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. .Pl?,eš Pal Šv- Kalėdas iš-: VOL Xxvil — No. i. 
ėjo iš spaudos naujas žur
nalas "šv. Pranciškaus ~~ w. . _ , _ ,
varpelis”. Turiningas ir Bažnyčiai Padare Didelius 

Nuostolius Philipinų

TEL SOUth Boston 2680 TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

gražus.
“Šv. Pranciškaus Varpe

lį” leidžia ir redaguoja at
vykę iš Lietuvos Tėvai 
Pranciškonai, kun. Justi
nas Vaškvs. “Šv. P. P.”

Sostinėje
Manila — Katalikų Baž- 

v o D,„nyčia, kuri nuo pat pra-
Vaskys, Sv. P. P. j^įog stojo apsigynimo 

Lietuvoje redaktorius, ir karan prįeš japonus Phili- 
kun. Juvenalis Liauba. pįnuose) daugiausia nu- 
Spausdinamas Darbinin- kentėjo. Daug katalikų 

spaustuvėje. kunigų, kurie ėjo kapelio-ko
‘Sv. Pranciškaus Varpe- pareigas, daug seserų 

lis yra tai tęsinys to Var- vienuolių, kurios atlikinė- 
pelio , kuris buvo leidžia- jo siaugįų pareigas, žuvo 
mas Lietuvoje, o tik bolše- nuo prįegO šūvių, 
vikams okupavus Lietuvą Philipiniečiai slėnėsi nuo 
ir užgrobus visą Pranciš- prįegO bombų bažnyčiose, 
konų turtą turėjo sustoti Todėl japonai smarkiau-
eJ§s- . w . šiai bombardavo bažny-

Naujo žurnalo redakci- į čias. Daug žmonių žuvo 
jos ir administracijos a- bažnyčių griuvėsiuose, 
dresas: Šv. Pranciškaus Japonai sunaikino bom- 
Varpelis, 1532 Magnolia bomis istorinę Šv. Domi- 
St., Pittsburgh, Pa. Prenu- nįnko bažnyčią, pastatytą 
meratos kaina $1.00 me- 1588 metais. Apskaičiuo- 
tams. Pavienis numeris 10 jama, kad japonai padarė
centų. $2,000,000 nuostolių. Dide-----

Patartina visiems lietu-. įįs pavojus buvo milijoni- 
viams užsisakyti naują njaį Manilos katedrai ir 
žurnalą “Šv. Pranciškaus šv Tomo universitetui,

ANTRADIENIS (Tuesday) SAUSIO (January) 6 D., 1942 M.

Meksikos prezidentas Manuel Avila Camacho, vaizduojamas, kada 
jis atsiliepė į tautą dėl pusrutulio vienybės, kai Jungtines Valstybes už
puolė klastingas priešas. Jis pasisakė, kad remsiąs Jungtines Valstybes. 
Daug kas pranašavo, kad jis paskelbsiąs japonams karą, bet jis karo ne
paskelbė.

Varpelį”. Paremkime nau 
ją lietuviškos katalikiškos 
šeimos narį.

bet tos įstaigos tapo ap-
Popiežius Gavo S300,000 Iš 

Jung. Valstybių Šelpimo Fondui
Britai Metė Bombas Ant 

Tripolį IrNaples

Jung. Valstybių Karo Jėgos 
Laimėjo Kovą Su Japonais

Užmušta 700 Japonų
VVashington, D. C., sau- raudonieji apsupo 8 vokie- 

sio 5 — Karo departmen- čių divizijas. Možaiskas y- 
tas praneša, kad gen. Mac- ra 57 mylios nuo Maskvos 
Arthur vadov a u j a m a į vakarus.
Jung. Valstybių ir Philipi- Raudonieji atsiėmė Bo
nų armija atmušė japonų rovsk miestą. Sakoma, 
puolimą ir jiems uždavė kad besitraukdami naciai 
skaudų smūgį. Užmušta turi didelius nuostolius, 
mažiausia 700 japonų. -------------
Kautynės vyko šiaurvaka- 200,000 Lenkų Kareivių 
nneje Mamlos dalyje. > nlie;- t 

Tuo pačiu laiku Corregi- ■'USIJOJ^ rflrUOStl^ hOV3l 
dor tvirtovių garisonas Prieš Vokietiją
nušovė dar kėturius japo- _______
nų bomberius. _ Senatorius Nowak iš Mi-

Japonai, laimėję pirma- chigan, kalbėdamas ame- 
sias kautynes, tikėjosi vi- vikiečiy lenkų susirinkime, 
siškai nugalėti Amerikie- Bostone, pareiškė, kad 
čius ir Philipinieeius. Ta- 200,000 lenkų kareivių Ru- 
čiau apsivylė. Alijantai ga- sįjoj stos į bendrą frontą 
Ii greitu laiku pradėti o- prieš Vokietiją, 
fensyvą.

JUI|a- jcipimu i ui ui ja-K
“Darbininko” redakcija įkurtas 1611 m. ------------------ kiai bombardavo bombo-

sveikina “Šv. Pranciškaus šv Rožės kolegija, pa- Vyskupų Komitetas Suteikė Pagalba mis abiejose Viduržemio 
Varpelio” leidėjus, redak- statyta 1869 m. ir vado- \t • r? . ° Jaros pusese, būtent, Tn-
torių ir linki geriausių Vaujama Šv. Vincento de rNUteriOtai Europai polį ir Naples, ir Libijoj,
sėkmių. Paulio Labdaringų Sese- -------------

“Southeast Air Corps labai nukentėjo nuo VVashington, D. C. — nukentėjusių nuo karo 
Training Center News” jaP°nU bombardavimo. NCWC praneša, kad Po- Graikijoj, $20,000 — An- 
praneša kad 95-tame mo- Taipgi japonai labai daug piežius Pius XII išdalina glijoj, $20,000 — Skandi-

Raudonie ji Kau jasi Su 
Naciais Možaisko 

Apylinkėje

Rusai Atsiėmė Belevą

i Kaip žinoma, kada rau- 
! donieji užėmė Lenkijos 
į dalį, tai kareivius ir kitus 
j pareigūnus ištrėmė į Sibi- 
,rą, kaip kad ištrėmė iš Pa- 
j baltijo valstybių. Lenkijos

Londonas, sausio 5 — Iš valdžia, kuri yra susida- 
Švedijos praneša, kad rau-' rius Anglijoj, pasirašė sū
dome ji smarkiai kau jasi tartį su Sovietų komisa- 
su naciais Možaisko mies- rais. Tokiu būdu “išlaisvi- 

Rau. to gatvėse. Sakoma, kad: na” lenkų kareivius.___ Maskva, sausio 5
komame eskadrone yra la- nuostolių padarė Šv. Kata- $300,000, kuriuos Jis gavo navijoj, $20,000 — Pabal- donieji atsiėmė Belevos 
kūnas kurio pavardė ir knos kolegijai, Šv. Domi- iš Jung. Valstybių Vysku- tijo kraštuos^*$20,000 — miestą, nustumdami na- 
vardas Antanas I Moro-rn*nko Seserų įkurtai 1698 pų komiteto, daugiau kaip Prancūzijoj, ir S25,000 — cius 100 mylių nuo Mas- 
zas Jis yra tarnavęs Lie- m- Daug mokinių žuvo tuzinui Europos kraštų Belgijoj, Olandijoj ir Lu-kvos pietiniame fronte.' 
tuvos aviacijoje ir gavęs griuvėsiuose. nukentėjusiems nuo karo xemberge. Sakoma, kad vokiečiai
atostogų atvyko Ameri- Vėliausiai tapo sunaikin- žmonėms šelpti. Taingi Šv Tėvas paskv- KaluSos apylinkėje prara-
kon. Kada bolševikai už-u Šv. Juan de Letran ko- Jung. Valstybių Vysku-r? 543 kaį jaug do 2300 kareivių — 800 už
plūdo Lietuvą, tei Marozas leSDa. ku"« vadovavo Do- pų Komitetas gruodžio fonda sklįbotam šeipimui mušta ir 1500 sužeista, 
nusprendė pasilikti Ameri- mininkonai Sv. Juan de mėnesio pradžioje pasiun- žmoni -
koje. Amerikos aviacijoje ^^an koleg.ja buvo k tę į>° .sve"t[enybe‘ PoP'e; Kaip jau buvo rašyta
Antanas Marozas turįs jau kuTrta 1630 “• t .. z»" PmiJKH minėtą sumą. Ju Valstvtė Vyskupų NAUJOJE ANGLIJOJE

bombarduojant "S“ kyrėSo išginti Len- * -tadi^Io į sekma- Anglijos premieras Chur-įkad visi pasirašė minimą
kordą ir 4 kartus sokęs iš . tureio išvežti visus kiioi Jis taiDri naskvrė ky sta ą sumą selpi_ dienį naktį ir sekmadienį chill po ilgų pasitarimų sutartį prieš ‘ašį
iektuvo SU parašiutu. Juo- §2(^000 knkamT Airtfoi^r mui lietuvių’ nukentėjusių įvyko smarki sniego aud-
mi didžiuojasi visas eska- bgomus is sv. rovno ilgo $2U,ow lenkams Airijoj, ir nuQ karQ Paskirt į suma * * J .
rJrnnas nines, kurią pnziurejo Ma- per du kartu paskyrė po ra- rrisnis° o eonai gnu
‘-----  i ryknoll Seserys. i $15,000 lenkams pabėgę- vvskupus lietuviams pabė- m°' Vl^udienį kartu

• Sulig naujo karo tar- Katalikų kunigai, sese- liams Portugalijoj ir Rusi- p • ■ - - snie?u buvo ir lietus. Del
nybos įstatymo ,kuris pa- rys ir katalikai pasaulio- joj. Vyskupas Juozas Fe iams Puiriuose ras keiįaj įr gatvės buvo la-
liečia vyrus nuo 18 ligi 64 nys ir jų įstaigos, nežiū- Gawlina, lenkų armijos uose’ ________ bai slidūs. Pirmadienį,
m. amž. užsiregistravimui rint didelių nuostolių, au-: Rusijoj generalis kapelio-____________ ___ sausio 5 d. pasirodė kiek

26 Valstybes Pasirašė Sutartį
-r

Nedarys Atskiros Taikos Su Hitleriu 
ir Jo Sąjungininkais

VVashington, D. C. — Pe^bės departamentas priimi- 
reitos savaitės pabaigoje nėjo kitų valstybių užsie- 
Prezidentas Rooseveltas ir , nių atstovus ir manoma,

diena numatyta vasario 10 ko jasi ir globoja karo su-! nas, Šv. Tėvo įgaliotas pa- 
d. Aišku, kad dabar turės žeistuosius. Mažiausia 200 skirstyti aukas lenkams

VILKAI UŽPUOLĖ 
TURKIJOS KAREIVIUS

registruotis vyrai nuo 18 katalikų kunigų ir tikin- 
m. ligi 20 ir nuo 35 ligi 64J čių jų aukoja savo kraują, 
Nes kitus vyrus įėmė pir- kuris panaudojamas su- 
mo drafto įstatymai. Da- žeistiems kareiviams, 
barti nis karo tarnybai am
žius įstatymais numaty
tas nuo 20 ligi 44 imtinai 
ir manoma, kad tas užsire
gistravimas duos armijai 
dar 25,000,000 vyrų.

JAPONAI UŽĖMĖ MANILĄ- 
PHILIPINŲ SOSTINĘ

dienį naktį ir sekmadienį chill po ilgų pasitarimui sutartį prieš
pasiraė sutartį, kurioj pa-i Lietuvos atstovas taip 
sižadėjo nedaryti atskiros pat lankėsi J. V. valstybės 
taikos su Vokietija, Japo- departamente ir pareiškė 
nija, Italija ir jų sąjungi- pilną pasitikėjimą Ameri- 
ninkais, kol nebus laimė- kos ginkluotom jėgom.
tas karas. Tą sutartį pasi- p «|« j &dmt 
rašė be jau minėtų valsty- PABĖGĖLIAI IS AltlHl- 
bių dar kitos 24 valstybės. IOS NUSTOJA PILIETI- 

Jung. Valstybių valsty- NIŲ TEISIŲ
C. —

saulutė ir nušildė nemažai
sniego.

So£neS s: Japonai Terorizuoja
nnn siaučia alkam vilkai. Kai- » . *ir kroatų, $30,000 šelpimui , . v A • v»

----------- - ------------------- kuriose vietose užpuolė A mPflKlPfII IC
kareivius. Vilkų siautimas MIIlVl IfMCliUj
esąs dėl nepaprastai dide- ____________
lių šalčių ir gilaus sniego,
kokių nėra buvę per pasta
ruosius 25 metus.

Visi Baltieji Bus Internuoti

Washington, D.
Jung. Valstybių karo de- 

' partamentas paskelbė, jog 
pabėgėliai iš armijos nu
stoja visų pilietinių teisių, 
pągal veikiančius įstaty
mus karo metu. 

i Pabėgėliai negalės užim
ti jokios Jung. Valstybių

VVashington, D. C.,—Ma- pateko į japonų valdžią, 
nila, Philipinų sostinė, ir Jung. Valstybių ginkluo- JAPONIJOS ATSTO Washington, D. C., sau-

* Prancūzijos laivyno pa- karo laivyno bazė Cavite tos jėgos, vadovaujamos 
sididžiavimas, tai buvo jų gen. McArthur, tvarkiai
laivas Normandie. Kada paimti 12,000 kareivių, pasitraukė į naujas pozici- 
Prancūzija išėjo kariauti Įdomu pažymėti tas, kad įas
prieš vokiečius, tai laivas Prancūzai nesipriešino pe

sio 5 — Gen. Douglas Mac-' filipiniečius 
VAI TURĖJO APLEIS- Arthur praneša, kad japo-, Valstybių. 

TI WASHINGTONĄ nai “susiaurina baltųjų 
---------- žmonių teises” Philipinų

Japonai bando atitraukti vyriausybės žinioje ir ne-4 nrniAC’ nmidATia lAl/JAmiC’ yni _
nuo Jung.

PRIEŠŲ PILIEČIAI
Iš Washingtono praneša, sostinėje, Maniloj, kurią jung Valstybių teisin-

galės naudotis jokiomis pi
lietybės teisėmis.

Normandie buvo atsiųstas?rėmimui, tik prašė, kad .-^ar5 į kad Japonijos specialus ‘jie užėmė pereitos savaitės gUmo depsirtmentas įsakė,
saugomo sumetimais į nebūtų nuleista Prancūzi- ’ nAę.11Q;inn;nA Tnntr' < ta^°S pasiuntinys Sa- pabaigoje. visiems nepilieČiams japo-
New Yorką, kur jis ir ilsė-jos vėliava nuo laivo stie- Varn on Tuną ?buro Kurusu ir Japonijos Sakoma, kad nei vienas

ambasadorius Nomura su baltas žmogus negali pasi-

Naciai Vėl Bombardavę 
Maskvą

• • i- • T ir , * v i- i- • i • , . , Valstybių karo jėgų. Jung.jos, ligi Jung. Valstybių: bo ligi laivą apleis paskuti- VaIstybi karo jg da. 
karas nebuvo palietęs. Da- nysis prancūzų jurininkas. bar yra įsisti rinusios Ma. 
bar kilus karui laivas Nor- Amerikiečiams sutikus pa- na„kAi
mandie perimtas šios ša- likti Prancūzų vėliavą ligi ‘jap!onai, už5me Manilą, 
lies laivyno reikalams, d bus galutinai laivas perim- smarkiai lž Corregidor 
uz jj atsilyginimas uzrasy- tas ir paskutinioji naktis gal limas nebu.
tas į Federal Court of prancūzų jūreivių Nor- VQ sekmin„as
Claims bylas, kurios bus mandie laive, buvo ypatin- s Cairo, sausio 5 — Britų
peržiūrimos po karo. Lai- gai apšviesta vėliava di- • Šiauliuose šiuo metu į ir Pietų Afrikos kariuo-

visu štabu turėjo išsikrau
styti iš VVashington, D. C. 
į Hot Springs, Va.

Britai Užėmė Bardią

Iš Berlyno praneša, kad 
naciai kovoja dieną ir nak- 

nams, vokiečiams ir_ita- gu raudonaisiais Mas-
Ar.- , - Lams’ syv*nantiems kvos fronte ir Krimo pu-

rodyti gatvėse. Pasiro- forma, VVashington, Ore- • , j Naciai bombar-
džiusieji gatvėse nušauna- gon, Montana, Idaho, Utah
mi. Teisės susiaurintos irįįr Nevada valstybėse su-' ________
vokiečiams ir italams. Visi nešti į policijos stotis ra-į • Kauno miesto komisa- 
baltieji žmonės būsią in-'dio setus, foto aparatus ir ras išleido įsakymą, ku- 
ternuoti, neatsižiūrint į jų įvairius šautuvus. ' riuo visiems, neturintiems
pilietybę. Toks įsakymas Vakari-1 darbo, įsakoma registruo-

Maniloj esama daugiau: nio pakraščio gyvento-. tis darbo biure. Šip paragi-
vas Normandie turi 83,423 džiuliu prožektorium. Tas veikia 11 lietuvių mokyk-'menės užėmė Bardią ir iš- 
tonus talppš įr kainuoja parodė, kad prancūzai išti- -k). Jose mokosi 3,100 mo-į laisvino 1,900 anglų karių, 
$60,000,000 dolerių. Jis kimi savo vėliavai ir sąvokinių, o pamokas dėsto 83, kurie buvo nelaisvėje šia-
bus apginkludtas ir galės tėvynei. .r. i mokytojai. 1 me Libijos uoste.

kaip 6000 baltųjų gyven
tojų, iš kurių 2000 ameri
kiečių ir šimtai moterų ir 
vaikų. j,urr

jams paliečia jau ir visos I nimas esąs . paskutinis. 
Amerikos priešu tautie- i Prieš vengiančius regis- 
Čius, kurie nėra šios šalies J truotis būsią b^ jatodainįs 
piliečiais. . iiųitasi žygių.



Antradienis, Sausio 6, 1942 m.

Žuvo 52,000 Japonų Kinijoje
Per T ris Dienas V y ko Kova Hunan 

Provincijoj
I

—
Chunking, Kinija, sau- pakto, kuris užsibaigė 

šio 5 — Kinijos vyriausia gruodžio 31 d., 1941 m. 
komanda praneša, kad Japonijos vyriausybės 
Changsha, Hunan provin- informacijos biuro virši- 
cijos sostinėje, per tris ninkas Tani pareiškė, kad 
dienas ėjo smarkūs mū- Japonijos santykiai su Rū
šiai japonų su kinais. Tik sija tebėra visiškai drau- 
per vieną dieną užmušta ir giški.
sužeista 30,000 japonų, o

I"
DARBININKAS¥5=—
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PRITRUKS DUONOS 
VOKIEČIAMS

per visas tris dienas už
mušta ir sužeista 52,000 
japonų. -----------

Japonai buvo priversti _JunS- Valstybių agrikul- 
netvarkiai pasitraukti. -tūros departmentas skel-

Keliolika aukštų japonų bia, j°& Vokietijai 1942 m. 
karininkų užmušta tose Patruks duonos. Nepalan 
kautynėse.

BOSTONO MAYORO 
INAUGURACIJA

kus rudens oras ir trūku
mas ūkio darbininkų su
trukdė naciams sudaryti 
gausią grūdų atsargą 1942 
metams.

Pirmadienį, sausio 5 d., 
Bostono mayoras Maurice 
Tobin priėmė priesaiką 
pildyti mayoro pareigas 
per 4 metus. Mayoras To
bin išrinktas antram ter
minui.

SOVIETAI PASKOLI
NO LENKAMS ŠIMTĄ 

MILUONŲ RUBLIŲ

Kada klastingas azijatas - japonas pasirodė koks jis “kultūringas” sa
vo smurtu užpuldamas šios šalies ramius piliečius ir kariuomenę, tai tuo
jaus Jung. Valstybių vakarinio pakraščio oro laivyno stotyse suurzgė 
tūkstančiai lėktuvų ir tik vienos akimirkos laukdami įsakymo pasirengė 
sutikti bet kokį priešo puolimą. Štai miškas lėktuvų priešui į svečius pa
sirengusių.

Maskva, sausio 5 — Pra 
neša, kad Sovietų komisa-

______ rų valdžia sutiko paskolin-
dienomis keli ti Lenkijos valdžiai užsie- 

piliečiai, vado- nyj 100 milijonų rublių, 
buv. leit.-gub. Lenkijos piliečių maitini- 

iškėlė kalti- mui ir išlaikymui Sovietų

Dabarties Bildesiuos gandę susilaiko nuo pirki
mo automobilių.

Valdžia gali paimti au-
. “ 7” „ ’tomobilius, bet kol kas to

Šiomis dienomis Amen- cijos ouvo užpultos, Ame- nepramatoma. Valdžia, 
kos Vyskupai padarė pa- rikos nuosavybės Buvo su-. jeį reikali apsigyni.
reiškimą, pavesdami visus naikintos, ir Amerikos muj H vigk imti 
Bažnyčios šaltinius Jung. žmonių gyvybes atimtos, užtai , konstitucij
Valstybių vyriausybei ir kada Jung. Valstybes dar turį atlvginti. Tačiau džl. 
atsišaukia į visus katali- dėjo

Lietuva Vokiečių ■Okupacijoje
■ 1

• Visoms Lietuvos aps- galima suprasti;4 kad Lie- 
kritims paskirti apskričių tuvos ūkininkai jau yra 
agronomai. Agronomų pa- gavę iš vokiečių įstaigų 
vardės tokios: Alytaus — parėdymus, kiek centne- 
Prockys, Biržų — Šukys, rių javų, bulvių ir pašaro 
Kauno — Sadūnas, Kėdai- jie privalo pristatyti iki 
nių — P. Valatka, Utenos tam tikro laiko (centneris
— Bričkus, Marijampolės lygus 50 kilogramų arba
— Aglinskas, Itfažeikių — 110 svarų). Tiems ūkinin- 
V. Dailidė, Panevėžio — kams, kurie pristatysią 
Indreika, Raseinių — An- produktus prieš terminą 
drašiūnas, Rokiškio— Ne- būsią duodama premija — 

i niškis, Seinų — Jakūnas, 1 kilogramas druskos už 
Šakių — Laukaitis, Šiau- kiekvienus 10 kilogramų 
lių — Mykolaitis, Švenčio- pristatytų produktų.
nių — Malčiūnas, Taura
gės — Ruksevičius, Trakų KT v x »» iu-& _ T _ ’ _ gens Nyheter paskelbė— Norkūnas, Ukmergės—
Skorubskis, Zarasų — Mi
kelevičius, Vilniaus — M.
Graužlys, Vilkaviškio —
Gilvydis, Kretingos —Būt 
kys. Dai“ pranešama,
Suvalkų apskrities agro
nomu
das. Kaip reiKia 
šios paskutinės apskrities 
agronomo paskyrimą, lie
ka neaišku, nes Suvalkai, 
žlugus Lenkijai, buvo pri
skirti prie Vokietijos.

• Švedų laikraštis “Da- 
leter” pas;

žinią, kad Šiauliuose karo 
valdžios sprendimu sušau
dyti du Lietuvos piliečiai: 
Zigmas Rimša ir Stasys 

"kad Vilūnas, kurie neva pri
sipažinę vedę špionažą so-

Daskirtas Tautvv- vietų Rusi50s naudai Prieš 
Kaip reikia suprasti _________

Jung. 
pastangas

kus, kad jie pilnai koope- karą. 
ruotų su vyriausybe, Die- Štai iš

Šiomis 
Bostono 
vaujant

- Francis Kelly
nimus mayorui Tobin, būk Rusijoje,
jo rinkimų kampanija nu- Keista, ar ne? Kaip tie
sikalto prieš korupcijos Lenkijos piliečiai atsirado . a . . . ..
praktikavimo įstatymą, t. Sovietijoje? Aišku, kad jie VU1 padedant, laimėti ka- džiausiąs patriotizmas, lo- 
y. išleido daugiau pinigų buvo ištremti, kaip kad y-i1^- jalumas ir pasiaukojimas
rinkimams, negu leidžia- ra ištremti lietuviai ir kiti Į Vyskupai pripažįsta tą tėvynės gynimui, 
ma įstatymo. Teisėjas iš okupuatų kraštų. J faktą, kad Amerikos pozi-
Brogna išklausė kaltinimų 
ir rado pagrindo leisti kal
tintojams iškelti bylą teis
me, reikalaujant prašalin-;

, -u.- turi atlyginti,
įsveng i;j.o, kas gajj įvykti ateityje, 

. neturėtų sulaikyti nuo pir-

• Per Kauno radiją buvo 
paskelbtas Vokietijos ge
neralinio komisaro Lietu
voje raginimas Lietuvos 
ūkininkams greičiau pris
tatyti priklausančius iš 
jų, pagal pristatymo prie-

• Lietuvoje sudaryta 
nauja apygarda, kurios 
priešakin atsistos vokie
čių komisaras. Jos centras 
yra Panevėžys. Į ją įeina 
Panevėžio ir aplinkinės 
apskritys. Lig šiol visos 
tos apskritys įėjo į Šiaulių 
apygardą, bet praktika 
parodė, kad ši apygarda 
vienam vokiečių komisa
rui yra per didelė.

Tokiu būdu dabar Lietu-
kur plaukia di- kim0. volę, javus, bulves ir paša- , . , , - -* va suskirstyta į 6 apygar-rą. Is atsišaukimo teksto , -. Tr., . tdas: 1) Vilniaus miesto, 2)

ti mayorą Tobin.
Mes tvirtai tikime,

teismas bešališkai išspręs 
šią bylą.

kad

JAPONŲ - RUSŲ 
PASITARIMAI

Wavell Paskirtas Vyriausiu
Karo Vadu Pacifike

• Į Amerikos žmonių gy
venimą karas atsilieps 
laipsniškai. Būtinųjų gy-

_______ venimo reikmenų čia nie-
Naujoje Anglijoje trūks- kam nepritruks. Dėl karo

TRŪKSTA CUKRAUS

VVashington, D
šio 5 — Pereitos

C., sau-1 komandieriu, o gen. 
savaitės j Chiang paskirtas vyriau- 

pabaigoje Prezidentas] siu karo vadu Kinijoj. 
Rooseveltas, Anglijos pre
mieras Churchill ir kitų 
sąjungininkų atstovai su
sitarė suvienyti karo va

šiomis dienomis Kuiby- 
ševe įvyko tarp Japonijos 
ir Rusijos pasitarimai dėl’dovybę prieš priešus, 
atnaujinimo žuvininkystės;

Juozas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 VVashington Blvd.
BALTIMORE, Md. 

TeĮephone Piaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

Gen. Sir Archibald P. 
;Wavell, Britų įžymus ka- 

. ro vadas, pasižymėjęs kau
tynėse Libijoj, paskirtas 
j vyriausiu sąjungininkų
į karo laivyno ir žemės jėgų 
I vadu Tolimojo Pacifiko 
plote.

Maj. Gen. George H. 
Brett, amerikietis, Army 
Air Corps vyriausias va
das, paskirtas vyriausiu

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

i
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HARVEY BROTHERS
Generalis Taisymas Automobilių

Newell Court Tel. 3686 Greenfield, Mass.

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti 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 Broadvvay, South Boston, Mass.
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stengiasi prancūzams ge- Vilniaus krašto, 3) Kauno 
rintis ir iš to galų gale miesto, 4) Kauno krašto, 
prancūzų tauta pasinau- Šiaulių krašto ir 6) Pa- 
dos ir jos atgijimas pusė- nevėži° krašto.
tinai tikras. į _ 3

_____________ į • Pranešta, kad visoje
• Netrukus po to kai Lietuvoje išsiplėtė pasiuti-

prasidėjo karas Pacifike ir mo k^a» kur^ skleidžia li
kai Anglija ir Amerika nu- sėimminkų šunys,
kentėjo pirmuosius smū- Ta liga. LieJ^v? je susi^ 
gius, tai Londone užsimin- Jau virs L000 zmomų. To

ta cukraus. Sakoma, kad cia niekas nealks, niekas
cukraus trukumas susiaa- nebus nuplyšęs, niekas ne
rė todėl, kad'kaikurie žmo- bus basas, niekas nebus be
nės po daug prisipirko at- pastogės. Bet laikui bė-
sargai. Bet tikro trūkumo gant gali trukti kaikurių
nesą. j pertekliaus dalykų. Ims

, trukti automobilių, gazoli- Pereito pasaulinio karo • , . . . .. x • x t . , no ir visokių gaminių, ku- metu taip pat laikinai ba- ri„
vo cukraus trūkumas. rių medžiaga reikalinga
_ „ . , _. . . karui. Ims trūkti ir visaiDaug žmonių turėjo pnsi-,išnyks įvairūs nebūtinai
pir ę po svarų ir au- g^wenįmuį reikalingi daik-
giau cukraus atsargai. . °b b tai. Toliau nemalonus reis-

„ , , . Jeigu dabar kaikur truk- kinv<. knd v^ik vitais didžiosios valstybes sta cukraus normaliam , bus T’s’ kad vdl. v
Dasirašė sutarti kad kilus -x CUKrau\ nemanam šokių reikmenų kainos pasirase sutarų, Kaa klius vartojimui, tai tik dėka kils Bet kartu ir aIeos 
karui, kariaujančios jėgos x;pnic. knr;P nprka atsar- 7. , . , , ,7 1 aigosnepultų ir nešauktų aa”S’ kUne P~ siek tlek k“s- Yra aPaka-
miestų, kur nėra militari-. pali_a<! daivkoc kaH c^uojama’ ,kad palyginus 
niu stovvklu nei aDffvni- Gahmas dalykas, kad algas ir kainas, dabar dar- 
moiėam Ta sutartina' pritruks ir kitokių produk- bininkai geriau uždirba, 
pas.ras.us ir Japonija. dideliais ,^gu praėjusio karo metu.

Innrr \/o I C’T i r Km Irorpi iro _ • A

Japonai Nesilaiko Hague 
Sutarties

Kaip žinoma, 1907 me

Jung. Valstybių karo va-^eikall va|džlrjs įsikl2 
dovybe paskelbė, Kad Ala-g

tinė vra “atviras mies-tų P kt dauSiau- negu ja, karą pralaimėjusi, tinę yra atviras mies reikia Reikia žinoti, kad
tas . Pagal sutartį japonai toRio «trūkumo„ dau. 
neturėtų to miesto bom-j
barduoti. Bet kas barba-
rams japonams, kaip ir ki
tiems ašies nariams, su
tartis. Jeigu japonai puolė 
Havajų salas, kada dar te
bekalbėjo su Jung. Valsty
bių vyriausybe apie taiką,; 
tai Hague sutartis, bandi
tiškiems japonams visai 
nieko nereiškia.

Civilizuoto pasaulio žmo 
nės niekad nepamirš japo 
nų ir jų talkininkų žygių.

Po praėjusio Didžiojo 
simas, kad niekas negalė- Karo išrodė, kad Vokieti- 

bu-
vo blogiausioje padėtyje. 
O Prancūzija tada išrodė 

giausia nukenčia darbinin-’geriausioje padėtyje. Lai
kai, kurie neišgali daug ką kui bėgant, padėtis
nusipirkti.

eme
ėmė

tą apie tai, kad Malajų pu dėl gyventojai raginami 
pririšti ir laikyti uždary-siasalis su Singaporo tvir- x w .

tove galės patekti japo- tus s_unis \r kates. Įkąsti 
nams. Netrukus po to už- zmones turl. °®atidelioda- 
siminta ir Amerikoj, kad ml kreiptis i Higienos Ins- 
gal neteksime Filipinų sa- Kaune Vilniuje.
lų. Taipgi pripažįstama, aPn.et,» relkla
kad gal pirmutinis smūgis kuogreičiausia pranešti 
bus tai netekimas Hong
Kongą salos Kinijos pa
krantėj esančios. Jei šitos 
pozicijos pateks japonams, 
tai neilgai laikysis ir di
džiosios salos — Sumatra,
Borneo, Celebes, Java.

veterinarijos tarnybai.

ĮVAIRŪS SKELBIMU

UŽDRAUSTA PAR
DUOTI NAUJUS 

AUTOMOBILIUS

keistis — Vokietija 
stiprėti ,o Prancūzija ėmė 
smukti. Antram karui ki
lus, pasirodė, kad Vokieti
jai karo pralaimėjimas 
nieko nereiškė. Sykiu pasi-

valdžia rodė, kad Prancūzijai ka- 
nieko ne-

Šiomis dienomis
uždraudė parduoti naujus ro laimėjimas 

į automobilius. Draudimas reiškė.
J galioja iki sausio 15 d. š. 

m. Po tos dienos bus nu-

• Seniau būdavo sakoma, 
kad Japonija nepradedanti 
karo tik dėlto, kad netikra 
buvus vokiečių pasiseki
mu. Girdi, kai vokiečiams 
kur nors ypatingai pasise
ka, tai japonų karinis ūpas 
pakilęs, ir jie pagatavi 
pradėti karą, bet kaip tik 
kur nors vokiečiams nepa
siseka, tai japonų ūpas 
nupuolęs. Bet dabar gal 
išeis aikštėn, kad japonai 
karą pradėjo kaip sykis 
tada, kai vokiečių karinė 
‘padėtis labiausiai pasun
kėjo.

Po ano Didžiojo Karo

% Alijantai Koncentruoja 
11 Karo Jėgas Singapore 

Apylinkėje
a
a

1

a
a

VVashington, D. C., sau
sio 5 — Alijantų karo jė
gos koncentruojamus Sin
gapore apylinkėje prieš ja
ponus. Tos jėgos yra va
dovybėje gen. Wavell.

; statyta kiek ir kur gali išrodė, kad Vokietijos pa- 
‘ parduoti naujus automo- dėtis buvo beviltiška, bet 
bilius. • jai atsigauti pagelbėjo tas,

Visoje šalyje esama apie kad alijantų frontas sus- 
650,000 naujų automobi- kilo, kad alijantų tarpe ki
lių . Daugiau automobilių lo pavydas ir lenktynės, 
nebestatys. Automobilių Dabar prancūzų padėtis 
dirbtuvės bus paverstos'išrodo beviltiška. Bet 
gaminimui karo ginklų, {prancūzų vadai nenusime- 

Dabar Amerikiečiai gali na. Jie visokiais būdais 
pirkti tik vartotus (used) bando savo tautai padėti, 
automobilius. Bet gandai Vieni prancūzai bando

‘P

%

Užsisakykite Tonlke Pas Mus
Pristatom geriausį tonika Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

I

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

Visi skelbkite*. “Parbininke”. r ...^ ,

buvo pasklydę, kad valdžia 
automobi-

bendradarbiauti su vokie-
nusavms visus 
liūs.

. čiais, kiti su alijantais. To-
Tai gyventojai išsi-‘ del ir vokiečiai ir alijantai 
minr Mv įjaain

S
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Myopia Oub Beverage Co.
| Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W įį

1

,, PRANAS GERULSKIS, Namu Tel. Dedham ;(į1304-R



Antradienis, Sausio 6, 1942 n. DARBININKAS
t DARBININKAS

(THE WORKER) -
Published every Tuesday and Fnaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memocial Day, Independence Day, 

L&bor Day, Thanksgiving and Christmas 
---------by-----------

Jung. Valstybių Prokuroro Pareištes
Generalinis Prokuroras Francis Biddle, gruodžio 28 d.. 1941, išleido 
pareiškimą, kuris lieča svetimšalių tarnybą privatinėje pramonėje.
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•AINT JO8EPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR 
Itatered u secoad-claas matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

under the Act of March 3. 1870

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918 

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ____________  $4.00
Domestic once per week yearly >2.00
Foreign yearly _______________>5.00
Fcrelgn once per week yearly >2.50

DARBININKAS
SM West Broadway, South Boston, Mass

TeĮephone SOUth Boeton 2680.

Teisingumo Departa
mentas prieš dvi savaites 

atsišaukimą valsty. 
prenumeratos kaina bių ir vietinėms įstatymų-

Amerikoje metams

ir

31 - - - ■ 1
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Sulaikyti ateivius nuo'buvo aukštai pakilę, .. 
darbo arba užsiėmimo yra kuomet mažumos buvo ne- 
trumparegiška ir pragaiš- teisėtai ir žiauriai perse- 
tinga. Mūsų šalis reikalau- klojamos. Kiekvienas žmo- 

>4.oc vykdymo agentūroms ir’ ja gabių patarnavimų iš gus, kuris mvli laisve, ku- 
visuomenei, kad j visų lojalių žmonių, pilie- ris myli valdžią, nustatytą 

1 meUn“ 52 50 padėtų saugoti savo šalvie čių ir ateivių, ir sulaikyti įstatymais — nes visos
laisvę, už kurią mūsų šalis tokį patarnavimą būtų e- laisvės yra paremtos beša- 
dabar kovoja, saugoti jąkonominis eikvojimas ir lišku įstatymų adminis- 
apsaugojimu civilių teisių apsirikimas. travimu — turi kovoti už
mūsų lojalių ne-piliečių.| Atrodo, kad yra nesusi- ją ir tų žmonių naudai, ar- 
Šis atsišaukimas buvo pratimas kaslink Federa- ba gerovei su kuriais jis 
jaučiamas prieš dvide- iės Valdžios nusistatymo
šimt metų, ir su noru pa- įr reikalavimų Federalių

Vieną kart savaitėje metams >2.00 
UžBieny metams ----- ._.------------- >5.00' WeilUJ d.1

į •
i JO Mil

CHP-

Neapsiskaityta
“Ir mes jau turime savo Kretą" - savo vienas A- Iikti Federaiiam autorite- Statutų liečiant tarnybas 

menkos laikraštis, rašydamas apie sunkią amerikie- tui teisę spręsti problemas ateivių. Pirma, Federalės 
čių padėtį Filipinuose. Manila jau puolė ir spėjama, nepageidaujamų elementų Valdžios nusistatymas y- 
kad drauge su praradimu sostinės, visos Filipinų salos ar tai būtų piliečių arba a- ra, jog nebus jokios diskri- 
bematant paklius į japonų rankas. Kol kas didžiau- teivių. ! minacijos samdyme darbi
šiam pavojuj yra stambiausioji sala Luzon, turinti a-
pie 40,000 kvadratinių mylių, maž daug Pennsylvani-

nesutinka, už mažumos 
teises, ir nelaimingųjų pri
vilegijas su tuo pačiu užsi
degimu ir užsispyrimu ar
ba pasiryžimu, kaip jis ko
voja už savo teises. Jeigu 
mums patinka demokrati
ja, tai žiūrėkime, kad ji

f ■ * \ L 'Vf - i &
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Vašingtone prie Karo Departmento eina dieną irBet visvien lieka svarbi ninku apsaugos inaustri- _ ... . . ____ ________ ______ ___r____ ___  ________ t ..
problema, mūsų reagavi- jose dėl rasės, nuomonių,, būtų reali kitiems kaip ir naky stipri karinė sargyba, kurios dalinius štai mes 

jos dydžio. Neskaitlinga amerikiečių armija, drauge mas vieno didelio objekty- spalvos arba tautinių kil- mums, taip, net ir svetim- matome iš šio paveikslo.
su silpnomis filipiniečių dalimis, pasitraukė į miškus Vo; tai yra problema dis- mių. I saliams — vokiečiams, ita---------------------- ----------------------------------------------------
ir kalnus, iš kur žada vesti partizanų kovą, kad ko ii- kriminacijos prieš atei- Kaslink įstatymų, yra ̂ams> japonams tiems, dėnų — visos yra lygios kraštus užimant, ten ne-
giausiai sutrukdyti japonus, kol ateis iš Amerikos pa- vius privatiniuose užsiė- tiktai vienas aprubežiavi- kurie yra su mumis, ir prįe^ įstatymus. Ir tą mes bebuvę jokios nuosavybės
galba. Dėja, visa bėda su pagalbos siuntimu tai neį- mimuose. į mas. Prie slaptų konfiden-; tiems, kurie yra prieš mus, turime atminti ir remti — ir viskas priklausę sovietų
manomas tolis — beveik 6000 mylių kelio per Ramųjį Nusistatymas prieš nepi- ciališkų ir aprubežiuotų nes Teisių Bilius apsaugo jei mes tikrovėje mylim Sąjungai. Vokietija lai-
okeaną. O kiek pavojaus ir nugąstavimų, kad vežantie- Rečius, kuris sulaikytų Valdžios kontraktų, ir dėl vien Amerikos piliečius, teisingumą ir kartu nepa- kanti visą turtą užimtuose
ji kareivius transportai bet kuriuo momentu nebūtų Ju°s nuo teisėto privataus kontraktų oro laivų dalių,!*** V1SUĮ žmones,^ kurie kenčiam durtuvo, bizūno, kraštuose karo grobiu, pe-
sutoroeduoti i užsiėmimo, būtų ne pagal samdytojas turi gauti lei- gYvena Amerikos zemeje, šautuvo ir visą Gestapo rė jusiu reicho nuosavy-

wrpea *• 'Amerikos principus. Pir- dimą iš direktoriaus Fede- P° Amerikos vėliava. Tei- metodą, kaipo būdą su- bėn. Kai Vokietija ten nori
Dideliausias keblumas kare su japonais tai tas ma, tai ūgdytų nesusipra- ralio Departamento, kuris sės Anglo-saksų, žydų, ka- tvarkymui žmonių. vėl įvesti laisvą privatinę

nesvietiškas tolis nuo Amerikos į Filipinus. Gi japonai timą su tais žmonėms, ku- rūpinosi ateivių tarnybo- talikų, negrų, slavų ir in- Dep. of J. nuosavybę, niekas negalįs
kelti bet kurių teisinių 
pretenzijų. Mašinas, įran
kius ir tt. manoma grąžin
ti nemokamai, ar sumo-

ten kaip namie. Nuo jų bazių ant salos Formosos vos rie atvyko į Ameriką ieš- mis. Karo ir Laivyno mi- 
tik 600 mylių į Filipinus, 10 kartų arčiau negu Ameri- kodami laisvės ir teisingu- nisterijos jau tūkstančius 
kai. Tas tolumas Amerikai ir artumas Japonijai dau- mo-_ Tai yra visiškas atsi- šių leidimų praleido. Rei- 
giau negu sulygina normaliai nelygias kariaujančiųjų žadėjimas mūsų ameriko- kia pastebėti, kad nuošim- 
valstybių pajėgas. Be to, nereikia užmiršti, kad Japo- nišk«. institucijų, laisvių ir ris atsitikimų kuriems 
nija ne tokia jau mažytė. Tiesa, žemės ji nedaug tetų- P™ciPų, kurie yra musų leidimas neišduotas, yra

LIETUVIŲ BATALIJONAS
Bkorijos lietuvių laikras-Inadoje pradėtų formuotis Rant Patalpos lr

■ ris Išeivių Draugas rašo:, Lietuvių Batalionas ar trobosJ Msiančios UŽIei.
.r*“” demokratijos pagrindas. mažas. ! “Visoje D. Britanijoj, Pulkas ir le,?t*» Ang“joje džiamos už nuomą... Pagal

n, bet zmomų ten yra arti 100 milijonų. G, žinant Wo- Gaila mJan Prfnešti> jog Nėra kitų įstatymų, ku-įimant Škotiją, bus per ‘etrt™Ųtl ‘ šitokią motyvaciją, tęsia
nus, galima pigiai jsivaizduoti, kad jie pne karo ruo-daUgeiįs atsitikimų pra-rie aprubežiuoja samdy-j 10,000 lietuvių. Lietuvių toliau korespondentas, Pa-

viai kariai D. Britanijossėsi ilgai ir rūpestingai. Amerika — na, taip pat ruošė- neg^a Teisingumo Depar- mą ateivių per privačius vyrai, čia gimusieji jau- . _ .
si, bet daugiau ant popierio. Kalbų ir raštų buvo tiek, tamentui apie atleidimą darbdavius tautinės ap- nuoliai, tarnauja anglų Kariuomeneje yra gerbia- govietų turtag ir netur| jo
kad japonai galėjo surankioti ko smulkiausių infor- darbininkų už kokį įsivaiz- saugos industrijose ir nėra kariuomenėje. Kiek spėja-*?11’ nes bev<?R Kiekvienas kįo turtQ gyventojaij ku_
macijų apie laivus, kariuomenės dalis, apsiginklavi- duotą “įtarimą”, kad jie jokių Federalių įstatymų, ma, Angliją gina daugiau į16 ?V1S m° a ar a‘,riems reicho komisaras, 
mą ir tt. Pagaliau jų špionažas veikia nepraščiau už gali būti nelojalūs ateiviai, kurie aprubežiuoja samdy- tūkstantis lietuvių karių. as
vokiškąjį. Dar ir dabar, karui jau beverdant, amerikie- arba kad net todėl, jog jų mą sveturgimusių Ameri- Bet jie visi labai išsiskirs-
čių spauda taip ir negali iškęsti nerašius leistinų ir ne- vardai “svetimai skamba!” kos piliečių, tam tikros tę. Tarnauja skirtingose
leistinų dalykų. Aš noriu priminti tokiems tautinės kilmės. dalyse. Vienas apie kitą

darbdaviams, kad iš mūsų Nėra priežasties kodėl mažai ką žino. Parvyks- 
Prieš įvykį giriasi ir išsipasakoja, po įvykio, ypač ne- 5,000,000 nepiliečių, ma- lojalūs žmonės, ateiviai tantieji pas tėvus atosto-

baltijo kraštuose yra tik

Vokiečiai Nepripažįsta Lie
tuvių Turto Lietuviams

laimingo, negailestingai save kritikuoja. Tai, žinoma, 
nuslopina savųjų dvasią, o pakelia priešų drąsą. Pa
vyzdžiui, kad ir palyginimas kautynių Filipinuose su 
anglų pralaimėjimu Kretoje. Palyginimas visai ne
tikslus. Anglai ten buvo namie. Jie kontroliavo jūrą, gi
vokiečiams buvo labai neparanku iškelti ant salos sa- toriteto. 
vo desantą. Filipinuose — kaip tik priešingai, japonai 
jaučiasi kaip ir namie, o amerikiečių pagalba turi ke
liauti per plačiausį pasaulio okeaną. Tad pralaimėji
mas čia nešlovės nesudaro. Bereikalo Maskvos “Prav
da” prikaišioja amerikiečiams bailystę. Jie toli gražu 
ne bailiai. Greičiau jie herojai, kad tokiam mažam 
skaičiuj nesidavė apsupami bei sunaikinami. Tik ot 
tas neapdairumas tinkamai prisiruošti. Tiesa, japonai 
puolė išdavikiškai ir tuo būdu žalos padarė. Bet žinant, 
su kuo turima reikalą, ir tokie dalykai būtina sąskai
ton paimti. K.

žiau negu 3,000 — šeši iš arba amerikiečiai svetur- 
dešimt tūkstančių — buvo gimę, negalėtų būti sam- 
įtariami pavojingai taikai domi Amerikos industrijų; 
ir saugumui Jung. Vai. Jie ir nėra jokio pagrindo dėl 
liko perimti Federalio au- jų atleidimo iš tarnybų.

Aš norėčiau
tiems darbdaviams, kad 
daugumas tų “svetimša
lių”, kuriuos jie atleido, 
dabar turi sūnus, kurie 
tarnauja Armijoje ir Lai
vyne. Tarp tų, kurie žuvo 
vilingame atakę prieš Ma
nilą randame vardus kaip 
Wagner ir Petersen ir 
Monzo ir Rossini ir Muel- 
ler ir Rasmussen.

Federalė Valdžia pasmer- 
priminti kia šį nusistatymą ir pra

šo visų samdytojų taip ne
sielgti.

Karas gręsia visoms ci-

Vokietijos vardu, dalina ar 
išnuomoja turtą. Privati
nis turtas grąžinamas tik 
amatininkams, smulkiems 
pramonininkams (iki 20

Kas dabar vyksta Pabal- darbininkų) ir smulkiems 
gų kelia klausimą, ar būtų tijyje, galima esą laikyti pirkliams. Tačiau naujoje 
galima lietuviams sudary- plataus masto socialiniu santvarkoje nėra nusista
tė savo atskirą batalioną, pakeitimu. Pagal bolševi- tyta grąžinti atgal turtą 
Atrodo, kad būtų sunku kų įstatymus, ūkininkų kiekvienam, kas jį turėjo 
kas panašaus padaryti, žemė, pramonininkų įmo- prieš rusų invaziją. Pir- 
nes tautiniais pagrindais nės ir pan. priklausė vals- mučiausia, turtas nebus 
sudarytų kariuomenės da- tybei. Ūkininkai ir namų grąžinamas žydams; vo
lių tarp Anglijos piliečių, savininkai buvo tik nuo- kiečių komisarams suteik- 
rodos, nėra. Net Kanadie- mininkai bei valdytojai, tos plačios teisės rišti 
čiai nesiskirsto pagal tau- Kaip vokiečiai dabar žiūri klausimą, kiek buvę savi

valėms teisėms; ir nešiu-'tą. Prancūzai ir anglai ir į tą reikalą, galima matyti ninkai tinka tam, kad 
rint, kad mes kariavome i kiti tarnauja tuose pat ka- iš laikraščio “Deutsche jįems turtas būtų grąžin- 
pirmiau, nežiūrint, kad;riuomenės dalyse. Atsiras- Zeitung im Ostland” prog- Jag Amatuose prezump- !
mūsų asmeninės laisvės 
išliko gyvos, tačiau praei
tyje buvo dideli neteisėtu
mo periodai, kuomet isto
rija, neapykanta ir baimė

tų galimybė, jei kuris nors raminio, vedamojo straip- .. + v v v
žymus anglas karys įtikin- snio. Korespondentas išti- C1^a ^ra ° ia’ ie _ama 
tų vyriausybę padaryti sai cituoja vokiečių argu- nin^as sugeba; tačiau ne- 
tautines kariuomenėje ka- mentaciją, kad, vokiečių gali būti užmiršta ir išti
riu vienetas, arba, jei Ka- kariuomenei Pabaltijo kimybė reichui.

ASMENINĖ LAISVE
II DALIS

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

KALBŲ PEB RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

Penktasis Žodis - Goduly st e 
“Trokštu”

Bet kiek paklausia Viešpaties Jo dvasinio 
maisto ir gėralo? Suprask didžiausią Dievo 
dovaną žmonijai: Gyvybės Duona ir Vynas, 
kuris tarpsta nekaltuose. Kokia mažuma pa
sinaudoja Dieviškąja Buveine ir savo pas
ninką kas rytą baigia priimdami Dieviškąjį 
sielos valgį! Kiek yra tų, kurie supranta, kad 
mūsų Viešpats tikrai yra tabernakulyje ir 
atlanko Jį kasdien Jo meilės kalėjime? Ir jei

gu mes to nedarome, ką įrodo, jei ne mūsų 
dvasinį apmirimą? Mūsų kūnas daugiau at
jaustų neturėjimą saldumyno nei kad mūsų 
siela — Šv. Komunijos.

Nėr stebėtina, kad mūsų Prikryžiuotasis 
Išganytojas trokšta mūsų — trokšta mūsų 
neatjaučiančių širdžių ir neapramintų sielų. 
Lai mes negalvojame, kad Jo troškulys yra 
įrodymas Jo trūkumo, bet tik mūsų pačių! 
Jam nereikia mūsų dėl Jo tobulybės, pana
šiai kaip mums nereikia gėlės, kuri žydi mū
sų lange dėl mūsų tobulybės. Sausroje mes 
norime lietaus dėl gėlės, ne dėlto, kad mums 
reikia to lietaus, bet gėlei jo trūksta. Taip ir 
Dievas trokšta dėl mūsų ne dėlto, kad Jam 
reikia mūsų papildyti Save, bet dėlto, kad 
mums reikia Jo dėl mūsų linksmybės. Be Jo 
nėra galimybės išsivystyti. Taip kai kokios 
ligos pav. rachitizmas atsiranda kūne, nes 
yra stoka reikalingų vitaminų, taip ir mūsų 
charakteriai tampa palaidi kuomet yra dva
sios stoka. Didžiuma vyrų ir moterų pasau
lyje šiandien yra taip dvasiniai neišlavinti, 
kad jeigu jų kūne būtų tokia stoka, jie būtų 
kūno baisenybės. Kiek tų milijonų yra šian
dien, kuriems trūksta vienintelės teisybės,

kuri galėtų juos vesti per gyvenimą, palaiky
dama juos nuliūdimuose ir suramindama 
mirties valandoje? Kiek milijonų širdžių yra, 
kurios iki šiol nėra radusios gyvenimo tikslo 
— lėkdamos lyg plaštakės nuo vieno susijau
dinimo prie kito, nebegalėdamos rasti poil
sio?

Lai jie lavina skonį ir dėl kitų daiktų, o ne 
vien duonai ir pasilinksminimams; lai jie pa
žvelgia į savo gilybes ir pamato jų tuštybes, 
kurios šaukia amžino atgaivinančio šaltinio 
vandens. Beabejo šios išalkusios sielos nėra 
visiškai kaltos. Jos girdėjo pamokslininkus 
šūkaujančius: “Kreipkitės į Kristų”. Bet ką 
tai reiškia? Grįžk 1900 metų atgal? Jeigu tai, 
argi jie neturi teisės abejoti Jo dieviškumu, 
kuris negalėtų save per amžius išlaikyti? 
Gal tik žiūrėti į dangų? Jeigu tai, kas atsiti
ko su Jo palaima, nuodėmių atleidimu — jose 
paskendusiems, Jo teisybė kuri, Jis sakė, pa
siliks iki pasaulio pabaigai? Kur Jo valdžia, 
galia ir gyvybė dabar? Jeigu šie nesiranda 
pasaulyje šiandien, kodėl gi Jis atėjo į pa
saulį? Ar tik palikti aidus savo žodžių, doku
mentus Jo darbų, ir pasislėpti, paliekant 
mums tik istoriją ir jos mokytojus?

Kur gi šiame pasaulyje šiandien Jo teisin
gumas: “Kas jūsų klauso, tas manęs klauso”. 
Kur rasime Jo galybę: “Štai aš jums daviau 
galios...” Kur rasime Jo gyvybę: “Duona, ku
rios aš duosiu, yra mano kūnas dėl pasaulio 
gyvybės”. Kur visus juos rasime? Pasauly
je yra įstaiga, kuri sako turinti tuos reikala
vimus, ir tiems, kurie beldžia į jos duris ir 
paprašo atsigerti — ateina gyvybės vanduo, 
Dieviškosios Gyvybės, ir su juo taika, kuri 
eina prie tų, kurie geria ir niekados daugiau 
nebetrokš ir kurie valgo ir niekuomet nebus 
daugiau alkani.

Kiekvienam iš mūsų, kurie priklausome 
ir kurie nepriklausome prie Bažnyčios, mūsų 
Viešpats klausia ar norime priimti Jo meilės 
indą? Jis paėmė mūsų neapykantos ir kartu- . 
mo indą Gethsamenėje ir jo padugnės buvo 
tokios karčios, bet vistiek Jis ištarė: “Mano 
Tėve, jei ta taurė negali praeiti, mano ne
gerta ,tegul būna Tavo valia”. Bet Jis išgėrė 
kiekvieną lašą. Jeigu Jis išgėrė mūsų indą 
neapykantos, kodėl gi mes negalime gerti iš 
Jo dovanojančio kieliko? Kodėl gi, kai Jis 
šaukia: “Aš trokštu”, mes pagriebiame uk- 
susą ir tulžį ? (Bus daugiat/J
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Pennsyfvanijos Žinios
ĮSPŪDINGOS JUBILIEJAUS 

IŠKILMES

PLYMOUTH, PA. —
S. m. gruodžio 21-mą Šv. Ka

zimiero lietuvių parapijos, Ply-

Ilgas rengimasis prie šio reik
šmingo sukaktuvių paminėjimo 
nenuėjo veltui. Paminėjimas

mouth’e, ilgamečio klebono ku- praėjo gražiai, nusekliai ir pa- 
nigo Antano Sinkevičiaus 25 siliks dalyvių atmintyje ilgiems 

kunigystės jubiliejus

rimtumo visuose gyvenimo rei
kaluose, ir tikrai apgalvoti, 
ar tĮkrai tas ir fill/kas rei- 
kaliAgas, ir ar5be jo'negalima 
jau apseiti. Ateis laikai, kad nei 
už pinigus daug dalykų nebus 
galima gauti, o bus reikalįpga. 
Taigi geriau apsisvarstyti savo 
padėties dalykus, ir, jei galima, 
susilaikyti nuo įvairių blizgu
čių pirkinėjimo.

Šis karas nebus tik laikinas 
sezonas, bet jis bus ilgas ir jis 
daug nulems žmonių gyvenimui. 
Daugelis net juokauja, sakyda
mi, kad Europoj jie kito nieko 
ir nežino kaip tik karus rengti. 
Ten žmonės daug privargo, nes 
karas tai nėra koksai žaislas ar 

i cirkas. Dabar atėjo ir mūsų ei
lė išbandyti karo metą. Šis ka
ras ateityje bus didelis pamo
kinimas. Karas neatėjo patsai 
savaime, bet buvo tam priežas
čių. Jei to nebūtų buvę, mes jo 
neturėtume. Reikia ruoštis prie 
to, kas jau verčiama daryti. 
Reikia daugiau rimties prie to 
viso, tuo būdu ir daug nemalo
numų dąr bus galima išvengti. 
Atminkime, kad daugybė mūsų 
geriausių sūnų, brolių turės at
sisveikinti ant visados, netik 
nuo savųjų, bet ir nuo visų kas 
šiame baltame pasaulyje yra.

visokias parduotuves, ir tuo Taigi ir dėl jų likimo mes prį- 
būdu daugybę tikrai bereika-; valome tikrai susikaupti ir dau- 

uždirbtų centų giau prie Dievo kreipti savo 
mintis, savo sielos jausmus 

kad ateina tokie kiekviena proga ar kiekvieną 
dar čia nebuvo/valandėlę, Dievulis daug gali

nes ateis tokia diena, kad cen-gero padaryti, palengvinti Vi
tas bus brangesnis kaip dabar suose reikaluose. Taigi atmin- 
doleris. Taigi reikia eiti prie kime Jį labiausiai. J. K. Mikas.

pa- 
išxiimė-

metų 
minėtas 
mis.

10:30 ryte, gražioje procesijo
je, dalyvaujant mergaitėms, 
ir mišių tarnautojams, vargo
nams grojant ir chorui giedant, 
iš klebonijos į bažnyčią įžengė 
solenizantas atnašauti padėkos 
auką Dievui už suteiktas maio-

įspūdingomis
laikams.

Ilgiausių metų brangiam dva- 
sios vadui!

PHILADELPHIA, PA.

Iš Labdarybės Draugijos 
Veikimo

Gruodžio 21 d. įvyko Šv. Vin
cento Labdarybės draugijos su

neš pei 25 metus kunigavimo ii gjrjnijįmas gv. Kazimiero par. 
17 metų klebonavimo šioje pa- bažnytiniuose
rapijoje. Klebonas atrodė labai 
susijaudinęs.

kambariuose, po 
sumos, 12 vai. Susirinkimui va
dovavo pirm. S. Mažeika. Kun. Į 

Sukaktuvių proga reikšmingą Stanislovas Raila, skaitė ištisą 
pamokslą pasakė kun. Juozas eįję suvargusių šeimų, kurios 
K. Miliauskas, W ilkes-Barre buvo prašusios šventėms para-

mos. Pasvarsčius visus prašy
mus, kur buvo reikalas, tiems 

vakare visi nutarta ir paskirta Kalėdų do
vanos. Kalėdų švenčių proga iš 
Labdarybės iždo išmokėta su
vargusioms šeimoms net $53.00. 
Labdarybės draugija, nuošir
džiai kviečia, kad kuo daugiau-

sa-

Švč. Trejybės parapijos klebo 
nas.

Pradedant 6 vai. 
keliai vedantieji į bankieto
lę jau buvo užimti einančiųjų. 
Bankietą rengė bendrai parapi
jos nariai.

Atėjus vakarienės laikui (7
val.) didžiulėje auditorijoje jau sįaj prisirašytų į minėtą drau- 
nebuvo vietos, reikėjo dėti sta- gįją geraširdžių labdarių, nes 
lūs scenoje, kad sutalpinus su- įaį labai daug teikia gražios pa
sirinkusius. ramos suvargusioms šeimoms.

Ateina vakaro garbės svečias Taj gailestingas ir šventas dar- 
lydimas brolių kunigų. Įėjus į bas. štai, pagirtinas vienas pa
salę, choras ir publika užtrau- vyzdys: Tūla moteris (pavardės

Į prašė neskelbti) paaukojo lab- 
sukaibė- esybės reikalams net $100. Jai 

Dievas atmokės šimteriopai, nes 
pasakyta: “Kokiu saiku saikė- 
site ,tokiu jums bus atsaikėta”.

Šv. Kazimiero Lietuvių Parapijos bažnyčia, Plymouth, Pa., kurios Klebonu yra Jubi- 
liejatas Kun. Antanas J. Sinkevičius.

garų dėžę — Mr. Talačka, ant
klodę ir du užvalkalų — Mrs. 
Kernagienė. Po dolerio: Mrs. 
Augūnas, Mrs. Rupšienė, J. 
Peldžienė ,ir Mrs. A. Kundrotie- 
nė. Po žaidimo ir traukimo bus 
gražūs krutami paveikslai.

tuos įspūdžius parašys į laik- mė iš lietuvių gyvenimo ir vei- 
raštį. Mano nuomone, būtų ge- kimo. Turėkime viltį, kad atei- 
riausia išleisti knygutę. Tokiu tyj rasis daugiau tikrų lietuvių, 
būdu pasiliktų ilgai atminčiai, kurie gaivins tą mažą ugnelę. 
Patėmytina, kad Gerb. Kapito- Dievuliau mums padėk. J.K.M. 
nas Labanauskas, daug ką pa-1

lingai sunkiai 
išleidžia.

Atminkite, 
laikai, kokių

LAWMNCE, MASS.
ŠVENTES PALYDĖJUS 

Kaip žinome, kad nemažas 
skaičius jaunuomenės tarnauja 
šios šalies kariuomenėje. Bet,! 
kas gali apsakyti Amerikos lai
svę ir demokratiškumą. Kiek garba.

tyręs, daug ką matęs, aukštus 
mokslus baigęs ir yra tikras ka-; 
talikas. j Frank Murphy ir Emilija (Ši-

Toksai žmogus, kuris gyvena'mOniūtė) susilaukė dukters ir 
su Dievu, niekur nepražus, jam girdėjau, kad duos vardą Mari 
visur rasis proga, kur jis eis, jOna. 
ten bus sutiktas su meile ir pa-

WESTFIELD, MASS.kė “Ilgiausių metų”.
Kun. Jonui Valūnui

jus maldą, prasidėjo labai ska
niai pagaminta vakarienė.

Pavakarieniavus. prasidėjo 
programa, kurią atidarė parapi
jos asistentas kun. Jurgis An-j paremkime. Šv. Vincento Lab- 
driuška, pristatydamas vakaro ^darybės draugija rengia kortų 
vedėju kun. Joną Kundrecką.’ ir bunco žaidimą, kuris įvyks 
Kalbėjo kun. Jonas SavulisJ sausio . jan. u d., 1942 m., Šv. 
kun. C. Murray, prelatas J. Mi-j Kazimiero parapijos salėje, 331
liauskas ir kun. Jurgis Andriuš- 
ka.

Galutinai vakaro vedėjas kun. 
J. Kundreckas pakvietė jubilie- 
jatą kun. kleb. A. J. Sinkevi
čių. kuris nuoširdžiai dėkojo vi
siems — iškilmių rengėjams, 
broliams kunigams ir publikai.

Klebonas susilaukė daug svei
kinimų iš kitų kolonijų ir gavo 
dovanų.

Earp St. Ten pat bus ir dovanų 
paskirstymas. Šį paren
gimą parėmė sekantieji: Šv. V. 
Lab. dr. $5.00, K. St. R. S2. Ci-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Tikrai galima tikėtis, 
teko patirti, daug jaunuomenės'kad G. Kapitonas daug kuomi 
Šv. Kalėdų šventes praleido su pasitarnaus mūsų tautai, būda-j * *7,/"
savaisiais - namiškiais. Žinomi mas jaunas, pilnas energijos, 
visi, kad karo stovis, bet daug* Prelato J. Maciejausko suma- 
kareivių aplankė savo namiš- nymu ir darbu kap. Labanaus-i 
kius, pasidalino meilės jaus- kui .kuris be cento turėjo pasi
niais, pasikalbėjo ir vėl linksmi šalinti iš tėvynės dėl bolševikų 
grįžo į savo paskirtas vietas. barbarizmo, įteikta dovanėlė,

Tarpe apsilankiusių, daug ir rodos, dvidešimts dolerių, 
lietuvių buvo parvykusių pas riuos sudėjo
savuosius. K. D. viai.

Kiek teko patirti, G. Kapito
nas Labanauskas yra iš biednų 
tėvų, bet savo pasiryžimu pa
siekė aukštą laipsnį ir su gar
bingais atsižymėjimais. Tiesa.
Lietuvoje ir nebuvo turčių, o

Motinų Arkibrolija turėjo vai- 
učiams “Santa Claus Party” 

gruodžio 21 d., 3:00 vai. po pie
tų. Prie užkandžių ir “Ice 
Creamo” kiekvienas vaikutis ir 

: mergaitė gavo Kalėdų dovanų.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

THE FLO WER SHOP
Herbert C. Wįliiams 

“Gražiausios gėlės įvairioms progoms”

30 Main St. Tel. 194 Westfield, Mass

21 d., «Sekmadienį, gruodžio 
ku_ mūsų klebonas, kun. P. M. Ju- ‘j 

geraširdžiai lietu- ras- rodė paveikslus apie Kris- 
taus gimimą. Tik žmonių buvo
neperdaugiausia.

Šiais metais Kalėdos buvo pa 
našios daugiau į Velykas, nes

-

diena
X

pasitaikė nepaprastai »’ 
Kitais metais turėdavo- C

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

P ARK SQUARE HOTEL
Geo. E. Saxer, Ved.

Tel. 1 Westfield, Mass.

BIG G IKI, NOVV — Shirlcy 
Temple, favorite štai’ in littlc 
giri roles, has growr. up and 
is 14, as- s.nawri Aere at Palm 
Springs, CąJ.\^SJfą may ena 
“retirement” Irom the screen.

LOS ANGELES, CAL
KALBĖJO KAP.

LABANAUSKAS

lūs ir grįžę į Lietuvą tarnavo 
Lietuvos laivyne.

Čia nors keliais bruožais pa
minėsiu Kapitono kalbos min-

graži------ ------------- -----------
Šiais z 

Cmetais iškilmingos mišios buvo 
9:30. ~

ypač dabar visi yra apiplėšti, me vidurnaktines mišias 
nuskriausti dviejų okupantų.

Linkime Kapitonui Labanaus
kui geriausios kloties.

Šv. Kazimiero lietuvių para- 
tis, pareikštus iš ten pergyven- pįja auga, ir turime viltį, kad

tai šalčių tų laikų' G- KaPitonas sako: - ji išaugs į stiprų kūną.
Kaip atvyko bolševikų legijo

tai tuojaus visi

Dabar
mes jau turime du kunigu: Pre
latą J. Maciejauską ir kun. Ma- 

išėjo viešai į jaięausiią) jauną iš Lietuvos at-
komunizmo skel-

Šv. Kalėdų laikas 
laikas ir sniego siautimas. Bet 
pas mus saulutė šilta, medžiai naĮ * Lietuvą, 
ir gėlės žydi, žaliuoja. Ir jei ne P0^171^ gaivalai 
karas daugelis maudytųsi jūro- Satves’ kaipo
se, bet tas nelaimingas karas ir bėjai ~ agentai, _ --------------- ----------- --------------

pasiekia. Bet ką padarysi/darbų buvo dau$ybe lietuvių į- -ia vieši jg Gaujos Anglijos p. bereikalingai.čia
reikia visiems tą nelaimę per

Choras, vadovybėje var- į* 
gonininko P. Sako buvo gerai J;» 
prisiruošęs ir gražiai sugiedojo i* 
naujas mišias ir keletą Kalėdi
nių giesmių. Aušrelė. U

DAUGIAU RIMTIES!
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PLAINVILLE CASTING CO.
John Drysdale

Katheripe St. Westfield, Mass

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOHN S. LANE & SONS. INC.
Medžiagos Kelių Statybai

Mt. Rd. Tel. 630, Westfield, Mass

Mes pripratę perdaug ulioti, Iš
vykusi. Šioje kolonijoje dažnai lėbauti, mėtyti kad ir sunkiai 

ir dėl jų piktų įurjme svečių. Jau apie mėnesis kartais savo uždirbtus centus;
Ypatingai mūsų jt.

duoti raudoniesiems. Ypatingai Ramanauskas, kuris yra daug moterėlės nevisos žino, kaip. 
gyventi. Nors mes čia gyvena- tikintie^ tikri Lietuvos patri- pagelbėjęs lietuvybės palaiky- sunkiai reikia vyrams dirbti,
me toli nuo lietuvių centrų, bet 3otai Ogiausia nukentėjo’ 
ir čia suranda mus mūsų Lietu- Kalbėdamas apie

mui savo gausingomis aukomis, tai ir su išlaidomis kitos labai 
Kalbėdamas apie bolševikų Yra ir daugiaus svečių iš Ryti- nesiskaito. Nueina į miesto cen- 

vos broliai, ir dar kaikurie seimo “rinkimus” pareiškė, kad nių ir Vidurinių valstybių, bet trus ir. ypatingai prieš šventes, 
daug kuo atsižymėję. Šiomis lietuviai buvo varomi rusų ka- visus sunku išvardyti. Šį kartą tik perka bet kokią “cackelę’/^ 
dienomis Lietuvių šv. Kazimie- reivių su šautuvais ir durtuvais hus viskas, gal kada dar gausi- pamatę, nepaisant, ar ko verta, jjį
ro parapijos salėje kalbėjo ka-jį balsavimo vietas. Kapitonas tą me kampelį ir vėl šį tą praneši- ar ne. Jos milijonus suneša į tasį| 44 MAIN ST., TEL. 1629 WESTFIĘLD, MASS.
pitonas p. Labanauskas, ką tik procedūrą turėjęs atlikti su vi- i.-r-r/
atvykęs iš Lietuvos, pabėgėlis sais savo 80 jūreiviais. O jei kas t;
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HOLCOMB'S MOTOR SALES
Dodge — Plymouth — Parduoda ir Patarnauja

k ~ išbuvo pazy- 3J 
ir paskiau jj

ventus baisius momentus, ko čia prie pirmos progos suimtas, ka- į» 
kaikurie Amerikiečiai vis dar lintas ar nužudytas. Kapitonas

turėjo laimę pabėgti iš ten, i;! 
nors daug vargo ir skurdo pa- C

iš bolševikiškojo pragaro.
Jis pasakojo apie ten pergy

atsisakė, tai pase 
mėta kaipo priešas.

ir po šiai dienai netiki, 
persitikrina.

Kapitonas Labanauskas yra 
baigęs aukštuosius jūrininkys
tės mokslus Italijoj, Prancūzi
joj, Vokietijoj ir kitur. Susipa
žinęs sujaugei valstybių ir bu
vo Lietuvos laivyno viršininku.Į tuvių laimės ateityje 
Jo vadovybėje buvo 80 Lietuvos 
jūreivių,-' kurie taip pat baigę 
užsieniuose jūrininkystės moks-

kėlė
sąs gyvas ir sveikas, ir sako-

.bet šiandien džiaugiasi e-

i*“Aš dirbsiu, kiek galėsiu, ir gy- ’j 
vastį aukosiu dėl Lietuvos Ne- į'J 
priklausomybės ir dėl visų Lie- į*

Jis daug pasakė iš savo per- iįj 
gyvenimo. Aš tikiu, kad G. Ka- i*, 
pitonas prie progos gal patsai

HAMILTON & ATWATER. Ine.
Geležies Reikmenys — Mechaniški ir Elektrikiniai dalykai

V
120 Elm St Tel. 115 Westfield, Mass.
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ARTHUR C. GREEN & CO.
Roger E. Butler. Reprezentantas 

Travelers Insurance Co.

90 Elm St. Tel. 270 Westfield, Mass
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Pirkdami pas Sears Sutaupysite

44 Main St.. Tel. 2340 VVestfieU, Mus.
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Parašė T.

(Paskaita LDS Studijų Rateliams)

Komunistai ■ Bedieviai
Komunistai kovoja prieš religiją, nes jie Dievo 

buvimą paneigia. Komunistas negali būti tikintis žmo
gus. Pats prisidėjimas prie komunizmo reikalauja at- 
sišadėjimo viso tikėjimo ir kovos prieš Dievą ir Jo į- 
steįgtąją Bažnyčią. Komunistais gali būti tik bedie
viai,

Lietuvos komunistų laikraštis, “Balsas”, 1932 m. 
rašo: “Komunistai — istorinio materializmo šalinin
kai. Istorinis materiaiismas ne tik atmeta viršgamtiš- 
kos jėgos kišimąsi į Žmonių visuomenės gyvenimą ar į 
gamtos apsireiškimus, bet atmeta ir visokias viršgam- 
tiškas jėgas, kaip neesančias. Istorinio materializmo 
mokslu jokio Dievo, kaip viršgamtiškos jėgos, nėra.
Dievą sutvėrė patys žmonės pagal savo išvaizdą. Ko
munistai negali tikėti to, ko nėra. Kas tiki į Dievą, tas 
ne komunistas. Komunistai negali pildyti bent kokių 
tikybinių apeigų, dalyvauti tikybinėse apeigose, vaikš
čioti išpažinties, į bažnyčias ir tam panašiai. Kas šito 
mokslo nesilaiko, tam nėra vietos komunistų partijo
je. Jei komunistas, partijos narys, tuo ar kitu būdu 
paturi tą ar kitą tikybą, tai jis tuo pačiu stiprina bur
žuazijos įrankį, paskirtą darbininkams išnaudoti. Ko
munistais gali būti tik bedieviai”.

“Taip, tai taip”, gal pasakys komunistai, “komu- ~
nistai turi būti bedieviai, bet jie kitiems nedraudžia Gruodžio 12 d. L.R.K. Fe-jGubernatoriau^ 
tikėti. Tikėjimas yra privatįškas dalykas”. Taip kai- eraciJos antras issi^n i Green: 
bedami jie prieštarauja Lenino paskelbimui. Leninas SVar_5, Jv?arei„_ini?ri “Dear Mr. šimutis:
pasakė: “Proletariato Socialistų Partijai religija NE

DARBININKAS

-------

San Francisco mieste, per tamsią miglą, keleivinis busas smarkioj 
katastrofoj, stebuklingai, išliko visi keleiviai nelaimės nepaliesti, tai yra 
nesužeisti.

5

PITTSFIELD, MASS.
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KIRK S EXPRESS
Gilbert Kirk, Sav. 

pervežimai

54 Park St. Tel. 5072 Pittsfield, Mass.
__________

i
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Hashim's Grocery & Lievuor Store, Ine.Grocery & Liquoi
Mike Hashim, Sav.

139 W. Housatonic St. Tel. 7391, Pittsfield\ - —- — —- - —- • — — — • —- • — • —- “ —- » — • — • — • - — • -*
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The Pittsfield Cooperative Bank

“Sistematiška Sutaupų Apdrauda”

Atsakymai Į Lietuvių R. K. Federacijos Pareiškimą

aukštiems valdžios parei-i 
gūnams. Į pareiškimą ir!

Mayoro Edward J. 
Kelly:
“Dear Mr. Šimutis:

Thank you most since-

S
f
c

!jti 48 Fenn St. Tel. 7304 Pittsiield, Mass.IĮ_____ _______ _____ _____  _______________ „
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i
Lawrence McGowan & Son

Dažai — Sieninis Popieras

764 Tyler St. Tel. 2-5262. Pittsfield, Mass.

1$
iš
A!

I wish to acknowiedge
RA privatiškas dalykas. Proletariatų partija reikalau-prie~io pridėto laiško gau- your letter of December rely for your letter of De- •; 
ja valstybės paskelbimo, kad religija yra privatiškas ta §įe atsakymai- °Dering the support of cember 12. I want to eom- -•
dalykas, bet aiškiai pabrėžia, kad nėra privatiškas da
lykas kovoti prieš žmonių nuodus”. Reiškia, valstybė 
turi viešai paskelbti kovą prieš religiją. Leninas rei
kalauja, kad valstybė dėtų visas pastangas sunaikin
ti žmonių privatiškus įsitikinimus.

Prezidento
Roosevelto:

in this emer- rnend the American Lith- 
uanian Roman Catholie

Atvira Kova
Kad pateisinti savo kovą prieš religiją, komunis 

tai teigia, jog religija palaiko kapitalizmą. Lietuvos

your people 
gency.

I appreciate very much Federation for its patrio- 
; your prompt and generous tie action in pledging, ?!

I
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BRADYS CLEANERS 4 DYERS
| 108 W. Housatonic St. Tel. 6497 Pittsfield

i
‘My Dear Mr. Šimutis: offer and trust you will through the medium of !;

Permit me, in the Presi- advise the niembers of the the Lithuanian Catholie !;
dent’s name, to thank you American Lithuanian Ro- Press, the national

i p
sup- jį
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FRED B. SCHULTZE
Geležinių reikmenų ir Dažų Krautuvė

ė
i!

?!
2. for your letter with the ‘”an Catholie Federation pOrt of your people to our į 765 Tyler St Tel 2-1474. Pittsfield, Mass 

is-Į__ ______________ 4. that I accept their offer beloved President, i n de-i^t.^^^___________ ______ ____________ *♦enclosed statement. The accept
with gratitude. Sponta- fense of our country andkomunistų laikraštis, “Balsas”, No. 14, 1932 m. rašo: p^^-hidJ Phave been re- neous offers of support to our demoeratie way of į 

“Tikyba pilnai suderinama su kapitalistų mokslu, nes ceived from the ' the government, such as life. ’•
ji padeda kapitalistams išnaudoti darbininkus ir ki--------i—i vours. are most encoura-

!?!from the mau», . , . i».-------------- ------ ------------------------------------------------ ffiany loyal cituos in all yours' T mos‘. enc°ura-l The people of the worldl»
tus darbo žmones. Religija su proletariato mokslu ne parts of the country, have in these critical hours determined to remain free t 
tik nesuderinama, bet yra didžiausias proletariato given the President an^ are *n inspiration to now fight side by side in t; 

- - - strength and courage to Public °«ciaIs- ,who a concerted effort to de-jfc
carry out the will of the sure they indicate the feat ' ---------- ---------
American people.
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New Engiand Furniture Corp.
“Baldai dėl viso namo”

mokslo priešas, nes ji tarnauja kapitalistams jų kovo
je su proletariatu”.

Kiekvienas lietuvis gerai žino, kad mūsų tėvynė
je Lietuvoje kapitalistų nebuvo. Lietuva yra darbo 
žmonių kraštas. Taigi yra didžiausia nesąmonė sakyti, 
kad ten Katalikų Bažnyčia palaikė kapitalizmą. Kaip 
galima palaikyti to, ko nėra? Tačiau Lietuvoje komu
nistai skelbė atvirą kovą Katalikų Bažnyčiai. “Bal
sas”, No. 1. 1932 m. rašo: “Bedievio komunisto parei
ga yra kovoti prieš tikybinius prietarus ir tikybą, kaip komunistų partija nepasitenkina atskirime

Very sincerely yours,
IVi. H. Mclnty re,
Seeretary to the

President”.

sure tney maicate tne reat a common 
sentiment of a people now While our nation 

, firmly united and resolu- tered this war unwillingly, 
tely facing the task before we do so with full confi-' 
us. dence of ultimate vietoryi

Sincerely yours, because our cause is a 
Dvvight H. Green, just one. .

Governor”., With my deep gratitude!i!
npmhprc; nf fhp A-'C1 ^4‘ J

enemy.|į 242NorthSt. Tel. 7795 Pittsfield, Mass.

to the members of the A 
Bažny- merįCan Lithuanian Ro-

s

?!

p
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•s Berkshire W oolen Co,
it

klasinio buržuazijos viešpatavimo įrankį. Bedieviai čios nuo valstybės, ir mokyklos nuo Bažnyčios, kaip man Catholie _ ____
komunistai privalo kelti aikštėn bažnyčių ir kunigų jau padaryta. Partija dės visas pastangas sunaikinti for their loyal cooperation 
juodus darbus, jų tarnavimą buržuazijai ir fašizmui, religijos propagandos organizacijas” o
Bedievio komunisto pareiga yra ir kitus atkalbinėti

Federation

and with best wishes for a 
I re

Pecks Bead Pittsiield, Mass.

Komunistų internacionalas, penktame savo Kon- joyous Christmas, 
nuo pildymo įvairių tikybinių pareigų. Bedievio komu-i grėsė, 1924 m. paskelbė: “Mūsų kova prieš buržuazijos main, Sincerely yours, 
nisto pareiga yra platinti bedieviškus raštus ir kurti prietarus turi eiti, bet kova prieš religiją turi užimti Edward J. Kelly, Mayor”.!$ 

svarbiausią vietą mūsų programoje”. ------------ P.
Sovietų švietimo komisaras, Lunačarsky, sako: A.L.R.K. Federacijos pa-p!

bedieviškas organizacijas”.
Leninas pasakė: “Religija turi būti panaikinta.

Geriausis kraštas bus bedievių kraštas. Jei religija Mes neapkenčiame Krikščionybės ir Krikščionių. Jie reiškime Prezidentui Roo- 
savaime išnyktų, mes galėtumėm ją toleruoti. Bet jei moko artimo meilės ir pasigailėjimo, visa tai yra griež- seveltui buvo pažadėta ir|| 
ji priešinsis komunizmui, mes jos išnykimą pagreitin-! tai priešinga komunizmo mokslui. Krikščionybės mok- moralinė parama kovoje 
aime žiauria kova pripg ją” slas apie artimo meilę trukdo mūsų revoliucijos dar- su Amerikos užpuolikais.

Klausyk ką Stalinas, Rusijos diktatorius, pasakė: bą. Šalin, artimo meilė; mums reikalinga neapykanta! ^Iu.slĮ ''l.sV®“®ne savo du°- į!
Mes turime išmokti neapkęsti, tada užkariausime pa- z°d* 13lalko' vyr>ausy- » 

bes planams yra teikiama **
_ , 4.. .v « ...... x., _ visokeriopa parama: per-Supratę kaip sunku išrauti is žmonių širdžių tikę- Rama Apsigynim0 Bonai>

“Apsaugokite vaikus nuo tikybinio auklėjimo ir namų 
įtakos, tada jie užaugs geri mūsų komunistai”. Ir Lu- šaulį 
načarsky: “Mes neapkenčiame Krikščionybės ir Krikš
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FB ANK HO W ARD. Ine,
Gelęžies reikmenys — Ūkiški padargai

132 Fenn St. Tel. 2-1531 Pittsfield, Mass.
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May Engineering Co. and May Auto Parts, 
Ine.

c
Š

?!
čionių; net ir geriausioji jų yra mūsų didžiausi prie- jimą, komunizmo vadai uždraudė vaikus mokyti reli--Ta 0 ženklai, aukoja- 19 r)rTTTlc ą+ Tol rnrQ Pi++exioM Ž
fon’1 $nin« tipsu Rnsiins valdžia sansin ?. d 1929 m išlpido__  *____:i__  ___ □___Ik 1^ Adams ot. 1 ei. OUbu, Pittsiield, Mass. Jgijos tiesų. Rusijos valdžia, sausio 3 d 1929 m. išleido ma Amerikos Raudona- 1

Stepanov, komunizmo įžymus vadas sako: “Mes į šitokį įsakymą: “Mokyti vaikus tikybos namuose, mo- jam Kryžiui. Miestuose or-! 
taip turime dirbti, kad kiekvienas smūgis Bažnyčiai, kvklose, ar bažnyčiose, yra griežtai uždrausta”. ganizuojasi lietuvaičių
kunigams, būtų mirties smūgis religijai”. Generalis sovietų Kongresas, balandžio 8 d. 1929 vienetai Am. Raud. Kry-

Trečias Internacionalas įpareigojo kiekvieną ko-'m. išleido įsakymą: “Mokyti kokio nors tikybos moks-!žiaus visokiems siuvimo, 
munistą “nuolatiniai, žiauriai ir sistematingai kovoti lo valstybėje, viešose ar privatiškose mokyklose yra nėrimo ir kitokiems dar-
prieš religiją”.

Rusijos bedievių laikraštis “Bezbožnik’

vuždrausta”. bams.

k
?!
?!
S
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rugpiū-' Jei sovietų Rusijoje yra tikybos laisvė, tai kodėl Atsižvelgiant į tai, kad y-
1942 m. ypatingu rūpes
tingumu turėsime minėti 
Lietuvos Nepriklausomy- 
bės šventę (vasario 16 d.),- danus kelią komunizmo ,steigimu,. Draugai, atrodo.. ’ ka(J vįsa(.

kad musų kova prieš religiją susilpnėjo. Bedievybe irį^ mingjJim0 pelnas „ūtų 
Stalinas komunistams įsako: “Lai nebūna apsilei- bedievių organizacijos turi būti įsteigtos fabrikuose,i payestas Amerikos karo 

i ... vori ^i,rr,-,o k,,*,, '0 i r e i k a I am s ir renkamos au-

čio mėnesy, 1935 m. leidinyje, rašo apie Jaroslavskio-'tie įsakymai draudžia vaikus mokyti religijos tiesų? 
Gųbelmanno įsakymus. Jis komunistams sako: “Nega- Jei komunizmas nekovoja prieš religiją, kodėl Ka
li būti sustojimo, ar nusileidimo kovoje prieš religiją, linin pasakė: “Kova prieš religiją yra būtina, kad ati- 
Bct turi būti panaujintas veikimas, mes turime peror
ganizuoti savo propagandą ir sutvirtinti savo eiles”.

The Real Coopers
M YRA E. COOPER HARGLD A. COOPER

GERESNĖS ANGLYS

37 Fenn St. Tel. 6421 Pittsiield, Mass.
(Cooper Name) r

• —* • * •

dimo religijos klausime. Prieš religijos nesąmonių1 dirbtuvėse ir visose provincijose, kad religija būtų iš
skleidė jus, prieš dvasiškius, kurie nuodija žmonių pro-; naikinta
tus, komunistų partija turi kovoti”. (“Bezbožnik”, lap
kričio 17,^ Aii.).

•’ Komunistų partija išleido įsakymus, kovo mėnesį, 
1919 m. No. 13, kame pasakyta: “Religijos klausime

Jei Rusijoje nebuvo religijos persekiojimo, kodėl 
Stalinas įsakė: “Komunistai turi kovoti prieš Katali
kų, protestantų ir ortodoksų religijas, kad užtikrinti 
socialistų partijos viešpatavimą”. Bus daugiau

kos Amerikos Raud. Kry
žiui arba kitam panašiam 
tikslui.

A.L.R. FEDERACIJOS 
SEKRETORIATAS.
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Royal Cleansers & Dyers, Ine.
“Apsirengimas padeda pergalei”

Dirbtuvė: 515 Wahconah St. Skr.: 91 East St. 
Telefonai — 6177 — 6966 Pittsfield, Mass.
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Kaip Ruošiamasi Artistės P-lės 
A. Stoškiūtės Koncertui

Koncertas nukeliamas 2 savaitėms 
vėliau. - Komisija ir pavieniai as

mens intensyviai dirba.—

Koncerto pasisekimas užtikrintas, 
jei mes risi tapsime jo rėmėjais.

...Ją pirmą kartų pamatys ir pasišventimas. Bet gerų šir- 
išgirs Amerikoje Bostono lietu- 'džių, gerų tėvynės mylėtojų y- 

Kas tai nepaprasto, pa- ra. Štai ponia Gailienė jau pa
galvojo Bostono lietuvis ir nuė- sirodo su šimtine. “Tai puikus 
jo į rimtųjų koncerto ruošėjų "biznierius”, sako vienas jos ti- 
susirinkimą. kietų “klijentas”,, negalėjau jai
' Čia jau buvo beveik visi kon- atsisakyti, penkinės atsižadė-
certo komisijų nariai, čia jau jau...”
kalbėjo ir dėstė rengiamo kon-, Ponia Cūnienė irgi visuomet 
certo pirmininkas adv. A. Jan- šnibžda ir įsigilinusi į mažą 
kauskas, aiškindamas, kad kon- knygeliukę. Ji pranyksta bilie- 
certas būtų geriau nukelti tų platintojų spiečiuje... 
dviem savaitėm vėliau, t. y. į Jie dirba! Kam ir kodėl? Jie 
vasario 8 d., nes sausio 25 d. į- dirba dėl mūsų tautiečių, ku- 
vyksta antras koncertas vienos riuos išniekino ir iškankino 
Metropolitan operos artistės svetimas priešas, jie dirba dėl 
Simphony Hali. Be to, kadangi to, kad myli ir brangina savo 
artistė p-lė A. Stoškus jau yra buvusią tėvynę, kad gerbia pro- 
padariusi sutartį su garsiausia tėvių kapus 
Amerikoje N. B. C. artistų palengvinus skausmus nekaltai 
kompanija koncertuoti, tai tos kenčiančių tautiečių.

Bernardas Koraitis

Pasipuoškite 
Elegantiškais Kailiniais

Po Kalėdų švenčių, I. J. Fox krautuvė 
turi ypaingą, gražų ir didelį moteriškų 
kailinių pasirinkimą, vėliausios mados. 
Kailinių kainos prieinamos, pirkimo są
lygos geros ir pritaikintos kiekvienai 
pagal išgalės.

Perkant kailinius nėra reikalo už 
juos užmokėti iš syk — galite gauti

lengvais išsimokėjimais, taip, kad mokėdamos nei nejausite, 
kad kailiniai jau išmokėti...

Jei turi senus ir nudėvėtus kailinius, atneškite pas mus, o mes 
juos išmainysime į naujus ir elegantiškus kailinius, kuriais ga
lėsi puikiai pasipuošti.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi- 411 WASHINGTON street

te 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

1942 metai jau čia pat. Šis mažas vaikutis, pasikė- 
• lęs iš po antklodės, sveikina naujuosius metus Didžio
jo Bostono Community fondo agentūroje. Jis yra ti
piškas iš tūkstančių vaikų, kuriems teiks pagalbą Uni
ted War Fund kampanija sukeltais $7,600,000 Raudo
najam Kryžiui, ŪSO, vietiniam Kareivių ir Jūreivių 
Komitetui ir 215 ligoninių, sveikatos ir socialio patar
navimo Community fondo agentūroms. United War 
kampanija prasidės sausio 22 d. ir tęsis iki vasario 11 
d., 1942 m.

GREENFIELD, MASS.
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SULLIVAN THE DRUGGIST
Peter Sullivan, Sav.

Gyduolių Receptų išpildymas—Mūsų Specialybė

233 Main St. Tel. 4638 Greenfield, Mass.
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kad suraminus ir! savo tautos asmenybes pager- religijos laisvę, jeigu rusų baž-tams p. Norem kalba 
bus, iškėlus ir davus progos nyčios “kooperuoja Raudonąja nei svarbi, nei rimta, 
joms pasireikšti plačiausioje vi- Armija ir su valdžia”. Taip pat štai kodėl: “Jo (p.

kompanijos įgaliotinis pažada Pagaliau jie dirba dėl to, kad suomenėje.
visai dykai savo visuotiną pa
ramą artistę ir koncertą išgar
sinti anglų spaudoje, talpinant 
aprašymus ir kritiką rengiamo
jo koncerto, jei koncertas bus 
perkeliamas vėliau.

Ji lietuvaitė artistė... Argi ne-.
priimti naudingo patarimo pa- „. ...

. ... . . . . i Lietuviai komunistai ne- te sios šaliesSISlŪlUSIO svetimtaučio. Ar ne- Bičiūnai numuuiouii ±1 v 
verta savo tautietę geriau iš- riasi iš kailio, kad patrio- mus principus 
garsinti, jai patarnauti. Ar ne- lietuviai ir jų laik-
verta savo tautietę parodyti raščiai kelia viešumon So- 
daugiau ir iškilmingiau vie- viet4 bolševikų terorą, ku- 
šumoje, juo labiau, kuomet siu- ris vyko Lietuvoje laike 
losi patarnauti tiek daug sve- Sovietų raudonosios armi-

KIBIRKŠTYS
KOMUNISTŲ

SKUNDOS
| jais. 
vui,

Būkite ištikimi Die

€nebuvo Į $ 
Red.). į

Norem.
P. K. nėra įrodymas jei “daug kuni- Red.) kalba buvo nukreipta
------ gų ir vyskupų” kasa apkasus prieš Sovietų Sąjungą, sulygi-

ar atlieka kitokius darbus karo nant ją su hitlerine Vokietija, 
fronte. Į Jis su aiškiu pasigėrėjimu išsi-

i Beje, komunistai cituoja to reiškė, kad Sovietų Sąjunga jos _
popo žodį “pagrindiniai”, ir kovoj prieš hitlerizmą nusilps C 

€

v ~
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prie to žodžio prideda: “nors lygiai kaip Vokietija, o tuomet•y-V A A. w
Bažnyčiai ir Šiai Sa- smulkmenų ir rastųsi, kurias jau, suprantama, “kai kas pa-

liai. Dirbkite ir palaikyki- bažnyčia dar norėtų praplėsti”, darys” tvarką. (O tas ‘kai kas’, 
demokrati- Tai aigkus įrodymas, kad Ru- tai demokratinės valstybės, ku- 

sijoj nebuvo ir nėra religijos rios dabar veda kovą prieš na- ») 
laisvės. Negali vadinti religi- cizmą, komunizmą ir fašizmą. 
jos laisve, kada “kunigai ir vys- Hed.).

, kupai” yra įgrūsti kasti ap-j Suprantama ,kad iš amerikie- 
kasus, kaip negalima vadinti £jų gaj būtį niekas kitas netu-

Lietuvos Mokyklos Neturi 
Laisvės s

• Per Kauno radiją buvo religijos laisve, kada bezbož _ _ _
timtautis, Taip, šiuos argumen- j°s okupacijos. perskaityti keli Švietimo ninkai turi pilniausią laisvę ty- bolševizmo žiaurumą, kaip p
tus pirmasis pavartoja muzi-j Išgamos komunistėliai valdybos aplinkraščiai: — čiotis iš religijos, kada vietoj Norem, kuris raudoniesiems už
kas R. Juška. Jį remia savo skundžia Amerikos vai- .1? apie uždraudimą steig- bažnyčių Sovietų komisarai plūdus Pabaltijo valstybes ten

rėjo progos taip arti pažinti

Carpenter Motor Co.
Raymond Carpenter, Sav.

DODGE — PLYMOUTH — DODGE TROKAI 
Parduoda ir Patarnauja

8 Pierce St. Tel. 5751 Greenfield. Mass.

*^****«. on.unuxaa n1nt.11n.u0 vai- / piuuus vžustyues ten s
nuomonėmis dauguma. Marytė džiai ir jos įstaigoms pa- mokyklose bet kurias pristeigė anti - religinių muzie- gjo Jung. Valstybių diplomati- $ 
džiaugiasi — bus daugiau laiko triotinguosius lietuvius ir organizacijas ir apie leidi- jų kada bažnyčios paverstos nes pareigas.
pardavinėti tikietams... Paga- jų laikraščius, kaipo pro- mokiniams dalyvauti teatrais, sandėliais ir tt. į Komunistams turime primin-l 
liau visa baigiasi visuotina per- nacius. Bet visi žinome, mokytojų vedamuose Jeigu Rusijoje būtų religijos ti, kad nei Prezidentas Roose- 
svara— koncerto datą pakeisti, kad komunistai buvo ir y. rateliuose; 2) paragini- iaįsvė tai komunistams nei ne- veltas, nei kitas kuris įžymus’
jei bus patogu artistei. Nuošir- ra svetimos valstybės a- m&s mokiniams prisidėti reįkgtų graibstytis tokių pa- pareigūnas ne tik neužgyrė ko-'
dusis parapijos klebonas, stam- gentai ,dirbę ir nacių nau- Pr*e Partizanų ir vokiečių reiškimų, kurie ne tik neįrodo, munizmo, bet prie kiekvienos
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FRANK'S LUNCH
Frank Mauri, Sav.

įvairūs Amerikoniški ir kitokį gaminiai
Tel. 3972 Greenfield, Mass.
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karių kapų papuošimo, 3) Įęa<j Rusijoj buvo ar yra religi- progos pasmerkė lygiai 
paraginimas mokiniams jos iaįSVe. bet priešingai, vi- kaip nacizmą ir fašizmą.

taip, ;biausias šio koncerto rėmėjas dai, kada Hitleris pasira- 
(paaukojęs $100.00) nuolatos šė sutartį su Stalinu. #
primena: “Bilietų išpardavimas Komunistai ir šiandien parankioti rudens atosto- sjems įrodo, kad religijos skel-l
yra vienintelis koncerto pasise- neišsižada komunizmo, ir metu dovanų vokiečių bgjaį yra sugrūsti į koncentra- Raudonasis Teroras 
kimas”. ne tik neišsižada, bet visu kariams. Pageidaujama ei jos stovyklas ar į karo frontą? Graužia AklS

Ją pirmieji išgirs ir pamatys uolumu dirba prieš demo- rinkti šiltus megstimus Galimas dalykas, kad dabar,
Amerikoje Bostono Ziefionai...! kratiją ir už komunizmą, daiktus, kaip pirštines, ko- kada go^gtų komisarai užimti
Gal dėl šių svarbiausių priežas- kuris yra lygus nacizmui Jines’ šalikus, hertimus ir karu nžra tokio tikinčiųjų pgr.t - ~..............
čių koncerto komisijų nariai bei fašizmui. pan. Visos tos dovanos tu- ^0^0, kokis buvo visą lai-'V1U<_.OI?iyilStU.lai.kra^;.iai. ve |»
taip rūpestingai ruošiasi būsi- Lietuviai būkite atsar- rinčios būti siunčiamos į o,, ir *1S tįsiai karščiuojasi įr^

Harold B. Allen
International Trokai — Parduoda ir Patarnauja

Komunistams f Federal St. Tel. 6316 Greenfield. Mass.

{ Brooklyno ir Chicagos lietu-

v.

mam koncertui. Juk tai sunkus gūs ir niekur neikite į jokį švietimo valdybą.
darbas. Prirašyta tieg daug lai- bendrą darbą su komuniz- 
škų, kvietimų, išplatinti apie mo, nacizmo ar fašizmo
3,200 bilietų — tai darbas ir vykintojais arba garbinte-

i!
J; Seasons Greetings
s

from

Home National Bank
Opp. City Hali

ii Brockton, Mass.

S*---------- ------------------- -

Seasons Greetings

ką prieš Vokietijos - Rusijos 
karą. Stalinas pakėlęs toastą 

TAI NE {RODYMAS Prezidentui irgi paminėjo Dievo 
vardą. Kaikurie komunistų re-

grasina visiems laikraščiams,1 
kurie talpina žinias iš Lietuvos 
apie baisų raudonąjį terorą Lie-
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BILL'S SUPER SHELL SERVICE STATION
William Waite, Sav.

Federal St. Tel. 9215 Greenfield, Mass.
Chicagos lietuvių komunistų daktoriai jau rašo Diev0 vardą tU/oje; 861 ’ į

laikraštis graibstosi po visus didžiąja raide. Bgt visa ng uzgmcyti ir jr yti, a o i0|
pakampius ir bando įrodinėti, ra |rodymas, kad komunistai ne,U™‘.

, ryf1 negali. Tai įrodo ne tik lie-1
! tuvių spauda, bet ir visa kita | LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
I švarioji spauda.

Amerikos lietuvių

kad Rusijoje buvo ir yra religi- pripažintų Dievo esybę. 
$ jos laisvė. Jeigu buvo ir yra.
Jį tai komunistams nėra jokio rei- Gruodžio 14 d., Brooklyne (N 
e’ kalo įrodinėti. Patys Rusijos y) įvyko prakalbos, kur kal- 
į’ žmonės gali įrodyti laisvu reli- tėjo p. Norem, buvęs Jung.

gijos praktikavimu. Tačiau to Valstybių ministras Lietuvai, p. 
‘ ! A. Smetona ir kiti.

koks ten Brooklyno lietuvių komunistų 
ortodoksų laikraštis labiausia pyksta, kad 

p. Norem pasakė teisybės žodį 
».} (Gal metropolitas? Red.) Ban- apie Sovietų Sąjungą. Taigi da
li džeminas būk pareiškęs spau- bar komunistų akyse ir p. No.

rem turi būti pro-nacis.
stoka

nėra.
Į

I- -bažnyčios

lį

kita
katalikų 
švaresnė ii.

Šiomis dienomis 
vyriausias rusų

galva mitropolitas’ 
(Gal metropolitas? Red.) Ban 
džeminas būk pareiškęs spau 
dos atstovams štai ką:

“Šnekos, kad Rusijoj 
religijos laisvės, tai izoliacijo- 
nistų, Hitlerio užgerintojų —
propaganda. 

“Šiandien

•!
ii
įi
•.i
L 41 Center St., Brockton, Mass.

Štai ką rašo to komunistinio 
laikraščio raporteris:

“P-nas Norem, kaip žinoma, y- 
ra buvęs šios šalies ministru 

bažnyčios Rusi joj į Lietuvai. (Taigi aišku, kad p.
veikia pilniausioj vienybėj ir^ Norem savo akimis matė Sovie- 
visame kooperuoja Raudona ja (tų Sąjungos santvarką, matė 
Armija ir su valdžia. Daug kaip žiauriai lietuviai buvo per- 
kunigų ir vyskupų dirba kartu sekiojami. Red.) Buvo manyta, 
su liaudimi karo fronte”. ,

Tai nėra joks įrodymas, kad
kad jis pasakys ką nors svar
baus ir rimto. Bet teko nusivil-

i Rusijos žmonės turėjo, ar turijti. (Nesistebime, kad komunis-

spauda ir visa
spauda smerkė ir smerkia na
cizmą, bet taip pat smerkė ir 
smerkia komunizmą, kuris tiek 
daug nekaltų gyvybių atėmė ne 
tik lietuviams .bet ir kitų tautų 
žmonėms, kuriuos tos pasaulio 
pabaisos buvo ar yra pavergu- > 
sios.

Jeigu komunistai turi nors 
kiek žmoniškumo jausmą, jei
gu jie yra ištikimi Amerikai, 
tai jie turėtų smerkti ne tuos » 
laikraščius .kurie iškelia viešai ji 
kruvinus diktatorių darbus, bet jį 
smerkti diktatorius ir jųjų san- j i 
tvarkas, kurios privedė pasaulį ; į 
prie šio baisaus karo.

Mes, kaipo Amerikos piliečiai’ 
ir lietuviai reikalaujame ir iš 
lietuvių komunistų ne žodžiais 
švaistytis, bet pasirodyti dar
bais, naudingais šiai šaliai.

SQUIRE S GREENFIELD HORSE MARKET
Shelburne Rd. Tel. 3129 Greenfield, Mass.
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FRANKLIN COUNTY LUMBER CO.
Maurice Demond

St. Tel. 4324 Greenfield, Mass.

d
LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Greenfield Laundry Co.,lnc.
4-- i •<’.. » *.

Skalbimas ir Sausas Valymasrj. . .v — * * * A
60 Metų Patenkinančio Patarnavimo

38AmesSt., , Tel. 3637 Greenfield, Mass.



Antradienis, Sausio 6, 1942 m.

VIETINES ŽINIOS
Art. Apolonijos Stoškiūtės 

KONCERTAS
Gruodžio 30 d., po Sv. Teresės jai, kun. Virmauskis, S. Griga- 

Novėnos pamaldų, kurias vedė navičius, M. Gailienė, K. V. Pet
kun. M. Urbonavičius, MIC., reikienė, panelės M. Kilmoniūtė, 
buvo laikomas Lietuvai gelbėti L. Kniupytė, ir k. Iš viso, $62.- 
koncerto rengėjų susirinkimas. 25.
Tų pasišventusių rengėjų atsi-- Ponia B. Cūnienė praneša iš- 
lankė pora desėtkų. Mažiausiai dalinusi pardavėjams 750 tikie- 
iš visų buvusių šiam koncertui tų. Kasieriui perdavusi apie tris 
susirinkimų. Mat iš po švenčių, šimtus dolerių.
Tačiaus susirinkusių ūpas buvo Kasierius pranešė, kad pas jį 
geras. Lyg matėsi jų širdyse pinigų yra $538.90. Spėjama, 
labai šilta užuojautą platiems fca<į pardavėjus randasi a- 
Lietuvos reikalams ir jos ken- pje pora šimtų tikietų. Pas cho- 
čiantiems žmonėms. , rą 20 tikietų, kaip ir parduoti.

Štai randasi daugiau gerų Taip kad šiuo koncertu jau Lie- 
Samaritiečių. Jaunavedžiai An- tuvai sukelta 8 ar 9 šimtai, 
tanas Gaputis su savo žmona Pirmininkas adv. Jankauskas 
tampa koncerto garbės rėmė- ragina visus greitu laiku išpar- 
jais. Seka juodu ponas Pranas duoti tikietus, rinkti rėmėjus ir 
ir ponia Gerulskiai, toniko iš- aukas. Viena, kad iš anksto iš
dirbėjai. Taipgi kun. K. Jenkus. parduotume visus tikietus; ant- 
Kloja pinigus tikietų pardavė- reikia surašyti programą. Jis 

skelbia turėti dar tris susirin
kimus, kurių pirmas bus sausio 
13 d., 8 vai. v.

Daktaras Kapočius reikalauja 
visų prašyti, kad ateitų į tuos 
susirinkimus įsigyti sau patin
kamų tikietų. Jis dar pataria, 

į kad visi pardavėjai suneštų ar
ba pinigus arba tikietus Sausio 
27 d., antrame iš tų trijų susi
rinkimų. Po tai dienai tikietai 
turi būti nebepriimami, tik pi- 

, nigai už juos.
Skaitytas laiškas Naujos An

glijos Konservatorijos kaslink 
Jordan Hali. Pranešama, kad 

; komiteto pasirašytas kontrak
tas užimti šią koncertinę salę 
dėl vas. 8 d., 1942, priimtas.

Dar buvo pabriežiama, kad 
visi koncerto rengėjai ir priete 
liai jaustųsi darą labai labda-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 Ė. Broadway,
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. SOU'N Boston 2060

Ofiso valandos 'uo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai 8q. ~ 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Mrs. Joseph Pe t obeli; 
tvarkyme vedėja ■ * Mis 
Cunys; Garsinimų komisija 
Antanas Kneižys, red., Juozas 
Kasperas, Dr. Pranas Galinis, 
Stasys Griganavičius, Kun. Ka
zimiera^ Jenkus, Jonas Kumpa, 
Mrs. Adolph Namaksy, Pranas 
Razvadauskas; Generalis komi
tetas — Kun. Albertas Afera - 
činskas, Dr. ir ponia Juozas An
tanėlis, Ponas ir ponia A. Aš- 
menskas, Adomas Barauskas, 
Monika Barauskienė, Ona Baro
lis, Walter Brazauskas, Dr. Ve- 
ronica Broderick, ponas ir po
nia P. Bushman, ponia Joseph 
Casper, Adv. Juozas Cunys, 
Frank E. Doyle, Dr. ir ponia W. 
Duserick, ponia J. Gailius, An
tanina Grabijolytė, Phyllis 
Grendel, ponia J. Grigalus, po
nia A. Ivaška, Dr. Paul Jak-j 
mauh Alfred Jakštas Walter 
Jakštas, ponas ir ponia R. Juš
ka, Adv. Kazimieras Kalinaus
kas, Dr. Albert Kiburis, M. Kil-i 
monytė, Eva. Kuderauskas, P. 
Kupraitis, ponia Eva Marksie
nė, Mary Martin, Antanina Ma- 
jauskaitė, ponia J. Mikalonis, 
Stasys J. Mikalonis, ponia P. 
Mikulskis, Antanas Mickūnas, 
Pranas Mockapetris (jaunasis), 
Elžbieta Nanartavičienė, Dr. J. 
L. Pašakamis, Antanas Pel- 
džius, Kazimieras Petreikis, 
Mary G. Reed, Dr. Amelia 
Rodd, ponia Ona Siaurienė, Juo
zas Savickas, Dr. ir ponia Char-, 
les Seymour, M. Tamulis, ponia 
George Tattan, Vincas Valatka. 
Eleanor Vasil, ponas ir ponia 
Mykolas Venis, Petras Vera- 
ckas, ponia Eva Yankauskas 
ponia Anthony J. Young, Dr.i 
Edward F. Yurkonis, ponas ir 
ponia A. Žuromskis.

tikietųj

DABBimtims

Ženklus

» >

PADĖKA LANKĖSI

įVAKOS SKELBIMU

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

na. ant antrų lubų).

REIKALINGAS jaunas darbi
ninkas, kuris turėtų driving 
license. Geras atlyginimas. At
sišaukite tuojau: L St. Market, 
181 L St., So. Boston, Mass. Te
lefonas ŠOU 1314.

1-5-9-42.

ringą darbą dėl Lietuvos pabė
gėlių, dėl tų, kurie merdėja po 
okupanto priespauda ir dėl vi
sos Lietuvos. Todėl yra reikalas 
kelti Lietuvos vardą, remti jos 
reikalus ir didinti jos šelpimui 
kapitalą šio nepaprasto kon
certo proga.

Štai tas uolusis koncerto ren
gėjų komitetas:

Pirmininkas — Adv. Antanas 
J. Young, vice-pirm. — Dr. An
tanas Kapočius, Dr. Juozas P. 
Mikalionis; Iždininkai — Kun. 
P. Virmauskis, p-nia C. V. Pet- 
reikienė, K. Šidlauskas; Sekre
torių štabas — Adv. J. Griga
lus, Aleksandras Ivaška, Domi-. 
celė Kiburis, Joana Lengvinas, 
Agnės Mashidlauskaitė, Alice 
Mikalonis, Agnės Nevagelskis,

LDS I-mos Kuopos 
Susirinkimus

įvyks sekmadienį, sausio 11 d., 
3 vai. po pietų, ‘Darbininko’ sa
lėje, E St., So. Boston. Mass.

Susirinkimas metinis ir labai 
svarbus, nes bus daug įvairių 
reikalų apsvarstymui. Kviečia
mi visi nariai dalyvauti. V-ba.

žinutės
Gruodžio 29 d., staiga mirė 

Juozapas Mileika 64 metų, gyv. 
376 W. 2nd St. Jis paėjo iš Na-' 
majūnų parapijos. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Paliko tris 
dukteris ir seserį. Palaidotas, 
sausio 1 d., Šv. Juozapo kapuo
se.

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
1941, įvykęs “penny sale” baž-

šeštadjenį, sausio. 3 d.“ “Dar
bininke” lankėsi skulptorius M.

nytinėje svetainėje, pavyko. Nosalius iš Central Falls. R. I.
Rengėjos taria širdingą ačiū P-nas Nosalius yra sutvėręs iš
kunigams, klebonui P. A. Vir- medžio daug gražių veikalų, ku-
mauskui ir kun. K. Jenkui už riais ir svetimtaučiai gėrėjosi.» J

1 patarimus ir garsinimus. Taip ------- :----------
pat dėkojame kun. A. Abra- Antradienio vakare, sau

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva 

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

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

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

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 
4115 VVashington «L, Roshndcde,

Tel. Parkway 2352-VV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

105 West Sth SL, So. Boston, Mirt
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston
Kasos GL—Marijona AukStOsatolenė, 

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

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

Visais draugijos reikalais 
nas orntnkota rattinlntea

IV. JONO EV. BL. PAŠA LPINSS 

DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Švagždys,
601 Sth SL, So. Boston, Masa

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfieid SL, So. Boston, Maso

Prot. RaSL Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Masa

Fin. RaSL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, Maso

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 WinfleW SL, So. Boston, Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tie 
&ą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
ž vaL po pietų, Parapijos salėj, 49. 
IC 7tb St Sn Boston Mana

sio 6 d., 7:30 vai. įvyks Šv. 
Teresėlės pamaldos Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje, W. Fifth St., 
So. Bostone.

Būsiantis daktaras, Mykolas 
Grendelis buvo atvykęs pas sa
vo tėvelius praleisti Kalėdų ir 
Naujų Metų šventes. Šiais me
tais jis užbaigs medicinos mok
slus Philadelphijoj.

j činskui už energingą vedimą 
.‘‘penny sale” ir Tėvui Alphon- 
sui Maria C. P. už pasakytą į- 
spūdingą įžanginę kalbą.

Dėkojame p-niai Kereišienei 
už paaukavimą gyvo kalakuto
(25 svarų). Sausio 25 d., 3 vai. pp., Šv.

Širdingai dėkojame visiems Petro lietuvių parapijos bažny- 
už taip skaitlingą platinimą tinėje svetainėje. W. Fifth St., 
bilietų, o labiausiai pasidarba- Bostone, įvyks Apaštalys- 
vusiai tame darbe Antaninai tės Maldos draugijos vakaras.
Majauskaitei. Į Bus rodomi gražūs paveikslai

Ypatingai aukavo dėl “penny /® vienuolių gyvenimo.
sale” šie: p. O. Marcinkienė, p.
S. Strazdauskienė, p. P. Bu- 

,kauskienė, p. U. Jarušienė, p.
Stakutienė, p O. Petrulienė, pp.'
Petreikiai, Dr. Pašakarnis, p.
U. Tumienė, p. V. Sinkevičienė, 
p. V. Gedaitienė, p. P. Baltru
šiūnas, p. Baniulis, p. O. Nevie-
rienė, p. M. Trečiokienė, p. J. ________
Savickienė, p. L. Medonienė, p. Norime ištarti širdingą padė- 
M. Budzinskienė. p. Pocienė, p. kos žodį mūsų brangiems Rėmė- 
Bendzevičienė, p. B. Martinkie-, jams. Bostoniečiams, už mums 
nė, p. P. Svilienė, p. L. Kniui- ^prisiųstą auką nuo surengto va- 

j pienė, p O. Petrikienė. karėlio mūsų naudai. Širdingai
Taip pat dėkojame ir šiems :! dėkui! Ypatingai dėkuojame 

• p. O. Gaputienei, p. M. Ilkevi- kleb. kun. P. Virmauskiui, kun. 
jčiūtei, p. G. Martinkienei, P- K. Jenkui, kun. dr. K. Urbona-
i Žarkauskienei, p. Bernatonie-į

NUO61RDI PADĖKA

vičiui, kun. A. Abračinskui, pa-
Give the gift that į 

signifies America is ; 

not to be caught;; 

napping.

DEFENSE
BONDS 

STAMPS
Apsaugos Bonus Galite Užsisakyti

“Darbininko” Administracijoj

BONAI NUO
$ 18.75 (Prinokus gausite $25.00)
$ 37.50 (Prinokus gausite $50.00)
$ 75.00 {Prinokus gausite $100.00) 
$375.00 (Prinokus gausite $500.00) 
$750.00 (Painokus gausite $1,000.00)

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

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

nei, p.p. Jonikam, South Boston. neieį Kilmoniūtei ir kitiems už 
Į Market, p. Statsky, p. J. Glinec- pasidarbavimą. Neužmiršime 
ikiui, p. J. Strigimui, p. U. Sa-^jįįg^ maldoje. Tas jūsų, bran-
dukienei, pp. Šnarams, p. B. gįejį, atjautimas pasiliks mūsų 
Bartaškaitei, p. J. Gudaitei, P-'širdyse visados.
Jakamavičienei, p. V. Šmigels- Dėkingos. Šv. Kazimiero Seserys 

i kytei, p. S. Šmigelskienei, p. M. Argentinoje.
Kilmonytei, p. P. Gerulskiui, pp.i
Bušmanam, p Akstinienei, p. Į 

j Juškienei.
Už pasidarbavimą dėkojame: J 

į p. O. Staniuliūtei. p. l^iauroniui,I
p. Matejaškienei, p. B. Martin
kienei ir panelėms M. Ilkevičiū- 

i tei, V. Petraitytei. A. Pavydy- 
I tei, M. Žardeckaitei, A. Plevo- 
kaitei. A. Jurgelaitei, V. Jociū- 

i, tei, p. A. Plevokui, ir p. A.
Kniuipiui. Taip pat dėkojame p. 

i W. Marcinkui, p. A. Nevierai, p. 
i VI. Jakštui, p. Skudriui.

Dėkojame širdingai visiems 
atsilankiusiems ir prisidėju- 

j siems prie pasisekimo šio vaka- 
' rėlio.

Laimėjimai: 1) Gyvas kala
kutas — Rasimavičienė; 2)
Mekstinukas — Jackie Lesčins- 
kas; 3) Bureau Scarf — Rita 
Stakutis. Pirmą “door prize 
dovaną laimėjo p. Barauskienė, 
antros dovanos laimėtojo nete
ko sužinoti. Gryno pelno liko!

' $155.00. Visos likusios dovanosi 
nuvežtos Seselėms. Rengėjos.

Juozas M. Dilis
LAIKRODININKAS

1 Parduodu {vairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 
TAIPGI IR PATAISAU 

366 Wcst 8roadway, 
So. Boston, Mass.

South Boston farage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvatom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Gruodžio 30 d., mirė Jonas 
Navickas, 57 metų, staiga, prie; 
darbo savo kepykloje, 827 Dor- 
chester avė. Jis paėjo Triškių 
parapijos. Amerikoje pragyve
no 35 metus. Paliko žmoną Oną Į __
(Brikaitę), tris sūnus, dvi duk-J) i Tariu širdingą ačiū p. Vitkie
teris ,tris seseris ir brolį. Tapo; ‘ nei, p. U. Tumienei ir p. U. Sa-Į

dukienei už suaukotus drabu-H
Kalvarijos kapuose. 1 " * ---- T v

Naujų Metų šventėse lankėsi i 
bažnyčioje ir klebonijoje šie 
kunigai svečiai: M. Urbonavi-' 
čius, MIC., J. Vosylius. MIC., A. Į 
Naudžiūnas, MIC., M. Šmigels- j 
kis, MIC., A. Baltrušiūnas. J.' 
Daunis, Alfonsas, C. P., Geral- 
das, C. P., J. Plevokas ir Brolis' 
'Antanas, MIC.

Sausio 3 d., ištekėjo Ona duoda tik po 75c. Kas norite tu- _
Strazdauskaitė už Tarno Fen- rėti medaus. įsigykite dabar, naslaityno
nessey. Liudijo Antanas Straz- nes visiems dalykams brangs-
dauskas ir Ileona Fennessey. tant, pabrangs ir medus.

Sausio 4, Ona Navickaitė išė- jeį norjt€ įsigyti siuva- 
jo už vyro Juozapo Vissa. Liū

PADĖKA

L. K.l

Vissa ir Marė

GRABORIAI

S.BarasevičitisirSiinas
MOTERIS PAGELBININKĖ
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Turi 17 o tar o Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS 

tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 ’Oorehester Avė.
TeL COLumbia 2537

dijo Robertas 
Green.

Tą dieną taip pat apsivedė

Labai maloniai dėkojame ren- 
l_ mą. skalbiamą ar prosijamą gėjams už suruošimą krutamų-

mašiną, pirkite per “Darbinin-
_'ką”. Pirkdami sutaupysite daug

Boleslovas Satkevičius su Ieva,
pinigų.

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią, 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas b
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hįll.Ąvenue
Dorche

■k- J - Iš t|4renuns Mante*
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Man.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir
- Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Dieną ir Naktj 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tol. ŠOU Boston 1437
ŠOU 8oston 3960

jų paveikslų vakarėlį mūsų vie-] 
nuolijos naudai šio mėnesio 21.

Tariame nuoširdų ačiū gerbia
miesiems Tėveliams: kun. P.• Juozas Dilis, seniausias So.

. . Bostone laikrodininkas, užlai- Virmauskiui, kun. J. Jančiui,
jo brolis Juozas ir jaunos sesuo , x T n • ! j tz __J ,kąs savo krautuvę Darbinin- M.I.C. ir kun. dr. K. Lrbonavi-

i ko” name 3-čiame aukšte, sako, čiui, kurie maloniai teikėsi pri-

Kavaliauskaite. Liudijo jauno-

Sausio 2 d., mirė miesto ligo
ninėje, porą metų sirgęs Povilas 
Gricius, iš Šaukėnų parap., 55 
lnetų amž., gyv. 16 Fossdale 
‘Rd., Dorchesteryje. Amerikoje 
pragyveno 36 metus. Paliko 
žmoną Oną (Kondrotaitę), .sū
nų Albertą, dukterį Aldoną, du 
brolių Amerikoje, vieną brolį A- 
frikoje ,dvi seseris Lietuvoje ir 
brolį. Tapo palaidotas iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, sausio 5

Lilijana.

Sausio 3 d., tapo pakrikštyta turėjęs tikrai geras Kalėdas — sidėti Ir ypačiai toms, kurių ru- 
Alena Maria Vincento ir Marės pardavęs Kalėdų Diedukui daug pėsčiu įvyko šis vakarėlis p.p.
( Jemelytės) Baravykų. Kūmai dovanų, 
buvo Juozas Jenulis ir Juzė Vi- 
nickaitė.

• Šios savaitės pabaigoje bus 
galima gauti “Darbininko

Moterų Sąjungos Kp. 
Susirinkimas

M .Kilmoniūtei ir M. Vosylienei. 
Tai buvo tikrai gražus ir bran
gus siurpryzas Kalėdoms.

Visus Jus Kristaus Gimimo 
6 d.,' Šventėje prisiminėm savo mal- jįvyks antradienį, sausio

, . , . . , ... PU1 ,7:30 vai., Šv. Petro par. salėje dose, prašydamos Kūdikėlio Jė-
kių, dviejų spalvų sieninių ka-; _ . „ -, . . „ , ... .. i ant 5-tos gatves. Prašome visųlendonų. Kalendoriai parsiduos. , ,. ...narių skaitlingai dalyvauti, nespo_25c.

*d., 9 vai. ryte, Naujos Kalvari-d ‘fDa:rbininke” galite gauti tik- 
jos kapuose, įsi . t/.rd medaus; kurio kvorta: parsis

Jp'ė ašarų

turime daug svarbių reikalų 
apsvarstymui.

■ Eva Marksienė, pirm.

zaus palaiminti Jus ir suteikti 
gausių malonių Naujiesiems 
1942 Metams.

Giliai gerbiančios.
N. P. šv. P. Marijos Seserys.

ZALETSKAS
PUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

D. A. Zaletskas F. ^.-Zaletskas 
Graboriai Ir Balsamtibtojal 

Patarnavimas naktj
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 
Tel. SOŲ Bostori



Antradienis, Sausio 6, 1942 m. DARBININKAS S

Pagerbė Prelatą J. Ambotą
HARTFORD, CONN. — Wilder Goodale, gražiai pagro- 

Gruodžio 21, Hartford lietuvių ;o. Paskui choras, vad. varg. 
parapijos klebonas Jo Malony- Justui Balsiui, iškilmingai su- 
bė Prelatas Ambotas bažnyčio- dainavo keletą gražių dainų. Šo
je šventė savo kunigystės 40 listai-tės dainavo šie: Ona Vai- 
metų sukaktuves. Jisai atlaikė lionienė, Valerija Kaunietytė, 
iškilmingas šv. mišias 11 valan- Matas Kripas ir Alphonsas Te
dą, asistuojant kunigui Valan- raila.
tiejui ir kunigui Kripui. Sanctu- Kalbas pasakė sekantieji ku- 
arijoj sėdėjo J. E. vyskupas nigai: Valantiejus, Karkauskas,
Henry O’Brien, kun. Pankus, Gradeckas, Karlonas, Puidokas, 
kun. Adomas Markūnas ir kun. Markūnas ir pats solemnizan- 
Vincentas Šaulys (abu iš Ma- tas prel. J. Ambotas. 
rianapolio Kolegijos). Apeigų Visi gražiai apibudino klebo- 
vedėju buvo kun. Vilčiauskas. no nuopelnus Bažnyčiai ir tau- 
Kunigas Pankus pasakė pamok- tai. Baigiant programą kalbėjo
slą. Dalyvavo daug žmonių, ku- Jo Malonybė prelatas Ambotas, ko vyriausios solistės rolę Kalė- 
rių tarpe ir Seselės. Po mišių dėkodamas rengėjams ir kvies- dinių giesmių giedojime Forter 
Vyskupas O’Brien trumpai ir damas visus j vieningą darbą1 Hill Carol Sing. Balsas gana 
gražiai pakalbėjo. Naujuose metuose.

Po pietų 3 vai., jisai laikė iš-' Po to, buvo šokiai, kuriems 
kilmingus mišparus, asistuojant grojo mokyklos orkestras. Do- 
kunigam Kazlauskui ir Šauliui, vanėlė buvo įteikta Defense 

bonds.
Čia reikia padėkoti komisijai, 

darbininkams-ėms ir pirminin
kui Simonui Gaučui, taipgi vi-

— fm’. Thšt.; Petronėle ManikTė- visus skaitlingai dalyvauti:’šia
nė — iždininkė; Ahtaiias Kau-[proga, ragltAčKiiis narius tižsi-
nietis ir Antanas Mašiotas — 
iždo Glob.

Paaiškinus, kad Švč. Trejybės 
parapijoje susitvėrė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skyrius, 
tai LDS kuopa paaulcavo iš ka
sos $5.00 ir tuoj geraširdžiai na
riai suaukojo po $1.00

įmokėti savo duokles už organą 
Darbininką”.

sekr-

Barolienė, O. Navickienė, T. 
Špelis ,B. Mačenienė, A. Bulvo-

Manchester, N. H. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
kp. pirm. V. Zarembos namuose, 

M. 224 Central St, įvyks metinis
LDS 74 kp. susirinkimas į kurį 
nuoširdžiai yra kviečiami visi

čius, A. Mašiotas, T. Jenukevi- nariai dalyvauti ir apsimokėti 
čius, K. Balčiūnas, A. Kaunie-isavo metines duokles už organą

Sekmadienį, gruodžio 28 d., 1941 m. Hartfordo lietuvių parapijos pa
rapijiečiai iškilmingai pagerbė savo kleboną, prelatą Joną Ambotą, jo 
40 metų kunigystės sukakties proga. Vaizdas iš bankieto, surengto pre
lato Am boto pagerbimui. Iš kairės į dešinę sėdi: kun. Edv. Gradeckis, 
New Haveno lietuvių parapijos klebonas; kun. J. Valantiejus, Waterbu- 
ry lietuvių parapijos klebonas; prelatas J. Ambotas, solenizantas; kun. 
V. P. Karkauskas, Ansonia lietuvių parapijos klebonas, ir kun. V. Puido
kas, Westfieldo lietuvių parapijos klebonas.

tis, J. Gudolevičius, S. šrupšas, 
P. Ambrozienė, J. Burbulis, P. 
Manikienė ir A. Pateckis, tai 
viso pasidarė $20.00.

Taip gi kuopa nutarė nupirk
ti Defense Bond.

Užgavėnių vakare bus Bingo, 
ir į tą fondą paaukavo M. Baro-

“Darbininką”. Užsimokėjusieji 
gaus gražų sieninį kalendorių.

J. A. Vaičiūnas, aekr.

Montello, Mass. —Antradienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. Šv. Roko 
par. salėje įvyks LDS 2-ros kp. 
metinis susirinkimas į kurį

lienė $1.25. Kuopos reikalams'kviečiame visus narius skaitlin-

Vakare, mokyklos vaikai tu
rėjo savo metinę kalėdinę prog
ramą ir kartu pagerbė parapijos 
Kleboną. Kalėdų Diedukas atsi
lankė ir gausiai apdovanojo mo- siems dalyviams, svečiams ku- 
kyklos vaikučius ir vietos kuni- ni©ams, benui, chorui, Giedrai- 
gus. Dalyvavo svečiai kunigai: čiams už gražias gėles.
Valantiejus, Abromaitis, Bogu- ------- —“
šas, Čebatorius, Gauronskas, ŽINUTES
Zanavičius. Kalbeles pasakė ku- Porai dienų
nigai: Valantiejus, Abromaitis kareiviai,

gražus ir dažnai girdėti jos bal
sas randio bangomis.

Mūsų parapijos choras daly
vavo Hartford Carol Sing, kurio 
je giedojo tūkstančiai ir leido 
per radio National Hookup. 
Choro fotografija tilpo vietos 
laikraščiuose.

BRIDGEPORT, CONN.

bažnyčioj bernelių mišios buvo 
buvo parvažiavę j g vaj ryto, kurias atnašavo

Antanas Pugzlys *r.pats klebonas kun. J. V. Kaz- 
ir solemnizantas prelatas J. Edvardas Rakauskas. Gerai at- 
Ambotas. Mokyklos vaikeliai, rodo. Jiedu yra Floridoje, 
vadovaujant Seselėms, atliko Antanas Rūkas iš Wapping į- 
labai gražią programą. Akom- sirašė į Dėdės Šamo laivyną — 
panavo varg. Justas Balsys. Navy. Apsistos Newport, R. I.

Sekmadienį, gruodžio 28, 6 Turėjo gražius Kalėdinius va- 
valandą, parapijos draugijos, karus Vyčiai, Mokyklos Alum- 
parapijiečiai ir prieteliai suren- nai.
gė Prelatą J. Ambotą pagerbti Moterų Sąjungos 17 kuopa tu- 
vakarienę .Dalyvavo daug žmo- rėjo savo New Year’s balių, 
nių. Buvo daug svečių kunigų, kaip kasmet.
net 14. Sėdėjo prie garbės stalo Aną dieną Main St. beeida- 
sekantieji: Prelatas AmbotAs, mas, sutikau lietuvį lakūną ir 
kunigai — Valantiejus, Karkau- aviacijos mokyklos savininką ir 
skas, Gradeckas, Puidokas, vedėją Tadą Matusevičių (Ted 
Gauronskas, Karlonas, Ražaitis, Matusewick). Jaunas gražus 
Markūnas, Zanavičius, Čebato- vyras. Sakė, kad dabar labai už- 
rius, Vilčiauskas, Bogušas ir imtas. Jisai pranešinėdavo oro
Kripas. Vakaro vedėju buvo ku
nigas Kripas.

atmainas per radio kasdien, bet 
dabar, esant Amerikai kare, ta

Mokyklos vaikų benas, vad. į programa tapo nutraukta. Kas 
* norite išmokti kaip orlaiviu lėk
ti, matykite lietuvį Matusevičių, 
Barinard Fieid, Hartford, 

i Čia iki šiol sniegas tai beveik 
. “perfect stranger”. Gražus be- 
; galo oras. Kalėdos Hartforde 
buvo gražios. Ačiū visiems, ku
rie siuntė linkėjimus. Prieš Ka-

Phone 1181

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius
NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Iš L.D.S. Veikimo
Prezidento ir kitų Atsakymai 

Į Sveikinimus
Lietuvių Darbininkų Conn. 

Apskričio metinis susirinkimas 
Hartforde nutarė siųsti sveiki
nimus Prezidentui, Gubemato-

STATE OF CONNECTICUT 
EXECUTIVE CHAMBERS 

HARTFORD

December 18, 1941

aukavo po $5.00 — A. Mašiotas 
ir A. Pateckis. Šiame susirinki
me prisirašė Ona Remeikienė. 
Nutarta per vasaros 3 mėnesius 
turėti vakacijas, būtent, birže
lio, liepos ir rugpiūčio nebus su
sirinkimų.

Daug jau užsimokėjo gruo
džio mėnesį už 1942 m. Kiti ga
lės tą padaryti sekančiam susi
rinkime ar vėliaus. Report.

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

K. Grigas, Pirm., 
J. Baronas, Rašt.

! riui ir Miesto Majorui. Šiomis 
! dienomis gauta atsakymai. Na- ^ev- John J. Kripas

Jau po šv. Kalėdų, kurios pra- riai susirinkime pageidavo, kad St. Joseph s Lithuanian Roman 
ėjo labai iškilmingai. Lietuvių tilptų “Darbininke”. Catholic Workers Assn 

of America
Holy Trinity Sehool Hali 
339 Capitol Avenue

lauskas, taipgi ir pasveikino December 19, 1941 Hartford, Conn.
parapijiečius su šventėmis. Cho- My dear Father Kripas: Dear pather Kripas:
ras, vad. A. Stanišauskui, gie- Permit me, in the President’s
dojo mišias ir lietuviškas Ka- name, to thank you and your Govemor Robert A. Hurley 
ledų giesmes. Solo išpildė —Al. associates for your letter. The ^as me to convey to you
Dulbiūtė, O. Radviliūtė, J. Ber- patriotic pledges received from thanks and appreciation for 
notas; smuiku griežė p. Baku- the many, many loyal citizens Your letter of recent date, on 
nas ir antras smuikininkas, ku- in all parts of the cauntry have b^alf the St. Joseph’s Lith 
rio pavardės neteko sužinoti, ’gįven the President strength
Žmonių buvo per visas penkias and courage to carry out the 
mišias skaitlingai. Miestas nors will of the American people.

THE WHITE HOUSE 
VVASHINGTON

LDS KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI

So. Boston, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 3 vai. po pie
tų, “Darbininko” salėje, E St., 
įvyks LDS 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas. Kviečiame vi
sus narius atvykti į susirinki
mą. Bus daug svarbių nutari-t
mų ir susirinkime galėsime įsi
gyti “Darbininko” kalendorius. 
Bus ir valdybos rinkimas.

Valdyba.

Cambridge, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 dieną, 12:15 
vai., parapijos salėje įvyks LDS 
8 kp. metinis susirinkimas. Pra
šome visų narių skaitlingai da
lyvauti ir apsimokėti duokles už 
organą “Darbininką”. Kas už
simokės už organą už visus me
tus, tas gaus gražų, sieninį 
“Darbininko” išleistą kalendo
rių.

J. Mackevičius, sekr.

ir karo metu, bet buvo pasipuo
šęs gražiomis Kalėdų eglaitė
mis. Kalėdų laiku buvo daug 
žmonių išvažinėjusių į savo 
miestus.

Sekmadienį, sausio 4, parapi
jos svetainėje buvo suvaidintas 
veikalas “Ant Bedugnės Kraš
to”. Veikalas buvo juokingas ir 
linksmas. Po vaidinimo įvyko 
šokiai. Šio parengimo pelnas 
buvo paskirtas parapijai.

Very sincerely yours,
M. H. McINTYRE,

Secretary to the President.

Reverend J. J. Kripas,
Greeting Committee Chairman, 
St. Joseph’s Lithuanian Roman 

Catholic Workers’ Associa-' ♦ r
tion of America,

Holy Trinity Sehool Hali,
339 Capitol Avenue,
Hartford. Conn.

uanian Roman Catholic Wor- 
kers’ Association of American 
(Connecticut District), assur- 
ing him of your cooperation in 
the present emergency.

The Govemor sincerely ap- 
preciates your kind expressions.

Sincerely yours,
JAMES E. MURPHY,

Executive Secretary.

Manchester, N. H. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
įvyks LDS 74 kp. metinis susi
rinkimas mūsų kuopos pirmi
ninko V. Zarembos namuose, 
224 Central St., Manchester, N. 
H. Prašome visų narių skaitlin
gai dalyvauti ir apsimokėti sa
vo duokles už organą “Darbi
ninką”. Užsimokėjusieji nariai,

Green fieid, Mass. — Antra
dienį, sausio 6 d., 7 vai. vakare, 
pp. Vinco Aguonio namuose, 14.
Linwood St., įvyks metinis LDS j gaus labai gražų dviejų spalvų
113 kp. susirinkimas, į kurį sieninį kalendorių.

CITY OF HARTFORD, 
Connecticut 

Office o f the Mayor

kviečiame visus LDS narius 
skaitlingai dalyvauti, nes šiame 
susirinkime turėsime daug da
lykų svarstyti. Taipgi ,raginu 
visus narius užsimokėti savo 
duokles už organą “Darbinin-

J. A. Vaichunas, Sekr.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU— 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BODU .

• Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
, „ TT- - , -.................... . , tė jimu — žarnos neveiklios — smauką . Užsimokėjusieji UZ metus, da gaivą, nėra energijos, palengvla- 
gaus gražų sieninį kalendorių'
iŠ LDS Centro. Į nlaga vidurius liuosuojanti kramto-

A Dėdinas rašt ; ma ?llrM pagelbės Švelniai, bet Uk- a. utamas, rast. išvalyti vidurius. Milionai žmo
nių naudojasi FbEN-A-MINT. Pa-

' • Rev. John J. Kripas
Būkime 339 Capitol AvenueMūsų šalis yra kare.

vieningi ir darbuokimės šios Hartford, Conn.
Šios kolonijos lietuviai gra- šalies ir mūsų senosios tėvynės 

žiai ir linksmai praleido Šv. Ka- gerovei. Pirkime Apsigynimo y ear a er npas'
ledas. Lietuviai skaitlingai da- (Defense Bonds) bonus ir I beg to acknowledge

Washington Depot. Conn. Haverhill, Mass. — Sekma-

with
lyvavo Bernelių šv. mišiose. Po štampas. Didelis susirūpinimas, thanks your very kind letter in 

kaitė, kuri yra gavusi pensiją ir; pamaldų vieni kitus sveikino motinų ašaros mažai ką pagel- regard to the action of the St.
ledas lietuvaitė Biruta Ramoš-

tebestidijuoja New Yorke, atli-

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 nork

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

60 Ellsvvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Kalėdų šventėmis 
dovanomis.

ir dalinosi bės, bet maldos ir vieningas Joseph’s Lithuanian R. C. Wor-
darbas užgesins šio baisaus ka-

Iš Hartfordo buvo atvykę Ka- ro ugnį 
ledų šventes praleisti pas savo 
tėvelius slaugė S. Krikščiūnai
tė, Dr. E. F. Krikščiūnas su 
žmona ir pp. Krikščiūnų švoge- 
ris L. Mikalauskas. Visi labai

A. P. K.

fATERBURY, CONN.
Rūtos pašalpinė moterų drau

gija surengė nepaprastą korta-

kers’ Association of America 
(Connecticut District) in offer- 
ing assistance to the City of 
Hartford in the emergency now 
before us. Notice of the vote of 
the Association and the offer of 
cooperation is deeply appre- 
ciated. I have referred your 
letter to William J. Foote, pre-

................................... vimo vakarą, gruodžio 19 d., Šv.
1 i linksmai Draleido laiką. Vaišin- _ .. . . _.

. .. t, f. (Juozapo parapijos svetainėje.Hgieji Krikščiūnai vaisino sve- . ------ -- ------- - ----- --
ifeus ir kalbėjosi apie šių dienų^ident the Volunteer Bureau

i
i

karą ir įvairius kitus įvykius. 
Prisiminė pavergtą Lietuvą ir

. ir ne visos narės atsilankė. Tu
rėjo Kalėdinę eglaitę. Atsilan-

of Greater Hartford.
To you and through you to

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston

2271

dieni, sausio 11 d., 2 vai- p. p., palengvinimą ir vėl jausitės puikiai,
r-a. • v r- * i-- 00 VLsai Seirnai Pakelis kainuoja tikLietuvių K. V. Centro saleje, 80
River St., HaverhiU, Mass. į-Į 
vyks metinis LDS 112 kp. narių 
susirinkimas, į kurį kviečiame

kramtyklte FEEN-A-MINT. einant 
gulti — sekantį rytą tikrai jausite

r
5!

PITTSFIELD, MASS.

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

FITZROY'S MARKET
Ray Fitzroy, Sav.

Įvairios Mėsos, Groseris ir kiti reikmenys

123 W. Housatonic St. Tel. 6313, Pittsfield.

i

!
i
i

i
i

apgailestavo jos liūdną padėtį. .^ Kalėdų diedukas visus pra- the members of the Association,
—-------- !Juok,no ,r >te,ke VI31ems dova- please permit me to express my

________ official and personai gratitude.Lietuviai džiaugiasi lietuviš- neles.
komis radio programomis. ‘Dar-! „ ... „...................... , 1 Gruodžio 21 d. įvyko Šv. Onosbininko radio programa jau ke- . _ . . ..... .. . . draugijos mėnesinis susirinki-.Ii metai kaip linksmina tukstan-l , ,, , , !. . — . ■ r. , ’mas senos mokyklos kamba-cius lietuvių. Taipgi Dr. Colney . __ . .1- riuose. Nors buvo metinis susi- radio programa jau trys metai . , . . ,. . . , .

. -t rinkimas ir valdybos rinkimas,įveikia. Negalima praleisti nepa- , ~ _• r, ... • • -• °et narių mažai atsilankė. ___________minėjus ir New Britamiecių ra- _ .. . ... ________________ _ _
dio programos, kurios vedėju y, tas suntus .r pu- NAUJA LDS VALDYBA

_ _ . se narių, bet i susirinkimus ma- -------------ra d. &. Mekus._ . : žai lankosi. Priseina valdybaTariame aciu radio programų , ................... J, . ,rinkti, tai nėra iš ko rinkti. Tai- kuopos

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
iį 

it

MOHAWK BEVERAGES, INC.
158 Tyler St. Tel. 4579, Pittsfield, Mass.

lietu-

' •» Vr j

Sincerely yours, 
THOMAS J. SPELLACY,

Mayor.

HARTFORD, CONN.

LDS 6Gruodžio 21 d. įvyko
susirinkimas, nariai 

gi, kad ir nenorėdamos turi lik- skaitlingai atsilankė, kižkų di- 
ti tos pačios. Todėl prašoma vi- džiuma užsimokėjo savo duok- 
sų narių lankyti susirinkimus ir les. Valdyba 1942 metams iš-

vedėjams už palaikymą 
viškų dainų ir muzikos.

Remkime savuosius biznierius
ir profesionalus. Mes turėtume . , .. ... . , . ...... * ,

1949 metais uottau svarstyti draugijos reikalus, o rinkta sekanti: Paulina Ambra- 
' tas bus mums visoms naudinga, eienė, pirm.; Tadas špilis, vice- 

Sekantis susirinkimas įvyks pirm.; Juozas Leonai tis — nu-

pasižadėti 
remti savuosius profesionalas 
ir biznierius, nes jie visuomet
suteikia teiaiBgą patamavŪBft. ‘sausio & d. M. D.; tarimų rašt., Andrius Pateckis

r
i! 
i»

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METĘ

JOHN WOHRLE
Šutinti ir Rūkyti Reikmenys

157- 159 Seymore St. Pittsfield, Mass.
Telefonai: 8250 ir 8259

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

WHITE STAR CONFECTIONERY CO.
Sankrova Saldainių ir Tabako - • ,

47 Summer St. Tel. 2-0302, Pittsfield, Mass




