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Šv. Kalėdų šventės jau
Čia pat. Prašome Gerb.
“Darbininko” bendradar Jauny Vyni Registracija
bių parašyti į Kalėdinį
“Darbininko” numerį Pulk. Ralph M. Smith,
straipsnių, vaizdelių ir ki Selective Service Valsty
tokių raštų, kad mes tą bės direktorius, praneša,
numerį galėtume išleisti į- jog šeštoji registracija
bus pravesta kiek skirtinLondonas, gr. 10 — Reu-i jantų priešų simpatizatovairų ir turiningą.
ter žinios iš Rabat, Pran- rius, kurių jau esą 200
Kalėdinis “Darbininko” giau nuo jau įvykusių re
numeris išeis pirmadienį, gistracijų.
cūzų Morocco, paduoda suimta.
prasidės
Pierre Boisson, Prancūzų
gruodžio 21 d. Raštus pra Registracija
penktadienį,
gruodžio
11
Vakarinės Afrikos Gen. Naujas Amerikos Karo Lai*
šome siųsti taip, kad gau
tume prieš gruodžio 18 d. d. š. m. ir tęsis per tris sa
Gubernatoriaus pareiški
vas Nuleistas Vandenin
vaites.
Kiekvienas
vyras,
mą, kad “Dakar ir visa
Naujų Metų “Darbinin
Prancūzų Afrika ketina Philadelphia, Pa. — Vieko” numeris išeis pirma gyvenantis Massachusetts
valstybėje,
pilietis
ar
sve

visų
stiprumu
dienį, gruodžio 28 d. Visus
.......
, . išeiti.. prieš nų metų sukaktyj nuo
(Vokietiją, kaip greit gaus,pear, Rarbor už
lim0
raštus, taikomus į tą nu timšalis, išskyrus tuos
pažymėtus
žemiau,
kuris
medžiagos
ir
ginklų
iš
A,
tapo
nuleistas
vandenin
merį, prašome siųsti taip,
kad mes gautume prieš sulaukė 18 metų prieš ar
menkos .
. • didelis, naujas Amerikos
ba gruodžio 31 d., 1942 m.
gruodžio 24 d. š. m.
Reikalas tartis su Br>- karo laivas_ New Jersey.
tais, kurie vadovauja Ali-; gjs ,aivas
ie 52
Remkime savo - katali turi registruotis.
Pulk.
Smith
vėl
pakarto

jantų
laivynu.
Viduržemio
ir
turi
n io
kišką spaudą įvairiais bū
ja
registracijos
dienas,
juroj, gali būti viena ati- įr 10g
,o£o Sako.
dais: raštais, darbu ir pi
; dėliojimo priežastis perkad New j
algs
nigais. Šio karo metu laik kuriose skirtingos grupės
18
metų
amžiaus
ir
senes

raščio išleidimas daug
imu prancūzų laivus, k«- piaukti 30 mylių ar dau;ne yra Dakar uoste sako iau
itum0
valan.
daugiau kainuoja, o paja ni reikalaujami registruo
tis:
ispanų zmios iš Algiers.
mos tos pačios, nes mes
(a) Vyrai, kuriems suė
Kita priežastis gali būti,' *
_________
nepakėlėme LDS nariams
Simpatiškas
gestas.
Dėdės
Šamo
kąrys
“
užfundija
”
cigaretą
prancū

jo
18
metų
amžiaus
laike
kad admirolas Darlan yra
mokesnių, nei prenumera
zui, šiaurės Afrikos karo laukuose, kfr dabartiniu metu prancūzai atsi
nusiteikęs, kad jo admi Japonai Bombardavo Ame*
toriams
prenumeratos liepos ir rugpiūčio mėn.
nešė irgi palankiai Dėdės Šamo ir Britų armijoms.
1942, registruojami bile
nistracija Šiaurės Afriko
rnos Ligonines
kainų.
kurią dieną savaitėje, pra
je būtų pripažinta Londo
dedant penktadienį, gruo
ne, kaip ir Washingtone,1 Generolo McArthur StoRnoasPtas Blackoutas džio 11 d. ir baigiant ket
:pirm negu jis leis prancū- tis, Australija, gruod. 10
Iš Solomon
virtadienį, gruodžio 17 d.
_______
ižų
laivyną įkorporuoti į — Generolas MacArthur
Massachusetts Visuome (b) Vyrai, kurie sulaukė
VVashington, D. C, gr. 10 Alįjantų jėgas, sako pra- pareiškė kad Japonai tynės Saugumo egzekutyvis 18 metų amžiaus laike Londonas, gruod. 10 — Popiežius Nepriėnė Diplo-Amerikos bomberiai už- nea‘”as,
. čia žinodami bombarda,
direktorius J. W. Farley rugsėjo ir spalių mėn., Anglijos bombanešiai visą
inoiiį
f įDRivjivvę
i
kūrė
japonams
tokią
pirtį!
^
dm
:
Darlan0
™
ldzla
»'
vo dvi Amerikos karo bgopraneša, kad pirmas pil 1942, registruosis bile die valandą bombardavo Ita
’ Solomon salose,
visiems vokiečiams, nines Naujoje Gvinėjoje.
nas visoj valstybėj black- ną laike savaitės, prade lijos industrijos miestą
Bernas.
Šveicarija,
gr.
bandė
iškelti
daugiau
sa
.
gyv.
Prancuzų
siaurės Af- Devynios dešimtys septyoutas įvyks tarp sekma dant penktadienį, gruo Turin ir taip pat neseniai 1
”
------nizmo
nncotntirfi
vvzvlsz.,
rikoje
prisistatyti
polici- ni žmonės bUVO UŽmUŠtl
Iš Romos žinios sa- vo karo jėgų ant Guada
dienio vidunakčio, gruo džio 18 d. ir baigiant ket smarkiai bombardavo Na- 10
ko, kad diplomatai pasiūlė canalo salos kad jie buvo jai, kad suimti visus Ali- arba sunkiai sužeisti.
džio 13 d. ir šeštadienio virtadienį, gruodžio 24 d. ples.
Tėvui Pijui priversti bėgti.
vidunakčio, gruodžio 19 d. (c) Vyrai, kurie sulau Italijos vyriausybė pra Šventajam
Xn
išsikelti
iš
Vatikano ir Amerikiečiai nuskandi- NUSKANDINO JAPONŲ LAIVĄ
Šį kartą į tą netikėtą kė 18 metų amžiaus laike nešė, kad “priešų bomba
biackoutą įtraukiamos ir lapkričio ir gruodžio mėn., nešiai žiauriai bombarda Romos, nes Britai gali no keletą japonų laivų,
į padegė pastatus ir pridavisos karo įstaigos, kurios 1942, registruosis bile die vo Turin ir pridarė didžių bombarduoti -tąeflfniestą.
■ Tris'Padegė
Popiežius griežtai atme- r£ kitokių priešui nuostoiki šiol buvo paliuosuoja- ną savaitės pradedant šeš nuostolių”. Turin yra ita
mos nuo
dalyvavimo tadienį, gruodžio 26 d., ir lų karo ginklų industrijos tęs tą pasiūlymą pareikšdamas:
------------Washington, gruod. 10 siunčia pagalbą į Rusijos
blackoute.
baigiant
ketvirtadienį, miestas.
—
Amerikos bombanešiai frontą,
kad atsilaikyti
“
Aš
įsakau
viso
pašauį
Baisus Nacių Teroras
Anglijos vyriausybė sa
Būdas išlaikyti black- gruodžio 31 d.
ir torpedų lėktuvai nūs- prieš sovietų puolimus,
outo dieną ir laiką slapty
Europoje
(d) Vyrai, kurie su ko, kad keturi tonai bom iio vyskupams, nepaisant
kandino vieną Japonų ka- Vokiečiai sako, kad soviekokių
nors
gresiančių
pa-j
bėje taip sudarytas, kad į- lauks 18 metų amžiaus bų buvo paleista į miestą.
spėjimo signalai bus pa sausio 1, 1943 arba po, re Anglai neteko vieno bom- vojų, pasilikti savo vieto- Londonas, gr. 10 — Na ro laivą, padegė tris, ir tų rusų puolimai visur suleisti vienu kartu Massa gistruosis savo gimimo banešio lėktuvo, ir su juo šė kaipo geriesiems gany cių teroras Europoje vėl nušovė 10 karo lėktuvų. (laikyti su dideliais jiems
nuostoliais.
chusetts 351 mieste ir dienoj, bet jeigu jų gimi žuvo septyni kareiviai. tojams prie savo ganomų atnaujintas, ypač buvu- į
jų
žmonių.
Romos
vysku

Kiek
Italijos
miestuose,
šioje neokupuotoje Pran
miestelyj. Visi valstybės mo diena yra sekmadienį
Naciai Šaudo Savo
gyventojai, 4,316,721 bus ^rba’iegalėje’šventėjeTtei bombardavimo metu, žu- pas yra pirmasis, kurs ne cūzijoje ir Lenkijoje. Šio
Britanija Šauks Tarnybon
Kareivius
vo žmonių negalima suži turi paneigti to savo vys mis dienomis nužudė 45
visiškoje tamsumoje pir sekančioje dienoje.
IBMetųJaunudms
kupams įsakymo”.
žmones
areštavo.
mame visos valstybės Kaip pirmose vyrų re noti.
Maskva, giuuu.
gruod. iv
10 —Vov. . ir
~ 500
’y
uiaarva,
v
Popiežiui buvę pasiūly Paryžiuje nužudė šešis kietijos nacių vyriausybė Londonas, gruodžio 10—
blackouto bandyme.
gistracijose, taip ir šioje
Civilių apsaugos perso yra išimčių vyrams, ku SąjungMai Nušovė 10 ta persikelti į Castel Gan- lenkų studentus už“ko- įsakė sušaudyti kareivius, Britanijos valdžia pranedolfo.
nalas, skaičiuje 387,011, riems nereikia registruo
munistinę” veiklą.______ į kurie mėgintų trauktis iš ša, kad visi 18 metų amJaponų
Lėktuvų
bus iššaukti ir pastatyti į- tis, būtent, kurie jau yra
_
_ __ __ _
į Rusijos fronto. (Toks pat žiaus vyrai - jaunuoliai
vairiose miestų ir mieste įvairiose karo ir valdžios Iš Suvienytų Tautų Cen ŽUVO 6000 NACIU RUSIIOTE ; įsakymas buvo išleistas ir bus šaukiami karo tarnylių dalyse prižiūrėti sau įstaigose.
J
'Rusijoj).
|bon. Iki šiol buvo šaukiatro, Australijos, gr. 10 —
gumą ir sužymėti black Kiekvienas vyras, eida Aukštoji vadovybė prane
.
.
Maskva, gr. 10 — Sovie-1 Valstybių karo vadovybei, Sovietų Rusijos kariuo- mi tik 18 ir pusę metų vyouto išdavą.
mas registruotis, turi tu
jog Sąjungininkų karo i tų pranešimai sako, kad! kad jų priešinimąsis japo- menės nugalėjo nacius į rai.
Trys trumpi ir vienas il rėti su savim kokį nors į- ša,
jėgos nušovė^ 10 japonų per
dienas rusų laku- nams yra bergždžios pas- pietvakarus nuo Stalin-, Tačiau tie 18 metų jaugas sirenų balsas, kuris rodymą, kad tas pats as lėktuvų ties siaur-rytinio naį sunaikino 68 nacių tangos.
grado ir Rzhevo fronte.
nuoliai nebus siunčiami į
bus pakartojamas per ke muo, kaip tai, sočiai secu- Naujos Gvinėjos pakraš- transportinius lėktuvus, Visi keturi nužudyti Sovietai sako, kad per užsienio karo frontus, kol
turias minutes, bus black rity korčiukę arba auto cio. Kitus keturius japonų kuriais naciai bandė pris- durtuvais stačiai į gerk- dvi dienas nužudė 4000 vo- jie nesulauks 19 metų amouto signalas. Keletas ilgų mobilio license. Pataria lėktuvus sužalojo ir “gali tatyti daugiau savo karei- les.
kiečių kareivių. Vokiečiai žiaus.
sirenų balsų bus ženklas, visiems sekti vietinius lai būti jie nebegalėjo pa- v;ų į Stalingrado apylinkę,'
------------kad blackoutas užsibaigė. kraščius, kad sužinoti re siekti bazės’
raudonoji armiją.kauty- 1540 Prancūzų Prisidėjo
Miestai ir miesteliai, ku gistracijos vietas ir valan Buna fronte Sąjunginin- ir
nėse arti Velykyj Lūki,
Prie Alijantų
rie dėl kokių nors priežas das, paskirtas vietinių kai nužudė datigiau japo- nužudė daugiau kaip 6000
čių negali suvienodinti su boardų.
n^-____________________ 1 nacių kareivių, 246 nacių
Londonas, gr. 10 — Prašeštadienį, gruodžio 12 d., 2 vai. po pietų iš WC0P
tais signalais, yra prašo
I P^^tininkų divizijos, ku- nešama, kad 40 karininkų radio stoties vėl turėsime progą klausytis gražios liemi iš anksto paskelbti ko rT',r»T7MT^fe’ T en M A /"'*TT T
J rie atkakliai kovėsi šalta- ir 1500 prancūzų kareivių tuviškos programos. Prašome pasukti savo radio rokie signalai bus duodami, IKfcJNKJE į 50 NACIŲ
TTO A\TCDf\DTf\ T CV’rFT T\7T TO me cen^raBniame fronte. , zš 6000 prancūzų garnizo- dyklę ant 1150 kilocycles ir klausytis lietuviškų liaukad išvengus konfuzijos.
TRANSPORTO LĖKTUVUS, .
______ i no Džibutyj, Prancūzų So- dfes dainų, muzikos ir pranešimų
Gerb. Profesionalai, Biznieriai ir bendrai visi DarJaponai Sauliai Nužudė malilaime. pasiekė Dire- i
Naujas Bonfcer Ifill Laivas
Cairo, Egiptas, gr. 10 —
kė^vo ištUdmuma^saTO binink>! Radi“ programos Rėmėjai, Kalėdų šventėms
Maciai Areštavo 100
Du Kunigus Ir Dvi
Britų
kovojanti lėktuvai
Boston, Mass. — Gruo
buvusiam komandieriui, artinantis, .siųskite savo skelbimus ir sveikinimus,
Prancūzu Lyone
Vienuotes
džio 7 d. Bostono vande- metėsi į 50 nacių trans
kuris dabar yra su kovo- kad KalėdU ir Naujų Metų švenčių radio programose
nynan nuleistas naujas porto lėktuvų sukūrį, ku
i Guadalcanal, gr. 10 — jančiais prancūzais.
jūs4 vardu galėtume pasveikinti jūsų pacientus, klienlėktuvnešis - laivas, pava- rie gal būti grįžo į namus Londonas, gr. 10 — Ko- llun. Albert Detheye, o------------tus, bičiulius ir bendrai visus geros valios lietuvius.
dintas Bunker Hill. Tas iš Tunisijos, pristatę dau- vojančių prancūzų valdžia landas katalikų misijonietun
58,307
Amerikiečiai
Skelbimų ir sveikinimų kainos: $3.00: $2.00 ir $1.00.
laivas turi 25,000 tonų. giau savo kareivių,
įraneša, kad na- rius, šiomis dienomis atir sveikinimas Kalėdų ir Naujų Metų projų transportinius lėktų-.ciai
10n prancū- vyko į Amerikiečių kari-| VVashington, D. C gruo- Skelbimas
tei
du kart kainuoja $5.00- 53.50 ir $2.00.
• * •
vus ir vieną lėktuvą palyL
mie3te,pranCūzi- nę stovyklą ir papa^kojo, dzio 10 - Karo Depart-,
Dabar dėl karo turime susilaikyti kiek galima
dovą nušovė.
|
keriydami & nužudyNAKE
tai asmeniai
Amerikiečiai nušovė še- mą vieno nacių kareivio, nigus misijomenus ir dvi karo pradžios per vienus nuo. važinėjimo,
......
. , nėra galimybės visų proEYEIY
šis nacių lėktuvus į vaka- į. Iš to matoma, kad na seseris vienuoles ir visus metus užmušta, sužeista, fesionalų ir biznierių aplankyti. Prašome visus skelbi
-X* PAT DAY
rus nuo EI Agheila, kur y-, ciai jau įvedė keršto sis- keturius žiauriai nužudė paimta nelaisvėn ir dingo mus ir sveikinimus siųsti šiuo adresu: Darbininkų Ra
ra maršalo Rommel lėk-'temą buvusioje neokupuo- todėl, kad jie atsisakė be žinios 58,307 kareiviai dio, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. arba pranešti
BOND DAY
telephonu: SOUth Boston 2680 arba NORwood 1449.
tuvų nusileidimo vieta.
toje Prancūzijoje.
vykti ir pranešti Jung. ir karininkai.

Dakar Laukia Jung. Valstybių
Pagalbos Kovai

Bombarduoja Italijos Miestus
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Darbininkų Radio Programa

Penktadienis, Gruodžio 11, *42
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35 metai nuo mirties vargo žmonių poeto. - Kaip rašytojas pasidarė so
cialdemokratu. - Biliūno kelias nuomarksizmo prie Evangelijos. - Jo pasSears, Roebuck and Co.

ĮVAIRIOS
YokfeSy Okupuotame
Yflįuje

žinios

Mko 4 Dienas

30UelmS&(¥lenootiy
Davė Savo Knoje USA
Kariant

James H; Brennan, nuo( LKFSB) Kaip praneša mų direktorius, įspėja na- Į
BOSI UBAGĖLIS..
Į tais. Tas ypač paveikė į du įstoti į Rusijos unjver-į*1"
viena užsienio informaci- mų savininkus, kad jie ko
— Tu gimei pavasarį, ’ jautrią Biliūno širdį. Be sitetus (kartą išvaryto P®8“1“®, ūteraturos ke- jų agentūra, Vilniuje ne- greičiausia išpildytų na-i
Velykas to, būdamas ketvirtoje jau jo nebepriėmė), paga- “**
mums taip mažai veikia nacių provo- :nų registracijos blankas,
(LKFSB) Mes žinome
prieš
pačias
(1879. III. 3), — taip ap- klasėje, nustojo tėvų. Bro- liau pasiryžo išvykti į uineužmirštamų katoriai: apsimetę demo- Beliko tik 4 dienos tai pa- su kokiu pasišventimu lie
rašo savo motutės pasako- liai, pajutę, kad Jonas ne- sienį, išvyko j Leipcigą veikalų.
krytinių valstybių žmonė- daryti. Registracija namų tuvaitės vienuolės dirba
jimą rašytojas Jonas Bi- linksta būti kunigu, atsi- studijuoti prekybos moks- ATGAL PRIE NEVA mis jie vaikšto po namus užsibaigia gruodžio 15 d. mūsų mokyklose; bet štai
patiriame naują žinią apie
liūnas, nuo kurio mirties sakė jį toliau bešelpti. lų.
Dabar Biliūnas atsiduo neva paslapčia rinkdami
jų nepaprastą auką kare
šiemet sueina 35 metai. — Silpnos sveikatos moksleiSENAS
da kūrybai ir mokslui. Sa savanorius kovoti Rusijos
Visi
Vyrai
1»-38
Metų
sužeistiesiems: Pittdburvo vienam draugui jisai pusėj prieš vokiečius, vė
Silpnutis toks buvai, — viui teko duodant pamo- N AUKME VIETOSE
ge, Pą. apie trys dešimtys
Bik Armijoje
pasakojo jam toliau motu- kas duoną užsidirbti, pustam nat bu rašo:
liau gi tuos sąrašus per- j
lietuvaičių vienuolių, se
te. — Tarėm, kad negy- alksniam prastuose bu’ — Daug ramiau jaučiuo- duoda nacių policijai. To
vensi ir tą pačią dieną ta- tuose gyventi. Ar gi nuos« universiteto knygyne, kie provokatoriai kartais Boston, Mass. gruod. 10 serų pranciškiečių, paau
ve vežė krikštyti... Ma- tabu,kad šitokiose sąly- *.
“naiLizrukava
tarp leksikonų (žodynų), ir bažnyčiose pradeda pat- — Col. Ralph Smitb, pasa kojo savo kraujo kare su
kava va
niau, kad jau tikrai mirsi, gose jaunuolis palinko į dinamų”, o pietų — pieno senų
knygų ir tt — T
nėra
rijotines dainas, kad vė kė, kad visi nevedusieji žeistiems kareiviams. Ta
7
“
*
’
kraujo auka buvo padary
. - «kur sUkla,
iten
nei ovkcio,
ir marškinėlius baltus jau bepradedantį plėstis *so- užgena
vakare rencijo8
P^mu nei konku- liau galima būtų masiškai vyrai nuo 18 iki 38 metų ta lapkričio mėn. 28 d. Vi
buvau pasiuvusi”.
į ciakstų judėjimą, kurs užkanda “biaunai kve- “Į .
reštuoti tuos, kurie gie amžiaus bus pašaukti į
***““f
sos seserys jaučiasi svei
Motutė myluodavo ma- žadėjo vaduoti skurdo piančios kilbasos”, pa.............. dojo. Žydai išnyko iš Vil kariuomenę prieš kovo kos ir yra pakilusios nuo
žą Jonuką ir apčiuopusi prispaustuosius. Jonas su F
••
:,L-VT_j k* pačios bažnyčios jisai niaus gatvių. Vilniaus li mėnesį ateinančių metų.
taikos. Lietuviškoji kata
n
labiau Ugė- goninėse gydomi ir ispanų
raukoje randą nuo užgiju- sipažino su Liepojaus ki- gF
suno.
O
čia
is
namų
budj
pasakoj?jo
likų visuomenė didžiuoja
sios voties, pridėdavo: — tų tautų veiklesniais so- uos zuuos— tie patys ^ artimas pa&tam<7A?Ja- savanoriai, kurie vyko ko
Franco Ui SoMaramą
si tokiu nepaprastu lietu
Iš čia net nedidelis kaule- cialistais ir net vėliau pats liai, kurte atsisakė > leisvoti į Rusijos frontą ir te
r’"*’"*™”“
Su
Ašimi
vaičių vienuolių pasišven
lis iškrito, kai trūko sopu- organizavo
socialdemo- ti j mokslą, dabar kreipia-: _
nai buvo sužeisti.
timu.
lys...
| kratų kuopą.
..
M
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S1
L
1
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P
u3llkan!
stud
^*
nimo
viršum
šio
matomo— Nebus iš tavęs arto- Iš pradžių jisai kas va- prašydami paramos. Dasias ir švenčiausias daik Londonas, gr. 10 — Ant
jaus, - prabildavo ji to-1 karą prieš eidamas gdl'ti
&J^^os
tas žmogui yra Tikėjimas. radienį Ispanijos gen.
g
gulti W°£7įra£ria
bar jisai pradeda
Teismas ISA
pasakė per radio
Uau, — busi ubagehs ir Ugai poteriaudavo, sukal- dos ieškoti raštuose:
(dvasia nuo tos ašarų pa Taigi žadu šiais metais atbūti iš viso gyvenimo iškurioj pasisakė uz
Vairuotojų
duonos negalėsi sau uzsi- bedamas net vieną kitą Ii- — Tik viena literatūra irt
pažintį...
Mamyt,
jeigu
^darumą
su Asies
dirbti...”
taniją, vieną kitą rožan-įneša žmogui ramumą į
Tamstą kaia užrūstinau, valstybėmis.
Šita mintis gal ir paska čiaus dalį, vėliau gi pasi- širdį: šiek tiek jo skausŠiomis dienomis teisė
jimas... gry
tikėjimas,
kurį
turi
tik
ne

tino tėvus leisti mažąjį davęs marksistinei įtakai mų nutildo. Dailė visados
prašau iš visos širdies —Kaune buvo sušaukti jas Frank Tomasello iš
kalti kūdikiai ir grynos man atleisti ir dovanoti...”
Jonuką į mokslus.
liko vadinamu laisvama- šlifuoja žmogų, o taip vi dvasios žmonės”.
Lietuvos miškininkai. Vo sprendė lietuvio p. Jono
Jaunas,
teturėdamas
tik
PONŲ NUKAPOTAS nių, pozitivistu (tikiu tą, sai blogai priseitų. Jos da- Savo užrašuose jis įrašo
kiečių komisariato valdi Šliužo, gyv. Westville St.,
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BAUDŽIAUNINKAS ką matau). Pas jį rinkda- silytėjus vėl pradedi links- sakinį:
liūdnų dalykų prirašęs, ji
jis buvo kaltinamas už už
Biliūno tėvai buvo bau vosi kiti moksleiviai, jie miau žiūrėti aplinkui, pra- —r Žmogaus protas sie sai mirė 1907 metų gruo 1942 m .spalių m. 1 iki ki mušimą automobiliu tūlo
tų metų tos pat dienos tu
džiauninkai. Jų namuose gilindavosi į socializmą, dedi tikėti, nors kam — kia netoliau jo nosies, o džio 8 dieną.
dalyvaudavo
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vieri būti iškirsta miško 3 Jono Baranausko, gyv.
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GYVENTI NEIŠPASA milionai kietmetrių, kurių Leverett St., West End—
no užvaizdą taip pritvojo demonstracijose, platin name laiške.
paties Dievo”.
Meta prekybos mokslus, Nors jam
__ buvo labai rei1,600,000 kietmetrių ku Bostone.
KYTAI NOR£}O_
Biliūno tėvą, kad jis tris davo atsišaukimus.
p. Jonas šliužas per sa
ima daugiau studijuoti,
ĮŪ7ig.~,' bet jisai
Negalime neprisiminti rui. Esąs galimas dalykas, vo advokatą įrodė teis
savaites sirgo. Bet jis visgilintis į literatūrą. Ima prašo ■ nupirkti dvasinio rašytojo žmonos, kuri bu kad kurui reikėsią iškirsti
tiek liūdnai nusijuokdavo
MOKYKLOSE
domėtis lietuviškais kūri turinio knygų. A. Rueevi- dėjo prie gęstančio džiovi miškų dar 600,000 kietme-, mui. kad atsargiai
,
.... opera,
ir pratardavo:
Biliūno bute prasidėjo niais, kurie nebuvo jam
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nes
“
dabartinėmis
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Z£>
ninko lovos, laiško, kurs
čiui jisai rašė:
— Geras mūsų ponas bu rusų policijos kratos ir
ris suvažinėjo West End
svetimi
nuo
Liepojaus
lai-,
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>Likuaiu
10
rubUų
nusako paskutinius Biliū karo sąlygomis negalima pilietį, ir kad jis pats tą
vo..., — ir kai motina jam, kai jisai baigęs gimnaziją ką. Jukjistennet irpir- ^
j&g. no pergyvenimus:
kuro reikalavimų padeng
primindavo lazdą, jis nie įstojo į Dorpato universinelaimingąjį žmogų nu
majame
lietuviškame
lingos man tuo tarpu se — I gaią savo gyvenimo ti importu’
ko nesakydavo, vėl liūdnai tetą, greit iš ten buvo išvežęs į ligoninę, kur jis
spektaklyje — “Amerika kančios: “Apie Dievo bu pradėjo visai tikėti. Mirti
nusijuokdavo ir paėmęs 1 vytak. O gyvenimo sunku- Pirtyje” — buvo vaidinto
mirė.
vimą”, prof. Būčio, Šatri nebijojo, bet gyventi neiš V«awMri« taras Amerikai
knygą pradėdavo visiems mas jį slėgė. Save iašimė- ju.
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troško.
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gyvenimą. Ir kai gyveni damas studentavimo die- MENININKAS VA
mui ir jį išteisino.
džiaugės
labai
atgavęs
ti

jų
Gyvenimai
”
,
“
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mas nubaudė tą užvaizdą nas, jis rašo:
DUOJASI IŠ VISUOWasbington, gruod. 10—
ir išsiplėtimas katalikų ti kėjimą. Nekartą kalbėda Vieni metai karo Ameri
— jį netekusį sveikatos
—“Kauener Zeitung”
vo: “Gerai, kad aš nieko kai kainavo 16 bilijonų
priglaudė Biliūnų šeima. — Seniai žmoniškai be
Gyvendamas Lietuvoje kėjimo”...
.
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.aprašinėja
vokiškų “darbo
valgėm!
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Taip, kad iš tos anykš
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daugiau
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(Arbeitsamt)
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tėnų baudžiauninkų šei juk tokius pietus gauda- kėju socialdemokratijos Vargas atnešė džiovą į nėjau nuo tikėjimo; tikė visas pnsidejmoas pne
Vilniaus
srityje.
Kai
mos Biliūnas išsinešė di vom, kad viduriuose am dirvoje. Biliūnas buvo Biliūno plaučius. Ilsėjosi jimas žmogaus nekvaili pirmojo pasaulinio karo. |vokiežiaį atėję į Vilnių,
delį žmonių vargo suprati žinai revoliucija griau kartu su kitais, kai ėjo Į jisai tėvynės pušynuose na”... Rengės išpažinti at
ten buvę priskaitoma 30,dė...”
likti pas vieną asketą ku-i
mą ir gerą širdį.
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nuskriaustųgydėsi
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į
Zakobet
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kurių 1,290 moterys. J VoTėvams buvo patogiau rašinyje “Per sapną” jisai
tydavo dažnai ir gėrėda
panę.
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osia Joną leisti į Liepojaus kalba:
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kaskart
gimnaziją. Čia ir nugabe — Mačiau
jos, doros... Nuo atvažia džio 10 — Jung. Valstybių žmonį,Į- Laikraštis atvirai
no jį, tikėdamiesi, kad iš nuo vargų ir sunkaus dar labiau nesutikti su švelnia palydovu buvo jo žmona. vimo į Z&kopanus pradė laivyno sekretorius Knox I pripazjsta, kad bedarbiai
įsakymą atvykti į
jo išeis kunigas. Ak dau bo pajuodavusius, ligotus, jo prigimtimi. Juk jis su O pergyvenimai jo buvo jo mąstyti apie tikėjimą. praneša, jog iš 75 stove- J
tikrai
liūdni:
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gailesčiu
kūrinėly

gelis mūsų garsiųjų žmo atiduodančius savo jėgas
Juo tolyn, juo labyn brido jusiu prancūzų laivų Ton- J ‘darbo įstaigą”, kurt visus
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Kliudžiau
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aprašė
nių visai nebūtų gavę ir gyvybę piniguočiams,
į tuos jausmus. Sakydavo: looe 20 jų teko Vokietijos J tinkamus darbininkus patas
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.
katytę,
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tikėjęsi pamatyti juos ku vaitojimus... ir man plyšo
giau pagyventi: bent pa
nigais... Bet Biliūno gyve širdis iš gailesčio”. Ta ko — jis atjaučia net šunelį, rudenio dieną...” — Net rašyčiau daugiau... Gy
nimas nuėjo kitu keliu. vos dvasia dėl darbo žmo kuris ištikimai tarnavo ir gražūs kapai, kurie tuo vensiu taip, kaip mano są
Liepojaus gimnazijoje bu nių teisių atsispindi jo kurį pasenusį šeimininkas jau už mano langelio tę žinė sako; o jeigu kas no
sės ir kurie visados skaus ri, tegul juokias iš ma
raštuose Pįįoyė. ..
vo aiškiai daugiau remia pirmuosiuose
mi vokietukai, baronai. “Varpe” ir “Ūkininke”, jo Taigi jis savo viename mus ir-pajautas tildė, ne- nęs”.
Nupirkite savo giminėms, draugams ir prieteberamino širdies; jų laibi,
laiške rašo:
Neturtingesnieji lietuviai apsakymėliuose.
liams
tokias Kalėdų dovanas, kurios bus naudin
tarpais jautėsi atstum- Negalėdamas jokiu bū- — Kasdien vis labiau tiesūs kryžiai stovėjo ka
gos ir ilgai atmintinos. Naudingiausios ir ilgai tve
VELENA
pradedu abejoti, ar galiu žinkokie rūstus ir, tartum,
rtą dovanos, tai gera knyga ir geras laikraštis.
būti geru tai partijai (soc. verkė žmogaus ir jo gyve Ar gi gali neturtingas
“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, ne
dem.) kareiviu, kadangi nimo, — verkė tų, kurie džiovininkas turėti nors
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nejaučiu taip didelei 4<drądu syk savaitinį laikraštį
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auksuotais
kraštais maldaknygė, kurios dy;
limų sanatorijų parga
sos” ir neapykantos prie guls dar be skaičiaus.
dis
atitinka
kaip
vyrams, taip ir moterims. Puiki
savo priešų”. Dabar jisai Jis jautė beartėjančią bentų kas į mielą tėvų že-!
“Darbininką”
pradeda kelti naują dėsnį: mirtį ir užtat skubinosi mę?l Taip ir Biliūną užka Kalėdų dovana dėl suaugusių žmonių. Kaina $2.50
— Nevieno
nevaržyti dar ką gali sukarti. Kai sė tolimoj Zakopanėj. NeJŪZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
Jis yra tikras tavo draugas
pirmas
jis
ir
nepaskutinis
jau
jo
jėgos
nusilpo,
kad
daknygė
vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo
partiviškais
apinasrais
ir
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk
toksai,
ir
mes,
kurie
toli
ti
kramai,
kaina — $1.25.
nė
rašyti
negalėjo,
tada
virvėmis, lai kiekvienas
4(1
dirba, darbuojasi pagal diktavo, o rašė žmona. nuo tėvų žemės norėtume
DARBININKĄ”
Laikraštis "DARBININKAS” eina du sykiu
savo patraukimo, dovanos Patsai gi gaivinosi skaity drauge su juo giedoti jo
į savaitę.
Darbininkas” metams kainuoja $4.00
! ir dvasios, — rašo jis vie- damas gyvenimus Šv. gražią liūdną giesmelę:
Pusei metų ..............-..... . .... — $2.00
Pranciškaus, Šv. Jono, Šv. —Kai numirsiu, man pakaskit
11 name laiške 1940 m.
Metams ........................ $4.00
Imant sykį į savaitę metams....... $2.00
i Ir taip Biliūnas “pasi Antano. Prieš pat mirtį Ant Šventosios upės kranto:
Pusei metų............... .... $2.00
Pusei metų ------------------------- $L00
traukė nuo socialdemo rašydamas žmonos moti Kad matytų kapas sodžių.
kratų partijos ir jos žmo nai laiške taip atveria sa Kūdikėlis kur užaugau.
Užsakymus siųskite:
Kad girdėtų tą dainelę.
Čekius ar money orderius siųskite:
nių”
(Mykei. Putinas, vo sielos pasalptį:
Liet. Enci). Jis jau nuo — Gulėdamas, Mamyt, Motinėlė ką dainavo,
DARBININKAS
‘‘DARBININKAS”
Kai
ant
kelią
mažą
migdė.
ilgą
laiką
patale,
daug
seniau juto vidujinį svy
Se. Boston. Mass.
ravimą, kur jam palinkti skaitau ir mįslinu. Ir per- Ar lopšy mane lingavo”.
366 West Broadway,
South Boston, Mass.
K. J. PRUNSKIS.
_ į visuomenės veikimą, sitikrinau, kad brangiau-
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as
New Year, Good Friday, MemoriaI Day, Independence Day.
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Kalėdos Su Ginkluotoms Jėgoms

I Need Your Helpl

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

— Spalių mėnesio vidų-' Gudijos “generalinę sritį”,
iryje Vokietijoje buvo pa- Jis rašo, kad beveik visi
1 skelbta, kad gyventojams Gudijoj didesnieji miestai
SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
esą padidinami maisto esą per karo veiksmus suEntered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,
Maga under the Act of March 3, 1870.
produktų kiekiai, duoda- griauti. Iš Minsko belikę
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
mi pagal korteles. Oficia- griuvėsiai. Gudija neturinAct of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
' liniame komunikate, ku- ti “savivaldos”. Todėl visPRENUMERATOS KAINA
SUBSCRIPTION RATES:
riuo tas padidinimas buvo kas reikią atlikti pačiam
•
______
Amerikoje metams.... ...... ........ $4.00
Domestic yearly ______ ____ $4.00
praneštas, tarp kita ko iš- Vokiečių komisariatui,
per tamsias karo mig-lKur bus galima, eglaitės
Domestic once per week yearly $2.00 vieną kart savaitėje metams™ $2.oo
Foreign yearly _____________ $5.00
vadžiojama, kad “mūsų Gudijoje pirmoje vietoje
kurios šiandien ap- bus išstatytos klubuose ir
Foreign once per week yearly $2.50
kareivių pasiaukojimo dė- esą statomi gudai, o ne ru
n h T3PTMTMF
-temdino pasaulį, Kalėdų viešuose kambariuose ir
Pirk
Karo
Bonus
šian

ka pašalintas gyvenimo ir sai. Taip pat savarankišDARBININKAS
varpai suskambės kur tik tinkama Kalėdų muzika,
366 West Broadway,
South Boston, Mass. Amerikos kareiviai ir jū- per radio, phonografais ir dien. Jie tave ryt išlaikys. maisto erdvės siaurumas,
k^IT SS kos gudu stačiatikių bažTelephone SOUth Boston 2680
rininkai randasi. Ant že- vietinių artistų pristaty- pakavimas Kalėdinių pa- kuris
nycios tikslas esąs atsipa”sikumo Gumes ir jurose, namie ir ta.
£
buv0 pagreitintaSi slėgė mūsų tautų”. Iš “užkariautų
derlingų
Rytų
uzsienyj, Amerikos Raud. Raud. Kryžiaus klubuoRaud K žiaus ats.
dų kalba esanti ne tik dėsmokyklose,
Kryžiaus darbininkai nuo se Ūpingi amerikoniški'į
iMalins kiekvienoje plotų” jau dabar ateinąs
maistas
vokiečių
tevy4
viešoji
kalba
J J;
-----------------pat jauniausio deda visas Kalėdų pietus bus parų. lieoninėie
nei
Mūšiai Afrikoj eina smarkyn. Alijantai ryžtingai j pastangas, kad šios šven- pinti — kalakutai, su skiekvienoj
J vietoj.6 Tikima,
J ’
Lietuvoje, kur gyvento santi privaloma tiek ru
labai
linksmios
“
cranberry
sauee
”
,
ir
tt.
puola Tuniso apylinkes, tą mažą
kampelį
kurį
užima
j
tė
būtų
„
.
.
, ■ „
, J
r
’ • . ‘ kad ir vyrai kovų laukuo jams skiriami maisto pro sams, tiek lenkams, gyve
vokiečių kariuomenė, bet vokiečiai smarkiai ginasi ir į musų vyrams, kurie aplei- Kur nebus galima pnsta-;
Kalėdų dovanu
nantiems Gudijoje. Gudai
duktų kiekiai yra žymiai esą stengiamasi paversti
miestus,
tyti
kalakutų,
kitoki
ska6
4
4net daro stiprias kontr-atakas. O atrodė, kad bus do savo namus,
rašymui mažesni, nekaip Vokieti- valstybine tauta. Vieninte
lengva tas kampelis likviduoti. Kaip tatai atsitiko, kad miestelius ir kaimus ko- nūs valgiai bus parūpinta, Pakeliai turi
reikmenų, kortų, siuvamų joje, maisto daviniai ne- lė organizacija, kuri esanti
vokiečiai, rodos, iš niekur sudarė tokią stiprią kariuo voti dėl savo ir mūsų ša- Ligoninėse, kur pietūs bus
Gudijoje leista ,gali užiimmenę? Dėl vieno gan įdomaus įvykio: netikėtumas lies visose pasaulio dalyse, parūpinti reguliarėse vai- daiktelių dėžučių ir kitų buvo padidinti.
Netik
tie
kurie
priversti
&Y
mo
vietose
».
Raud
Kr
yasmeninių
reikmenų,
grati labdara. Pasak Kubės,
alijantų puolimo buvo suneutralizuotas bei likviduo
praleisti Kalėdas ligoninė- f^s darbininkai padės
' komisaras" Guditoie"" Kube i “GudiJos laimė’ atkutimas
tas netikėtumu vokiečių oro transporto.
se bet sveiki kareiviai ir tinkamal papuošti stalus zaha popiera.
Daugiau
3 J
jr gerbūvįs pareina nuo vo----7>000>000Laivynui kaip
„g^ paskelbė D. 2. im O .
,ų
* laimėjimo->.
Prancūziškosios Afrikos okupacija buvo gerai se, bet sve.ki toretviat ir
kamibarius.
jūrininkai,
ypač
kaikurio(VIII. 30) straipsnį apie
suplanuota. Paslaptis taip gerai buvo išlaikyta, kad
specialis siunti- bus išdalinta.
šaulio dalyse,
dalys dziaugse
pasaulio
svarbiausias
t
ik
susidarė pilniausias netikėtumas. Bet Afrikos frontas
— “Kauener
Zeitung”
specialiais
»»” buvo Junior Red sias”, neseniai
pranešė
yyno vietose. Raud Kryužima dideliausius plotus. Kad ir greitai žygiavo AAustralijos, kiaus
kiaus skyriai,
skyriai, sr
su Ju'niori^r
kad vokiečių įstaigos
pagaminti ir raportas iš Australijos,
------merikos kariuomenė, bet vis dėlto praslinko keletas mals, dovanomis, ir visotaipgi Vilniuje įrengusios darbo
Sus8“’
ir
dagaus58
dienų, kol pasiekė Tunisijos sienas. Per tas kelias die
stovyklą. 25 žmonės, kurie
vadinasi
spekuliantais,
nas vokiečių ir italų štabas turėjo laiko apsižiūrėti ir zivro fv.ori;z»Hzv«oHoc A™,; mino dekoracijas me- toli nuo namų, bet žmones dal5 v aus.
džiams,
kurios
dekoracinamie
jų
neužmiršta,
šie
Raud.
Kryžius
aptarjau patalpinti į tą stovyk
skubotai suorganizuoti kariuomenės dalinius, ku jos ir Laivyno programas.
---naus netik
vyrus
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Kryžiaus
klubai
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os
bu
?
vartojamos
visose
pakeliai
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dovanos
lą.
riuos atgabeno orlaiviais. Tiesa, orlaivių transportai Islandijoj, ėdžioj Brita-lPa-bo dalyse.
. nuo savųjų,ir mespas.ry- tose eilėse. Amerikos Ju
didelių dalinių nesuima, bet tų transportų yra labai
nior Red Cross neužmiršo
daug, o iš Sicilijos į Tunisiją visai arti — vos 85 my nijoj, Australijoj ir Pietų Raud Kryžiaus stabas ^^4^ Karo De- didelį skaičių jaunųjų Naciai Prievarta Tremia
pasiryžęs, partamento patvarkymų, svetimose šalyse.
lios — koks pusvalandis ar mažiau orlaivių transpor Pacifiko salose bus pasi' Australijoj,
Darbininkus Į Vokietiją
linksminimo
centrai
vykad
nei
vienas
kareivis
bei kurie draudžia korespon- Šįmet Junior nariai su-Į
-eivis
tams atlėkti. Ir ne vien kareivius orlaiviai atgabeno,
bet ir sunkiąją artileriją ir tankus. Tuo būdu į 2—3 faraS‘ Viskas bus daroma, jūrininkas ar marynas dencįją nuo nepažįstamų pakavo 100,000 dovanų — “Kauener
Zeitung’
piętvakarų Pacifiketo lie mūsų vYrams aktyvoj tar- dėžučių, jie turi nors 12 (VIII. 29) praneša, kad ge...
dienas atvyko kokia 15,000 kariuomenės — užtektinai
militarinių pareigų galės
nyk°j,
Kryžiaus uaintų.
daiktų. oms
Šios uciulcs
dėžutės issiųišsių-1 neramus
neralinis tarėjas
darbo u
ir
dalinys pirmam puolimui auaiayu.
atlaikyti. rvaua
Kada auali ,- ,
stiprus uamiys
- nrfllAiąfi
ha savanori 11 darbininku “
J”1?’ Raud.
Laiejas uaruo
jantai pasiekė Tuniso apylinkes, tai rado ten labai su-................ . .........................
. ............... ... skyriai nepriėmė jokių pa- stos į Angliją, Airiją, Is- socialiniams reikalams ištvirtintą poziciją, kurios pirmu puolimu neįstengėi prancūzų laivyno daliniai atiduodama alijantams. Tai kell^.nuo asmenų ir orga- landi ją, Greenlandiją, A- leidęs įsakymą, pagal kurį
paimti. Kautynėms užsitęsus, vokiečiai vis daugiau stambus alijantams pliusas, ypač atsižvelgiant į tai,
1fską’įr ce?*Finestir Pletų abiturientai — moterys ir
kariuomenės pristatė ir galų gale išėjo taip, Kaa aa- kad Afrikos frontas darosi vis sudėtingesnis, dar pasu
- -kurie tu- bus išdalinti, ypač jau-\1 irJ 1924 m.® turi privalomai
r
vai ir kiti namie,
zvmzvli r. žo
i jzn i
bar jau alijantams tenka laukti paspirties. Ji be abejo /iol/oiont
dėkojant iv.
ir T-?
Romelio
taktikai
ri mylimų ginkluotose jė- niems, kurie visai netiki stoti į Vokietijos “darbo
greitu laiku atvyks — iš Dakaro. Tai labai didelė lai-1
Neperseniai iš Romelio gardžiai pasijuoku, kad gose, gali būti tikri, kad sulaukti linksmų Kalėdų, tarnybą”. Nuo prievolės emė, kad alijantai Uktingai pasielgė su prancūziškų ko- jįs taip greit bėga, jog briUi negali jo pasivyti. Bet Amerikos Raud. Kryžius, Tūkstančiai svarų kietų są paleidžiami tie abitulonijų administracija, panaudodama admirolo D’Aria- dabar pasirodo, kad skubus Romelio pasitraukimas jų Raud. Kryžius, parū- saldainių
jau
išsiųsta rientai, kurie jau turi pasno pasisiūlymą eiti iš vieno su alijantais. D’Arlano buvo gudriai sugalvotas. Jis galų gale atsidūrė stip- pins jiems tikras Kalėdas, toms šalims išdalinimui. Į tovią tarnybą ar yra praasmenybė lyg ir neaiški. Buvo perspėjimų su juo nebi- rioj vietovėj, EI Agheila vadinamoj, kur apsistojo, ap- nepaisant, kur jie randasi, j Į Angliją išsiųsta 50,000 dėję studijas aukštojoje
čiuliauti, bet Washingtono administracija neatmetė sikasė ir pasiryžo gintis, kol ateis pagalba, kurios ma- Jung. Valstybėse, Kalė- dovanų dėžučių dėl išdali- mokykloje. Tačiau iš teksjo pasisiūlymo ir padarytąjį su juo susiUrimą priskai- tomai jau susilaukė, nes jo armija skaitoma. 50,000 dų planai bus kaip buvo nimo netik Anglijos karo to matyti, kad ateityje ši
našiai- tarnyba Vokietijoje bus
tė prie daugelio įėjusių dabar į madą “militarinių bū- dydžio. Tuo būdu jis sulaiko 8-tąją britų armiją, kad praeityje. Raud. Kryžiaus pabėgėliams ir
tinumų”. Tokia apdairi politika pilnai apsimokėjo, negalėtų eiti į pagalbą saviškiams, kuriems sunkiai direktoriai ir nariai Ligo- čiams, bet tarpe žmonių privaloma visiems LietuDakaro uostas atiduota alijantams, kaipo militarinė einasi Tuniso kautynėse. Iš Romelio jau nebesijuokia- ninių ir Pasilinksminimo iš Europos šalių, kurie ra- vos abiturientams, kaip
Korpusų ir Stovyklų ir Li- do prieglaudas Anglijoj, tai yra ir pačioje Vokietibazė. Čia galės vykti Amerikos transportai — kariuo ma, nes jis sudaro nejaukią kliūtį.
Afrikosfrontas^labai surhntėio Nėberei- S°nmlų T,arYbos dar0 Pla’ Paprastai kiekvienos dė- joje, kur, neatlikus “darbo
menė, maistas ir amunicija — nes Dakaras tai arti , , Iš viso°
Viso AiriKos irontas lamai surimtėjo. KSDerei nus, pagaj kuriuos asme-zutės dovanos bus išdali-tarnybos nepriimama nei i
miausias tarp Amerikos ir Afrikos susisiekimo punk kalo musiske karo vadovybe perspėja, kad dar per- nyS įr gn^ės galės paro-1 narnos tarpe kelių vaikų,' aukštąją mokyklą, nei netas. Čia apsistos Amerikos laivynas, submarinai ir or- anksti dėl pirmųjų laimėjimų džiūgauti. Pačios svar- dyti jų gerą valią vyrams kad tik daugiau vaikų pa-įgalima gauti bet kurios
laiviai. Be to, esamieji Dakaro uoste gan stambūs blausios kautynės dar ateity
lavinimo stovyklose ir lai-;siekus.
Am. R. K. i tarnybos.

Raud. Kryžius Planuoja Linksmas
Šventes Mūsų Jaunuoliams, Kur Tik
Jie Randasi - Pietų Pacifike, Dyku
mose Arba Islandijoj.

Afrikos Frontas

Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas
(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų
“Aplink Afrikg", antras tomas,
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)
PIRMIEJI KAIRO ĮSPŪDŽIAI
Į Kairą patekau šeštadienio vakare ir ap
sistojau Luna Park Hotel prie Midan Kanta
re! el-Dikka (Midan — aikštė). Tai antros
ar trečios rūšies viešbutis, kur už 60 piastrų
galima gerai pragyventi dieną: gauni visiš
kai gerą valgį, kambarį, kuriame yra prau
sykla su šaltu ir šiltu vandeniu ir kiti būti
niausi įtaisymai bei baldai. Viešbučio savi
ninkas graikas. Jo gyventojai įvairių tautų:
yra keletas anglų, vienas olandas archeolo
gas, dvi panelės iš Vengrijos. Prie stalų gir
dėti kalbančių prancūziškai ir ispaniškai.
Gyvena čia ir trejetas rusų artistų: p. Drozdov ir dvi artistės. Bet, apskritai čia, kaip ir
Palestinoje, labai maža turistų, nes pasaulio
ekonominis krizis yra palietęs daugelį tautų
ir užveržęs taupumo siūlu kišenes.
Sekmadienio rytą emu pasivaikščioti ir
susiieškoti bažnyčios. Šventės ūpo mažai čia
jaučiama, nes švenčių atžvilgiu gyventojai
pasiskirsto į tris grupes: musulmonai, kurių
čia per 900.000, švenčia penktadienį, žydai
(40.000) šeštadienį, o krikščionys (arti 200.000) sekmadienį. Prekyboje vis dėlto domi

nuoja krikščionys, tai sekmadienį uždarų
vajai ir autobusai. Yra daug taksi ir vežikų.
krautuvių truputį daugiau, negu kitomis
Šie pastarieji patarnauja publikai dviem gra
šventėmis. Bet valdiškos įstaigos uždaromos
žiais arkliais ir dailia karieta, kurion atsisė
tik penktadienį, viešpataujančios religijos
dęs gali pasijusti bevaidinąs turtingą seno
šventėje. Bet prekyboje, ir, apskritai, ekono
višką dvarponį.
miniame gyvenime čia švenčių mažai paiso
Mieste yra keletas puošnių parkų, pui
ma: kai kurios krautuvės turi visų trijų tiky
kus ir didelis zoologijos daržas ir šiek tiek
bų tarnautojus, o musulmonai, kad ir fanati
medžiais nusodintų alėjų. Tarp parkų diški religijos atžvilgiu, bet savo maldingumą . džiausiąs Ezbekijos daržas, stropiai prižiūri
daugiausia pašvenčia biznieriškiems reika
mas ir prisodintas reto gražumo ir įvairumo
lams, jeigu tik numatoma pelno.
medžių.
Einant į bažnyčią ,man rūpėjo pabūti rytų
Kairas turi senoviškų ir modemiškų dalių,
apeigų bažnyčiose, kurių mūsų kraštuose ne
kvartalų. Moderniškuose kvartaluose dideli
tenka matyti. Patekau ar armėnų katalikų
ir puošnūs namai, po 5—7 gyvenimus, su mo
bažnyčią. Armėnų Kaire esą keletas tūkstan
derniškais patogumais. Gatvės gana tiesios
čių, o katalikų jų tarpe apie 700, ir jie turi
ir vidutiniško platumo. Gatvių parašai ara
kuklią, bet švarią ir dailią bažnyčią, kurią
biški ir greta prancūziški arba angliški. Gat
pastatė vienas turtingas armėnas. Kunigų
vė arabiškai šarė, aikštė — midan, kelias —
prie jos yra bent trys: visi jie armėniškų adarb, miesto kvartalas — bara. Kairą negali
peigų, su tankiomis juodomis barzdomis. Mi
ma pavadinti visai švariu miestu, nors eurošios čia laikomos armėnų kalba, ir jų cere
piškos dalys nėra labai užterštos, kad ir dul
monijos
bei rūbai gerokai skiriasi nuo loty
kėtos; čia beveik visos gatvės gerai išcem eil
niškųjų. Vietoje arnoto per mišias jie dėvi
iuotos.
kapą su aukštokai pakilusia savotiška apiKas kita senoviškuose arabų kvartaluose,
kakle. Teko su šitais kunigais truputį pasi
kurių nelabai daug beužsiliko. Čia tai didelis
kalbėti, ir iš karto buvau pamanęs, kad jie
šiukšlynas, sunkiai pakenčiami kvapai, siau
prancūzai, nes taip gerai prancūziškai kalba,
rutės gatvės ir menki namai. Šaliagatviai ir
kad nuo tikro prancūzo beveik ir negalima
cementinis grindinys šiuose kvartaluose re
jų atskirti. Bet jie pasisakė, kad Prancūzijo
tai kur pasitaiko. Bet reikia pasakyti, kad
je nė nebuvę. Matyt, jų mokyklose kalbų
Kairas sparčiai statosi, auga, nauji ir moder
mokslas puikiai sutvarkytas.
niški namai išstumia senoviškas storų sienų
Kaip prie stočių ir muitinių šioj šaly ten
lūšnas.
ka
kovoti su vežikais, taip gatvėse nė minu
Mieste gausiai cirkuliuoja elektros tram

tės negauni ramybės nuo gatvinių pardavė
jų ir gidų arba vadovų. Pardavėjai gatvėse
nuolat šliaužioja ir turi įvairiausių dalykų.
Vadovai siūlosi visokias miesto žymesnes
vietas parodyti ir rodo savo liudijimus, kad
jie iš tikrųjų yra valdžios įstaigų pripažinti
gidai ir už tam tikrą gana gerą atlyginimą
vedžioja (dažniausiai anglus ir amerikie
čius) po miesto žymesnybes ir garsiai aiški
na, kaip seniai, prie kokio faraono ar kalifo
toks ar kitoks dalykas pastatytas ir kiek
milijonų kaštavęs (tai labiausiai patenkina
amerikiečių smalsumą). Pabandyk leistis į
kalbas su šitais gidais arba gatviniais parda
vėjais — pamatysi, kaip sunku bus jais atsi
kratyti: jie seks tave pusvalandį ir valandą,
įkyriai kalbės ir būtinai tikėsis pelnyti. Nau
ją žmogų jie nuostabiai greit atskiria nuo
nuolatinių miesto gyventojų. Kaip tik iškel
si koją iš viešbučio, tuojau kelią pastos keli
batų valytojai, paskiau gidai ir pardavėjai.
Iš pradžių jie tave prakalbins prancūziškai
ar angliškai, tai pagal tai, kaip jiems atrody
si: labiau anglu ar prancūzu. Kad lengviau
atsikratyčiau, aš apsimesdavau šitų kalbų
visai nesuprantąs. Tada jie bandydavo kal
binti itališkai, ispaniškai, vokiškai. Vienas
atsirado, kuris prakalbino ir rusiškai. Bet
kai aš jiems pradėdavau atsakinėti lietuviš
kai, šie palikdavo giliai nustebinti, kad Eu
ropoje yra dar viena bene kokia nauja kalba,
kurios jie dar nesupranta.
(Bus daugiau)
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32121. Vmoevskaitė, Elena
12042. Verbejytė, Kosto (An 12086. Vidmantas, Vidas, 5.
(Antanas),
18, studentė, gyv.
1 12087. Vidmantaitė, Asta, 2.
tanas), 31, tarnaitė.
12028. Vidugiris, Povilas v. Rinkšeliai, Šiluva.
12043. Verbejytė, Ona (An
12122. Vingrys, Eduardas
tanas), 33, tarnaitė, gyv. vieta (Antanas), 38, mokytojas, g. v.
Žemiau talpiname $ Lie <Jonas), 15, darbininkė, gyv. 11968. Vobeliūnas, Jonas, 38,
(Stasys), gimęs 1014, karinin
Panevėžys.
Kaunas.
mokytojas, gyy. vieta Šventeže
tuvos ižvežtų gyventojų v. Šiauliai.
kas,
g. vieta Užtrakiai, Trakai.
12044. Verbickas, Adomas,
12089.
Vidugirienė, Stasė
Sibiran sąrašą, kurį su 11925. Vasiliauskas, Balys, ris, Seinai.
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Raudonasis Kryžius. &is 11926. Vasiliauskienė, Elena (Juozas), 28.
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11898. Vareikytė, • Jadvyga: mininkė.
11996. Vėjelienė, Viktorija vas, 59, teisėjas, gyv. vieta 12062. Vęrkelis, Kostas (Pra (Matas), 14.
(Adolfas), 5.
(Justas), gimusi 1904, ūkinin 11943. Vasilevskis, Liudas .(Petras), 38, ūkininkė.
Vilniusj......
12141. Vilimienė, Zosė (Jo
nas), 40, policininkas, gyy. v.
12107. Vileišis, Jonas (Ma
kė, g. vieta .Salenykai, Jonava. (Vladas), 47, agronomas.
12018.
Venckevičienė,
Sofija
J
11987. Vėjelis,
Rimantas
nas), 20, darbininkė, gyv.’ vie
tas), 9.
11899. Vareikytė. Salomėja 11944. Vasilevskienė Salomė (Juozas), 11, mokinys.
32063. VerkeUeoė, Julija, 30. 12108. Vileišytė, Emilija (Ma ta Šiauliai.
(Justas), gimusi 1917, darbi ja, 38, šeimininke, gyv. vieta
32039. Venckus, Jonas, 12
13988. Vėjelis,
Skirmantas
12142. Viliunas, Antanas, gi12064. Verkelis, Arimuntas tas), 5.
ninkė.
,
mokinys, gyv. vieta Geidžiūnai. (Kartas), 3.
Vilnius.
(Juoeas), 8, mokinys.
12109. Vileišis, Kazys (Vin- į męs 1898, samdinys, gyv. vieta
11900. Varekojis, Povilas 11945. Vaaiievskaitė, Janina,
12020. Venckus, Aleksandras,
11989. Veleokis, Stasys (A12065. Veriiickis, Jonas (Ka cas), 7, gyv. vieta Kaunas.
Meškučiai.
(Petras), gimęs 1910, karinin J7.
nupras), 22, darbininkas, gyv. 9, mokinys.
12143. Vifiunienė, Bronė (Jo
jetonas), gimęs 1913, mokyto-, 12140. Vileišis, Vincas (Ka
kas, gyv. vieta Vilnius.
12021.
Venckus,
Kazys
(Sta

11946. Vasilevskis, Eduardas, vieta Vilnius.
jas, gyv. rietą Trakai.
zys), 35, samdinys, gyv. vieta nas), gimusi <4899, mokytoja.
11901. Varkalys. Kazys, 30, 15.
11990. Veleiša, (5esys (Sta sys), 20, ūkininkas, gyy. rietą 12066. Veršinskienė, Natalija Kaunas.
12144. yiliunas, Algirdas
leitenantas, gyv. vieta Pabradė,
Aleksandrava,
Ariogala.
nys),
20,
vežikas,
g.
v.
Vilnius,
11947. Vasilevskis, Henrikas.
.(Mikas), 73, ūkininkė, gyv. v.
12111. Vileišienė, Zosė (Jo (Antanas), 11.
12022. Venckienė, Morta, 70, yiinius.
Švenčionėliai.
13.
i 13991. Velička, Bronius (Ka
12145. Vilys, Jonas, 39, samnas), 30.
11902. Varkalys, Povilas (Ju 13948. Vasilevskis, Povilas, 9. zimieras), 30, ūkininkas, gyv. šeimininkė, gyv. vieta Raudė 12067. Vecšylovičius, Sergijus
12112. Vileišytė,
Danutė dinys, gyv. vieta Kaunas.
lius) , 50, gyy. vieta Tdšiai.
nai, išauliai.
11949. Vasilevskis, Petras vieta Švenčionėliai.
12146. yilienė, Veronika, 37.
(Zinovijus), gimęs 1915, darbi (Vincas), 11, mokinė.
12023. Venckus, Antanas ninkas, gyv. vieta Vilnius.
11993. Varnas, Jonas, 27, ka (Pranas), 39, vežikas, gyv. vie 11992. Velička, Alfonsas (An
12113. Vileita, Motiejus (Ar.- 12147. Vilytė, Genovaitė (Jo
(Vaclovas). 18, darbininkas.
rininkas, gyv. vieta Vilnius.
tanas), 23.
ta Vilnius.
,12068. Veižekniokas, Leonas tanas), 52, ūkininkas, gyv. vie nas), 12, mokinė.
12024. Venckus, Klemensas (Juozas), gimęs 1899, gyv. vie ta. Adutiškis.
11904. Varnas ,Mykolas (Jus 11950. Vasilevskienė, Marija.
11993. Velička,
Romualdas
12148. Vilytė, Elena (Jonas),
(Vaclovas). 13.
tinas) , 60, gyv. vieta Utena.
(Vincentas), 18, ūkininkas.
39.
ta Vilnius.
12114. Vileita, Česlovas (Mo- 11
12025. Venclauakaitė, Danutė
11995. Vainienė, Marijona, 11951. Vasilevskis, Tadas, gi 11994. Velioniškis, Stasys, 28,
12149. Vilys, Laimutis (Jo
13009. Veseris, Pranas (Juo tiejus), 20.
48.
męs 1949, knygvedis, gyv. vie gyv. v. Marijampolė, Baisupiai. (Aleksandras), 7, g. vieta Ky zas), 53, darbininkas, gyv. vie 12115. Vileita, Jonas (Juo nas), 6.
11906. Varnaitė, Bronė (My ta Vilnius.
13995. Velioniškis, Vytautas. bartai.
ta Veriržėnai.
zas), gimęs 1916, studentas, g., 12150. Vilkaitis, Vincas (Juo
12026.
Venclavičius,
Stasys,
kolas), 26, siuvėja.
zas), 45, lektorius, gyv. vieta
32070. Vesuias. Erikas (Jo- vieta Vilnius.
11952. Vasdiūnas, Antanas •22, knygvedis.
70,
darbininkas,
g.
v.
Kaunas
11907. Varnas, Antanas (My (Antanas),
13996.
Velioniškis,
Juozas,
20,
Dotnuva.
nas), gimęs 1932, samdinys, g.
86, darbininkas,
12116. Vileniškis, Jurgis (Ig
12027.
Venclaričienė,
Teresė,
kolas), 21, siuvėjas.
studentas.
nas),
34, gydytojas, gyv. vieta 12151. Vilkaitienė, Sofija, 40.
gyv. vieta Vilnius.
rietą Kūmas.
70.
11908. Varnas, Romualdas 11953. Vasiliūnas, Vincas, 52,
11997.
Vėlyvienė
Duaeričiūė
12971. Ve$U, Antanas (Jpsdi- Užupaliai.
_
r
12152. Vilkaitis, Vidutis
12028. Venslauskas, Zenonas, tas), 20, gyv. vieta Tačeraukš- 12117. Vileniškienė, Veronika
(Juozas), 25, vežikas.
tė, Marė, gimusi 1888, šeimigyv. vietaa Pabradė.
(Vincas), 12, mokinys.
44, policininkas, g. v. Vilnius. tė, Saločiai.
11909. Varnauskas. Povilas, 11954. Vasiliūnas, Petras (Jo- ninkė, gyv. vieta Vilnius
(Antanas), 21.
11998. Velžys, Jonas (Ignas),
12029. Venclavskienė, Ona,
gyv. vieta Kaineliškiai. Vaškai. nas), 50, advokatas, gyv. vieta
12072. Veda, Balys (Ipoli 12118. Vileniškis, Jurgis (Jur 12153. Vilkaitis, Audengė
(Vincas), 7.
11910 Varnauskienė,
Ona. Babėnai. -Radviliškis.
37- samdinys, g. rietą Pasvalys.; 42.
tas), 40, samdinys, gyy. vieta gis), 2.
mokytoja.
Pranė,
11999. VeUžienė, Kazimiera4 32030. Venclavskaitė, Marija, Biržai.
12119. Vileniškis
(Jurgis), 12154. Vilkas. Antanas (Pra
11955. Vasiliūnienė
(Zenonas), 18.
11911. yarnavičius,
JBronius
(Antanas),
28,
ūkininkė.
12073. Vičarsfcis, Antanas, 9 mėnesių amž.
nas); 60, samdinys, gyv. vieta
_
1 40, gydytoja.
32031. Venclovas, 1 Petras 40, darbininkas, g. vieta Ky(Bronius), 27, darbininkas, g.
11966. Vaaiukevičius, Jonas
12000. Velžytė, Ona (Jonas),'
12120. Vileniškienė, Juzė, TO,1 Virmenaj, Nevarenai.
»
šeimininkė, gyv. vieta Užnemu-'
vieta Šiauliai.
(Kazys). 67, ūkininkas, gyv. v. 19, mokinė, gyv. v. Pasvalys. < (Juozas). 30, ūkinmkas, gyv.
(Bus daugiau)
j 12901. Velžys. Jonas (Jonas) i rieto Raginėnai, Šeduva.
11912. Vaserevičius, Domas Klanas, šaKininkai.
12074. Vičarskienė, Pranė nis, Panemunėlis.
12032. Vencloviesė, Eleonora (Antanas), 30.
(Karolis) .gimęs 1902, agrono
13957. Vaaiukevičius, Vincas 3.
mas. gyv. v. Astašiai. Kuršėnai. (Martynas), 40, ūkininkių
12075. Vidfcnas, Juozas (Juo-'
12002. Vencevičius.
Juozas- (Juozas), 60.
HOLTOKE PBODUGERS DAIBY CO., Ine.
12033. Venclorienė,
11913. Vaserevičiūtė, Nijolė- 11058. Vasnevskis. Aleksan- (Gaudentas), 45, ūkmiakas,
zas), gimęs 1900, mokytojas, g.
Pasteurized Milk and Creara
(Balys), gimusi 1910, ūkininkė, vieta Vilnius.
(Domas), 8, mokinė.
dras, gimęs 1898, knygvedis, g. vieta Jonaičiai, Grinkiškis,
172 Sargent St., Tel. 2228
Hpiyokę, Mass.
11914. Vasereviėienė. Stasė, vieta MatgU-gi.
12076. Vienožinskas, Alek
į 12003. Venceričienė, Jadvyga gyy. vieta Vilnius.
12034. Venclovaitė, Gražinai sandras, 65, samdinys, gyv. v.
36, mokytoja.
11959. Vasnevskienė, Janina (Stasys-), 37.
(Jonas),
gimusi 1926.
11915. Vaserevičius. .Vitolis (Zigmas), gimusi 1899.
| 12004. Venceričaitė, Jfeli«a.;
Vūnri».
12035. Venclovaitis,
Jonas 32077. Vienchniekis, Aleksan
(Domas). 5.
11960. Vaškelytė. Eleonora. (Juozas). 14, mokinė
11916. Vaserevičiūtė. Dalia gimusi 1912, gyv. vieta Kaunas.! 12005. Vencevičius, Zigman- (Matas), gimęs 1888, darbinin dras, 45, samdinys, gyv. rietą
Bradford Giass Co.
kas,
gyv.
vieta
Naumiestis.
(Domas), 1.
Vilnius.
11961. Vaškevičius,
Jonas
(Juozas), 10, mokinys.
12936. Vendziagriskis, Bro
11917. Vasekas. Aloyzas (Liu- (Mykdlas), 57. ūkininkas, gyv.' 12996. Venekaitis, Jonas, gi
12078. Vięrchnickienė, Juzė,,
Bill Adelsou, Savininkas—‘ Stiklas įvairiems reikalams"
dvikas), 20, gyv. vieta Vilnius. vieta Gervėčiai.
męs 1909. darbininkas, gyv. v. nius (Mykolas), 65, -ptdkintn 42.
kas gyv. rietą Jovarayas, Jašū- 12079. Vierchnickis. Romanas
Taipgi Durys, Langai ir juostelės.
11918. Vasiliauskas, Antanas
11962. Vašmivskas. Boleslo Kaimas.
nai.
(Jokūbas), 34, knygvedis, gyy. vas (Jokūbas), gimęs IMLI, ū32907. Veockartienė, Teodora,
(Aleksandras), 17.
12937.
Vengrys,
KieTUfasas
12000. Vierchnickis, Miraąla
vieta Žeimiai, Kėdainiai.
kinidkas, gyv. vieta Atsukai, gimusi 1917, darbmmkė, gyv.
79 Summer St. TeUf. 2-6326 Pittsfiejd, Mass.
(Leonas)
.
38,
samdinys,
gyv.
v.
vas
(Aleksandras), 12.
11919. Vasiliauskas, Antanas, Adutiškis.
v. Kaunas.
12081. Vieversys, Juozas
35, samdinys, gyv. rietą Katro12998. Venckevičius. Jonas Šiauliai.
11963. Vaškys, Aleksandras
12038. Veniukeričius. Mikas (fitasys), gimęs *914. samdi
(Eugenijus),
gjmęs
1909,
ūki

niai. Vaduokliai.
(Vincas), 38, samdinys, gyv. v.11920. Vasiliauskienė. Anta Akmenė.
ninkas, gyv. v. Pakuoniai. Ru (Jonas), 33, darbininkas, gyy. nys, gyv. v. Utena.
vieta Alytus, Dakniūkiai.
12082. Viesvecaienė, Natalija*
nina. 36, šeimininkė.
SEARS ROt BDCK ANO CO
11964. Vaškelis, Vladas (A- damina.
12039.
Venctavovįč,
IZigman(Juozas), gimusi 1912.
12009. Venckevičienė. Irena
11921. Vasiliauskas. Keistutis leksandras), 38, ūkininkas, g.
tas, 82, ūkininkas, gyv. vieta 12083. Vrevęrsyte, Mijcflė
(Juozas), gimusi 1897.
(Antanas), 9.
rietą Vilnius.
(Jupjęs), gimusi 1938.
11922. Vasiliauskaitė, Birutė
12010. yesnckeriči.ua. Zigmas Dalinas, Riešė.
11965. Važinskienė.
ElenaTEL.64S8
(Antanas), 4.
\
ūkininkė, gyv. vieta Avei- (Eugenijus), gimęs 1892, ūki 12040. Venctavovičięnė, Ele 12084. VįdKumtos. Albiuas*
539 NOKTAI 6T.,
na,
75.
gimęs
1009.
aamdmys,
gyv.
v.
ninkas.
11923. Vasiliauskas, Medar- carai. Rudamina.
12041. Ventaitė,”Stefa (Bro Vilkija.
32011. Venckevičius. Balys
das (Kazimieras), 31, samdi-' 11966. Važinskas, Simas, 17.
Pittsfield, Mass.
12085. Vadzoantieiaė. Morta.
nius). 21, tarnaitė, gyv. virta
nys. gyv. vieta Ukmergė.
(Eugenijus),
gimęs
1886,
ūki

11967. Važinskaitė, Marija,
gimusi 1910, mokytoja.
Vilnius.
ninkas.
11924. Vasiliauskaitė, Adelė' 15.
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DARBININKAS

rių šiandien randasi virš dviejų
milijonų. Pereitais metais su
rinkta $1,800.06. Tai buvo di
delė dovana. Tauau šį metą,
2. VALDOVŲ PAREIGOS
pereitą savaitę žmonės, kurie
lanko ši-. Alfonso bažnyčią, su
Taigi tie, kurie valdo turėtų valdyti lygiu teisin
dėjo $2266.00. Tie visi pinigai
DR.
K.
PAKŠTAS
gumu ir būti nekaip viešpačiai, bet kaip tėvai visiems
buvo perduota į Kaupauotųjų
žmonėms. Nes Dievo valdžia žmonėms yra labai tei
Tęsinys
Centrą, New York. Prelatas
singa ir tas teisingumas visada pagrįstas tėvišku ma
Vaeth, arkivyskupijos Prapla
5. Vyriausybes Sudarymas
lonumu. Valdžia, turi būti naudojama piliečių gerovei,
tinimui Tikėjimo direktorius,
nes be, kurie kitus valdo ir teturi autoritetą valstybės
viešai
dėkojo visiems gerada
linkime kantrybės, kad išbūti
gerovei. Toliau, civilinės valdžios negalima panaudo būtų pats svarbiausias, bet ir pats sunkiausias reika
MCSŲ LJGONMJ
riams arkivyskupijos savait
ti vieno ar daugiau žmonių naudai, kadangi valstybės las. Jai reikia savos ar skolintos teritorijos. Dabarti Klebonas kun. Juozas Lietuv- reikalaujamą laiką.
raštyje The Catholic Review.
nėmis
sąlygomis
didžiausią
kliūtį
statys
Rusija,
kuri
Petronė Škirmontienė kant
aikas vis dar tebegyvena Jenvaldžia buvo įsteigta visų bendrajai gerovei. Tačiau,
Tai yra tikrai garbė mūsų baž
riai laukia sustiprėjimo ir išsi
jei tie, kurie turi autoritetą valdo neteisingai, skau visomis jėgomis nori Lietuvos užkariavimą įteisinti kins Memorial ligoninėje. Atro laisvinimo iš Union Memorial nyčiai. kuri gal yra vienintelė
džiai ir nepakenčiamai, jei jų įsakymai skriaudžia visu tarptautiniu mastu. Kol kas jai tai nesiseka: vie do gražiai ir eina drūtyn kas ligoninės. Jai buvo padaryta o- visoj Amerikoj, kuri kas metą
žmones, jie turėtų atsiminti, kad kurią dieną Visaga na, Amerika Rusijos smurtą jau yra pasmerkusi ir ne dieną. Turi gerą kambarį, ir peracija. Iki šiol ligonė nemato rųpinasi sušelpti tuos nelaimin
lis Dievas pareikalaus jų išduoti apyskaitą, ir juo auk randa pagrindo tą pasmerkimą atšaukti; antra, Rusi kaip pat sako patarnavimas tų vaisių, kurių ji tikėjosi iš guosius tokiu praktišku būdu.
štesnė jų vieta valdžioje, tuo griežtesnė bus reikalau ja nebeturi Lietuvos ir nežino kuomet ją vėl užka kuopuikiausias. Bet žinoma ne šios operacijos. Su laiku gal
NEUŽMIRŠTA SAVO
riaus ir kaip stipriai Baltijos tautos ir Lenkija ginsis namai. Turi vikį. kad Kalė
jama apyskaita. “Galingieji bus galingai kankinami
atsigaus, atsitaisys apmirę są
BAŽNYČIOS
prieš naują rusų invaziją.
doms galės būti namie.
(Išm. 6, 7).
nariai.
Artinantis
Kalėdoms Alto
Bet prieš visus bandymus sudaryti savą vyriausy Marijona Bruzgaitė tebesigy-, Agota Pazneikienė daug
bę, reikia lietuvių jėgoms ir institucijoms harmonin do Maryland Universiteto ligo sveikesnė. Pradeda kalbėti ir riaus ir Rožančiaus moterų
PAVALDINIŲ PAREIGOS
dr-ja pasakavo $15.00 Kalėdų
ninėje. Abi kojos yra sudėtos į'
Žmonės noriai gerbs ir pildys įstatymus, jei bus gai, kariškai išsirikiuoti. Šiam tikslui būtų ypatingai plasteri. Kenčia baisius ataus- P"1
kad
daug sena“' vainikams, o Jaunimo klubas
Jos dukrelė Marijona Stein la prisidėjo su $10-00. Tai yra
įsitikinę, kad jų valdovai turi autoritetą iš Dievo; jie pravartu bent keletą patyrusių vyrų į Ameriką atsi
' lssk-vrvks kunigus ir gimi
supras, kad teisingumas ir pareiga verčia juos klau kviesti, kad papildyti esamas silpnokas eiles. Reiktų mus
nes, svetimiems nevalia lanky bai ištikimai atlieka slaugės gražus pa-vyzdys kitoms para
syti valdovų, parodyti jiems tinkamą pagarbą ir išti jau esamoms paskiroms viešoms mūsų institucijoms ti, nes ligonė persilpna ilgai pareigas. Kiti jos vaikeliai ir pijos draugijoms. Jaunimo klu
kimybę, panašiai, kaip vaikai savo gimdytojams. “Lai rimtai tąrtis ir susitarti dėl žmonių ir metodų, kad kalbėti. Slaugė p-lė Viktorija ją neužmiršta. Tai motinos di bas rengia Naujų Metų balių.
kiekvienas pasiduoda aukštesniajai Vidžiai“. Niekinti gavus savo visuomenės platų pritarimų ir vėliau pa Juškelytė nuo ryto iki vakarui džiausiąs džiaugsmas ir sura Juozas Kvedera, sūnus, yra
rengimo komisijos pirmininkas.
teisėtą autoritetą, nežiūrint kas ją turėtų, yra neleis čios Amerikos pripažinimą. Čeko-Slovakijos egzeku- stengiasi ligonei įvairiais bū minimas.
Ponia Žebrauskienė, gyv. W. Be abejo vakaras bus sėkmin
tyvis
komitetas
juk
daugiau
metų
laukė
ir
kovojo,
kol
dais palengvinti jos skausmus.
tina, nes tai būtų pasipriešinimas Dieviškajai Valiai; ir
jį
svetimi
pripažino
teisėta
valdžia.
Ir
Lietuvos
ke

Viktorija Sideravlčiūtė-Mar- Lexington St., buvo nugabenta gas, nes Juozas žino kaip gauti
kas tokiam autoritetui priešinasi, tas prirengia sau
coni, kuriai buvo padaryta ope- I; į Mercy ligoninę. Serga sunkiai. pritarimą kitų kiūbo narių, kad
pražūtį. “Kas priešinasi valdžiai, tas priešinasi Dievo lias bus nelengvas.
Bet šitas kelias reikia Lietuvai nueiti, jeigu mes racija Johns Hopkins ligoninėj, Kun. Antanas Dubinskas ket viską sėkmingai ir pelningai iš
sutvarkymui. Ir tie, kurie priešinasi, patys sau pelno
tik jai virtadienį suteikė paskutinį pa- vesti. Linkime gražiausių vai
si pasmerkimą”. (Rom. 13, 1). Bendru sutarimu ne norime savo kraštą taikos konferencijon įyesti ir gre jau grįžo namo. Lieka
sių Juozui ir jo padėjėjams.
visiškai pa
pa- Į
palinkėti veikiai visiškai
klausyti valdžios yra kurstymas prie revoliucijos, tai ta kitų laisvų šalių deryboms atsisėsti. Jei iš anksto sveikti.
Anastazija Povilionienė, kuri
NAUJOS VALDYBOS
yra išdavystė, ne tik prieš žmogų, bet prieš patį Dievą. nedirbsime vieningai ir nesistengsime, tai mūs taikos Taipgi grįžo namo Antanas į buvo sunkiai sužeistas spalių
konferencijoj nebus: mums pakiš gatavą raštą pasira
mėn. grįžtant iš 40 valandų at Vietinės kuopos Moterų Są
TIKYBINĖS VALSTYBĖS PAREIGOS
šyti, ar tai mums patiks, ar ne. Tai turi žinoti net visi Adomaitis, gyv. 1333 Glyndon laidų, sveiksta. Randasi namie, jungos ir R. K. Susivieoynao
Avė. Jam buvo padaryta sunki!
turėjo metinius susirinkimus
Taigi, valstybė, būdama taip sutvarkyta, aišku, sąžiningi apsileidėliai, ne tik rūpestingieji žmonės.
ir pavojinga operacija Mary- j tačiau galva dažnai svaigsta ir pereitą sekmadienį. Buvo ren
kad turi, viešu tikybos išpažinimu, visus savo įvairius
Valdžia ištrėmime savo svarbiausiu uždaviniu land General ligoninėj. Ado nepajėgia toli kur nuo namų
kama nauja valdyba 1943 m.
turėtų
pasiruošti būsimai taikos konferencijai, įvesti maitis jau pavaikščioja ir kas eiti.
darbus kreipti į Dievą. Kaip prigimtis ir žmogaus pro
tas įsako kiekvienam pamaldžiai garbinti Dievą, nes Lietuvą į Jungtinių Tautų šeimyną ir plėsti tarptauti dien stiprėja. Džiaugiasi, kad Eufrozina Filipavičiūtė, kuri Moterų Sąjunga paliko senąją
mes Jam priklausome, pas Jį turėsime sugrįžti, ka nius santykius Lietuvai naudinga kryptimi. Ji negali šį kartą dar nereikės važiuoti labai staigiai austojo šviesos., valdybą: pirmininkė, ponia Ve
: vis dar nemato. Nabagutė be- ronika Paulionieaė. Kitos val
dangi iš Jo paėjome, taip panašus įstatymas įsako da Lietuvai siūlyti detalę vidaus tvarkos programą: už pas Abraomą.
ryti ir visai bendruomenei. Nes žmonės gyvendami teks jai pabriežti tris pamatinius ir giminingus prin Motiejus Raulinaitis, senas ; veik nustojo vilties. Važinėjo dybos narės yra: Veronika
įvairius
Det nei Prankuvienė, Anelė Paškausbendruomenėje, nemažiau, kaip atskiri asmenys, yra cipus: 1. Nepriklausomybės; 2. Laisvės ir 3. Demokra- Baltimorietis ir ištikimas parakienė ir Agota Weisengoff. 6upo Dievo valdžia; ir bendruomenė, nemažiau, kaip at tybės. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos žemių sujungi pijos narys, būdamas Franklin Vienas lš nepagelbėjo. Kant- sivienymo kuopos vaidybą su
skiras žmogus, privalo parodyti Dievui dėkingumą mas taipgi turės būti vienu pačiu svarbiausių politinių Sųuare ligoninėje, mirė gruo- n mergaitg Eufrozlna yra vi- daro: Jonas Karalius, pirm.;
Juk Jis davė bendruomenei pradžią ir ją palaiko; Die tikslų. Bet tremtinių valdžia, sudaryta už Lietuvos ri džio 7 d. š. m. Senuko širdis at- Slkkal atsidavusi Dievo ''at Emilija Gregorienė, viee-pirm:
Radzevičienė labai
vo begalinis gerumas apgaubia visą bendruomenę di bų, negali ir neturi pretenduoti po karo vįfldyti Lietu sisakė tarnauti. Nieką negalėjo!
valgyti, žmona ir dukteris sto- kenėia SU ^0KUS- Jau
20 .Juozas Budelis, tėvas, finansų
džiausia palaima. Taigi nevienas nėra paliuosuotas vą. Atbulai, visos trys svarbiosios valdinės institucijos vėjo nuolat prie ligonio. kad ’ “«tų kaip abi kojos sukiuro ir raštininkas; Vladas Stuikis.
nuo savo pareigos Dievui. Žmonių aukščiausia parei — prezidentūra, taryba ir vyriausybė — turėtų iš ank reikale galėtų patarnauti.
yra vleaa žaizda’ Rytojai at nutarimų rašt.; Mykolas Pašga yra laikytis savo tikybos moksle ir praktikoje, bet sto susitarti ir tai visuomenei pareikšti, kad jos save Ponios Julijonos Paulauskie- sisako Pa«elbėt1'
P*i narni kauskas, iždininkas. Sveikina
reikia žinoti, kad ne tokios tikybos, kokios kas užsi laiko tiktai provizorine valdžia, kuri rezignuos tuo nes duktė ponia Warnken sveik- .nenUS Sydu<^IS
$alėda- me naujas valdybas ir linkį
manytų, bet tos, kurią Dieyas apreiškė ir kuri turi tik met, kai tik Lietuvoje susiformuos vietinės visuome sta BonSecours ligoninėje. Jai i fla ^en^v^fla savo skausmus. sėkmingos darbuotės.
rus ir aiškius ženklus, kad ji esą viena ir tikra tikyba. nės atramos turinti valdžia, valdanti bent dalį iš sveti buvo išplauta akloji žarnukė
gerasis Dievas visi€ols teiNUOTRUPOS
W skausmuose ir
Ir kuomet žmonės elgiasi, rodosi, kad nebūtų Dievo, mos okupacijos visai paliuosuoto krašto. Tai veiktų (appendix). Už savaitės mano kia
Baltimoriečiai yra kviečiami
negalėse! ________
jie papildo viešą nusikaltimą. Vyriausybė papildo nuo raminančiai visą mūsų visuomenę, kuri yra labai jau grįžti namo.
tarti dievobaimingą Amžinąjį
Atilsį už vėles Tomo Vasiliaus
dėmę, kada visai nesirūpina apie tikybą, rodosi, kad tri, bet kurių uzurpatorių atžvilgiu. Tremtinių val Kapitono Mendelio. kariuo$2,000.00 AUKA
ko ir Tado Grigaliūno, kurie
tai būtų visai ne jos reikalas, arba kad tikyba neduo džios pareigos baigtųsi su paliuosavimu bent kurios menės gydytojaus, žmona ranRAUPSUOTIEMS
buvo
palaidoti pereitą savaitę.
da praktiškos naudos. Vyriausybė taip pat nusideda, žymios dalies Lietuvos žemių. Mes jaučiame, kad dik dasi Sydenham ligoninėje. Kiekvienais metais mūsų bažjei iš daugelio įvairių tikybų pripažintų tą, kuri ge tatorių frontams susvyravus iš pačių pagrindų, Lietu Sveiksta, bet išviso turės išbū-' nyčioje yra renkamos aukos Taipgi atsiminkit Motiejų Rauriausiai atitinka jų norams. Mes esame griežtai įpa- voje koalicinė valdžia susidarys nepaprastai greit, ti tris savaites iki galės grįžti! pirmą Advento savaitę pašau linaitį, kur mirė pirmadienį,
reiguoti Dievą garbinti taip, kaip Jis pats mums nu nes jaunų ir energingų žmonių, gerai išmokslintų ir namo. Poniai Onai Mendelienei1 lio raupsuotiems (lepers), ku- gruodžio 7 d. 8 vai. vakare.
Sveikiname ponią Zofiją Mac
rodė. Už tai visi, kurie valdo privalo Dievo šventą Var patriotiškų dabar Lietuvoje yra gal apie dešimti kar
kevičiūtę Lietuvnikienę, kaip
dą gerbti. Viena iš jų didžiausių pareigų yra palaikyti tų daugiau, negu jų būta 1918 m. Išgyventa dviejų o spręsti. Kurie nori dinamiškos ir geriau suderintos vi gabią vedėją Sodaiicijos reko
tikybą, ją apsaugoti gerais įstatymais ir niekada ne kupantų priespauda su visais jų žiaurumais bus pa sų lietuvių veiklos — turėtų siūlyti aiškius ir visai lekcijų dienos. Jai teko ta nedė
sudaryti tokių įstatymų ar nurodymų, kurie pakenk kėlusi lietuvių patriotizmą dar iki neregėto laipsnio ir konkrečius sumanymus, projektus. Pavyzdžiui:
1) Kuriuo būdu praplėsti Lietuvių Tautinę Tary kinga prievolė surinkti nares
tų jos saugumui. Tai yra griežta valdovų pareiga žmo šventai tikėkime, kad iš karto griebsis ginklo gal iki
dienos lavinimams.
nėms, kuriuos jie valdo, nes mes visi skirti esame, po 200,000 visokio amžiaus vyrų ir net moterų. Prieš iš bą ir Įsteigti jai nors mažą, kuklų ofisą?
Ieva Matulevičienė, įžymi pa
2) Ar reikia ir kuriuo būdu Įsteigti Lietuvos Eg
šio trumpaus gyvenimo, amžinajai laimei danguje. gyventas kančias mirtis pasirodys ne taip jau baisi,
rapijos geradarė, paaukavo
Tam tikslui pasiekti turi būti nukreiptos visos pastan jei tik bus kur sugriebti kokį ginklą ir bus bent kurių zekutyvĮ Komitetą, kurs eitų Lietuvos vyriausybės pa $25.00 mūsų bažnyčios papuo
reigas ir vadovautų visam nepriklausomybės sąjū šimui Kalėdų šventėms. Ji la
gos. Ir už tai, ant kiek nuo to pareina pilna ir tobula vilčių pasiliuosuoti nuo biaurių okupantų.
džiui, kartu su LTT ir išlikusiomis pasiuntinybėmis? bai myli savo bažnyčią ir įver
žmonijos laimė, iš visų kitų, reikalų, tikybos išlaiky
mūsų kunigų pastangas
3) Gyvenimo praktika parodė, kad kol kas neįma tina
6. Stoka Lėšų
mas yra svarbiausias. Taigi, vyriausybė, sudaryta
mūsų bažnyčios gražiam užlai
noma suorganizuoti vieną bendrą politinį fondą. Tai
bendruomenės gerovei, turi ne tik saugoti ją, bet taip
yra nemaža kliūtis savai valdžiai sudaryti. Egze- mažgi galėtume pravesti vieną bendrą kasmetinę pla kymui.
P-lė Mildred Grinevičiūtė pa
pat rūpintis kiekvieno žmogaus reikalais, kad jam kutyvio Komiteto arba Vyriausybės ofisas pradžioje
ėmė
sau už vyrą svetimtautį
netrukdyti, bet visais būdais padėti ir pagelbėti at galėtų būti ir labai kuklus: pav. nuo 10 iki 20 tarnau taus masto rinkliavą Lietuvos vadavimo reikalams? jaunuolį Hamil, kataliką, Šhūsiekti tikslą, kuriam visi esame sutverti. Taigi vyriau tojų su paprasčiausių darbininkų algomis. Bet vis dėl Kuriuo būdu ją suorganizuoti ir pravesti? Kuomi čia bas įvyko Padėkonės dienoje.
i Kun. Dubinskas priėmė jaunų
sybei nevalia trukdyti, ar kokiu nors būdu varžyti to tokio ofiso metinės išlaidos siektų tarp $40,000 ir galėtų prisidėti mūsų parapijos ir organizacijos?
Bet ir šitų klausimų neišspręsime laikraštiniais jų įžadus. Sveikiname naujavežmonėms pildyti tikybines pareigas, bet priešingai, $60,000. Prieš 25 metus vien katalikai Tautos Fondui
džius. Ilgiausių metų ir daug
jiems palengvinti ir paskatinti ištikimiau tai atlikinė tokias sumas lengvai surinkdavo ir net žymiai dau straipsniais ir polemika. Visų grupių vadovybėms Dievo malonių jų naujam gy
reiktų gal suvažiuoti ilgesniam ir rimtam pasitarimui. venime.
ti.
giau. Bet dabar nutautėjimas yra jau giliai įsiveržęs Pavykęs pasitarimas gal galėtų nustatyti Visuotinam Nekalto Prasidėjimo šventėje
lietuvių tarpan ir Lietuvos politiniam reikalui nebe Seimui programą. Toks Seimas būtų pravartus, bet mūsų bažnyčioje huvo šešerios
galima stambių aukų gauti. Nors yra tvirtinančių, be gerai apgalvotos programos sušauktas jis bus Mišios. Po paskutinių Mišių vi
Klausimai Apsvarstymui
kad duosnumas padidėtų, jei tik visuomenė pamatytų chaotiškas ir nevaisingas. Vėlgi, vadovybių suvažiavi durdienį Švč. Sakramentas bu
vo išstatytas iki 9 vai. vakare
1. Kokios yra valdovų pareigos? Prieš ką jie atsako- besiformuojant savą valdžią plačiais koaliciniais pa
paminėti pirmas karo sukaktu
mas
turėtų
rinktis
gal
dviem
sekcijomis:
1)
Lietuvos
mingi?
grindais iš populiaresnių vadų. Į lietuvių parapijas piliečių ir 2) Amerikos piliečių. Lietuvos piliečių susi ves, padėkoti Dievui už malo
2. Kokios yra pavaldinių pareigos?
nes suteiktas Amerikai per pe
priklauso vis dėlto apie 200,000 žmonių, o gal žymiai
3. Ar valstybes vyriausybė neturi rūpintis religijos pa daugiau. Jei jos aukotų bent pusę to, ką aukoja čekų rinkimas turėtų būt atstovaujama Prezidentūra, Lie reitus 12 mėnesių.
tuvių Tautinė Taryba, Pasiuntinybė ir gal Konsulatai. Kun. Jokūbas McVann migilaikymu? Kodėl?
ir lenkų parapijos ir jų organizacijos, tai reikalas bū Amerikos piliečių susirinkime tame pačiame mieste jonorius
iš Washingtono perei
4. Ar būtų pareiga klausyti vyriausybės, jei jos įstaty tų gal jau išspręstas. Bet patriotinių dorybių stoka
ir
beveik
tuom
pačiu
laiku
turėtų
rasti
sau
vietos:
Atą sekmadienį ir šį sekmadienį
mai priešintųsi Dievui ?
gali sukliudyti -optimistinius planus.
merikos Lietuvių Taryba, Katalikų Federacija, abu rodys judamus paveikslus ir
šv. Mišių auką. Įžanga
Susivienymai, Kunigų Vienybė, socialistų ir tautinin dėstys
dykai.
7. Pikti Ginčai Nepadės
For Fictory,.
kų centrinės organizacijos ir laikraščių redakcijos.
MAKE
Petras Makarauskas buvo at
vykęs
į Bakimore pereitą sek
Keletas
laikraščių
veda
labai
piktus
ir
nekuitūrin
EVERY
Nepretenduoju,
kad
mano
šie
pasiūlymai
yra
ge
Buy
madienį.
Laukia diena po die
PAY DAY
gus ginčus dėl kai kurių politinių klausimų, turinčių riausi ir drįstu kviesti kitus veikėjus pasisakyti ir pa
UNITED STATES DEFENSE
nos. kad išvykti į nežinomus
ryšį su aktualiais Lietuvos reikalais. Iš anksto galima tiekti iš savo šono aiškių ir konkrečių sumanymų, kraštus. Duok Dieve laimingai
BONDS*STAMPS
pasakyti, kad šie ginčai negalės visus klausimus iš kad galėtume diskusijoms duoti tvarkingą eigą.
nuvažiuoti ir sveikam sugrįžti.

LDS Studijų Rateliams LIETUVIU TAUTOS POLITINIAI
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DARBININKAS

DIDELIS KAILINIŲ PASIRINKIMAS
PRIEINAMOMIS KAINOMIS
I, J. Fox moteriškų kailinių firma savo krautuvėje turi platų ir
įvairų moteriškų kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis kainomis.
Žiema čia pat, įsigykite elegantiškus, šiltus kailinius dabar, kada
jų yra didelis pasirinkimas ir nepakeltos kainos. Mūsų krautuvėje
galite nusipirkti kailinius su mažu įmokėjimu, o likusį balansą mo
kėti pagal savo išgalės. Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite,
kad Jums patarnautų mūsų firmos lietuvis atstovas p. Bernardas
Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Jis primieruos Jums
kailinius pagal Jūsų figūrą ir skonį. Per jį pirkdamos kailinius, su
taupysite 10% nuolaidos.
IŠMAINOME SENUS Į NAUJUS — Jei turite senus kailinius ir
nudėvėtus, ateikite į mūsų krautuvę ir išmainykite juos į nau
jus. Už senus kailinius
mes duosime Jums di
delę nuolaidą, kada įmainysite į naujus.
Taigi, kam vilkėti se
nus, kada galite pa
411 WA$HINCTON STREET
keisti į naujus ‘
BOSTON, MASS.

i rais. Vakarais — Sodalietėms
ir bendrai jaunimui sakė paI
mokslus
anglų kalba, o suaugu
Šv. Rapolo Parapijos Misijos
siems ir bendrai visiems — liePirmos misijos Šv. Rapolo Į
par. bažnyčioje, kurias vedė Į tuvių kalba.
Rekolekcijoms
baigiantis,
lietuvių kalboje pasijonistas
kun. Geraldas, iškilmingai už priimtos j Sodaliciją penkios
sibaigė lapkr. 22 d. Žmonės naujos narės. Žmonės gausiai
skaitlingai dalyvavo misijų pa naudojosi Dievo malonėmis.
maldose per ištisą savaitę. Jie Tačiau daug negalėjo dalyvau
buvo sužavėti misijonieriaus ti, nes dirba ilgas valandas.
gražiais pamokslais ir pamoki Pažymėtina, kad pamoksli
nimais. Vienu žodžiu, misijos ninkas labai iškalbingai skelbė
buvo labai sėkmingos visais Dievo žodį.

PtflLADELPHIA, PA.

I Magdalena Karašauskienė ir
I Magdalena Žemaitaitienė.
Išrinkta valdyba 1943 m.:
j pirmininkė — Ona StalulionieInė; vice - pirm. — Magdalena
Karašauskienė; fin. raštininkė
i— Ona Mikutaitienė; protoko
lų rašt. — Ona Keršienė. Ka
sos globėjos: — Marijona Anušauskienė ir Magdalena Žetnaitaitienė. Kąsierka — Mikalina
Keršienė. Maršalka — Ona Vo, lungevičienė. Knygų peržiūrė
tojos: Anelė Sullivan ir Vikto
rija Ručinskienė. Atstovės į
Federaciją — Alena Grigaliū
nienė ir Ona Zurinskienė. Ko
respondentė 1943 m. Magdale
na Karašauskienė.
Ona Keršienė,
protokolų raštininkė.
————————
Remk šios šalies apsigynimą!
Pirk Defense Bonds ir Stamps!

atžvilgiais.
Tai buvo pirmos, bet ne pas Antradienį, gruodžio 8 d. su
kutinės misijos lietuvių kalboje grįžo atostogoms iš Jung. Vals
šioje bažnyčioje.
Nuoširdūs tybių laivyno jūrininkas N.
Aibert R Barter
kun. Geraldo pamokslai pasi Tvaska, p. Ievos Tvaskienės,
Pirmiau—Pope Optical Co.
liks Rapoliečių amžinai atmin veiklios parapijos draugijų, na Pereitą šeštadienį Darbiniu- bui ir jame žuvus 500 žmonių, tės, vadovaudamosi patrijoti*ORCESTER,
MASS.
i
Kada Jums reikalingi akiniai
čiai. Linkime jaunam misijo- rės, sūnus. Jisatostogaus iki kų Radio programą išpildė Są- dabar eina stipri investigacija niais jausmais, išvyko pagelleiskite
mums išegzaminuoti aki
menuigeros sveikatos ir iš- §ruo^ži° 24 d. Linkime malonių jungietės — pp. V. Rakauskie- visuose klubuose,kad patikri- j bėtigynimui
nuo priešo
šios
ir
pritaikinti
akinius. Mes padaro
S». Kazimiero Parapija ! me dirbtinas akis.
tvermėsapaštalauti sielų gaatosWūnė, A. Novikienė, O. Cervokie- nūs saugumą nuo gaisrų. Cam- šalies ir viso pasauliolaisvės,
—
nymo srityje.
~
-- ---------nė ir A. Kneižienė, vadovaujant bridžiuje uždaryti keturi klū- į Mes visi linkime joms atlikti
397 MAIN ST.
Tel. 6-1944
Šv. Petronėlės draugijos me
Gruodžio 6 d. sugrįžo iš vedy- jr akompanuojant muzikos mo- bai, jų tarpe ir lenkų klubas,I; sėkmingai savo užduotį ir laiWORCESTER. MASS.
275 Mair. St.
Webster, Mass.
binių atostogų jaunavedžiai pp. kytojai p. Julei Vilkišiūtei.
kurie rasti, kaipo “fire traps”. J mingai grįžti į savo gimtąją tinis susirinkimas įvyko gruo
VESTUVES
džio
1
dieną.
Šv.
Kazimiero
Pranas ir Bronė (Dalelytė)
I
pastogę.
Lapkričio 28 d., Alena Biržie-!
par. salėje. Narės skaitlingai
Rainiai. Ta proga ponios Rai i Pereitą sekmadienį buvo iš Šiuo tarpu Cambridžiuje jau
tytė, po numeriu 3016 So. 79 i
atsilankė. Nutarta atidėti mū
nienės tėveliai pp. Daleliai iš vykę dalyvauti šermenyse ir čiamas didelis trūkumas alie
gat., apsivedė su E. Benderių
CHORO
NAUJA
VALDYBA
filfiam J. Chisholm
jaus
kurui.
Kaikurie
gyvento

sų Beano Party nuo gruodžio
kėlė šaunius pietus. Rytojaus laidotuvėse į Pittsfield, Mass.
6v. Rapolo bažnyčioje. Alenos
GRABORIUS
jai pertaiso krosnis kūrenimui
Edvardas Kazlauskas, pirmi- 13 į gruodžio 17, 7:30 vai. vatėvai yra Juozas ir Marijona rytą p. Pranas Rainys išvyko pp Bartuliai, Ječiai ir Viskelis.
"Asmeniškas Patarnavimas"
anglimis. Labai yra blogai, ku-' ninka.<;; Ona Jegelevičiūtė, pir- kare, Šv. Kazimiero par. salėkaro tarnybon. Linkime geriau___________
Biržiečiai. Liudininkais buvo
šių sėkmių.
rie turi namuose sergančių, j mininko pagelbininkė; rasti- je iš priežasties Keturiasde331 Smith St.,
Mykolas Bender ir Alena ACAMBRIDGE, MASS.
A.D.
i ninkė
Sofija
Grigaliūnaitė,
ir
šimts
Valandų.
lauskaitė. Linkime jaunave
PP.OVTDENCE, R. L
Jaunuolis Gasparas Paznioiždininkė Julė Jonaitytė.
Į Taipgi nutarta laikyti metinę
MIRĖ
Telephone:
džiams laimės ir kloties gyve
kas, gyv. Heaton Asve., taipgi
Linkime
naujai
valdybai
gerų
vakarienę
sausio
23,
1943,
klū(
mirė
Ona
Lapkričio
29
d.
WESTRRD,
MASS.
nimo bėgyje.
Ofiso: Dexter 1952
sėkmių Choro darbuotėj, ir vi- bo salėje, Vemon St. Į komisigruodžio 7 d. išvyko karo tar- Kraučiūnienė. Velionė gruodžio
Namų: PI. 6286
ĮTAISYTI
ELECTRIC
siems
choro
nariams
•
linkime
ją
įėjo
Viktorija
Ručinskienė,
nybon.
Good
Luck
,
Gasparai.
2
d.
palaidota
iš
N.
P.
par.
bažDARBAI
CHIMES
visados klausyti direkcijos mū
šioje apylinkėje beveik visi, Tai jau trys Pazniokų šeimos nyčios. Velionė paliko nuliūdi
kurie gali, dirba. Trūksta dar sūnūs yra karo tarnyboje. Jo- me vyrą Mykolą ir dukterį ABenis Mikulis ir Alena Mike- sų gabaus vargonininko V.
nas
užsienyj kur nors kovoja, jeną
JĖZAUS ŠIRDIS PASAULIUI...
bininkų karo ginklų dirbtuvėse, j
lytė savo Motinos atminčiai į- Burdulio ir tuo būdu palaikyti
o Juozas tebėra Jung. Valstytą gražų bažnyčioj giedojimą.
... PASAULIS JĖZAUS ŠIRDŽIAI!
o mūs parapija yra viduryje tų
Dešimčiai dienų atostogų pas taisė Electric chimes, kurie Daug choro narių išėjo Dėdės
bėse.
dirbtuvių Philadelphijoje. Ta
motinėlę atsilankė puskarinin- vartojami laike šv. mišių, labai Šamo tarnybon. Todėl kviečia
čiau sunku nuomuotis kamba-, SĄJUNGIECIŲ DĖMESIUI
gražiai suderinti garsai, taip,
kas J. Stankūnas.
rių ir namų.
Rapolietis. i Moterų Sąjungos kuopos su
_______
kad jauti tą rimtumą Aukos, mi nauji nariai užimti išėjusių
vietą.
sirinkimas ir Kalėdų “party” į- Gruodžio 8 d. Cambridge lie- kuriais duodamas ženklas, ypavyks pp. Adomaičių - Rakaus tuvių N. P. par. bažnyčioje tingai svarbiose šv. mišių dalyNORVOOD, MASS.
MARUOS VAIKELIŲ NAUJA
AR JOS NORITE PATIKTI o
kų namuose 4 St. George Avė., 7:30 vai. vakare su iškilmingo- se. Tai pavyzdys jaunuoliams,
VALDYBA
mis pamaldomis užsibaigė re- kaip reikia atsiminti savo tėSekmadienį, gruodžio 6 d. va gruodžio 14 d., 7:30 vai. vak.
JĖZAUS ŠIRDŽIAI?
Valerija Jegelevičiūtė, pirmi
Visos narės kviečiamos daly- kolekcijos ir Novena prie N. P. vus ir tuo pačiu jiems tenka
kare, Šv. Jurgio lietuvių par.
Naujiems Metams sužibės Lietuvių Katalikų
bažnyčioje prasidėjo trijų die- vauti. Jeigu kurios negalės da Per visą savaitę žmonės gau- garbė ir padėka nuo mūsų pa ninkė; Alena Jegelevičiūtė, pa
gelbininkė ; Alena Grigaliūnai
nų rekolekcijos. Baigėsi antra- ; lyvauti, tai prašomos tuojau siai į rekolekcijų ir Novenų pa- rapijos.
padangėse nauja viltį nešanti
tė, raštininkė, ir Ona Buradidienio vakare. Nekalto Prasidė-1 pranešti kuriai nors iš valdy- maldas lankėsi. Rekolekcijas
N. MASAITYTĖ ir P. ADO kiūtė, iždininkė. Naujai valdy
“ŽVAIGŽDĖ”
jimo P. Švč. šventėje.
: bos narių arba p. B. Adomaitie- vedė kun. J. Vaškas, MIC.
MAITYTĖ ĮSIRAŠĖ NAVY
bai linkime kodaugiausiai na- j
Rekolekcijas vedė kun. Vin- nei.
Taigi visi JĖZAUS ŠIRDIES Mylėtojai
UŽDARYTI
KLUBAI
Mūsų
parapijos
dvi
mergairių prirašyti į organizaciją. B.
cas Andriuška, MIC., Mariana-J Visos tos, kurios dalyvaus,
skubėkite užsirašyti
CAMBRIDŽIUJE
pc’io Kolegijos profesorius. Pa-1 prašomos atsinešti dovanėles
__ •
J)
mokslus sakė rytais ir vaka-| vertės 25 centų.
Sudegus Cocoanut Grove klū‘Žvaigždę
i

City of Holyoke
t
SVARBUS PRANEŠIMAS
Y
X
Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DAY
BAR.
Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam...
Y
t Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su
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X
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❖
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Y
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*j*
AĮ
A
malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.
A
PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik A
į mūsų krautuvę pasitarti.
A
MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių,
$26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių y
mažų Radios po $19.95 ir aukščiau. Consoles po $49.95 ir aukščiau. Automatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš- *|*į
čiau; Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč. A
VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru A
varomais šepečiais, Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš- A
čiau, motoru varomi šepečiai.
LEMPOS — Floor Lamps, Table Lamps, Boudoir Lamps, 98c ir auk'
ščiau. Office & Home Desk Lamps, Fluorescent ir Regular Mazda, $1.95 y
ir aukščiau.
Y
FIXTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo- Y!
rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.
A
SUN LAMPS ir Therapeautic Lamps nuo $1.98 ir aukščiau.
A
FIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
y
Elektrikiniai Laikrodžiai nuo $3.95 ir aukščiau.
Silex & Westinghouse Coffee Makers, Toasters, Broilers, Roaster, *J*
Hair Dryers, Table Stovės, Hand Massagers, Cocktail Shakers and Car- A
pet Sweepers. Electric Rangės — $179.50 and up.
A
We have a large variety of Batteries & Radio Tubes, also Electrical A
Wiring Material, such as Sockets, Switches, Lamp Cord, B. X, Receptac- A
les, etc.

Y
I

Union Electrical Supply Co., Ine. Į

i

180 Federal St., Boston, Mass.
X
Samuel Kaufman,
Kasininkas

i

Gas and Electric Dept.
TEL. 9841

HOLYOKE, MASS.
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MALDOS APAŠTALAVIMO ir
JĖZAUS ŠIRDIES SĄJUNGOS
Mėnesini Laikrašti.
Leidėjai TT. Jėzuitai------ Kaina 50<£ metams
Kas prisius $1.00 gaus ir didelį, spalvuotą Jėzaus
Širdies paveikslą... Adresas: —
y
"ŽVAIGŽDĖ"
488 E. Seventh SU
So. Boston, Mass.
Telefonas So. Boston 2384

Electric Light Department

TOWN of SOUTH HADLEY

Prižiūrėkite Gerai Dalykus,
Kuriuos Dabar Turite

New England Rubber Flooring Co.

Dėlei stokos darbininkų ir materijolo,
dabar elektrikiniai dalykai visai nedir
bami, todėlei gerai turiamus dalykus
prižiūrėkite. Elektrikinių dalykų šian
dien neįmanoma pirkti, už tai turiamus
reikia globoti.
Laikyk juos darbe. Jei jūs jų nepaisy
site, jei reikalinga pataisymų, nepatai
sysite, sustos jie veikę. Kartais reikalin
ga tik mažas pataisymas ar nustaty
mas, dalykas jums tarnaus.
Be elektrikinių prietaisų pasunkėja
namams, o ypač šeimininkei ir susida
ro daugiau išlaidų. Yra išmintinga da
lykus prižiūrėti ir laikyti juos darbe.

Geri guminiai išdirbiniai įvairiems reikalams
259 Middle St.
Portland, Maine

BROCKTON EDISON CO.

Ware Trust Cotnpany
73 Main St.,

Ware, Massachusetts

Tel. 280
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Portland Rubber Co.
IR

Penktadieniai, Gruodžio 11, ’42

DARBININKAS

Mbr Joms BitbovičiKS

virutės už $1.00. Reiškia viena
atvirutė kainuoja tik 4c. Mies-

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Ketvirtadieni, gruodžio “
“2" “KOMUNIZMAS IR REVO
da po 10c. Šiemet sveikinkite LIUCIJA AMERIKOJE” —Ką
10 d., 10 vai. rytą savo na savo gimines, draugus ir prie
tik išėjo iš spaudos šiuo vardu,
muose, 336 Fourth St., So. telius lietuviškai!
K. J. Prunskio labai įdomi broBostone, mirė Jonas Dradui:
Povilas
Bušmanas
$10.00,
ŽINUTES
KALENDORIAI — “Dar-! šiūra, kurią kiekvienas lietuvis
Jis paėjo Raudė
Kalėdų švenčių proga, pasveikinkime savo gi bavičius.
Marijona Šipelienė $5.00 ir Vin
nų par,, Šiaulių apskričio, bmml^as” jau haigia spausdinti Perskaitęs šią Knygutę, pamaTėvas Pr. Aukštikalnis, S. J., centas Vaitekūnas $5.00. Ačiū.
mines draugus, ir prietelius su lietuviškomis-ka- Amerikoje pragyveno virš gražius dviejų spalvų kalendo- tys, kokį “rojų” Amerikoje
Maldos Apaštalavimo Draugijų
50 metų.
, rius. Kiekvieną kalendoriaus ruošia komunistai. Jų galite
Direktorius, kuris keletą dienų Svarbus Federacijos skyriaus
talikiškomis atvirutėmis.
gauti “Darbininko” Adminis
Paliko dideliame nuliu- pusUl>į puoėia skirtingi reUgiš" tracijoje. Kaina tik 10c.
darbavosi, So. Bostone, naujo susirinkimas įvyks penktadienį,
dime sūnus Juozą, Alek- k“ tunnio P»veUu*u.
laikraščio — “Žvaigždės” rei po Šv. Valandai. Valdyba prašo
visų
atstovų
susirinkti.
sandrą, Praną ir Petrą ir ir Marijona Kilmoniūte ir
kalais, grįžo į Pomfret, Conn.
PARSIDUODA
Roxbury,
dukterį Aleną.
Į Maldos Apaštalavimo Draugija Mass. 3-jų pagyvenimų namas
Sekmadienį pradės pamokslus Sekmadienį, po mišparų, 3 v.
Atvirutės už SLM
sakyti, per 40-tę, Šv. Kazimiero p. p., bažnytinėje salėje, įvyks
Velionis pašarvotas lai- “Darbininko” kalendoriui au- po 5 kamb. Namas geroje pa
dotuvių direktnrians Juo- kojo po $5.00 įgijimui klišių. dėtyje .naujas stogas, grindys
lietuvių par. bažnyčioje, Wor- parengimas Vargdienių Seserų
SO Kaspero įstaigoje, 187 Nuoširdžiai dėkojame.
cester, Mass.
kieto medžio ir visi įrengimai.
naudai. Kun. A. Morkūnas,
Kreipkitės
Dorchester
St.
ir Kareivius, Jūrininkus ir Savininkė išvažiuoja į CaliforAukavo Seserų namelio fon- MIC., rodys gražius įvairius pa
Laidojamas iškilmingai Marynus Kalėdų švenčių pro- niją. Parduosiu pigiai. Atsišau
veikslus. Kviečiami visi ateiti
DARBININKAS
; šeštadienį, gruodžio 12 d., ga, sveikinkite lietuviškai. Tuo- kite į Darbininką,— 366 W.
pamatyti judamų paveikslų ir
DAKTARAI
1:30 vai rytą iš Šv. Petro met jie pasijus, kad yra su Ju- Broadway, So. Boston, Mass.
tuomi paremti seseles, Thomp366 W. Broadway,
Su
ietuvių parapijos bazny- mis ir jausis kaip namie
sone, Conn., naujai įsikūru
SVEIKATA—BRANGIAUSIAS
TeL Kirkland 7119
etos.
sias. Lietuvoje jos įsikūrė jau
TURTAS
A. a. Jono Drabavičiaus
25 metai atgal.
SVEIKATA LIGONIAMS
Patine Luadus,.-.
Pamokins būt Sveikais
nuliūdusi šeima nuošir
Taryba Uždarė Dar
Gydymas visokių ligų Šaknimis,
Municipal salė jau paimta
(Lietuvė gydytoja)
džiai prašo visų pasimels
Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
4 Valgyklas
16-tai vasario paminėti. Šios
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
ti
už
jų
mylimo
tėvelio
vė

visokių augalų lietuviškai, angliškai
400 Broadway,
tautinės šventės minėjime kal
lę ir dalyvauti jo šerme Trečiadienį, gruodžio 9 ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
Cambridge, Mass.
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.
bės pulkininkas Grinius.
nyse ir laidotuvėse.
(Prašau iš Kanados štampu nesiųsti.
d.
Bostone
Licensing Kanados
doleris dabar tik ŠO centų.)
Velionis
buvo
ištikimas
Nuo
2
iki
4
Valandos
Board
uždarė
dar
4
valgy

Kaina
su
$1.00. Pinigus
ik
Petronėlė
Rusteikienė,
di

parengiLapkričio 22 d., South mas.
Nuo 6 iki 8.
katalikas ir lietuvis; ra klas, būtent, Internatio geriausia prisiuntimu
siųsti Money Orderiu, arba
delė “Darbininko” prietelka ir Bostone, Šv. Petro parapi muose
Beta tdlenlals
pulkininka maus ir malonaus būdo
popierinį dolerį laiške, adresas: (-)
nal Cafe, West Broadway
PAUL MIKALAUSKAS
rėmėja iš Chicago, III. rašo: — jos patalpose, įvyko N. A. C. Orinius.
žmogus.
Bovls- I 140 Athens Street,
[(lietuvių
įstaigą);
“Nuoširdžiai dėkoju už gražią Federacijos Apskričio val
J
1
SO. BOSTON, MASS.
Lai Dievas suteikia a. a. ton St. Cafeteria, BoylsTeL ŠOU 2805
N. A.
maldaknygę “Maldų Šaltinis”. dybos posėdis. Apart val
kričio vaidyba pageidau Jono Drabavičiaus vėlei ton St.; Woodbine Cafe, PARSIDUODA du trijų šei
Ji man taip maloni, kad nieką dybos dalyvavo atstovai iš
Dr. J. L Pasakantis
ja, kad visų kolonijų Fe amžiną ramybę danguje. įEssex St.; Leonardi, Ine., mynų namai kuriem reikės pa
DR.AMELIAE.RODD dos nesinori jos iš rankų išleis Norwoodo, Cambridge ir deracijos skyriai, vasario
taisymų. Randasi ant Silver St.
OPTOMETRISTAI
ti. Labai dėkoju”.
Bostono. Kalbėta apie su mėnesyj rengtų Lietuvos A KALĖDINIŲ lietuviškų, Boylston St.
Metinės įeigos apie $1100. Atsi
Taipgi p-lė P. Rusteikaitė už rengimą LGF prakalbų
447 Broadway
nepriklausomybės pami totihkiįkų atviručių galima Remkite tuos profesio šaukite “Darbininko” adm. ar
So. Boston, Mass.
sisakė Kalėdinių lietuviškų at maršruto ir, Lietuvos ne
nėjimus, ir gautas aukas gauti “Darbininko” adminis nalus ir biznierius, kuri* ba telefonu CAP 5565.
OFISO VALANDOS:—
viručių ir užsiprenumeravo priklausomybės paminėji
Nw 8 ryto Iki 7 vaL vakar*
bei pelną pasiųstų Lietu- tracijoje. Jos yra penkių skir ^avo skelbimais r e m i
(4-8-11)
“
Darbininką
”
.
mo. vasario 16-tą.
Seredomiu„
_ ... vai Gelbėti Fondui. Taipgi tingų rūšių. Parsiduoda 25 at- r>nrhininka”
Nuo • ryto Iki 12 vai. Alena.
Antras panašus posėdis nutarU
PARSIDUODA dyigubos krau
lapkričio 29 d.,’ maršrutą
Legijonierių Beminėtas įvyko
nukelti tolimes
tuvės
ir penki apartmentai už
Cambridžiuje, N. P. para niam laikui, nes du paren
še kmadienio vakare, Lietuvių
TeL ŠOU 2712
$10,500. Įeigos $2,080. Randasi
pijos patalpose. Dalyvavo įm^ trum’
svetainėje. South Bostone, įvy
Dorchester Avenue, DorchesFederacijos apskr., valdy-1 pyje gali pakenkti
r
Dr. J. C. Seymour
DUKTERŲ DR-JOS
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALPINĖS
vienas LIETUVOS
ko Amerikos Legijono Stepono
i ter, Mass. Telefonuokite —
PO GLOBA MOTINOS kV c.
ba ir dvasios vadas . kun. kitam ir nesudaryti gerų Pirmininkė
DRAUGIJOS VALDYBA
(LANDŽIUS)
— Eva Marksienė,
Dariaus Posto No. 317 bankieMacDonald KENmore 5389.
x cSale buvo kup.ua ,beg,jo- K. ..A. Vasys, j ir -šie kum ,rezultatą. Bet gi, Fedem- *25 S. 6th BL-, So. Boston, Maaa.
Lietuvis Gydytojas
Pirmininkas — Juozas švagžtlys
Tel. So. Boston 1298.
(1-4-8)
601 6th St., So. Boston, Mass.
Specialybė—Akių, Vidurių .
viT
’ic*j°s skyriai kolonijose, Viee-Pimuainkė — B. Gailiūnienė,
.1 °__
Vice-Pirmininkas
—
Pranas
Tuleiku
ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės.! nierių ir jų draugų.
kun. P. Virmauskis, kun. kurie jaučiasi, kad galės S Winfield SL. So. Boston. Maaa.
Po gardžios vakarienės buvo
702 E. 5th SL. So. Boston, Mass
Vartoja vėliausios konstruk
Rašt. — Ona Ivaškienė,
it
J. Vaitekūnas, kun. P. surengti Lietuvos nepri tTot.
M0 E. Stot* SL. Se. Boeton, Mase
Prot. Rašt. — Jonas Glineekis,
cijos X-Ray Aparatą.
kalbų. Vakaro rengėjas, buvęs
Bronis Koatrim
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
Juškaitis,
kun.
J.
Vaškas,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mase
CONSTABLE
Pritaiko Akinius
klausomybės paminėjimą 4115 TVaahington SL, Roslindale. Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška.
Posto Komandieris, Juozas KaReal Estete & Insurance
MIC.
ir
būrelis
svečių.
Nu-i.
-3c
•
TeL Pazfevay 2352-W.
Vai. nuo 2—4 ir 7—8
nusky perstatė vakaro vedėją, tarta vasario 14 d. Besto-J“™““
(USTICE OF TUK PEACI.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mase
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.
534 Broadvray
Iždininkas
—
Vincas
Zaleskas.
177
We«t
7th
SL,
So.
Boston.
Mass
dabartinį Komandierį, advoka ne rengti bendra narėm*- h krekPUs i Aprimcio val598 E. Broadway,
— Ona Mizgirdienė,
So. Boston, Mass.
613 E. 5th St., So. B<^ton. Mass
%. _..
& dybą, kun parūpins kalbė Tvarkdarė
tą Cūnį. Kalbėjo Yankee Divi948 E. Broadway, S. Boston. Mass.
SO. BOSTON, MASS.
Maršalka — Jonas Zaikis,
mą paminėjimui Lietuvos L'
7.
v?
1
,
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
sion Klubo pirmininkas, buvęs
tėjus.
Nes
šiuo
metu,
kad
Telephone
South Boston 1761
501
E.
6th
SL,
So.
Boston,
Mass.
110 H SL, So. Boston. Mass.
nepriklausomybes sukaktį
Valstybės Vice - Komandieris
Res. 120 Marine Road
ir
mažas
parengimas
Lie

Draugija
savo
susirinkimus
laiko
kas
Lietuvis Dantistas
ir vergijos kančių. Nutar
antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas trt
Tel. SOUth Boston 2483
James McManus, Adjutantas
tuvos naudai, bus daug antrų
čią sekmadienį kiekvieno mėnesi)
vakare, pobažnytinėj svetainėj.
ta
kviesti
valstybės
Sena
A. L. Kapočius Jonas J. Romanas, South Bos torių ir pulkininką C. Gri reiškiantis Lietuvos atei Visais draugijas reikalais kreipkitės 2 vaL po pietų. Parapijos salė
COAL-COKE-OIL
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass
pas protokolų raštininke.
tono
Lietuvių
Klubo
pirminin

517 E. B road wa y,
nių kalbėti.
Sudarytas čiai. Nors mūsų Tėvynė
kas advokatas Jonas Grigalius,
SOUTH BOSTON, MASS.
Drakalbui
Res. Šou 3728
Smi 4*18
planas LGF
praKaiDųj^00 meta P0**0
už_
Tel. SOUth Boston 2660
Valgomų Daiktų Krautuves
Brightono Lietuvių Klubo pir
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo
maršrutui ir nutarta kvie
LithiianianFumihireCo.
mininkas p. A. Saviečiūnas, sti kalbėtoją
jį
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v
P-K-IS^os bet
tom*dvasioje
rfg.ū.u.
MOVERft—
Seredomis nuo 9 iki 12 vai dieną
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik
Dorchesterio Lietuvių Klubo
Subatomis nuo 9 iki C vai. vak
Pakštą.
■neured and
kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda
pirmininkas Al. Bernotas, Mo
žta tik laikinai, ir trumpo- tus,
Nedėliomis nuo 9 Iki 12 vaL dienų
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kuria
Trečias susirinkimas j-, ■ at^vip
V?1 v,,"
(pagal sutartį)
terų Auziliary pirmininkė Ma vyko
gruodžio 6 d., South P® a. _y3e.,3,1 vel bus
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.
rė Ross, buvusi Moterų Auxi- BostoSe,
“Darbininko” ™ *r >«P"Han«oma vaisliary pirmininkė. Mary Win- svetainėie Posėdvie adv tybe' Musų
Tel. TROwbridge 6330
Par«S»
Perkins Markei
Povilas Bushmanas
chus, P. Arlauskas ir dar kele
48 Crescent Avenue
J. Repshis, M. D. tas kitų svečių sveikino Legijo- v
‘tuvai reikalinga parama, Telephone COLumbus 6702 P. Baitrušiūnas - p. Klinga, 8o» 326*328 West 6roadway
So. Boston, Mas*.
nierius.
pareiškė, kad vasario 14|”inieinž Plr‘ma',° **•« 29 Savin Hill Avenue
753 Broadway
(REPŠYS)
Po kaibų, jaukioje atmosfero
Tel. ŠOU 3120. So. Boston
Dorchester. Mass.
COL 1981
d., Bostone, didesniųjų sa- P"*m* mes
Lietuvis Gydytojas
je, Legijonieriai ir jų svečiai lių negalima ganto An-rT^t^F’JF S®i”ne

Lietuviškos Kalėdiį Atvirutės

N. A. Federacijos Apskričio
Valdybos Nutarimai

Draugijų Valdybų Adresas

L4.V4.CA.A. y LCLOI vz •

278 HARVARD STREET
Kampas Inman arti Central Sq.
CAMBRIDGE, MASS.
Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
80. BOSTON
1058

BayYiew Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių ir Trekų Agentūra
Taisome visokių lšdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl
mo vieta:

1 Hamlin St., k E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MAS*.

Joe. KapočiGnas Ir Peter TrečiokąBanrtatidtoti.

__ •

jr

ilgai dar linksmai svečiavosi.
svarstę, nutarė •*paliktiI rTAri miblAMIlri
.... J
7“;.
Elektros laikrodį laimėjo po
tos milijonus rilllrAJlA
sukelia savo
kiekvienam
Federacijos
nia Dobiiienė. Vyriausiai gasskyriui kolonijose sureng tėvynių geibėjinrai. O mes
padinei, Louise Palionis buvo U parengimus vasario
J5*.4“
ko1
įteiktas gėlių bukietas už jos
dar
yra
laiko.
d., Lietuvos nepriklausonetik ruošos darbą, bet dar už
N. A. Feder. Apskr. Valdyba
mybės
paminėjimui.
vienai pardavusiai suvirs pen
A. Daukantas, pirm.
Vasario 14 d., 2 vai. pLp.,
kiasdešimt bilietų.
• B. Jakutis, rast.
South
Bostone,
Municipal
Visas pelnas šio tradicinio
Buildinge įvyks Lietuvos ir Casper’s Beauty Saion atei
bankieto eina suruošimui South
pami nantį antradienį, gruodžio 15 d.
Bostono vaikučiams Kalėdų nepriklausomybės
Tą
"
pačią
dieną jpereikeh* i naują vietą, būtent:
eglaitės ir pašalpai beturčiams. nėjimas
Cambridžiuje,
RoberCs |
Pereitą metą suvirs penki šim
tai vaikų dalyvavo Legijonie- Schooi auditorijoje, 6 vai vieta labai moderniškai įrengta
vakare įvyks Lietuvos ne-j ir pritaikinta viskas šiam biz
rių parengtoje Kalėdų progra
moje. Šiais metais panaši pra priklausomybės paminėji- niui.
moga įvyks sekmadienį po pie
tų, gruodžio 20-tą dieną. Posto
name. Dalyvaus Kalėdų Diedu
Pristatom geriausį toniką
kas ir jam padės moterys iš Le
Piknikams, Vestuvėms,
gijono Auxiliary.
Rap

NOVEMOS
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA
NOVENA

.

prie šv. Pranciškaus Asyžiečio. Kaina ............. ............. 15cprie Motinos Gerosios Patarties. Kaina ------------------- 20c.
prie Dievo Motinos Nuolatinės Paflelbos. Kaina----------15c.
už Sielas Skaistykloje. Kaina.............................. ......... — 20cStebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS
366 W. Bioadvay,
So. Boston, Mass.

Krikštynoms ir visokiems
Parengimams.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avew
hlinflon Mass.
Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. DeAam lMJt-R
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S. Barasevičius Ir Sūnus

KALĖDŲ DOVANOS

MOTERIS PAGELBININK*
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,

Kurios Ilgai Tveria Ir

SO. BOSTON MASS
Tel. SOUth Boeton 25*0
Sūnaus gyvenamoji vieta:
638 Dorchester Avė.
Tel OOLumbia 2537

Aukštai Įvertinamos
Apdovanokite savo mylimuosius Ka
lėdų švenčių proga tokiomis dovanomis,
kurios bus atmintinos, ilgai tvers ir auk
štai bus įvertintos, būtent:
Laikrodžiai: Longines, Wittnauer, Elgin, Waltham, Gruen, Benrus, Byson ir k.
Engagement daimantiniai žiedai 14
Kt. ir Platinum su baitu auksu 18 Kt.
Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai:
Sheaifer's, Parker's, Eversharp, Waterman's Moore's ir kitų.
{vairūs Žiedai: Draugiškumo — Zircon,
Ruby, Black Onyx, Tiger-eye, Blue
Sapphire ir kiti. Pasirinkimas platus,
kainos prieinamos.

FRANK G. WHITKENS
IEWELER IR LAIKRODININKAS
321 W. Broadway
So. Boston, Mass.

CASPER

PUNERAL

HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Maaa.

Joseph V. Caspcr
(KASPERAS)
LaldotuviŲ drektorlue Ir
Balsamuotojae
NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Nakt)
Koplyčia šermenims Dyka'
Tol ŠOU Boeton 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
PUNERAL

HOME

564 East Broadway

D-

BOUTH BOSTON. MASS
A. Zaletskas
F E. Zaletskaa
Graberial Ir BaUamuotojal
Patarnavirnaa dieną ir nakt)
Koplyčia šermenims dykai
NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
T«|. ŠOU Boston 2608

Fenktadienfe, Gruodčic Ii, ’42

8

DARBININKAS

For VICTORY

RYTINIU
VALSTYBIŲ ŽINIOS
HE* BHTAIH, COHH.

BOT
UNITED
8 TiTIS
DEFENSE

BONDS
STAMPS

ŠV. ROŽANČIAUS*
DRAUGIJA

Tėvų handskony Rekolek
cijos Ir Misijos 1942 m.

VITRIFIELD W1

J CO.

m a

• 3Q Emery Street

Westfield, Mass.
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Lambson Fumiture Co.

Complete Home furnishings
MALONI ŽINIA
j Pereitą sekmadienį savo susi*
Sekmadieni, gruodžio 6 d. rinkime užgyrė visą seną valJ
FUNERAL DIRECTORS
Chicago, UI. — šv. Kryžiaus
kleb. kun. M. Pankus pranešė dybą išskyrus iždo globėją, p.
par., gruodžio 13—20 d., T.
savo parapijiečiams malonią M. Vilčiauskienė išrinkta iždo
Justinas Vaškys ir T. Juvenalis
Cor. Elm A Thomas Sts. Tel. 22 Westfield, Mass.
žinią, kad šiomis dienomis už- globėja. Šiai draugijai rūpesLiauba.
•baigė mokėti visą parapijos tingai raštininkauja p. O. VaKeicanee, III. — Šv. Antano
skolą. Vadinasi dabar visa pa- linčienė. Visos narės yra pa
par., gruodžio 21—25 d., T. Ju
rapijos nuosavybė yra be sko- tenkintos jos darbu.
venalis Liauba.
RANDALL'S FLOWER SHOP
ių. Parapijiečiai džiaugiasi iš-----------FRANCISCAN FATHERS
Flowers for Ali Occasions
mokėję skolas ir yra dėkingi Bendra Šv. Komunija Kareivių
310 Orchard St.
savo klebonui už rūpestingumą. Į
Intencijai
Tel. 6-5426Worcester, Mass. j
Pittsburgh, Pa. s 22PearlSt.,
Kad pasidžiaugti su visais,
Pereitą sekmadienį Šv. Anyra ruošiamas vakarėlis Kalė- driejaus lietuvių parapijos bažNovena Stebuklingojo
dų antrą dieną, būtent, gruo- nyčioje, 9:30 vai. rytą Gildos
Medalikėlio
džio 26, parapijos salėje.
! moterys - narės užprašė šv. miVakaro programa susidės iš gjas, kurios susirinkusios išJohnson Steel &Wire Co.
‘Darbininke” dabar galima
parapijos vaikučių vaidinimo, klausė ir bendrai priėmė Šv.
Į gauti “Novena Stebuklingojo
kalbų ir užkandžių. Tą vakarą Komuniją mūsų kareivėlių, gyMedalikėlio Dievo Motinos
bus sudeginu parapijos mort- vų ir žuvusių intencijai,
Garbei. Kaina 15c. Užsisakydagičių popieriai. Kviečia visus po mišių turėjo bendrus pusĮmi minėtą knygutę, prisiųskiWORCESTER, MASS.
parapijiečius dalyvauti.
i ryčius. Daug joms pagelbėjo
I te 15c. įdėję į konvertą ir gau
Malonu pažymėti, kad mūsų Seselės Pranciškietės.
site minėtą knygutę. Užsaky
parapija ar tik nebus pirmuti
mus siųskite: “Darbininkas”,
nė pasiliuosuoti nuo skolų šio Pereitą savaitę įvyko Novena
366 W. Broadway, So. Boston,
je apylinkėje. Valio, New Bri prieš Nekalto Prasidėjimo Pa
THE NEW YORKER
Mass.
tą iniečiai!
nelės Marijos šventę. Pamoks
Fine Foods and Liąuor
lus jaunimui sakė svetimtautis
bar dar negali kalbėti nei gie
KORTAVIMO VAKARAS
702 Main St. Tel. 2-9358
Worcester, Mass.
kunigas anglų kalba. Labai
doti’, tas atsitiko dėl to, kad teįvyks gruodžio 13 d.^ 4.30 v. maįai jaunuoiių lankėsi; kiek
Įko besidarbuojant labai sušilti, ,aacK»Kxxaaacxsssxxacx9cxK%xKxassscxxacaKxxKssxxsacKsc»cxxKsai
po pietų, parapijos salėje. Ren daugiau buvo mergaičių.
oras buvo aštrokas. Linkime ssxsootatX9tX9SX3tsaot9oa»aoai
gia LRKSA 109 kuopa. Komi-į
Tiesą Mylįs.
(greitai pasveikti.
sija kviečia narius ir svečius
The A.H.Nilson Machine Co.
Dėdės Šamo kariai ant- laivo, kelyje į šiaurės Afri
dalyvauti. Laimingieji gaus dofATERBURY, COHH.
vanas.
ką. Laivas apginkluotas kiekvienam netikėtam priešo I Gruodžio 1 d. mirė senas paIšdirbėjai įvairių automatinių mašinų
užpuolimui.
Panašių
transportų
yra
daug
laimingai
išrapijietis,
daug
pasidarbavęs
‘Darbininko” No. 91 žiniose
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Gruodžio 7 d. įvyko Moterų apie unijas ir kompanijas jvy sikėlę siaurės Afrikoje, kur dabartiniu metu smarkiai bažnyčios pastatyme, buvęs į1525 Railroad Avė.
TeleL 3-6189
Įvairiuose komitetuose parapi
Sąjungos kuopos priešmetinis ko maža klaida. Ten buvo pasa- taško Ašies karo jėgas.
jai organizuojantis ir prie to,
susirinkimas. Išrinkta ta pati 'kyta: “Sutartis tarp kompaniBridegport, Connecticut
Bet tie darbininkai daro dide- išsisukinėjimais mes darbiniu- Į pirmutinis lietuvis graborius
valdyba, išskyrus vice-pirmi- ją ir unijos yra išsibaigus, ir lę klaidą. Jie ne tik neturėtų jęaį gavo būvio nepagerinsime. Į mūsų kolonijoje, Dominikas
txXKSSXStSS3SXXSSS»S£XSS3S3SSSS6S63SSSSCWSSSa6SSS XX ’X x ’x X X X'X XX X X X X XXX
musų
ninkę, būtent, p. K. Lukienė. neatnaujina”. Turėjo būti: —
atsisakyti, bet turėtų kalbinti
-----------| Bražinskas. Laidotuvės įvyko ^MSKSSXStSSSS3SM3SKSSSS««SS3S«SeSO6SSSSSeSSSSSeS6KS8SSSSStSSSSKS6S63SSSSSXKSKM«S»St«
Šiai kuopai gabiai vadovau Kurios kompanijos turėjo su ir kitus priklausyti. Jeigu visi
Trumpai apie savųjų karių Į gruodžio 5 d., dalyvaujant dideja per kelis metus p. J. Janu tartį su unija, tos vėl atnaujino
darbininkai priklausytų prie draugiją. Tos draugijos šv. mi- jliam būriui parapijiečių. Jaušonytė. Jos pagelbininkė atei senomis išlygomis. Tos išlygos
The Lomas & Nettleton Co.
unijos, tai daug ką būtų gali- gįog įvyko lapkričio -29 d., 10 Į natvėje buvo veiklus, priklausė
nančiais metais bus p. K. Lu- yra sekančios: Darbininkai,
e ma laimėti. Gaila, kad kaikurie vaj rytą. Per tas mišias prie (prie visų pašalpinių draugijų
'
K. ’l ».
.A>
kienė. Kitos valdybos narės y- kurie nenori priklausyti
Įkurta 189-1—Investuojanti Brokeriai.—Mortgečiai, Apdraudarbininkai negali suprasti ko- altoriaus buvo išstatytos Kris- kolonijoje. Buvo gerbiamas ne
ra šios: rast. B. Mičiūmenė, ižd.'unijo6, gali nepriklausyti, ir tų
da, Vedimas ūkinių reikalų. Narys Mortgičių Bankerių As
E. Gelečivienė, iždo globėja —(darbininkų ūnijistai negali per- kią galią tun organizuoti dar- taus Karaliaus ir Amerikos vė- tik lietuvių, bet ir svetimtaubininkai.
liavos. Žmonės tiek buvo su- Į čių. Jo pradėtą graborystės
sociation Amerikoj.—Narys American Bankers’ Association
K. Savickienė, tvarkdarė — O.(sekioti, kaip ir neunijistai nedarbi-!
Dirbtuvėse
dirba
įvairių
taugraudinti,
kad
visi
verkė
ir
darbą
tęsia
jo
sūnus
Adolphas.
Jeninienė.
gali persekioti unijistų
open tų žmonės. Kartą kalbinu rusą,
Aukščzauszojo pergales Tegu bus rami šio krašto žeme175 Orange SU ir Court SU New Haven, Ct
Išrinkta atstovės į parapijos ninku. Vadinasi, - lieka
mūsų
šaliai
ir taikos pasauliui. Jie ilgus metus veikusiam mūsų
rengiamą vakarą, būtent, J. Je- shop”. Tokiu būdu kaikurie kad prisirašytų prie unijos. Jis
Gruodžio 4 d. vakare parapi-Į tarpe.
^SatXXSOt»SeK9SX»KSaaEmC9SK96SCKatSSX90SSS96Saa(X9C9SSSXXX9CKSSK»tXSO
nušonytė, O. Danisevičienė, K. darbininkai sako: “Kodėl jis, pareiškia: “Man nereikia unijos
bažnyčioje
įvyko
pamaldos
Savickienė. Kalėdinį vakarėlį neunijistas gauna tokį pat at- jos, aš priklausau prie darbif
už mūsų karius. Draugijos ka
suruošti pasižadėjo: K. Lukie lyginimą, kaip ir unijistas?” ninku partijos — komunistų”.
North Abington Co-operative
pelionas kun. B. Gauronskas Mykolas Beržanskis, savoi
nė, A. Broff, O. Danisevičienė Dėl tos priežasties kaikurie Kitas sako, kad unija yra kokrautuvėje, 159 Inslee PI., par
laikė pamaldas.
Bank
ir J. Jenušonytė. Šis vakarėlis darbininkai atsisako priklausy- munistiška, tai ir nepriklauso,
davinėja kun. Juškaičio parati prie unijos.
(Tokiais atsisakinėjimais arba
įvyks sausio 4 d., 1943.
Gruodžio 6 d. parapijos baž-Įšytą didelėm raidėm maldakny-i
President — WESLEY C. GILMAN
nyčioje padaryta rinkliava dėl gę “Maldų Šaltinis”. Kadangi
Vice-President — FRANCIS S. MURPHY
šios kolonijos lietuvių karių, o ji visa kolonija gerai žino, tat
Clerk and Treasurer — GEORGE D. VSITHERELL
po pietų, parapijos svetainėje (linkime, kad jis kuo daugiau (
įvyko kortavknas, kurį suruošė šių knygų praplatintų lietuvių!
NORTH ABINGTON, MASS.
x x.x.x x x'x\'s\\’\V\\W\W\XXV\V\W\V\W\W\\s\'x\'x.x.s.\s.\.\>3
Federacijos skyrius ir pelną J tarpe.
XX.X.X.X_X_X.XX-X
X. X. X X_ X X. X. x X. V S. V V X. X. V S. V
. X X. X. S. X. x X XX X.X.X.X.X,X,X.X.X
paskyrė mūsų kareivėliams. Į
Koiekta ir vakaro pelnas pa- IS' mūsų kolonijos į kariuome- (
įsiustas Waterburio lietuviams nę jau yra išėję 325 parapijiekareiviams.
čiai lietuviai. Jų tarpe yra vieMilijonai Rūkytojų!
AVON SOLE CO.
Girdėt, klubas siunčia dova- nas gydytojas, dantistas, kapiI nas savo nartątns kareiviams, tonas, leitenantas ir dvi norsės
Bet Federacija neskirstė kas|(2nd leitenant). Iš Singerio Co.
Į kur priklauso ar nepriklauso, Į paimta 782 darbininkai. DžiauAVON, MASS.
į siuntė visiems, kuriuos tik ži- giajnės, jog iki šiol visi sveiki
nojo.
.
mūsų parapijiečiai, karia, nėra
Mes žinome, kad Jung. Vals- Į sužestų.
R.
36»M8XSSSS«StS6KXSt»XKXXS(a6»9SStS6S6StSO£3«XSSS6SSSia6S3«WSSSSS»
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Itybių vyriausybė savo karei
vius aprūpina, bet mūsų dovaAre Maria Yaianda
CIGARETAIS
nėlėmis juos daugiau suramins
ir palinksmins, nes žinos, kad Sekmadienį gruodžio 13 d.,
National Fireworks, Ine.
| mes jų nepamirštame.
6:30 vai. vakare iš tinklinių raGruodžio 11 d. įvyksta Šv. O- dio stočių bus dramatiniai per-l
Inos draugijos kortavimo vaka- statytas Šv. Bernardino iš FelTARS AND RUSINS
ras Šv. Juozapo parapijos sve- tre gyvenimas. Bostono ir apytainėje. Kviečia visus dalyvau- linkės radio klausytojai šios
WEST HANOVER, MASS.
I ti.
Korespondentas, programos gali klausytis iš ]
|WMEX stoties, Boston, Mass. CKXKXSEKX9O(X9aESOCX9C9CX9(9t9OCSEXX9aOOaaO»06XSCXX9CS(9BKSSSt3CX9CS»SCS(a
X
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Olč Golū

MAŽIAUSIA
MAŽIAUSIA

Erzinančių Savybių
Nikotino

• Reader't Oigest ne
bandė iikelti Old Gold
pardavimų arba pabrėiti jų viršenybe,
padarytuose 7 rūšių
cigaretų tyrinėjimuo
se.
Prieš ir po Reader's Oigeat raporto
daugelis rūkytojų pa
sisuko
Old Gold.

Taip parodo bešališki, nepri
klausomi, nesamdyti tyrinėjimai
7 vadovaujančių cigaretų rūšių
— daryti Reader’s Oigest.

i

P. Lorillard Company
Established 1760

PASIKLAUSYKITE NELSON EDOY DAINAVIMO IS WEEI

8

XKSSStSSKSe»SSKKKM»6SSXS6StSS«St»K»«S6K9OtK3SS6XStKXSt3SSeS£»XJSS£^^

EUZABETH.H.U

V. V.- -TREČIADIENIAIS.

Parapijos naudai rengtas pa
rengimas lapkričio 22 d. davė
gerų pasėkų— gryno pelno virš
dviejų tūkstančių dolerių. Tiek
daug susirinko parapijiečių jog
dirbantieji visokius parengime
darbus sunkiai galėjo suspėti.
Caila, kleb. kun. J. Simonaitis
gavo gerklėn šaltį, kur ir da-

hnzK bslnskis
Pstsrnsvimss Dieną ir Nakt)

Norma - Hoffman Bearing
Corporation

602 Washington Blvd.

BEARING MANUFACTURERS

Ine.

Laidotuvių Direktorius

BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
SM vMklą i

HamUton Ava. TaL 4-2121. Stamford. Conn.

