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davo Austriją Ir Vokietiją
Londonas, gr. 21— Jung. 

Valstybių 15-sios oro jėgos 
per 6 dienas be pertraukos 
bombardavo svarbias na
cių pozicijas ir centrus Če
koslovakijoj,, Austrijoj, 
Vokietijoj ir net Lenkijoj. 
Iš Italijos bazės kasdien 
pagildavo apie 1,000 karo 
lėktuvų.

Vokietijos 
vieną dieną

Prezidentas Sveikina 
Ginkluotas Jėgas

AMERIKOS LI ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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PENKTADIENIS (Friday) GRUODŽIO (December) 22 D., 1944 M. TEL. SOUth Boston 2680 FIVE CENTS

VVashington, D. C., gr. 21
— Prezidentas Roosėvel- liū
tas, gr-žes iš atostogų, kur 
jis aplankė armijos stovy- 

sveikini- 
jėgoms

lėktuvai tik! 
parodė pasi- 
kai apie 150

Anomis dienomis atsiti
ko, kad išėjo ciesoriaus 
Augusto paliepimas sura
šyti visą pasaulį.

Tas pirmas surašymas 
buvo padarytas Sirijos 
valdovo Kirino.

Ir visi ėjo įsirašydinti, 
kiekvienas į savo miestą.

Tai ir Juozapas, kadangi 
jis buvo iš Dovido namų ir
giminės, ėjo iš Galiliejos, į priešinimą, 
iš Nazareto miesto, į Ju-i kovos lėktuvų puolė Jung. 
dieją, į Dovido miestą, ku-: Valstybių bombanešius. 
ris vadinamas Betliejus. Amerikiečiai nušovė 48 
kad įsirašydintų drauge nacių lėktuvus, 
su pažadėta sau moterimi; 
Marija, kuri buvo nėščia.

Atsitiko, kad 
nai esant, atėjo 
gimdyti; ir ji 
pirmgimį savo 
vystė Jį vystyklais ir pa- Leyte, gr. 21

jiems te-1 
jai metas i 
pagimdė i 

Sūnų, su-;

Vokietijos Naciai Sustiprintomis 
Karo Jėgomis Puola 

Amerikiečius
4 
( 
(

SUTRAUKĖ 13 DIVIZIJŲ

sveikini-

I

klas, pasiuntė du 
mu ginkluotoms 
Kalėdų proga.

Viena specialų
mą pasiuntė sergantmes ir 
sužeistiems kareiviams, o 
kitą visiems karo tarny
boje esantiems vyrams ir 
merginoms.

JAPONAI BĖGA IŠ LEYTE 
SALOS

4S>------

Iš Amerikiečių Centro. 
o___  — Kai tik

guldė Jį prakarteje, ^esįJung. Valstybių karo jė- 
jiems nebuvo vietos užei-i g0S sutriuškino Yamashi- 

ta liniją, tai likusios Leyte 
saloj japonų karo jėgos 
skubotai traukiasi į šiaur- 

I vakarinį pusiasalį.
Ormoc koridoryj 77-ji di

vizija skiriasi nuo pirmos 
kavalerijos mažiau kaip 
mylia. Amerikiečiai ne tik 
išvijo arba sunaikino japo- 

i nūs, bet taipgi paėmė jų 
karo reikmenis, kurių jie 
čia turėjo atsivežę šešiems 

, mėnesiams.

goję.
Toje pačioje šalyje buvo 

piemenų, kurie budėjo ir 
sergėjo per naktį savo 
bandą.

Štai Viešpaties angelas 
atsistojo prie jų, ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos. 
Jie labai nusigando.

Bet angelas jiems tarė: 
Nebijokite! Nes štai aš 
skelbiu jums didelį džiaug- i 
smą, kuris bus visai tau
tai, kad šiandien jums gi
mė Dovido mieste Išgany-; 
tojas, Kuris yra Kristus. 
Viešpats.

Ir tas bus jums ženklas: 
rasite Kūdikį suvystytą 
vystyklais ir paguldytą 
prakarteje. Ūmai atsirado 
prie angelo daugybė dan
giškos kariuomenės, kurie 
garbino Dievą ir sakė:

Garbė Dievui aukštybėje 
ir žemėje ramybė geros 
valios žmonėms.

(Luko 2,1-14).

•»

& 
a 
k

%
i

Britai Nesiekia Valdymo $ 

Graikijoj h
; M............................................Londonas, gr. 21 — Ang

lijos užsienio sekretorius 
miero Churchill, kalbėda- 
Anthony Eden, nesant pre- 
mas parlamente, pareiškė, 
kad Britanija gera valia 
nori tik, kad Graikijoj su
sidarytų tvirta valdžia ir 
kad gauti progą suteikti 
pagalbą badaujantiems 
graikams.

Eden užginčijo, kad Bri
tai siekią valdymo Graiki
joj-

Kas Meilę Kvėps Į Širdis?
Pasauly šiandiej^iieramu, 
Nes žmonija kariauja.
Išplėšia vyrus iš namų

Ir siunčia lieti kraują.

Kits kitą siekia nužudyt. 
Nors tai ir brolis būtų; 
Nėra kas gali sustabdyt: — 
Visi kovot sukruto.

Amerikiečiai Atsiėmė Du Miesteliu
Belgijoj

ATLANTO ČARTERIS NIEKAD 
NEBUVO PASIRAŠYTAS

Kur rast ramybės ir taikos ? 
Kas meilę kvėps į širdis ?
Kas kerštą kruvinuos laukuos 
Ir žudynes nutildys ?

" -■-■T

Bet atitaisė tą Jisai. 
Atnešęs meilę karštą; 
ir atpalaidojo visai 
Nusidėjimo varžtą.

Nudžiugo prislėgtas žmogus. 
Per amžius sunkiai kentęs. 
Prie gero buvęs toks tingus 
Ir nuodėmėj paskendęs.

Dabar jau žino, kur yra 
Tiesus į dangų kelias:— 
Ten meilė ir šviesa tikra. 
Kur Dangiškas Vaikelis.

VVashington, D. C., gr. 21 Jung. Valstybių pasekre-į 
— Prez. Rooseveltas, su- torius. Ir taip susidarė At- 
grįžęs iš atostogų,- kurias lanto Čarteris. 
jis praleido Warm Springs, Po to, tie principai buvo 
Ga., turėjo pirmą konfe- surašyti ir paduoti spau- 
renciją su laikraštininkais dai ir radio. Prezidentas 
nuo lapkričio 27 d., kada Rooseveltas ir premieras 
jis išvyko iš Baltųjų Rū- Churchill pasirašę prane- 
mų.

Laikraštininkai apipylė 
prezidentą Rooseveltą į- 
vairiais klausimais. Įdo
miausias klausimas buvo 
apie Atlanto Čarterį. Prez. 
Rooseveltas pareiškė, kad 
Atlanto Čarteris niekad 
nebuvo ir nėra 1 
pilnas dokumentas, ir nei- . ... T
jis. nei p. Churchill tokio! N,u0 karo Pėdžios J. V 
dokumento nėra pasirašę.: narl?lv;a! nuskandino 90. 
Prez. Rooseveltas sako.!Pneso lalvus- 
kad Atlanto Čarterio nie
kas nėra pasirašęs. Jis iš
aiškino, kad kai jis ir An-■ Nubalsavo Skelbti Streiką 
glijos premieras Churchill 
turėjo pasitarimus ant ka
ro laivų “Augusta” ir

. <<■

I išimą spaudai ir radio.

Kristaus Gimimo
Švenčių proga sveiki

name visus LDS narius, 
Gerb. laikraščio “Darbi
ninko” bendrada r b i u s, 
skaitytojus ir rėmėjus ir 
bendrai visus geros valios 
žmones.

Maldaukime Kūdikėlio 
Jėzaus pasauliui taikos ir 
ramybės, mūsų senajai tė
vynei Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, mūsų 
jaunuoliams, laimėjus per
galę, grįžti sveikiems pas 
savuosius, o žuvusiųjų 
mūsų karių, mūsų tautos 
kankinių ir bendrai visų 
žuvusiu vėlėms lai Gimu- 
sis Kūdikėlis suteikia am
žiną ramybę!

Iš priežasties švenčių ki- bet tai nebuvo formalus1 
tą savaitę išeis tik vienas i 
“Darbininko” numeris, bū
tent, penktadienio.

Nuskandino 33 Japonų 
Laivus

VVashington, D. C. —Šio
mis dienomis J. V. narlai- 
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Yra toksai. Per Kalėdas 
Jis užgimė Betliejuj; 
Taisyt atėjo tų klaidas. 
Kuriuos tiek numylėjo.

Ir Jo laikais tamsi naktis 
Apėmus buvo žemę;
Tarp gyvulių tik rado Jis 
Užgimti vietą ramią.

Pasklydę buvo žmonėse 
Žudynės ir apgaulės 
Ir netikėjimo dvasia 
Maitinosi pasaulis.

Žmonijos Jis atvers akis. 
Nesantaikas pašalys.
Vaidus ir kerštą išblaškys. — 
Ir džiaugsis visos šalys.

Bet kad karionės, netvarka 
Ant žemės pasibaigtų. 
Ir būtų pastovi tvarka, — 
Tam reikia dar vieno daikto:

YOL'R PERSONAI GOAln
-AT IEAST 

ONE EXTRA 
$100 BONDI

Iš Vyriausio Alijantų Ek-Jgalybės prieš 
spedicijos Jėgų Centro, gr.I 
21 — Vokietijos naciai su
stiprintomis karo jėgomis 
tęsia ofensyvą Belgijoj 
prieš Jung. Valstybių pir
mąją armiją.

Amerikiečiai šiuo tarpu 
negali atlaikyti nacių 
spaudimo, tačiau jie yra 
tikri, kad laimės kautynes, 
bet “ne šią ir gali būti ne 
kitą savaitę”. Priešas nau
doją naują ginklą ir le
kiančias bombas, o Ameri
kiečiams trukdo blogas o- 
ras, nes negali panaudoti 
karo lėktuvų.

Žiaurios kautynės eina 
visuose frontuose. Trečioji 
armija per dvi dienas užėr 
mė 176 apkasus Saarlau- 

; tern srityj ir į šiaurrytus 
■nuo Saarguemines pasiva- įr pareiškė: 
re pirmyn. C ' ’ 
mija buvo priversta išsi- apverstas, 
traukti iš Bundenthal, į j---- —-
šiaurvakarus nuo VVissem- pi]naf pasiruošusiu atlilrti 
bourg, bet laimėjo kitose 
vietose ir taipgi prancūzų 
pirmoji armija pasivarė 
pirmyn.

Sakoma, kad Vokietijos 
naciai sutraukė 13 divizijų i 
ir jas naudoja ofensyvai.' 
Ir amerikiečiai ir naciai! 
paneša didelius nuostolius.

I

Vokietiją?
Rodos, dabar kaip tik gera 
proga pulti vokiečius Ry
tinėje Prūsijoje.

t

Juk taip giedojo Angelai.
Kad Dangiškas Karalius 
Suteiks ramybę vien tiktai
Žmonėms gerosios valios. J. K.

formalis. i viąi „nu:“° 33 japonų B-29-SUKĖLĖ GAISRUS TOKIO 
is, ir nei laI™s racltlRe- ... . ,, | TKTT-.T Tr-rnTT/AC cnrmzTr
■ r ■. • i Nuo karo Dradzios J. V.1 IMI ii I^.1 U I Ii kUIl VILINDUSTRIJOS SRITYJE

Telephonų Operatorkos

New York miesto daugu- 
i ma tolimo - susisiekimo te- 

Prince of Wales’ rugp. ’ lephonų operatorkos nu- 
14, 1941, tai jie tik paskel- balsavo skelbti streiką, 
be principus, 
išdėstyti ant popierėlių, i po $5.00 į savaitę algos.

«... r____,______ » skelbti streiką,;
, kurie buvo jeigu joms nebus pakelta bombardavo

Federation of Long Lines; priešo lėktuvus.
dokumentas. Tuos princi- Telephone Workers 101 lo-j Praneša iš amerikiečių 
pus išdėstė ant popierėlių kalas nutarė tuojau pra-^oro bazės Kinijoj, kad dau- 
p. Churchill, p. Roosevel- nešti apie savo žygį Karo!giau kaip 250 didžiųjų 
tas, kai ką parašė Alexan- Darbo Tarybai, o po to bombanešių puolė Han- 
der Codogan, Britų pašto- laukti, kaip įstatymas rei- kow. Dėl nuolatinio bom-

į Stettinius Padarė Pakeiti
mus Valstybės Departmente

VVashington, D. C., gr. 2Ų 
— Vakar valstybės denartl 
mento sekretorius Stetti
nius pertvarkė ir perorga
nizavo departmentą. Naų» 
jieji pagelbininkai priėmp 
priesaiką.

Joseph Grew, buvęs J. 
ambasadorium 
yra valstybės 
rius.

Sekretorius
nius apibudino naują 
šininkų grupę kaipo ‘t 
ir pareiškė: “Nebus 

Septintoji ar- -as ne; vienas akmuo
, kad šį de 

mentą padaryti stipriui

Ed. S

Japonij 
pasek

atsakomingas pareigas a* 
teityje.” t • •'»

Naciai Nužudę 465,000 
Žmonių Lietuvoje r

Vals-Maskva, gr. 21
i tybės Karo Nusikaltitoų 

Nadli praranda “daugiu Tyrinėjimo komitetas «a-
kareivių, o amerikiečiai — 
tankų ir kanuolių.

Jung. Valstybių pirmoji 
armija atsiėmė du mieste
liu Belgijoj, būtent, Sta- 
velot ir Monschau. Taigi 
nereikia nusiminti. Ameri
kiečiai suduos naciams to
kį smūgį, kad gali būti nu
lemiantis.

Tik kažin kodėl Rusija;j____
dabar visai neparodo sąvokinė.

ko, kad naciai Lietuvos o- 
kuoacijos metu nužudė 

į į 165,000 karo nelaisvi^ ir 
Į 300,000 civilių žmonių.

Kita egzekucijos stovy
kla surasta 
kios mylios 
Lenkijos”.

Šias žinias
iš Maskvos. ___ 
Lenkijos, bet Lietuvos

Porani, pen- 
nuo “Wilno,

paduoda 
Vilnius r

9

VVashington,,D. C., gr. 21 svvas Burmoje, ir į pietry- 
— Jung. Valstybių du di-itus nuo Gavvlaik ir link 
dieji B-29-s lėktuvai puolė Shwebo pasivarė pirmyn, 
Tokio (Japonijos sostinės) ^vienoje vietoje 15 mylių, o 
industrijos sritį ir sukėlė kitoje 18 mylių, 
gaisrus. -----------------

Pereitą pirmadienį Jung. grįžo |$ EllTOpOS 15 AtstOVlĮ i 
Valstybių bombanešiai

> Hankow ir 
sunaikino arba sužalojo

—■— ' IVVashington, D. C., gr. 21 į 
J. V. 15 kongresmenų buvo 
išvykę patikrinti Ameri
kos karo frontas Europoje. 
Grįžę pasakoja, kad “rado 
dalykus geriausioje padė
tyje”.

s “Moralė labai aukšta”, sa-

Lietuviu Darbininku SaiC 4. J

SEIMĄ
įvyks

SAUSIO 13—14 d. d., 1945
Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Para 

Cambridge. Mass.
Seimas prasidės iškilmingomis pam

9 vai. rytą tos parapijos bažnyčio

Ucl vUllUgd.il, AJlllU pOOCU“ įaUAU, A. (XI p £OLCXLJ liiao 1V1' iiuviuvaauv vvm j a»avl aiv kavai auiv^va , ^a.

vus valstybės pasekreto-':kalauja, 30 dienų. Jeigu bardavimo japonų pozicijų ko atstovas Costello. de- Į 
rius užsienių reikalams, joms per tą laiką nebus pa-į Kinijoj, japonų pietinė o- mokratas iš California, j
ir kai ką parašė Sumner keltos algos, tai jos išeis į fensyva yra pavojuje. l._. L 
Welles, tuo laiku buvęs streiką. [ Britai pradėjo dvi ofen- ninkas.

kuris buvo atstovi; pirmi-

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti 
organizacijos gerovei.

Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po 
stovą. Didesnės kuopos turi teisę Įgalioti 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apsk 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsiv 
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: 
Vado. Pirmininko ir Raštininko paras 

Antanas F. Knei 
LDS Centro

/
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Penktadienis, Gruodžio 22. '44 2
■

KRISTUS MUSŲ VILTIS
Gruodžio dvidešimts bių ir įžiebti jame tiesos 

penktą dieną yra sukaktis švyturėlį, galingai nušvie- 
Jėzaus Kristaus užgimi- čiantį kelią, vedančius į 
mo. Toje dienoje, daugiau taiką ir teisingą visų vals- 
kai devynioliką šimtme- tybių, didelių ir mažų su- 
čių atgal, “Žodis stojosi tvarkymą. Tik Kristus te- 
Kūnu ir gyveno tarp mū- gali išgydyti žmogaus va
šų”. Atėjo Jėzus Kristus- lią, sergančią dorovinio 
Dievas, priėmė žmogaus klaikumu, bei abejingumu 
kūną, kad išgelbėti vargs- visam tam. kas gera, ir 
tančią žmoniją. Jam užgi- sukurti joje galingą kil- 
mus angelai padangėse nios artimo meilės gaisrą, 
giedojo: “Garbė Dievui sunaikinti pavydą, gobšu-
aukštybėje ir ramybė že- mą, kerštą, neapykantą ir 
mėje geros valios žmo- kraujo troškimą. Tik Kris- 
nėms”. Jis atėjo ir atnešė tus, Kuris vienu žodžiu 
žmonijai “Dievo taiką, ku- nutildė Genezerėto ežero 
ri perviršija visą suprati- įšėlusias bangas, tegali šių 
mą”. Bet kodėl žmonija dienų baisųjį pasaulinį ka- 
neturi taikos ir džiaugs- rą sustabdyti.
mo, kurį Taikos Kunigaik- Bet Jis yra Meilės Dievas, 
štiš atnešė. Jis nevieno žmogaus prie-

Jis nori duoti žmonijai varta neverčia pildyti Jo 
taiką, bet jie jos nepriima, įstatymus. Žmogus laisva 
jie traukiasi tolyn nuo valia privalo priimti Kris- 
Taikos Davėjo. Žmonija tų už savo Vadą ir Gelbė- 
nenori Kristaus, nes prie- to ją.
mus Kristų reikia priimti Kada Kalėdų išvakarėse, 
ir Jo įstatymai: “Mylėsi pasaulis sudaro tokį šiur- 
Viešpatį savo Dievą visa pūlingą vaizdą, pasigirsta 
savo širdimi, visa savo šie- Popiežiaus Pijaus XII bal- 
la, visu savo protu, o arti- sas: “Žmonės, sugrįžkite 
mą savo kaip pats save”, prie Kristaus. Nėra kito 
Gi šitokio pagrindo pašau- Išgelbėtojo, kaip tik Jė- 
lio taikai šiandien pasaulio žus Kristus”. Tai yra kvie- 
vadai neduoda. Kodėl, ar timas žmonijos į taiką ir 
nenori taikos? O taip nori, pastovią gerovę; 
bet nenori
gurno ir dorovės įstatymų, Jėzų Kristų 
be kurių joki pastovi tai- mus pildyti.
ka neįmanoma.

Pasaulio Išgelbėtojas a- dėlio, be Jo mes nesulauk- 
tėjo. Taika žmoni jai tei- sime teisingo valstybių su- 
kiama, tik reikia ją pnim- tvarkymo.
ti iš Betliejaus Kūdikėlio! Kristus yra mūsų viltis; 
rankų: reikia tvarkyti pa- Kristus yra visos taikos 
šaulį ne galingųjų valsty- pagrindas. Jis sako: “Aš 
bių ginklais, bet Kristaus atėjau ieškoti ir gelbėti”, 
įstatymais. Krislus yra Kodėl žmonija nesiduoda 
mūsų taikos ir teisybės gelbėti?
"Kelias, Tiesa ir Gyveni- Mes mylėkime Kristų, 
mas”. mes pildykime Jo įstaty-

Kristus yra mūsų viltis, mus, mes tvarkingai ir tai- 
‘Ateikite pas Mane visi”, kiai gyvenkime, kad pa- 
Jis sako. Štai žmonijai Va- saulis suprastų, jog tik su 
das į taiką ir teisingumą. Kristumi gyvenant tegali- 
Jis Vienas tegali išgelbėti ma turėti taiką ir ramybę, 
žmogaus protą iš tamsy- T.

ĮVAIRIOS žinios
GEN. SCOBIE ĮSPĖJO GRAIKUS LDS Seimas Čia Pat

tai yra 
pildyti teisin- kvietimas žmonių priimti 

ir Jo įstaty- 
Be Jo mes 

nematysime taikos balan-

Athens, Graikija, gr. 21’ Iraniečių nauja idėja y- 
— Vakar Leit.-gen. Roland 
M. Scobie, Britų koman- 
dierius Graikijoj, išleido į- 
spėjimą visiems graikams, 
gyvenantiems Athenuose, 
kad šiandien Britai ir 
Graikijos valdžios karo jė
gos panaudos visas gali
mas priemones prieš kai
riuosius sukilėlius, kad at
statyti tvarką Graikijoje.

Civiliams gyventojams 
įsakė išsikraustyti iš pa
vojingų vietų ir laikytis 
nuošaliai, kur eina arba 
gali įvykti kautynės.

Graikų kairieji sukilėliai, 
sako jų buvo tūkstantis, 
puolė Britų Oro Jėgų cen
trą ir jį užėmė. Britų gin
kluotos jėgos buvo pasiųs
tos išgelbėti Oro Jėgų per
sonalą. Kaikurie buvo su
žeisti.

Kairieji sukilėliai puolė 
Overof kalėjimą, kur yra 
politiniai nusikaltėliai, ir 
vieną dalį to kalėjimo užė
mė.

Kaip baigsis šis graikų 
naminis karas dar perank- 
sti spėlioti, bet galimas da
lykas. kad graikų premie- 
ras gen. Papandreous, tu
rėdamas Britų pagalbą, j 
kairiuosius nugalės. Pre-1 
mieras Papandreous dabar 
vedąs derybas su karalių 
Jurgiu, kuris yra pasišali
nęs, dėl sudarymo arki
vyskupijos valdžios, bet 
karalius iki šiol nedavė jo
kio atsakymo.

ra, sudaryti Iraniečių 
kompaniją, kuri išnaudo
tų aliejaus laukus su Rusi
jos ekspertų ir mašinerijos 
pagalba, ir gali būti Rusi
jos kapitalu. Iranas tuo
met parduotų aliejų Rusi
jai.

Irane laukiama Ameri
kos - Britanijos reakcijos, 
ir spekuliuoja ar Britai ir 
Amerikiečiai reikalaus at
naujinti aliejaus reikalu 
diskusijas.

Darbininkų Radio Programa

Kristaus Gimimo šventėje džiaugsmingai sveiki
name mieluosius rėmėjus, rėmėjas, geradarius ir prie- 
telius!

Su giliausiu pasitikėjimu prašome visagalintį gi
musį Karalių, gausiausiomis malonėmis apipilti Jus ir 
Jūsų mylimuosius. Naujieji Metai tebūna pilni dvasi
nių malonių ir kupini gausaus atlyginimo už Jūsų kil
nius ir gailestingus darbus.

Kalėdų ir Naujų Metų antrą dieną šv. Mišios bus 
atlaikytos Jūsų visų intencija. Dievo didis gailestingu
mas ir gerumas tebūna Jums atlyginimas.

Šv. Kazimiero Seserys
Motina M. Juozapina.

Baigiasi senieji metai. 
Naujų Metų pradžioje tu
rėsime nepaprastas iškil
mes LDS seimo proga, 
Cambridge, Mass.

Seimo pirmą dieną, sau
sio 13, 1945, 9 vai. rytą, 

) Nekalto Prasidėjimo lietu
vių parapijos bažnyčioje į- 
vyks iškilmingos šv. mi
šios, kurias atnašaus Pre
latas Jonas Ambotas, 
Hartfordo (Conn.) lietu
vių par. klebonas. Pamok
slą pasakys kun. Juozapas 
Valantiejus, IVaterbury 
(Conn.) lietuvių par. kle
bonas. Tokia tai bus pra
džia LDS Seimo.

Po pamaldų LDS atstovų 
registracija parapijos mo
kyklos svetainėje.

Seimo antrą dieną, po 
pietų kun. Dr. Kazimieras 
Urbonavičius skaitys įdo
mią paskaitą. Seimas baig
sis pamaldomis.

Vietinė LDS 8 kp. ruošia i ‘‘Darbininką”, 
vakarėlį Seimo išvakarėse.

Iš Nashua, N. H. prane-■ 
ša. kad LDS 65 kuopa nu-■ 
tarė siųsti du atstovu.’ At- i 
stovais išrinkta ponios T. 
Mitchell ir O. Skirkevičie-

I

1

Mirė Hartfwte Vyskupas
Hartford, Conn. — Gruo

džio 15 d. mirė vyskupas 
Maurice F. McAuliffe, 69 
m. amžiaus. Hartfordo 
vyskupu buvo nuo 1934 m.

Rusija Reikalauja Uždaryti 
Laikraščius

Stettiniaus Pareiškimas 
Lenkijos Sienų Klausimu 
Washington, D. C. — 

Šios savaitės pradžioje J. 
į V. valstybės sekretorius 
jEdward R. Stettinius pa
darė pareiškimą, kuriame 

į išdėsto Amerikos vyriau- 
isybės nusistatymą Lenki- 
ijos - Rusijos sienų klausi
mu.

Stettinius pareiškė, kad 
Jung. Valstybės stovi “ne
atšaukiamai už tvirtą, 

; laisvą ir nepriklausomą 
Lenkijai ir lenkų teisę sa
varankiškai valdytis.”

Jung. Valstybių politika 
buvo visus* teritorinius 
ginčus atidėti po karo. Bet 
Lenkijos atžvilgiu, jei bū
tų pasiekta abipusio susi
tarimo, tai mūsų vyriausy
bė nesipriešintų. Jung. 
Valstybės ir toliau nega
rantuos bet kokių sienų.

Iš to galima suprasti,! 
kad J. V. valstybės depart-i 
mentas laikosi teisingumo1 
dėsnių, būtent, T 
abipusį susitarimą.

E L.D.S. VEIKIMO
LDS 2 Kp. Susirinkimas LDS 3 Kp. Susirinkimas

NORWOOD, MASS.
Sekmadienį, gruodžio 31 d., 

1944 m. įvyks LDS 3 kp. meti
nis susirinkimas 3:30 valandą 
p. p. parapijos salėje. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvau
ti. nes šis susirinkimas bus 

nes jame bus patvir
tinta arba naujai išrinkta val- 

kad 
ateinančiame susirinkime užsi-

BROCKTON, MASS.
i Antradienį, sausio-Jan. 2 d.,
i 1945 m. įvyks LDS 2 kp. meti-
; nis susirinkimas 7 vai. p. p. pa-
’ rapijos salėje. Prašome visų na-
Į rių skaitiingai dalyvauti, nes
: šis susirinkimas bus svarbus,
į nes jame bus patvirtinta arba svarbus.
. naujai išrinkta vaidyba, šia
; proga primenu, kad ateinančia- dyba. Šia proga primenu,
i me susirinkime užsimokėtumėte
■ savo metinę duoklę už organą mokėtumėte savo metinę duok

lę už organą “Darbininką”.
Ona U. Pazniokaitė, sekr. -Julius Baronas, sekr.

LDS. 5 Kp. Susirinkimas
WATERBURY, CONN.

Sekmadienį, gruodžio 24 d.,
1 nė. Prie kuopos prisirašė 1944 m. įvyks LDS 5 kp. meti- 
! adv. Leonardas Velička ir nis susirinkimas 1 valandą p.p., 

parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtume- 
te savo metinę duoklę už orga
ną “Darbininką”.

J. T etilas, sekr.
i 
l

p. Ona Jakelienė. Sveiki
name naujus narius!

II
c

Iš gautų žinių sužinome, 
kad visos LDS kuopos 
Massachusetts valstybėje 
išrinko atstovus į LDS sei
mą. Tikimės, kad ir kitose 
valstybėse gyvuojančios 
LDS kuopos supras reika
lą išrinkti atstovus į Sei
mą.

LDS. 1 Kp. Susirinkimas
SO. BOSTON. MASS.

LDS 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 7 d., 1945 m., 3 vai. po 
pietų. "Darbininko” salėje, So. 
Bostone. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti. Bus ren
kama ar ba patvirtinta nauja 
valdyba. Bus renkami atstovai 
į LDS seimą. Valdyba.

LDS 8 Kp. Susirinkimas

šeštadienį, gruodžio 23 d., 2 vai. po pietų Darbi
ninkų radio Kalėdinė programa įvyks iš WCOP sto
ties. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1150 ki- 
locycles ir klausytis gražios lietuviškos programos. 
Paskutinė radio programa WCOP stotyje, Bostone, į- 
vyks prieš pat Naujus Metus, gruodžio 30 d. Naujuose 
Metuose pradėsime transliuoti iš kitos stoties, būtent, 
WESX, Salėm, Mass.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIL'RDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

Švitinta Šiandien
I 
I

iĮ

I

I I

Teheran, Iran, gr. 21 — 
Iš Irano šiaurinės provin
cijos praneša, kad ten įvy-j 
ko demonstracijos Rusijos) 
naudai.

Sergei I. Kavtaradze, Ru
sijos ambasadorius Iranui, 
reikalavęs, kad premjeras 
Mustafa Goli Khan Bayat 
uždarytų penkius Iranie
čių laikraščius, kurie esą 
prieš Rusiją.

Kavtaradze taipgi pa
reiškęs, kad kaikurie Ira
niečių atstovai slaptai su
darė priešingą Sovietų Ru
sijai atnjospherą.

Suprantama, kad sovietų 
Rusija nepakenčia kriti
kos. Ji nori, kad visose 
kaimyninėse valstybėse 
tik girtų Rusiją. Be to, 
Rusijai apeina ir Irano a- 
liejus. Matyt, kad Iranie-.~^,~vv __
čių premieras labai gerai {darbo jėgos pareikalavi- 
supranta Rusiją. Todėl jis 
pareiškė, kad jis pasiuntęs 
Sovietų ambasadai notą, 
kviečiant rusus atnaujinti 
derybas dėl aliejaus.

Reikalauja Rusų Fronto 
Prieš Vokiečius

Washington, D. C.
laikosi už “Army and Navy Journal”,

J. V. karo jėgų laikraštis
CULI.i tLnkiSi {reikalauja sovietų RusijosUfflKiy uamyrei MUJOiai fronto Lenkijos teritorijoj 
ReikaHnga Dar 130 Toks- Į prieš vokiečius.

tancuį Darbininkų
Washingtonas — Paul 

V. McNutt, Karo ■ Darbo 
Jėgos Komisijos pirminin
ko, pranešimu, dar papil
domai reikalinga virš 130 
tūkstančių darbininkų į- 
vairiems karo pramonės 
darbams, kaip artilerijos, 
mortar ir mažųjų ginklų, 
reikalingų Europos ir Pa- 
cifiko frontams, gamybai. 
McNutt pažymėjo, kad

Laikraštis sako, kad tie
siausias kelias į Berlyną 
visą laiką buvo per Lenki
ją-

Bet raudoniesiems kas 
kitas rūpi.

Federantai Gina Mažųjų 
Tautų Teises

William
Amerikos Darbo

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
keliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
takymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, I_
boston. Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Sekmadienį, sausio 21 d., 1945 

m. įvyks LDS 8 kp. metinis su
sirinkimas 12:15 valandą p. p. 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtintas arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką”.

i J. Mackevičius, Sekr.

Draugijų Valdybų Adresai

DARBININKAS
366 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
____ _________=— ---------- — —-------—-----------♦ |
M. - «• - •» .. «•

mas padidėjo dėka padidė
jusios karo pramonės vi
sose srityse, pradedant ža
liavų išdirbi mu ir baigiant 
prekių supakavimu. OWI.

Svarbus Pranesmas

New York
Green,
Federacijos pirmininkas, 
ir Matthew Woll, ADF vi- 
ce - pirmininkas pasisakė 
už mažųjų Europos tautų 
teises.

Matthew Woll pareiškė, 
kad provokacinė ir pavo
jinga komunistų politika 
Europos gali suardyti ali- 
jantų vienybę.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVč.

■’IrmininkS — Eva Marksienė,
625 E. 8th St, So. Boston, Mass. 

TeL So. Boston 1298.
-nce-Pirmininkė — B. GaiiiūnlenS.

8 Winfield St, So. Boston, Masa. 
Tot Rašt — Ona IVaškienė.

440 E. Sixth St.. So. Boston, Mass. 
Fta. Rašt. — B. Cunienė.

29 Gould St, W. Roxbury. Masa 
TeL Parkway—1864-W. 

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

^varkdarė — Ona Mizgirdienė,
948 E. Broadvay, S. Boston. Mass. 

<asos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,
110 H St, So. Boston. Masa 

draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, Parapijos salėje, 492 E. 
Seventh St. So. Boston, Mass.

'Įsais draugijos reikalais kreipkitės 
D*> protokolu raštininke

4V. JONO EV. B L. PA8ALPINC8
DRAUGIJOS VALDYBA

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

j Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkl*
702 E. 5th St., So. Bostonu Mas*.

I Prot. Rašt. — Jonas Glineckls,
i 5 Thomas Pk., So. Boston. Mas*.
i Fln. Rašt. — Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
i Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,

699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis.

787 E. Broadvvay. So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
Cią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos saMj 
492 E. 7th St.. So Roston M«u«»

Gerb. Darbininkų Radio programos rėmėjams ir 
klausytojams pranešame, kad nuo Naujų Metų Dar
bininkų radio programa bus transliuojama iš kitos ra
dio stoties, būtent, WESX, Salėm, Mass., tuo pačiu lai
ku. šeštadienį, sausio 6 d., 1945 m., 2 vai. po pietų pa-i 
sukite savo- radio rodyklę ant 1230 kilocycles.

Šią permainą turėjome padaryti, nes WCOP nau
jieji savininkai nuo Naujų Metų panaikina visas sve- 
timkalbių programas.

Prašome visų Gerb. Klausytojų pranešti mums iš 
įvairių lietuvių kolonijų, kuriose tik gausite WESX ra
dio programas.

DARBININKŲ RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Apsaugokite Vaikus Nuo 
DtpMherijos

i i

i

Massachusetts sveikatos’
departmentas atsišaukia į' 
tėvus, kad apsaugotų vai
kus nuo diphtherijos ligos, 
kuri plečiasi šioje valsty
bėje. Pereitą mėnesį buvo 
28 susirgimai.

J 3

• Eztra 
Bcnds!
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Dėdė Anufras.

iI

£ taiga abu pašo-

relių sutrukimų ir kur rei- garbino,

paeiliui kalbėjo policijos buvo 
dalį Šv. Re- kalėjimą.

Smulkios aplinkybės bu-

3

Nuošalioje bakūžėje prie mę paslaptingomis lūpo- 
didelio ežero kranto gyve- mis išaiškinti. Policininkų 
no jaunas žvejys ir jo sena pribuvimas ir pastebėji- 
motina. Vieną vakarą, su- mas, kaip žvejys buvo pa
tvarkęs ūkio ir namų rei- silenkęs prie mirštančiojo 
kalus, atsisėdo ant suolo žmogaus, suėmė jį, kaipo 
ir pasitiesęs žvejonės tink- tikrą liudininką, ir su di
lus, aktyviai ieškojo šniu- džiu pasidžiaugimu save 

kad jiems taip 
kėjo suraišinėjo naujus lengvai ir sėkmingai pa- 
mazgelius. Ryto metu jis vyko sugauti nusikaltėlį, 
irsis į tolimą ežero gilumą kurio ieškojo per kelias 
ir bandys užmesti laimę valandas. Visi pasiprieši- 
lydekų gaudyme. Pabaigęs nimai ir pasiaiškinimai 
visą reikalingą darbą, sūnaus ir širdingos meti- 
drauge su savo motina at- nos neatsiekė jokio pama- 
siklaupė prie naminio ai- tinio tikslo, ir jaunikaitis 
toriaus ir paeiliui kalbėjo policijos buvo suimtas į 
Sopulingąją 
žančiaus.
ko nuo aslos, išgirdę lauke vo peraiškios teismo vieto- 
prie bakūžės durų balsą je prieš jaunąjį žvejį; ir už 
skaudžiai kenčiančio žmo- kelių dienų teismas pasi

baigė. Jaunikaitis buvo 
pasmerktas kartuvėmis.

Policijos nariai prie ba
kūžės namų durų girdėjo 
primuštojo žmogaus pas
kutinius žodžius; kūnas 
dar buvo šiltas, ir nieko 
nebuvo aplink namus, tik

Skubotai rišama Lenkijos klausimą, bet jis ne tik 
skubotai, bet ir visai nesiduoda išrišamas. Visa sunke
nybė tame, kad ant kelio stovi Rusija su savo reikala
vimais, kurių svarbiausi yra du: kad buvusios Lenki
jos rytinės dalys būtų atiduotos sovietams ir kad len
kų vyriausybė būtų Maskvai priimtina. Statyti reika
lavimus lengva, bet jų išpildymui būtina, kad antroji ________________  ___
pusė juos priimtų. Lenkai jų nepriima. Pasisiūlęs tar-įgaus. Jaunikaitis, palikęs 
pininkauti britų premieras Churchill mėgina lenkus į motiną prie altoriaus, sku- 
įtikinti, kad jiems čia skriaudos nebūsią, nes už pra-1— 
rastas rytines dalis (kurios ar šiaip ar taip nėra len
kiškos) Lenkija gaus ištisą Rytprūsiją su Dancigu.! 
Tas atneš lenkams dvigubą naudą: turės apie 200 m y- i 
lių Baltijos jūros pakraščio ir nusikratys nepalankaus 
lenkams baltgudiško ir ukrainiško elemento. Tiesa,! 
Rytprūsijoj jie gaus dar kietesnio suvirškinti vokiško; 
elemento, bet tas neparankumas bus galima pašalinti! 
iškraustant vokiškos kilmės gyventojus ir atsigabe-! 
nant lenkus. Labai gundantis pasiūlymas. Lenkai nuo i 
jo nesipurto, bet visa bėda, kad jie ir be Churchillio turi; 
dar platesnį užsimojimą: pasiimti visą Pamarę ir nu-j 
stumti vokiečius iki pat Berlyno. Na, ir savo ruožtu! 
niekam neatiduoti nė sklypelio buvusios savo valsty-' 
bes rytinių dalių. Tuo būdu, Churchill nieko nauja 
lenkams nepasakė ir niekuo jų nesužavėjo. O kai dar 
užsispyrė versti lenkus priimti Maskvoj išauklėtą, bol- 
ševistiniai nustatytą vyriausybę, tai suprantama, kad 
lenkų spauda Amerikoj vienbalsiai kaltina Britanijos 
premierą, būk tai jis užsimojo Lenkiją likviduoti ir tuo 
patim Atlanto Charterį, tarsi kokį nieko nereiškiantį 
popiergalį, po kojų pamynė.

Ir kaip čia galima ginčytis, kad lenkų apkaltini
mas neturi pagrindo? Abu sovietų reikalavimai len
kams ųepriimtini. Tiesa, baltgudžiams ir ukrainie
čiams lenkai galėtų duoti nepriklausomybę, bet kad 
Stalinas jos neduoda: jis nori tas tautas taip susovie- 
tinti ir sumaskolinti. kad jų tautybės nė žymės neblik- 
tų. Tad lenkams nieko daugiau neblieka tik nenusileis
ti ir stengtis bent dalį rytinių nemaskoliškų tautų iš
gelbėti. O antras sovietų reikalavimas, kad busimoji 
Lenkijos vyriausybė būtų Maskvai priimtina, tai jau bą ir imtis priemonių, kad davo teisėjo, kad pasaky- 
aiškiausia Lenkijos likviduotė. Churchill negali to ne- kraujo tekėjimas iš žaizdų tų jai, kaipo vaiko moti- 
suprasti, tad gi jo palankus Rusijai tarpininkavimas būtų laikinai sustabdytas, nai, ką reikia daryti, kad 
labai keistai atrodo. Bet, tiesą pasakius, jis čia kaip ir Netrukus pribuvo polici- sūnaus gyvybė būtų išgel- 
bejėgis. Jis vos Graikijoj tegal atsispirti, kad savo “in- ninkai... bet akyvaizdoje beta nuo kartuvių virvės, 
takos srityje” nors pakenčiamai savo poziciją išlaiky- visų sužeistas žmogus pas- Teisėjas, norėdamas jos 
tų. • kutinį kartą, atsikvėpė ir atsikratyti ir parodyti

Štai ką reiškia padaryti pirmoji klaida, kai Rusi- amžinai užmerkė akis, pa- griežtą šiurkštumą neno- 
ja savinosi Pabaltės valstybes. Tuomet spaudoje kilo likdamas visą savo nelai- romis, atsakė: “Karalius 
nemaža protestų, bet atsakingų valstybių pareigūnai -------------- ----------------------------------------------------
tylėjo, lyg žemę pardavę. (Iš tiesų, tai jie ir pardavė), pasiliuosavęs brutalinis imperializmas nesulaikomai 
Padaryta pirmoji nedovanotina klaida, nes esminiai ritasi žemyn — nuo vienos klaidos į visą eilę kitų, ku- 
sulaužyta Atlanto Charterio principai. Nuo stabdžių‘rių liūdnos pasekmės jau pradeda ryškėti. K.

botai artinosi prie įėjimo 
durų ir jo šiurpulingame 
nusigandime atrado prie 
namų durų žmogų, kuris; 
buvo plėšikų kruvinai ir. 
mirtinai sudaužytas. Jo neuuvu apuim namus, lik 

: gyvybės stovis buvo gan tas jaunikaitis ir jo ne- 
įkritingas, nes kraujas te-! reikšminga motina. Paliu
ke jo iš dešinės pusės jojdymas motinos šiame da- 
gaivos, kaip pavasario 

! naujai pratrukęs žiemos 
{atsileidusių ledų vanduo, 
;ir liežuvis ir lūpos alsuo
jančiomis putomis skelbė, 
kad žmogus kenčia didį 
skausmą. Plėšikai, atlikę 
savo pragaištingą darbą, 
pabėgo, kadangi jie, kaip 
visi plėšikai, bijojosi, kad 
aplink nebūtų liudininkų, 
kurie suteiktų tiesos žodį 

[teismo name. Šie plėšikai 
į skubotai bandė pabėgti 
! nuo policininkų, kurie
bandė juos susekti. Žvejys 
nieko nelaukdamas pasi
lenkė arti nelaimingojo 
žmogaus, kuris gulėjo ant 
žemės prie namų slenkš- 
čio ir. kiek galima, bandė 
suteikti kokią nors pagal- dojime,

i

I
i

I
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.Vors rūstūs perkūnai begąsdintų žemę; 
Nors krauju pritvinktų padangės aptemę, 
Pasaulio Kūrėjau,
Nestūrnki ir gęstant žvaigždelei Vedėjai, 
Pats būki už Vada!

DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fui ton Sheen

Vertė Pranas Jančius. MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

III PERSKYRIMAS
DIEVAS IR MASĖS

Šiandien jie pasakytų, kad minia esti be
protė. Bet ji nėra beprotė; ji yra Dievo numy
lėta, ji yra žaliava, į kurią tikrai mokyti žmo
nės savo tiesomis ir pasiaukavimais turi pa
daryti įtaką: ji yra ta, kurią mūsų Viešpats 
pavadino Palaiminta; ji yra mūsų! Viešpats 
ją mums davė.

Šviesuomenė minios nenori, išskyrus tuos 
atvejus, kada ji ją gali panaudoti kaip jėgos 
įrankį, bet mes ją turime norėti kaip Dievo 
vaikelį ir geresnės tautos viltį.

Jūsų rankos gal juodos nuo darbo, bet jū
sų širdys tyros, gal jūsų vardas nepatenka 
visuomeniškuose laikraščių skiltyse, atsisky
rimams įvykus, bet jūsų vardai yra užrašyti 
danguje kaip vyras vienos moters arba mo
teris vieno vyro, arba ištikimas ir prisirišės 
draugas kitai skaudančiai širdžiai.

Turite šunelius pas save, bet jūs laikote 
juos kaip draugus vaikeliams, o ne kad už

' Buvo jau vienuolikta va- 
I landa. Karalius pats vie
nas sėdėjo savo skaitymo 
kabinete ir peržiūrinėjo 
savo svarbius dienos do
kumentus, kurie raštinin- 
ko buvo padėti ant jo sta
lo. Vakarienės metu aiš
kiai davė tarnams supras
ti, kad nieko neleistų, į jo 
kambarį jis turįs daug 
darbo ir jaučiasi šiek-tiek 
nuvargęs nuo dienos ke
lionės iš tolumos Vengri
jos. Staiga kas nors pasi- 
baladojo į jo kambario du
ris ir netrukus nuosekliai 
įžingsniavo į jo kabinetą 
Pranciškonas broliukas. 
Jo išvaizda buvo majesto
tiška, tačiau maloni, taip, 
kad karaliui begalo patiko 

išis neprašytas ir nelauk- . 
tas svetys. Pranciškonas . 

į prisiartino prie karaliaus, 
ir be mažiausio susirūpini
mo kukliai prakalbėjo: 
“Šviesiausias karaliau! At
leisk, kad šią negeistiną 
nakties valandą apsilan
kiau pas tave, ir neprisi-

■ i laikydamas jūsų nustaty
tos tvarkos, drįstų čia sto
vėti. Mano pribuvimas be
galo skubotas ir svarbus. 

[Nenoriu gaišinti jūsų ir 
mano brangaus laiko. 
Žmogaus gyvybė randasi 
pavojuje.

“Kalbėk broleli”... Kaip 
galiu tamstai padėti?”, j 
tarė karalius paraginan-J 

;čiai.
J z z -w — « * * S

galėtų dalykų stovį žymiai lingojo Šv. Antano alto-i 
permainyti”. Motina tai riaus, ji meldėsi taip atsi- 
išgirdus, greitai nustatė ’ davusiai, kaip vienos tik 
savo motinišką mintį. Ji!širdingos motinos moka 
eis pas karalių, ir, parpuo- i melstis, bet jos laikas čio- 
lus jam po kojų, prašys,[nai vienuolyno koplytėlėje 
kad jis išgelbėtų jos sūnų {buvo aprubežiuotas, ka- 
nuo mirties ir negarbingo- i dangi koplyčioje pasirodė 
sios kaltės. Nelaimingoji j zakristijonas broliukas ir, 
moteriškė nežinojo, kad! barškydamas rankoje rak

tus, davė moteriškei su
prasti, kad laikas vienuo
lyną nakties metu užra
kinti. Matydama, kad rei
kės išeiti, moteriškė ran
koje laikydama išlaisvini
mo dokumentą permetė 
per geležinę altoriaus tvo
relę prie grotelių ir garsiu 
balsu sušuko, kad net vie
nuolis smarkiai atsisuko 
atgal pasižiūrėti kas čia 
įvyko: “Šv. Antanai, pasi
gailėk manęs ir užtark už; 

į nelaimingą mano sūnelį. | 
(Kalėdos artinasi. Viešpats, smerkimo žodį ir ne 
į tavo ir mano Dievas, gimė permainyti nei prilei 
pasaulyje, kad atneštų ra-Į kad ištarmė buvo 
mybę žmonėms geros va-1 
Jios. Išprašyk man Šv. An
tanai reikalingų malonių”. 
Greitai atsikėlusi, ji pa
greitintu kojų žingsniu iš
ėjo lauk iš koplyčios ir

lyke neturėjo svarbios 
reikšmės, ir paties jauni
kaičio nekaltumo pareiški- jai reikės turėti su savimi 
mai neturėjo sveriančios kokį nors raštelį, jei norės 
vertės. Teismas priėmė jo asmeniai pamatyti karalių 
.pasiteisinimą, kaipo “pasi-. ir perstatyti jam savo 
Įteisinimą užsikirtusio pra-. i vargus ir atėjimo tikslą. 
! sikaltėlio”.
} Ašarų suvilginta motina telis turi 
bandė maldauti teisėjo,

{ bet jos nemokėjimas ir ne
supratimas nieko negalėjo 
pagelbėti, kadangi ji pri
buvo į teismo namus pavė
luotai ir sprendimui pasi
baigus. Jos sūnus turėjo 
priimti mirties bausmę ir 
kartuvių ilga virvė, vėjo et nelaimingojo jauni- 
supama, laukė jaunojo 
kaklo. Motina paskendo 
skaudžiose ašarose ir rau- 

ir širdingai mal-

imtų vaikelių vietą: jūs neturite kolegijos už
baigimo atestatą, bet jūs daugiau žinote, ne
gu visi kolegijų profesoriai skersai ir išilgai 
mūsų šalies, kurie dar visiškai nežino, kodėl 
jie šioje žemėje gyvena ir kur beeiną.

Gal esate tasai gatvės valkata, toji ilgoje 
žmonių virtinėje belaukianti senelė gauti sa
vo duonos kąsnelį, o gal anas našlaitukas naš
laičių namelyj, bet kadangi jūs žinote, kad 
Dievas jus sutvėrė ir jūs tuo tikėjimu gyve
nate, jūs žinote daugiau už Einšteiną — tūks
tantį kartų daugiau, nes žmogus mokąs kaip 
savo galvą dangun įkišti yra išmintingesnis 
už mokslininką, žinantį visą dangų savo gal
voje.
'Jūs nesate tie mūsų šalyje gyvenantieji 

radikalai arba griaują gaivalai — radikaliz
mas ir patriotizmo stoka nepareina iš aukš
to, bet iš žemai.

Kur tarp tikybinių grupių randi didžiausį 
teologiško ir visuomeniško radikalizmo laips
nį, jei ne gausios užmiesčių bažnyčios? Šie 
jums sakė, kad Kristus nesąs Dievas; jie 
jums pasakė, kad atsiskyrimas yra geras da
lykas, ir jie, pasirinkdami tarp barbarišku
mų, jumis mokino neapkęsti fašizmą, bet ne 
komunizmą tuo pačiu atvėjumi.

Iš jūsų paprastųjų žmonių tarpo Pasaulio 
Išganytojas išsirinko savo Apaštalus; jūsų 
tarpe Jis dirbo kaip dailidė; Bažnyčia iš jūsų 
tarpo ypač pasirinko savo Apaštalus; jūsų 
tarpe Jis dirbo kaip dailidė; Bažnyčia iš jūsų 
tarpo ypač pasirinko savo apaštalus ir šven

K

: Teismo nusprendimo raš- 
toiio tuvį būti karaliaus 
rankose, ir priežastis ko-! 
dėl jos sūnui yra skiriama! 
mirties bausmė turi būti 
aiškiai ant rašto paženk
linta.

Po pietų saulutė pradėjo 
pamažu leisti savo spindu
lius į vakaro miegus, kuo-

Įkaičio motina atėjo į advo
kato namus. Surašęs jos 
prašymo laišką, ji grįžo 
atgal į teismo namus, bet 
nelaimėje teismas jau pa
sibaigė ir durys buvo san
dariai užrakintos. Susirū
pinusi motina nežinojo ką
daryti. Netekus vilties, ji!vienuolis girgždančias ą- 
t___ ! •_____ • __ ______ i • J_ i™kankinančiai grįžo atgal į 
namus ir kelyje praėjo ste
buklingą Šv. Antano Pran
ciškonų šventovę. Užėjo į 
vidų truputį pailsėti ir sy
kiu supinti dar kelias aša
ringas maldavimo maldas. 
Atsiklaupus prie stebuk-

“Jūsų malonybe, prašau.- 
pasirašyti dokumentą! 
Jaunas žvejys pasmerktai 
mirtin, kadangi jis buvo 
atrastas pas kūną negyv 
žmogaus. Visi įrodynt 
pasmerktinai jį apkalti 
nors aš žinau, kad jis 
kai nekaltas”.

“Gaila”, atsakė kara 
“tame dalyke nieko 
lesiu pagelbėti. Te 
duoda sprendimo ir

žuolines vienuolyno duris 
uždarė. Vieninteliai pa
guosta ir laikinai nura
minta, ji paliko vienuoly
no takus ir sunkiai vilkda
ma nuvargusias savo ko
jas grįžo atgal į savo pa- 
krantinį namelį prie ežero.

tuosius; ir iš jūsų tarpo dabar Bažnyčia ieško 
tos druskos, kuri atnaujins žemės veidą, ka
da netikra išmintis be Dievo užbaigs savo 
naikinančią valandą.

Jūsų dorybės — paprastųjų žmonių dory
bės pasauliui dabar reikalingos, o ne šviesuo
menės visokį klaidingi išsisukimai; net jūsų 
pasilinksminimai — paprasto žmogaus pasi
linksminimai yra mums reikalingi, kad mus 
prie sveiko proto atvestų, o ne intelektualių 
landžiotojų susijaudinimais.

Viršžmogio dienos jau suskaitytos; jis 
miršta Europos karo laukuose. Paprastojo 
žmogaus valanda aušta, nors ir šviesuomenė 
vadina jus nemokšomis, tas jūsų nežinojimas 
turi gražius nekaltumo vidinius įžvelgimus— 
intuicijas; jūsų nežinojimas yra ta beprotys
tės rūšis, kurią Šv. Povilas sako Dievas vadi
na išmintinga.

Nes kada savyje išmintingi prikalė Jėzų 
prie Kryžiaus ir paskui piktžodžiavo ir išjuo
kė, tai buvo vienas iš minios paprastas karei
vis, kuris pažengė pirmyn ir tarė: “Tikrai ši
tas buvo Dievo Sūnus” (Mat. 27, 54).

Tokio tai regėjimo mums šiandien reika
linga. nes žmonės mato, kad tiesa išgelbės 
pasaulį, kuomet politikeriams ir ekonomi- 
kams nepasiseks.

Bet ką mokyti darys, tikrai išmintingieji, 
inteligentai — o ne šviesuomenė? Jie jums 
tarnaus.

Ir lai ne vienas iš jų jaučia, kad tai esą 
žemiau jo kilnumo, nes argi gali jis užmiršti,

singa”.
“Galiu prisiekti už ne

kaltumą savo jaunuolio**, 
| tarė vienuolis su tokiu tik- 
įringumu, kad padarė ka
raliui didelę įtekmę. “Mel- 

■ džiu jūsų malonybe, pasi
rašykite čionai po motinos 
prašymo”.

Karalius laisvai pasiekė 
į ranką savo rašomąją ge
rovės plunksną, bet atsar
giai apgalvodamas susi
laikė ię paklausė vienuolio: 

Tęsinys 5-tame pusi.

kad Mokytojas, Pati Dievo Išmintis, atėjo že
mėn mokydamas mažus vaikučius ir žvejus.

IV PERSKYRIMAS
LAISVAMANIS IR ATŽAG

Du labiausiai šiandien išnaudojami i 
apsimąsčiusiai vartojami žodžiai yra “lai 
manis” ir “atžagareivis”.

Šie pavadinimai įsigyvena kada karas, re
voliucijos, arba depresijos sudrumsčia įsteig
tą santvarką. Jie gimsta iš staigių politinio, 
ekonominio ar visuomeninio gyvenimo eigos 
permainų.

Permainoj slepiasi du elementai: pirma, 
■dalykas, kuris mainosi arba keičiasi, antra, 
tas, kuris ne; kitais žodžiais pastovi ir nepa
stovi dalykai sudaro permainą.

Pavyzdžiui, kada sutinki per dvidešimts su 
virš metų nematytą draugą, jam tuo jaus sa
kai: — “Kaip tu pasikeitei”. Jei šis žmogus 
nebūtų tas pats asmuo, kuris buvo prieš dvi
dešimts metų, nežinotumei, kad jis pasikeitė. 
Kitaip sakant, negali pažinti permainoą^be 
nesikeičiančio dalyko.

Atžagareivis ir laisvamanis tiek turi ber 
dro: jie nepažįsta pastovumo ir permain 
kartu. Vieną atmesdami kitą pripažins. Atž 
gareivis paneigiant permainą, pasirenka 
pastovumą, ir laisvamanis atsižadant pasi 
vumo imasi permainos.

Abudu esti kraštutininkai, ir būdami to 
klysta.

(Bus daugiau)
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Bomberis palieka žemę...

KALĖDOS ; o kunigai kalbėjo apie kalėdinių \
šį metą anksti pradėta ruoš- trijų mišių prasmę.

tis prie linksmos Kalėdų šven
tės. Bažnyčia buvo išpuošta tre
čiam advento sekmadieniui. An
tanas Ivoška su savo padėjėjais 
dirbo dvi nakti. kad iškabinti 
vainikus ir pastatyti Betliejų. 
Novenos maldininkai atsilankę 
pirmadienį ir antradienį jautė 
Kalėdų nuotaiką. Vargonais bu
vo grojama kalėdinės giesmės.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

les ir kitų kolonijų lietuvių. Nė- 
ra galimybės visų geradarių 
vardus čia paminėti, nes ir pla
čiausio laikraščio puslapiai ne
patalpintų visų rėmėjų vardų.

Dėkoju širdingai netiktai sa
vo vardu, bet visos Los Ange
les lietuvių - katalikų parapijos, 
visiems, kurie mums pagelbėjo- 
te įrengti bažnyčią, kleboniją ir 
seserų namą. Atsilyginti už jū
sų pagelbą kitaip negalime, 
kaip tiktai melsdami Dievą, kad 
Jis jums šimteriopai atmokėtų 
savo malonėmis. Atlaikiau už 
visus geradarius iškilmingas

šv. mišias; per visą mano gy
venimą nepamiršiu maldauti 
Dievą, kad Jis globotų tuos, 
kurie mums suteikė pagelbą.

Pirmutinę dovaną 50 dol. War 
Bond gavo Anne McOskee, San 
Pedro, Calif. -Antrą — 10 dol. 
gavo Mykolas Jankauskas, Har- 
rison. N. J. Trečią 5 dol. — He- 
len Peters, Chicago, III.

Dar kartą visiems gerada
riams širdingai dėkoju.

Prelatas J. Maeiejauskas. 
2511 — 3rd Avė..

Los Angeles 16, Calif. 
Tel. PArkway 7645.

Linksmų Šv. Kalėdų

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Office Tel. SOUth Boston 0948

skolą mokėti, nes mano amžius 
(77 metai) mane ragina pasi
skubinti su skolos numokėjimu. 
todėl laiškais kreipiaus į visus 
mano senus pažįstamus, siusda
mas knygutes, ir neapsirikau. 
Mano geradariai netiktai pri
siuntė už knygutes pinigus, bet 
dar magaryčių pridėjo: buvo 
tokių atsitikimų, kad vietoj 25 
centų prisiuntė po vieną dolerį. 
Tokiu būdu susidarė gana dide
lė pinigų suma. O vietiniai ma
no parapijiečiai subruzdo ne
tiktai knygeles pirkti, bet daug 
dalykų aukavo “bazarui", o per 
bazarą negailėjo centų bažny
čios naudai. Buvo ir tokių, ku
rie kelias dešimts dolerių pra

bai dolerių, o dar reikėjo kaipo, į,acj man pagelbėti. Todėl 
ir įvyko stebuklingos pasekmės, 
kad netiktai visą bažnytinę 
skolą “Pacifike nuskandinau”, 
bet dar (400) keturius 
dolerių įdėjau į banką, 
bažnyčios statybai.

Šiandiena nukrito 
galvos vargas. Ne 
nuopelnas, bet gerų

Bernelių šv. mišios bus atna
šaujamos sekmadienį, vidurnak
tį. 11:30 vai. didysis bažnytinis 
choras giedos Kalėdines gies
mes. Mišios pagarsintos Kalėdų
šventei sekančios: 7, 8. vaiku-' 
čių 9 vai.. 10. iškilmingos 11 v. Į 
ir paskutinės 12:10 vai. vidur-< 
dienį.

Šventės dėlei kitą savaitę No
venos pamaldos įvyks ne pir-' 
madienį. bet antradienį ir tre
čiadienį. Ta pati tvarka bus lai
koma ir Naujų Metų savaitėje. 

Prieš Bernelių mišias alto
riaus tarnai turės procesiją pas 
Betliejų ir giedos Adeste Fide- 

' les. Tai yra įspūdinga įžanga į 
Kalėdų iškilmes.

Kun. dr. Bružas, kurs veda 
adventines misijas sakys pa-

fe 
fe 
fei ------------------_--------------- . . . .. .....
fe’Franklm Sąuare ligoninės J ren»u lr Paciam -vventl ir isl'
į Taipgi Morta Keidošienė iš lėto Į bažnytinį inventorių. T_;

JUOZAS ir MARIJONA BERNATONIAI. Savininkai fe " ■ * - - - .man nors Kalifromios oi

So. Boston. fe.
________________ KI
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Juozas Kasnskas
Ine.

Laidotu vi ą 
Direktorius

Į Patarnavimas Dieną ir Naktį 
! 602 Washington Blvd 
i BALTIMOP.E 30, Md.

Tel. Lesington 8595
> Limosinai dėl visokių reikalų

J
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fe 725E.7thSt.,
fe..

Linksmų Šv. Kalėdų

Joe’s Markei

Cor. N. St.,

Nemanykite, kad visi Kalifor
nijos gyventojai visai laimingi, 
yra ir tokių, kurie ir sotūs ir jų 
nevargina šaltis, bet jų laimėj 

j nevisai pilna, jei skolų našta

Laimingi tie žmones, kurie] 
gyvena Kalifornijos Valstybėje.

Į Nors šiandiena yra gruodžio 
įmėn. 15 d., bet Kalifornijos gy-Į 
ventojai vaikščioja lengvai ap-, 
sirengę. kuone puspliki; seniai slegia. Štai iki šiol aš ir nepa
sėdi ant “porčių” kaitindami sa- ragavau laimės pilnumoje.’ nes 
vo kaulus, o jaunų pilni Pacifi- mane kankina mintys, kas su
ko pakraščiai, norėdami naudo- mokės tą skolą, kurią užtrau- 
tis ir žiemos metu sūraus van- i kiau perkant namą, kuriame į- 
denio maudynėmis. , rengiau bažnyčią. Skola buvo

,-----------------------------------------  didoka, įimant dėmesin mūsų
moksią per Bernelių mišias ir Į parapijiečių būrelį ir atsižvel- 
visas kitas mišias Kalėdų dieno- giant majio amžių. Užtraukta 
je. i skola buvo (6000) šeši tūkstan-

i ----- - -

! naujakuriui pradėti nuo “bliū- 
Ona Pečiulienė grįžo namo išĮdelio ir šaukštelio”, viską į- 

fe Franklin Sąuare

NUOTRUPOS
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

George C. Siukas
Portra.it, VVedding a.nd Group — PHOTOGRAPHER

Teiephone SOUth Boston 2029

453 Broadv/ay, So. Boston, Mass.

t 
I 
f
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W. Broadway, So. Boston, Mass. •;
RES. 37 ORIOLE ST., W. ROXBURY. MASS.

Tel. PARkway 1233-W -J
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LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

WILLIAM ZINKEVICZ
RETAIL & VVHOLESALE GROCERIES

Lietuviai, eikite pas savuosius. Pas mus yra didelis 
pasirinkimas visokių valgomų produktų, švariai užlaikome, 

su malonumu patarnaujame.

17 Arthur St.,
Tel. 2254-M Montello, Mass.

Tai
Juzė Baraus-'man nors Kalifronijos oras ir 

j vaisiai buvo malonūs, bet skola 
'mane vargino, nes nei vienas iš 
Į parapijiečių nepasiėmė ant sa
vęs atsakomybės skolą grąžinti 
ir nuošimčius mokėti.

! 1942 metais išvažiavau į ryti-
i nes lietuvių kolonijas su misi
jomis ir ta proga vakarais ro
dydavau judamuosius paveiks
lus, kad šiek'tiek surinkus pini
gų numokėti bažnytinę skolą, 
kuri mano gyvenimą drumzdė. 
Nors nemažai turėjau vargo 
nešioti reikalingas paveikslams 
rodyti mašinas ir gerokai para-

šimtus 
naujossveiksta namie.

kaitė irgi baigia taisytis po 
sunkios operacijos.

Pranė Adomaitytė paėmė sau
už vyrą jūreivį Sessa. Kun. An
tanas Dubinskas priėmė jų nau
jo gyvenimo įžadus. Sveikiname 
naujavedžius. Ilgiausių metų į nes lietuvių kolonijas su misi- 
abiem!

Parapijinė mokykla pradėjo 
kalėdines atostogas penktadie
nį, gruodžio 22 d. šįmetą

I jos gan trumpos. Mokykla pra-
7i sidės sausio 3 d.
fe- Kurie ateina į misijas,

džiaugiasi kun. dr. Bružo pa-
| mokslais. Bažnyčia nėra per- gavau pašiepimų, vienok nepai- 

!;• pilna, bet gan gražus skaitlius j siau ant to ir ketvirta skolos 
!; atsilanko rytais ir vakarais.! dalį (1500 dolerių) numokėjau. 
-ij'Misijos baigsis Kūčių dieną. F ' ---- ’

bus

nuo mano 
mano tai 
Los Ange-

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką.

GIEDU DAINELĘ..

Giedu dainelę, savo giesmelę 
Apie rūpesčius, vargelius. 
Lietuvos Krašto, ne taip iš rašto. 
Giedu senųjų žodelius.
Kaluai ant kalnų, o ant tų kalnų 
Kalnai ir maži kalneliai.
Tenai Lietuva, per amžius buvo. 
Kaip sako mūsų seneliai.
Ūžė, braškėjo, medžiai nuo vėjo, 
Ten kur lietuviai gyveno. r 
Ten miškai snaudė, ten lokius 

gaudė,
Kasdien lietuviai, iš seno.
Ir labai buvo plati Lietuva, 
Daug ana žemių įgijo.
Šiaurėj Baltmarės, pietuos 

Juodmarės.
Lietuvą aprubežiavo.

Ant smėlio kalno, ant pilekalnio 
Aržuolai švęsti kerėjo.
Ir tie dievaičiai, kokius žemai

čiai,
Kokius Lietuva turėjo.

i Kijevos rusai, latviai ir prūsai, 
Gudai ir pikti totoriai, 
Mumis pažinę, vainiką pynė 
Lietuvius gerbė padoriai.

Islington, Mass.
Tel. Dedham 1304-W

Pranas Gerulskis, Sav.
■ ' T • * < * ’ ? » .

Namų Telephonas Dedham 1304-R

fe Grafton Avė
i
£

Linksmų Šv. Kalėdų
Bet šįmet nusistačiau užbaigti

Povilas Bushmanas
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Broadvay Markei
Teiephone SOUth Boston 3591

BROADVVAYLINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

1

i

Amžiai sukako, kaip seniai sak ? 
Lietuvai bėdos atėjo.
Ji sudraskyta, valdžia išvyta, 
Daugelį kraujo pralieji...

(Iš “Iš. Dr-gas”)

visi

^ishinj^ou a CVįerr^ &*ristrnas

(Pirmiau buvo PETRO ČAPLIKO)

208 W. Broadvvay, So. Boston,
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

324 W. Broadway, So. Boston
Tel. ŠOU 5104 — — Massachusetts

v

Geriausi likeriai, vynai ir alūs.

W. J. Chisholm
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephor.e:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 628619 Arthur St.,

Petras Jarvis Tavern

fe Tel. COLumbia 6702 
fe.

3 f
Dorchester, Mass.
____________ ||

fe
fe
fe 387

Silver Cafe, Ine
S. ZAVADSKAS, Savininkas

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Kviečiame atsilankyti kaip vyrus, taip ir 

moteris.
Kas norite gražių kalendorių, mes 

su malonumu Jums duosime.

Kalėdų Sveikinimai nuo
1 
?i

i &
♦icSO. BOSTON, MASS. į

STEVE NAUDŽIŪNAS

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ fe! 
fel
b

?
fe

So. Boston, Mass. fe

Seniausias real estate ir insurance agentas 
Bostone ir apylinkėje.

£ 332 W. Broadway

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

John’s Hardivare
Paints, varnishes, wallpapcrs and plumbing 

supplies.
412 W. BROADVVAY

Tel. ŠOU 3835 So. Boston, Mass.

Montello Package Store, Ine.
ir jo managerius ANTANAS YANKCNAS. nuoširdžiai 

sveikina visus savo kostumerius ir rėmėjus ir linki 
linksmiausių švenčių.

Tel. Brockton 7748

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis
kite mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

WORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

Man labai malonu užkviesti savo drau- 
gus ir pažįstamus atsilankyti pas mane, ne- j! 
senai nupirktoje nuo Petro Chapliko vietoje. 
Turimi visokių likerių, vynų ir alaus. Patar- J;

X 
navimas malonus ir mandagus. $

________ __________________________________________________ 1

Portra.it


Penktadienis, Gruodžio 22, ’44

Adeste Fideles
Pradžia 3-čiame pusi. žodžiais paliko kambarį. 

“Iš kur pats? Kur tavo vie- Visas šis ivYkis padarė ka- 
nuolynas?” i raliui didį įspūdį. Jis po

“Kretingoj maldos vieta, k.e^s kartus bandė sūgnž- 
tai mano numylėti Lietu- Pr.^
vos namai”, tarė nužemin
tai vienuolis.

“Jei ir pasirašysiu ant silankymo 
paduoto dokumento”, tarė J?™T!
karalius, “bus pervėlu, nes 
jo mirties bausme šį rytą 
skiriama”.

“Tiesa, laikas brangus ir . XT
negalima jo aikvoti vėl- vier}u°lis įėjo pas jį . Ne-I 
tui”, atsakė vienuolis, “bet ^e^amas ^Siau laikytu 
pasistengsime kaip nors savyJe ^4 smalsumą, jis: 
prižiūrėti, kad dokumen- pasišaukė savo raštininką 
tas būtų į tinkamas ran- ir visus ^arnus ir Paeihm 
kas perduotas. Tik keletą pasikalbėjęs su jais, suzi- 
žodelių padėkite ant popie-i*10?0’ ne v^enas jų 
rio”. Karalius atliko pra- aP^e svečio apsilankymą 
šytą malonumą, ir vienuo- nežinojo. Po visą palocių 
lis su keliais mandagiais sąžiningai ieškojo svetimo

pasistengsime kaip nors

minė, kaip jis prie vaka
rienės stalo įsakė tarnams 
nieko neleisti į jo kabineto Į 
kambarį. Kaip tas šventas!

; savo darbo, 
bet išsklaidytos mintys ir 
prisiminimai vienuolio ap- 

sužavėjo jo

■ » »>

m
r. **

•v

ir visus tarnus ir paeiliui

IŠLAISVINTA Alsace-Lorraine sostinė Strasbourg. Aikštėje matosi A- 
lijantų motoriniai vežimai. Nuo bombų sprogimo namų langai išbyrėję ir 
kaikurie namai apgriauti.

Say Merry Xmas to Your Budget -
With A & F Super Savings 1

GRAPES
J 9'

Pascal Celery B CH 29' 
Hubbard Squa$h 2 7C 
Mixed Nuts u 54' 
Carrots «9'

CALIFORNIA 
FIRM PLUMP 

EMPERORS

13

s ui

AP
ttKVICE jjk

Skop •••
Ali A-4. P Food Stores will dose at the 
usdai hour on Fridą y and Saturday 
evemngs. ______________

M'INTOSH APPLES 
f SWEET POTATOES 

MOTT’S CIDER c 

YELLOW ONiONS 
[: TEXAS SEEDLcSS-'J/7T
į GRAPEFRUIT 3 o 25c 
F- U. S NO.5! MAINE 

L POTATOES

S'’. '

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS ’

Auksinis Ir Sidabrinis Jubiliejus 
Parapijos Ir Jos Klebono

Scranion, Pu. — Sekmadienį, i Hafey. D. D., šv. Juozapo lietu- 
gruodžio 17 d., Šv. Juozapo lie-| tuvių parapijos choras, vado

vaujamas muziko A. Bulevi- 
čiaus, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Kun. J. Andriuška, vietinis 
parapijos vikaras, pasakęs į- 
žanginę kalbą, perstatė toast- 
masteriu kun. A. J. Sinkevičių. 

Sveikinimo kalbas pasakė J. 
E. vyskupas William J. Hafey, 
D. D., Scrantono mayoras How- 
ard A. Snowdon. VVilkes Barre 
(Pa.) mayoras Con McCole, 

Kun-

tuvių parapijoj įvyko nepapras
tos iškilmės, būtent, parapijos 
auksinio jubiliejaus minėjimas 
ir taip pat tos parapijos klebo
nas prelatas J. V. Miliauskas 
minėjo savo amžiaus auksinį 
jubiliejų ir kunigavimo sidabri
nį jubiliejų.

Tą dieną Šv. Juozapo lietuvių 
į par. bažnyčioje įvyko iškilmin
gos pamaldos. Prieš tai visa pa- 

Į rapija. draugijų nariai ir mo
kyklos vaikučiai atliko dviejų 
savaičių rekolekcijas bei misi
jas. kurioms vadovavo ir pa
mokslus sakė misijonieriai kun. 

.Geraldas. C. P., ir kun. Gabrie- 
|lius, C. P.

iI

Kalėdosžmogaus, bet niekur pėd
sakų vienuolio nebuvo ga-’ 
Įima surasti.

Karalius sekantį rytą, 
. pavalgęs pusryčius, nuta
rė nuvažiuoti į pažymėtą 
vienuolyną ir bandyti visą 
tą neaiškumą ir paslaptį 
išrišti.

Kartuvės, ant kurių jau
nikaitis bus kariamas, jau 
buvo stangiai sukaltos ir 
nelaimingojo jaunikaičio 
padėjimas nepavydėtinas. 
Jaunas prasikaltėlis nera
miai savo kalėjimo kam- 

: barelyje laukė kol sargas 
pašauks jį liūdnai žings
niuoti į savo mirties vietą, 
ir vietoje, kad įeitų sar
gas, tarpduryje stovėjo 
karalius. Karalius jauni
kaitį išgelbėjo iš mirties 

i nasrų. Motinai buvo didis 
i džiaugsmas, kuomet ji ga- 
i Įėjo dar kartą, uždėti savo 
rankas ant savo -sūnelio 
kaklo ir jausmingai jį ap
kabinti ir prispausti prie 
savo širdies.

Aušroje dienos valsty
bės advokatas, atėjęs į sa
vo raštinę, ant stalo rado 
padėtą karaliaus pasirašy
tą dokumentą,

Besklaidydamas vidurnakčio tylą. 
Netikėtai tik varpas prabyla 
Ir, kaip muzika, skamba meiliai;
Įsiklausė jo erdvės aptemę. 
Prisikėlė iš įmigio žemė, 
Nuo žmonių bedūluoja keliai.
Lyg šešėliai, nakties glūdumoje 
Jie keliauja, baltai apšarmoję, 
Ir nudžiugę jiems šviečia skruostai. 
Nesuskaitomos minios jų slenka. 
Bažnytėlę senutę ir menką. 
Kaip bitelės, apspito šimtai.
Be vilties tiek dienų jie kentėję,
Į užgimusį Kristų atėję, 
Atsiklaupia su meile gilia. 
Ir grynesnė už krištolą tyrą 
Jiems gaili ašarėlė nubyrą, 
Kada guodžiasi savo dalia.
Kūdikėli, skurdžiai paguldytas, 
Tu paguoski širdis pravirkdytas, 
Pažiūrėk, jų apstoję pulkai;
Į laimužę jie pametė kelią,
O suvargusios širdys taip gelia, — 
Tu tik vienas jiems, Jėzau, likai...

V. St-nis (“A.”)

kun. V. šimkonis. kun. J. 
dreskas. p. P. Putirskas.

Dainavo pp. M. Kizytė 
Darlienė, akompanuojant p.
Šidlauskui. Dainininkės ir 
kompanistas buvo atvykę spe-

ir B.
T.
a-

Iškilmingas šv. mišias atnaša-j daliai iš Nevv Yorko dalyvauti 
vo J. E. vyskupas 
Hafey, asistavo kun. J. Inčiūraj 

; ir kun. A. Ežerskis. Pamokslą 
; pasakė kun. M. Pankus. New 
Britain (ConnJ lietuvių par. 
klebonas. Taipgi trumpą pa
mokslėlį pasakė J. E. vyskupas 
Hafey.

Pamaldose dalyvavo apie 25 
kunigai, seserys vienuolės ir 
tūkstantinė lietuvių ir svetim
taučių minia. Šia proga gautas 
Jo Šventenybės Popiežiaus Pi- 

jjaus XII sveikinimas ir apašta- 
1 liškas palaiminimas parapijos 
Dvasios Vadams, visai parapi
jai. draugijoms, mokyklai ir 
seselėms per J. E. arkivyskupą 
Amleto Giovanni Cicognani. 

i D. D., Apaštališką Delegatą. 
jtVashington. D. C.

I

Ii * * *šioje programoje.
Prelatas J. V. Miliauskas, ju

biliatas, pasakė gražią kalbą, 
dėkodamas visiems už sveikini
mus. linkėjimus, ypač iš toliau 
atvykusiems svečiams. Taipgi 
dėkojo pasidarbavusiems iškil
mių ruošime.

Vakarienės programos užbai
goje maldą atkalbėjo kun. S. A. 
Dobmas.

Šių jubiliejinių iškilmių progą 
nuoširdžiai sveikiname Prelatą 
Juozą V. Miliauską ir prašomą 
Dievo, kad jį laikytų ilgiausiu 
metus geriausioje sveikatoje!

MINERSVILLE, PA.

šv. Pranciškaus lietuvių 
pijos parapijiečiai ruoši 
nią vakarienę Naujų I 
karą, parapijos svetai 
gražia programa kun. 
rą Rakauską pagerbti, jo 5 mg.-, 
tų darbuotės proga šioje para
pijoje.

Šios parapijos klebonu yra 
kun. Kazimieras Klevinskas.

Kviečia visus dalyvauti ruo
šiamoje vakarienėje Naujų Me
tų vakare. Parapijietis^

plyčią. Karalius praėjo pro stojo ir užgiedojo “Te 
vieną ir kitą altorių. Pas- Deum Laudamus”. Tuo 
kiaušiai sustojo prie di- tarpu kiti vienuoliai užde- 
džiojo koplyčios altoriaus, gė altoriaus žvakes ir pra- 
kuris buvo pašvęstas Šv.! sidėjo palaiminimas Šven- 

--- Sakramentu.
senas

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
6 vai. vakare. Jermyn viešbu- 

tyj įvyko jubiliejinė vakarienė, 
kurioje dalyvavo J. E. vyskupas 
VVilliam J. Hafey, D. D., apie 
40 svečių kunigų, daug profe
sionalų. draugijų atstovai ir 
bendrai parapijiečiai.

Vakarienė pradėta malda, ku
rią atkalbėjo J. E. vyskupas

kuriame;Antano garbei. Pakėlęs a-ičiausiuoju
buvo įsakyta paleisti jau- ■ jįs pastebėjo kaip alto- Vienuolyno bokšte 
nikaitį is kalėjimo ir teis- rįuje gv. Antanas linksmai varpas savo aidingu vari- ■ 
mo ąukaltinimo. Jis pa- į jį žiūrėdamas, dangišką- niu liežuviu skelbė kaimy-j 
mano Irorl vianoc ič tarnu - r ___ ___ :i_: T?-- ■____ j-: ______________ —: i

YEUOV/

TURNIPS
CLUSTE3

RAišiNS

l83c I

15b£
Visit our fresh fruit and vegetable department for
values for vour holiday tab’e. Nuts. figs. cluster raisins. sweet cider 
and juicy Florida oranges ail available for your selection.

59c 7k°gz35c
outstandmg

CHICKENS
FANCY MILK-FED ROASlING , K C

- 4’/ TO 51/! POUNDS

1F0WL FANCY MILK-FtD

QDf||| EDQ TENDFR YOUNG MILK-FED 
DnUILEnd 2l to 3l pojnds

f PICKWICK FRANKFORTS 39c | 
| BOLOGNAo MiNGED HAM 29c į 
S* NEW. CR1S? " FANCY LA?; •

u41‘
43c

LE11Cf Sauerkraut
,• \ «- 
Į, X- ■ -1 >

r Cottage Cheese

; GOD FILIETS
iS18c

CAPE

Mackersi
fxt?a ląšge’ g?:/;

Shrimp

FRESH SKINLESS

lb15c 1

-t 43c į

37c’
.M AR VĖL

5TBFFING 
5RUD

f o: a roai noiida/ ::ca? ..

Jane Parker GARK
FRUIT CAKE 

oa^52co^1,09 
5L8SIZE-2.39

CAN 9^

dexo 
Crisco 
Spry 
Ivory Soap

PURE ✓EGF.IAS’.C 
SHORTENiNg

NO PCINTS 
NEEDED

NO PO’NTS 
NEEDED

SfRVt A & P COFFEE . .
A cup o* ęoed

RED CHK1E
COFFtt

BOMAt
COFHE

f*' Z —-—-k — AIa :iZAr’ ‘''i1
UlilgCl Ale Brv-ra<cs-coot-.

CranberrySauce SPRAY 

Beirs poultry Seasoning 
Cake Flour OEPENDABLE 

Vaniila Extract ANN PAGE 

Green Beans 3 NO POINTS 

Salad Dressing SULTANA 

Royal Chocolate Pudding p«g 6c ; 
One Pie Squash NO FOINTS 

Blackberry Preserves 24c I 
Evap. Milk 3 27c 1

lb22c eb3s 63c f 
r24c ds 68c 1 

lb24c 68c J 
3caar^29c J 

GREAT ATLANTIC & PACIF’C TEA C0.14m» 
Ali prices subject ic market charaes. We iei«rv« th« riohtto iimit auantitiM.

manė, kad vienas iš tarnų 
padėjo raštą ant stalo ir 
nueidamas sau niekam a- 
pie tai nepranešė. Nelauk
damas, jis skubotai pa
griebė raštą ir nusiskubi
no į kalėjimą. Tiesa pa- 

I sakius, buvo pilniausiai į- 
sitikinęs, kad ras jauni
kaitį mirusį.

Palikęs kalėjimą, kara
lius nusiskubino į vienuo
lyną. Jis pageidavo, kad 
vienuolijos perdėtinis leis
tų jam surasti pereito va
karo svetį. Jis panorėjo, 

ikad visi vienuoliai kuni
gai ir broliai susirinktų į 
valgyklos kambarį ir perė- 

; jęs visą eilę vienuolių galė-
■ tų išsirinkti apsilankiusį 
savo svetį. Nustebo perdė-1 
tinis ir lyg pasiteisinamai' 
aiškino, kad jam nežino-j 
ma, kad kuris nors iš vie-; 

Įnuolijos narių pereitą nak-' 
Įtį būtų išėjęs iš vienuolyno'
be jo leidimo. Karalius 

I nuosekliai peržiūrinėjo vi
są eilę vienuolių ir žvilgs- 
ningai akimis peržvelgė 
kiekvieno veidą ir, nema- 
tydamas savo geistinojo 
žmogaus, pasakė perdėti- 
niui ir visiems vienuoliams

- įkas įvyko jo skaitymo ka-
■ binete pereitą naktį.

Vienuolijos perdėtinis, 
žmogus jau ne jaunų metų 
ir prityręs gyvenimo daly
kais, patarė karaliui susi-! 
rasti jaunikaičio motiną ir 
su ja plačiau apie visą tą 
dalyką pasikalbėti.

Tuo tarpu karalius, buvo; 
pervedamas po visą vie-! 
nuolyną, ir jo kambarius 
ir galutinai apsilankė į ko-

ja šypsena jį sveikino. Ka-1 nystėje džiaugsmo gies-1 
ralius pradžioje nusigan-jmę. Varpininkai vienuo-! 
do, bet tuojau pažinojo;liai, įlipę į patį bokšto dan-i 
savo žmogų ir vienuoliams i gų, sujudino visus tirštai; 
rodydamas į aukštai įsta-! apdulkėjusius vargoni-1 
tytą statulą, tarė: “štai -nius varpus ir leido į oro Į 
žmogus, kuris mane perei-į bangas Kalėdų “ADESTE 

j tą vakarą aplankė ir pra-1, FIDELES’’.
šė, kad išgelbėčiau jauni- Rusų užgniaužta Lietu- 
kaitį iš mirties bausmės”. !Va šiais metais negalės 

Vienuoliai parpuolė ant laisvai reikšti savo gilių į- 
Į žemės, garsiu ir maldingu Įsitikinimų, bet pati Kre- 
balsu sušuko: “Stebuklin- tingos žemė, atsikėlusi a- 
gas Padvos gyventojas už-' šarų prispaudimo metais, 
tarė už nelaimingą žmogų.; neš pabėgėliams, kas įvy- 
Kalėdos bus linksmos, nes ko tais laikais, kada Pran- 

i ramybės kūdikėlis atnešė ; ciškonai laimingai kėlė Šv. 
.vienai šeimynai džiaugs-j Antano garbę ir sveikino, 
i mą ir laimę”. I jo stebuklus, paliktus A-

Skubotai vienuoliai atsi-'domo ir Ievos ainiams.

I

v

Ta
l£J

:l

t
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PASISVEČIUOKITE
Pas

BLINSTRUB’S
VILLAGE and GRILL

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

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas D Street Ir Broadway, So. Boston.
Rezervacijas galima užsisakyti

Telefonu ŠOU 4535

- ••

Linksmų Šv. Kalėdų

LINKI VISIEMS KOSTUMERIAMS. DRAUGAMS IR

Savininkai —

K. BUDRECKIS ir V. TAUTVAIŠ

374 Broadvvay, So. Boston,
Tel. ŠOU 9210

Strand Cafe
Į SVEČIUS —

PAŽĮSTAMIEMS ir KVIEČIAME pas MUS VISUS
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Įmosv

įį TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
i SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių— panaujinimo planas. >

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smufl 
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

T. WaSHIKIGTOnI
i i

l Co OPERATIVE BANK
4 30 BROADVVAY • IOUTR BOSTON

—
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ir dukterį Agnietę.' 
ir gyv. Stoughtone. 
atminties velionis 

katalikas ir Bažny- 
Lai ilsisi ramy-

iš-
sa- Henry Šilanskas, gyv. pas sa

vo tėvus, 8 \Vater St.. grįžo iš 
Anzio sužeistas, ir gavęs Purple 
Heart. Šiomis dienomis garbin
gai paleistas iš tarnybos.

Steponas Simonavičius atvy
ko iš Proviaence, R. I. ir pralei
do keletą dienų pas savo tėve
lius. gyv. 90 Perry St.

p. Apalonija Savickienė, gyv. 43 
Park St., Stoughton, praeitą 
savaitę išrinkta pirmininke 
Stoughton Visifing Nurses As- 
sociation.

naujų |

- -'‘1

GZRDEZ7 LIETUVIU 
KOLONIJOSE

’ duota atskaita iš įvykusio pa
rengimo.

Įvykusiame LDS S kps. susi
rinkime. atstovais į LDS Seimą 

.. įvyko Moterų Sąjungos išrinkti šie nariai: H. A. Pleka- 
vičius. P. Radaitis. A. Zavec- 
kas. A. Vinciūnas. J. Mockevi
čius. J. Puzinas, M. Norbutas. 
B. Žilienė. B. Jakutis. V. Jaka- 
vičius ir A. Vaisiauskas. Komi
siją dėl šeiminio parengimo su
daro šie: A. Zaveckas, B. Jaku
tis ir kuopos pirmininkas P- Ra
daitis. Nežinia kiek komisija 
pažangos dėl to parengimo pa
darė. bet vis gi laukiame pa
sekmių. Komisija buvo užkvie- 
tus muziką p. M. Karbauską iš
pildyti muzikalę programą bet 
dėl susidariusių kliūčių p. M. 
Karbauskas atsisakė. Taigi ko
misijai tenka pakeisti planus ir 
skubotai rengtis prie paren 
mo su naujais planais.

Sekmadienį, gruodžio 17 d. pp.
Navickų namuose. 24 Weld 
Avė..
27 kp. Kalėdinė pramogėlė ir 
susirinkimas. Sąjungietės viena 
kitai įteikė dovanėles. Kalaku
tą laimėjo Daratukė Kohans- 
kaitė. Dorchester.

KALĖDOS PIRMADIENĮ
šv. Jurgio lietuvių parapijos 

bažnyčioje Bernelių šv. mišios 
Įvyks vidurnaktį. 12 vai.: kitos 
dvejos šv. mišios įvyks tuo pa
čiu laiku, kaip sekmadieniais, 
būtent, 8 ir 10:30 vai. rytą. Ka
lėdų dienoje po sumos bus pa
laiminimas Švč. Sakramentu.

Sveikiname visus ir linkime 
Kūdikėlio Jėzaus palaimos vi
soms šeimoms, o ypač mūsų 
jaunuoliams karo tarnyboje.

CAMBRIDGE, MASS
šįmet, Kalėdose pirmos šv. 

mišios— Bernelių Mišios įvyks 
vidurnaktį 12 vai. Kitos mišios 
bus tą pačia eiga., kaip ir sek
madieniais. Šįmet savo maldose 
gimusio Kūdikėlio Jėzaus pra
šykime pasauliui taikos ir kad 
mūsų tėvvynė Lietuva atgautų 
laisvę ir kad kitose Kalėdose 
mūsų broliai tėvynėje laisvai 
galėtų garbinti gimusį Išgany- 
oją. Taipgi, kad mūsų sūnūs, 
škariavę pasauliui taiką sveiki 
rįžtų į namus.

Jau ilgokas laikas kaip 
Minalgų sūnus, viršyla A. 
nalga randasi Prancūzijoje, 
ledų Švenčių proga, 
liams. kad esąs sveikas ir 
karo daug nenukentėjęs, 
esąs labai išsiilgęs namų, 
nuostabu.

Cambridžiečių dėmesiui' 
dedant Naujuosius Metus 
bininkų radio programa

p.p.
Mi-
Ka- 

rašo tėve-
nuo 
tik

Ne-

Pra-
Dar- • 

. „ bus
transliuojama iš naujos stoties, 
būtent. WESX, Salėm, Mass. 
Šeštadieniais tuo pačiu laiku 
pasukite savo radio rodyklę ant 
1230 ir girdėsite gražias lietu
viškas dainas ir muziką.

Kalėdų Švenčių proga, linkiu 
visiems “Darbininko" skaityto
jams geriausių sėkmių. Lai gi
męs Kūdikėlis Jėzus laimina 

. . , . jus visus ir teikia "Ramvbę Že-biečių susirinkimas. Visi nariai^-. VaIios žmonėms",
raginami dalyvauti, nes bus iš- Jūsų korespondentas -4. D.

Sekmadienį. gruodžio 24 d., 
tuoj po paskutiniųjų mišių, pa
rapijos svetainėje įvyksta klū-

Nuoširdžiausi Sveikinimai 
Kalėdų Švenčių Proga 

nuo LOWELL, MASS

IŠ

Walter's Markei
VVALTER PAULAUSKAS. Savininkas

575 Lawrence St., Lowell, Mass.
TELEFONAS: LOWELL 27361

Šv. Vardo draugijos nariai 
turėjo savo mėnesinį susirinki
mą. 1945 metams išrinkta se
kanti valdyba: pirm. Zigmas 
Stanevičius, Jr.. pagelb. Silves
tras Balkus, protokolo raštinin
kas Tarnas Versiackas, finansų 
raštininkas Mykolas Andriuške
vičius. kas. Ad. Dzedulionis. 
maršalka Vincas Velička. Fede
racijos atstovai: 
siackas ir Vladas 
Ligonių 
Laimutis

Sausio 
draugija turės metinę 
Juiriprip Visi nafiai Hb

dirbtuvę atidarius, bet dėl 
tvarkingo vedimo dirbtuvę 

o uždaryti.

I.- RE12KĖ DĖKINGUMĄ
Kelios savaitės 

vietos laikraštis 
Sun” patalpino 
straipsnį antrašte

' ■: -
*■<

.»

7.7.-7 ž
■: ’ 7-Ų 7 ' ■
5 ; & į

atgal mūsų 
“The Lowell| 
redaktoriaus 
“Lithuania’s 

Case”. Labai prietelingai atsi
liepė į Lietuvos reikalus ir pa
stebėjo, kad Amerikos anglų 
spauda permažai užgiria Lietu
vos reikalus ir permažai prieši
nasi Rusijos komunistų spaudi
mui. Vietos lietuviai begalo > 
džiaugiasi Mr. David Connorsj 
prieteiingumu lietuviams.

Gaila, kad tik mažas būrelis 
susipratusių vietos lietuvių 
reiškė laikraščio redaktoriui 
vo dėkingumo žodį. Kurie pa
siuntė savo padėkos žodį, tai jų 
laiškai buvo talpinami "The Lo- 
well Sun". Pastebėta, kad se
kantieji rašė: vietos vargoni
ninkė p-lė Veronika Dzedulio
nytė. Zigmas Stanevičius, mo
kytoja Agota Dravinskaite, 
vietos Federacijos skyrius ir 
Šv. Juozapo pašalpos draugija.

IŠPAŽINTYS
Stoughtono lietuviai prieš 

šventes gali atlikti Epą;. ’.itį 
penktadienį ir šeštadienį po 
pietų nuo 4 iki 6 va!., vakarais 

|nuo 7:30 iki 9. Sekmadienio va- 
Jkare bus klausomos išpažintys, 
i bet tik vienas kunigas.

Sekmadienį nėra pasnink > 
prieš Kalėdas.

Vidurnaktį bus laikomos mi
šios Stoughtone bažnyčioje ir 

i koplyčioje No. Stoughtone.

KALĖDŲ SVEIKINIMAI
Klebonas kun. W. Gunr., 

kun. Y. Corrozza ir kun. J. Ska- 
landis, sveikina visus lietuvius 
Kalėdų ir Naujų Metų švenčių 
proga ir linki Dievo palaimos.

Henry Seba. Uršulės Julijo
nos Seba sūnus, gyv. 96 Perry 
St.. jūreivis grįžo iš Italijos. 
Parvežė dovanų savo motinėlei. 
Tarnauja laivyne, mirė jo tėvas 
praeitą metą. Dabar atostogau
ja iki 6 d. sausio.

SUNKIAI SERGA
Šiomis dienomis gan sunkiai 

serga Marijona Varanauskiene. 
vietos Federacijos skyriaus pir
mininko uošvė.

Marijona Varanauskiene yra 
viena iš seniausių parapijos 
žmonių. Linkime jai greito pa
sveikimo.

JAUNUOLIAI
80G parapijos jaunuolių, tar

naujančių kariuomenėje, randa
si visame pasaulyj. Jie rašo sa
vo tėvams iš Indijos, Afrikos. 
Olandijos. Belgijos. Prancūzi
jos. Anglijos ir Persijos. Ačiū 
Dievui dar iki šiol nei vieno ne

užmušto ar žalingai sužeisto. 
Žąslietis.

DALYVAVO IU3ELIS
jinese iškilmėse

Uksas Kenstavičius. Lavvrence, 
Šv. Pranciškaus parapijos vika-‘ 
ras. ir vietos svetimtautis kal
bėtojas. Programos dalį išpildys 
vietos Šv. Juozapo parapijos 
choristai, vadovystėje vargoni
ninkės p-lės Veronikas Dzedu- 
lionytės.

Kadangi šią dieną yra metinė 
šventės šv. Vardo draugijos, 
tai nauji nariai bus priimami į 
draugiją be įstojimo mokesčio.

ron’ka Dzedulionytė, maršalka 
Ona Grendaitė.

Nutarta sausio mėnesyje tu- 
I reti centinį kermošių ir pusė 
i pelno skirti į parapijos 
1 vargonų fondą, 
i 
l

Tarnas Ver- 
Paulauskas. 

lankytojai — Zigmas 
ir Jonas Belevičius. 
7 dieną Šv. Vardo

; savo va-1 
? karienę. Visi nariai dalyvaus su

*; savo žmonomis. Kalbės kun. Fe-

Pereitą penktadienį, gruodžio 
15 d. kun. Pranciškus Juškaitis. 
Cambridge lietuvių par. klebo
nas. buvo išvykęs dalyvauti 
Prelato J. V. Miliausko, Scran- 
ton. Pa. lietuvių parapijos kle
bono auksinio ir sidabrinio ju
biliejaus iškilmėse.

Grįžo pirmadieni, gruodžio 
18 d.

MIRĖ PETRAS MIŠKINIS
A. a. Petras Miškinis, 58 me- 

amžiaus. vyras p. Anelės 
(Volungevičiūtės), mirė gruo
džio 12 d., gyv. 185 Perry St.. 
po trumpos ligos. Palaidotas 
Holy Sepulchre kapuose su iš
kilmingomis šv. mišiomis gruo
džio 15 d. Šv. mišias atnašavo 
kun. Jonas Skalandis: deakonuį 

į buvo kun. George Carrozza, 
sub-deakonu kun. W. Gunn.

A. a. Petras Miškinis atvyko 
Amerikon 43 metai atgal. Apsi- 

: vedė Brocktone 1903 metais, ir 
apsigyveno Stoughtone. Dirbo 

, Plymcuth Rubber Co.. ir pri- 
■ klausė prie Lith. Citizens Club. 

Paliko liūdesyj žmoną Anelę.
5 sūnus — Petrą, gyv. Brock
tone; Joną, USA. — dabar 
Prancūzijoje: Bernardą. Ma
rines. kur nors Pacifike: Vincą, 
šio karo veteraną. Antaną, gyv. 
Stoughtone 
ištekėjusią

Amžinos 
buvo geras 
čios rėmėjas, 
beje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už šv. mišias, maldas, gėles, pa
reikštas užuojautas ir dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse 
mūsų mylimo sūnaus Adomo. 
Dėkojame kun. J. Petrauskui iš 
Brockton už maldas ir palydė
jimą į kapus. Ypatingai dėkoja
me pp. F. Liudvaičių šeimai iš 
No. Dighton. A. ir O. Gurec- 
kam iš Brockton. S. ir A. Bu- 
kuntam iš Campello, A. ir P. 
Bukantam iš Taunton. pp. Elli:; 
iš Bayonne. N. J.,
Korbet iš Netvark, N. 
Dan Hali iš Brooklyn, 
B. Derzanoskiui iš Ne v 
J., pp. J. Smilgiam iš 
ton. pp. Marcinkam iš 
ton, J. Žiles ir Uršulei 
tei iš Cambridge, pp. 
iš Taunton. P. Danylų 
Brockton. ir Juozui ir Antani
nai Šarkiam iš Taunton.

.Lai Dievas visiems atlygini 
už viską, ką jūs mums padarėte 
liūdnoje valandoje, o mūsų sū
naus Adomo včlei lai suteikia 
amžiną ramybę'

Adomas ir Ona Jurguč'.cd.
Berkley, Mas:

L. D. S.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

97 kuopa irgi turėjo savo metinį 
susirinkimą. Palikta ta pati 
valdyba: pirm. Jonas Šaukimas, 
raštininkas Tarnas Versiackas.

Į LDS seimą išrinkta sekan
tieji atstovai: Jonas Šaukimas, 
Tarnas Versiackas. Vladas Pau
lauskas ir Mykolas Andriuške
vičius.

j Nors mūsų kolonijos LDS kp. 
s ypatingo veikimo per paskuti
nius kelis metus neparodė, vie
nok, kur tik buvo galima, nariai 
stengėsi savo organizacijai 
sidarbuoti.

MOTERŲ SĄJUNGA
Moterų Sąjungos 73 kuopa 

turėjo savo metinį susirinkimą. 
Nauja valdyba 1945 metams iš
rinkta: pirm, p-lė Elena Sauli- 
naitė, vice-pirmininkė p-lė Juo- 
zaphina Narinkaitė. protokolo 
raštininkė Adelė Narinkevičie- 

i nė, finansų raštininkė p-lė Ve-

p. Kristinai
J., pp. 

N. Y., 
vark. N.

Arling- 
So. Bos- 
Venskai- 
Sabusky 

šeimai iš

122 ŽVAIGŽDĖS 
Šią savaitę pastebėjau, 

mūsų parapijoje yra net 
jaunuoliai Dėdės Šamo tarnybo
je. Niekados nesitikėjau, kad iš 
mūsų mažos parapijos tiek daug 
randasi jaunuolių karo tarny
boje.

Kiekvieną trečią sekmadienį 
mėnesio yra parapijos mėnesinė 

, Šv. Komunijos diena už esančių 
karo tarnyboje. Kas mėnesį ga
lima pastebėti kaip žmonių 
einančių prie Dievo Stalo, vis 
daugėja, ir žmonių širdyse pasi
rodo maldos pilnas supratimas.

PLOTKELIŲ
šią savaitę galima gauti pas 
kun. Joną Skalandį klebonijoje 
arba pas Mrs. Irene Reilly, 

|Water St.

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausi toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams 
Kainos prieinamos.

NAUJA DIRBTI A’Ė
Šiomis dienomis vietos spau

da pranešė, kad United Shoe 
Machinery kompanija iš Bever- 

I ley. Mass. atidaro naują amuni
cijos dirbtuvę mūsų mieste.

Metai atgal valdžia buvo tokią
•

I

Grafton Avė Islington Mass.
Tel. Dedham 13C4-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1M1-R

1
v*
i
•i
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VIETINES ŽINIOS
♦ « « • » »/■« 0 »MV0 ' OMO

ŽINUTES puošimui Kalėdų altorių. Prie i 
bažnyčios durų aukų surinkta 
$75.83. Čia vadovavo aukų rin
kime panelė Antanina Majaus-i 
kaitė.

Salėje, po mišių ponia Bra-

Galima Gauti “Darbinin
ko” Kalendorių

Šv. Petro par. bažnyčioje ant
kolektorių stalelių yra “Darbi- zauskienė, surinko aukų $20.15.
ninko” gražių sieninių Kalendo- i Iš viso aukų surinkta $95.98. 
rių. Parapijiečiai, eidami iš Graži tai piniginė parama rėdy-j 
bažnyčios, gali įsigyti lietuvišką mlJi altorių šventėms. Šiam gra-Į 
kalendorių.

Pereitą sekmadienį darbščios 
parapijietės rinko aukas pa-

DAKTARAI

Šou 4476

Dr Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

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

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. TROwbridge 6330

J.Repshi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD SI R E ET

Kampas Inman arti Centrai Sq 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

(VAIRŪS SKELBIMAI
r

SIUNČIAME ŠVENČIŲ LINKĖJIMUS 
BENDRAS VYČIŲ VAJUS

Lietuvos Vyčių organizacija, gus, prietelius ir rėmėjus nuo- 
šio karo laiku pergyvena sun- širdžiai sveikinti ir linkėti, link- 
kią krizę, nes kaip jaunimo or- smų Šv. Kalėdų ir laimingų 
ganizacija, pusę savo narių iš- naujų metų. Lai, Jėzus laimina 
leidusi karo tarnybai ir, jau jūsų darbus! 
nemažas skaičius paaukojo savo; 
gyvybes už Amerikos, Lietuvos! 
ir kitų tautų laisvę. ■

Nariai vyčiai, kurie buvo pa-i 
liesti karinės tarnybos ir išėjo! 
kautis su priešu, mylėjo savo * Mor'tos ir Roko Ališaus-
nvcrn n i to oi in rlohnv* no lokni _ _

Pr. Razvctdauskas, 
L. Vyčių Centro Pirm.

Vokiečių Nelaisvėje
Ilgamečių “Darbininko” skai-

žiam tikslui kaip rinkėjos, taip; 
! ir aukotojai nuoširdžiai pasitar-1 
navo.

Sekmadienį, gr. 24 d., tuojau 
po mišparų. 3 vai. p. p., įvyks 
parapijos vaikams Kalėdinis 
parengimas. Marijos Vaikelių’ 
draugija vaidins naują operetę 
“Stebuklingi Varpai”. Parapijos 

Į vaikai giedos Kalėdų giesmes. 
Kalėdų Dėdukas atlankys su do-! 
vanomis susirinkusius. Visi yra 
kviečiami atsilankyti į šį puikų 

i vaikų parengimą.

r- Per Kalėdas gelbės vietiniams 
; kunigams darbuotis bažnytinia- 

;lme darbe Tėvas Aukštikalnis,
S. J. Taip pat ir klierikai, Bro- 

. nius Rusteika, kuris tuoj po Ka- 
l ledų taps subdiakonu, darbuo-; skaitytojai I Isis salėje. Deakonai Bernatonis 
, ir Janušonis, ir kiti parapijos 
j klierikai dalyvaus iškilmingoje 
I sumoje, 10 vai. Kalėdų rytą.

Į Sekmadienį, gr. 31 d., 9 vai. 
: r. bus giedamos šv. mišios in- 
i tencijai Šv. Jono Evangelisto 
! draugijos. Pageidautina, kad 
; šios didžios draugijos nariai vi
si pasimelstų šiose mišiose ir 

į eitų prie sakramentų šiuo Kalė- 
jdų brangiu laiku.

'I
I

LANKĖSI

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE 

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole St’eet
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-VV

Atsidėkojant Už "Darbininko 
Kalendorius

II PARSIDUODA mažas namu
kas su vieta pasistatyti auto
mobilį. Geram stovyje iš vidaus 
ir iš lauko. Turi baltą sinka, 
juikią maudynią ir dubaltavus 
istorm) langus. Galima pama
tyti Sekmadieniais arba po ke
turių kitoms dienoms. 176 Gold 
Street. ŠOU 2646. (15-22)

Išleidus naujus 1945 metams “Darbininko” kalen
dorius, džiugu pasidalinti mintimis, kad jie buvo visų 
sutikti su malonumu ir štai to viso darbo ir pastangų 
įvertinto jai atsidėkoja savo kukliomis aukomis ar do
vanomis:
Rev. F. Strakauskas, Lowell, Mass.......................
Kaz. J. Krušinskas, Brooklyn, N. Y......................
Boleslavas Petras Silkauskas, Waterbury, Conn. 
O. Gaputienė, So. Boston, Mass...........................
Mrs. A. Rapis, Shenandoah, Pa............................
J. Krugelis, Lynn, Mass.......................................
Sofija Jagelevičiūtė, Bristol, Conn......................
S. Poplasky, Medford, Mass................................
Elz. Satkunas, Watertown, Mass.........................
Mrs. Jach Kertanis, Scitico, Conn........................
M. Stankevičienė, Waterbury, Conn.....................
S. Klevas, Cambridge, Mass................................
O. Marcinkienė, So. Boston, Mass........................
M. Naujokienė, So. Boston, Mass.........................
Helen, Dorchester (nenori skelbtis) ...................
J. Jankunavičius, Dorchester, Mass.....................
John Paulausky, Norwood, Mass.........................
Mary Grigaitis, Detroit, Mich.............................
Mary Čerovokienė, Norwood, Mass......................
Vincas Kudirka, Norwood, Mass.........................
M. Barnotavicz, Brockton, Mass.........................
L. Anthony Moritville, Cleveland, Ohio...............
D. Žukas, Cambridge, Mass. ..............................
VI. Jakavičia, Cambridge, Mass.........................

Iš Bernardas Jurkevičius, Haverhill, Mass.............

PIGIAI PARSIDUODA 
“VARIETY” KRAUTUVĖ

So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 35 metai. Gera 
jroga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu” 
ir visais įrengimais $1200. Par
siduoda iš priežasties, kad išei
na į kariuomenę. Telefonuokite 
ŠOU 2814. (31)
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i organizaciją ir, dabar ja labai 
domisi, bet aktyviai dirbti ne
gali. Todėl mums lieka daugiau 
rūpintis ir dirbti, kad jie grįžę 
rastų organizaciją gražiai gy
vuojančią — veikiančią. Aišku, 
kad karas palietė ne tik vyčių 
organizaciją ,bet ir visą lietuvių 
jaunimą ir lietuviško jaunimo 
eiles labai praretino, bet dar la
bai daug jaunimo yra likusio 
nuo karo tarnybos ir labai daug 
dar neorganizuoto.

Lietuvos Vyčių Centro valdy- ; 
ba, tai matydama, skelbia ben- : 
drą, naujų narių ir “Vyties” va
jų, kuris prasidės su naujais 
metais ir tęsis tris mėnesius.

Kad šis Vyčių vajus būtų sėk
mingas, reikalinga, visų nuošir
di, vieninga pagelba,, todėl čia 

• drįstu kreiptis į Jus, gerbiami 
i ir kviečiu visus į 

talką vyčiams pagelbėti, atsiek
ti jiems užsibriežtą tikslą. Yra 
visokių būdų vyčiams padėti. 
Gerbiami kunigai gali paragin
ti iš sakyklos, tėveliai-motinė- 
lės, gali paraginti savo ar kitų 
sūnus ir dukreles prisirašyti 
prie vyčių organizacijos ar, pa- 

i tys užsirašyti vyčių žurnalą 
“Vytį”. Jaunimas gi. gali prisi
rašyti ir pasidarbavę kitus pri
rašyti. Kur dar nėra vyčių 
kuopos ten labai prašau suor
ganizuoti !

Tokioje Šv. Kalėdų nuotaiko
je, drįsčiau tikėti, kad maloni 
lietuvių visuomenė nuoširdžiai 
atkreips dėmesį į jaunimo svar
bų darbą ir vieningai su vyčiais 
dirbs.

Šia proga, lai būna man leista 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
ir savo vardu visus mūsų drau-

Pirmadienį, lankėsi toniko iš- 
dirbėjas Juozas Smūgis, buvęs 
LDS Centro pirmininkas iš Ar- 
liington, Mass.

Antradienį lankėsi “Varpelio” 
Redaktorius Tėvas Justinas 
Vaškys, pranciškonas.

Tą dieną lankėsi p-nia Kotri- 
na Plechavičienė iš Cambridge, 
Mass. Atsilankymo proga pasi- 
pirko Kalėdoms įvairių dalykų 
ir “Darbininko” palaikymui au
kojo $3.00.

Pp. Plecnavičiai yra dideli 
“Darbininko” prieteliai ir rė
mėjai.

<7S»

738 E. Broadway, So. Boston 27, Mass

kų, gyvenančių Dorchestery, sū
nus, Alfonsas, Amerikos ka
riuomenės Aviacijos leitenantas 
lakūnas - pilotas yra patekęs 
vokiečių nelaisvėn.

Išsykio pp. Ališauskam buvo 
pranešta, kad jų sūnus yra din
gęs (missing) karo veiksmuose. 
Tas sukėlė tėvuose daug šird
gėlos ir nerimo, bet po dviejų 
mėnesių gavo žinią, kad jis yra 
■patekęs vokiečių nelaisvėn.

Po to. per Raudonąjį Kryžių 
gavo nuo jo paties keletą atvi
ručių ir laiškučių. Jo orlaivis 
praeitą liepos mėn. tapo vokie
čių nušautas virš Austrijos, bet 
jam pavyko sveikam nusileisti.

Laiškučiuose rašo, kad esąs 
sveikas. Valgyti gauną tik tiek, 
kiek reikalinga palaikyti gyvy
bę (enough to keep alive).
Raudonojo Kryžiaus gauną Mary Grigaitis, Detroit, Mich...............
siuntinėlį kas savaitę su cigare- O. Rapolienė, So. Boston, Mass..............
tais, kurie pagelbsti palaikyti Mrs. Paulina Baniulis, Brockton, Mass. 
gerą nuotaiką. Jie turį anglą: 
katalikų kunigą, bet neturi ko
plyčios, todėl kas rytą einą mi
šių klausyti, kurios laikomos 
teatre. Rašyti namiškiams te
galįs tik porą sykių į mėnesį. 
Vieną laiškutį savo mamytei 
baigia žodžiais: “I send m y love 
and prayers. God bless you all”.

Pp. Ališauskai sužinoję iš R.
Kryžiaus, kad ta belaisvių sto
vykla, kurioje jų sūnus laiko-i 
mas, randasi netoli Varšuvos. Į

Kitas p.p. Ališauskų sūnus, ‘ 
Ignas, jau antri metai tarnauja, 
su Sea Bees, Pietiniame Pacifi
ke. Rap. j

Susilaukė Sūnaus
Šiomis dienomis pp. Vincas ir

Milda (Zavadskaitė) Stankevi
čiai susilaukė sūnaus. Motina 
ir naujagimis sūnelis yra ge
riausioje sveikatoje Arlington 
ligoninėje, Brookline, Mass., o 
tėvelis Vincas Stankevičius yra 
Laivyne, Califomijoj.

p. Milda Stankevičienė yra
pp. Silvestro ir Julės Zavadskų, 
Silver Cafe savininkų, dukrelė.

265 C St.. So. Boston

PRANEŠIMAS 
VAIKUČIAMS

Stepono Dariaus Postas #317 
Amerikos Legiono ir Ladies 
Auxiliary Unit bendrai rengia 
Kalėdinę Eglaitę, sekmadienį, 
gruodžio 24 d. š. m. savo patal
pose,
Mass., 2-rą vai. po pietų.

Bus įvairių žaidimų, 
čiai gaus dovanėlių ir vaišių. 
Visi lietuvių vaikučiai yra kvie
čiami pribūti. ^Ateikite ir tėvai 
bei motinos, nes mes manom, 
kad ir suaugusieji čia turės kuo 
užsiimti. Įžanga visiems dykai. 

Joseph Lėky s,
Post Past Commander 

Blanche Stravinsky,
Unit President.

vaiku

Išrinko Tą Pačią 
Valdybą

pa- 
Są-

Kaz. Paliulis, Athol, Mass..............................
Frank Janiūnas, Cambridge 39, Mass............
Ona Grigalienė, So. Boston, Mass...................
Mrs. Bacinskienė, Cambridge, Mass..............
VI. Norkūnas, New Haven, Conn...................

; Romalda Stanulionis, Lowell, Mass...............
J. Kazelunas, N. Andover, Mass...................
Mr. & Mrs. J. Shakalis, Cambridge 38, Mass. 
Veronica Džigas, Hudson, Mass......................
Mrs. P. Medvesky, Norwood, Mass...............
E. Galvanauskienė, So. Boston, Mass............

, Ona Jakimavičienė, So. Boston, Mass...........
IK. Pranulis, Waterbury 85, Conn..................
’ MrsfM: Šakočius, Waterbury, Conn..............
! Leo J. Stasulis, W. Roxbury, Mass...............
į Barbora Juodaitė, Waterbury, Conn..............
i Rev. C. Paulonis, Brooklyn, N. Y..................
Ij. Povilonis, Hartford, Conn.........................
■Juzė Kašėtienė, Brockton, Mass...................
į P. Kenderavičius, Elizabeth' N. J..................
O. Putrimienė, Rochester, N. Y.....................

“Darbininko” Administracija labai dėkinga gera
širdžiams savo rėmėjams ir prieteliams ir taria nuo
širdų lietuvišką AČIŪ!P

I I

!

0

Leit. V. Pastelis Apdo
vanotas Medaliu

So. Bostone ir apylinkėje ge
rai žinomas Įeit. V. PastelisJ 
buvęs orkestros vedėjas, kurio ■ 
tėveliai, brolis ir sesuo gyv. W. Į 
Broadvvay, dabar yra Prancūzi-i 
joj. Jis už pasižymėjimus karo! 
VeiksmUOSe Hr/Anainil
žvaigždės medalį.

Leit. V. Pastelis sveikina sa-l 
vo tėvelius, brolį ir sesutę ir vi- 

savo draugus Kalėdų šven- 
proga.

Sgt. Mockapetris 
Atostogauja

sus 
čių

gavo bronzinį įI
i

I
i
iĮI,lI

Sekmadienį, gruodžio 3 d. 
rapijos salėje įvyko Moterų 
jungos 13 kp. metinis susirinki
mas, į kurį atsilankė gana skai
tlingas narių skaičius, šiame;

i susirinkime buvo daug kalbėta
• įvairiais klausimais. Nutarta 

surengti “Arbatėlę”, kuopos 
naudai.

Arbatėlė įvyks sausio 14 d..
3 vai. po pietų, Šv. Petro par. 
salėje, 492 E. 7th St. Į šią arba
tėlę Sąjungietės nuoširdžiai 
kviečia visus atsilankyti.

Ateinantiems metams šiame 
susirinkime patvirtino tą pačią1 chester. parvyko pas savo tė- 
valdybą — Marijona Grybaitie- vėlius 30 dienų atostogų. Tai y- 
nė, pirm.; K. Vervečkienė, vice- ra pirmos jo atostogos per 3 ir 
pirm.; Palmyra Antanelytė, pr. puse metus. Korp. Edvardas y- 

[raštininkė; L. Opanasset, fin. ra buvęs Pacifike.
rast, ir M. Guzevičienė, ižd.

pasŠiomis dienomis parvyko 
savo tėvelius, gyv. 385 Park St., j 
Dorchester. sergeantas Pranas l 
Mockapetris. pp. Mockapetriai 
yra ilgamečiai “Darbininko” 
skaitytojai.

Linkime Sgt. Pranui malonių 
atostogų ir linksmų šv. Kalėdų!

Atostogauja Pas 
Tėvelius

Korporalas Edvardas Liau- 
danskis, sūnus Petro ir Magda
lenos Liaudanskių, gyv. Dor-

PARSIDUODA NAMAS 
12 APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudynėms ir pe
čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms, šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų, X I 
išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadvcay, 

So. Boston, 27, Mass.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-39)

Tax Returns Systems
Nathaniel 
LASSOW

PUBLIC ACCOUNTANT
Telephone 23 Harlem
TA L. 0533 Dorche

Perkins Market
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E St., Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Mass.

DIAMOND CAFE

Patarnavimas kuogeriausias,

r

Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 
draugais ir pažįstamais.

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

ĮRKXSSXX«XXXXXXXSM3»636XXXXX3OOnBOBB6XXX»S»6^^

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

/

Sveikiname korp. Edvardą ir 
Rap. linkime jam linksmų atostogų!

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, Vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
258 We$t Broadway, South Boston, Mass.

—■ — =i
Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furnitūra Co.
MOVERS —
Insured and

Bonded Į
Local A Longl 

V Distance
Moving

335.328 W. Broadvvay Į
So. Boston, Mass.

-i t

GRABOR1AI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININKt 

Lietuvių Graboriu* ir 
Batsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta — 

838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir
Baisa muotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS"
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborfei ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dienį ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815 

ŠOU Boston 2609



Penktadieni*. Gruodžio 22 44

NEW HAVEN, CONN. Navicko brolvaikis, labai sun
kiai sužeistas karo fronte Pran
cūzijoj. buvo čia Marianapolyje 
kelias dienas. Jis dabar išvežtas 
ligoninėn.

I 
I
X RYTINIU 

VALSTYBIŲ ŽINIOS
A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KAPITONAS “ED” STANIULIS 
DINGO KARO VEIKSMUOSE

8

Gruodžio 10 d., parapijos sve
tainėje įvyko Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus prakal
bos. Turiningas kalbas pasakė 
kleb. kun. Ed. Gradeckis. p. An
tanas F. Kneižys. “Darbininko" 
redaktorius, ir p. Kazys Vilniš
kis. vietinis biznierius, buvęs 
pirmasis savaitraščio “Ameri
ka” redaktorius.

Programos vedėju buvo p. 
Vokietaitis.

Surinkta aukų suvirš $100.00. 
kurie bus pasiųsti Amerikos 
Lietuvių Tarybai propagandos 
reikalams.

Pažymėtina, kad ALT. sky
rius kvietė ir daugiau svečių 
kalbėtojų iš New Yorko. bet dėl 
svarbių priežasčių negalėjo at
vykti. Kvietė ir J. V. kongres- 
maną Joseph E. Talbot. bet jis 
negalėjo atvykti, nes tą dieną 
buvo pasižadėję kur kitur daly
vauti. Pasižadėjo pavasari at
vykti ir kalbėti lietuviams.

Prakalbos praėjo patriotinga 
nuotaika, p. K. Vilniškis parašė 
ir perskaitė sveikinimą naujam 
Jung. Valstybių valstybės se
kretoriui, kurį susirinkusieji 
vienbalsiai priėmė.

Kun. Dr. K. Urbonavičius 
i lapkričio antroj pusėj sugrįžo į 
ĮSouth Boston. Jis buvo čia per 
I vasarą.
1

l Marianapolio krepšinio (bas- 
ketball) grupė jau turėjo ketu
ris praktikos lošimus ir vieną 

1 tikrą lošimą. Mes laimėjom du 
■ praktikos lošimus, bet pralai
mėjom pirmą tikrąjį lošimą. 
Mūsų tikrasis lošimas buvo su 
“Statė Champions”, Tourtellot- 
te High School. Mūsų geriausi 
žaidikai buvo W. Modliszewski 

' iš Grosvenordale ir A. Kilikevi-
i

čius iš Chicago. III.
■Jurgis Grigas.

1

Rap.

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Šokiai įvyko Marianapolyje 

gruodžio 1 dieną. Pelnas ėjo į 
“Community War Fund”. Susi
rinko apie šimtas berniukų ir 
mergaičių.

Keturi 
talentus 
kius.

Jonas

studentai parodė savo 
muzikoj per šiuos šo-

, Šidlauskas iš Cam 
b: idge, Mass. gražiai pagrojo 
du solos — “CIarinet Polka” ir 
“Amor”.

z

d..
36

NEW BRITAIN, CONN.
IŠ LDS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Sekmadienį, gruodžio 17 
parapijos salėje įvyko LDS

j kuopos susirinkimas. Dalyvau
jantieji nariai užsimokėjo duo- 
: klės už visus metus. Rimtai ap
svarstė LDS seimą. Kadangi 
seimas įvyksta sausio mėnesyj, 
kada oras būna paprastai šal
tas, ir tokiu būdu kelionė ap- 

i sunkinta, tai nutarė . atstovų 
• nesiųsti, bet visi pasižadėjo 
remti seimo nutarimus. Nutar
ta suruošti vakarėlį LDS Cent-

i
ro naudai. Vakarėliui laikas nu
matytas sausio 7 d., 1945.

Prie LDS 36 kuopos prisirašė 
p. M. Valiukevičienė. Sveikina
me!

Marianapolin atvyko naujas 
tudcntas iš Mariau. Mass. Tai 
*. P. Packard, nelietuvis. Jis 
rr-» ketvirtame High School 
gyriuje.

ĮSPŪDŽIAI IŠ VAKARĖLIO
Gruodžio 13 d. įvyko Lietu

sių Legiono 4 posto auxiliary 
susirinkimas posto kambaryj, 
;John St. Po susirinkimo įvyko 
į Kalėdinis pasilinksminimas su 
l įvairiais užkandžiais. Į tą va
karėlį buvo pakviestos ir auk
sinių žvaigždžių motinos ir par
vykęs poilsiui iš Laivyno tarny-

Ii
t ■- wSi.' ĄįSįį;. ’Jį T

! .'D . :-iŠl

Arklių lenktynės šiame krašte yra labai populiariš- 
kas sportas. Nors dažnai ir užkerta per kišenių nevie
nam mėgėjui, bet arkliukai vis tiek bėga.

Paterson, N. J. — Šiom’s die- leitenantu, kai jis užbaigė pra- 
nomis p. Staniulienė, gyv. Pros- tybų mokyklą Fort Benning. 
pect Park, gavo nuo Karo De- Ga. Prieš išvykstant į užsienį. 

Įeit. Edvardas buvo Floridoj ir 
Virginijoj, o rugpjūčio 22 d. iš
vežtas užsienin.

partmento telegramą, kad jos 
vyras, kapitonas Edvardas A. 
Staniulis, kuris buvo Prancūzi
joj, dingo karo veiksmuose lap
kričio 22 d. š. m. šia telegrama 
taipgi pranešė, kad Edvardas 
Staniulis pakeltas kapitonu.

Kap. Edvardas Staniulis ra- 
savo žmonelei lapkričio 18 d., 

kad jis esąs sveikas ir tikisi 
gauti pakėlimą Taip ir įvyko.

Prieš išėjimą į karo tarnybą 
Edvardas Staniulis buvo laik
raščio “The Evening New” re
dakcijos štabo nariu. Jis sava
noriai įstojo į armiją birželio 
4 d.. 1942 m. Gruodžio 15 d., 
1942 m. buvo pakeltas antruoju

★ r01 LENO Y033
Money •

TIEY GIVE YREIS
Aire*!

Kapitonas Staniulis yra gimęs 
šiame mieste. Yra užbaigęs Šv. 
Jono Aukštesnę mokyklą. Jis 
yra tik 28 metų amžiaus, 
vo veiklus
Priklausė prie

zacijos ir buvo kuopos pirmi
ninku. Taipgi priklausė prie Šv. 

; Kazimiero draugijos. Jo tėvelis 
priklausė prie LDS organizaci
jos ir yra ilgametis “Darbinin
ko” skaitytojas.

Kaoitono Edvardo žmonelei ir 
tėveliams reiškiame užuojautą

Bu-iir tikimės, kad su Dievo pagal- 
ir uolus jaunuolis.: ba jis yra gyvas. Gali būti ph- 

L. Vyčių organi- teko į nelaisvę.

MARIANAPOLIS
Kalėdų ir Naujų Metų šventėse nuoširdžiai 

sveikina visus savo

Rėmėjus, Geradarius ir Draugus.
Lai Taikos Kūdikėlis ateinančiais metais jiems 

ir visam pasauliui suteikia džiaugsmo ir ramybės, 
kad daugelio šeimų nariai, karo audrose išblašky
ti, galėtų laimingai ir su pergale grįžti pas savuo
sius.

. mišių narių intencija, ir 6 su 
; egzekvijomis už mirusius na- 
Irius; aukojam 35 dol. Tėvams 
i Pranciškonams, 5 dol. Am. Rau- 
i donajam Kryžiui, $5.00 Ameri- 
■ kos Lietuvių Tarybai, Velykų 
gėlėms 19 dol.; suruošėme pa
rapijos vakarienę bendrai su 
Tretininkų draugija ir padarė
me $670.00 pelno: 
$38.00, 
$20.31.

bos sergeantas Juozas Ivanaus- « 
kas su žmonele.

Legionieriai Juozą nuošir
džiai pagerbė, taip pat ir auxi- 
liary, įteikdami sergeant’ui 
Juozui piniginę dovanėlę, o jo 
žmonelei rožių puokštę. Juozas į 
yra pirmojo pasaulinio karo! 
veteranas, o šiam karui prasi-’ 
dėjus, jis savanoriai įstojo įl 
Laivyną ir jau du metai kaip; 
yra tarnyboje. Suvirš metus iš
buvo Pacifike ir matė įvairių 
baisenybių, ir sako, “daug kar-i 
tų teko pamąstyti, kad jau ne
matysiu savųjų”. Bet Dievas jį 
apsaugojo ir sveikas sugrįžo 
pas savuosius. Už poros savai
čių vėl turi grįžti į tarnybą. Ge
riausių sėkmių, Juozai!

Susirinkime gražų įspūdį da
rė auxiliary valdyba, kurią su
daro vien Amerikoje gimusios 
ir augusios lietuvaitės. Visos 
vartoja gražią lietuvių kalbą, 
ir susirinkimą veda lietuvių 
kalba. Veikia gražiai ir rūpina
si šio karo sužeistaisiais jau
nuoliais, kurie yra Newington 
ligoninėje, juos aplanko ir pos
to vardu turi užsakę kėdę su 
ratukais. .

Linkėtina jums, brangios se
sės geriausių sėkmių. Dirbkite 
ir kelkite lietuvių vardą, auk
lėkite ir mokykite savo vaike
lius 
jus

Į

PADĖKA NEW 
BRITAIN'IEČIAMS

Gruodžio 5 d. mirus mano 
mylimai sesutei, Marijonai Ra
manauskienei, gyv. New Bri- 
tain, Conn., nuoširdžiai dėkoju 
Šv. Andriejaus lietuvių par. ku
nigams už dvasinį patarnavi
mą; dėkoju visiems ir visoms 
už lankymą sergančios ir daly
vavimą šermenyse 
vėse, už šv. mišias 
dėkoju laidotuvių 
p. P. Karlonui už
tarnavimą, o ypatingai dėkoju 
p. Juozapinai Burneikienei, kuri 
taip maloniai mane priėmė, 
vaišino pietais, užprašė šv. 
šias už mano sesutės vėlę.

Lai Dievas visiems ir visoms 
atlygina, o mirusios mano sesu
tės, a. a. Marijonos vėlei 
suteikia amžiną ramybę!

Juozapina Budreckienė,
So. Boston. Mass.

ir laidotu- 
ir maldas: 
direktoriui 

malonų pa-

pa- 
mi-

lai

VATERBURY, CONN

KUN. ADOMAS MARKŪNAS,
Marianapolio Viršininkas

našlaičiams
ir Lietuvos reikalams 

Uršulė Liutkevičienė.
Raštininkė.

Linksmų Šv. Kalėdų

LIETUVIŠKA KEPYKLA
K. PLEVOKAS, Savininkas

Gruodžio 17 d. įvyko Jėzaus 
Kančios Arkibrolijos susirinki
mas. Kun. B. Gauronskas pra
dėjo susirinkimą malda ir Jė
zaus Kančios litanija.

Nutarta šios draugijos susi
rinkimus šaukti trečią sekma
dienį kiekvieno mėnesio. 1 vai. 
po pietų: nutarta užprašyti šv. 
mišias antrą sekmadienį mėne
sio, 7 vai. rytą už mirusius na
rius. Šios draugijos pirma narė 
mirė Elzbieta Gelgotienė. ku
rios duktė yra vienuolė sesutė 
ir senai mokytojauja mūsų Šv. 
Juozapo parapijos mokykloje. 
Pasižadėjome turėti intencijas 
per šį mėnesį už Lietuvos iš
laisvinimą ir visos narės priims 
šv. Komuniją.

Visi labai įvertina šią drau
giją. atydžiai skaito knygutes. 
Pageidaujama, kad visi ateitų į 
susirinkimus. Pasidarbuokime 
daugiau šios šalies ir Lietuvos 
gerovei.

Rašt. U. Liutkevičienė.

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragaičius, 
Birthday keiksus ir tt.

258 E St.,

530 E. 8th St.,

ir

South Boston, Mass.

So. Boston, Mass.

Sullivarfs Liquor Store
Degtines, Vyno, Likerių Krautuve
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Visokių gėrimų didelis pasirinkimas.
Gruodžio 3 d. įvyko Gyvojo 

Rožančiaus draugijos susirinki
mas Šv. Juozapo lietuvių par. 
svetainėje. Kun. B. Gauronskas 
pradėjo susirinkimą malda.

Visa valdyba liko ta pati, bū
tent. pirm. Ona Norbutienė, 
vice-pirm. L. Gailius, rašt. Ur
šulė Liutkevičienė, ižd. Jonas 
Girdzijauskas, kolektorė Ona 
Smotienė. Atstovai į Federaci
ją — Ona Girdzijauskienė. Ona 
Radzevičienė. Rožė Sembrickie- 
nė ir Pranckietienė.

Gyvojo Rožančiaus draugijos 
veikla galima pasidžiaugti, nesi 
daug darbuojasi parapijoj ir 
gausiai prisideda aukomis. Per 
metus turėjome užprašę 13 šv.

....................................................

♦ ’

II

Kainos tikros. Lietuviams žinomas per 25 m.

Linksmų Šv. Kalėdų

PETCHELL’S

lietuvių kalbos, kaip kad 
išmokino jūsų motinėlės.

So. Boston, Mass.

THE FAMILY SHOE STORE
Įvairus čeverykų pasirinkimas

Jonas Navickas, a. a. kun. J.

Lengviausiai pinigus sutaupyti

I

Brae Burn Calendar Co
RESTAURANT Richard L. Doyle Joseph F. Mulligank

CALENDARS and NOVELTIESį

So. Boston
Telephone ŠOU 2766

«■

5
Z

315 “E” St.,

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
i•1

Washington

ko-operatyviškame banke.

SVEIKINIMAS
Šv. Kalėdų proga sveikinu' 

visus LDS narius. Centro Val
dybą ir visus “Darbininko” 
skaitytojus ir katalikiškos 
spaudos rėmėjus.

Lai Kūdikėlis Jėzus laimina 
visus ir apdovanoja gausiai ma
lonėmis: lai suteikia ištvermės 
pergyventi visus nemalonumus, 
kuriuos mums sudaro sužvėrė- 
jęs pasaulis. Tiesą Mylįs.

430 W. Broadway, So. Boston,

Massachusetts

Linksmų Kalėdų Švenčių

Kardok

HARTFORD AVĖ.. IR NORTH ST.
Geriausi alūs dideliais stiklais.

Patarnavimas malonus ir mandagus. 
Visus nuoširdžiai kviečia

ANTANAS KARDOKAS, savininkas.

v5 447 Broadway

323 Broachvay, So. Boston, Mass.

susierzinti?Kam

Užsirukykit 01d Gold!
Obuolių "Medus" apsaugoja Old- 

Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

daugelio puikių taba- 
ekstra pagardinančių

Old Gold’s šaunus sumaišymas
kų... su tinkamu primaišymu
Latakia lapų... yra apšlakštomas su Obuolių ‘•Medum”
...kad pagelbėti apsaugoti cigaretų sudžiūvimą.
Pabandyk pakelį!

KLAVSYKTTfiS ‘‘Which is Whlch?” Trečiadienio vakarais CBS ir The Comedy Theatre Sekmadie
nio vakarais NBC

PIRKIT
EXTRA 

$100 KARO 
BONĄ




