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ežtųjy Vargai

.g kalbėta, daug pri- 
-a apie nelaimingųjų 

m v. 4j brolių, kurie buvo 
išvežti 1941 m. iš Lietuvos 
į šaltąii Sibirą, gyvenimą. 
Kaikurie Amerikos lietu
viai vra s^ave oer Raudo
nai, Kryžių laiškus iš Lie
tuvos, kuriuose pasako 
kas yra išvežtas j Sibirą. 
Nelaimingieji lietuviai iš
Sibiro šaukiasi pagalbos. 

Štai viename laiške ra
šo: “Rusai išvežė be šiltes
nių drabužių ir avalinės 
O. S-A... Kartu su ja yra 
G...”

Laiškas išsiųstas per 
Raudonąjį Kryžių iš Roza
limo.

Gautas laiškas ir iš iš
trėmimo vietos— Rusijos. 
Laiško gavėjas sako, kad 
tame laiške rašo, jog “gy
vena miškuose; kur jau
nesni žmonės, tai varo į 
miškus dirbti. Priseina 
badauti, nes netiktai pie
no ir mėsos negauna, bet 
paskutiniame laike nebe
gauna nei duonos, nei bul
vių. Renka dilgynes ir ver
da — tokią sriubą valgo. 
Prašo drabužių, riebalų 
etc. Prašo pagalbos, nes 
priseis mirti badu”.

Artinasi Kalėdos. Iš
tremtieji lietuviai turės 
praleisti Kalėdas šaltuose 
Sibiro miškuose. Prašo 
pagalbos, bet mes, kaip 
norėtume jiems suteikti 
pagalbą, jos negalime su
teikti, nes nėra kelių, ku
riai jiems tą pagalbą pa
siųsti.

Taigi nors melskimės, 
kad Dievas juos globotų 
nuo visų pavojų ir paleng
vintų jų kančias. Gal būti 
negeriau yra ir nacių ver
gijoje. Melskimės ir dirb
kime, kad pavergtos tau
tos būtų išlaisvintos ir 
kad pasaulyj įvyktų taika.
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Britai Sutriuškino Romme- 
lio Sargybą Afrikos 

Dykumoj
Londonas, gr. 17 — An

glijos karo jėgos smarkiai 
puolė Rommelio paskuti- 
nias sargybos dalis kur 
nors EI Agheila vakarinė-; 
je dalyje ir paėmė daug 
nacių į nelaisvę. Britų lai
mėjimas pirmose didelėse 
dykumoj kautynėse pri-; 
vertė Ašies karo jėgas ne- 
tvarkiai trauktis iš karo 
lauko.

Darlan neturįs Ambicijos 
Būti Vyriausiu Vadu

Iš Alijantų Centro šiau
rės Afrikoj, gr. 17 — Ad
mirolas Jean Darlan for
maliai padarė pareiškimą, 
kad “Prancūzų Afrika, su 
alijantais, turi sudaryti 
didžiausias militares pas
tangas sumušti Vokietiją 
ir Italiją”.

Darlan sako, kad jis pa
kartotinai esą pareiškęs 
vyriausiam karo vadui, 
gen. Eisenhower, kad jis 
neieškąs jokios pagalbos 
dėl savo asmens, ir kad jis 
neturįs ambicijos būti vy
riausiu prancūzų vadu. 
Kada Prancūzija bus iš-
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Amerikiečiai Bombardavo 
Japonų Pozicijas Burmoj

New Delhi, Indija, gr. 17 Maltos salos nuolatiniai 
— Amerikiečių bomberiai J bombarduoja nacių tvir- 
įsiveržė giliai į japonų už-įtoves.
grobtą Burmą ir puolė ge
ležinkelio pastatus ir ki
tus japonų centrus. Laike 
tų puolimų Amerikiečiai 
neprarado nei vieno lėktu
vo.

Tik Klasos 1-A Vyrai Gali 
Būti Savanoriais

fe

Dėdės Šamo kariai, po smarkaus blizkriego, Orane, Morocco, Afrikoj, 
ginkluoti ir šarvuoti moderniškiausiais karo reikmenimis, jau žygyje 
prieš Ašies karo jėgas, kurios spėjo susistiprinti Tunisijoj.

Vyskupas Pasmerkė Nacių Ir 
Fašistų Rėžimų

Buenos Aires, Argenti- 
prancūzai i na», šruod- 17 ~ Katalikųlaisvinta, tai r----------- „ .

pasirinks tokią valdžią, Bažnyčios Vyskupai ras
tu pasmerkė nacių ir fa
šistų rėžimą, nes*Jie “pfe- 

_________ i neigia žmogaus vertybę,
Vokietijos nacių dikta- atima žmofui. laisvę 

tariaus Hitlerio dešinioji lr 5™ “atenalistaus ra-
ranka - Herman Goering Clzmas’ f1“1*1. P™811” 
turįs pasidėjęs vienoj Bra<fas„ antgamtm.a. tvar- 
žili jos bankoj $1,500,000, į al ’
sako slaptoji Brazilijos j Ne tik Argentinos, bet 
policija. visų kraštų Katalikų vy

kokia jiems 
miausia.

bus tinka-

riausybė pasmerkia dik
tatūrinę valdžią, kuri ati
ma žmonėms laisvę, ar tai 
būtų fašistų, rucių ar ko
munistų. Katįffikų Bažny
čia stoja už žmogaus lais
vę, jo neliečiamąją teisę 
laisvai gyventi.

Kun. Magni Jėzuitų 
Generolas

Naciai Priversti Trauktis 
Tinusijoje

j Washington, D. C., gr. 
; 17 — Pranešama, kad tik 
į klasos 1-A vyrai galės sa
vanoriai įstoti į laivyną, 
■ marinus arba pakraščių

----------- i sargybą, pagal planą, ku-
Londonas, gruod. 17 —Iris nustato, kad registran- 

Vokiečių kariuomenės bu-! tai tarp 18 ir 37 metų am- 
vo priverstos Tunisijoje j žiaus gali per vietinį draf- 
trauktis atgal iš savo tvir-; to boardą savanoriai įsto- 
tovių. Anglijos lakūnai iš'ti į tarnybą.

JAPONAI TURI KARIAUTI 
IKI PASKUTINIO VYRO

Iš Alijantų Centro Aus-1ja naują japonų poziciją, 
tralijoj, gruodžio 17 — būtent, prie Mambare u-
Gen. Douglas MacArthur pės, Naujoj Gvinėjoj, kur 
praneša, kad “mūsų spau- daug japonų užmušė.

---------- ---------- dimas ant priešo didėja”.; --------------
VVashington, gruod. 17 Būna apylinkėje, kur,

— Amerikos kariuomenės J kaip buvo suprasta, Japo- 
dalys ir Australijos kovo-' nijos imperatorius buvo į-į

Amerikiečiai Išvarė Japo
nus Iš Būna Salos

tojai išvarė Japonus iš 
Būna, kuri yra rytinė 
Naujos Gvinėjos dalis. 
Būna buvo Japonų stipri 
tviriovė.

Naciai Bombarduoja 
Anglijos Miestus

Londonas, gruod. 17 — 
Keturi nacių bombanešiai

iki paskuti-

Ali jantų Karo Jėgos Įsistip
rino Ant Medjez-EI-Bab 

Kainosakęs kovoti
nio vyro. -----------

Kautynės eina ir kitose] K Alijantų centro Tuni-
.vietose; kaip Ui ties New s.joj pranešama kad Bn-
' Britain sala ir kitur. Ajj. tų Prancūzų .r Jung.Vai-
jantų karo jėgos nušovė st-vb,l» k8r0Jef0S 
< * . .<& nno ant Medjez-EI-Babdevynius priešo lėktuvus. • J.... . . kalno. Sakoma, kad Vo-Alijantai vis smarkiau
pradeda spausti priešą ry
tinėje ir vakarinėje Būna 
kaimelio dalyje.

BOMBARDAVO ITALIJOS 
MIESTĄ

Anglų kalba leidžiamuo
se laikraščiuose tilpo ži
nia apie Vokietijos gene
ralinio štabo viršininko 
Halder pašalinimą. Jo vie
ton paskirtas jaunas ge
nerolas, Kurt Zeitzler, vei
klus nacių partijos narys

Halder pašalintas iš pa
reigų už tai, kad jis neat
likęs tiek, kiek iš jo reika
lavo “fiureris” Hitleris.

Sakoma, kad naujas ge
neralinio štabo viršinin
kas Kurt Zeitzler buvo 
žvalgybos atstovas.

Hitleris taip pat pasky
rė ir naują generalinį oro 
vadovybės inspektorių, 
gen. Wolf Gallan; karo a- 
viacijos viršininku pasky
rė pulk. gen. Jans Jescho- 
nek.

Kaip matome, kaip tik 
Hitleriui pradeda nebesi
sekti karo frontuose, tai 
jis tuojau pakeičia karo 
viršininkus.

Bet ir nauji Hitlerio ka
ro viršininkai vargiai be
išgelbės jį nuo suklupimo.

Londonas, gruod. 17 — 
Anglijos didieji bombane
šiai bombardavo Italijos 
miestą, Naples. Nuostolių 
padaryta laivyno uoste, 
suardyta geležinkeliai ir 
padegta ginklų sankro
vos.

Raudonieji Atsiėmė 5 
Miestelius Centralmiame 

Fronte

karinėje pusėje raudonieji 
atsiėmė 5 miestelius, už
mušė 2000 nacių ir sunai-'' Pasibaigus karui, Jėzui

Vatikanas, gruod. 17 — miestus. Keletas namų su- 
Mirus Jėzuitų . ordino ge
nerolui, Kun. V. Ledo- 
chowski, jo vietą užima 
Kun. Magni.

Spalių mėnesį, šių metų, 
kun. Magni šventė 50 me
tų kunigystės jubiliejų.

Taipgi alijantų

kietijos nacių pozicijos y- 
ira tik dvi mylios nuo Ali- 
| jantų įsistiprinimo vietos. 

Abi kariaujančios pusės 
oro jė-; esą pasiruošusios kauty-

. - j x gos smarkiai bombarduo- nėms Tunisijoj.griauta ir nužudyta zmo-,«__________________________________

Raudonieji Užėmė Miestelį 
80 Mylių Nacių Užnugary}

Visi Prancūzijos Laivai 
Nuskandyti

Londonas, gr. 17—Pran-' 
-------- o---------- „------’cūzų jūrininkas, kuris bu

kino 24 tankas, skelbia tų ordino vyresnieji iš vi- vo Toulone, tvirtina, kad 
Sovietų komunikatas. Įsų kraštų suvažiuos išsi-’visi Prancūzijos laivai bu- 

rinkti naują generolą. vo nuskandyti.

Prancūzai Suardė 11 Nacių 
Traukinių

Londonas, gr. 17 — Mas
kvos radio praneša, kad 
prancūzai patriotai nu
vertė nuo bėgių 11 nacių 
traukinių ant Paryžiaus-

Maskva, gr. 17 — Rau
donoji armija per gilų— 
iki pusiau sniegą, nepai
sydami didelių šalčių, žy
giuoja pirmyn. Rževo va-1 jų pereitą savaitę.

Ašies Armiją Perkirto Į Dvi Dalis

Gaisras Padarė Milijonų Dole
rių Nuostolių

Maskva, gruodžio 17 — 
Sovietų kariuomenė užė
mė apgyventą miestelį, 

t kuris randasi 80 mylių 
i nuo nacių Stalingrado ap- 
įgulos armijos, ir sunaiki- 
'no 50 nacių

Rusai Nužudę 3000 Nacių
Maskva, gruod. 17 —So

vietų Rusijos vyriausybė 
praneša, kad prie Stalin
grado, į 24 valandas jų 

tankų ir mo-l kariuomenė išžudė 3000

Boston, Mass., gr. 17 — 
Gruodžio 15 d. vidunaktį 
kilo gaisras penkių - aukš-

Biarritz ir Paryžiaus- Amory name, kampas 
*Iarseilįe gel.eŽSkeli° llni‘ iWashington ir West Sts.,

• kuris padarė apie milijo- . UCLę* i j , • * i- • kitas kurisĮ ną dolerių nuostolių ir su
žeidė 31 gaisrininką ir 26 
pakraščių sargybos na-

Londonas, gr. 17 — Bri
tai praneša, kad jų karo 
jėgos Libijoj uždavė bė
gantiems Ašies karei
viams tokį smūgį, kad jie 
nebesuspėjo pabėgti ir 
buvo pagauti į spąstus ir 
padalinti į dvi dalis. Daug 
Ašies kareivių žuvo.

Britų aštuntoji armija, 
kaip praneša iš Cairo, pa
siekė Wadi Matratin, apie 
65 mylios į vakarus nuo 
EI Agheila.

Rommeliui gręsia pavo-

sklaidyta ir 
kurie dar nepateko į Bri
tų spąstus, bėga iš karo 
fronto.

Sinkevičius No. 1 Atletas

nacių kareivių.itorizuotą pėstininkų regi- 
; mentą laike dviejų dienų 
i kautynių į pietvakarus 
į nuo Volgos upės miesto.

Rusai sako, kad užimtas 
punktas yra už Suroviki-

Vokietija Ir Italija Pasirašė 
Ekonominę Sutartį

Berlynas, gr. 17 — Ber
no. Rusai sako, vakar die- į lyno radio skelbia, kad va
nos kautynėse naciai pra- kar Vokietija ir Italija pa- 

Dar neteko sužinoti, kad i ra(jo 1300 vyrų, 89 tankus, j sirašė ekonominio koope- 
nors pavienis 40 lėktuvų ir kitų vertin- ; ravimo sutartį 1943 m. 

asmuo būtų grąžinęs tokį Į gų ginklų. 'Berlyne.
didelį skaičių automobi- į —---------------------------------------------------------------------

duoda, grąžino 186 auto
mobilių padangas (tires) 
pagal racionavimo patvar
kymų.

rius, tarp kurių ar tik ne- 
netvarkiai, i bus vienas lietuvis pavar- 

• — de John S. Rapocavage 
(gal Rapokevičius) iš
Ashley, Pa.

Amory namas randasi 
pačiame biznio distrikte.

New York, gr. 17 — Šio
mis dienomis Pranas Sin
kevičius, per pastaruosius 
du metus buvęs All-Ame- 
rica football ratelio nariu, 
išrinktas No

Haverhill Turi Naują 
"Čampioną"

jus, nes jo kariuomenė iš- vo 94 punktus.

lių padangų. Taigi Haver-' 
hill’ietis yra savo rūšies' 
“čampionas”.

Autobusas Nusirito Nuo 
Tilto į Upę

Haverhill, Mass., gr. 17 
1 vyrų atle- — American Railway Ex- 

tu 1942. press oficialiai praneša,
Pranas Sinkevičius ga- kad vienas vietinis as-

Pirmadienį, gruodžio 14 
Į d. rytą, Brocktono auto
busas, važiuodamas per 
tiltą Dorchester Lower 
Mills, Dorchester, paslydo 
ir nuo tilto nusirito į upę, 
kuri yra visai ne gili. Kai
kurie keleiviai tapo smar-

muo, kurio vardo neiš- kiai sutrenkti.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 19 d., 2 vai. po pietų vėl tu

rėsime progą klausytis gražių, patriotinių lietuviškų 
dainų ir muzikos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

Kitą šeštadienį įvyks Kalėdinė radio programa. 
Gerb. Profesionalai, Biznieriai ir Pavieniai Asmenys 
prašomi siųsti arba asmeniai priduoti savo sveikini
mus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga. Su svei
kinimais pridėkite du ar tris dolerius šios programos 
palaikymui.

Skelbimus, pranešimus ir sveikinimus siųskite 
šiuo adresu: Darbininkų Radio, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Galite paduoti ir telephonu: SOUth 
Boston 2680 arba NORwood 1449.
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Mūšy Tautos Geradaris

PAMALDOS DIRBTUVĖJE 
PEARL HARBOR METINIŲ

SUKAKTUVIŲ PROGA

Federacijos Vaidybos 
Susirinkimas

Akron, Ohio, gruodžio 17 
— Daugiau kaip 200 įvai
rių tikybų dvasininkai lai
kė pamaldas Goodyear 
Tire and Rubber kompa
nijos dirbtuvėse, kuriose

of a just and durable peace 
soon be realized.

“Especially we ask Thy bles- 
sing upon the positions of high 
responsibility within this and 
all other American industry.

dalyvavo daugiau kaip Endow them with humility and 
50,000 darbininkų, gruo- courage and vision and give 
džio 7 d., Pearl Harbor ne- them the physical strength to 
laimės pirmųjų metinių carry their burdens. 
sukaktuvių proga. ! “Remember with Thy heav-

_ . . . , • , , ;enly grace, the President ofTa* pirmas jvykis kad tte United Sutes aU of 
didelioje *ri>taveje butų feaders within our Mllūn 
pertrauktas darbas Jei re- whom overwllįl.
liguuų pamaldų Pamal- respoDsibilities of tiese
das uzgyre Vyskupas
James A. McFadden, Cle-, ‘Bless, as only Thou canst

ALRK Federacijos Cen
tro Valdybos susirinkimas 
nukeltas į 1943 m. sausio 
7 d., Hotel New Yorker, 
New York City. Pradžia 
10 vai. rytą.

Anglija Tarėjo 190 Tankų 
1941 Metais

y ame darbe užsimojimus bei 
veiklą ir J ūsą kenčiančius tau
tiečius — kunigus, vienuolius 
ir pasauliečius — Lietuvoje.

Ištikimai Jūsų, 
t THOMAS E. MOLLOY,

Brooklyno Vyskupas”.
Padėkos Žodis BTdyno 

Vyskupui

J. E. Vyskupas 
ThomasJt. Molloy,

J. E. Brooklyno vyskupo 
T. E. Molloy laišką, ku-į 
riuo pritaria kreipimuisi; 
Lietuvos pašalpos reikalu, 
keturių lietuvių parapijų

Šv. Pranciškaus Varpelio 
Skaitytojams

Kurie iš užsisakiusiųjų negauna “Varpelio”, malonė
kite mums tuoj pranešti. Ištyrę negavimo priežastį, tuoj 
prisiusime “Varpelį”. Išsikraustę į kitą butą, tuoj praneš
kite naująjį adresą. Adresus malonėkite rašyti aiškius ir 
pilnus.

“Varpelio” Redakcija.

Prancūzy Tragedija Ir Lietuviai

velando diecezijos, ir kitų men our
tikybų dvasininkai. i Korces.

Darbininkai buvo labai homes from which our men
sujaudinti tokiomis pa- have gone. And for those who 
maldomis, ir grįžo prie gjve their lives in the cause of 
darbų didesniu pasiryži- righteousness, we pray for Thy

Londonas, gruod. 17 — 
Ministras Winston Chur- 
chill pareiškė, kad birže
lio 11 d., 1940 m. Anglija 
turėjo tik 100 tankų kovo
ti prieš vokiečius ir tikė
josi, ka^i Prancūzijai pa
sidavus, bus rimtai vokie
čių užpulta. Bet Anglija 
atsigriebė ir dabar turi a- 
pie 2000 tankų, neskaitant 
kitų karo ginklų.

Nėra Nedarbo Britanijoj

Šio karo metu Britanijoj 
- • - . . J nėra nedarbo. Beveik visi

so pasaulio gerovei. _ . : forį UpOn their families. Į dirba, kurie tik yra tinka-
Pamaldos prasidėjo 4, “into Thy grace we commit i rni darbui. Šiuo laiku yra 

vai. rytą ir tęsėsi per visą 0Urselves as we now unite in• mažiau kaip 40,000 darbi 
dieną iki vėlybos nakties, the Universal Prayer Our Lord ninku, kurie ieško darbo 

Dvasininkų Komitetas taught us: arba nori pakeisti darbą,
paruošė specialę maldą, “Our Father Who art' in tai yra, mesti vieną ir 
kuri buvo kalbama pamal- Heaven, hallowed by Thy, gauti kitą darbą.
dose. , „ . . name. Thy kingdom come. Thy-- ’---------------- -

Štai maldos žodžiai, ku- įje done on earth as it is
riuos dvasininkams kai- jn Heaven.'Give us this day our
bant, darbininkai susi- aaily bread. And forgive us
kaupę ir palenkę galvas our Jebts, as we forgive our
kalbėjo: debtors. And lead us not into

“Our Heavenly Father, we temptation, būt deliver 
bow our heads in this
industry today, asking Thy kingdom, and the power, and sunkiuosius darbus kasy

mu dirbti savo šalies ir vi- peace and for Thy divine com-

us

ne laikąs vesti partinę ko-
777“*'*.-------“Nekartą raseme apie reikia vieningai

tOklU pa- didžiųjų prancūzų tautos

“Draugas’
‘Nekartą

rašo:

dėkos laišku 
Ekscelencija,

tragediją. Ji yra tiek 
skaudi, kad istorikai kny- ’

nas prancūzas

Brooklyno vyskupijos Ga-, Jūsų Ekscelencijos vys- gų tomus apie ją prirašys. ^enf?a Prancūzų tau- 
“Kai tauta patenka į vie- ta’ kencia Lietuva ir daug

o
nytojas, apteikęs lietuvių i kūpi jos lietuviams kuni- 
tautai stambią auką ir'ganos ir pasauliečiams
pritarimą rinkti aukas trūksta žodžių nuošir- katastrofą, jos vadai ne- , . .. ....

džiam dėkingumui ir gi- besutaria, susiskaldo, daž- tautai pritaikinti ano ga.r- 
liausiam įvertinimui iš- nai kelių į tautos ateitį saus Pra?cuzQ° Saint-Exu-

bažnyčiose.
Brooklyno vyskupijos

Iš apie 190,000,000 gy 
ventojų Sovietų Rusijoje 
unijos 1940 metais turėjo 
tik 25,590,000 narių. Kur 
kiti milijonai darbininkų?

Sovietų Rusijoje mote-

nokios ar kitokios rūšies kitų tautų.
Ar nereiktų ir lietuvių

lietuviai kunigai paprašė reikšti Jūsų Ekscelencijai nebemato. pery žodžius?
už pritarimą ir užgyrimą, i “Panašiai buvo pradėjęs . ^e^uv°s padėtis ir 
pagal kurį visose keturio- eiti ir prancūzų gyveni- ir ekonomnuu
se lietuvių bažnyčiose iš mas. ‘ žvilgiu yra nepapr
sakyklų sekantį sekma- “Bet štai, didis prancū- Sun • yra aidėk air
dienį, gruodžio 6 d., bus zas, giliai tikintis žmogus voJuJe- € t0 ,r '•<

ne tik sutiko, ne tik para-' kreipiamasi paramos'— Antoine de Saint-Exu- *- ar ,ne /""‘t
šp rpikšminefa laiška hpt'vargstantiems žmonėms nerv naskelbė atvira laiš- gin^y ls e vadovybes ir

savo vyskupo sutikimo 
specialiai rinkliavai lietu
vių bažnyčiose Lietuvai 
sušelpti, gruodžio 6 d. š.m. 

Garbingasis Ganytojas "4

šė reikšmingą laišką, bet vargstantiems žmonėms pery paskelbė atvirą laiš .
------- Lietuvoje, karo nuterioto- ką (buvo įdėtas New York v.e-

je. Mes esame giliausiai Times Magazine), kuriuo 01 . Ien?s i ,r as'
sujaudinti Jūsų Ekscelen- jis kalba į visą prancūzų me2'n^ fP savęs
ei jos spontaniška ir labai tautą. Tarp kitų dalykų ji- *«ti. Tragiškoji Lietuvos

ir pats paaukojo Lietuvos 
šelpimo reikalams tūks
tantį ($1,200.00) dolerių.

Gruodžio 6 d. įvyko 
rinkliava šiose lietuvių 
parapijų bažnyčiose: Ap-Šiuo jautriu dosnumu Jū- 
reiškimo (surinkta $512.- sų Ekscelencija tampate 
00); Angelų Karalienės:vienu iš vertingųjų lietu- 
(surinkta $300.00); šv.'vių tautos Geradarių— ir 
Jurgio (surinkta $300.00),i čia, Jūsų Ekscelencijos 
ir Maspetho — V. J. Atsi- vyskupijoje, ir ypač lietu

vių tautos žemėje.
Mes esame tikri, kad ge

ri mūsų parapijiečiai, pa
veikti Jūsų Ekscelencijos 
tvirtos jų tėvams, gimi
nėms ir draugams užsie
nyje užuojautos, paseks 
savo Ganytojo spindinčiu

dosnia auka šiam reikalui.

mainymo (surinkta $400.- 
00).

Visose keturiose bažny-
great-fron^ evil: For Thine is the Į rys lygiai su vyrais dirba Pridėtus Sįvskuw

Thy kingdom, and the power, and sunkiuosius darbus kasy- Molov tūkstantinę susi- 
guidance and pledging our the glory, for ever and ever. klose ir statybos darbuo- jarg 512 00 suma kuri
faith in Thy infinite wisdom. į Amen.” į se ’ ’

“Thou knowest of our trials
and peplexities as we gather

padėtis reikalauja vienin
go, didelio darbo ir kovos, 

“Kai kurie iš mūsų rū- reikalauja būti lietuvių 
pinamės vieną vadą sta- tautos kariais pilna ta žo- 
tyti prieš kitą, vieną džio prasme.
valdžios santvarką prieš “Visiems, berods, šian- 
kitą... Nesiginčykime dien turi būti aišku, kad— 
dabar dėl precedentų, kas nesidarbuos, nesiau- 
dėl garbės, dėl teisingu- kos ir nekariaus dėl savo 
mo, dėl pirmenybės. Nė teisių ir likimo, tas stato 
vieno iš šių dalykų save ant pražūties kranto.

sai sako:

mums nesiūloma. Jie 
tik ginklus mums tesiū
lo...”

Prancūzai tai supranta. 
Toulono tragedija parodė 

! jiems, kaip reikia aukotis
“Kas galima bepridėti j ir ji tautą vis labiau ir la-

oavvzdžiu ir nasistensrs Prie šių žodžių? Teisingai į biau suvienija ir neatlai- 
„'.nJa’ZiSten®S žurnale “America” paste-įdžiai kariauti už Prancū- 

beta, kad ne mūsų reika
las duoti patarimus pran
cūzams jų agonijos ir kri- 
zės valandoje. Vienas iš jų 

Dar kartą dėkodami Ju- Vad _ Saint - Ezupery 
sų Ekscelencijai uz padrą- fauida mesti ginčus

sutikimus šiuo momentu, 
kuomet visos tautos jėgos 
yra reikalingos Prancūzi

pasiųsta Šv. Tėvui, kad iš
dalintų nukentėjusiems 
nuo karo lietuviams.

Garbė minėtų parapijų 
klebonams: kun. N. Pakal-

M ask va, gruod. 17 — So-. $10,000 kaucija ir bus tei-|niui (Apreiškimo), kun. J.
Balkūnui (Maspetho —

Rusai Netoli Pabaltijo Kraštųhere on the anniversary of a 
day which brought its terrible 
challenge to followers of Thy
teachmgs. We humbly thank, vje^ų Rusijos kariuomenė I siamas už sabotažavimą.

pagal savo galimumus su
teikti savo auką garbin
gam tikslui, kur šaukiasi 
šio kreipimosi.

ZIJOS

ga”.
išlaisvinimą užde-

Thee for Thy deliverance dur- 
ing this year of jeopardy.

“Thou knowest of our frail- 
ties and of our need for Thy 
sustaining hand. Help us. we 
beseech Thee, to understand 
Thy motives and Thy wishes 
and give us the strength to

prie Velikie Lūki baigia 
sunaikinti nacių kariuo
menės dalis. Velikie Lūki 
yra tik 90 mylių tolumo 
nuo Latvijos sienos. Sta
lingrado fronte rusai pri
pažįsta, kad nacių kariuo
menė prasiveržė pro jų li-

Sakoma, kad tas vaikas Atsimainymo), kun. K. 
prisipažinęs, kad jis pada- Paulioniui (Šv. Jurgio) ir

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

sinimą ir paramą, išreikš
tą taip teigiamu būdu, ir 
užtikrindami Jūsų vysku
pijos lietuvių kunigų ir ti-

je, ir kad jis norįs, jog Vo- j tautos nuoširdžiausia pa-: kinčių jų nuoširdų paklus- 
kietija laimėtų karą. Ka- dėka Garbingajam Gany- numą ir ištikimumą Jūsų ĄK/frDTrTrrTAT MT TCV AMTlTMO 
dangi jis negalįs nuvykti tojui, vyskupui Thomas!Ekscelencijai, mes pasi- llU JKAiiL/lliV

~ JAPONŲ KARO LAIVĄ

Washington, D. C., gr.'los, Solomonuose. Nu- 
17 — Amerikos laivyno skandino vieną destrojerį 
bomberiai puolė japonų arba kruiserį, ir tuo pačiu 
laivyną ir pastatus Mun-, laiku sunaikino 12 japonų 
doj, Naujos Georgia sa-'Zero lėktuvų.

ręs nuostolius. Jis sakęs, kun. J. Aleksiunui (Ange- 
kad niekad nebuvęs trak- lų Karalienės) už rupes- 
tuojamas gerai šioje šaly- tingumą, o visos mūsų

movė through our daily tasks pareiškiaj kad j Vokietiją, tai jis norėjęs E. Molloy už auką Lietu-; liekame
\\ith lortitv.dG and unswGrvina —_ i.-vt ____Ivroi ii* miien: Laba.1rerving
devotion to our righteous 
cause.

“Grant us that we may be 
loyal and true to our country 
and to our associates in this 
vital arsenai of produetion.; 
Cause us to understand the 
overshadowing dignity and 
gravity of our individual tasks

vokiečių 
jus.

galybė sumažė- geriausiai ką jis gali pa- vai ir už reikšmingą, mūsų 
daryti jai šioje šalyje. {tautai užuojautą ir prita

rimą.
Reikalauja Darbininku i Štai šis reikšmingas J.j 

E. vyskupo Molloy laiškas 
Brooklyno vyskupijos lie-

Areštavę 17 Mėty Vaikmy 
Už Sabotaž?

Labai nuoširdžiai Jūsų 
(Pasirašė):

Kun. Norbertas Pakalnis 
Kun. Jonas Balkūnas 
Kun. Kazimierras Paulionis 
Kun. Juozas Aleksiūnas.

jos išlaisvinimui. Dabar spėsi jas išnaudoti.

United States Civil Ser-,tuviams kunigams: 
vice Commission Labor
Board Office, U. S. Navy “Leiskit man užtikrinti Jus 
Yard, Portsmouth, N. H.lir 9«rus Jūsų parapijiečius, kad 
reikalauja darbininkų - |«w puikiausiai suprantu Jūsą 

būry, ir kaltinamas už su-!pagelbininkų: blacksmith, [vertingą pasiryžimą suteikti

Salisbury, Mass. — šio
mis dienomis tapo areš
tuotas Norman A.«Les

ąs they are related to the whole sard, 17 m. amž., iš Ames-
needs of our cause.

“May our hearts be free
from hatred and bitterness, 
and may the cherished hopes

gadinimą įrengimu mili- coppersmith, electrician, pagdl-
tarėje aikštėje Saiisburv! machinist, molder, pipe- bo> •'■“f Europa
Beach. Jis sulaikytas po riSSer- sheet metai K tautiečiams, kurie, liūdnoje

worker, shipfitter, wood-1 pasento karo pasekmėje, 
worker. kaip ir kiti visu Europos tautų

Norintieji gauti darbus,Įmonės, pergyvena didelį, skur
li ; turi turėti mažiausia še- ir
r šių mėnesių patyrimą; tu- * pilnai užgiriu Jūsų pa- 
J ri būti užbaigęs nors vie- siūlymą 19į2 m. gruodžio 6 d,

19 Žuvo Lėktuvo 
Katastrofoje

Fairfield, Utah, gr. 17— 
Keleivinis lėktuvas nukri
to, ir iš 19 keleivių, 17 žu
vo.

SKAITYKITE ir PLATINKITE
du syk savaitinį laikraštį

“Darbininkę”
Jis yra tikras tavo draugas 

Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

s*

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

366 Wėst Broadway, South Boston, Mass.

K i nūs metus mechanišką vistis mišias prašyti tikin- 
• į i, kursą bile metalo ar me- ypatingos atsiminimo

'i džio amato, ir tt. Turi būti j maldos už savo vargstančius 
5! mažiausia 18 metų am- tautiečius užsienyje ir finansi- 

Žiaus. nės pagalbos, šiuo didžiausio
Taipgi reikalauja darbi- bandymo metu, jų medžiagi- 

ninkų ir kitose valdžios į- niams reikalams palengvinti.

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete- 

į liams tokias Kalėdų dovanas, kurios bus naudin- j 
gos ir ilgai atmintinos. Naudingiausios ir ilgai tve- 
rią dovanos, tai gera knyga ir geras laikraštis.

“MALDŲ ŠALTINIS”, didelėmis raidėmis, ne
didelio formato, odos apdarais, apskritais kam- ; 
pais, auksuotais kraštais maldaknygė, kurios dy- ] 
dis atitinka kaip vyrams, taip ir moterims. Puiki ; 
Kalėdų dovana dėl suaugusių žmonių. Kaina $2.50

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams. Juodi odos apdarai, auksuo-

TrysZuvt Sunkiojo Bom- 
berio Katastrofoje

St. Paul, Minn., gr. 17 —
Leit. H. W. Young iš Ar
mijos Oro Korpuso modi
fikacijos centro praneša,
kad B-24 sunkusis bombe- kl^tai? kaina — $1.26.

staigose. 1
Norintieji gauti darbus 

valdžios įstaigose, galite 
kreiptis į pašto skyrius ar
United States Civil Ser
vice Commission Labor 
Board ofisą, kur gausite 
daugiau informacijų ir 
aplikacijas.

"-4Š pasitikiu, kad Jūsų pa
rapijiečiai, įgimto ir žmogiško 
kraujo giminystės jausmo pas
katinti ir viršgamtinės meilės 
vedini, atsilieps į « kreipimąsi 
palankiausiai ir dosniausiai.

“Būkite, prašau, tikri, kad 
aš atsiminsiu savo Mišiose ir 
maldose ir Jūsų šiame garbin-

ris susidaužė, užmušda
mas tris keleivius.

Bomberis susidaužęs už
sidegė ir sudegė.

For VICTORY
BŪT

UNITE D 
STATE S 
DEFENSE 
BONOS 
STAMPS

i

Laikraštis "DARBININKAS” eina du sykiu 
į savaitę.

Metams....................... $4.00
Pusei metų  ...........$2.00

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, So. Boston. Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, MemoriaI Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
oy

Norvegai Jau Surinko 1.000 Dėžių Drabužių įkrauta drabužiais ir dėžė- 
! mis. Visur jaučiamas stip
rus formalino kvapas.
— Ar daug jau suvarto-

'Amerika" Pradėjo Dešim
tuosius Metus

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ___________  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly_____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

- 81 metu senute mezga dėl Norvegijos pavargėlių, jote formalino
r< • • izon r f \t 1 - ° | Norvegė nusivedė į ras-
Suvartojo jau 1680 svarų tormalino. "Norveges patari- tinę, pasivertė po krūvelę 

mas lietuviams. - Ar būsime paskuti niai artimo
Apieistoj Episkopeiy meilės varžybose?
Seminarijoj Užvirė 

Naujas Darbas

dokumentų ir

Lietuvių katalikų lei
džiamas laikraštis “Ame
rika”, Brooklyn, N. Y. 

suradusi! Pradėjo savo gyvavimo
reikiamas sąskaitas pra- į dešimtuosius metus
nešė, kad jau sunaudota 

gė apie 20 sveterių ir 6 ki- 1680 svarai formalino tik 
■^tokius drabužius, atgabe- iki š. m. rugsėjo mėnesio, 

no kepuraičių, kojinių ir Jau iš to galima spręsti,

Romelis Vėl Atgijo

I Need Yaur Help!

Pirk Karo Bonus šian-

t. t.
Iki Lubų Užkrauta 

Paruoštomis Dėžėmis
Koridoriuose, 

daugybė paruoštų, 
kuotų dėžių.

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post Office at Boston,

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA

Amerikoje metams _________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams.— $2.00
Užsieny metams ____________ $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50 _

Geros širdies žmonės 
dvasios akimis mato šiur 
pias kančias tų kraštų iš 
kur mes, ar mūsų tėvai a 
tėjo. Daugeliui taip ir vai
denasi pelenais paverstos; 
grįčios, išalkę beverkiu 
vaikai, apdriskusiais dra

Kaip žiemos metu žmogaus mintis krypsta j bū- bužiais moterys. Kaiku- 
simą pavasarį, taip karui siautėjant, vaizduotė jau rios tautos jau suskato vi- 
džiaugiasi laimėjimu ir planuoja pasaulio sutvarky- su smarkumu ruoštis tai 
mą, paremtą ant teisingumo ir demokratybės princi- valandai, kada galės pa
pų. Pavergtosioms tautoms visų pirma rūpi klausi- gelbėti saviesiems. Štai'
mas: ar bus grąžinta nepriklausomybė? Didžiulėms norvegai netik turi su-rin-1 jjen jįe tave ryt išlaikys 
tautoms gal ne taip jau labai rūpi — juk negalima, šimtus tūkstančių do _
pavyzdžiui, tokios prancūzų tautos likviduoti — bet šelpimo reikalanjs, drabužių. Pasieniuose dė-Į e-
mažoms tautelėms tai ištiesų yra nemaža baimės. Y-l^ sumesta krūvos batų. į

pač tautos, esančios rytuose nuo vokiečių sienos 
antai buvusios Pabaltijo valstybės — Lietuva, Latvija

kiek ten drabužių.

Brooklyno lietuviai ka
talikai pirmiausia įsikūrė 
savo spaustuvę, o tuo pa
čiu laiku įvedė “Darbinin-

” New Yorko ir Newxe" i\ew rorKo ir
Koks būtų jūsų pata-iJersey Skyrių, kurį vėliau 

rimas, jei mes lietuviai pavadino — Rytinių Vals- 
pradėtume šitokį darbą? Į^ybių Žinios. To skyriaus

salėse, _ Pradėkite. Čia žmo-!pirmuoju vedėju buvo
supa- nėms labai lengva duoti, 

kad ir kiek padėvėtą, ar
— Jau turime apie 1.000 neĮ naują drabužį, ten po 

dėžių, pripildytų drabu- karo bus reikalinga labai.

kun. J. Balkūnas, Kunigų 
Vienybės Biuletenio re
daktorius, Maspetho lietu
vių par. klebonas. Vėliau 
yra buvęs to skyriaus ve-žiais, autuvu ir paruoštų Tik prašykite, kad patys 

siųsti į užjūrį. Dėdami į aukotojai duotų drabužį.dėįu kun- N- Pakalnis, Ap- 
dėžes labai nemaišome sutaisytą, išvalytą. Tas reiškimo par. klebonas ir 
drabužių, tik šilką ir vii- kiekvienam nesudarys di- j buvęs Kunigų Vienybės 
nonius dedame į vieną dė- dėlių sunkumų, o centrinę
žę, kitus vėl atskirai, — įstaigą išgelbės nuo dide-

ir sekreto-

aiškina įstaigos viršinin-

pirmininkas 
rius.

Tačiau skyrius, kad ir 
geriausiai vedamas, nega
lėjo patenkinti visų, nega
lėjo apimti visų visuome-

lių išlaidų ir milžiniškos 
gaišaties”.

Šv. Raštas Ant Stale
Mums besikalbant atėjo ninių reikalų. Dėl to 

516. Ant vienos sienelės ir vienas vyras, kurs savo Brooklyno ir apylinkės 
juodu pieštuku išrašyta, raumeningomis rankomis vadai suglaudė savo jėgas 
kas į tą dėžę sudėta: 5 vy-‘ turėjo padėti į vietą mo- ir įsteigė religinio ir tau
rų “siūtai”, 17 švarkų, 10 terų paruoštas, supakuo-į tinio turinio laikraštį “A- 
kelnių, 10 liemenių, 13 tas dėžes. Jos pilnos ir meriką”.
marškinių, 5 poros koji- sunkios. Kitos pripildytos, Pirmas “Amerikos” re
nių, 10 “nektaizų”, vienas vien tik autuvu — kelios- daktorius ir biznio vedė- 
žaketas, 10 šiltų “svete- dešimts porų batų. į jas buvo p. Kazys Vilniš-
rių”. Geras siuntinys, ir Prieš išeidamas dar kar- kis.

Prieinu artyn prie vie 
»s iš tų medi]

Aiškiai užrašytas numeris
i • daugiau kaip 300.000 do- Smagi norvegė vis kalbė- medinių dėžių., Kaip i • Aiškiailerių vertės drabužių. Chi- j0: 

cagoje, 2720 W. Washing-
ir Estija — turi daug priežaščių drebėti prieš trečiąją ton yr’a įsikūrusi jų cent- • — Ateis valanda,
okupaciją... Bet viltis už baimę didesnė: alijantamsj 
laimėjus, bus surasta galimybių nepriklausomybei at
gauti. Visų pirma, reikia karas laimėti.

kada
rine drabužių rinkimo į- Salėsime siųsti pagalbą 
staiga. Didžiulis kelių No^ęgijai. Ar dabar mes 
aukštų namas, , . sėdėsime rankas sunėrę,buvusi e- p ... • p •

Tačiau greito laimėjimo dar netenka lūkuriuoti.; piskopalų seminarija. Da- k
Afrikos frontas, nuo kurio tiek daug tikėtasi, nepatei-, bar čia dirba 3 moterys, rįnktj karo nuvargintam
sino optimistinių lūkeščių ir kažkaip netikėtai susi- kurios specialiai tam rei- savo kraštui drabužius,
trukdė. Kautynės ties Tunisu teigiamai neišsisprendė, kalui pašvenčia visą savo autuVą žmonės geri at- 
Abi pusi laukia paspirties, nuo kurių kiekybės ir ko- laiką ir už tai gauna pra- nega patys į nurodytą vie- 
kybės priklausys kautynių likimas. Daug netikėtumo gyvenimą — atlyginimą. Būrelis norvegių čio- 
sudaro Romelio strategija. Jo armija buvo prispirta to j°ms į talką vis atei- naJ tuos jraijUįius peržiū- 
prie marių EI Aghelos apylinkėse. 8-toji britų armija ri, jei reikia sutvarko
rengėsi ją sunaikinti. Buvo pastebima daug “nervuo-
tumo” Romelio kariuomenėj. Ar tas nervuotumas bu

Vienu metu čia tokių sa

vo natūralūs, ar dirbtinis — nežinia. Atrodo, kad na
tūralūs, nes Romelis vėl pradėjo bėgti — Tuniso link. 
Kaip jis prasiveržė pro apgulančią anglų armiją, gud
rumu ar kautynėmis — nepasakoma, tik pabrėžiama,

Tikrai, viename kamba
ryje radome kokį aštuo
netą norvegių su žirklė
mis, su adatomis bekar- 

Maloni įstaigos viršinin- pančių, besiuvančių. Ki 
kė pradeda vedžioti po tur jau sudėta aukštos

vanorių dirbo net 55.
Stirtos Apsiaustų, 

Dėžės Batų

kad jis jau bėga, ir tai ne vienas, bet beveik su visa ar- kambarius. Ant stalų su- krūvos sutvarkytų drabu- 
mija, nes tik jos mažą dalį tepaliko britų puolimui su- krauta didžiulės krūvos, žiu, ant sienos prie krūvos 
trukdyti. Kai bėga, tai reikia vytis. Britų armija tai ....
ir daro, bet čia atsiranda naujas kliuvinys: visas ke- j311* !r svarkU,Į Žinotumėt, kalbėjo
lias nuklotas tokiomis minomis, kad motorizuoti S- • nonilĮ/nar' norvegė, kaip žmones
sunkvežimiai ir tankai urmu eksDloduoia Čia vėl na- ? 1?1U’ Painių, vaikams atjaučia nukentėjusius sunkvežimiai ir tankai urmu eksploduoja čia vėl pa drabužėlių, kojinių ir vi- nuo karo. Viena ponia, se- 
slaptis: kada Romelis tas minas užtaise? Jei prieš sokiŲ visokiausių kitokių.nutė 81 metų pati numez- 
bėgdamas, tai jis nebuvo pilnai apsuptas, nes ant sa
vo pasitraukimo kelio galėjo laisvai operuoti. Ir čia Kaip ten bebūtų, Romelio žygis gana pavojingas.
vėl keblumas: jei jis iš anksto būtų minas užtaisęs, Jei jam pasisektų Tunisą pasiekti, tai anglų ir ameri- 
tai jo kariuomenė pirmiausia būtų sunaikinta. O jei kiečių armija būtų užpulta iš užnugario. Tiesa, ant 
besitraukdamas minomis kelią nuklojo (kai kurios Romelio kulnų žygiuoja 8-toji britų armija. Tad Ro-
loHoi iTYionfrioi \ tai -ii c? XX ___ _________i________ -t —labai įmantriai buvo žemėje užkastos), tai jis nebe
bėgo, tik išlėto traukėsi, žodžiu, paslaptis ant paslap
ties.

mėlis savo ruožtu būtų iš užnugario puolamas. Sudė
tingas Afrikos frontas gali sudaryti daug netikėtumų.

K.

tokių siuntinių norvegai tą mečiau žvilgsnį į rašti- 
jau yra paruošę apie 1.000 n^s kambarėlį, iš kur iš- 
ir dar vis kasdien dirba, eina komanda tam visam 
ruošia naujus

Visą vasarą, — kalba ant stalo stovėjo stora 
norvegės, — čia turėjome Šv. Rašto knyga. Čia pra

žydo ir vaisių atnešė tikė
jimu gaivinama savo tau
tos, savojo krašto, tėvy
nės meilė...

Grįžus iš Lietuvos p. 
Juozui Laučkai, buvusiam 
LDS Sekretoriui ir redak-

didžiajam darbui. Tenai toriui, “Amerikos” vado
vybė pakvietė jį redaguoti
Ameriką”. Reikia pasa

kyti, kad “Amerika” yra 
labai gražiai vedamas lai
kraštis.

Amerikai”, pradėjusiai
Ir dabar dar man akyse dešimtuosius metus, lin- 

tebesivaidena aukštos dė- Į kime Dievo palaimos.’ 
žiu kolonos, kurios plauks'

Maldaknyge
“Darbininke“ galite gauti ką 

tik išėjusią iš spaudos didelė-

tokį nedidelį fabriką. A- 
teidavo daug moterų pa
dėti. Tik jau visi turime 
saugoti savo drabužius.
Kartą atėjusios talkinin
kės pasikabino savo pal
tus, ateina laikas eiti na
mo — nebėr; mat, kitos i i Norvegiją, o širdį nenus- 
manė, kad čia suaukoti to ja kamavęs klausimas: 
drabužiai ir sukišo į pa-! - Ar mūsų_ širdy būtų 
kus siųsti į Norvegiją... m^au meilės dėl tėvų
Buvo darbo vėl suieškoti. ! žemos, dėl padegėlių ir »»w raidėmis kun. Pr. Juškaičio 

j našlaičių Lietuvos žmo-, išleistą maldaknygę — “Maldų
Suvartojo 1680 Svarų 

Formalino
— Iš kur gaunate dėžes?
— Perkame iš vienos

nėms, negu norvegai paro- šaltin^s,,. ši maldaknygė yra 
do dėl savųjų ?! paranki kaip vyrams, taip ir

K. J. Prunskis. moterims, nes ji yra nedidelio< •
[formato — 5’4 x 314 colių.

kompanijos. Kaikuriuos! J??11® nereikia porcijos storumo apie pusę colio, odos
dalvklis nflkiim’ame ir i °TC1U es pirkimui J. V. > ara; anĮ kupju icnaiistasdalykus pakuojame ir ; 
maišus. Tų tai gauname 
nemokamai, dovanų”.

Du dideli aukštai už-

Karo Bonų. apdarai, ant kurių įspaustas
Į gražus auksinis simbolis — 

Remk šios šalies apsigynimą! ' kryžius karūnoje. Kaina tik 
Pirk Defense Bonds ir Stamps!, $2.50.

Iš Kelionės Egiptan
ProL K. Pakštas

(Ištraukos iš Prof. K. Pakšto knygų 
"Aplink Afriką". antras tomas,
133-221 pusi. Kaunas, 1936 m.)

GEOGRAFUOS DRAUGUOJE
Sekdamas kultūringomis Europos šalimis, 

Egiptas įsisteigė nemaža mokslinių draugi
jų, tarpe kurių bene pirmoji vieta tenka Geo
grafijos Draugijai, kurią globoja pats kara
lius Fuad. Draugija turi didelius ir puošnius 
dviejų aukštų rūmus, pilnus puikių reljefų, 
braižinių, žemėlapių, knygų ir laboratorijų, 
kur nuolat darbuojasi po keletą specialistų. 
Jos paskaitų salė tai tikras meno šedevras. 
Tokių lubų, su tokiais puikiais išdrožinėji- 
mais, taip skoningai išpuoštų man dar nete
ko matyti nei vienoje Europos salėje. Įtaisy
mai paveikslams demonstruoti ir, apskritai, 
paskaitoms visaip iliustruoti irgi su nepa
prastu komfortu įrengti. Tokioje salėje tik 
šiaip sau pasėdėti jau yra didelis malonumas. 
Egiptui savų geografų dar neužtenka, tai y- 
ra ir iš Prancūzijos bei Anglijos pakviestų, 
kurie čia nuolat darbuojasi kraštą tyrinėda
mi. Mane priėmė draugijos sekretorius p. 
Munier, prancūzas, jau seniai dirbąs šioje 
draugijoj. Jis kas savaitę turi eiti į karaliaus 
rūmus ir duoti smulkų raportą karaliui apie 
atliktus geografiškus darbus Egipte. Drau
gija leidžia daug knygų ir žurnalų, o išsilaiko

valstybės lėšomis, nes nedidelio narių mo
kesčio neužtektų finansuoti nei mažai jos 
darbų daliai.

EGIPTO UNIVERSITETE
Egipto Universitetas turi keturis fakul

tetus: medicinos, gamtos, humanitarinių 
mokslų ir teisių. Kiti mokslai einami atski
ruose institutuose. Geografija dėstoma hu
manitarinių mokslų fakultete, kaip Prancū
zijoj. Tai norėdamas apžiūrėti man rūpimas 
įstaigas, aplankiau humanitarinių mokslų 
fakulteto dekaną prof. Taha Hussein, kurs 
yra jau senokai aklas, bet dar nesenas vy
ras. Knygas jis skaito ir rašo per savo sekre
torių. Sako, esąs stambus arabų rašytojas, 
didelis jų literatūros žinovas ir turįs nepa
prastą atmintį. Ką jau kartą paskaitąs, tai 
ir atsimenąs. Jis puikiai kalba prancūziškai. 
Kai kurie dalykai pačių arabų profesorių fa
kultete dėstomi prancūziškai, kad gerai įpra
tintų studentus prie svetimos kalbos subtilu
mų. '

Dekanas pakvietė geografijos profesorių 
ir mine į savo tikrai puikų kabinetą egiptiš- 
kos kavos išgerti. Čia susipažinau su geo
grafu prof. Mustafa Amer, kurs darbuojasi 
toje pačioje reg. geografijos srity kaip ir aš. 
Geografiją čia dėsto trys profesoriai, du lek
toriai (jie drauge ir asistentai) ir vienas kar
tografas. Geografijos katedra turi 8 kamba
rius: 2 sales paskaitoms, 1 braižyklę, 1 skai
tyklą ir biblioteką su 3000 tomų, 1 kambarį 
seminarams ir tris kambarius profesoriams.

Išskiriant vieną austrą (prof. Mengen), visą 
geografijos personalą sudaro egiptiečiai. 
Knygoms ir mokslo priemonėms geografijos 
katedra gauna iš valdžios kasmet po 500 sva
rų (apie 25.000 litų). Tai geografija čia turi 
labai gerą aprūpinimą iš valstybės pusės.

Visame universitete yra apie 2200 studen
tų ir apie 300 profesorių bei lektorių. Iki šiol 
universitetas buvo miesto centre, bet dabar 
jis po truputį iškeliamas toli už miesto, į Gi- 
zą, arčiau piramidžių, kur nuolat statomi 
nauji graikų klasiško stiliaus rūmai, užima 
labai didelį plotą, visą priemiestį. Mat, ir e- 
giptiečiai seka modernišką tendenciją sta
tyti universitetą toliau nuo miesto ir sukur
ti, tartum, atskirą universitetinį miestelį, 
apsuptą erdvo parko, medžių ir gėlių.

Iš to, ką mačiau universitete, esu linkęs 
manyti, kad Egiptas mokslo srity daug daro 
ir stengiasi būtinai pasivyti Vakarų Europą. 
Keliose Vakarų Europos valstybėse: Pran
cūzijoj, Šveicarijoj, Anglijoj ir Vokietijoj 
laiko savo mokslines misijas, seka Europos 
kultūrinę evoliuciją.

MOKA DAUG KALBŲ
Susidurdamas su profesoriais, studentas 

ir valdininkais buvau kiek nustebintas, kad 
egiptiečiai gerai moka vakarų kalbas: pran
cūzų, anglų, o kartais vokiečių ir italų. Ang
lų politinei ir ekonominei įtakai įsigalėjus, 
man pasakoja prof. Mustafa Amer, buvę ma
nyta apsieiti tik su viena anglų šalia gimto
sios arabų kalbos, kurią pasauly vartoja apie

50 milijonų žmonių. Gimnazijose įstatymai 
palikę tik vieną anglų kalbą privaloma. Bet 
už gimnazijos sienų jaunimas taip uoliai ir 
gerai pramokdavęs prancūziškai, tartum, 
jis būtų Prancūzijoj gyvenęs. Arabai labai 
dideli nacionalistai, tai norėdami anglų įta
ką atsverti noriai mokosi prancūzų kalbos, 
kuri čia naudojasi didelėmis simpatijomis. 
Prancūzų kalbai Egipte plėstis labai daug 
padeda vienuolių geros mokyklos, kurios ap
rūpina ne vien įvairių tautų katalikus, bet 
taip pat beveik visus žydus, stačiatikius, 
koptus ir žymią dalį arabų musulmonų, štai, 
užeinu jėzuitų licėjun. Duris atidaro mažas 
vaikeziukas ir kalba visai gerai prancūziškai. 
Klausiu, ar jis ne prancūzas. Sakosi esąs ara
bas. Išeina senyvas juoda tankia barzda ku
nigas jėzuitas, kalba gerai prancūziškai, bet 
esąs arabas net iš Mesopotamijos. Angliškų 
mokyklų irgi nemaža. Pastaruoju laiku ir 
Italijos valdžia pristeigė daug savų mokyk
lų, kurios aprūpina ne tik italus, bet ir arabų 
dalį.

Šalia arabiškų, Egipte labiausiai skaitomi 
prancūziški dienraščiai, kurių čia eina net 
keletas. Yra ir angliškų, itališkų, graikiškų 
ir armėniškų laikraščių. Visomis šitomis kal
bomis matyti Kaire ir iškabų bei skelbimų. 
Žodžiu, tai labai kosmopolitiškas miestas, 
kur įvairios tautos jau seniai viena greta ki
tos gyvena ir vis dėlto nesusilieja į vieną 
konglomeratą, išlaiko savo kalbas ir papro
čius. Tik žydai, rodos, dažniausiai vartoja 
savo tarpe prancūzų, bet ne žydų kalbą. B. d.
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12416. Zaleskienė, Zofija (An
drius), 32, mokytoja.

12417. Zaleskaitė (Richar
das) 1.

12418. Zalunskis, Antanas, 
33, gyv. vieta Žagarė.

12419. Zalunskienė, Vera (Ig
nas), gimusi 1906, slaugė.

12420. Zalunskis

MOKYKLŲ KALĖDŲ 
ATOSTOGOS

Šv. Karolio kolegijos jaunuo
liai, girdėjau, bus paleisti ket
virtadienį, gruodžio 17 d. Mūsų 
parapijinės mokyklos vaikučiai 
pradės savo atostogas antra
dienį, gruodžio 22 d. Kaip kiek
vienais metais, taip ir šįmetą 
vaikučiai laukia linksmo atsi
lankymo Kalėdų Dėduko. Vėl 
tik visiems bus skaudu ir ne
linksma, kad nebus gerb. Kle
bono Lietuvniko mūsų tarpe. 
Kiekvienais metais jis vaiku
čius gražiai pamokindavo ir ap
dovanodavo. Šį metą teks vai
kučiams jį atminti maldose ir 
kitokiais būdais jam esant ligo
ninėj. O kad Dievas suteiktų 
mums visiems dar tą džiaugs-Į 
mą, kad Kalėdų naktį arba die
ną mes galėtume pamatyti mū
sų gerb. patriarchą mūsų baž
nyčioje! Kaip didingai jis vi
suomet atrodydavo sanktuari- 
joj, už altoriaus grotelių prie 
Betliejaus! Visi mes jo pasige- 
sim šįmet. Tai bus pirmos Ka
lėdas, kad nesimatytų mūsų 
žylgalvio dvasios tėvo. Lai ge
rasis Dievas laimina jį ir rami
na mus visus našlaičius!

Pigiausias laikraštis yra
"VARPELIS"

Metams kainuoja tik $1.00 
Kanadoje $2.00

Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 
Platintojai, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

. "VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių. 

Adresas:
FRANCISCAN FĄTHERS

310 Orchard Street Pittsburgh, Penna. 
Telephone — Hemlock 6567

Mykolas,
kas), gimęs 1921, ūkininkas, g. 38, samdinys, g. vieta Vilnius, 
vieta Dubičiai, Rudnia. i 12421. Zalunskienė, Stasė, 38,

12394. Zalatorius, Vladas, 45, šeimininkė.
samdinys, gyv. vieta Tauragė.1 12422. Zalunskis, Algiman- 

12395. Zalatorienė, Viktorija tas, 8.
(Jonas), 45, šeimininkė. ! 12423. Zambacevičius, Zig-

12396. Zalatorius, Algis (VIa- mas (Aleksandras), gim. 1910, 
das), 15, mokinys. į darbininkas, gyv. vieta Alekso-

12397. Zalatorytė, Danutė tas, Kaunas.
(Vladas), 11, mokinė. | 12424. Zameraitė, Zofija

12398. Žaldokas, Vytautas1 (Stasys), 43, gyv. vieta Šiau- 
(Jonas), 19, studentas, gyv. v. liai.
Vitartai, Pasvalys. 12425. Zandoras, Jonas, 37, g.

12399. Žalecilienė, Anelė, 55, vieta Vainutas, 
šeimininkė, gyv. v. Švenčionys. į 12426. Zandaraitė, Helma,

12400. Zaleckis, Petras (Pet- 5. 
ras), 26, kalvis, gyv. v. Kretin- 12427. Zanievskaitė, Bronis- 
ga. lava (Kazys), gimusi 1899, vie-

12401. Zalieckas, Petras, 50, nuolė, gyv. v. Vilnius, 
darbininkas, gyv. v. Kalvarija. Į 12428. Zankevičius, Aleksan-

12402. Zaleskis, Antanas, 27, dras, samdinys, gyv. v. Šven- 
prievąizda, gyv. vieta Navopo- čionys. 
lis, Betygala.

12403. Zaleskienė, Antanina i 
(Kajetonas), 75, ūkininkė, gyv. 

j vieta Tytuvėnai Pasakamis.
12404. Zaleskis, Juozas (Ka

rolis), 41, ūkininkas.
12405. Zaleckienė, Marija (Jo- ; 

nas), 34.
12406. Zaleskaitė, Elena (Juo

zas), 7.
12407. Zaleskis, Antanas'

(Juozas), 4.
į 12408. Zaleskis, Edvardas 

(Vincas). 42, samdinys, gyv. v.
. Vilnius.

12409. Zaleskis, Kazys (Juo- 
.įzas), 42, ūkininkas, gyv. vieta 
įKuindrinai, Naujamiestis.

12410. Zaleskienė, Antanina 
(Stasys), 31, ūkininkė.

12411. Zaleskaitė, Vanda (Ka
zys), 14.

12412. Zaleskis, Juozas (Ka- i 
a zys), 12.

12413. Zaleskis, Vytautas 
.. (Juozas), 4.
s 12414. Zaleskis, Aleksandras 

(Juozas), 3.
į. 12415. Zaleskis, Richardas 
sį (Kazys), 42, samdinys ,gyv. v.

I Kretinga.

jo žmona ir dukterys.
Kun. dr. Mendelis, kurs atna

šavo laidotuvių mišias, primi
nė, kad Raulinaitis buvo vienas 
iš linksmiausių žmonių. Var
giai jis turėjo priešų. Gyveno 
kukliai, buvo ištikimas katali
kas, ir nors gerai vartojo anglų 
kalbą, tačiau visuomet pasiliko 
karštas lietuvis, tikras tėvy
nainis.

Reiškiame gilią užuojautą 
a. a. Raulinaičio žmonai ir jo 
dukterims. Už mirusiojo vėlę 
kviečiame visus tarti tą gerai 
žinomąjį “Amžinąjį atilsį duok 
jam, Viešpatie”. Išgyvenęs

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

BALTIMORE, Md. 
Telephone Piaza8595
Llmcsinai dil visokių reikalų.

Marija
vienuo-

12480. Ziberkas, Jonas (Al
fonsas) , 25.

12481. Ziberkaitė,- Marijona, 129 Church Street

MALONĖKITE atsiminti, kad Kalė
dos ir Nauji Metai nėra šventės tiems, ku
rie tarnauja Karo Jėgose, ir Karo reikalams 
telefonavimai yra pirmoje vietoje.

NE ŠAUKITE centralinių karo vie
tų. specialiai vengkite Washington, Pietinių 
vietų ir Tolimų Vakarų.

ŠAUK long distance tik tuomet, kada y- 
ra tikras reikalas ir kalbėk labai trumpai.

LONG DISTANCEtinklai tu°lai
ku gali būti labai užimti reikalingiems Ar
mijos Laivyno ir Karo Produkcijos reika
lams. Taigi, jūsų sutrugdymas gali daug 
pakenkti Karo reikalams.

ŠVENČIŲ PROGĄ telefono linijos 
bus labai užimtos trafiko aptarnavimo rei
kalais, tarnaujančių kariuomenėje, laivyne 
ar marinuose, nes jie norės pašaukti savuo
sius Kalėdų švenčių proga. Mes esame įsi
tikinę .kad Kalėdose long distance priklau
so mūsų Karo Jėgoms.

Rutland, Vt

JVarren Fire Cents Savings Bank

Taupomasis Visuomeniškas Bankas

10 Main St. Tel. 135 Peabody, Mass

TAUPYK PAS
SEARS

186 Main St. Tel. 3910 Nashua, N. H

SEARS. ROEBUCK AND CO
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LDS Studijų Rateliams
X VICNATKROnBAŽNYČIA

Negali būti sunku surasti, kuri yra tikroji religi
ja, jei tik būtų ieškoma uoliai ir ne priešingai nusista
čiusią mintimi, nes įrodymų yra daugybė ir jie labai 
aiškūs. Yra, panašiai, pranašyščių išsipildymas; dau
gybė stebūklų; stebėtinai greitas tikėjimo išsiplatini- 
mas priešų tarpe, nugaliant didžiausias kliūtis; kan
kinių liudymai ir daugybė kitų įrodymų. Iš tų visų su
sidaro aišku, kad vienatinė tikra religija yra ta, ku
rią pats Jėzus Kristus įsteigė ir kurią Jis pavedė Savo 
Bažnyčiai saugoti ir platinti.

VISŲ LAKŲ BAŽNYČIA
Vienatinis Dievo Sūnus įsteigė žemėje draugiją, 

kuri vadinasi Bažnyčia. Tai Bažnyčiai Jis suteikė auk
štą ir dievišką galią, kurią Jis buvo gavęs iš Savo Dan
giškojo Tėvo, kad Jo darbas būtų vykdomas per visus 
amžius. “Kaip Tėvas Mane siuntė, taip Aš jus siun
čiu” (Jo. 20, 21). “Štai Aš esu su jumis per visas die
nas iki pasaulio pabaigos” (Mat. 28, 20). Taigi, kaip 
Jėzus Kristus atėjo į pasaulį, kad žmones “turėtų gy
vybės ir gausiau jos turėtų”, taip ir Bažnyčios sieki
mas ir galutinis tikslas yra žmonių sielų išganymas. 
Visais laikais ir visais amžiais Jo durys yra atidary
tos visiems žmonėms. “Skelbkite Evangeliją visam 
sutvėrimui” (Mork. 16,15).

Tai didžiai žmonijos miniai pats Dievas paskyrė 
. aldovus ir suteikė jiems galią valdyti; Jis paskyrė 
ieną būti visų vyriausiuoju valdovu ir neklystančiu 

tiesos mokytoju, kuriam Jis davė dangaus karalystės 
raktus. “Aš duosiu tau dangaus karalystės raktus” 
(Mat. 16,19; “Ganyk Mano avinėlius... ganyk Mano 
avis” (Jo. 21, 16, 17); “Aš prašiau už tave, kad tu ne
nustotume! tikėjimo” (Luk. 22, 32).

TOBULA DRAUGIJA
Šita draugija, Bažnyčia, yra sudaryta iš žmonių, 

kaip ir visos civilinės draugijos. Tačiau ji yra antgam
tinė ir dvasinė, nes jos tikslas ir priemonės tam siek
ti yra antgamtinės ir dvasinės. Už tai ji yra atskira 
nuo civilinės draugijos ir skirtinga nuo jos. Ir kas 
svarbiausia, kad tai yra dieviškos teisės draugija, to
bula savo esmėje ir savo varde, turinti savyje ir iš 
savęs, kaip meilingas jos Įsteigėjas jai skyrė, visas 
reikalingas priemones savo išsilaikymui ir veikimui. 
Ir kaip Bažnyčios siekiamas tikslas yra prakilnesnis 
už visus tikslus, taip pat ir jos valdžia yra aukštesnė 
už visas valdžias. Taip pat negalima į ją žiūrėti, kaip 
žemesnė už civilinę valdžią, arba kokiu nors būdu nuo 
jos priklausanti.

BAŽNYČIOS AUTORITETAS
Jėzus Kristus tikrai davė Apaštalams neribotą 

valdžią šventuose dalykuose, valdžią visą tvarkyti ir 
valdžią teisti ir bausti. “Man duota visa valdžia dan
guje ir žemėje; eidami mokykite visas tautas... įsaky
dami jiems užlaikyti visą ką tik Aš esu jums įsakęs” 
(Mat. 28,18-20). Ir kitoje vietoje pasakyta: “Jei jis jų 
neklausys, pasakyk Bažnyčiai” (Mat. 18, 17). Ir vėl: 
“Pasiryžę atkeršyti kiekvienam nepaklusnumui” (2 
Kor. 10, 6). Ir dar: “Todėl aš tai rašau toli būdamas, 
kad atėjęs neturėčiau elgtis kiečiau už tą valdžią, ku- 
(2 Kor. 13,10). Taigi, Bažnyčia, o ne valstybė yra žmo- 
rią Viešpats yra man davęs statymui, o ne griovimui 
gaus vadovė į dangų. Bažnyčiai Dievas yra paskyręs 
tvarkyti ir išleisti įstatymus visam tam, kas paliečių 
religiją; mokyti visas tautas; platinti Krikščionišką 
tikėjimą visur ir visada; žodžiu, laisvai, bė jokių su
varžymų, visą tvarkyti pagal savo supratimą, visuose 
dalykuose, kurie jai priklauso.

PALAIKYMAS BAŽNYČIOS AUTORITETO
Šitas autoritetas, tobulas savyje, ir aiškiai skir 

tas būti nevaržomu, nors visuomet puolamas valsty
bės vadų, visiškai priklauso Bažnyčiai ir jai skirtas 
viešai naudotis. Apaštalai buvo pirmieji tą autorite
tą palaikyti. Kada sinagogos vyresnieji jiems uždrau
dė skelbti Evangeliją, jie drąsiai atsakė: “Mes privalo
me klausyti Dievą, o ne žmonių” (Apd. 5, 29). Tą pa
tį autoritetą Bažnyčios Tėvai apgynė įrodančiais ar
gumentais, kada tik buvo reikalas, ir Romos Popie
žiai niekuomet nesidrovėjo jį apginti nepalaužiamu 
tvirtumu. Dar daugiau, karaliai ir visi, kuriems buvo 
skirta valdyti, Bažnyčios autoritetą užgyrė teorijoje 
ir praktikoje. Štai, sudarydami sutartis, siųsdami ar 
priimdami atstovus, vesdami kokius nors valstybinius 
reikalus, jie visuomet atsižvelgė Į Bažnyčią, kaip vy
riausiąją ir teisėtą valdžią. Ir mes visi turime pripa
žinti, kad Dievo Apvaizdos sutvarkymu, šitas Bažny
čios autoritetas buvo aprūpintas civiline valdžia, kaip 
tikriausias jo nepriklausomumo saugotojas.

Kariškiai vedasi, neatsižvelgiant, kad jie ir tuojau

•tuomet gali daryti savo nuoc- 
prendį su pasitenkinimu, kad 
tau nedaro skirtumo kokiu bū
du savo veikiančią mintį nu- 

. kreipsi.
Svarbus ir atmintinas punk

tas, darant sprendimus, yra 
' tas, kur liečia žmogiukas klau
simas. Čia negalime duoti —

! geriau sakant, neturime tobulo 
j atsakymo. Niekados nemačiau 
veikimo krypties, nežiūrint, 
kaip išmintingos, kurios nebū- 

I tų turėjusios savo kenksmin
gumų. Kitaip imant dažnai į 
paduotus klausimus yra reika
linga išmokti sakyti: “NE”, 
kadangi pasiūlyti dalykai turi 
daugelį pirmenybių. Yra vienas 
dalykas, kuris atsveria visas 

1 žinomas naudas prieš žinomas
nenaudas, ir galutinai išmokins

PENNSYLVANUOS ŽINIOS
$600.00 Šv. Pranciškaus 

Seserų
Brazilijoj

Motina Dovydą Dėkoja Už 
Dvi Stambias Aukas Brazi

lijos Misijons Semti
Gelbėti Misijoms yra šventas Neseniai gavau dvi stamb.as 

ir išganingas darbas. Dievo Si-iaukaa Sv' Seserų
nūn patn nužengė iš dangaus.: •*» remti Brazilijoj. Vieną
kad neštų išganymą žmonijai, auka «avau n“° K™- J Valan- 
ir kad palenktų savo valdžiai «<*““- Sv' JuozaP° Pa-’aPiJ«. 
visus sutvėrimus. Jo didžiau- V.’aterbury. Conn. Klebono, ku-
sias noras yra amžina ir visuo 
tinč karalystė, tiesos ir gyvy
bės karalystė, šventumo ir ma

ris tam tikslui padarė kolektą
savo parapijos 
surinko $220.33.

bažnyčioje, ir 
Kita stambi 

Prel. M.lonės karalystė, teisybės, mei-'aUKa gauta nuo J. M 
lės ir taikos karalystė. Kris-įL- Krušo’ šv- JurSio P^^08’ 
tąus karalystė turi būti amžina i Chicago. III., klebono. Ši suma 
ir visuotinė, bet ji turi prasidė- *ai P^ ^rengto vakaro ir 
ti čia žemėje. asmeninė aukaKun. Prei.

$100.00.
Negalit suprasti kaip mane

prieiti prie sprendimo, kur ran
dame geriausį skaičių minčių 
ir pasielgimų.

Vienas dalykas tikras. Kiek
vienas gabus žmogus 
gali įsigyti gerą vardą, jei jis 
mokės nuosekliai daryti spren
dimus.

Galutinai paskutinis įstatas
________ paprastam protavimui sako
’ ir viešbučius sustojimus kelio- mums ks* nors aPie įvykdymą

turi išvykti tarnybos reikalais, palikdami savo gyve
nimo drauges. Štai Lt. Francis Wetherill, U.S.N.R., 
ir Miss Fernandą Wanamaker, žygiuoja po įžadų pri
ėmimo iš bažnyčios.

Šv. Jurgio Parapija, Chicago-

TETA LAUMIKIENĖ

Daryk Proto Pasiryžimą
Tęsinys

Nesunku nustatyti savo gyve
nimo norma sulyg laikų santy
kio. Kiek dalykų stovis liečia’^ * P^eido taip 
mane, vien paklausiu savęs, 
kokį skirtumą padarys tas da
lykas man metai nuo dabai 
Jei atsakymas bus “JOKIO”, 
tai aš tokį klausimą klasifi-

nes tvarkoje. Ji surado, kad sprendimo, tinkamo ir geriau- 
’ tikrenybėje daug daugiau pini- šio kelio ar kelio veikimo, kurį

turime visi sekti. Pagrindinė 
priežastis, kodėl turime imti šį 
įstatymą, kad atsverti du ar

keliaujant,
nei kaip būtų nusipirkus trau
kinio bilietus.

Toliau, ji apsvarstė faktą, klausim4- taip len-
kad laike tos vargingos kelio- gVa mums prisiimti’ kad turi- 

/ nes automobiliu, traukiniu į abi me ar antr5t ku0‘
pūsi ji būtų sutaupius po dieną f“01 galimybė abu be sun-kuoju, kaine resvai biu.

šis nanr*a£dm atskvrimas kas' ir pusėl kuri būtų jai ir j°® ’ osis paprcžS^ apkyrimas kas, dar tri£ dienas praJ Pereitą savaitę, antradieny
leisti New Hampshire Baltuose vai^au pietus su 
Kalnuose, jau nekalbant apie ponia Vasiliauskiene,
papildomus pavojus, įtrauktus
vairuojant automobilių, ir pa
pildomus patogumus traukiny
je. Sprendimas vykti traukiniu, 
ne automobiliu, pasidarė dau-

svarbu nuo daiy-ko, kuris ne 
taip svarbus, pašalina įrody-; 
mus, kurie supila kalnus iš py
limų aplink mane ir sudaro vi
sai neprieinamą apiinkumą. 
Daug lengviau yra pasiduoti 
savo darbdaviui, savo kaimy
nui, ar savo sūnui, kuomet su
pranti, kad visas tas dalykas j 
kurie tave asmeniniai ar išlau
kiniai vargina.

kūmų atlikti. 
Pereitą

giau nei aiškus, 
i Yra atsitikimų — tačiau...

kuri keliavo popietiniu trauki
niu iš Omaha Nebraska į Wor- 

' cesterį. 10:30 valandą rytą ki
ta mano mokslo dienų draugė, 
ponia Kupstienė iš Providence, 
R. L, telephonavo, kad ji atva
žiuoja į Bostoną pusiau dvylik-

je, su jos kilniu Dvasios vadu jįįugina, kad Amerikos lietu- 
Prelatu M. L. Krušu, suprasda-‘ vių tarpc atsiranda tokių kil- 
mi misijų svarbą nutarė ateiti nk, žmoniUi kurie visa savo 
i pagelbą Lietuvaitėm šv. širdimi remia tokius išganin- 
Pranciškaus Seserim, kurios dar’0USj kajp misijas. Iš se- 
darbuojasi lietuvių tarpe Bra-‘selij} laiškų gautų iš Brazilijos 
zilijoje. Tapo suruoštas didin- ,tenKa dažnai kartu su juom 
gas vakaras, kuris atnešė $500.. verkti dėl jų patirto skurdo 
00 pelno Brazilijos misijoms j dirbant mLijų Jos ats.
paremti! Be to, kun. Prel. M. L. ikjrtos nuo savo tėvų. nuo savo 
Krušas paaukavo tam tikslui gimtinės, nuo draugių seselių 
$100.00. Garbinga Šioji parapi- aukoja savo jaunystę; savo ga
ja, garbingas jos vadas! Jų pa*_į bumus, gyvenimo džiaugsmus, 
rama Seselės galės ir toliau' k;tn sielų išganymui. Tat Jū- 
dirbti išganingą misijų darbą. sų finansinė parama parodys, 

Seserys Bra- kad jų darbas ir pasiaukojimas 
žili joj jau darbuojasi nuo 1938.^ įvertinamas ir joms bu3 
m. Jų darbuotė apima pradžios ; daug lengviau nešti sunkeny- 
mokyklą, kurioje mokomi oOO į bes patirtus jų darbuotėje, 
vaikučių. Mokyklos patalpos j Dėkoju visiems iš širdies?, 
buvo pernai statytos taip pat, Melsimės už jus kasdien prie 
Amerikos lietuvių dėka. Šįmet Dievo altoriaus prašydamos,

tikrai svarbių... kurių įrodymai 105 * nori Elanc matpti- Maa 
išeina veik lygiomis. Gal suras- ‘>uv0 svarba P“™“?*1 vie- 

ANTRA: Jei klausimas po tumei tiek pat priežasčių, kaip na ir antra, norėjau vieną ir ki-
ranka yra ištikrųjų svarbus, Į ir prieš tokį pasielgimą, kartais!? pritati’ kaipo savo brangias 
tuomet matysi, kad reikalinga i susastumei įrodymų palankių: kadan.si' ^žinote,
surasti laiko, kiek bus galima,' vienam sprendimui, kaip ir ki- me3 moter^s V1S turnae kokius 
pilpai mąstyti įvairius galimus tam. Visuose svarbiuose įvy- pančius reikalus apkal- 
išrišimus, liečiančius tą klausi-, kįuose yra begalo išmintinga'
mą. Kiekvienas prižadėtas išri- atidėlioti sprendimą tolimes- (Bus daugiau)

atidarytas novicijatas. Pirmos 
naujokės buvo įvilktos š. m.

kad Dievulis Jūsų duosnią ran
ką pripildytų su saiku visokio-

gruodžio 11 d. Iškilmėse daly-jmis majOnemis-
Kalėdų Švenčių proga visiem 

linkiu Kūdikėlio Jėzaus palai-
vavo patsai Sao Paulo vysku
pas. Seselių Pranziškiečių vei
kimą labai įvertina net ir patys 
brazilai.

Kilnius žmones gerbiąs.

Remkiie tuos profcsijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

mos —
Jums dėkinga,

MOTINA M. DOVYDĄ,
Šv. Pranciškaus Vienuolyno

Vyresnioji.
Dievo Apveizdos Kalnas. 
Pittsburgh, Pa.

2 G. H. RICHASDSON
Pasteurizuotas Pienas—Grietinė

1480 Bridge St. Tel. 2-9632 Dracut, Mass.
šimas norės perstatyti ’yguva- < niam laikui, 
ros lapelį ir tenai išreikš savo

Jeigu kada
Infliacija yra priešas,

liūdymą, kodėl tam dalykui pri-! —5“ — nons prisiartins kurio tu negali matyti.
nauju; tmkamas laikas sprendimui, ir Nugalėk ją Karo Bonų 

įrodymas vis atrodytų lygus, su taupomis.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar visos religijos yra lygiai geros?
2. Iš ko galima pažinti tikrąją religiją?
3. Kas yra Bažnyčia? Kokia jos valdžia?
4. Ar valstybė turi teisę paneigti Bažnyčios autoritetą9
5. Kas turėtų būti Bažnyčios nepriklausomumo tik

riausias saugotojas?

tari ar esi priešingas 
krypčių eilgimosi.

Paprastas būdas tą padaryti, 
tai pasiimti popierį ir išilgai ’> 
lapelio perbrėžti liniją šalę sa
vo neigiamųjų įrodymų, kairė-, 
je pusėje ir teigiamų įrodymų i 
dešinėje pusėje.

Kuomet tą atliksi, tuomet pil
nai galėsi suprasti palyginda-i 
mas kiekvieno sprendimo pir
menybes ir nenaudas, ir tas I 
ištikrųjų, nurodys kaip ir kur, 
žmogus turi kreipti savo elgi-! 
mosi, kurių gal kitomis aplin-; 
kybėmis pasitaikius, nebūtų vi- j 
sai sekęs.

Pavyzdžiui turiu draugę iš j 
North Adams, Mass., kuri grį
žo iš atostogų, iš New Hamp- 
shire Valstybės. Ji ir jos vy
ras tenai per paskutines septy- 
aias vasaras praleido savo poil
sio laiką. Ji nekreipdama daug 
dėmesio visuomet buvo įsitiki
nus, kad daug pigiau automobi- 
iiu vykti į kalnus, nei kaip 
plieno vieškeliu keliauti. Nuvy
kus į kalnus, automobilius ma
žai buvo naudojamas. Pereitą 
pavasarį bandžiau jį įtikinti, 
kad jos kelionės išlaidos pana- 
ąiu būdu yra bereikalingos. Ji 
surašė ant popieros teigiamus 
ir neigiamus dalykus vairuo
jant automobilių ir keliaujant 
plieniniu .milžinu traukiniu. Bu
vo nuostabus įrodymas, kuo
met ji pažymėjo išlaidas už ga
zoliną. aliejų, ratų. tepimą, pa
dangų nusidėvėjimą, pataisy- 

Imus. ir nekalbant apie valgius

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

BROCKTON SAND & GRAVEL COMPANY

Bridge St. Brockton, Mass. Tel. 7276

CONKLIN PHARMACY \

“Receptų išpildymas mūsų specialybė" 1

274 Main St. Tel. 2095 Portland, Conn. 
Tel. 2597

Greetings o f the Season /
SMITHS. Ine. '
Laconia, N. H.

Greetings

THOMAS BRAZELL & CO.. Ine.

Pristatytojai įvairių gėrimų

201 PLEASANT ST., TEL. 160 GARDNER, MASS.

Edgars Dep’t. Store

BROCKTON, MASS.

Union Markei National Bank

Watertown Sauare Watertown, Mass.

BARBE SAVINGS BANK

Tel. 96 Barre, Mass.

Kalėdos Be Naujų 
Elektrikinių Prietaisų

Dabar prieš Kalėdas nebus galimybės nuė
jus į krautuvę pasipirkti elektrikinių dalykų 
kaipo Kalėdų dovanas. Kurie pirmiau dalykai 
buvo pagaminti, tie jau išparduoti, o naujų 
nedirbs iki karui užsibaigsiant.

Tiesa, yra stambesnių elektrikinių dalykų, 
kaip tai pečių, refrigeratorių, kurie galima 
būtų pirkti, tik reikalinga gauti tam tikras 
leidimas iš federąlės valdžios.

Jei jūs turite elektrikinius dalykus, kurie 
reikalingi pataisymų, apžiūrėk juos gerai ir 
laikyk juos darbe. Pataisyti ir gerai prižiūrė
ti, jie gali būti taip geri kaip nauji. Atsimin
kite, kad tik keletą dalykų tegalėsite gauti 
Kalėdoms.

BROCKTON EDISON CO.
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Į Mūsų klebonas kun. P. M. Ju- 
_________ ras, ir bažnyčioje ir susirinki-

Chicago, III. — Gruodžio muose ragin° skaityti ir plati”’ 
3 d. mirė Izidorius Nausė-.u y *“*-
da, 70 metų amžiaus, su- I™1“”’““* P^a. prnnmejo 
sirgęs širdies liga. . *=atank,skų la.kraacn| prenu-

Velionis buvo vienas pir- „
p,,. _ . monizmas ir Revoliucija Ame-mųjų Chicagos lietuvių ir J

pirmųjų lietuvių biznie-jrIxoje •
rių. Daug prisidėjo ku
riant Šv. Jurgio lietuvių

Mirė Izidorius Nausėda

parapiją, kuri yra seniau
sia Chicagoje, ir daug ki
tų įstaigų ir draugijų vie
nas pirmųjų kūrėjų. Jis 
aktyviai yra dalyvavęs 
mūsų centralinių organi
zacijų veikloje ir kovoje 
dėl Lietuvos nepriklauso
mybės.

A. a. Izidorius Nausėda 
kilęs iš giliai religingos 
šeimos Žemaitijoj.

Kun. J. Skalandis suorganiza
vo Marijos Vaikelių draugijėlę. 
Tik neteko sužinoti nei valdy
bos. nei narių skaičiaus.

Parapijoje veikia du studijų 
rateliai. Vienas susideda iš 
bernaičių, kitas iš mergaičių. 
Jiems vadovauja klebonas kun. 
P. M. Juras.

KALĖDOMS PASIPUOŠKITE 
ELEGANTIŠKAIS KAILINIAIS

Už keletą dienų kteina visus metus laukiamos Kalėdos. Kaip paprastai, 
Kalėdų švenčių proga, ypač moterys ir merginos mėgsta gražiai pasipuošti. Ge
riausias, praktiškiausias papuošalas, tai gražūs, madingi ir elegantiški kaili
niai. Kalėdų švenčių proga, I. J. Fox kompanija turi specialiai didelį kailinių 
pasirinkimą visokių rūšių ir šaižų. Taigi, ateikite į mūsų krautuvę ir pasirin
kite sau tinkamus kailinius, kad Kalėdose tikrai gražiai ir puikiai pasipuos- 
tumėte.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų šios fir
mos lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir ži
novas. Per jį pirkdamos kailinius tikrai būsite pilniausiai patenkintos, nes jis 
primieruos juos pagal jūsų figūrą, ir be to, dar gausite specialę 10 nuošimčių 
nuolaidą.

Jei turi senus kaili
nius, tai mes išmainysi
me į naujus, duodami už 
juos gerą nuolaidą. A- 
teik į mūsų krautuvę 
šiandien ir persitikrink 
kaip lengvai gali įsigyti 
Kalėdoms puikiausius 
kailinius.

411 WASHINCTON STREET 
BOSTON, MASS.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY

f BOND DAY

į siunčiamas tik vienas egzem- Abeko: “Kalbėtojas kalbėjai a- turi žmoniškumo jausmo, netu
------------- pliorius. Prašė aukoti kodau-

Jau kelinta diena kaip serga giausįa; sako> kas duos $5.00.
ponia J. Kasperavičienė. Anta- tai nebus daug 

Paliko dideliame nuliū- n'M Apkaitė jau grįžo pa-- Abekas (Akdaitis, 
dime žmona, dukteris ir sv',kįjusl p"e darb,Jžmoną,
sūnus, kuriems reiškiame į į kariuomenę išvažiavo Anta- 
gilią užuojautą.

LAWRENCE, MASS.
Tretininkų brolijos pamaldos 

įvyko ketvirtadienio vakarą, 
gruodžio 10 d. Susirinkimas 
buvo gana mizemas, taip kad 
nebuvo galimumo rinkti naują 
valdybą. Atidėta į sekantį susi
rinkimą, sausio mėnesyje.

labai
daug laiko pašventė kritikavi
mui ir šmeižimui katalikų, šo

nas Jurelionis, Edvardas Bilą/ciaI5stV ir tautinių laikraščių 
i Petras Marcinonis, Jonas Šau- redaktorių. Šmeižė už tai, kad 
kimas, Petras Lučinskas. Jau‘“e laikraščiai rašo ir agituoja, 
dabar iš mūsų parapijos išėjo kad po karo Lietuva būtų lais- 
virš 100 jaunuolių į karo tar-va ir nepriklausoma valstybė. 
nybą i Visus tuos lietuvius ir jų va-

pie Lietuvos išlaisvinimą. Ka
talikai, socialistai ir tautinin
kai aiškiai pasisako už laisvą, 
nepriklausomą ir demokratišką 
Lietuvos atstatymą, ir prašo

ri sąžinės ir širdies.
p. J. Pakarklis klausia Abe

ko: “Kurioj valstybėj geriau

Teko sužinoti, kad Service 
Men Aid Committee išsiuntinė
jo visiems kareiviams ir slau
gėms “packages” Kalėdoms do
vanų. Daug laiko paaukavo 
siuntinių surišimui pp. A. 
Strudčkienė, L. Venčienė, A. 
Rimienė ir Manseau.

Tabernakulumo draugijos na
rės prie bažnyčios durių priima 
aukas padabinimui bažnyčios 
ir altorių Kalėdų šventėse.

Šv. Elzbietos draugija turėjo 
“bakery sale” ir mėnesinį susi
rinkimą šv. Pranciškaus para
pijos svetainėje, gruodžio 13 d. 
Suėjo beveik visos narės ir iš
sirinko vaidybą, kurią paduo
siu vėliau.

vičiūtė, A. Zvirgždinienė, V. 
Jurgelaitis, K. Žvirgždinas, P. 
Grybas, P. Yarmokas, J. Žalia- 
giris, Ribokutė, M. Plumbe- 

• riūtė, H. Žaliagiriūtė, K. Sam- 
1 sonas, V. Markevičius.
I šv. Antano bažnyčioj prie 
durų bus prieš šv. Mišias ir po 
visam šie aukų rinkėjai: M. 
Plumberiūtė, H. Žaliagiriūtė, 
O. Markevičiūtė,z Borisienė.
Žmonės atėję į bažnyčią, kurie 

J norės Raud. Kryžiui auką su- 
j teikti, galės tai atlikti be jokio 
į sunkumo. Aukotojų pavardės 
su auka bus priduota R. Kry- 

i žiui.
i Nors šiam susirinkime daly- 
! vavo tik komisijų nariai, vie- 
! nok tam reikalui suaukojo 
$43.00. Aukojo šie asmenys

Tą pačią dieną, po popietinių. j Saplyg $15> p Grybas $10,
pamaldų, parapijos svetainėje. Amžinojo Rožančiaus kuopelė 
įvyko Sodalicijos parengimas' ,^ A šaltienė $5.00, K. 
pagerbti motinėles ir tėvelius, |

gyventi, ar kapitalistinėje, ar kurių sūnūs yra karo tarnybo- i -
Sovietų socialistinėje?” Abe-'je. Sodalietės pavaišino susi

Samsonas $5.00, B. Rozumie-
Į nė $3.00. Visi dalyviai su pasi- i-Į v. ..ryžimu pasižadėjo tame pasi-

Prezidento Roosevelto Lietuvą kas bandė atsakyti, bet negalė- rinkusius tėvelius skaniais už darbuotj
užtarti ir pagelbėti jai atsieta-' jo, įrodyti, kad Sovietuose bū- kandžiais ir palinksmino gra-- K(Jn Boreiš;s h,pa.

’tyti. Kokią laisvę Lietuvai ko- j tų geriau gyventi. žiomis dainelėmis ir muzika. ragino aukoti kraujo
munistai mano duoti?” Abekas Batų buvę ir k!ausi, i . --------— R. K.
kraipėsi, pynė žodžius vieną po mų -e prakalbaa. | S‘o>n,s dienomis p Emilija
kito, bet taip'ir nenorėjo paša-, Wooljoj, komunistai Celk,ute' syv' Myrtle St"

Šv. Petro parapijos skyrius 
vis randa daugiau aukotojų. S.kyti klausytojams, kad komu- , - . . . . KSA 81 kuopos raštininkė, mi- . . — ., .* . . . ... . neturi pasisekimo ir pritarimo. _. . .. .Atkočiūnas pridavė aukas šių

Savo tėvelius aplankė karys' dus> kurie rūpinasi atstatymu nistai nori išlaisvinti Lietuvą iš buvo apie‘ 40 nėjo savo gimtadienį Jos j LapkausRas $10>
__ T _____ ne-ri klausomos demokratiškos vieno diktatoriaus ir ją atiduo- . ku- daUCTuma suįjo dė, tmele ta proga įskėlė šaunius

ti kitam, o nsprikiausomai Lie- hngeid kad kIausjmais P1*“*- P- ^“ūtė ®av» jauS
varyti komunistus j ožio ragą.
Taip ir įvyko. Vietiniai keli ■

Juozas Latvis,
iš Afrikos. Lietuvos, vadino svirpliais. Ko-

Sekmadienį, teko matyli baž- ^ėl ■ Todėl, kad patriotingieji 
nyčioje J. Andriuškevičių, B. aviai nepučia į vieną dūdą
Jankauską, slaugę L. Korosą, su komunistais, kad jie nesu- 
J. Pekarskį ir keletą kitų. Į tinka parduoti Lietuvos sveti

mi ušrelė. niai valstybei. Abekas (Akelai- 
__________ itis), kaip ir kiti komunistų va-

neseniai grjzęs

tuvai komunistai yra visiškai 
priešingi

Tas pats p. Kudirka klausia: komunistėliai ir kelios jų sim- 
“Kalbėtojas sakėte, kad Sovie- patizatorės moterėlės iš piktu

W. Zemlickas S10, kun. V. Ma- 
sevičius S5.00, (žadėjo dar dau
giau), P. Jančius $5.00.

Šv. Jurgio parapijos skyrius 
pradeda judėti. Jau kai kurios

1 dūkai, nori, kad Lietuva būtų
į tarybinė, prijungta prie Sovie- j dįnamas laikraščiuose, gautas 00. Komunistėlių 

• Gruodžio 11 d., lietuvių sve- tų Rusijos. Jis šaukė: “Mes ko- 
tainėje įvyko

NORWOOD, MASS.

Pvt. Jonas Kulisauskas sio-i. , _ ... , . ,
. , i kuopos padare pradžią, bet lau-..... ... , . mis dienomis prisiuntė choro ...... , _tų bolševikai neišvežė lietuvių mo ištuštino savo kišenes, kad , ... . , į kia stambesnių aukų. Tuomet

iš Lietuvos į Sibirą, ir# kad tas tik Abekas neišvažiuotų tus- dovanėlę CSV 1 bus Pas 1Z<*- J- Sta-
sąrašas išvežtųjų, kuris spaus- čias. Rodos, surinko apie $30.-

‘čyfas” pir-;
co'iiš Berlyno. Bet aš turiu aiškius masis iškėlęs penkinę sušuko: 

komunistinės munistai norime išlaisvinti Lie- jrodymuS) kad yra lietuvių iš- “Kas daugiau?”
draugijos LLD suruoštos pra- tuvą - 
kalbos. Kalbėjo komunistinio Abekas (Akelaitis) bandė 
laikraščio iš Chicagos redakto- žmonėms įrodyti, kad Sovietų

vežtų į Sibirą. Tai kodėl nepa- Tas parodo, kad komunistė- 
sakote teisybės?” Abekas (A- liai aklai seka savo vadus ir 
kelaitis) susimaišė, ir nebega- jiems atiduoda savo sunkiai

DETROIT, MICH.
AMBULANSO VAJAUS 

DARBUOTĖ R. KRYŽIUI

nevičių jau randasi kelios de
šimtinės.

Gruodžio 6 d. po pamaldų Šv.
rius F. Abekas (M. Akelaitis), raudonieji neišvežė lietuvių iš įėdamas išsisukti, pradėjo aiš- uždirbtus pinigus, kad tik jie:Antano parapijO3 vajaus sky-' 
Keista, beveik visi komunistų Lietuvos į Sibirą. Jis smerkė _ kinti, kad buvo išvežti tik vai- galėtų pragyventi ir skleisti riaug ■ ko susirinkįmas para.
vadukai yra pakeitę pavardes, tuos laikraščius, kurie spaus- dininkai, kurie buvo Smetonos bedievišką komunizmą. Juos pįjog mokykioj. pirm kun. I.
Jo kalba buvo tikras mišinys, dina išvežtųjų pavardes, ir sa- laikais, p. Kudirka nepaleidžia valdo fanatizmo dvasia. Tačiau p PkOreįšįs atidarpg malda su-

Vo Vad “ta, Abeko, ir jrodingja< kad išvež- komunistams nebesiseka su- sirinkimą, nurodė reikalą pra-
tųjų tarpe yra ne tik valdinin- žvejoti naujų žuvelių, o tos, dėti parapijoj aukų rinkimą. I.
kai, kunigai, bet daugumoje, ū- kurias jie turi savo pinklėse, Plačiau dalvką apkalbėjus, s

šauly j”. Nusiskundė, kad jo re-! Po Abeko kalbos kaikurie kininkai, darbininkai, seneliai dar kiek spardosi, bet sąmo- bQtų tinkamiausiai aukos *
n A MM M 1 A XX: --— X — t D I O /MA 1 /1a o Iri A11A1 _ • rT» _ • _ _ M. VI 1 /\/« ■Ul/'.A 1 r, A 1. m. mm «* ' I

Pradėjo kalbėti apie karą. Gy- ko, kad “tas pavardes gavo iš 
rė daugiausia Sovietų Rusiją. Berlyno”. Bet Abekui nepavy- 
Tai esą “geriausia valstybė pa-. ko įtikinti dalyvių.

daguojamo laikraščio mažai klausytojai davė jam klausi- 
kas skaito. Sako, į Norwoodą mus. p. V. J. Kudirka klausia

•*^J^J^5^^*^^*^^^^^J^*^XW*^*^*^*^*^*^*^*^^^J***^*W^*^*^**************************

SVARBUS PRANEŠIMAST
Tt

♦t*

ir vaikai. To jau buvo gana ko- ningi žmonės juos laiko komu- 
munistėliui Abekui. Jis pradėjo nizmo vergais. Žvalgo.’}.
karščiuotis, ir. pasakė, kad “ve-;
žė nusikaltėlius, tai gal pakliu
vo ir nekalti

Pirmadienį, gruodžio 14 d. 
Toliau Abekas vakare, pp. Adomaičių- Rakau- 

Man jų nei kiek ne- skl* namuose, 4 St. George St.,

Albert R. Barfcer
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
WORCKSTER. MASS.

275 Main St.. VVebster, Mas*.

Paimk mūsų patarimą ir PASIPIRK KALĖDŲ PIRKINIUS DA
BAR. Mes turime platų įvairių dalykų pasirinkimą dabar, bet neilgam... 
Pasipirk Kalėdinių Dovanų dabar. Tik įmokėk mažą depozitą ir mes su 
malonumu palaikysime Jūsų pirkinį iki Kalėdų.

PIRK DABAR — Pašauk telefonu Liberty 2337, o dar geriau, ateik 
į mūsų krautuvę pasitarti.

MES DAR TURIME — Radios, 3 Way Radios, AC-DC ir Batterinių, 
$26.95 ir aukščiau išskyrus baterijas. Pilnas pasirinkimas Elektrikinių 
mažų Radios po S19.95 ir aukščiau. Consoles po $49.95 ir aukščiau. Au
tomatiški Combination Radio ir Phonograph Consoles po $89.95 ir aukš
čiau: Combination Radio & Phonograph Table Models, $39.95 ir aukšč.

VACUUM CLEANERS — Hand Vac, $14.95 ir aukščiau su motoru 
varomais šepečiais, Premier & Sweeper Vac, Tank Type, $34.95 ir aukš
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 

*X* ir aukščiau.
*"* FIXTURES — Electric Fixtures dėl namų, ofisų ir dirbtuvių, Fluo-
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ipa^kė:

*♦* gaila, negaila ir tų, kuriuos įvyko Moterų Sąjungos kuopos 
■*“*■ rusai sušaudė ar išvežė į Sibi- susirinkimas ir Kalėdinė pra-

rinkti, pirmininkas kun. Borei- 
šis patarė paskirstyti rinkė
jams vietas, kaip turima para
pijos knygose. Taip visi ir su
tiko.

Šv. Antano parap. aukų rin
kėjai yra sekantieji: Borisie
nė, A. Yurgelaitienė, A. šaltie-,

rą, o jei jums gaila, tai gailė- uogele, pp. Adomaitienė ir Ra- r-, A Ambtasienė 0 Marke.;
Y kitės.” Ar tai ne niekšiška kai- kauskienė pavaišino Sąjungie- 
*|* ba. Abekui ir kitiems komunis- tes įvairiais skanumynais, p. 

tams negaila nekaltų mūsų bro- Alena Pazniokaitė labai suma- 
lių lietuvių gyvybių. Tik že- suvaidino Kalėdų Dėduko 
miausiai nupuolęs žmogus, ko- ro^ išdalino dovanėles, ku- 

♦j* kiu pasirodė Abekas, gali va- rias buvo sunešusios Sąjungie- 
dinti nužudytus ar ištremtus ^-®s- Tai buvo pasikeitimas do- 
lietuvius nusikaltėliais.

** Štai dabar Hitleris žiauriai narių. Sąjungietės sugiedojo
įvanėlėmis. Dalyvavo apie 30

j valdo Lietuvą, Latviją, Estiją keletą Kalėdinių giesmių. Buvo♦I* ir kitus kraštus. Iš tų kraštų tikrai Kalėdiška nuotaika, 
gyventojų atima ūkio ir kito-

«£♦ kius produktus; veža darbinin 
kus į Vokietiją karo darbams.

♦♦♦ tremia į koncentracijų stovyk- 
las. šaudo nekaltus žmones. 
Komunistiškai galvojant, Hit- 

Z& leris persekioja ir šaudo tik

i
♦X*

rescent ir Regular Mazda po 98c ir aukščiau.
SUN LAMPS ir Therapeautic Lamps nuo $1.98 ir aukščiau.
FIREPLACE EQUIPMENT — Andirons, Screens ir Fire Sets.
Elektrikiniai Laikrodžiai nuo $3.95 ir aukščiau.
Silex & VVestinghouse Coffee Makers, Toasters, Broilers, Roaster,

Hair Dryers, Table Stovės, Hand Massagers, Cocktail Shakers and Car- 
pet Sweepers. Electric Rangės — $179.50 and up.

We have a large variety of Batteries & Radio Tubes, also Electrical v 
Wiring Material, such as Sockets, Switches, Lamp Cord, B. X, Receptac- «£♦ vo ir kitus Pabaltijo y'au i

. kraštus. Žmonės nriešinosi oku-

Sekmadienj, gruodžio 13 d. į-į 
vyko Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija laike pirmųjų 
šv. mišių. Po mišių parapijos 
svetainėje įvyko tos draugijos 
susirinkimas. Pasitarta apie

“nusikaltėlius”. Žmonės prieši- bendrą šv. Vardo draugijų su-
naši nacių okupacijai ir jų rė- 

y žimui. Tai ar galima juos už tai 
1* vadinti nusikaltėliais? Pana- 

šiai buvo, kada Sovietai okupa-

♦I*

les, etc.

Union Electrical Supply Co., Ine.
St., Boston, Nass.

Kasininkas

♦x* kraštus. Žmonės priešinosi oku- 
pantams, gynė savo žemę ir

«£♦ turtą. Ar už tai juos galima va- 
dinti nusikaltėliais? Aišku, kadI
ne.

Ir štai Abekas sako, kad jam 
negaila tų lietuvių, kurie buvo

važiavimą, kuris įvyks sausio 
3 d., 1943, Needham, Mass. Nu
tarta, jeigu bus galima kaip 
nors nuvažiuoti, važiuoti ir da- 

bendrose pamaldose.
Taipgi kalbėta apie metinę 
bendrą Šv. Komuniją tą pačią 
dieną savo parapijos bažnyčio
je; apie naujų narių gavimą ir 
jų priėmimą, ir metinį susirin
kimą. Pavesta valdybai ir ko
misijai sužinoti apie transpor-180 Federal

r c 1 V f TELEFONAS If • • L.o A ne«*Ua UetUVių, KUTie DUVO opiv
,♦ damuel K&Uim&n, li Berty 2337 HSSininiCaS sušaudyti arba ištremti. Tas:taciją ir paruošti metiniam su- M

parod°’ kad komunistai ne-l«rinkimui programą. į|Ę

WiHiam J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. L

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: Pi. 6236

KALĖDŲ DOVANOS
Kurios Ilgai Tveria Ir

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, El- 
gin, Waltham, Gruen, Benrus, Byson ir k.

Engagement daimontiniai žiedai 14 
Kt. ir Platinum su baltu auksu 18 Kt.

Fontaninės Plunksnos ir Paišeliai: 
Sheafier's, Parker's, Eversharp, Water- 
man's Moore's ir kitų.

Įvairus Žiedai: Draugiškumo — Zircon, 
Ruby, Black Onyx, Tiger-eye, Blue 
Sapphire ir kiti. Pasirinkimas platus, 
kainos prieinamos.

FRANK G. V/HITKFMS
IEWELER IR LAIKRODININKAS 

321 W. Brocdway So. Boston, Mass.
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VIETINES ŽINIOS

ŽINUTĖS

Šiomis dienomis lankėsi So. 
Bostone leitenante Agnė Maši- 
dlauskaitė, Brocktonietė. Ji bu
vo grįžusi iš valdiškos mokyk
los pas tėvelius. Dabar vėl išva
žiavo mokytis ir mokyti kitas 
merginas U. S. tarnyboje.

siems atėjusiems bus įteiktas 
ženklas, kurį parodę gaus reik
menų.

Šv. Vincento Pauliečių Lab
daringa draugija nutarė šįmet 
niekam nesiuntinėti Kalėdinių 
pintinių, nes nėra gąsdino.

Kam tikrai bus reikalinga pa
rama, teateina į bažnytinę sve
tainę, penktadienį 8 v. v. Vi-

DAKTARAI

šią savaitę, bertainio meto 
pasninkai: trečiadienį, penkta
dienį ir šeštadienį.

Kitą savaitę ketvirtadienį 
bus pasninkas — Šv. Kūčios.

O Kalėdų dienoj, kad ir penk
tadienį įpuola nebus jokio pas 
ninko.

į Lietuviškos Kalėdų Ahririrtės
Kalėdų švenčių proga, pasveikinkime savo gi

mines draugus, ir prietelius su hetuviškomis-ka- 
talikiškomis atvirutėmis.

Žmonės ieško plotkelių. Jie 
galės gauti Šv. Kūčios pyragų 
po kiekvienų šv. mišių sekma
dienį, gruodžio 20 d., bažnyti
nėje salėje ir parapijos salėje, 
492 E. 7th St.

Tarinis

I

TeL KirUand 711#

PaataeL
(Lietuvė gydytoja)

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

" Nuo 6 iki 8. 
pagal atitarti

TeL ŠOU 2805

ftr. J. L Pt
DR.AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI

447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS:—
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro 

Seredomla:—
Nuo 9 ryto Iki 12 vai. diena.

Kareivių dovanoms vakarė
lis, gruod. 19 d., 7:30 v. v., pa
rapijos salės patalpose, 492 E. 
7th St. Prie įžangos premijoms 
ponai Šukiai aukavo kalakutą, 
ponai Bušmanai gaidį ir, N. N. 
antį. Kareivių brangios motinė
lės ir artimieji neša vakarėliui 
įvairias ir labai gražias aukas. 
Kviečiami visi atsilankyt: į 
mūsų didvyrių - kareivių nau
dai parengimą, vadovybėj mo
terų - merginų kareiviams rem
ti skyriaus.

Tel. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) —

Lietuvis Gydytojas
Specialybė—Akių, Vidurių 

ligų, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstruk

cijos X-Ray Aparatą. 
Pritaiko Akinius 
Vai. nuo 2—4 ir 7—8 
534 Broqdway 
So. Boston, Mass.

Sekmadienį, gruod. 20 d., 3 
v. p. p., bažnytinėje salėje, W. 
5th St., įvyksta nepaprasta 
pramoga. Marijos Vaikelių 
draugijos, jų dvasios vado, 
kun. Al. Abračinsko, ir seserų 
mokytojų vadovybėje rengia
mas vakaras su plačia progra 
ma ir gausiomis dovanomis. Vi
siems parapijos vaikams dykai. 
Suaugę galės savanoriai auko
ti. Visi bėgkite pas Kalėdų Dė
duką.

Atvirutės až t LM

Kreipkitės

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

bes šventei pritaikintą kalbą 
pasakys pulkininkas Grinius, 
kuris yra gpripigiai informuo
tų žmonių apie Lietuvos reika
lus ir dabartinę politiką. Jo 
kalba duos tikrą vaizdą apie 
dabartinį ir pokarinį Lietuvos 
lūvį.

Paskirk iš anksto vasario 
dienų Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimui ir jo koncerti
nei daliai. Į šį koncertinį Lietu
vos nepriklausomybės minėji
mą įžangos nebus. Jei jūsų ge
ra širdis bus nešykšti, galėsite 
minėjimo metu paaukoti ata
tinkamą auką Lietuvos ir Ame
rikos reikalams.

Minėjimas įvyks So. Bostone 
Municipal Building salėje, sek
madienį, vasario 14 d. 2 vai. pp.

P.K.

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Šv. Petro parapijos maldna 
miuose, per Šv. Kalėdas bus 
penkiolika šventų mišių, gal ir 
daugiau. Pirmos įvyks 6 v. ry
tą. Žinoma, vidurnaktinių šv. 
mišių nebus, kaip ir pernai.

įvyks sekmadienį, gruodžio 27, 
š. m., 2 vai. po pietų, “Darbi
ninko” salėj, So. Boston. Mass. 
Kviečiami visi nariai atsilanky
ti, nes tai priešmetinis susirin
kimas, kuriame bus renkama 
valdyba ir svarstomi kiti svar
būs klausimai. Valdyba.

Paskaitos Ir

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutarti)

Giedoriai bei 
jauni ir seni, nepamirškite Di
džiojo choro svarbios praty
bos, penktadienį, po šv. Valan
dai. Visuomenė laukia iš jūsų 
puikaus giedojimo per -Šv. Ka
lėdas ir gražaus koncerto, vas. 
14 d., Municipal salėje. Už tai 
visiems linksmų Šv. Kalėdų

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Iš Federacijos Sky
riaus Susirinkimo

Prakalbos—Koncertas

Cambridge, Mass.
Gruodžio 10 d. mūsų parapi- i “Scoutmaster” p. A. Zavecku 

oe skautai berniukai 7:30 vai. i vyks į skautų stovyklą ir tenai 
vakare parapijos svetainėje tu- j gražiai pasirodys. Patartina 
rėjo «iMtirinIrimą Susirinkime į tėvams savo vaikučius prira- 
dalyvavo naujai sudaryta skau- šyti prie skautų organizacijos, 
i;ų prižiūrėjimui valdyba, ku- nes tai viena iš geriausiai vai
rią sudaro: kun. A. Baltrušiū- kūčių auklėjimui organizacijų, 
nas, patarėjas; A. Zaveckas,
vedėjas, ir p. M. Karbauskas,

ĮVAIRŪS SffiBMM
“KOMUNIZMAS IR REVO

LIUCIJA AMERIKOJE” — Ką 
tik išėjo iš spaudos šiuo vardu, 
K. J. Prunskio labai įdomi bro
šiūra, kurią kiekvienas lietuvis 
perskaitęs šią knygutę, pama
tys, kokį “rojų” Amerikoje 
ruošia komunistai. Jų galite 
gauti “Darbininko” Adminis
tracijoje. Kaina tik 10c.

ĮVAĮR9S SKELBIMAI
REIKALINGAS VYRAS nuo 
38 iki 55 metų amžiaus dirbti į 
“wash-room”. Patyrimas nerei
kalingas. Pastovus darbas. Ge
ras atlyginimas. Atsišaukite—

“National Coat & Apron 
Mfg. Co.”

1310 Columbus Avė. 
Roxbury Crossing, Boston, 

Massachusetts.19 d.,
komisijos narys. Taipgi daly-! Bostono Katedroje apsiveda p., 4 T t .
vavo skautų organizatorius. William Hamilton su p-le Auna REIKALINCA jaunų vyrų pa

šeštadienį, gruodžio
I

turis tą vakarą 
skautams jų 
čarterį”.
Mūsų skautai.

įteikė l W. Hamilton Cambri-i Selbėti Prie ahiPPi“»- Darban 
Atsišaukite: — Mr.

Lietuvių Klubai
Beveik kiekvienoje di

desnio je lietuvių kolonijo
je yra po vieną ar dau
giau klubų, kurie daro ge
rą biznį iš svaiginamųjų 
gėrimų. Mes, lietuviai pri 
tariame ar ne tokiam biz
niui, bet klubai nuo tokio 
biznio vistiek nesiruošia 
atsisakytu

Šio karo metu klubui 
nors tiek daro gera, ka< 
jie perka Karo Bonus. Bet 
jie galėtų daug daugiau 
padaryti. Patriotingieji 
lietuviai dirba ir aukoja, 
kad išlaisvinti Lietuvą ir 
jai atgauti nepriklauso
mybę. Klubai galėtų pa
aukoti stambias sumas 
Lietuvai ir jos nuo karo 
nukentėjusiems lietu
viams; galėtų skirti pini
gų sumas išleidimui įvai
rių knygų arba, brošiūrų 
apie Lietuvą, kad supažin
dinti kitataučius su Lietu
va ir jos siekiais.

Amerikos Lietuvių Kul
tūrinis Institutas jau yra 
išleidęs keletą vertingų 
brošiūrų apie Lietuvą. Jų 
galėtų išleisti daug dau
giau, jeigu turėtų tam rei-

musų Kiley. p
organizacijos džiečiams yra labai gerai žino-I r>asto'us'.. . . i Fitzpatrickį mas, nes jis suorganizavo mu-! r
kad ir jauni. Sų parapijoje skautus, ir iki. 

bet labai gražiai veikia ir yra |tas ketvirtadienio vakarą 
labai puikiai pratybose išsilavi- juos mokina. Linkime p. W. 
nę. Mūsų skautai užkviesti žie- Hamilton linksmiausio vedybi- 
mos sportams į skautų stovyk- j nio gyvenimo.
lą Waltham. Manoma, kad ku-j 
rį gražų šeštadienį, jie su savo

National Coat d- Apron Mfg. 
Company

1310 Columbus Avė., 
Roxbury Crossing.

į REIKALINGA merginos ar 
Šiomis dienomis OPA ofisas i moterys nuo 17 iki 25 metų 

visuose laikraščiuose patiekė I amžiaus. Patyrimas nereikalin- 
sekančius pranešimus, kurie y-: o^- Lengvas darnas, gera už- 
ra verti įsidėmėjimo, būtent: mokestis ir nuolatinis darbas.
skysto kūro stampa #1 tinka 
iki gruodžio 23 d.; stampa #2, 
nuo gruodžio 24 d. iki sausio

Klaidų Atitaisymas
Laikraščio “Darbininko” 

numeryj, gruodžio 11 d., 
antrame puslapyj, tilpu-
siame kun. J. Prunskio 26 d. 1943. 
straipsnyj: “Kai Numir-j Nuo gruodžio l d. iki sausio 
siu, Man Pakaskit Ant;31 d. visi automobiliai turi tu- 
Šventosios Upės Kran-'rėti padangų inspekcijas. Au
to...” įvyko zeceriškos į tomobilių registracijos sticke- 
klaidos. Bedėstydamas riai 1943 m .turi būti uždėti ant 

automobilio lango gruodžio 31: 
d. pp. 1942.

Su cukraus ration stampa' 
#27, galima gauti vieną svarą. 
kavos iki sausio 3 d., 1943.

Jaunuoliai gimę 1924 m. lie- j 
pos ir rugpiūčio mėnesiuose, 
turi užsiregistruoti karo tarny-' 
bai nuo gruodžio 11 iki 17 d. : 
gimę 1924 m. rugsėjo ir spaliųĮ 
mėnesiuose turi užsiregistruoti I

kalni pinigų. Klubai gale 
Sekmadienį, gruodžio 20 d., 2 j tų ateiti Institutui į pa- 

val. po pietų, Brightono Lietu-j gafbą.
vių Piliečių Klubas rengia savo 
svetainėje, 26 Lincoln St., pas
kaitas apie Jungtinių Valstybių 
Karo Laivyną. Kalbės Karo lai-

Atsišaukite: Mr. Fitzpatrick, 
Federal National Linen Service

Company
1310 Columbus Avė., 
Roxbury Crossing.

(15-18)

sub-antraštes, paskutinią
ją sukeitė ir įtalpino 
šiaip: “— Jo pas - Sears,
Roebuck and Co.” Turėjo 
būti: Jo paskutinės dienos 
ir mirtis.

Tame pačiame straips- 
riyj, trečioje skiltyje, po 
sub-antrašte “Menininkas 
Vaduojasi Iš Visuomeni
ninko”, ketvirtame para
grafe paskutinė eilutė til- j nuo gruodžio 18 iki 24 d.; gimę 
po Šiaip: “name laiške 1924 m. lapkričio ir gruodžio

Telephone 
80 BOSTOK 

’058

Say Yiew Motor Service
6TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra
alsonie visokių Išdirbysčių aut< 
-oblllus Taisymo Ir demoostrav

tno vieta

t Harnlin St., ir E. 8th St.,
SOUTH BOSTON. MASS

•oe Kapočiuna* Ir Pettr Trečioką-
Savininkei

1940 m.” Turėjo būti: na
me laiške 1904 m.

Spausdinant, klaida sub- j iki 31 d. 1942 m. 
antraštėje buvo pastebėta 
ir toji klaidinga antraštė 
išmesta.

Atsiprašome Gerb. auto
riaus už padarytus nema
lonumus.

mėnesiuose turi užsiregistruoti 
karo tarnybai nuo gruodžio 26

Kalėdų švenčių proga, linkiu 
visiems “Darbininko” skaityto
jams. linksmiausių Kalėdų 
Švenčių. Jūsų Cambridge ko-; 
respondentas. — A. D.

Brcnis Kcntrhn
CONSTABLE 

Real Estate i Insurance 
JUST1CE OF THE PEACE

698 E. Broadway,
SO. BOSTON. MASS. 

Telephune South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-OIL

Draugijų Valdybų Adresai
Klubų direktoriai aiški-) 

naši, kad “niekas iš jų ne
prašo aukų, tai jie jų ir 
neskiria”. Rimtas pasiaiš

vyno karininkai ir bus rodomi kinimas. Mūsų įstaigų va
dovybės neturėtų aplenkti 
su prašymais aukų tauti
niam darbui ir klubų, ku
rie turi kur kas daugiau 
išteklių, kaip kitos mūsų 
organizacijos ar draugi
jos.

įdomūs judami paveikslai iš 
jūrininkų gyvenimo. Jokios į- 
žangos ar kolektos nebus.

Klūbas kviečia visus lietu
vius, ypač jaunimą, ateiti į šias 
paskaitas. K.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 1298. 
Vice-Pirminlnkė — B. Gailiūnienė,

8 Winfleld St-, So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,

4115 Washington SL, Roslindale, 
Tel. Parkivay 2352-W.

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
177 West 7th St., So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay. S. Boston, Mass.

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

SV. JONO EV. BL. PASALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis 
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass.

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

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian FumftareCo.

Penktadienį, gruodžio 11 d., j 
įvyko ALRK Federacijos 3-čio 
skyriaus susirinkimas. Apsvar
sčius skyriaus bėgamus reika
lus, nutarta, Lietuvos Nepri
klausomybės proga, vasario 14 
d., 1943 metais rengti nepa
prastai gražų koncertą ir pra
kalbas.

Koncertą išpildys Šv. Petro 
parapijos jungtinės choro jė
gos, vadovaujant muz. R. Juš
kai. "Koncertas būsiąs vienas 
ir gražiausių choro istorijoje”, 
netikėtai nugirdo iš paslapties 
korespondentas. Tai būsianti 
didelė šventė lietuvio prislėgtai 
sielai.

Koncertui ir nepriklausomy-

Mirė įžymus Jėr ir c

Gruodžio 16 d., Carney 
ligoninėje, So. Bostone, 
mirė įžymus Jėzuitas, ma
tematikos profesorius 
Bostono Kolegijoj, kun. 
William G. Logue.

Laidojamas penktadie
nio, gruodžio 18 d. rytą iš 
Šv. Ignaco bažnyčios, Bos
tono Kolegijos.

A. a. kun. Logue, S. J., 
sirgo apie tris mėnesius.

Mayov Pastoms Bviraaę
ĮSldfJHIų

Dtdeics s«hs Bostone
Iš trečiadienio į ketvir 

tadienį, gruodžio 16—17 
naktį ir ketvirtadienį Bos
toną ir veik visą Naują 
Angliją užpuolė didelis 
šaltis. Apie 8 vai. rytą 
Bostone buvo 3 laipsniai 
žemiau zero. Tai šalčiau
sia gruodžio 17 d. laike 23 
metų. Tačiau pranašauja
ma, kad į vakarą šaltis 
sumažėsiąs, ir galima ti 
kėtis kiek sniego.

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

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL Draugija laiko susirinkimus kas tre 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. čią. sekmadienį kiekvieno mėnesio

Visais draugijos reikalais kreipkitės 2 vai. po pietų. Parapijos salėj
pa? protokolų raštininke. 492 E. 7th SL. So. Boston. Mass

Valgomų Daiktų Krautuves

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

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue ,
Dorchester. Mass. COL 1981 I

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav

753 Broadway
TeL ŠOU 3120. So. Boston

NOVENOS
NOVENA prie Sv. Pranciškau* Asyžiečio. Kaina ............................ 15c.
NOVENA prie Motinos Gerosios Patarties. Kaina------- ------------  20c.
NOVERIA prie Dievo Motinos Nuolatinės Pagclbos. Kaina --------- 15c.
NOVENA už Sielas Sk-iitykloje. Kaina----------------------------- -------20c-
NOVENA Stebuklingojo Medalikėlio Dievo Motinos Garbei. Kaina 15c.

DARBININKAS -
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Gruodžio 16 d. Bostono 
mayoras Tobin pareiškė, 
kad jis pasirašys pasiūly
tą įstatymą, kuris reika
lauja suregistruoti visus 
dviračius Bostone.

Bostono miesto taryba 
tą įstatymą priėmė perei
tą pirmadienį. Kaip tik

LIviuticII jnurcififli ramrojc

(LKFSB) Lietuvių Ka
talikų Federacija sušelpė 
du į sunkias sąlygas pate
kusiu, Romoje studijavu
siu kunigu: Pavalkį ir Ja- 
tulevičių. Jiems abiems 
išmokėta po 56 dolerių 
Kun. Jakimavičius iš Ro
mos išsikėlęs į provinciją,

Užsisakykite Tonike Pas Mas
Pristatom geriausi tonika 

Piknikams, Vestuvėms,
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Graiton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSK1S, Namų Tel. Dedham 13O.'t-Rmayoras pasirašys, tai tas į kur radęs patogesnes pra 

įstatymas įeis į galią. gyvenimo sąlygas. I

Movlng

326 • 328 Wesl Broadway
Scl Boston, Mass.

GRABOR1AI

S. Baraseviaus ir Sūnus
MOTERIS PAGELBENTNKB
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJA8
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590 
Sūraus gyvenamoji vieta.

638 Dorchester Avė.
Tel COUumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street

South Boston, Maea

Joseph W. Casper
(KASPERA8) 

Laidotuvių Direktorlue l» 
Balsamuotojas 

NOTART PUBLIC 
Patarnavimae Dienų Ir Kaktį 

Koplyčia šermenims Dyka* 
Tel ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
EUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS 

O A. Zaletskaa F. E. Zaietska, 
Graborlal Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTART PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2608



Fenktadienis Gruodžio 18 s
; 'f**

RYTINIU 
VALSTYBIŲ /.IMUS -

HARTFORD, CONN.

ro solistų. Bernelių mišios į- 
vyks 6 valandą rytą.

Kubilius (iš New Britain), 
Vincas Klimas (iš Terryville).

■ —..... Labai gera visur lietuviams
. Gruodžio 20 d., 6 vai. vakare prisidėtį įr duoti pasauliui ži- 
įvyks svarbus priešmetinis nOĮj kad lietuviai dar gyvi ir 
LDS 6 kp. susirinkimas. Prašo- sugeba perstatyti savo Tėvynės 
mi visi nariai dalyvauti. Bus reikalus atsakingiesiems žmo- 
valdybos rinkimas, ir išduotas
raportas iš LDS Conn. apskr. 
suvažiavimo. Susirinkimo vieta 
— kampas Broad St. ir Capitol 
avė. Rast. A. J. P.

a?

e*.

nems.
Labai linkėtina, kad ir kito

se kolonijose, kur gyvena lietu
viai, tie patys dalykai būtų 
vietoje perstatyti. Lietuva tei- i 
singai gali ir turi tikėtis iš' 
savo sūnų ir dukterų, svetur 

snieoas. kad jįe tikrai ir
teisingai taps advokatais Lie
tuvos reikaluose.

Gruodžio 13, 1942, mus už
puolė pirmas rimtas 
Žmonės kasa, dirbinėja, o ra- 
porteris griebėsi plunksnos ir i 
sėdo rašyti šį tą iš šio Insuran
ce ir Seimų Miesto.

Parapijos vajus baigiasi. Ne
mažai aukų gauta iš gerų lietu- j 
vių parapijiečių. Reikia tikėtis, i je, lietuviai 
kad vajus užsibaigs sėkmingai, jo pirmą vietą, daugiausiai 
ir kad Dievulis tikrai laimins pardavė tikietų ir surinko pini- zikos net New Yorke ir gra- 
visus tuos, kurie klausė ir su &U statomam Hartfordo Figh- žiai gieda bažnyčioje ir salėje 
linksni n veidu davė geriems ter Fondui. Hartfordas nori su- parengimuose, 
darbams.

Buvo parvažiavę šie lietuviai 
kareiviai: Vadas Mašiotas,

lietuviai legioneriai.

Kai aliejaus trūkumas palietė ir Chicagą, tai tūkstančiai darbininkų 
atsidūrė prie traukinių vagonų. Štai vienas iš daugelio vaizdų, kai dar
bininkai laukia vietos, kad įėjus į vagoną, kad nuvykus į darbą. Vagone 
tik stovinčios vietos, nes visi traukiniai perpildyti žmonėmis.

BR1DGEP0RT, CONN.
Parapijos choro koncertas 

artinasi; tikietai platinami; Ti
kietų gali gauti pas choristus.
Po programos bus šokiai. Kon
certas įvyks sausio 10 d., para-, “Laisvos Lietuvos Atgarsiai 
pi jos svetainėje. liaudies muzika ir dainomis;

------------- bus kalbų, dainų ir šokiai.
Ateinantį sekmadienį, laike T^ipgi. tą vakarą bus Pardavi’ 

sumos, bažnyčioje giedos sve- n®jami Karo Bonai ir štam- 
čias solistas iš Metropolitan o- Pai- Visi Bridgeporto lietuviai 
peros, N. Y., p. M. Handelis. ir apylinkės turėtų tą dieną at- 
Būtų gerai, kad daug žmonių Slankyti į šį parengimą.
atsilankytų pasiklausyti.

— i Praeitą sekmadienį sniegas
Kun. Zenevičius jau baigė pa- užvertė visas gatves; nebuvo

rapijos lankymą. Daug rado galima pravažiuoti, nei praeiti.
jaunimo, kurs po švenčių bus -----------

parapijos ^ią savaitę įvyko d/ėjos lai
dotuvės gerų parapijiečių, a. a. 
Naviko ir J. Rasimavičiaus.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks vasario 14 d., 
parapijos svetainėj. Programa 
bus graži. Bus suvaidinta

organizuojamas j 
jaunimo draugijas.

Choras mokinasi g1 "I Draugijų vakaras dėl Rau- 
mių, kurias per Kalėdas berne- donojo Kryžiaus buvo sekmin- 
lių mišiose giedos. Bus ir cho- gas, įr padarė daug pelno. O.

vi. Be abejo daug tam prisidėjo gražus darbas, ir mūsų Sesu- ba. Šv. Jono draugija yra di- 
Teko girdėti, kad iš visų Le- pįrmtakūnės Onos Katkauskai- tės Pranciškietės tikrai vertos džiausią parapijoje, 

gionierių Hartfordo apylinkė- tės pasisekimas. Ponia Ona mūsų paramos. { Kitos draugijos irgi dabar
BROWN BROS. CO.

legionieriai laimė- Vailionienė irgi smarkiai vėja
is- si Katkauskaitę. Mokinasi mu-

PAŠVENTINO NAUJĄ 
BAŽNYČIĄ

Aną sekmadienį South Wind- 
sor, Hartfordo apylinkės mies

rinkti užtektinai aukų ir pirk
ti Fighter orlaivį ir perduoti 
Amerikos kariuomenei. Valio,

' turi savo metinius susirinki
mus. Vėliau pasiųsime kitų 

žiavus Armijos slaugė-nurse draugijų naujų valdvbų vardus 
Aleksandra Gečas. Ati odo _ pavardes,
sveika ir, kaip visi kareiviai į-j 
rodo, kad Dėdė Šamas puikiau-'
šiai užlaiko mūsų jaunimų karei Lakiame Kalėdų. Hartforde, 
tarnyboje. ’kaip ir kitur’ žmonės sunkiai ir

ilgas valandas dirba, bet visgi 
širdy plaka kiek smarkiau Ka
lėdoms artėjant. Labai svarbu 
mums visiems nepamiršti sa
vųjų kareivių, kurie toli nuo 
namų trokšte trokšta išgirsti 
nuo savųjų.

Prie progos linkime visiems, 
ypač kareiviams Linksmų Ka
lėdų ir Naujų Metų.

Kiek laiko atgal buvo parva- Išdirbėjai kėdžių.

90 Mechanic St. Tel 61 Gardner, Mass.

Vincas Morkus, Leonaitis, Ru- Aną sekmadienį, įvyko meti
kas ir kiti. Pastarieji du yra nis Šv. Jono draugijos susirin-

LOVELL BUS LINES, Ine.

Great Road Tel. 340-W-2 Maynard, Mass.
Lietuvės Lithuaman A jdrjnįnkaį< ka +įk grįžę iš Afri- kimas. Dalyvavo skaitlingas 

tuke, kur daug lietuvių ūkinin- mencan Legion _Auxiliary mo- kQg laimingi ir kupįnį bQrys narių. Rinkimo vaisiai:
hų gyvena, pastatyta ir pa- terys papirko vėliavą (service karQ priįyrįmo įvykių. Lai Die- pirmininkas Edvardas Mončiū-
šventinta nauja bažnyčia. Jo;^a«)» kurl pakabinta bazny- vag laimina visus mūsų karei. rašt Justinas Balsis (var- 
Ekscelencija Vyskupas Mau- cios angoje. Ant jos yra zvaig- v-,ius ir saug0 juos.
rice F. McAuliffe pašventino.; ^ės kiekvienam lietuviui ka- ( ________
Jam asistavo Jo Malonybė pre- reiviui parapijos 8< iki; Raudonasis Kryžius 
latas Jonas Ambotas. Dalyvavo šiol. Siuvimo darbą atliko Se- vjų parapijos skyrius), 
daug žmonių. Iškilmės buvo se^s Pranciškietės. . į RjQbaSj Moterų Gildąs ir para-
tikrai gražios. Be abejo, tie Lietuvaįtrš^^I Griška da- P’J08 choras Pasiuntė lietu- 
lietuviai, kurie ten gyvena, pil- viams kareiviams Kalėdoms

gonininkas); finansų rašt. Juo
zas Barolis, ir iždininkas Simo- 

(lietu- nas Gaucas. Tai smarki valdy- 
Vyrų

nai pasinaudos vietine bažny
čia, bet kaip geri ir ištikimi operos laiptais ir linkime pa. 
lietuviai katalikai, nepamirš sįekti pačics viršūnėg taip>
visiškai ir savo parapijos baž- k^p Ona Katkauskaitė - Kas- dovanėlę nuo savųjų

m nepamiršime, bet vis maldose,
_______ ! laiškais, dovanėlėmis atsimin-

ko girdėti, kad ji rimtai eina dovanas. Dabar gauna atsaky

Over the Air Waves 
(Station HELP)

MARLBOROUGH CO AL COMPANY

nyčios — Švč. Trejybės lietu- kag 
vių, Hartforde. Visuomet bus

mus. Begalo 
viai kareiviai

džiaugiasi lietu- 
gavę laiškelį ir Out tke d’r- tke wars terrific, 

Mes jų

Pristatytojai šildymui alyvos 
Įgaliota agentūra—New England Koks

191-B Main St. Marlboro, Mass.
Atvežame ir į Hudson

ALLENS DEPARTMENT STORE

i

malonu susidurti su Hartfordo Gruodžio 17, Bushnell Memo- sime.
ir apylinkės lietuviais katali-1 rial įvyks kalėdinis koncertas.; -------------
kais. Lai Dievas laimina nau- i Jame dalyvauja, kaipo solistė,: Hartfordo ir apylinkės avia- 
ją parapiją ir joje gyvenančius gabi lietuvaitė dainininkė Ieva ei jos apsaugos viršininkų tarpe 
visus parapijiečius žmones. Gumbiūtė. Turi aukštai išlavin-; randasi vienas lietuvis, leite- 

tą balsą ir dažnai Hartfordo nantas Pranaitis. Kur tų lietu- 
didesniuose muzikos parengi- vių dabar nėra.SUVIENYTŲ TAUTŲ

SUSIRINKIMAS muose dalyvauja. Tą patį gali-
Nesenai Hartforde buvo Uni- me sakyti apie Birutę Ramoš- 

ted Nations atstovų susirinki- kaitę. Ievos sesuo yra įžymi
Aną sekmadienį, Seserų sa- 

liukėje, Gyvojo Rožančiaus 
mas. Iš lietuvių dalyvavo kun. smuikininkė. Hartforde lietu-. draugija surengė vakarėlį Se- 
Jurgis Vilčiauskas, advokatas, viai muzikoje labai gerai sto- sučių Pranciškiečių naudai. Tai

Šiandien
Nauji Tūkstančiai Rūko

OtO Goto

In the Atlantic and Orient Pacific,
Comes now wafting from the Baltic Shores 
The cry of Lithuania, innocent vietim of wars.
The winds are carrying, stem skies confirm,
Swelling to thunder the cries of the infirm:
“At least you Američans hear our plea 
Salted with tears and drenched with the sea.
We ask not for luxuries, unreasonable things 
Būt for fair freedom and happiness that sings.
YVe know there are millions in this symphony taking part, 
We know we are pressing where feelings have a heart.
And with confidence the deepest we assure heartfelt thanks 

i And blessings untold upon the dear ‘Yanks’.
Miss Liberty, the beacon of millions of homes,
Is not just cast bronze or feelings of stones.
We ask in our little way, among nations so great,
Hear one of the tiniest peoples of statė.
At least, Miss Liberty, let our brothers of kin 
Roll up their sieeves and first step in.
They can pilė up miracles of mercy and care
Which will help us suffering, as you say, ‘Over There’ ”.

Taip tai išverstos maldos visų 
Brolių kenčiančių seselių brangių...
Taip tai girdėjo jūs lietuvis dainius 
Ir ragina prisidėti Tėvynės ainius.

Nelauk, kad iš medžio, o ne iš dangaus 
Kristų sniego ar gaivinančio lietaus.
Tąį broli, lietuvi, pasirodyk esąs 
Didvyrių Žemės sūnum, ištiesęs rankas,
O mes. pagalbos gavę, pranešim danguj tiems, 
Kurie šimteriopai atsilygina darbams geriems!

210 Main Street Marlboro, Mass.

MARBLE-NYE COMPANY

Dažai Visokiems Reikalavimams 
“Pratt & Lambert Produktai”

Worcester Tel. 2-7527

PLYTAITIS.

HAMMOND BAKING COMPANY

37 Park St. Tel. 33 Adams, Mass.

GREETINGS OF

DR. EDWIN T. OLSON
OPTOMETRIST

265 Main St. Worcester, Mass.

NEW YORKER RESTAURANT
Good food — Low Prices — Cool and Comfortable

702 Main St. Dial 2-9358 Worcester

CIGARETUS C.BROOKLYN.H.Y.

MAŽIAUSIA 
MAŽIAUSIA Nikotino

Erzinančių Savybių
TARS AND RESINS

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

• Reader’š Digest ne
bandė iškelti Old Gold 
pardavimu arba pa- 
brėšti jų viršenybe, 
padarytuose 7 rūšių 
cigarętų tyrinėjimuo
se. Prieš ir po Rea- 
der's Digest raporto 
daugeli* rūkytojų pa
sisuko į Old Gold.
P. Lorillard Companv 

Established 1760

BERNELIŲ MIŠIOS 
Bernelių mišios įvyks gruo

džio 25 d. 12 vai. naktį. Iš vi
sų metų švenčių, Kalėdos yra 
turtingiausios savo gražiomis 
giesmėmis. Mišių laike visai 
maža laiko yra jų giedojimui, 
o žmonės jų pasigenda ir ilgisi. 
Kad davus progos jų pasiklau
syti, tad choras, kaip ir kitais 
metais, savo muzikalę progra
mą pradės 11:30, reiškia, pus
valandžiu anksčiau. Choras yra 
išmokęs ir naujų giesmių. Kas 
myli Kalėdų giesmes, lai atsi
lanko ankščiau į bažnyčią jų 
pasiklausyti.

i kurį suvaidins vaikučiai Sesu
čių Pranciškiečių išmokyti. 
Verta šį parengimą paremti.

PASIKLAUSYKITE NELSON EDDY DAINAVIMO 14 WEEI 8 V. V.—TREČIADIENIAIS.

KALĖDINIS VAIDINIMAS 
Gruodžio 27, 7 vai. vak. įvyks

gražus Kalėdinis vaidinimas,

BROOKLYN.N.Y.
GIMTADIENIO 
PAMINĖJIMAS

Gruodžio 13 d. įvyko jau
niausios M. Vencevičienės mar
čios, Vinco Vencevičiaus žmo
nos Elenos gimtadienio pami
nėjimas. Geriau sakant, tai šei
myniškas suėjimas, nes vien 
tik buvo plati Vencevičienės 
šeima. Tai pirmas Elenos gim 
tadienis buvo paminėtas, kaip 
ji yra M. Vencevičienės šeimos 
narė. Atžymėjimas įvyko Brun- 
dzų namuose, Rego Park.

Daug sudėta jai gražių linkė
jimų.

FREEMAN'S MODEL BAKERY. Ine.

Specializing Wedding—Birthday Cakes 
Ali Kinds of Home Pastries

75 Millbury St. Worcester Dial 2-9387
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OUVER M. DEAN A SONS
Pienininkystei Reikmenys

37 Myrtle St. Tel. 4-6894 Worcester, Mass

GREETINGS

SILVER BROTHERS CO. t
Fruit - Produce GROCERY DEPT. Beer & Ale

177 Granite Street Manchester, N. H.




