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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne^ ! 
turi teisės vadintis geru j 
Bažnyčios vaiku.
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Užgyrė Vajų - Pažadėjo Talką
Dalyvavo Įžymus Svečias

Pereitą sekma dienį, dalyvauti darbininkų su- i 
gruodžio 14 d. Šv. Petro surinkime, papasa kojoj 
lietuvių par. paminklinės trumpai anie save, kad jis* 
mokyklos kambaryj, So. susidomėjęs kataliky b e ■ 
Boston, Mass., įvyko LDS kai pe -skaitė valdžios ra- 
Naujosios Anglijos Aps- portą anie divorsus (šei- 
krities metinis suvažiavi
mas. Dalyvavo beveik visi 
LDS Centro Valdybos na
riai, apskrities valdyba ir 
šių kuopų atstovai: 1 kp. 
So. Boston, 2 kp. Brock
ton, 3 kp. Norwood, 65 prie unijos 
kp. Nashua, N. H., 70 kp. bar mn^a 
Lawrence, 
well.

Pirmininkas Antanas

PENKTADIENIS (Friday), GRUODIS (December), 19 D., 1947 M.

“Keturi didieji” išsiskirsto 
dar kartą pavargusiais ner
vais, niūriais veidais, apkarto
siomis širdimis. Keletas savai
čių Londone 
gaišimas, kai, 
džiais tariant, 
da. Gydytojai 
kai ligonis —
di mirties patale. Tačiau nėra 
to blogo, kuris neišeitų į gera. 
Ir ši nepavykusi taikos kon
ferencija kai kam davė kai ko 
gero. Pirmiausia, Molotovas 
gali džiaugtis, kad jis turėjo 
progos priplepėti ilgiausių pro
pagandinių kalbų, kuriomis vis 
kaltino ir žemino anglosaksus 
ir stengėsi įsiteikti vokiečiams. 
Tos įžūlios, įžeidžiančios, me
lagingos — tikrai bolševikiš
kos — kalbos sudarė įspūdžio, 
kad konferenciją dominuoja „e Zavatska jžan-
kas kitas, kaip tik ponas Mo->_.__,__ ________
lotovas. Jo ir jo padėjėjų lai
kysena apstulbino nevieną ste
bėtoją : Molotovas Londone ir 
Višinskis New Yorke laikėsi 
kaip tie, kurie, visiškai tikri 
savo pergale. Šitokia jų laiky
sena daro daugiau ar mažiau 
įspūdžio ne tik Sovietų Sąjun
goje, bet ir šiapus geležinės 
uždangos. Faktas lieka faktu, 
kad sovietų diplomatai tarp
tautinėse konferencijose savo 
ofensyvine taktika sugeba ir į 
laiko laimėti ir suvaidinti 
lingiausius iš galingųjų.

•
Bet amerikiečių, anglų

prancūzų delegatai savo kredi- davė raportus iš savo vei- ilgametis LDS Centro pir- padarė 
tan irgi gali įsirašyti kai ku- kimo ir parengimų, 
riuos laimėjimus. Šį kartą jie 
visi trys be svyravimų laikė-j 
si vieningai, ir Molotovui ne
pavyko jų vieningumo pralauž- Centro 
ti. Antra, jie priėjo išvadą, kun. J. Bernatonis, 
kad tuo tarpu geriau jokios Centro Akcijos Komisijos PP- 
taikos sutarties su Vokietija ir pirmininkas, važiuodami į Paulauskas, A. F. Kneižys 
Austrija, negu ji būtų pasira- suvažiavimą, atvežė ir į- x ”

diktatą, žymų svečią, konvertitą p. tė 
padaryta David Goldstein, kuris tos to 
tariamo-
Vokieti-

mų išsiskyrimus), kur, 
buvo pažymėta, kad jei ne; 
Katalikų Bažnyčia, tai, 
persiskyrimų skaičius bū- ‘ 
tų daug didesnis. Jis bu-į 
vęs socialistas, priklausė j Kempteno* (Vokietijoje) Lietuvių Tautinės Ben- 

ir dar ir da- druomenės gimnazijos II kl. mokiniai pamokų me- 
unijai ir turi tu. Mažiems moksleiviams reikia ne tik maiš o, bet 

ir 97 kp. Lo-jos korčiuke. Rabino dar- popieros, paišelio, rašalo miltelių, plunksnų ir kitų 
bininkrs budėti ir veikti, mokykloms reikmenų. Savo aukas siųskite BALF’ui, 
kad te’i baisioji li^a — 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 
komunom'*0, neisigalct”.

Suvržia rimas nuošir
džiai padėkojo p. David 
Goldstein’ui už atvykimą 
ir pasrkvta kalto.

LDS Centro Valdybos 
nariams referavus apie 
mūsų organizacijos vajų, 
suvažiavimas vienbalsiai 
užgyrė ir visi dalyviai pa
sižadėjo savo 
pasidarbuoti.

Apskrities valdyba už- 
d.ybą vadovauti posėdžiui, girta ta pati. Tik iždinin-

"iginę kalbelę, pakvietė vie- 
įtinį kleboną ir LDS Gar-
bės narį, kun. Pr. Vir- 
mauską vadovauti mal- 

! dai. Po maldos, kleb. kun.
Pr. Virmauskas nuošir
džiai pasveikino suvažia
vimo dalyvius ir davė 
gražių minčių organizaci
jos gerovei.

Suvažiavimas vienbal
siai užgyrė apskrities vai-'

kolonijose

DĖL RUBLIO SUMAŽINIMO 
DAUGIAUSIA NUKENT2tO 

RUSIJOS DARBININKAI

Palyginamai Pragyvenimo Išlaidos 
Padidėjo

Publ«h<»d every
TUESDAY and FP.TDaY

366 Broadvvay, S. Boston 27, Man.
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Lithuanian S*ml-W*#“kly 
Newspaper

Tel. SOUth Boston 2680 SIX CENTS.

Londono Konferencija Nutrūko
Nepadaryta Jokio Svarbesnio Nutari
mo. - Pasibaigė Aštriausiais Ginčais.

Vakarinės Valstybės Svarsto Vaka
rinės Vokietijos Suvienymę.

Londonas, gr. 18 — Pe-j Konferencija užbaigta 
reitą pirmadienį keturių be nustatymo laiko kitai 
didžiųjų valstybių užsie- konferencijai. Gal jos nei 
nio ministerių konferenci- nebus, 
ja užbaigta be pasekmių. 
Visą laiką praleido nerei
kalingiems ginčams. Rusi
jos užsienio ministeris 
Molotovas aiškiai įrodė, 
kad Rusija nenori taikos 
pasaulyj, o tik nori iš nu
galėtų valstybių kiek ga
lima daugiausia prisiplėš
ti turto.

Rusija būtinai reikalą-, 
vo, kad Vakarinių vals-' 
tybių ministeriai pripa-' 
žintų jai $10,000,000,000 
reparacijų iš Vokietijos.j 
Apie Vokietijos atstaty-1 
mą, jai taikos sutarties 
paruošimą Rusija kalbė
sianti tik tada, kada jai 
bus pripažintos reparaci
jos.

Jung. Valstybių sekre
torius Marshall’as reika
lavo, kad Rusija priduotų 
raštu ką ir kiek vertės 
Vokietijos turto iš savo 
okupacinės zonos išvežė į 
Rusiją. Molotovas tokiop 
apyskaitos oepri d a v 4- 

p Taigi kiti trys užsienio • LDS Vajus prasideda 
. ministeriai matė, kad nė- gruodžio 28 d. Parengimai 
j ra prasmės toliau konfe- įvyksta Lawrence ir Ha- 

renciją tęsti. *werhill, Massachusetts.
i

I

I 
i

A

Vakarinės valstybės — 
Anglija, Prancūzija ir 
Jung. Valstybės dabar 
rimtai svarsto savo trijų 
okupacinių zonų Vokieti
joj suvienymą. Pasitari
muose dalyvauja ir vokie
čių vadai.

Jung. Valstybės Sutiko 
Apmokėti Suvienytų 

Zonų Išlaidas
Washington, D. C. — 

Jung. Valstybės sutiko 
finansuoti visas Britų - 
Amerikiečių suvie n y t ų 
zonų vakarinėje Vokieti
joje išlaidas, o už tai gaus 
ekonominiuose reikaluo
se nulemiantį balsą toje 
srityje.

Pagal naują sutartį Bri
tanija prisidės tik prekė
mis ir patarnavimu vertės 
$70,000,000.

i __

Kaip jau žinoma, Rusi- keitimo rata, Associated 
jos totalitarinė - komu- Press apskaitliuoja, kad 

į būtent, pirm. A. Zavats- kui nedalyvaujant ir atsi- nistinė valdžia nuo gruo- Rusijoje sviesto svaras 
ga*jkas, vice pirm. VI. Pau- sakius, Jšrinktas^ iždinin- džio 16 d. paleido apyta-, kainuoja daugiau kaip 

naujus rublius ir tuo. $5.50 Amerikos pinigais, 
laiku panaikino Kilogramas, kuris yra 
racionavimą. Tą kiek daugiau kaip du sva- 
kad sėkmingiau Irai, sviesto oficiale šios 

mininkas kun. Jonas S. galėtų kovoti prieš inflia- dienos kaina, yra 62 rub-. 
Švagždys, kuris nuošir- cįjąr kuri baisiai skau-Jiai, arba $11.78 Amerikos 

i ..................  . _ .. ,'pįnįgajs pagai seną išmai-j
įnymo ratą. Amerikos pi
nigais. bonka alaus, kuri 
čia kainuoja 35 centai, tai 
Rusijoje $1.33. Litras pie
no (1.05 kvortos) kainuo
ja 48 iki 67 centų Ameri
kos pinigais. Vyriški odi
niai batai mieste dabar 
kainuoja $49.40, o provin
cijoje — $54.72 už porą 
batų; vyriškų drabužių 
eilė (suit) mieste $266, o 
provincijoje — $285.

Maskvos žiniomis 1946 
_. “vidutinė Rusijos šei-' 

nų rublių gauna tik vieną ma” i

ir

syta pagal Maskvos 
Buvo jau anksčiau 
milžiniška klaida, kai 
mis taikos sutartimis 
jos satelitai praktiškai pavesti 
bolševikų malonei, 
mokratinių pajėgų 
prieš komunistus

ilauskas, rašt. Tarnas Ver- ku. p. J. Guzevičius. |____
siackas. I Pažymėtina, kad šuva- pačiu

Valdyba ir komisijos iš- žiavime dalyvavo ir buvęs maisto

Dabar de- 
laimėjimas 

Prancūzi
joj ir Italijoje, piniginis bei ū-
kinis bankrotas Sovietų Sąjun
goje vakarų vyrams padėjo so
lidžiau laikytis prieš moloto- 
viškas užmačias. Tos gi užma
čios tikrai biaurios. Karo re
paracijų sąskaiton apiplėšdami 
vokiečius daugiau negu laisti- 
na. bolševikai vis dar nepa
tenkinti, vis stato reikalavi
mus gobšesnius ir piktesnius. 
Jie drįsta net amerikiečius ap
kaltinti vokiečių skriaudimu ir 

.iš jų pasipelnymu, kai tikrovė 
visai priešinga. Gen. Marshal- 
las faktais įrodė, jog JAV Vo
kietijos okupacijai ir tos šalies 
gyventojų šelpimui išleidžia 
milžiniškas sumas. Išeina net 
taip, kad karą laimėję ameri
kiečiai moka kaž7 kokias repa
racijas sovietams: JAV duoda 
paramą vokiečiams, kuriuos 
bolševikai pasibiaurėtinai api-

t

aiik bostov

to

Jonas S. gaiėtų kovoti prieš 
i baisiai 

džiai palietė visą Rusiją 
ir jos okupuotus kraštus. 
Tokios ekonominės revo
liucijos jokia demokratinė 
valstybė negalėtų pada
ryti. Tik totalitarinė val
džia gali vienos plunksnos 
pabraukimu atimti iš 
vo piliečių jų turtą, jų 
taupas.

I

i Rusijoje dėl rublio 
keitimo daugiausia 
kentėjo ir nukentės varg
šai darbininkai, kurie ne
turėjo ir neturi rublių 

Kitos savaitės pirmadie- bankose, nes jie už 10 se- m. 
nį, gruodžio 22 d. išeis 
Kalėdinis “] 
numeris 16 puslapių, 
kantis “Darbininko”

i

ĮŽYMUS SVEČIAS
Kun. Pr. M. Juras, LDS Taipgi sveikinimo

džiai visus pasveikino. 
“........................ > kalbe-

pirmininkas, ir les pasakė kun. Pr. M. 
LDS Juras, kun. J. Bernatonis, 

A. Daukantas, VI.

atvežė ir j-

dienos rytą kalbėjo Law- 
rence lietuvių par. šv. 
Vardo draugijos susirin
kime. p. David Goldstein, 
pasidžiaugęs turįs progą

kiti. p. B. Jakutis skai- 
trumpą paskaitėlę. Po 
iškilo diskusijos įvai-
Tęsinys 2-ame pusl.

sa- 
su-

i

Marshall'as Kalbės Apie 
Londono Konferenciją

pa- 
nu- Nurodys Maskvos Užsispyrimus 

Ir Trukdymus
uždirbo 12^ rubifų į Penk^^ gruodžio 19! ^^to lltmokratai Atmetė

Darbininko” naują rublį. Nors maisto, mėnesį, kurios tėvas buvo » *0 val- vakare kalbės 
•'•i—'"' Se- rūbų ir kitų gaminių ra- prižiūrėtoju dirbtuvėje. P€r radio Jung. \ alstybių

nu- cionavimas panaikintas ir Jis gaudavo 870 rublių; sekretorius Marshall. Vi-
meris išeis gruodžio 29 d. įvesta kainų kontrolė, ta- motina — 300 rublių ir /JS radio tinklines stotis
Tai bus paskutinis 1947 čiau kainos, palyginus su vaikutis — 90 rublių. Tas transliuos Marshall’o kal
inėtais. i

Po to vėl eis, kaip ėjęs kuo skiriasi.
Idu kart savaitėje. | Imant rublius sena

Kalėdinis "Darbininko"

plėšia, šitokiu būdu vidurinė 
Europa, žinoma, niekad nega
lės atsistatyti ir niekad ten į 
taika nebūtų įmanoma.

•
Vienas laikraštis įsidėjo 

vaizdų piešinį: ant taikos kon
ferencijos stalo pasistatęs ba
landį Molotovas nesavu balsu 
rėkia — tu imperialiste, tu 
karo kurstytojau! Ir taip jis j 
rėks turbūt tol, kol pasaulyje 
liks nors vienas komunistų ne
pavergtas kraštas. Reikalas, 
matote, visai aiškus: 
na iki 
kraujais 
kerštu 
pasaulio 
nenorit būti apšaukti imperia
listais ir karo kurstytojais, lė
kit kaip zuikiai iš kelio nuo ši
to bolševiko, arba dar geriau 
— klaupkitės prieš jį. Tada 
karo tikrai nebus. Tada vieš
pataus “taika” kaip kapinėse. 
Tada jūs galėsite nemokamai_______ __ ______ _____
išvykti į Sibiro vergų stovyk-|nešė velionies bendradar- 
las, o gal kiek ir arčiau —galjbiai redaktoriai - žurna-
tokių stovyklų atsiras ir Alas-’listai: Leonardas Šimutis, 
koj. Tada galės prezidentauti 
Wallace, patarėjais pasikvie
tęs visokius rosemanus ir lip- 
manus.Tada “karo kurstytojų” 
teisti į Washingtoną atvažiuos 
pats Višinskis su tūkstantine 
budelių svita...

Bet, ačiū Dievui, šiandien te
begyvename Prez. Trumano ir 
Gen. Marshallo Amerikoje, č.

Respublikonų Bilių Inflia* 
cijos Sulaikymu:

antai ei- 
dantų apsiginklavęs, 
apsitaškęs, melu ir 

apsvaigęs bolševikas 
pavergti. Vyrai, jei

naujo rublio verte, mažai žmogus mokėjo 82 rub- bjL 
liūs nuomos kiekvieną 

iš- mėnesį, už elektrą ir ga- 
“ są.

i Vj Pažymėtina, kad mies- mento 
tuose moteriškos bovelni- 

. nės kojinės kainuoja 7 

.rubliai, o provincijoj dar 
m. 50 kapeikų brangiau, ar- 

.5 Petras Tuma- ir tuoj stojo į spaudos ba $1.33 ir $1.43 už porą, 
buvęs laikraščio darbą. 1943 m. velionis iš--Šmotelis muilo kainuoja 

“Draugo” redakci-176 centai; špuliukė bovel-
’ - - l-i-i- oą centai,

MIRĖ UOLUS LAIKRAŠTI
NINKAS

Chicago, III. —Gruodžio merikon atvyko 1901
12 d. mirė f 
sonis, 1
Kataliko” redaktorius ir ėjo iš ______________ _________ , r-----

“r*-'”’'’-” — jos nenoromis, bet jo my-jninių siūlų — 34 
Įima šeima manė, kad jau j kuri Amerikoje kainuoja 
laikas jam lengviau pa-1 tik 5 centai. Dešimts 
gyventi. Išėjęs, įsigijo-kiaušinių Amerikos pini-

<4 

dienraščio “Draugo” re
dakcijoj išdirbęs 27 me
tus.

Palaidotas iškilmingai 
iš Gimimo par. bažnyčios 
Marquette Park Šv. Ka
zimiero kapuose. Karstą

Ignas Sakalas, Stasys 
Pieža, Pranas Gudas, Jo
nas Pilipauskas, 
nas Labanauskas.
tuvėse dalyvavo 
būrys žmonių.

A. a. Petras Tumasonis 
mirė sulaukęs 72 m. am
žiaus. Paėjo iš Seirijų val
sčiaus, Lapšių kaimo. A-

Longi- 
Laido-
gausus

\Vashington, D. C., gr.
18 — Respublikonai sena
toriai pasiūlė Senatui bi- 

dėlko nepavyko į lių infliacijos sulaikymui, 
konferencija ir kuris skiriasi nuo Prezi-

i

I Į
Sekretorius Marshall'as

kalbės
Londono

;apie Valstybės Departa-’dento Trumano pasiūly- 
____ > naują politinę mų.
kryptį. j Demokratai senatoriai.

Valstybės Departamen- ’pastebėję, kad respubliko- 
tas apsisprendė aiškiais nai nori tik sutrukdyti 
faktais atremti Rusi jos: Prezidento pasiūlymų
propagandą ir parodyti (svarstymą, respublikonų 
pasauliui kas trukdo įgy- bilių atmetė be balsavi- 
vendinti taiką. mo.

Lietuvių Radio Programa
Wisconsine nedidelį ūkį iriais kainuoja nuo $1.90 i- ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M.
X-------------- X— v; 1230 KILOCYCLES —WESX .SALĖM, MASS.ten gyveno. Tačiau ir temki $2.66.
nepadėjo savo auksinės! Taigi nors ir Amerikoje 
plunksnos. Rašė “Drau-į pragyvenimo kainos yra 
gui”, “Darbininkui” ir ki- aukštos, bet palyginus su 
tiems laikraščiams. i uždarbiais čia ir Rusijo-

Likusiai dideliame nu- je vistiek pragyvenimas 
liūdime velionies šeimai—! Amerikoje yra pigesnis, 
mylimai žmonai Mari jo- j

— Petrui,
Albertui

mylimai 
nai, sūnums 
Raymondui,

Aš nenorėčiau nustoti. 
ir tos laimės tikėti busimąjį 

Robertui ir dukterims — gyvenimą. Aš pasakyčiau! 
Bronei ir Rytai reiškiame i net, kad visi, kurie nesitiki 
gilią užuojautą. Lai Die- busimojo gyvenimo, yra, 
vas jo vėlei suteikia am- šiam gyvenimui mirę, 
žiną ramybę! « Goethr.

šeštadienį, gruodžio 20 d.. 1:15 vai. po pietų į- 
vyks Lietuvių Radio Kalėdinė programa. Kalėdinės 
giesmės, lietuviškos liaudies dainos, muzikos kuri
niai, Kalėdiniai sveikinimai, pranešimai ir kalbos 
plauks oro bangomis į visų patriotingųjų lietuvių 
namus, kuriuos tik pasieks.

Turiningą kalbą pasakys kun. Pr. M. Juras, 
Kunigų Vienybes ir LDS Centro pirmininkas.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1230 kilocycles 
ir klausykitės Kalėdinės programos.

DARBININKAS RADIO
366 West I»roadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOVtli Boston 2680 arba N0Rwood 1449
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ĮVAIRIOS žinios
Cm

9

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

VaUžia Tyrinėja Sumoksiu i Sveikinimas Ir Padėka 
Dėl Sviesto Kainu i ... ~Lietuvos Antmacines 

Rezistencijos buv. Politi- 
“* x M ~ S-gos narių

suvažiavimas, 
rugpiūčio 

Flossen- 
savo nuo- 

sveikinimus; 
Lietuviams,! 

i už visas

Rusija Padarė Nuolaidu 
Dėl Austrijos

Boston, Mass. — šiomis1 nių Kalinių 
dienomis Teisingumo De-' visuotinas 
partamentas susekė, kad įvykęs 1947 m. 
kaikurios kompanijos pa- mėn. 21-22 d.d.

burge, siunčia 
širdžiausius i 
Amerikos 
karštai dėkoja 
pastangas Tėvynės išlais
vinimo darbuose ir rūpi
nimąsi tautiečiais, pate
kusiais į sunkią medžia
ginę ir moralinę būklę. 
.Sveikiname Tamstų veik
smingas pastangas vie
nam didžiajam tikslui su
burti visas tautines jėgas; 
kovai dėl Lietuvos lais
vės.

(pas.) Vyt. Pikturna
(pas.) V. St.

darė sąmokslą ir nustatė 
aukštas kainas už sviestą. 
Pažymėtina, kad kažku
riose krautuvėse sviesto 
svaras kainuoja S1.05.

Visa byla pavesta Fede
ral Grand Jury, kur jeigu 
bus įrodyta, kad yra są
mokslas, tai kompanijos 
bus patrauktos į krimina- 
lį teismą.

PRANEŠIMAS

ir
j

Pradžia 1-įname puslapy] 
riais klausimais. Disku- 
santai pareiškė daug 
praktiškų sumanymų.

Suvažiavimas užbaigtas 
i malda, kuriai vadovavo 
kun. Pr. M. Juras.

grįžti į Pietinę Ameriką. 
Taipgi kalbės ir kiti kal
bėtojai. Jokios įžangos 
nebus.

Tą pačią dieną, 7 vai. 
vakare, DLK. Gedimino 
klubo salėje, 324 River 
St., Haverhill, Mass., į- 
vyks tokia pat programa, 
kaip ir Lavvrence.

Kviečiame visus ateiti 
pasiklausyti įdomių kal
bų apie šių dienų svar
biuosius reikalus ir pama
tyti gražių judamųjų 
veikslų (movies).

Įi Washington Savings Institution
Iff .................... , _

| Linksmų Kalėdų Švenčių!
| McDONALD ICE CO. ’ į
| 43 Middlesex St. — Tel. 8419 — Lowell, Mass.|_ —

30 Middlese.v St.
i

Lovvell, Mass. Jį
Londonas, gr. 18 — Šio

mis dienomis K. V. Kok- 
’ i tomov, Rusijos atstovas, 

į užsienio ministerių pava-j 
i duotojų susirinkime, ku- Į 
į rie dabar svarsto Austri-į 
[jos taikos sutartį, sutiko 
priimti Prancūzijos pasiū
lymą. būtent, kad pirmiau 
susitarti dėl Austrijos, o 
tik vėliau kalbėti apie Vo
kietijos turtą Austrijoj.

Rusija padarė ir kitą 
nuolaidą, būtent, dėl žiba
lo teisių ištyrimo ir žiba
lo produkcijos rytinėje 
Austrijoje.

Tas aiškiai parodo Ru
sijos komunistinės val
džios taktiką: reikalauk
daug, bet jei negausi, tai j 

■ pasitenkink ir su mažiau. jęa~__ ___ _ ____
'.Londono konferencijoje jįr^i LDS — vienintelės 
(Rusija reikalavo T 
daug, bet nieko nelaimė- - - ...
jo. Gal būti, kad ir Rusi- 

ijos ekonominis susmuki-i __________
mas

i

i 
f

Kajeckų Gabrielė, kaip
ankstesniais metais prieškalė
diniu metu, dalyvaus tradicinė- Antspaudas: 
je Interaational Childreas. Association of the Lithuanian 
Christmas Broadcast progra-1 Antinaci Resistants 
moję. Radio programa bus į F. Political Prisoners 
transliuojama iš VVašingtor.o • Lietuvos Antinacinės Rezisten- 
sekniadienį. gruodžio mėn. 21 į ei jos S. Politinių Kalinių
d. nuo 4:30 iki 5:00 p. p. peri Sąjunga.
NBC stotį visoje Amerikoje ir, --------------------
trumpomis bangomis j užjūri., — Kempteno gimnazijos, 
Vėliau bus rodoma filmose ir mokytojas inž. K. Daugė-, 
per television stotį WNBW.

Lietuvis
Amerikos 
mergaičių 
anglų kalba ir lietuvius vaiku
čius tėvynėje ir ištrėmime lie
tuvių kalba.

berniukas sveikins! 
vaikučius Lietuvos 
ir berniukų vardu

v •

VIETINIAI DARBIE- 
ČIAI PAVAIŠINO

DALYVIUS
Vietinės LDS 1 kp. pir

mininkas S. Griganavi- 
čius pakvietė visus į sve
tainę užkandžiams, kur 
darbščios šeimininkės ir 
šeimininkai turėjo paga
minusios užkandžių ir 
kavutės.

Pasistiprinus, kun. Pr. 
M. Juras iškėlė mintį, kad 
Cambridge ir Norwood’as Wofkers of America grie- 
ruoštų debatus. Pasiūlė 
ir temą, kurią paskelbsi
me kaip tik debatoriai 

i bus pasiruošę debatuoti. 
Į Visi dalyviai skirstėsi į 
į namus pakilusia nuotai- 
! v“, dideliu pasiryžimu

i

I

labai lietuvių katalikų darbi-

pa-

paveikė.

Rūbu Siuvėju linija 
Atmetė Wallace

New York, gr. 18 — The 
Amalgamated Clothing

žtai pasipriešino trečios 
tautinės partijos sudary
mui 1948 m., kurios kan
didatu į Prezidentus būtų 
Henry A. Wallace.

Kitos unijos taip pat 
nepritaria Wallace kan
didatūrai.

įninku organizacijos gero- $en«ta$TyrinėjaSpekuHa
vei _ _ _ ._ _ _ _ _ _  cik Grūdais

Kun. J. Bernatonis, LDS 
Centro Veikimo Komisi
jos pirmininkas, pranešė, 

”uo kad vajus pradedamas 
nr" nub Lawrence ir Haver- 

d. pradėjo vesti Kempteno|jas didžios moteriškų kai-!niIį_kmarii^ni 
lietuvių kolonijos foto mė- linių firmos I. J. Fox■. « ««
gėjams kursus.
& 9 9 ^'9 ^.9 9: 9 •

Ta. žinomas tremtyje išei-į 
nančių laikraščių foto į 
bendradarbis.

Mirė I. J. Fox
Pereitą antradienį

žurnalistų (širdies smūgio Nevv Yor- . 
sąjungos narys, spalių 28 Re mjrė L J. Fox, įsteigė- jJĮJv 
d nradėin vpsti Kprnntonn_

i
1 * Jirm°s Z' fOXii28 d., 3:30 vai. , New Yorke, Bostone §v prancjškaus

To all our customers
f

the time-honored wish
MERRY CHRISTMAS

and a
HAPPY NEW YEAR

BROCKTON EDISON CO.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

THE GIFT FOR HER

Costume Jewelry 
Necklaces, Bracelets 
Earrings—Hundreds 

to choose from — 
all beautifully gift 

boxed i n white 
satin lincd boxes. 
Original values to

$5.00 
Our Xmas 
special at 

$1.00 pilis tax

PHILIP MORRIS & CO.

Ine.,
ir kituose miestuose. Jis 

j buvo 59 metų amžiaus.
i jį. J. Fox, krautuvėje, 
Bostone, dirba per dauge
lį metų ir mūsų tautietis 
'Bernardas Koraitis.

TREMTINIAI SUSIRŪ
PINĘ EMIGRACIJA

gruodžio 
po pietų, 

lietuvių 
Bradford 
Mass., į-

VVashington, D. C. —Se
nato Apropriacijų Komi
tetas tyrinėja spekuliaci
ją grūdais. Pakvietė Ag
rikultūros Departamento 
sekretorių Anderson pa
aiškinti apie grūdų trūku
mą ir atnešti visus savo 
rekordus, užrašus ir in
formacijas.

par. salėje, 94 
St., Lavrence, 
vyks prakalbos, bus paro
dyta gražūs ir įdomūs ju
damieji paveikslai ir iš
pildyta daMTų programa.

Principaliu kalbėtoju 
į bus žurnalistas Kazys Či- 
Įbiras, “Darbininko” re- 
įdaktorius, kuris po Nau-

reikšmės JT MetM Yra pasiruošęs----------------Gyvybinės
klausimas pasidarė mums 
emigracija, nes gyvename 
čia jau per ilgai, esame vo-j 
kiečių nepageida u j a m ij 
(vokiečių vakarinėse zo
nose ir taip per tankiai 
yra!) ir nėra i 
mybės Vokietijoj kurtis,— 
pareiškė rugsėjo 25 d. 
kempteniečiams LTB cen
tro valdybos 
Lietuvos buv. 
Argentinoje p. 
pradėdamas pranešimą į-

W. J. CMdiokn
GRABORIUS 

“Asmeniskas Patarnavimas’’ 
331 SmithSt, 

PROVIDENCE, R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6288

atstovas, 
konsulas 
Gaučys,

tais klausimais.
I Iš tikrųjų, visi tremtiniai 
į nori kuo greičiausiai atsi- 
įkratyti to DP vardo, at
gauti vėl žmogiškąsias tei-

,-yJses ir savo darbu pelnyti 
m į sau duoną. Visų akys nu- 
'! kreiptos į USA ir Kana
dą. — visi tikisi, kad greit

•; 
»

Atliekame Spaudos Darbus

Ji*'*’* *1

h Linksmų Kalėdų Švenčių!g HARRY BASS, INC. £g United Cloak & Suit Co. a
166 Centrai St. Lowell, Mass. jj

i
i
’į

i
♦į! Linksmų Kalėdų Švenčių!
i B. & W. FOOTVVEAR CO., INC §
V ♦!C Webster, Massachusetts &į»_______’______________ ______ __________
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

THE BLACK ROCK BANK & 
TRUST CO.

Narys Federal Deposit Insurance Corp.

2834 Fairfield Avė. Bridgeport, Conn.
Tel.—6-1133

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
\

The Lindquist Hardvvare Co.
Statybai Medžiagos — Dažybos Reikmenys

I

Laikraščio “Darbininko” spaustuvė yra moder
niškai įrengta ir atlieka visokius - visokiausius spau-
d°s darbus, kaip tai: plakatus, show cards, tikietus, 
įvairias blankas, programas, brošiūras ir tt.

Brooklyno ir New Yorko Apylinkėje
turime įgaliotinį D. J. AVERKĄ, 339 Wilson Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. pas kurį prašome kreiptis spau
dos darbų reikalu, kuris jums maloniai’ patarnaus.

Taipgi galite per p. Averką atnaujinti “Darbi
ninką”, užsisakyti reikalingų knygų, arba įteikti jam 
iš savo kolonijos korespondencijų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

fa

i
J; 370 Main St.

prasivers plačiau durys e- įį****^^.___

| Linksmų Kalėdų Švenčių!
GREENFIELD FRUIT CO.

$ Alus — Vynas — Likieriai
Tel.—5793 — Greenfield, Mass. ;;j

383 Fairfield Avenue Bridgeport, Conn.
Tel.—4-2174

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Sibulkin Shoe Co., Ine.
Išdirbėjai Moteriškos Avalinės

477 Silver St. Manchester, N. H

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

The Bargain Center, Ine.
Krautuvė Taupiems Žmonėms

2—4 VVashington St.

Distributors of Heating Oils
Nonthhridgr I28-W Soafhbridgc, Mass

Quincy, Mass.

Grcenfield, Mass

stock
* ALE

(migracijai į minimus kraš- g LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
tus. Juk taip bėgy vendą- g 
bi pusbadžiu Europoje —įŽ 
Vokietijoje tapsime visiš- (! 
kais paliegėliais — ligoni- ?•
- ir jokios naudos iš

i fnv\rnn r»ohr»tiiv’čc O *•

Greenfield Laundry Co. Ine.

'mis, i
į mūsų tėvynė nebeturės. O 
'visi mes norime dalyvauti 
josios atstatyme ir kovoje 
dėl laisvės! Visi pasitiki
me broliais amerikiečiais. 
.Jųjų pastangomis ir rū
pesčiu rasime geresnį 
kampelį įsikūrimui, kol 
mūsų brangi tėvynė vėl 
išvys nepri klausomybes 

i rytą. L. Valiukas.

Namas “Zoric” Sausai Valo 
Pilnas Skalbimas

42 Ames St. Tel.—3637 Greenfield, Mass
Ji
0.. • « • •• • • ■* •

j* Linksmų Kalėdų Švenčių
YELLOW CAB COMPANY

Tel.—3000
?’
J, 368 Main St

• ■* « A • • -• • A • • ■* • * -

A • » *■ •* * j *. V* 7* • * • ♦ • 7 * v * • ♦- • • ♦ • ♦ •

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

§ E. G. Walker Coal Co.
i

i«.r.



DARBINI N KAS___
i dumti likusio pasaulio a>* 
'kis, nes tiesioginiu būdu, 
rusų iškaba, Maskvai ne
būtų pavykę taip giliai į 
vakarus pasistūmėti ir 
tiek įdėjinių kovotojų pa
saulyje sau laimėti. Tei
singai pasakė neseniai iš 
Sovietų zonos pabėgęs 

^[vienas vokiečių tremtinys 
i komunistas: 

“Rusijoje komunizmas iš-i 
sigimė”

ALIARMAS 
PASAULYJE 

Todėl raudonųjų esimas gyvena? 
šiapus Dunojaus ir Elbės Kartą per metus? 
turi dideliu aliarmu skam- Jei tiesa, kad Šv. Komu-!

Penktadienis, Gruodžio 19, *47____________ _______________

DARBININKAS
(THE WORKER)

Published Senu-Weekly except holiday weeks, when issued veekly. 
-------- by----------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABO R
Rntered u aecond-claaa matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston

Mass. under the Act ot March 3, 1870.

Aeceptanee for mailing at spedal rate of postage provided for in Section
1103, Act of October 8. 1917. authorized on July 12. 1918. 

SUB8CRIPTION KATES , PRENUMERATOS KAINA; 
Domestic yearly____________ $5.00 Amerikoje metams -------------------- !
Domestic once per week yearly 13.00 Vieną kart savaitėje metams... »3.oo ... • .7* ,
Foreign yearly     _ $5.50 į Užsieny metams ......................... $5.50 mejl ir rudieji faŠlStai,, QraUgU.
Foreign once per week yearly $3.501Užsieny 1 kart aav-tėj metams *3-5° mes dideliu dėmesiu Sekė-' Raudonieji ŠiapUS EI-!sį 

DARBININKAS me karo eigą, liūdėdami bės! Taip toli į vakarus
166 West Broadvay, South Boston, Mass dėl anglosaksų nepasise- nei mongolai nebuvo nuė-
_______________ Telephone SOUth Boston 2680________________  kimų ir džiūgaudami dėl j? (jie tik Oderį buvo per- 

ijų laimėjimų atskiruose žengę ir Sileziją užėmę), 
frontuose. Kad ir kaip pa- Toks raudonųjų gilus įsi- 
■vojinga buvo klausytis veržimas Europon nekeltų 
(Užsienio radio stočių, mes ; _ J ’
kasdien klausėmės New padorūs, kaip anglosak- 
Yorko ir Londono infor- sai, atstovaudami tikrą 
macijų, girdėjome visas demokratiją, krikščiony- 
Roosevelto ir Churchillio bę, žmoniškumą, negrą- 
kalbas. Mes norėjome, sindami pasauliui, nežu- 
kad ir rudieji, ir raudo- dydami ištisų tautų. Deja, 
nieji karą praloštų. Todėl raudonųjų režimo bruta- 
kiekviena vokiečių žinutė, lumui ir žvėriškumui ap- 
kad tą ir tą dieną nuskan- tarti ir biauriausių žodžių 
din ta tiek tai priešo laivų, pritrūko, 
mus nemaloniai nuteik
davo. I

! Bet mes buvome labai 
‘ ’ ’ ", kai išgirdome, 

jog, mušant rudąjį slibi- 
’ ną, raudonajai pabaisai 
, yra užleidžiamą centrinė 
. Vokietija net su Thuerin- 
, gija. Nors tai buvo patei-

Europai ir visam pašau- balsį “Visų šalių proleta- stėti katalikiškos organi- 
i;«i 1,0^ no Vnivi. rai vienvVitP«»” visu na. Tarineigreičiau parųloskus, — 

mums tai buvo labai nuo
stabu, ir mes tai skaitėme 
per dideliu ir ateityje per- 
brangiai kaštuosian č i u 
pasitikėjimu raudonuoju 
rint^alvoie1 būsima ^lafe- siog ^usiJa* ° bolševikus stoti visi tremtyje ar už- mokinių uolumu! nni gaivoje Dusimą įais _ sianvLp liotuvLi Vain lahoi tm
vą Lenkiją iki Oderio ir 
Neisses.” Šiandien tai pa
sitvirtino, kaip ir daug 
kas kita, kuo tik dabar 
anglosaksai įsitikino.

PER TOLI ĮLINDUSI
KIAULE

Niekam ne paslaptis, mieji susidūrė ir nuo ku- 
kad raudonieji maskoliai rios mes pirmieji nuken- 
sustiprėjo ir užėmė stip- tėjome ir kenčiame. Ko

munizmas ir bolševizmas 
yra tik priedanga, kuri la
bai puikiai tinka kaip 
priemonė rusams tikslą 
pasiekti su svetimų jėgų 
pagalba,

SOS, Raudonieji Šiapus Elbės!
(Laiškas iš Europos)

KAI MUS RAUDONIEJI Šimas su negarbingu, 
IR RUDIEJI “LAIS

VINO”...
Paskutinio

tuviškai tariant — 
kiaulišku partneriu, 

karo metu, ris dabar tyčiojasi iš

lie
su 

ku- 
va

v/

kai Lietuvą trypė raudo-. karykščių bendros kovos 'rašytojas

Sielos Ugnelė
Kaip dažnai Jis tavyje Bažnyčia, padėdama jai 

jos

"Saitas Karas" Eina Karštyn
vykdyti didžiausius 
uždavinius?

Ar Šv. Komunijų

“Šaltas karas” tarp Rusijos ir Vakarų eina karš
tyn. Jo įkaitinimui daug prisidėjo nutrūkimas Lon
dono konferencijos ir įvykiai Prancūzijoj ir Italijoj. 
Londono konferencijoj Molotovas nieko kito neveikė 
tik koliojo Ameriką ir Angliją už jų tariamus “impe
rialistinius” siekimus, būtent, norą pavergti Vokie
tiją ir kitas Europos šalis ekonominiu ginklu. Apie 
taiką su Austrija ir Vokietija Molotovas nė kalbėt 
nenorėjo. Marshallas, patyręs, kad Maskva visai ne
sukalbama, konferenciją nutraukė, nes tartis su Ru
sija — tai tik tuščias laiko eikvojimas. Lyg atrody
tų, kad Maskva čia laimėjo, nes jos tikslas kaip tik
tai ir buvo Londono konferenciją suardyti. ,

Tačiau tas ardymo laimėjimas — bolševikai tam 
specialistai — supuolė su stambiu pralaimėjimu '* 
Prancūzijoj. Maskva nesidžiaugia iš to, kas įvyko 
Prancūzijoj — sako žurnalas “World Report”. Dar- j 
bininkų pasiryžimas grįžti į darbą sustiprino netvir
tą prancūzų vyriausybę. Susmukimas generalinio ' 
streiko smarkiai sugniuždė komunistų įtaką. Netoli 1 
Paryžiaus buvo įsteigta rusų repatriacijos (pasikei- ' 
timo belaisviais) stovykla; Prancūzų vyriausybė su- į 
sekė, kad tikrenybėje tai buvo Maskvos šnipų ir agi
tatorių lizdas, ir tą “repatrijacijos” biznį likvidavo. 
Tai buvo neskani piliulė (vaistų rutuliukas) bolševi
kams praryti. Maskva tuo atsilygino, kad nutraukė 
prekybos santykius su Prancūzija ir nukreipė savo 
radio prieš prancūzų tautą!

Nežiūrint Londono konferencijos susmukimo 
Vakarų Demokratija rankų nenuleidžia. Rusijos at
kaklus nachalumas ir komunistų pastangos sukelti 
Prancūzijoj revoliuciją glaudžiau subūrė Alijantus į 
vieningą akciją. Projektuojama sujungti tris okupa
cijos zonas — amerikiečių, anglų ir prancūzų — į vie
ną Vakarų Vokietiją ir duoti jai galimybės atsista
tyti ir savistoviai gyventi — na, ir apdrausti ją nuo 
bolševikiškos propagandos ir ginkluoto raudonųjų 
įsikišimo. Savo ruožtu Maskva pradėjo daryti ener
gingas pastangas sukomunistinti Rytų Vokietiją ir 
dar smarkiau pagyvinti komunistinę akciją kur tik 
galima. Laikiniai nepasisekimai komunistinių jačei- 

- kų veiklos nesustabdysią.
Tas “šaltas karas” galėsiąs tęstis dar kelis me

tus. Kas paskui? Jei jis išsivystytų į “karštą karą”, 
t. y. į ginkluotą susikirtimą, tai daroma palyginimą 
tarp Rusijos ir Aiijantų pajėgų. Išeina labai stambi 
Rusijos persvara. Europoje prieš 350,000 anglo - 
amerikiečių Rusija gali pastatyti mažiausia pusę mi
lijono raudonarmiečių ir apie 3 milijonus paruoštos

___  skai- 
aliarmo, jei jie^būtų tokie P? vis4 pasaulį, jeigu nijoj Kristus ateina į mū- čius sutinka su tavo gerų 

žmonija nori gyventi tai- sų širdį (o tai yra amžina darbų skaičium, kurį tu
ko je, krikščioniškai, tik- tiesa); jei tiesa, kad mes retų būti net pralenkęs 
rai demokratiškai. Aliar- gyvename 
mu turi skambėti kiekvie- net ir kasdieninio — Ko- sielą Kristus taip 
na žinia apie baisumus a- munijos priiminėjimo lai- aplanko? 
napus geležinės uždangos kais ( o tai parodo paty- 
(Baltija — Adrija) ir a- rimas), — tad kokių ga- 
napus plieninės sienos lingu vyrų, pilnų Viešpa- 
(Nemunas — Dniestras). ties malonių, turėtų šian-
Jau laikas kruopščiai die išaugti! 
rinkti ir tvarkyti kaltina- Kaip labai katalikų 
mąją medžiagą naujam darbštumas turėtų pra- 
Nuernbergo ..procesui Ki- lenkti nekatalikų, kurie 

Bet dabar jau atpažin- jeve ar Minske... minta tik trupiniais nuo
tas vilkas avies kailyje. Ir SOS, Pasauli, raudonieji malonės stalo! 
dar ne betkoks vilkas! šiapus Dunojaus ir Elbės! Kaip greitai turėtų pra- 
Tai reikia dvejopai su- Jau 5 minutės prieš dvy- nykti visokios nesantai- Viešpačiui tik kalėjimas, 
prasti. Pirma, kad raudo- liką! Prieš raudonųjų mo- kos iš katalikiškų šeimy- kurį Jis suardys, kaip šu
nie ji melu ir teroru pasi- nopolizuotą ir piktnaudo- nų! ardė Juozapo iš Arimate-
ryžę primesti komunizmą jamą socialdemokratų o- Kaip puikiai turėtų kle- jos iškaltą kapą.

Leisk, tegul gyvena ta- 
22 liui. Antra, kad po krūvi- rai, vienykitės!” visų pa- zacijos! vyje Kristus, tegul gyve-

" nai raudona komunizmo vergtų tautų atstovai turi Kokia kilni meilė turėtų na be atvangos darbu, 
vėliava slepiasi sena rusų iškelti — “Visų pavergtų viešpatauti katalikiškoj darbo pamėgimu, nebijan- 
ekspansija. tautų atstovai, vienyki- visuomenėj! čiu net nė didžiausių kliū-

i Vienu požiūriu teisingai tės!” Vienybėn ir bendron Kaip labai turėtų stebė- čių. Nuo tavęs pareina, ar 
daro anglosaksai, Sovietų efektingon kovon prieš tis žemės tautos patį dan- Kristus vėl atnaujins pa- 
Sąjungą vadindami tie- raudonąjį fašizmą turi gų siekiančiu Viešpaties šaulį, nes kūniškoj išvaiz- 

] doj Jis niekados jau nebe-
—tiesiog rusais. Mes juos sienyje esantieji lietuvių, Kaip labai turėtų pasi- vaikščios žemėje, kaip 
vadiname senuoju vardu latvių, estų, rumunų, bul- keisti žemės veidas Išga- vaikščiojo kadaise po Ga- 
— maskoliais, nes viskas, garų, vengrų, serbų, kroa- nytojo šviesoje! 
kas daroma iš Maskvos, tų, moldavų, ukrainų, len- 
yra senos Petro Didž. ir* 

i Kotrynos II ekspansijos 
tęsinys, ekspansijos, su 
įkuria mūsų protėviai pir-

dažnesnio — toks krikščionis, kurio 
dažnai

t

VILKAS AVIES 
KAILYJE

“Caritas Christi 
nos! 
verčia mus!”

Kiekviena Šv. Komuni
ja yra ugnis, stumianti 
tave padaryti atitinkamą 
darbą.

Ir vargas tau, jei šiai 
Dieviškajai ugniai reiktų 
tavyje užgesti!

Tada tavo širdis būtų

Kristaus
urget 
meilė

rias pozicijas tarp Balti
jos ir Adrijos, peržengda
mi Dunojų ir Elbę, dau
giau anglosaksų neapdai
rios paramos dėka, negu 
savo jėgomis. Tai buvo lo- priedanga ap-

20 divizijų Sibire. Be to, jie turi parankiui šimtus 
tūkstančių kiniečių komunistų. Ir oro laivyne jie tu- 

«Hx^ xxxxxxjv«-» milžinišką persvarą: 14,000 lėktuvų — tris kartus
armijos vakarinėj Rusijoj. Gi Pietų Rusijoj ir Kau- į daugiau negu amerikiečiai. Klausimas, kodėl Rusija 
kaze yra pusantro milijono karių, o Anglija Persijoj nepradeda karo? Į tai atsakoma, kad ekonominiai 

trūkumai nuo to ją sulaiko. O gal prie to prisideda ir 
kiti vargai - negalai, susidarę iš beprotiško bolševikų 
šeimininkavimo. ?.• K;

kaze yra pusantro milijono karių, o Anglija Persijoj 
laiko 50,000 kariuomenės, kuri bus atšaukta rugpiū
čio 1 d. 1948 m. Amerikiečiai turi 7 divizijas Japoni
joj ir 3 Korėjoj. Gi rusai laiko 13 divizijų Korėjoj ir

lilėjos šalį.
O ar taip yra? Į Dabar Viešpats eina

kų, čekų, gudų, slovakų, Užsidarykime patys vie- per pasaulį, vėl mokyda- 
Kaukazo tautų, albanų, ni tylų kambarėlį ir teis- mas ir vėl gydydamas 
Sibiro tautų ir rusų atsto- kime save. darbu sielų, kurios Jį pri-
vai. Ką gi veikia buvę tų Sakyk, mano siela, kaip ima Šv. Komunijoj. Todėl 
tautų žymūs vyrai užsie- yra su Šv. Komunijos pri- šitų sielų gyvenimas turi 
nyje, ko laukia rusų, uk- iminėjimu? 
rainiečių ir gudų emi
grantai? Šių tautų atsto
vai turi būti kovoje prieš 
komunizmą pasaulyje a- 
vangardų. Paryžius jau 
parodė pavyzdį — sekime fašistai yra šiapus Dono- statistika ir tikras įėjima 
jį. Kitos galingos jėgos jaus ir Elbės, — negali bilietas į pasaulinį Eucha- 
turi tai paremti. O tų jė-jbfiti tvarkos ir taikos pa- risti jos kongresą.
gų priešakyje yra Vati-į šaulyje. Kol veikia komu-| Tikras pasaulinis Eu- 
kanas ir kiti pasaulio au- nistų partijos už Sovietų charistijos kongresas yra 
toritetai, nuo kurių pri- Sąjungos ribų, — jokia nuoširdus ir sutartinis vi- 
klaųso žmonijos likimas. Į nepriklausoma valstybė ir sų šalių kataliku darbas 

Kol Kremliuje sėdi Jo-:laisva tauta negali būti,plėsti žemėje Bažnyčios į- 
no Žiauriojo antrininkas, Į tikra dėl savo rytojaus, i taką, neapibrėžiant josios 
Europa ir visas krikščio-.dėl savo saugumo, 
niškas pasaulis negali bū?

būti Kristaus gyvenimas
Kaip sekasi savęs tobu- ir jų darbas — Kristaus 

linimo darbas? darbas.
Kaip bendradarbiauji su- Toks gyvenimas ir toks 
------------------------------ I darbas yra vienintelė eu- 

ti ramus. Kol raudonieji charistinio tavo judėjimo

nė jokiais tautiškais ar
E. K. Vilnietis? savo paties sumetimais.

A. J. Stanius.

Lietuvos Požemių Milžinai
Netikėtai, tolimais ir nuostabiais keliais 

gavau pluoštelį žinių apie buvusį Lietuvos 
Partizanų veikimą. Daug kas nutylėta dėl 
visiems suprantamų priežasčių.

AREŠTUOJA UBAGĄ
Ankstybą rytą dulkėtu keliu slinko senas 

ubagas. Su pora krepšių ant nugaros, su 
stambia namų darbo lazda rankoje, su lenk- 
tyne pypke dantyse. Jis ėjo pamažu susikau
pęs* lyg gyvendamas kito pasaulio mintimis.

Ubagai bolševikų neapkenčiami. Bolševi
kai yra įsitikinę, kad tai tikri šnipai ir jie 
palaiką ryšį tarp kaimiečių ir partizanų. O 
tų ubagų, uždarius senelių prieglaudas, itin 
padaugėjo. Toki ubagai buvo labiau sekami, 
negu jauni vyrai.

Tad nenuostabu, kada šis ubagas artinosi 
prie miško, kaip iš žemės išdygo vienas ko
munistas su policininku ir sušuko:
— Stok!

Ubagas žengė dar žingsnį, sustojo, išsiė
mė iš dantų pypkę ir išdidžiai pakėlė galvą, 
lyg protestuodamas, kas drįstų pabudinti jį 
iš malonių svajonių.
— Kur eini? — paklausė policininkas.
— J N. parapiją, — ramiai atsakė senelis.
— O ko?
— Rytoj atlaidai. Gal duonos gabalėlį gau

siu.
— Ar nežinai, kad naktimis niekam nevalia

/

per mišką keliauti?
— Man neuždrausta, — atsakė ubagas: 

juk nieko neapiplėšiu.
— Tu esi šnipas, — suriko prisikabinusieji.
— Taip, svetimi paukščiai ir krintančio la

po bijo, — ramiai pastebėjo senelis, bet ko
munistai to nesuprato.

Vis dėlto ubagas buvo areštuotas, nuga
bentas ir artimiausią policijos stotį ir iš
krėstas iki nuogumo: iškraustė jo terbas, iš
vertė kišenius, iščiupinėjo siūles; jokių slap
tų raštų, jokių sąrašų. Kažką įrašė į jo pasą 
ir paleido.

PARTIZANŲ SVEČIAS
Sekmadienio rytas. Saulutė jau buvo pa

tekėjusi ir pirmieji jos spinduliai vos skver
bėsi per medžių viršūnes į miško tankumy
nus.

Partizanai jau visi buvo grįžę iš savo žy
gių ir net gerokai pasilsėję. Dabar jie švari
nosi, valė savo purvinus drabužius, šukavo 
barzdas, ūsus ir plaukus. Mažai, kas šnekė
jo: buvo susikaupę, bet nesusirūpinę.

Visi pamažu rinkosi į didįjį požeminį 
kambarį. Ant kampinis stalo jau nebebuvo 
nei telefono, nei radijo aparato nei kitų ka
ro priemonių. Stalas buvo apdengtas, kad ir 
nevisai balta, bet gana švaria staltiese. Bu
vo pastatyta šešetas gėlių puokščių, sumerk
tų į nudažytais kaklais butelius. Atsirado 
šešetas žvakių ir kryžius.
— Už kelių minučių pasirodė kunigas, ap

sirengęs mišioms. Bet tai buvo tas pats se
nelis — “ubagas”, kurį vakar bolševikai bu
vo areštavę.

r

Prasidėjo Nekruvinoji Auka. Beveik visi 
partizanai priėmė šv. Komuniją, prašydami 
Dievo palaimos vaduoti Tėvynę ir ginti ne
kaltuosius.

Tuo tarpu už 5 kilometrų dideli atlaidai. 
Žmonės nesijaučia toki linksmi, kaip seniau. 
Kalbos negyvos, klegesys pridusęs, visi bai
liai aplinkui dairosi, bijodamiesi gaujos šni
pų. Netoli šventoriaus vartų sėdi keletas 
ubagų, tarp tų ir tas, kuris buvo suimtas po
licijos ir į kurio pasą buvo įrašyti kažkoki 
jam nesuprantami ženklai.

Slaptoji policija jau du kartus buvo pa
tikrinusi, o vienas šnipas nuolat jį sekė. Jis 
buvo įtariamas.

Žmonės greit išsiskirstė. Išsiskirstė ir u- 
bagai. Išvyko namo ir mums pažįstamas. Iš 
pat vietos jį sekė policijos agentas, keikda
mas savo viršininkus ir savo darbą. Ubagas 
ėjo' sau pamažu, ramiai, leisdamas per pirš
tus rožančių, o sekėjas turėjo vilktis iš tolo 
ir slapstytis, kad ubagas jo nepastebėtų. U- 
bagas neturėjo žinoti, kad jis yra sekamas. 
Vargais negalais senelis pasiekė savo baž
nytkaimį ir tiesiai per pievas takeliu įsuko 
į savo gatvę. Sekėjas taip pat lengviau atsi
duso ir krito už miestelio ant žolės pasilsėti 
ir užbaigti pranešimą apie sekamojo veiklą 
atlaiduose. Toks buvo slaptosios šnipų poli
cijos įsakymas.

Nepraėjo nė penkios minutės, ir praneši
mas buvo baigtas, šnipas dar atsigulęs pa
siraivė, nusižiovavo ir jau buvo besikeliąs 
eiti policijos būstinėn. Netikėtai pasuko gal
vą — ir sustingo. Tuo pačiu taku už kokio

20 žingsnių artinosi vėl tas pats ubagas, ei
damas miestelin. Taip, tas pats, kurį jis ką 
tik savo akimis buvo nulydėjęs. šnipas pa
šoko, išvertė akis, jas gerokai patrynė ir ne
judėjo, kaip įkaltas kuolas.

Ubagas buvo jau bepraeinąs pro jį. šoko 
jis, kaip pamišęs, šoko jam už akių ir sušu
ko:
— Kur tavo pasas?

Ubagas ramiai įkišo terbon savo ranką,' 
išėmė pasą ir padavė paklausėjui. Skubiai 
jis pagrėbė pasą ir ėmė vartyti, ieškodamas 
jam vienam žinomų ženklų. Taip, tie patys 
ženklai, kurie užvakar buvo įrašyti polici
jos stoty.

— Iš kur tu pareini? — sušuko sekėjas, 
visas drebėdamas.

— Iš N. parapijos, — atsakė ubagas. — 
Rodos, tu pats du kartus jau tikrinai mano 
pasą, — pridėjo, lyg pajuokdamas savo “glo-. 
bėją”.
— O kas tas, po visų velnių, kur ką tik 

miestelin nuėjo? — suriko bolševikas, ir, ne- . 
laukdamas atsakymo, skubiai pasileido 
miestelio link ieškoti pirmojo. Nubėgo žino- 
man butan, bet čia gavo atsakymą, kad se
nelis dar negrįžęs iš atlaidų. Apklausinėjo 
visus sutiktus žmones. Atsakymas toks 
pats: niekas nematė jokio ubago, žodžiu, iš
tirpo kaip cukraus grūdelis arbatos pu^de.. 
Tą patį vakarą be žinios dingo ir ubagų se
kėjas, nepajėgęs išaiškinti partizaniškos pa
slapties ir pabūgęs pasirodyti savo viršinin
kui.

(B. d.)
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Linksmų Kalėdų Švenčių!

James B. Crovvley Insurance

WILLIAM F. SULLIVAN, Agent 
INSURANCE OF ALL KINDS

171 Main St. — T®L — 467 -— Nashua, N. M. |

f
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goninėje. Prašo pasimelsti. Vi- 
si laukia naujo arkivyskupo, £ 
J. M. Keough iš Povidence.
Dar nėra žinios kada užims $ 
vietą.
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

J. M. Levesgue & Son, Ine.

jau keli 
pasaulio 
savaitę 

gerašir-

House Furnishings
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
From

Mercer Bros. Co.

c| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

| The Brooklyn Savings Bank
Sekmadienį, gruodžio 21 d. 

i sueis 18 metų kaip kun. Du- 
binskas tapo kunigu. Jis buvo j-!

; įšventintas Romoje 1929 m. 
Grįžęs Amerikon, jis buvo 
skirtas padėjėju mūsų išeivijos 
patriarchai kun. Juozapui Lie- 
tuvnikui ir visą savo kunigiš
kąjį gyvenimą jis praleido šv.

! Alfonso bažnyčioje. Kun. Du- 
binskas yra visiems Baltimo- 
riečiams, kaip lietuviams, taip 
svetimtaučiams žinomas kaipo i 
išmintingas nuodemklausis. Jo 
klausykla nuolat yra apstojusi • 
žmonių ieškančių suraminimo, Į 
Ilgiausių metų uoliam Kristaus Si

§

!
!

i
1929 m. 

jis

Danielson,

k'

Conn. ♦

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

H. J. Nassar Motor Co., Ine.
2 Common Street

Massachusetts Jį

sų kunigams per Kalėdų šven
tes. Jis lankėsi Baltimorėje Pa
dėkos Dienoje. Lauksime.

Sveikiname Edvardą ir Ur
šulę Mačinskus susilaukus sū
naus. P-nia Mačinskienė pirm 
šliūbo buvo Petrikaitė. Sveiki
name Maskevičius, kurie tam- 
|pa “great grandparents”.

Sunkiai serga Marcelė Bri- 
dickienė Maryland Geperal li-

e Latvrence, 
Ž___________

Sapnas Tampa Tikrenybė
Kun. dr. Mendelis 

metai turi rinkliavą 
raupsuotiems pirmą 
Advento. Kas metai
džiai maldininkai suaukojo po 
tris ir keturis tūkstančius do
lerių. Šį metą kun. Mendelis. 
pasimeldęs Dievo pagelbos. pa
siryžo surinkti S5.000.00. Kaip 
iš sakyklos visi kunigai, taip 
kun. dr. Mendelis privačiai 
meldė aukų raupsuotiems, ir 
štai, pereitą trečiadienį pasiųs
tas čekis S5.048.47 Kalėdiniam 
raupsuotojų fondui. Kun. Men
delis begalo džiaugiasi rinklia
vos vaisiais, nes šv. Alfonso 
bažnyčia yra vienintelė visoj 
Amerikoje, kur kasmet šis at
sišaukimas raupsuotiems yra 
daromas. Kaip jis pats maldi
ninkams sakė: 
bėtina suma
tiems žmonijos nelaimingiems, 
tačiau nė vienas savęs nenu
skriaudė, nė vienas paskutinio 
dolerio neatidavė“. Be abejo 
Dievas gausiai laimins visus, 
kurie prisidėjo prie šito gailes
tingo darbo.

A a. Žulius ir Anckaitis
Penktadienį, gruodžio 12 d. 

palaidotas kario Juozo Zuliaus 
kūnas, kurs žuvo Vokietijoj 

Begalo graudu buvo

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

darbininkui! Speare Dry Goods Co.
THE XMAS STORE

Gifts for All Members of the Family
“1I
Mass. £

tį LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!i
$

J!
(i&
i$ Phone — 56

!|j Linksmų Kalėdų Švenčių! ___ _
I F. M. & T. E. ANDREH
i; Lawrence. I < 138-144 Main St., Nashua, N. H.

312 Main St
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

C. H. Austin, Ine
Established 1893

Everything Electrical
Nashua, N. H.

Avery Good Place to Trade

486. 187

Nashua, N. H.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

BURQUE JEWELER

Diamonds Watches

75 W. Pearl St

Linksmų Kalėdų Švenčių!

PIANOS

RECORDSRADIOS

Everything in Music

75 Main St.

Nashua, N. H.

C. I. Spalding 8C Co.

602 Kashington Blvd. 
BALTIMORE 30, Md.
Tel. Lexington 8595

Limosinai dėl visokių reikalų.
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

“nors ir ši ste- 
buvo surinkta

INSURANCE and BONDS

142 Main St. — Phone 286 —

WM. L. NUTTING, INC.

C. H. AVERY CO.

NUOTRUPOS
Kun. V. Jeskevičius, S. J. at

vyksta į Baltimore padėti mū-/ 'i 4

Tel.— 613 & 614 — Nashua, N. H.

Juozas Kasinskas
Ine.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

0. ftulhban, 3ik. 7-20-4 • Gtya/u • OEKTEft ^Hancijciter, fl. Jį.
19©4? -
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Nashua, N. H.

Seasons Greetings

CITY COAL CO

33 E. Hobis St.

iii—$J1943 m. giauuu uuvu
u J? į matyti motina alpstanti prie 

Nashua, ... lt. j-rkarsto, apdengto Amerikos
!? liava, ir tėvą verkiantį
1
A

JOSEPH P. LABRECQUE, Mgr. 
Oil Burners — Hot Water Heaters 

Immediate Installation for 
Nashua and Vieinity 

Gulf Heating Oils 
Reading Coal & New England Coke 

Tei.

vė- 
savo I 

vienintelio sūnaus. Laidotuvių 
i dieną jam būtų sukakę lygiai 
31 metai amžiaus. Palaidotas ‘ 
šeimos žemėje Holy Redeemer 
kapuose.

šeštadienį, gruodžio 13 d. nu
lydėtas į kapus a. a. Antanas 
iAnckaitis. Mirė sulaukęs tik 61 
metų, širdies liga ir kitos ligos 
sutrumpino velionio gyvenimą. 
Paliko dideliam nuliūdime žmo
ną ir vedusią dukterį Viktori- 

1 ją. Taipgi du brolius. Reiškia
me užuojautą visiems. Kazi
mieras Kachauskas rūpinosi a- 

i biejų laidotuvėmis. Lai miru- 
• i šieji ilsisi Viešpaties ramybėje!

«

<

Nashua, N. H

Lowe & Power$» Ine

FUNERAL SERVICE

115 MonkSI

Stoughton, Mass.

KALĖDŲ DVASIA

Kalėdoms atėjus lai sklysta tikras draugiškumas ir 
“Ramybe geros valios žmonėms” ir taika pašau- 

lyje.
Lai sios Kalėdos suteikia žmonijai ramybę, san

taiką ir teisingumą. Lai būva šioje žemėje taika ir 
tikroji ramybė.

Septynes dešimts trijų metų savo gy
vavimo sukakties proga ir pasisekimu 
sveikiname visus savo draugus ir rė
mėjus linkėdami Linksmiausių Kalėdų 
ir Laimingiausių Naujų Metų!
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Darbininke, Kelk Galvą Aukštyn!
— Mirė bedirbdamas fabrike, kad sūnus būtų ku

nigu. — Lanko komunistų namus su katalikų spaus- 
diniais. — Lėlė... atvertusi raudoną širdį. — Vadės 
patarimai jaunoms darbininkėms.

VIENOJE DARBO ŽMO- skirtas į neturtingą Briu- 
NIŲ ŠEIMOJE

Belgijoje gyveno netur- draudamas su darbininki- 
tingų darbininkų šeima, ja jisai pajuto, kaip ma-1 
Pasenęs, nusidirbęs tėvas žai darbininkai pažįsta! 
jau buvo nutraukęs dar- Kristų, suprato į kokias1 
bą, kad gautų pasilsėti bedugnes jie gali kristi i 
nors iki mirtis ateis. .nustoję tikėjimo, ir įžvel-

Jo sūnus jau buvo pra- gė — į kokias aukštybes 
dėjęs darbą fabrike. Ta- gali iškilti, jeigu jiems 
čiau vienu metu pajuto bus duodama 
didelį troškimą būti kuni- kryptis. Ir jis 
gu ir tą pasisakė tėvui, savo gyvenimą
— Negalima, — atsiliepė darbininkijai, 

tėvas. — Dabar tu turi 
dirbti, kai aš savąją dar
bo dalią užbaigiau. Matai, 
sūnau, tavo abidvi ran
kos reikalingos čia pat, 
namams”.

Sūnus sutiko su tėvo žo
džiu, bet greit ir pats tė
vas pastebėjo, kaip labai 
jaunuolis nuliūdęs. Vieną kMbėjo”*'"'

Jūs esate žmogus, ko- 
Man

sėlio parapiją. Beben-

tinkama 
pasiryžo 
pašvęsti

l Tai istorija kun. Car
dijn, kurs įsteigė garsųjį 
jaunųjų katalikų sąjūdį, 
iš prancūziško vadinamą 
“žosistai” (nuo — Jeu- 
nesse Ouvriere Catholi- 
que).

Kai su savo planu jisai 
nuvyko pas popiežių, Pi-

Beveik kiekvienoje lietuvių tremtinių stovykloje 
Vokietijoje yra kuklus dantų gydymo ir taisymo ka
binetas, kur fiziniai nusilpusių tremtinių dantys pri
žiūrimi ir taisomi pagal galimybes. Tremtinių svei
katos reikalams reikia vaistų, instrumentų, stiprinan
čio maisto ir kitokių reikmenų. Aukokite ir siųskite 
savo aukas BALF’ui, 105 Grand St., Brooklvn 11, N. 
Y.

kulti, bet — atsirado gy-[ reikalingiausi u o j u mo- 
nėjų ir iš jų tarpo, ir tai mentu”.
štai dėlko:
— Vienas iš jų, neturtin-; 

gas, turėjo mažą dukrelę? 
Pabaigoje pereitų metų 
žosistės darbininkės ap
lankė kaimynus, palikda
mos mažų žaislelių prie 
Įnamų, kuriuose, kaip jos 
[žinojo, buvo vaikų. Jos 
i atnešė lėlę į to darbininko 
; namus, nepaisydamos, 
kad jis yra komunistas. 
Ir jisai ėmė gerai mąstyti 
apie žosistus. Jie tą pada
rė labai 
žeisdami 
turtelių: 
varpelį, 
prie slenksčio ir nuėjo; i 
nebuvo kada nė padėkoti. ,saj

I

| PRIE LIGONIO LOVOS
Vienas veikale aprašo

masis žosistas pasirinko 
sau ypatingu, uždavinį — 
lankyti namus, 
sužino, kad 
darbininkas, 
kie ligoniai 
lūšnų buvo 
padorias ligonines, atga
vo sveikatą. Nelaimingų
jų ir jų šeimos narių dė
kingumas buvo taip dide
lis, kad nevienas iš jų 
prisidėjo prie jaunųjų ka- 

sąjū-

kur tik 
serga jaunas 

Nekartą to- 
iš skurdžių 
nugabenti į

švelniai — neį- 
jausmu tų ne- x ... , , . . ,
tik paskambino ‘allkli da>-binmkų 
paliko rišulėlį dzi°- . .r — J.O.C. (žosistai), —

sako rašytojas Meersch, 
Ir nuo to laiko tas komu- 7 7ra būtinas sąjūdis, 
nistas tėvas rodė pagar- kurls aukle> darbo zn'°' 

. , bą žosistų sąjūdžiui. i”®8- Sr*!ma i J4 . sl®las
meniniame gyvenime išsi- vau. Tada darbininkai tie-| šalia iaunųių katalikų s*aidrumo ir bendradar- 
yrė į pirmas vietas. ‘ ‘ ----- j ui„

Apie praktišką jų vei-1 aš esu jėzuitas, davatka, 
kimą neseniai išėjo puiki priklus šventuolėlis ir — 
knyga: “J“ 
(Žmonių žvejai), parašė taip savo pietų valandą 
Mazencc van der Meersh, turėdavau praleisti vienas

viv-l OdUd jaunųjų AdV<UIA.U ... J . . . ,

.šiai man į akis žėrė, kad vyrų sąjūdžio, yra toksai biavimo dvasią, kurią kia- I.......... •= K ]e siu kovos ideja buvo juo-pat ir moterų, 
aprašoma Lucy Hallewyn,

S
XI nusakė sekančiais žo
džiais:
— Pakelti žmonių gyve

nimo standartą iki tokio 
poaukščio, kurs, jei tik 
jis protingai panaudoja
mas, ne tik nebus kliūti
mi, bet netgi ypatinga pa
galba dorybei”.

❖ *

Malonus skaitytojau, 
jeigu Jūs iš viso kokias 
nors knygas skaitote ir 
mokate anglų kalbą, 
praleiskite nepaskaitę 
shers of men’. Nors 
lyg apysaka (ir čia 
lengvumas), bet iš
dvelkia tikrovė, meistriš
ku stiliumi perduota, mus 
uždeganti, mus vedanti 
kultūringų kovų keliu už 
darbo žmogaus gerovę.

Mes baigiame jaunųjų 
katalikų darbininkų (žo
sistų) dainos posmeliu: 
— Jaunas darbininke, pasiti

kėk ir galvą kelk aukštyn! 
Tu nesi vergas, nėi darbo 

įrankis”.

ne- 
‘Fi-
čia 
jos 
jos

se nužudžiusi”. 
I — Nebijokite 
laikinai palikti 
ir eiti j gatves; rytoj jūs 
pamatysite bažnyčias vėl

šiandieną 
bažnyčiasFishers of men”, išmetė mane į gatvę... Ir kuri buvo lyg to mergai

čių sąjūdžio širdis. Ji sa- ! 
vo bendradarbėms — žo- 

darbovietėje, ant drožlių sistėms išsiuntinėjo raš- 
krūvos. bevalgyd am;
“sendvičius” ir kietai vir
tus kiaušinius”.

Bet tas nei jam, nei ki
tiems jaunųjų katalikų 
sąjūdžio nariams nepa
kirto jėgų. Jie vis tiek ei
davo į didžiąsias gatves 
katalikų laikraščius par
davinėti.

Komunistai apšaukda
vo juos fašistais, apmuš
davo, sukruvindavo, įskų
sdavo policijai, kuri juos 
išblaškydavo. Bet draugų 
išlietasai kraujas dar la
biau juos uždegdavo. Ne
bodami jokių grąsinimų, 
jie platino katalikų spau- 
sdinius, viešai gatvėse 
pardavinėdami, ir susido
mėjimas jais kaskart la
biau augo.

PRIEŠ SROVŲ
Nuo darbo ir nuo orga

nizacinio veikimo atlieka
mu laiku jie daug skaitė, 
ypač domėdamiesi jaunų
jų katalikų sąjūdžio raš
tais:

— Aš skaičiau, net pa
kartotinai, mano nedide
lį rinkinį darbininkiškų 
knygų, kan. Cardijn kal
bų, popiežiaus enciklikų 
ir žosistų knygų bei laik
raščių.

Organizuodami sąskry
džius žosistai naktimis li
pino prie sienų plakatus, 
išstatydami net nakties 
sargybas, kad komunistai 
jų nenuplėštų. Svarbiau
sia, kad visi tie pasiryžė
liai buvo iš pačių žmonių, 
gi, kaip rašytojas sako: 
— Masės pasitikės tiktai 

tais, kuriuose jie mato sa
vo pačių paveikslą.

Socialistai ir komunis
tai gana aštriai nusistatę 
prieš katalikų jaunimo 
sąjūdį Prancūzijoje. Kny
goje pavaizduotasai žosis
tų apaštalas, dėl jo doro
vinės akcijos, buvo jų 
pravardžiuojamas “Jėzus 
Kristus”.

Bet 
baidė 
savo 
metu 
kad katalikai 
būtų išleisti 
sekmadieniais, 
rys būtų išleistos iš ap
gulto fabriko į namus, į 
šeimas, kad jeigu kabina
ma komunistiška raudo
nųjų vėliava, kabotų ir 
krikščioniškosios darbi
ninkų unijos vėliava.

ŽAISLAI LAIMĖJO 
RAUDONĄJĄ ŠIRDĮ 
Už tą atkaklų veikimą

išleido Sheed & Ward, 
New York, 1947 m., pusi. 
272, kaina 3.00).

Gabus rašytojas darbi
ninkišką tikrovę ir jau
nųjų apaštalų žygius mei
striškai pavaizduoja su 
giliu įsijautimu, psicholo
gišku supratimu. Kiekvie

vakarą vėl visa šeima kal
bėjo apie sūnaus 
gystės klausimą, ir 
prabilo:
— Žinai, motin, 

man grįžti į darbą, 
turėčiau sūnų kunigą, ar 
ne?

Ir jis grįžo į 
kad sūnus galėtų stoti į 
seminariją. Dirbo iki mir
tis jį užklupo fabrike, vis 
kad sūnus galėtų likti ku
nigu.

GYVENIMAS PAŠVŲS- sąjūdis taip išsiplėtė, jų,
TAS DARBININKIJAI įtaka taip didelė, kad galį PRATURTINTI DARBO

kuni- 
tėvas

verta 
kad

kio mums reikia, 
daugelis kalba apie sura
dimą parinktųjų, elito; 
Jūs esate pirmas, 
atėjo pas mane pakalbėti 
apie sugrąžinimą darbi-

1 • « • • v v •

kurs

i fabriką ninkii°s- Bažnyčia reika-j nas, kurs nori dirbti dar-
ii tnti i linga darbo žmonių, ir bininkijos tarpe, kiekvie-

darbininkai reikal ingi 
bažnyčios”.

ŽMONIŲ ŽVEJAI
Kun. Cardijn pradėtasis

nas krikščionis darbinin
kas, kurs nori Kristaus į- 
taką plėsti savųjų drau
gų tarpe, turėtų būtinai 

j šį veikalą perskaityti.

Įšvęstas kunigu tas dar- daugiausia jų dėka Pran- 
bininko sūnus buvo pa- cūzijoje katalikai visuo-

SkjDfL 
failai 

A&P STORES 
WILL CLOSE 
WEDNESDAY

AT 6 P. M.

PASCAL

I
ANi

lb59c

CELLO 4QC 
PKG i W

L ARGE *>Cc
BUNCH Z U

. 39=
2 us 29“

OtD€R 
YOUR 

TURKEY

a s!tus, nurodančius veikimo su kaupu .
gaires. Čia buvo ir tokie 
patarimai:
— Žinoki

Autorius perspėja prieš 
nemalonumus iš darbda- 

_____ darbininkės vių pusės.
sunkumus ir kentėjimus,! — Visada atsiras darb- 
kad galėtumei ją geriau davių, kurie išvadins jus 
suprasti ir jai pagelbėti.
— Būki geraširdė, labda- revoliucionieriais, 

ringą, heroiška iki savęs likais - bolševikais”, 
nepaisymo, kurį pasaulis kaltins jus minių kursty- 
vadina paiku.
— Visada atsiminki, kad gogiją. 

darbininkės jie mes, nes jūs
yra momentų, kad darbininkų 

mūsų

“baltaisiais komunistais”, 
“kata- 

pa-

WITH GRAND FOODS
FROM YOUR A&P!...

Your AJėP Super Market is fairly baršti n g v* t h 
suggestions. Let your (’hristmas greeting be 
sometLinę for good eating—nssorfment ot de- 
iicious ja’ms and jte’Ties—luseious c.'.nned fruits 
—Jane PJtrker truit cake—and many more.

F.?ESH-WHOlEor:iTHE^ END

FORE ŪMUS TORCAST ui 47‘
FRESH-BEST CENTER CUT

PORK CHOPS 59*
LEAN, SUGAR CURED

SMOKED PICNieS 43= 
FANCY GENUINE SPRING

LAMB LEGS
FOR EVERY CHEESE ŪSE

CUa-e-BIT 289=
AGED SHAR?

CHEDDAR CHEESE u61=
EXTRA FANCY-RED Ri?£

TOMATOES
FRESH CIHSP

CELERY
RUBY RES

CRMBERRIES
CRISP, TEMDER

GREEH BEANS
A&? WASHEO and TRIMMED

SPHIACN
OCEAN SPRAY

SAUCE «.
A&P 8RAMD

PUNPKHI
A&P BRAND

SQUASH
A&P BRAND

c&° 19“
196

S.T 23‘
S? 27e

15“
1 16 OZ J Oe
I CAN #3c

FRUIT CARE
’IGHT fA, DA8K £4} 

IBCUT f«r U

CHOCK HAl Oi- FR'JHS, 
NUTS & SPICY GOODNESS!

JkMc. fitutut.

ŽMOGAUS ŠIRDĮ
Darbo žmonių reikalai, 

problemos, nėra vien tik 
medžiaginiai reikalai. Tu
rėdamas mintyje Prancū
ziją, rašytojas Meersch 
sako:
— Mes turėjome pakan

kamai pinigų ir praban
gos 1926 metais, po pir
mojo pasaulinio karo, bet 
tas tik atnešė blaškymąsi, 
gėrimą, šokius, laisvąją 
meilę, svetimoteriavi
mus, dirvorsus ir demo
ralizaciją... Ką mes dar
bininkui nešame, yra tai, 
ko jam tikrai reikia, ko 
jis nori, gal, kitą kart to 
nė nesuprasdamas, — ką 
jis mano pinigais gausiąs, 
bet ko jisai tikrumoje ne
gaus: mes norime įnešti 
į jo gyvenimą savigarbą, 
ką nors, dėl ko jis norėtų 
gyventi, kas jį pakeltų”.

KOMUNISTŲ RAJO
NAIS SU KATALIKŲ 

SPAUDA
Knygoje aprašomas did

vyris pasakojasi, kaip jis 
ėmė platinti katalikų jau
nimo laikraštį:
— Nuo vienų 

kitų aš ėjau 
apgyventomis 
mano rajone pardavinėda- 
imas laikraščius. Pirmą Į 
savaitę jie pirko, nes var
das “Jeupesse Ouvriere” 
(Darbo jaunimas), skam
bėjo gerai. Jie manė, kad 
tai komunistų laikraštis. 
Tačiau sekantį kartą jie 
užtrenkė duris prieš ma
no nosį. Jeigu žmona paė
mė nuo manęs laikraštį, 
jos vyras atsivydavo ma
ne jį sugrąžindamas ir 
“parinktais” žodžiais bei
“pažadais” nusakydamas, 

kas su manimi pasidary
tų, jei aš turėčiau drąsos 
vėl įkelti koją į jų gatvę.
— Aš buvau taipgi ne

kenčiamas valgykloje, 
kur aš ėjau pietų. Jie pa
prastai paleisdavo nepa
dorų laikraštį per rankas,

durų prie 
komunistų 

gatvėmis

tas nė kiek neat- 
ryžtingai vykdyti 

programą. Streiko 
išreikalavo, 
darbininkai 
pamaldoms 
kad mote-

jisai

Dr. J. Pmnskis.

FROM YOUR NEAREST 
EDISON

mu ir pasinešimu į dema- 
Tuos kaltinimus 

kiekvienos darbininkės jie mes, nes jūs norite, 
gyvenime yra momentų, kad darbininkų motinos 
kada mūsų pasakytas nebūtų skurdo verčiamos 
nuoširdus žodis gali ją su-Į dirbti, o težiūrėtų savo 
jaudinti, pralinksminti, namų, jūs siekiate visos 
priduoti jėgos. Ir kadan- šeimos pragyvenimui už- 
gi mes nežinome, kada tenkančio atlyginimo, jūs 
toks momentas ateis, mes skatinate prie gausių šei- 
privalome būti visada pa- mų, jūs kovojate dėl pa- 

visada atsi- kankamo atlyginimo, 
davusios, ir tik tuo būdu kurs duotų galimybės pa
mes nepražiopsosime, o doriai išauginti šeimą, — 
pataikysime tą žodį paša- kaltins, nes jūs svajojate 
kyti kaip tik tuo, pačiu ta kryptimi,

siruošusios,

WESTINGHOU$E LAUNMOMAT

Tik sudėk drabužius į pintinę, 
pridėk muilo, užstatyk k on trolį 
dial ir paspausk!!... be tolimes
nės priežiūros Laundromat pri
sipils vandens, išmazgos, išrin- 
sis. išgręš beveik sausai ir pati 
masina užsidarys įtalpa S sv. 
sausų drabužiu.

(AC only) Buda*! Terms

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

kurią Pijus

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

A. J. GELINAS & SON
INA C. GELINAS, Agent

General Insurance
142 Main St. — Tel.— 735 — Nashua, N. H

I
$ į;

Perrauk & Smith Fumiture Co. p 
i $ e

89 W. Pearl St., — Tel. — 523 — Nashua, N. H. $ 
t

i i i!i i

i
j

Complete Home Furnishings

A. de MONTIGNY
Jewelry Store

fji
į! LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
•į

i!

C Now at Cor. Main A fHgh Ste., Nashua, N. H.1

Linkimų Kalėdų Švenčių!

NASHUA COAL 8C OIL CO.
pį

’l

ir aš ašiziai -protųstuodaUkumunistai-rengėsi jį ap-

Incorporated

Oil Burners
Boilers

8

i

GENERAL ELECTRIC AUTOMAT1C BLANKET
Du<>s jums šilumos tokį laipsni. 
kokį nori, be storo apsiklojimo. 
Lova iššildyta pirm eisi ilsėtis... 
laikys jus šiltai, nežiūrint oro 
atmainų. Puikiai padaryta \ iso- 
kiose spalvose.

M2.01 (AC only)

t

EUREKA CLEANER 
Swt $27.50

Puikaus stovinčio modeliu .*u 
Dintribulator veikimu su pri<- 
d'iis. dadėčkas jėga sukamas 
Eui»ka Floor Waxer kuris pui
kiai išvaksuos grindi Didelė 
kombinacija su specialiu sutau- 
pymu.

Pastovi Kaina $107.00
Speciali* Kaina

Budget Teini s
BOSTON

EDISON
COMPANY



DARBININKAS

BROCKTON, MASS.

CAMBRIDGE, MASS

NASHUA, H. H. NORIOOD, MASS.
Vin-

pa-

ir

Mirė Baranauskas

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Girard Baking Co., Ine

visą namą, 
pp. Kubilių 
pranešė vi-

narės pavai- 
ir apsimainė 

buvo sudė- 
Susirinkime

Atvyko P. Bandžienė
Pereitą savaitę pas pp. Joną

Antanas Akstinas.
LDS 65 kp. į- 

Kleb. kun.

Jonas Tamulionis.

dalyvavimą vakarienėje 
paramą.

BAYONNE. UI

pašarvotas 
laidotuvių 

26 Kinsley

Pereitą sekmadienį pp. 
cas ir Teklė Mitchell ir p. Ona 
Skirkevičienė dalyvavo LDS 
Naujosios Anglijos apskrities 
suvažiavime So. Bostone.

didžiausiu pasisekimu 
9 dienų novenos pamal- 
Šv. P. Mariją prieš jos 

Prasidėjimo šventę 
Kas-

kusiai nuliūdime ’ 
rui ir dukrelei. I-ai gerasis Die
vas suteikia jos vėlei ramybę 
amžinybėje. A. Be linas.

•ij Linksmų Kalėdų Švenčių!
| LINCOLN OIL CO

į 771 Bank St

P-nia Bandžienė 
kai yra ilgamečiai 
ko” skaitytojai 
Sveikiname retą viešnią.

Gaisras.— Sekmadienį, gruo
džio 11 d. apie 9:30 vai. va
kare Tado Kubiliaus namuose, 

,163 Ames St.. kilo gaisras ir
’’i momentaliai apėmėI Gaisrą pastebi-j<» 

13 metų anūkas ir

ra Moterų Sąjungos 08 kuopos j 
narė. Taigi šia proga jai ir jos 

užuojautą

14 BALE Skyriaus Veikimo
Šiomis dienomis BALF sky

rius suruošė vakarienę ir vieti
nis klebonas padarė rinkliavą 
bažnyčioje. Pelno liko $318.57. 
Šie asmenys įsirašė BALF na
riais ir įmokėjo po vieną dole
rį: pirm,
ižd. Teklė Mitchell. Atvira Če
pienė ir 
Taipgi įsirašė 
mokėdama 85.00.

Dr. M. Cibulskis ir kun. J. Bu- 
cevičius pridavė $32.43, taip 
kad viso sudaryta $360.00 ir 
skyriaus valdyba tą sumą pa
siuntė į BALF Centrą.

BALF skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems už au
kas, 
ir 

I 
i 
i

velionės Vy-Į<

šeimai reiškia gilią 
tos kuopos narės.

Velionis buvo 
Juozo Mikelionio, 
direktoriaus, 
koplyčioje.

$
« .

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Capital Savings Bank and Irusi Co.
?! Narys Federal Deposit Insurance Corporation
į Montpelier, Vermont

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co. 

Kada Jum* reikalinei akiniai lei. 
kitę mums iSeezaminuoti akis ir 
pri’aiJtir.*: akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944

20* PARK Bl'ILDING
Worcester. Mass.

2*5 Main St., Webster, Mass.

i • • > - - -
jsiems gyventojams. Tuo tarpu.ir Oną Burokus atvyko iš Mon- 
p. Tado Kubiliaus namie nebu-jtrealo, Kanados, p. Petronėlė 
vo. Taigi jo ligotą, 79 m. am- Bandžienė, buvusiųjų Montrea- 
žiaus, žmoną susjiėjo iš gaisro le Helenos ir Onos Bandžiūčių 
išnešti p. Davis. Gaisras pada- * mokyto jų mamytė. Atvyko 
rė virš $20,000.00 nuostolio, jsisvečiuoti mėnesiui

Pp. Kubiliai prieš trejetą'savo dukrelę Oną 
metų minėjo .50 metų vedybi- ną. 
nio gyvenimo jubiliejų. Jie yra

Brocktono
Y ra labai

ir nuo pat 
įsikūrimo

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
įi
5
Si laiko pas « 

ir žentą Jo- «!J

ir pp. Būro- ft 
“Darbinin-

ir rėmėjai.

Redwood Furniture Co., Ine.
Baldai Geros Rūšies

324 East Main St. Waterbury, Conn
Tel.—3-3107

Gruodžio 1 d. mirė Mykolas 
Baranauskas White River 
Junction. Vt.. veteranų ligoni
nėje. Jis gimęs šioje kolonijoje 
spalių 26. 1904 m. ir baigęs 
mokslus. Buvo antrojo pasauli
nio karo veteranas.

Į Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Kazimiero lietuvių par. bažny
čios. Paliko dideliame nuliūdi
me savo motinėlę Marcelę Ba
ranauskienę. gĄ'v. Walnut St., 
tris seseris — Mrs. 
Bumiką ir Mrs. 
Smith. gyv. šiame i 
Leną Baranauskaitę. 
Yorke; tris brolius — Joną ir 
Vincą, gyv. Los Angeles. Cal.. 
ir Juozą, gyv. Manville, N. J.. _________
ir daug giminių. Sekmadienį, gruodžio 21 d.,!

j p. Marcelė Baranauskienė y- 8 vai. rylą laike šv. mišių Šv. i 
7^ Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 

Moterys Sodalietės bendrai: 
priims šv. Komuniją.

Marcelę 
Patricią 

mieste, ir 
gyv. Nevv

Pereitą sekmadienį įvyko 
Moterų Sąjungos 27 kuopos 
susirinkimas ir Kalėdinė pra
mogėlė parapijos svetainėje. 
Valdyba ateinantiems metams 
išrinkta beveik visa ta jiati, iš
skyrus tas. kurios nedalyvavo 
susirinkime.

| Po susirinkimo 
šintos užkandžiais 
dovanomis, kurios 
tos prie eglaitės,
ir pramogėlėje dalyvavo ir kle
bonas kun. F. Norbutas. 
riam įteikta dovanėlė, ir 
atnešė keletą dovanėlių.

Kalėdinei pramogėlei 
baigus, pirm. Ieva Tvaskienė 
kartu su ižd. p. Lyons nuėjo 
pas fin. rašt. p. Aleną Novikie- 
nę, kuri tebeserga, ir įteikė jai 
gražią rožių puokštę.

Tą pačią dieną pp. Jurgis 
Versiackas ir A. F. Kneižys 
dalyvavo LDS Naujosios Ang
lijos Apskrities suvažiavime, 
kuris įvyko So. Bostone.

vieni ir seniausių 
lietuvių gyventųjų, 
nuoširdūs katalikai
LDS organizacijos
yra jos nariai ir rėmėjai. Reiš-I 
kiame pp. Kubiliams užuojau- 

. tą dėlei šios netikėtos nelai- 1 mes.
' Pasveiko. — Pereitą vasarą; 

. labai rimtai širdies liga buvo
' susirgęs ilgametis LDS 2-ros į 
(kp. narys V. Samsonas. Dabar' 
jau pasveiko ir pats vairuojai 
savo automobilį.

SA

♦! 
r? >.
'»! 
'•!
* I

Auburn, Maine i:S
*. • * •• ■ * • •- • • •- ’• . 

Linksmų Kalėdų Švenčių! ^!-
E. A. MORTON CO., INC. ’•

Geros Rūšies Baldai !>
49 Main St Web. 234 Webster, Mass. i:

| LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

E. W. Penley
37 Knight St.,

re
J

AAiHINGTON STRtEl

BOSTON. MASS.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

SOUTHBRIDGE 
FINISHING 

COMPANY
Finishers, Bleachers and Mercerizers 

Also
Dyeing and Printing

Scnthbridge, Massachusetts

Tą pačią dieną. 2 vai. po pie
tų. parapijos svetainėje L. Vy
čių 27 kuopa ruošia parapijos 
vaikučiams Kalėdinę pramogė
lę.

Su 
praėjo 
dos į 

į Nekalto 
'gruodžio mėn. 8 dieną, 
įdien per 9 dienas buvo 6 pa
maldos, į kurias lankėsi apie 

:800 žmonių. Sekmadienį, aš- 
„ . - -- • tuntą novenos dieną, per 9 vai.Padare Operaciją. — Perei- _i. .. - o, - - ■ »< šv. Mišias moterys sodauetestą savaitę Pranui Skeiviui, Ma- .. . (bendrai ėjo prie šv. Komuni-nanapolio kolegijos, alumnui, j ..., . . : ios. Novena buvo baigta sutei-padare sunkią nosies operaci-1- ,, .i. . .. ... . kiant po kiekvienų pamaldų vi-; ją miesto ligoninėje. Operaci-1 1 . ., . L- 1; suotinius atlaidus ir Šv. Tėvo 

palaiminimą.
Noveną vedė garsusis misi-1 

jonierius pasijonistas Tėvas 
I Geraldas, C. P. Visi novenos 
lankytojai ir vietos kunigai šir-Į 
dingai dėkoja jum už įspūdin- ■ 
gus pamokymus ir linki jam • 
Dievo palaimos ir toliau sek-----------

i mingai darbuotis Kristaus vyn-! 
juogvne.

Gruodžio mėn. 19, 20 ir 21 v 
dienos mūsų parapijoj yra !•
skirtos Šv. Pranciškos Cabrini 
garbei. Tomis dienomis prieš < J 
jos šventę, kuri išpuola gruo- į j { 
džio 22 dieną, rytais po 8 vai. ; Į 
mišių bus sakomi lietuviški jį J50 Houard St.

o vakarais 7:30 ’ i»
I ’ •

i ja gerai pavyko ir ligonis 
sveiksta.

i Pr. Skeivis prieš keletą me
tų būdamas studentu žaizda- 
mas football susižeidė nosį ir 
tas dabar jam labai atsiliepė ir 
prisėjo pasiduoti sunkiai ope
racijai.

Prano tėveliai Petras ir Liu
dvika yra nuoširdūs 
riai

LDS na 
ir “Darbininko” rėmėjai.

i

p. Antanas Petraitis, gyv. 
Sturtevant avė., po mažos ope
racijos Norvvoodo ligoninėje 
sveiksta ir tikisi greit gręžti i 
namus.

GREENFIELD, MASS.

A. Gumauskas
Generalis Kontraktorius

694 Chalkstone Avė.,
PROVIDENCE, R. L

Tel. Plantations 0*53
!

Parūpinu planus ir statome j 
i naujo stiliaus namus su mo- J 
j demiškais įrengimais. Atlie
kame visokius darbus namų 

i taisymo.
I_________________________ i

ELEGANTIŠKI KAILINIAI PUIKI

KALĖDŲ 
DOVANA

Neužilgo ateina Kalėdos. Artinantis Kalėdų 
šventėms vyrai galvoja ką čia geriausia nupir
kus Kalėdų dovaną savo mylimai žmonai, ar sa
vo sužadėtinei. Mes žinome iš patyrimo, kad tai 
geriausia dovana, tai elegantiški kailiniai. Mote
rys ir panelės visuomet mėgsta gražiai pasi
puošti. o ypač Kalėdų šventėms. Taigi, kad joms 
suteikus tikrą malonumą, duokite joms dovanų 
naujausios 1948 mados kailinius, pirktus iš gar
sios I. J. FOX firmos, kurioje yra platus ir spe
cialiai Kalėdų sezonui pritaikintas pasirinkimas. 
Atėjusios į krautuvę visuomet reikalaukite, kad 
Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis atsto- 

u.s BERNARDAS KORAITIS. kuris yra kaili- 
14 ekspertas ir žinovas. Jis primieruos Jums ir

pritaikins puikiausius kailinius pagal figūrą. 
Vilkėsite jais ir negalėsite atsidžiaugti.

Burlington, Vt. $
s._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?
;’

?! Linksmų Kalėdų Švenčių! $
% ATHERTON’S k
$ Baldai, Kurie Sujungia Draugystėn $
> 50 Free St. Portland, Maine $

• • •• • • •• • » •

Linksmų Kalėdų Švenčių! $
CANNEY - PLUE, INC. |

74 River St.— Tel.—509— Rutland, Vt. i!_____________________ _________ $

50-56 Cherry St.,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

a. a. Marijona Alesienė
Gruodžio 8 d., Farren Memo- 

rial ligoninėje mirė Marijona 
Alesienė, 52 metų amžiaus, gi
musi Lietuvoje ir šiame mieste pamokslėliai, 
išgyvenusi 30 metų. Palaidota vai. — angliškai ir skaitomos j 
iškilmingai iš Švč. Trejybės atatinkamos maldos į pirmąją ■ 
par. bažnyčios Kalvarijos ka- šio krašto šventąją.
puošė gruodžio 10 d. Karstne- 
šiais buvo Jonas Vaitkus. An
drius Dėdinas. Juozas Mičiuta, jaunimo 
Vincas Carauskas, Jr., Alber- ruoštis

I
i

I& n
I 

New London, Conn. *

The Miner 8C Alexander 
Lumber Co.

M

■y Linksmų Kalėdų Švenčių!

parapijos i 
pradėjo i

Vakarui,:
tas Tamulis. Jonas Vaitkus, Jr. kuris numatomas vasario mėn. i

Velionė priklausė prie Šv. CŲ1 dieną. Programa susidarys iš
nos draugijos ir SLA 297 kuo- ke’etcs trumpų
pos.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną Alesių ir dukterį 
Marytę, du brolius ir vieną se
serį ir daug giminių Ameriko
je ir Lietuvoje.

Reiškiame gilią užuojautą li-

Vyčių kuopą su 
choru jau 

Lietuviškam

lietuviškų ku
kmedi jų. kelių deklamacijų, ku
lias atliks lietuviškai jaunos 
j lietuvaitės, keletas lietuviškų 
dainų ir tt. Tikrai galės pasi
džiaugti senoji lietuvių karta, 
matydama savo vaikus palai
kant lietuvišką dvasią. KI.

J ATHERTON FURNITURE COMPANY
$ Pilnas Pasirinkimas Baldų

200 Lisbon St.—Tel.—2050—Lewiston, Maine

I 
I

Vįi LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
•Į DAY’S JEWELERS AND OPTICIANS
•2 84 Lisbon St.,
£_____ ____

ą-

1

h

RUTLAND COUNTY

NATIONAL BANK

WARREN NATIONAL BANK

Member Federal Deposit Insurance Corp.

PEABODY, MASS.
Jei turite senus kailinius, išmainysime j nau

jus ir duosime už juos gerą nuolaidą. Nelaukite 
ilgai, ateikite j krautuvę šiandien!

Lawrence, Mass.

Linksmų Kalėdų švenčių!
IIAMBLET MACHINE COMPANY

!< 30 Island St.
j!___________

♦♦♦ J. Linksmų Kalėdų švenčių!
❖ I f CHANDLER’S FLOWER SHOP $
•f “Flowers for all Occasions” $
Y 162 Essex St. Lawrence, Mass. t?

$ Linksmų Kalėdų Švenčių! 3
Ž F. X. ROBICHAUD Ž;
C Hardware, Paints & Cement «|
!' 1 Lowell St. Methuen, Mass.

< LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
v

s$ ? t! f!
j 
!Lewiston, Maine >K?
į!t!
!?•i
i i t?
i!Narys Federal Deposit Insurance Corporation 
i

. 77 Merchants Row, Rutland, Vt.
t

Linismif Kalėdų Švenčių!

Linksmų Kalėdų Švenčių!
LAMBSON FURNITURE CO. |

S įI
Westfie!d, Mass. i 

J
f.

Complete Home Furnishings 
FUNERAL DIRECTORS

Cor. Elm & Thomas Sts.,
Tel. — 22

i v

t
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VIETINĖS ŽINIOS
i I t

ŽINUTES
tik
So.

Tremtinio išleistuvės. Ką 
sužinojau, kad bene pirmas 
Bostono lietuvių tremtinių 
rašytojas Kazys Čibiras aplei
džia USA. Jis yra tremtinys. 
Pabėgo iš savo mylimosios 
Lietuvos tikrai stebuklingu bū
du. Komunistai buvo apsupę

jo pasislėpimo namelį. Obelin į- 
lipę jį vaktavo. Tačiau vaka
rienės metu gaudytojai nuėjo. 
Ir Čibiras pabėgo iš tėvynės. 
Galima sau pamąstyti ką bėgi
mas j 
viską 
šė. Ir

Po 
Pietų 
gynė

DAKTARAI

. 8OU 4476

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broadvvay 

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

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

i-------------------------------------- ♦

t

Tel. ŠOU 2805

DrJ. L Pasakarnis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRI3TAI
447 Broadway
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną. 

Se ledomis: —
Nuo 9 ryto iki 7 vaL vakare.

t

reiškia tėvynainiui. Jis 
paliko. Gyvybę savo ne- 

■ tai kitų naudai.
kiek laiko Čibiras radosi 
Amerikoje. Ten jis uoliai 
Lietuvos reikalus. Rašė 

straipsnius ir knygas. Užinte- 
resavo Lietuvos klausimu daug 
įžymių ten gyventojų.

Dirba mūsų mylimoje šaly 
jU.S.A. Važinėja su paskaito- 
mis LDS apskrities paruoštame 
maršrute. Kalba Seserų Jėzaus 

’ Nukryžiuoto Rėmėjų seimely, 
i Federacijos suvažiavime, Blai
vininkų šventėje ir kitur.
j Apie metus laiko dirba ‘Dar
bininko’ redakcijoje. Išleido 
knygą. Rašė pastabas apie į- 
vykius. Čibiras savo asmeniu 
esti labai patrauklus. Jis labai 

i mandagus, simpatingas, aukš
tos inteligencijos žmogus. La
bai gaila, kad jis apleidžia 
U.S.A. Bet, kadangi jis ir ki
tur dirbs svarbų lietuvybės 

i darbą, tai jo pažįstami, rengia 
į jam visuomeniškas išleistuves 
i sausio 4 d.. 6 vai. v. bažnytinė
je salėje, W. 5th St., So. Bos
ton, Mass.

I

I

ŠOU 2712 Res. BIG 9013

Dr.J.C.Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir 
chirurgas. Naudoja vėliausią 

X-Ray aparatą 
Pritaiko akinius.
534 E. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Valandos' 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Tel. TROwbridge 6330

1. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Sq.

Tel. KENmore 4433

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

107 Massachusetts Avenue
Boston, Mass.

Prieš Mass. Avė. Station
Valandos šiokiomis Dienomis:

12:30 P. M. — 7:00 P. M.
Valandos šeštadieniais:
12:30 P. M. — 3:30 P. M.

Trijų Metų Mirties Sukaktis 
A. A. BRONIUS JANUŠONIS

Gruodžio 24 dieną sueina lygiai trys metai, 
kaip tragiškai žuvo orlaivio nelaimėje Lt. Bro
nius Janušonis, gindamas šios šalies žmonių lais
vę.

Minėdami tas liūdnas trijų metų mirties su
kaktuves, Kūčių dieną — Gruodžio 24 d., 8 vai. 
ryte, šv. Petro parapijos bažnyčioje, So. Bostone 
velionio brolis kun. Alfonsas Janušonis atnašaus 
Šv. Mišias. Prašome visų giminių, draugų ir pa
žįstamų dalyvauti šiose pamaldose ir pasimelsti 
už a. a. Lt. Broniaus vėlę.

Nuliūdę
Tėvai Antanas ir Ona Janušoniai ir 

brolis kun. Alfonsas.

Dorchester avė., Dorchester, 
Mass.

Darbuojasi su plotkelėmis.
Šv. Petro parapijos choras no
ri, kad visi parapijiečiai turėtų 
Kūčių pyragų. Todėl choro 
priežiūroje plotkelių bus baž
nytinėje salėje. W. 5th St., ir į 
parapijos salėje 492 E. 7th St., į 
po visų šv. mišių, sekmadienį. ;

Prašome atsilankyti. Penkta
dienį 7:30 v. V., Tėvas Pranas 

i Aukštikalnis. S. J., laikys šv. 
i Valandą Maldos Apaštalavimo 
j draugijai ir visiems, kurie tik 
ateis. Po šv. Valandai bus lai- 

i komas masinis susirinkimas 
j bei prakalbos. Tėvas Aukšti- 
'kalnis pakalbėjęs trauks pa- 
' veikslus. Prašome skaitlingai 
| atsilankyti — ypatingai Mal- 
| dos Apaštalavimo draugijos 
'Promotorių ir narių.

PADĖKA

BALF Skyriaus Parengi
mas Davė Gražaus Pelno

numatyta rengti sausio

Dėmesio!

25 d.
Kap.

5

(VAROS SKELBIMAI

XII
|

A. J. NAMAKSY 
REAL ESTATE A 

INSURANCE 
409 W. Broadivay 
SO. BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street 
West Roxbury. Mass 
Tel. Parkway 1233-W

Gruodžio 16 d.. Lietuvių sa
lėje įvyko BALF 17-to sky
riaus valdybos, direktorių ir jum sudarys 
komisijų susirinkimas. Pirmi-; praleidimo valandėlių, 
ninkavo Pr. 
raštininkavo 
nė. Išduota 
Stravinskienė 
iš arbatėlės ; 
23, parapijos : 
pelno $119.00. A. Matjoška iš-į 
davė atskaitą iš bankieto įvy- tautiečių nors laikinai akordio- 
kusio lapkr. 30, lietuvių salėje, ną paskolinti ar išnuomuoti. 
iš kurio pelno liko net $316.00. 
A. Januškevičienė pridavė S. 
L. A. Jaunuolių kuopos paren
gimo pelną $35.17. Priduota A. 
Gegžno $10.00 ir Pr. Stetskio 
$5.00 
tarta 
rimas 
diniu

Padėkite tremtiniams, 
malonaus

Paskutiniu laiku yra
geras

o 
laiko

jie

atva- 
akor- 

Savo akordioną jis 
Vokietijoje, kad už

Razvadauskas.
A. Januškevičie- žiavęs j Bostoną
raportai. P-nia dionistas.
išdavė atskaitą pardavė 
įvykusios lapkr. tuos pinigus galėtų nusipirkti 
salėje, kuri davė duonos.

Prašoma, turinčių akordioną,

aukos. Apkalbėta ir nu- 
įvykdyti sk. narių nuta- 
ruošti prakalbas. Pagrin- 
kalbėtoju numatyta Dr.Gerbiamam Kun. P. M. Jurui

ir ponui A. Peldžiui už padėji- A. Trimakas. Taipgi pakviesti 
mą atvykti mums į Ameriką ir 
įsikurti čia vietoje, p. A. Nor
vaišai už padėjimą įsikurti, 
kun. kleb. P. Virmauskhn, p. 
Šimkienei, p. Butkui su žmona, 
p. V. Brazauskui su žmona, p. 
Veniui su žmona, p. St. Griga- 
navičiui su žmona, p. Trenkus, 

Į p. Sivilienei, p. Kazmauskienei, 
kun. Januso-'p. Z. šiškuvienei, p. O. Gailiū-

tik prieš kelias dienas į Bosto
ną atvykusį inžinierių R. Bud- 
reiką, “Darbininko” ir “Kelei
vio” 
gramai 
Gabijos.
Tremtinių

Darbininko 
redaktorius. Meninei pro- 

pakviesti Parapijos, 
Dainos chorus ir 

grupę. Prakalbos

l

Pranešti į “Darbininką” ar
ba bet kuriam iš tremtinių. 

A. SVILAS, 
684 6th St., So. Boston.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

MOVERS — 
Insursd and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving'

326 - 328 W. Broadvvay 
SO. BOSTON, MASS.

» 4.1.

an Furniture Co.

^>2

i

MUZIKA
THREE ARTS STUDIO 
Balso - Iškalbo* - Piano

P-lė Amelia Tataronaitė, turinti 
Master of Arts in music laipsnį 
duoda dainavimo ir piano lekci
jas. Josios mokykla yra pripažin
ta veteranų mokinimui. Dėl infor
macijų telefonuokite ar rašykite:

480 BOYLSTON ST., BOSTON 
KENmore 3571 

40 CONCORD AVĖ., 
Cambridge 38, Mass.

Tel. EHot 8222.

Kas norite įsigyti Saulėtoje 
Californijoje Namus ar kita* 

nuosavybe* 
kreipkitės pas:

CHAS. LUKSIS
Realstatininkas

710 N. Vau Nesą Avė., 
Hollywood 38, Calif.

Kūčioje, 8 v. r., 1
nis, iš Brockton, giedos šv. mi-:nienei, p. P. Bakšienei, p. A. 
šias už sielą savo brolio Bro-i Mikšienei, p. Starinskienei. p. 
nislovo, žuvusio orlaiviu trys ‘ Jerušaitis ir visiems kitiems, 
metai atgal. Visi Janušonių ar-(kurių nežinau vardų, už parė- 
timieji turės progos pasimelsti. 
Tėvai, atminčiai Bronislovo 
aukojo $5. mokykloms.

pa-

lai-

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Rogers Lunt & Bowlen Co
v

Kalėdose šv. mišios bus 
komos sekamomis valandomis, 
bažnyčioje: 12. 6. 5:30, 7, 8, 
8:30, 9. 10. 11 ir 11:30; salėje 
— 8. 9. ir 9:30.

mimą mūsų baldais, rūbais, 
maistu ir kitokiomis gėrybė
mis, tariame širdingą lietuviš
ką ačiū.

Šia pat proga sveikiname su 
Šv. Kalėdų Šventėmis ir linki
me Laimingų 1948 Metų.

Vytautas ir Janina Gurkos.
Boston. 15. XII. 1947.

Sidabriniai Reikmenys

298 Federal St
i.

iGreenfield, Mass. $i

So. Boston FumitweCo.
Matrasal naujai perdirbami.
Kainos pranešama U anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

ck LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

38012 West Broadw*y.
Tel. ŠOU 2758

Remick’s
I
iį|

Massachusetts !•

Remkite tuo* profesljonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
•Darbininką”.

GRABOR1AIQuincy

iš-

PIRKITE PAS CARRIGAN

V

Žurnalisto K. Čibiro
Išleistuvės

Lankėsi

■

Vincas Balukonis, Savininkas.

MŪSŲ
TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 

SUMAŽINIMO PLANAS

Dunbar Fuel Co., Ine
Coal Coke Gulf Heating Oils 

Oil Burners
Office—59 Hanover St.—Yard 632 Massabesic St 

Teis. — 452-453

Sekmadienį, gruodžio 21 d., 
bažnytinėje salėje W. 5th St.. 
jx> mišparų yra rengiamas pa
rapijos vaikams Kalėdinis pa

dengimas. Kviečiami visi para- 
i pi jos bernaičiai ir mergaitės, 
ir suaugusieji.

I • *
Sausio 15 d. Argentinon 

vyksta žurnalistas K. Čibiras, 
vienas “Darbininko” redakto
rių. Išvykimo proga, jo drau
gai ruošia jam išleistuvių ban- 
kietą, sausio 4 d., 6 vai. vak., 
Šv. Petro par. salėje, So. Bos
tone. Nuoširdžiai visi yra kvie
čiami šiose išleistuvėse daly
vauti. Bilietus galite gauti 
“Darbininke” ir pas veikėjus.

Pereitą savaitę lankėsi Tėvas 
F. Aukštikalnis. S. J., “Žvaigž
dės” administratorius.

Antradienį lankėsi TT. Pran
ciškonai — T. Justinas Vaš- 
kys, provincijolas. T. Petras 
Baniūnas ir T. Ramanauskas.

Lankėsi Marijonai — T. Juo
zas Mačiulionis, MIC. ir T. Jo
nas Skruodenis, MIC.

Taipgi lankėsi kun. F. Kens 
tavičius iš Lynn.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Loveli Bus Lines, Ine
Great Road Maynard, Mass.

Tel. — 340-H2

S. Barasevičiusir Sūnus I
MOTERIS PAGELBININKB 

Lietuvių Graborius-Balsamuoteja. 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS 

Tel. SOUth Boston 2590

Sūnaus gyvenamoji vieta —
838 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

Buvo klaida. Vietinėse žinu
tėse pasirodė klaidų. Turėjo 
būti šitaip: Ponas Aleksandras 
Ivaška perdavė nuo Tautinių 
Šokių Grupės mokyklų fondan 
$25.00.

Gruodžio 14 d., tapo pakrikš
tytas Alfonsas Petras, Vin- 

j cento ir Pranciškos (Mankevi- 
•čiūtė) Marcelionių, gyv. 1161

Geriausias Pasirinkimas
Įvairių degtinių, likerių alaus ir vyno.

Pristatome alų ir degtinę j namus.

Mes turime puikiausi pasirinkimą sidabrinių 
rožančių, Stebuklingų medalikėlių, perlinių rožan
čių, šventų paveikslų, maldaknygių, Krucifiksų- 
Kryžių, Kalėdų steinelių ir t.t.

Sidabriniai rožančiai su gražiais
kryželiais $4.50.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston, Mass 

Joseph W. Casper 
(KA8PERA8) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY RUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437 
ŠOU Boston 3980

Patarnavimas greitas ir mandagus.

M. J. CARRIGAN CO.
103 BEDFORD ST., PIRMAME AUKŠTE

Tel. HA 6-2825

Kaipo River Works
Drop Hammer Operatorių

(Lengvas darbas)
Radial Drill Operatorių, Cylindrical Grinderių

Atsišaukite:
RIVER. WORKS EMPLOYMENT OFFICE 

Prie Fairchikl St., W. Lynn, Mass.

T. SULLIVAN, INC.
Petras Jakubėnas, savininkas

323 W. Broadway, So. Boston, Mase.
Tel. ŠOU 6651

A

Užsisakykite Toniko Pas Mus 
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

TeL Dedham 1304-W
PRANAS GERULIKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

MM 11 'if .-asU'

i! 
!Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 

mortgyčių — panaujinimo planas.
Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da

bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme- i 

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

Pristatome Alų ir Toniką
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.

i
!

YAKAVONIS
Funeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Mass.

V. YAKAVONIS
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. Brockton 8-1580

t V. W ARABO*
Funeral Service

24 FieM St„ Brockton, Mass,
Tel. Brockton 2005

1156 Hashington St.,
Norvood, Mass.

Tei. Norwood 1503

į

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra
SOUTH BOSTON CAFE

!

Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja,

South Boston, Mass.

i' 
ii 
i'I

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East RroadOT 
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas, F. E. ZaMska* 
G ra bortai Ir BalsamuotojaL 

PatarnarlnuM dienų ir naktį. 
Koplyčia šermenims Dykai.

NOTART PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0818 

80 (J Boston 2608
— ■ - ---- . — .
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DIDINGA TRETININKŲ
KONFERENCIJA BROOKLYN’E ;X

. ........  . -DABBJNINKAS
s- y CIlV lietuvių, parapijos kle- 
Ler.as kun. Šeinis, asistuojant 
J un. uekaviėiui ir kun. Pakai- 
i.iški.ii i;- pamaldose dalyvau
jant visoms svečiams kuni- 
jams. suteikė iškilmingą palai
mini.ią svi iičiausiuoju Sakra- 
inent i.

Tuoj po pamaldų, 4 vai., sa-

f ■ - i-1- ■9Ų1I»... ■! <■ •f'.l .. 9 . !■ ■ ■ 

kės padarė gavo veikimo pra- naujinti pasaulį”, todėl ir pa
nešimus, iš kurių paaiškėjo, skaitose bei diskusijose dau- 
kad šios'apylinkės Tretininkai įgiausia buvo kalbėta šios rū- 
nesnaudžia, bet darbuojasi tieki šios temomis, kurias gvildeno 
save tobulindami, tiek daryda- * patys pasauliečiai Tretininkai, 
mi gerus artimo meilės darbus, j inteligentai. Konferencijos da-| 
Jie remia savo parapijas ir vie- lyviai pranešėjo kalbos labai a-Į 
nuolynus ir šelpia savo brolius tydžiai klausėsi iš ko galima, 
vargstančius ištremime. jspręsti, kad tai kas Kongrese j

Pasibaigus pranešimams Tėv. buvo nutarta stengsis įgyven-. 
Juvenalis Liauba padarė išsa- dinti. Baigiant Konferenciją

užsibaigus Tretininkai skirstėsi 
namo su pakilusio nuotaika ir 
naujais pasiryžimais serafiš* 
kam darbui.

8
8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11 ir 
12:15.

Gruodžio mėn. 7 d.. Brook- 
lyn’e Angelų Karalienės para
pijoje įvyko antroji New Yor- 
k’o ir New Jersey apylinkės 
Tretininkų Konferencija. Kon
ferenciją globojo vietos klebo
nas, kun. J. Aleksiūnas. Sek
madienį. 9 vai., Tretininkai, 
užbaigdami savo rekolekcijas, 
išklausė šv. Mišias ir priėmė 
bendrą Komuniją. 1 vai. po 
pietų parapijos salėje įvyko 
Tretininkų Kongregacijų Tary
bų posėdis, kurio metu Tėv.'Gidžiūnas atkalbėjo Konferen- 
Viktoras Gidžiūnas. O.F.M.. iš-j ei jai skirtas maldas. Gale Jer-

Į . . . ‘---------------- I-----------  
aiškino Tarybos ir josios na- kleb. N. 
rių pareigas vadovaujant Kon- darymo 
gregacijai.

Tebesitęsiant Tarybų posė
džiui. 2 vai., bažnyčioje buvo į- 
vilktuvės ir profesija. }>er ku
rias buvo įvilktos 7 naujokės, o 
3 baigusios naujokyną padarė 
įžadus. 3 vai. prasidėjo Konfe
rencijos pamaldos. Pradžioje 
Tėv. Juvenalis Liauba. O.F.M., 
pasakė gražų progai pritaikin
tą pamokslą, o Tėv. Viktoras

Kalėdų Mišias Lietuvių 
Parapijų Bažnyčiose

ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOJE 

Brooklyn, N. Y.
Bernelių mišios 12 vai. vidur- 

' Ak-ksiū ims. pakviesdamas kun. mų pranešimą apie Naci jonali- j buvo iškelta daug įvairių klau- naktį. Kitos mišios: 7. 8, 9, 11 
.....................  ’ nio Amerikos Tretininkų Kon- simų ir sumanymų, ypač dėl jr 12:15.

greso įvykusio praeitą vasarą jaunosios kartos patraukimo į 
Cincinnati, Ohio, eigą ir nuta- Tretininkų eiles. Į
rimus. Iš pranešimo paaiškė-' Po posėdžio, 6 va!., vietos 
jo, kad Amerikos Tretininkai Tretininkai svetainėje suruošė 
neatsilieka nuo kitų kraštų svečiams vakarienę, kuri praė- 
šv. Pranciškaus sekėjų. Di-l jo tikrai serafiškai lietuviškoje 
džiausiąs Cincinnati miesto nuotaikoje. Vakarienės metu 
..... ... ,, kalbėjo kun. kleb. J. Balkonas.viešbutis nesutalpino Kongreso _. ,,. Jis džiaugėsi Tretininkų kon- atstovų. Atstovai daugiausia. ferencijog .p

buvo universitetų profesoriai, į lietuvių katalikų veikla A- 
daktarai, mokytojai, studentai, merikoje. Ta pačia proga jis

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
New York City

Bernelių mišios 12 vai. vi
durnakty. Kitos mišios: 8, 9, 
11 ir 12:15.

Pakalnį sukalbėti ati- 
maldą. Konferencijos 
sveikino šie kunigai: 

Simonaitis. K. 
Starkus, 

ir Pakal-

t
1 dalyvius
N. Pakalnis. J.
Paulionis, J. šernis.
Masaitis. čekavičius 
niškis. Tėv. Viktoras Gidžiūnas 
perdavė Lietuvos Pranciškonų 
Provincijolo Amerikoje. Tėv. 
Justino Vaškio sveikinimą ir 
tėvišką palaiminimą. Sveikini
mus sekė Tėv. Viktoro Gidžiū
no paskaita: “Tretininku užda
viniai misų laikais”. Po pa
skaitos Kongregacijų pirminin-

I 
Į

APREIŠKIMO PARAPIJOJE
Brooklyn, N. Y.

Bernelių mišios 12 vai. vidur
naktį. Kitos mišios: 7, 7:30, 8, 
8:30, 9, 10 ir 11 vai.

Nuo sekmadienio, gruodžio 
28 mišios bus laikomos šia 
tvarka: 7, 8, 9, 10, 11 ir 12:15.

Ruošiasi Nepriklauso* 
mykęs Šventei

N. Y. Amerikos Lietuvių Ta
ryba ruošiasi šauniai paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 30 
metų sukaktį.

Minėjimas įvyks gražioje 
Webster salėje 119 E. lith St., 
New York City, 4:30 vai. jm> 
piet. Įžanga iš anksto 
$1.25.

Parengimų komisiją 
J. Buivydas, pirm.; D.
ka, sekr.; Pr. Milas, ižd.; adv. 
St. Briedis, 
M. Kižytė, 
Spudienė.

Kad šis
būtų kuopasekmingiausias, ko
misija yra paruošus laiškus 
užkviečiant patrijotines drau
gijas dalyvauti ir paremti šį 
didelį parengimą. D.J.

$1.00 ir

sudaro: 
J. Aver-

ŠV. JURGIO PARAPIJOJE
Bernelių mišios 12 vai. vidu- 

jaunuoliai, jaunos moterys ir ragino visus dėtis prie ALRK nakty. Kitos mišios: 3, 9, 9:30, 
mergaitės. Kongreso šūkis bu- Federacijos ir pare n ios ka-

..r» » . . i . talikų reikalams skelbiamą va-vo: Per katalikišką šeimą at- Užbaiglls jam kalbą tuoj
ipat spontaniškai buvo surikta 
i $68. Vadinasi, šioje apylinkėje 
• Tretininkai dar prieš nustaty
tą laiką pirmieji atidarė ALRK 
Į Federacijos vajų. Vakarienei

10 ir 11 vai.

adv. K. Jurgela, 
K. Kundrotas ir B.

svarbus minėjimas

vi-

V. J. ATSIMAINYMO 
PARAPIJOJ!: 
Maspeth, N. Y.

Bernelių mišios 1? vai. 
dumakty. Kitos mišios:

i

NEAREST

45c

Mass.

47«LB

59cLB

59cLB

19c
19c
23c

J Tel. — 770

L6C
DOU»lS 
bunCh

CfL O
F.ncy 
SltCM

i

Š\ 
akių 
ir

3 - 29c

Floor lamp, $2S.tS 
Table lamp, t.tt

doz

Linksmų Kalėdų Švenčių!
PAIGE - KIMBALL AGENCY INC

Visokių Rūšių Apdraudos 
Athol, Mass.

cELto .re 19c
SMOICE© OF FRESH - Rąguląr Sty!«

Shoulders > 45c
COOKED - S»s.r Curąd • Eithąr End

Hams L« 65c
Bon»d «nd Poll»d U Dmircd

LambFores ’39«

S»v«n Įflth Cut • Mmvy StMr t«»f

Rib Roast “ 65c
Ov.n ot P.t R.Mt . I.o. m

Chuck Roast l» 59c
Fr.»h 6f.wn4 Lh« Mm*

Hamburg “49cSPINACH
Firtn Red Ripe

TOMATOES
Fresh Crup Pasta!

CELERY

Florida - Pineapple Varietv - Medium Si:e

ORANGES S °°> 45c
Thin Skinned - Full of Juice - Medium Size

5 29c

/Meofs and Fis/>
FRESH PORK - EITH7R END

PORK LOINS
BEST CENTER CUTS

PORK CHOPS
SOFT TENDER LIGHT MEAT

LAMB LEGS

LEMPOS
G<-ra 
linga 
dai... 
baldams.
Puikus 
mas. Kaip 
tas pavyzdys«5»C

.*a r*-ika 
apdrau 

pateražin* 
taipgi, 

pasirink. 
► par<’dv 

kairi

GRAPEFRUIT
Native N. E. Mclnto»h

APPLES
Fancv Selected Mclntosh

APPLES
Freth Y oung Tender

CREENBEANS « • S9c
Wa»hed -Trimmed - Ready to Cook

CELLO.
PK6

NEW ENCLANDS LARCEST RETAILER OF FINE FOODS J

IN FOOt), -roo,
IT PAY$ TO

SHOP HRIY
rOR CHRISTMAS sjuMt ojdkfc ugaJ;

Ctairtmob lulifeti /
X

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Marble Savings Bank
Visuomeniškas Taupomasis Bankas 

Narys Federal Deposit Insurance Cornoration 
47 Merchants Row— Tel.—653—

l! LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

The Bohan, Landorf Co

964 Chapel Si., New Haven, Conn COFFKE MAKERS

Plum Pudding

Pitted Dates
Dromedary {.uis

Olives

Olives

7 ,4 CI 
PKS 23c

CAN 10C
Einant 

Stuffed Mani ior 25C
Finait

Stufted Queer>« 6bo 43c
S^13cPoultry Stuffing 

Bell’s Seasoning 
Dromedary ,r~-s 23c 
Seedless *•«•»» £ PKs'į 29 c
Swansdown FLOUR PKo 37c

Fresh Eggs Are Lower ! 
NATIVE BROOKSIDE 

C>r*fully S«i»ct»d

EGGS Ls^‘

JOAM CAROL 

FRUIT CAKE 
cX49 1A.97C

CRANBERRY 
SAUCt

Mrjb*1 LB
Pur» J»'l, JAR |7F*»

G’NGERALE
Pale or Golcen

3 25C
ton tente

Walnuts
Mixed Nuts
Peanuts Te Jdv

Jumbo si.e

Chocolates
Pše Crust Fina,t 2 PK5S

89c
75c
29

Mince Mect Fin«‘ PKS 15c
MEFAMR

rriena 5 mec m ai

Aged Cheese

Cider Fre.h N. E. 
Apple

Ei..Pure MarshmaHow ■ IUTT loppine

lt o: 
_AN

Lt

GAL 
JUS

23c
65c
49c

3a“ 19c

HALIBUT MACKEREL OYST|RS
«19c 8t«winų "79c

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

Thotnpson Smokers
M. J. THOMPSON, Prop.

Cigarettes — Pipes — Cigars — Pouches 
Candy — Tonic — Ice Cream 

Newspapers — Magazines
546 Main St. Athol, Mass

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ!

I
» Athol

i

Į
-U

Wallets

(Kairėje) THE CORRY, su sti
klo konteineriu yra pilnai į- 
rengtae su stiklo filteriu. vir
šumi. saugi papėde, kavos rnie- 
ra ir elektriniu šildymu.

Kaina už viską—
$10.75 (AC ar DC)

<D«4in«je) THE GENERAL 
ELECTRIC taip-pat teikia pui
kų skonį kiekviena kartą. Turi 
automatiškų kontrolj. užvirus 
kavai užsidaro, bet kavų laiko 
šiitą.

Su šildytuvu
$18.88 tik (AC)

Athol ClothingCo

456 Main St

Clothiers

■<! LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ! 
i!ii! Athol House, Ine.

ATHOL, MASS.

Linksmų Kalėdų Švenčių!

BANCROFT PACKAGE 
STORE, INC.

Foreign and Domestic Liųuors 
Wines — Cordials — Beer

578 South St.

Ale
Athol, Mass.

ROTAl
CUANll 

COMMNATION
S14.9* I

Grindų Valytuvas. Rankinis Va
lytuvas. Valymui Įrankiai d^’ 
visokių reikalų. Stipriai veikia 
su sukamu šepečiu abejuos* 
valytuvuose. Grindų valytuvas 

; Rankinis — $2 L 95: V:.-
lymo įrankiai — $19.95. Viso
vertas. $104.85.

Visi trys dabar tik 
$89.95

Budget Terms

BOSTON
EDISON

COMPANY


