakauskas. Vin-

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modernišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto
ma guma pagelbės švelniai, bet tik
rai. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekant} rytą Ukrai jausite 

I palengvinimą ir vėl jausitės puikiai.
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

10c

linki

jungos nariais.

Claremont National Bank

Claremont N. H.

įf..................— -
;5 Greetings of the Season
| SMITHS, Ine.

$ Laconia, N. H.

lietuviškai drau-^M Fruit - Produ.ce Grocery Dep t. Beer & Ale
įi

FORDO RADIO 
VALANDA

me linksmų Šv. Kalėdų ir Lai-Į dainavusi
mingų Naujųjų Metų! Lyra.

BRIDGEPORT, CONH

Praėjus Dainų šventei, kurt 
labai gerai pavyko laukiama 
šv. Kalėdų. Šv. mišios bus taip: 
Bernelių mišios bus 6 vai. ryte, 
po to bus 9, 10 ir 11 suma. Cho-

Sekmadienį, gruodžio 28 d., 9 
vai. vakare iš WBZ girdėsite 
Fordo radio valandoje pagarsė
jusią Metropolitan Operos ar
tistę Risė Stevens, kuri yra 

i su pagarsėjusiu ju
damųjų paveikslų artistu Nel- 
son Eddy “The Chocolate Sol- 
dier”. Taipgi dalyvaus ir pui
kiai išlavintas choras, vadovys
tėje Sir Thomas Beecham. 
grama susidės:

Overture to La Scala di 
— Rossini — Orchestra.

Adieu, forets from “Joan of

Pro-

Seta

■

K
l

177 Granite Street Manchester. N. H. į

QUINCY, MASS.

f Greetings 

from

{i

l į»

i

DEPARTMENT STORE S

Quincy, Mass.




