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Marijos Šventė 
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Gruodžio 8 dieną visas 
katalikiškas pasaulis šven
čia Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švenčiausios šven
tę. Nekaltas Prasidėjimas 
reiškia, kad Švenčiausioji 
Marija buvo visiškai gim
tosios nuodėmės nepalies
ta. Šiaip visi kiti žmonės 
prasideda ir gema apsun
kinti iš pirmųjų tėvų pa
veldėtos nuodėmės biauru- 
mu. Mums tą sielos bjau
rumą panaikina šv. krikš
tas, bet ne pilnai, nes pa
lieka mumyse susilpnytos 
dvasinės galios.

Kitaip buvo su Švenčiau
siąja Marija. Tuo pačiu a- 
kimirksniu, kai Dievas 
sutvėrė jos sielą ir ją įkvė
pė į jos kūną, apdovanojo 
ją drauge ir malonių pil
nybe. Dievas jai padarė iš
imtį nuo bendrojo dėsnio. 
Jos niekada nėra palietęs 
Adomo vaikams tekęs 
gimtosios nuodėmės pra
keikimas. Ji be gimtosios 
nuodėmės sutepimo, be 
sielos galių sukrikimo. Dėl 
to ji vadinasi pilnumoje 
Nekaltai Pradėtoji.

Šitas Dievo malonės ste
buklas yra įvykęs dėl to, 
kad Marija buvo išrinkta 
tapti Jėzaus Kristaus Mo
tina. Amžinasis 
nūs negalėjo 
buveinės tenai, 
šiaip ar kitaip
vusi viešpatavusi nuodė
mė. Šitą tiesą gyvasis ti
kinčiųjų jausmas jau se
nai suprato ir nuo pirmų
jų amžių reiškėsi tikin
čiųjų garbinime Švenčiau
sios Marijos, kaip nuodė-

Dievo Sū- 
pasirinkti 
kur būtų 
pirma bu-
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Berlynas, gruodžio 4 
Vokietijos ir Rusijos ka
reiviai labai atkakliai kau- 
jasi Rostovo apylinkėje. 
Vokiečiai pasitraukė į 
naujas pozicijas, kad susi- 
stiprinę galėtų sutriuškin
ti raudonųjų ofensyvą.

Vokiečiai praneša, kad 
nacių karo jėgos sunaiki
no šias raudonųjų divizi
jas: trečią motorizuotą di
viziją, 35 kavalerijos divi
ziją ir 127, 271 ir 227 pės
tininkų divizijas.

Maskvos fronte yra kur 
kas didesnės kautynės,1 
negu pietiniame fronte, 
sako vokiečiai. Raudonie
siems nesą vilties išlaikyti 
Sovietų sostinę nuo apsu
pimo ar užėmimo. Vokie
čių tankų ir pėstininkų jė
gos daro naują progresą, 
sako vokiečiai.
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Armiją Sutriuškinti Hitlerį
Armi jos Ir Laivyno Vadovybe Įteike 

Prezidentui Plana
4

VVashington, D. C., gruo- ruoja, Vichy, Prancūzija, 
džio 4 — Jung. Valstybių Japonija. Manchukuo, ir 
Armijos ir Laivyno vado- gal būti Ispanija ir Portu- 
vvbė paruošė slaptą planą galija yra numatomi prie- 
ir jį įteikė Prezidentui, pa- šai. Taigi bus reikalinga 
gal kurį būtų pasiųsta 5 tęsti karą prieš tuos prie- 
milijonai kareivių už jūrų šus .nežiūrint to, kad Bri- 
užbaigti ofensyvą prieš tanija ir Rusija bus visiš- 

‘ Vokietiją ir jos talkinin- kai sumuštos, ir prana- 
kus. Toji ofensyvą turėtų šauja, kad Sovietų Rusija 
būti pradėta 1943 m. Eu- iki liepos 1, 1942 m. bus
ropoję, Afrikoje ir Azijoje, militariai bejėgė.

Armijos ir Laivyno stra
tegų manymu, “Vokietiją 
ir jos talkininkus negali 

fsumušti Europos jėgos, 
kurios dabar prieš ją ko
voja”.

o_____ Aukščiausias pasau-
Popiežius Pijus XII, kalbė-‘lio Kūrėjas ir Teisėjas ne

kovoti

Londonas, gruodžio 4 — sudarė sprogimu* trijuose 
Diplomatai Londone kai- karo ginklų fabrikuose, 
ba, kad Anglijos vyriausy-kur buvo nužuuvta 137'damas Mokslų Pontifiką-į sutvėrė žmogaus 
i_= x_j_ —x------- _..x_:_a.: Akademijos ‘susirinku--prieš žmogų”.suzeisti...

Baisios Karo Išlaidos
Plano paruošėjai nei ne

bando apskaičiuoti kiek 
toks karas kainuotų, bet 

j VVashingtono pranešimuo- 
Todėl, pareiškimas bai- se pereitą savaitę iškelta, 

giamas, “jeigu mūsų Eu- kad administracijos gin- 
ropos priešai turi būti su- klavimosi programoje esą 
mušti, tai reikalinga, kad numatyta pareikalauti, 
Jung. Valstybės įeitų į ka- kad Kongresas laike šešių 
rą, ir dalį savo ginkluotų mėnesių dar paskirtų 40 
jėgų panaudotų Rytinia- bilijonų dolerių karo rei- 

- - - - " • kalams. Jeigu toki suma
bus paskirta, tai viso iki

me Atlantike ir Europoje
7 ir Azijoje”.
1 Ofensyvai pradėti yra liepos 1, 1942 m. susidarys 
(nustatyta diena, būtent, 110 bilijonų dolerių karo 
liepos 1, 1943. į reikalams.

Kad sudaryti nenugali-. Toks karo planas buvo 
ma jėga, tai karo įstaigos paruoštas gavus Preziden- 
pagrindiniu plano bruožu to iajg)ęą kuriame jis rei- 

Geležinkeliu darbininkams yra pašaukti prie Sinkl°, kalavo tai padaryti. Geležinkelių darbininkams 10,045,658 vyrus, kurie bū-1 iniic n aižuli na non.1 ______ _ t

bė rimtai žada paskelbti žmones ir 1056
karą Suomijai, jei tie ne- Sakoma, kad Italijoje ga- siems mokslininkams, pa
nūstos vedę karo prieš So- Įima susilaukti tautinės tarė pažvelgti į pasaulio 
vietų rusus. Suomija už- revoliucijos.

n--------------- .
30,000 Italų Pasidavę

Raudoniesiems

mes nebuvųsioą paliestos, iįčęrta kelią Anglijai ir A-;
t • • x • • 1___ 1- J.* 1

—
kurioje nuo pat pradžių 
buvo malonių gausybės 
pilnuma.

Šitoji Skaisčiausioji Jė
zaus Motina yra ir mūsų 
Dangiškoji Motina, Globė
ja ir Užtarytojas. Kad mes 
mokėtume save nugalėti, 
save suvaldyti, save tobu
linti, prašykime Marijos 
pagalbos. Prašykime, kad 
ji padėtų mums apsisau
goti visokių nuodėmių ir 
vesti nekaltą ir skaistų 
gyvenimą.

Marija, Nekaltai Pradė
toji, malonės pilnoji, Die
vo ir visų mūsų Motina, 
padėk mums sekti tavo ne
kaltą gyvenimą. T.

merikai pristatyti karo 
ginklus Rusijai per Mur
manską.

Teisiami Už Mussolinį 
Ir Jo Valdžia

Londonas, gruodžio 4 — 
! Maskvos radio praneša, 
į kad raudonoji armija nuo 
(Rostovo į vakarus paėmė* 
į nelaisvę dvi italų divizi-j 
jas (maždaug apie 30,000! 
kareivių). Raudonieji sa-

Roma, gruodžio 4 — še
šios dešimtys italų teisia
mi už sąmokslą nuversti , , , , . , .
fašistų valdžią ir nužudyti k.0’, ka^ ltalal ’kalp ?lk pa’ 
Mussolini. Sakoma, kad aleka.^I° ?a’
tikrai stebėtinu būdu Mus
solini išlikęs gyvas. Tie 
žmonės kaltinami už pasi-i

Hitlerio-Stalino Skaičiai

• tys laisvai pasidavė į ne- 
■pi laisvę. Jie esą skundėsi dėl 
V į maisto ir šiltų drabužių.

kęsinimą sunaikinti Itali-- Volokolomsko apylinkė- 
jos karo industrijas ir su-t je raudonieji sunaikino vi- 
sisiekimus.

Vyriausybė sako, kad jie'neša Maskvos radio.
są vokiečių garisoną, pra-

Pakėlė Darbininkams Algas

v -----;--------- l
• Wa$hington, gruod. 4 —

grožį ir suprasti, kad Die
vas sukūrė žn>%gų ne ko
vai prieš artimą, bet mei
lei. f V 1UO AU11C UU

Jo šventenybė ragino bus pakeltos algos 80 cen-į^ad^U?ivairiuTsky-l 
mokslininkus nukreipti vi- tų j dieną. Tuo budu susi-|riug 
sus savo gabumus taikai tarimu išvengta gręsian-! Apskaičiuojama kad pa.i 
įvesti, o ne karui, nes Die- cio geležinkelių streso. ! siusti 5 miliionus vyrų į 

užjūri per vienus metusi 
t fe. - ............... iANGLIJAI REIKIA TRIJŲ 

MILIJONŲ KAREIVIŲ i
I

• v • Į virsi-' 
Kini-i 
lend-!

kad reikalinga lease pagalba. Taip pat Vokietija, Italija, visos 
kad apie 14,000 Vokietijos okupuotosios 

ir kad sunkvežimių pasiųsta iš šalys, kurios su ja koope-

Londonas, gruod. 4 — džio 4 — Valdžios 
Anglijos ministras Chur-ninkai pareiškė, kad 
chill atsišaukė į tautą, sa- jai pasiųsta stambi 
kydamas, 
yra turėti tris milijonus praneša, 
daugiau kareivių, i 
jam būtų suteikta gale pa-‘ Jung. Valstybių ir greitu 

merginas laiku pradės veikti Bur
iuos vieškelyj.

Nuskandytas Australijos 

Laivas

I Londonas, gruod. 4 — 
negalima, nėra tiek laivų. Australijos laivas Sydney 
Bet tai esą būtų galima; buvo nuskandytas vokie- 
padaryti per du metus. Įčiu povandeninio laivo ir 
Rusija Bus 
Sutriuškinta

Tame raporte sako, kad straliios laivas buvo nu
skandytas Viduržemio jū
roje ir 141 žmogus prigė
rė.

645 žmonės prigėrė. An
glijos vyriausybė taip pat 
vėl praneša, kad kitas Au-

J. V. Atstovų Butas Priėmė 
Priešstreikinį Bilių

Lapkričio 21 d. iš Berly
no buvo pranešta, kad iki 
tos dienos nuo pradžios 
karo apie 10 milijonų rau
donųjų nukauta, sužeistai
ir nelaisvėn paimta. Be toj 
kovų laukuose sunaikinta 
27,452 įvairios rūšies so
vietų tankų, 27,121 pa
trankų ir 15,877 lėktuvai.

Iš Kuibyševo, dabartinės 
raudonųjų sostinės prane
ša, kad Sovietai neteko a- 
pie 2,122,000 kareivių nu
kautais, sužeistais ir din
gusiais. Karo laukuose so
vietų nuostoliai yra šiokie: j 
neteko 7,900 tankų, 6,400 
lėktuvų ir 12,000 patran
kų.

Sovietų komisarai pa
duoda vokiečių nuostolius 
tokius: daugiau kaip 6 mi
lijonai kareivių nukauta, 
sužeista ir nelaisvėn paim
ta. Vokiečiai praradę dau
giau kaip 15,000 tankų, a- 
pie 13,000 lėktuvų ir apie 
19,000 patrankų.

Kaip matome skaičiai la-

Tik Slaptu Balsavimu Gali Skelbti 
Streiką

Nesusipratimus Spręs Taryba

Washington, D. C., gr. 4, 
Vakar Jung. Valstybių At
stovų Butas 252 balsais 
prieš 136 priėmė taip vadi
namą Smith bilių, kuris 
uždraudžia streikus tose 
dirbtuvėse, kuriose dirba 
bile kokį daiktą, reikalin
gą ginklo jėgoms, arba 
kurį Prezidentas pripažįs
ta reikalingu apsigynimui.

Šis bilius paliečia dirbtu
ves, kurios turi sutartis su 
vyriausybe padaryti kokį

darbą ir dirbtuves, kurios 
turi sutartis su dirbtuvė
mis, turinčiomis sutartys 
su vyriausybe. Taip gi pa
liečia tas įstaigas, kurios 
teikia medžiagą įstaigoms, 
kurios ' dirba apsigynimo 
darbus, kaip tai, anglių 
kasyklos.

Bilius 
tui.

Jeigu 
streikinį

šaukti jaunas 
tarnybai.

Jis pareiškė, 
viavimo amžių 
daryti nuo 18 iki 50 metų 
amžiaus, o vėliau gal bū-; 
šią reikalinga pratęsti iki 
57 metų amžiaus. Jis taip 
pat pareiškė, kad Anglijai 
pavojus dar nepraėjo; Hit- džio 4 — 
leris, pralaimėjęs Rusijo- ruošia 
je, gali atsisukti prieš An- Valstybėms 
gliją- i kareivių į

---------------- greičiausia
SIUNČIA 14,000 SUNK- ji pasiuntė savo kariuo- 

VEŽIMIŲ I BURMĄ menę ten tvarkos palaiky- 
----------- mui, kurios negali palai-' 

Washington, D. C., gruo- kyti prancūzai.

kad karei-; 
reikia pa-| PASIUNTĖ KARIUO

MENĘ TVARKOS 
PALAIKYMUI

perduotas Sena-

Senatas šį prieš- 
bilių priims ir 

Prezidentas pasirašys, tai 
bai skirtingi. Galimas da- jis sugriaus visą tai, ką 
lykas, kad vieni ir kiti ne- darbininkai yra laimėję 

^paduoda tikrų skaitlinių. Naujos Dalybos laiku.

Amerikos Pažadėta Pagalba
fe

Washington, gruod. 4 — čiamus daiktus sutaisyti 
Amerikos vyriausybė išsi- ir sudėti. Dar gi Japonams 
reiškė,, kad per spalių ir darant priekabius Ameri- 
lapkričio mėnesius, žadėta ka neišgali savo prižadų 
pagalba nepasiekė Rusi- Rusijai išpildyti. Per spa- 
jos. Anglija ir Amerika lių ir lapkričio mėnesius 
buvo pažadėjusios visą nė pusė daiktų nepasiekė 
reikalingą pagalbą duoti Rusijos, kiek Amerika bu- 
Rusijai, kuriai taip būti- vo pažadėjus. Rusija bū- 
nai reikalinga, nes jos di
džiosios industrijos su
naikintos.

Iš Amerikos karo ginklų 
nepristatoma Rusijai, nes 
nėra užtektinai laivų, to
liau, Amerika neturi tiek 
atliekamų ginklų kiek jų 
pažadėjo sovietų Rusijai, salio bazę, kurią Sovietai 
Dar kita priežastis yra ta, neva pagal sutartį kovo 
kad Rusijos uostai užšąlą, mėn., 1940 m. buvo užėmę 

joje įsistiprinę. Besi- 
kad yra pavojus traukdami raudonieji pri- 
; iš laivų tuos darė daug nuostolių.

į Sakoma, kad Suomiams 
tą atsakymą. Yra mano- mobilistų negalėjo važiuo-į Toliau, vienas Amerikos atsiėmus Hango pusiasalį 
ma, kad Japonija iš Indo-ti automobiliais. Kiti vą-vyriausybės narys pareis- prašalinta paskutinė kliūb-r 
Kinijos taisosi užpulti Tai- žiavo tik pirmuoju greičiu,; kė, kad Rusijoje nėra už- tis sudaryti atskirą taiką?.t c 
landą ir Burmą vieškelį. |kad išvengus nelaimių. ,<1 tektinai specialistų siun- tarp Suomijos ir Rusijos.

Tokio, Japonija, gruo
Japonija, kuri 

atsakymą Jung. 
dėl pasiųstų 

Indo - Kiniją, 
pasakys, kad

ROOSEVELTAS REIKALAUJA 
PAAIŠKINIMO

________ ♦-------------------------
Washington, gruod. 4 — Aidžiausia migla 

Prezidentas Rooseveltas -----------
pareikalavo Japonijos pa- Trečiadienio vakare, 
aiškinimo, kodėl ji siunčia gruodžio 3 d., Naujoje An- ir už tai Amerika ir Angli- ir 
tiek daug kariuomenės, o- glijoje buvo didžiausia ja sako, 1 
ro jėgų ir laivynus į Indo- migla, kokios nėra buvę iškraunant i" 
Kiniją, ir tikisi gauti grei- per 50 metų. Daug auto-1 daiktus sugadinti.
. _____ __ ________ ___ _______________ u- — xi.._ I ,, A

I

I 
I

tinai reikalauja Amerikos 
ir Anglijos išpildyti savo 
prižadus...

Suomiai Atsiėmė Hango

Helsinki, Suomija, gruo
džio 4 — Suomijos kariuo
menė užėmė Hango pusia-
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Jung. Valstybių Pagalba Turkijai
Naciai Pasiuntė 75,000 Kareivių 

į Jugoslavija
Washington, D. C., gruo-, tinę, iš kurios merginos 

džio 4 — Naciai pradėjo komunistės rašinėja ka- 
karą trečiame fronte, bū- reiviams “meiliškus” laiš- 
tent, Jugoslavijoje prieš kus, įterpdamos komunis- 
sukilėlius serbus. Pasiuntė tinę propagandą. Jung. 
75,000 kareivių sukilę-. Valstybių slaptoji policija, 
liams malšinti. (kaip sako, susekė šimtus

Jung. Valstybės siunčia lalškų’ buriuos komunis- 
Turkijai pagalbą, kuriai tai, daugiausia merginos 
susidarė rimtas pavojus iš rase kareiviams ir jurei- 
Vokietijos. Turkija, kuri vlaras‘ 
turi sutartis su Anglija ir Kaip sako, kaikurios ko
pusi ja, ir prisibijodama munistės merginos buvo 
nacių užpuolimo, bandė į- net nuvykusios į kareivių 
vairiais būdais išvengti stovyklas. Laiškuose ko- 
karo, bet dabar susidarė’munistai ragino kareivius 
taip, kad naciai gali užim- šį “imperialistinį” karą 
ti Dardanelius. Todėl esą paversti “civiliniu karu” 
Turkija pakrypo prieš Hit- ir “darbo žmonių revoliu- 
lerį. j ei ja” prieš valdžią.

Prezidentas įsakė Lend-Į toklų komunis.
Lease administratoriui raštiniu yra visuose 

.k-ad,uTur^i didmiesčiuose, iš kur plau- 
kia komunistų anti - vals
tybinė propaganda.

B

I

Gerb. "Darbininko" 
Bendradarbių 

Dėmesiui
KIBIRKŠTYS

(reikalinga pagalba būtų 
pasiųsta tuojau”.

i
iNuteisė 18 Komunistu 

Už Kurstymą KareMy

Minneapolis, Minn. — 
Pereitą pirmadienį prisai-

Padidins Amerikos
Kariuomenę

Washington, gruod. 4 — 
kintųjų teismas pripažino Vyriausybė dar paskyrė, 
kaltais 18 komunistų, ku- $8,243,839,031 apsigynimo 
rie buvo kaltnami už kurs- reikalams, kad būtų gali- 
tymą Amerikos kareivių ma pagaminti daugiau ka- 
prieš valdžią. įrinių ginklų, tankų, laivų,

Kadangi komunistų gy- ir kariuomenę padidinti i- 
nėjai pareiškė apeliuosią į ki dviejų milijonų karei- 
aukštesnį teismą, tai nu- vių... Vyriausybė paskiria 
teistiems bausmė nepa- Amerikos karo išlaidoms 
skirta. Apeliaciją turi pa- šešiosdešimtis aštuonis bi-| 
duoti šeštadienį, gruodžio Ii jonus dolerių, dvigubai 
6 d. Įstatymai numato už tiek, kiek Amerika išleido 
kurstymą kareivių ’šukfHi per pirmą pasaulinį karą.

• v

prieš valdžią, ir jos nuver-} 
timui panaudoti ginklą iki 
10 metų kalėjimo.

Areštuota buvo 29 as
menys, bet vienas iš jų nu-' 
sižudė kalėjime, o kiti ta
po išteisinti.

Reikia pažymėti ,kad ko- gentūra praneša, kad ser- 
munistai veda labai smar- bai sukilėliai užėmė mies- 
kią propagandą Amerikos tUs Cacak ir Užice, Jugo- 
kareivių tarpe, žinios pa- slavijoj. Tarp sukilėlių

SERBAI SUKILĖLIAI 
UŽĖMĖ DU MIESTUS

London, gruodžio 4 —
Sovietų Rusijos žinių a-

Artinasi Kalėdos. Prašo
me Gerb. Bendradarbių iš 
anksto siųsti Kalėdinius 
straipsnius, vaizdelius ir 
kitokius raštus, kad galė
tume juos sunaudoti Kalė
diniame “Darbininko” nu- 
meryj. Siųskite Kalėdinius 
raštus ir visus kitus, tai
komus į Kalėdinį numerį, I 
kuris išeis gruodžio 22 d., Į 
taip, kad gautume prieš 
arba gruodžio 16 d.

v •

“Lietuvio būdo teigiamu
mai ir neigiamumai”.

Komunt Tikslas

Praeityj komunistai ir 
socialistai turėjo bendrą 
frontą. Bet Hitleriui pra
dėjus karą prieš Staliną, 
tas frontas sugriuvo, ir 
dabar jie vieni kitiems iš
kelia kaltinimus ir įrody
mus jųjų nedemokratinius 
siekius.

Pavyzdžiui šiomis dieno
mis “K-vis” paduoda iš
trauką iš vieno komunistų 
atsišaukimo, kuri aiškiau
siai parodo komunizmo ti
krąjį veidą.

Štai toji Ištrauka, išver
sta lietuvių kalbon:

“Kapitalistinė sistema

• Pasak laikraščių, Lie
tuvos bibliotekos valomos 
nuo bolševikinių knygų.
Daug vertingų knygų bol- negali būti pašalinta tai— 
ševikai išvežė Sovietų Ru- kiu būdu — balsavimu ar- 
sijon, o nemaža knygų su- ba kokiomis kitomis prie- 
naikino. Kai kurie Kauno! monėmis!

. t

centralinės bibliotekos 
skyriai jau atidaryti.

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS,
LDS Centro Pirmininkas ir Brocktono lietuvių para
pijos klebonas, mini savo 35 metų kunigavimo sukak
tį. Ta proga Brocktono parapijiečiai savo kleboną pa
gerbti, sekmadienį, gruodžio 7 d. š. m., 6 vai. vakare, 
parapijos svetainėje ruošia šaunią vakarienę.

Kun. Jonas Švagždys yra mūsų išeivijoj žinomas, 
kaipo įžymus oratorius, visuomenininkas ir vadas. Jis 
sėkmingai vairuoja ne tik Brocktono lietuvių parapi
ją, bet ir mūsų išeivijos katalikų organizacijas. Jis y- 
ra LDS ilgametis pirmininkas, Federacijos Dvasios 
Vadas.

Kad turėti tikrą supratimą apie tą kilnią asmeny
bę — kun. J. Švagždį, tai reikia jį asmeniai pažinti. Ir 
pažįsta jį mūsų didelė dalis išeivijos, ypač Naujosios 
Anglijos. Jis yra taip pat pažįstamas lietuvių Pietinėje 
Amerikoje ir Lietuvoje.

Brangiam ir mylimam LDS organizacijos vadui 
linkime sveikam sulaukti auksinio jubiliejaus!

v •

Lietuva Vokiečių Okupacijoje

Kapitalistinė sistema 
negalės būti pašalinta ki
taip, kaip tik pirma sunai- 

Kaip Gyveno Lietuviu Kariai
^-ĮxB BT, I BTL Lr B I A " B B*

Raudonojoje Armijoje darbininkų revoliucijos jė
ga — ir įsteigus, jos vieto-

je, proletariato diktatūrą 
sovietų valdžios formoje”.

“N-jienos”, komentuo- 
damos tą ištrauką, rašo: 

“Komunistai, kaipo Mas
kvos ągentai, paskelbė sa
vo vyriausiu tikslu iššauk - 
ginkluotą revoliuciją A- 
merikoje ir įsteigti čia to
kią pat valdžią, kaip Rusi
joj, kad Maskvos diktato
rius pataptų ir Amerikos 
diktatorium.

I “Rusijos bolševikai pir
miau ir už Vokietijos Hit
lerį įrašė į savo programą 
pasaulio dominavimą. Ši
tuo tikslu jie sudarė savo 
agentūrų tinklą, pavadin
tą ‘Kominternu’. Ameriki
nė tos agentūros šaka yra 
Amerikos Komunistų Par
tija.

“Aišku, kad ta ‘partija’ 
yra niekas kitas, kaip so
vietų valdžios finansuoja
mi sąmokslininkai prieš 
Amerikos demokratiją”.

Mes pakartotinai esame 
pareiškę, kad komunizmas 
yra baisiausia pasaulio li- 

i ga, pikčiausias slibinas. 
» Kovojant prieš nacizmą ar 
» fašizmą, negalima aplenk- 
• ti komunizmo, kurio vy
kintojai yra permirkę ne
kaltų žmonių krauju.

• <•

i

t

• Šiaulių laikraštis “Tė
vynė” aprašinėja, kaip gy
veno lietuvių kariai, kurie 
buvo įjungti į raudonąją 
armiją. Lietuvių daliniai 
sudarė 29-tąjį teritorinį 
korpą, kuris susidėjo iš 
dviejų šaulių divizijų. Ge
gužės pradžioje viena di-į 
vizija buvo pasiųsta į 
Švenčionėlių - Pabradės i 
rajoną, o kita stovyklavo! 
Varėnos poligone. Čia pat' 
netoli stovėjo du bolševi
kų artilerijos pulkai, ku
rių patrankų vamzdžiai 
kiekvieną vakarą būdavo 
atsukami į lietuvių divizi
jos pusę. Lietuvių pulkai 
kaskart buvo daugiau at- 
miešiami rusišku elemen-1 
tu. Į štabus, kuopas ir ba
talionus vis daugiau buvo 
įliejami rusai. Pora parti
jų rusams nepatikimų ka
reivių ir puskarininkių bu
vo paleista ir išsiųsta at
sargom Tiktai nežinia, ar 
jie pasiekė savo namus...

Birželio pradžioje visi 
lietuvių aukštesni karinin
kai, pradedant pulkų va
dais, buvo išsiųsti į Mas
kvą, neva į kažkokius kur
sus. Šio likimo susilaukė 
ir gen. V. Vitkauskas. Bir» 
želio 14 d. buvo areštuota 
apie 20-30 lietuvių kari
ninkų. Iš jų atėmė gink
lus, nuplėšė ženklus ir per 
Varėnos II stotį prekiniais 
vagonais kažkur nugabe
no.

leidimus steigtis naujoms 
prekybos įmonėms. Taip 
įvyksta ne dėl principinio 
nusistatymo neleisti įmo
nei steigtis, bet dėl papra
sto biurokratizmo.

Lietuvius Verčia Mokytis 

Vokiečių Kalbos

v •

I

“Boston Post” rašo, kad 
Wareham (Mass.) Dis- 
trict teismo teisėjas John 
H. Sullivan nubaudė ketu- 
rius jaunuolius po $25.00 
už tai, kad jie vestuvių au
tomobiliais važiuodami 
gatvėmis triūbino, šūkavo. 
Tokiu būdu jie ne tik suer
zino gyventojus, bet taip 
pat pažemino tą įvykį, ku
ris turi būti kuklus ir 
gerbtinas.

Teisėjas, kalbėdamas į 
kaltininkus, tarp kitko pa
reiškė: “Jūs esate kalti už 
Sakramento pavertimą į 
cirką. Teisėjas pagyrė po
licininką, kuris tuos triuk
šmadarius areštavo. Taip 
pat turėtų būti pagirtas ir 
teisėjas Sullivan.

• Vokiečių komisaro pa
rėdymu, Šiauliuose pradė
ję veikti vokiečių kalbos 
kursai, kurie turį daug 
klausytojų. Tik pradėjus 
registraciją, užsirašė dau
giau kaip 500 žmonių. Va
dinas, abu okupantai vie
nodi. Bolševikai buvo pri
steigę begalybes rusų kal
bos kursų, o dabartiniai 
okupantai steigia vokiš
kus. Bolševikai okupantai 
taip pat gyrėsi, kad rusų 
kalbos kursai turi nepa
prastą pasisekimą.

• Iš paskutiniuoju laiku! Per Vilniaus radiją grojo 
per Kauno radiją perduo-'mandolinų orkestras, diri- 
tos programos pažymėti- ’ guojamas Vlado Ščepans- 
nos tokios vietos (tųpa- kio. Dainavo Klementina 
vardžių, kurias jau buvo
me keliais atvejais pami
nėję, čia nebekartojame): 
M. Lipčienė padainavo ke
lias Šuberto ir Šumano 
dainas vokiečių kalba. Ba-

1

Binevičiūte. Buvo perskai
tytas archeologo Dr. Puzi- 
no straipsnis apie Vilniaus 
pilį, o vėliau skaitė rašyto
jas St. Zobarskas novelę 
“Tarp knygų”. Solistų 

duoda, kad Chicagoje ko- serbų ir nacių eina baisios lys Buračas pasakojo, kaip koncerte dainavo Trečio- 
muhistai turi specialę raš- kautynės. Serbai užimtuo- seniau lietuviai javus kul-kiene ir St. Sodeika, o vė- 

se miestuose įsteigė savo davo. Dainavo dainininkė liau Antanas Sodeika. J. 
valdžią. Antanina Binkevičiūtė/Balčiūnas perskaitė Ta-
 ------------------------ ' mulaičio apysaką “Padan- 
V^I/Iaa;^; Dlaln FrAnU glų Paukštls”. Vakare dai-navo Antanas Kučingis. 

Algis Griškėnas laikė pa
skaitą, pavadintą, “Kur 
bėga Šešupė”. Per Vilniaus 
radiją J. Kačinskas diri
gavo simfoninį orkestrą, 

i Koncerte dalyvavo daini- 
! ninkai Vladislava Pilipavi-

munistai veda labai smar- bai sukilėliai užėmė mies-

v»

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.
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CASPER'S KAUTY SALOM!
83 L ST., 80. BOSTON, MASS.!;

Tel. ŠOU 4845 |;

Kuibyševas, gruod. 4 — čiai čia sutraukė daugiau 
Rusijos komunistų laik- kariuomenės, užėmė kele- 
raštis Pravda rašo, kad iki tą kaimų ir varosi artyn 
šiol dvidešimts vienas tūk- prie sostinės. (Vokiečiaij 
stantis vokiečių buvo nu- praneša, kad iš karo fron-i 
žudyta arba sužeista karo to, su gerais žiūronais, ga- £įūtė*ir Ratinis'
fronte į vakarus nuo Ros- Įima aiškiai matyti Mas- 
tovo. Sovietų Rusijos ka-'kvą).
riuomenė atėmė Rostovą. į Bet pietų fronte x _ 

Tas pat laikraštis, ta- sajęO vokiečių armija taip, 
čiau, pripažįsta, kad Mo- greįtaį bėga atgal, kad ru- 

—x- j vakarus L .
rusų pade- ]>ningrado, rusai sako, 
ir Maskvai ka(j kariuomenė atlaiko

zaisko fronte, 
nuo Maskvos, 
tis pablogėjo, 
yra rimtas pavojus. Vokie-

Jūs Akrai sutaupysite pinigų per
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Dramos artistai: Kurmy- 
. tė, Indrišiūnaitė, Mackevi- 

cius, Muraska, Vasiliaus- 
1 kas, J. Petrauskas, Dinei- 

.. . . .. o , ka ir kt. suvaidino Lessin-sai negali jų pasivyti. Pne! gQ veika,ą ..Minna vQn 
į Barnhelm”. Karolis Vai

ras (Račkauskas) skaitė 
paskaitą apie literatūros 
pradžią. Ona Mašiotienė 
kalbėjo apie “Gyvulių glo
bą ir mokyklinį jaunimą”. 

: A. Dičiū- 
ve Maria radio valandos į f ė, Vencevičiūtė, J. Babra- 
lmetu bus transliuojama a- vičius ir Z. Survila. Anta-

vokiečių puolimus.

Avė Maria Valanda

Ateinantį sekmadienį A- Vėliau dainavo:

Taupyk per pa$tę, 
tegu laiikanetys 
būna pasiuntinys į 

lankę.

Indėlių Nuošimčiai 
Prasideda 10-to 

kiekvieno mėnesio

N.m.
l

Address

/

y

'r? L ■ *

F®
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pie žinomą istorinį įvykį— nas Mackevičius perskai- 
“Jauniausią Benjaminą”, į te Vaičiulaičio apysaką 
kuris buvo savo 1 
parduotas. Ši biblijoje už
rašyta istorija yra gana į- 
domi ir intriguojanti, šios 
dramos pasiklausyti galite

Politiškas Skelbimas

Be karininkų, buvo: 
suimti ir keli puskarinin-' 
kiai. Birželio 15 d. atėjo! 
žinia, kad į lietuvių pulkus, 
būsią atgabenta po 1,000-1 
1,200 įvairių Maskolijoš; 
tautų žmonių. Pagal iš‘ 
korpo štabo gautą parėdy-l 
mą, papildymas turėjo at-i 
vykti birželio 22-24 dieno
mis. Taip jo ir nebesulauk 
kė! Visa korpo vadovybėj 
pradedant korpo štabu iki j 
batalionų vadų imamai į 
buvo vien tiktai rusai. Be 
to, visi politiniai komisa
rai buvo svetimtaučiai.

• “Tėvyne” vieną straip
snį pašvenčia klausimui: 
“Stipriau įsitvirtinkime 
prekyboje”. Laikraštis iš
vadžioja, kad lietuviai tu
ri perimti į savo rankas 
prekybą. Laikraštis daro 
priekaištų Šiaulių miesto 
prekybos skyriui, kuris 
nepakankamai energingai 
sprendžiąs ir išdavinėjąs

IŠRINKITE

I

COMMISSIONER OF PUBLIC

SAFETY

Vyras, kuris turi Charakterį ir Gabumus, 
t '..T

LAWRENCE, MASS.•; •*-iiZ ;-.srn5c ~ ? -.n

John F. O’Neill X

brolių!‘Vakaras sargo namelyje’. 
Dainavo Vladas Baltrušai
tis ir Benediktas Vasiliau
skas. Vienam koncertui di- 

i Šimkus. 
Prof. Kolupaila skaitė apie 
“Nemuną - mūsų tėvą”, o 
dr. ‘Jonas Motuzas apie

ateinantį sekmadienį 6:30 ,SUT

Ivai. vakare iš stoties WM- 
EX. Boston ir daugelio ki
tę miestų stočių.
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kų nepalankumą komunis
tams komisarai kaltino 
lietuvių šviesuomenę. To
dėl ji buvo niekinama, pa
žeminama ir kitaip engia
ma. Raudonųjų tironų kir- 
šinimai pasiliko bergždūs 
ir šviesuomenė tampriai 
vienijosi su darbininkais 
ir kaimu. Bolševikai tuo
met nutarė kuo daugiau
sia inteligentų kimšti į ka-

Ryšium su 30 metų kardinaliato sukaktimi Bosto
no Kardinolas William H. O’Connell štai ką pareiškė 
spaudos atstovams.

“Aš jus šiandien pasikviečiau nuoširdžiai padėko-' 
ti jūsų atstovaujamiems laikraščiams už jų palanku
mą mūsų Vyskupijai ir bendrai religijai. Man malonuj 
pabrėžti, kad per dešimtį ar penkioliką pastarųjų me
tų mūsų spaudoje pasireiškia žymiai auganti pagarba 
religijai, ypač Bostone. Ir ne tik religijai, bet ir įvairių 
tikybų dvasiškijai.

“Konsistorijoj, kurioje 1911 m. man buvo suteik- 
a Kardinolo poaukštis, drauge su manim tą garbę kaitą “Lietuvos visuome- 
uteikė šventos atminties Pijus X septyniolikai Arki-! nį bolševizmo metais”, 
yskupų iš įvairių pasaulio kraštų: Vienos, Paryžiaus,!Prelegentas savo paskaitą 
Vestministerio ir New Yorko. Dabar jie visi jau mirę,j prade jo nuo bolševikų par-| 
išskyrus šv. Kolegijos Dekaną, Kard. Belmonte ir ma-jtijos įsigalėjimo Rusijoje. _ 
m kurį gerasis Dievas iki šiol užlaiko Kardinolą Ku- Jis, tarp kita ko, pastebė- metus mūsų darbininkai 
ni;ų Dekanu. I - . . v. .

“Aš išbuvau penkių Popiežių tarnyboje. Buvau A- paimti valdžią į rankas suomene į žymiai glaudes- ____ ______ ,__
meikos Kolegijos Rektorium Romoje prie garbingo daug padėjo ta aplinkybė, nius santykius ir daug pa- raudoninti” tekę beveik vi- 
ir šiesaus Leono XHL Po jo Popiežium buvo Pijus X, kad, dauglau 1S’
šveno kilnaus charakterio asmenybė, nėkiek nepalies
tas i^idumo dėl aukštos savo pozicijos.

ČĮ Jo Eminencija praveda analogiją bei palygi- nes jie iš t dži galė-“neturėio 

iš mokyčiausių Popiežių, buvo kartu ir visų gabiausias bankas 
diplomaas. Gi Pijus X, kaip tik priešingai, diplomatu ‘ j Lietuvą bolševikai įsi. munistų partijoš narių ir 
nebuvo - visai dėl to nesisielojo. Visų pirm jis stengė- briovė pernai jau su 20 kandidatų buvo priskaito- 
sĮ būti pavyzdingu kunigu. Bet diplomatai jį labai my- metų stažu Lietuvoje bol- ma tiktai 3,000. - 'Že

lėjo dėl j« nuoširdaus atvirumo. Kartą vienas diplomą-j ševikai pirmučiausia pra- gyventojų išeini vos vie
tas išdrįs jam pasakyti: “Bet, šventasis Tėve, per-] dėjo propagandą prieš “iš- nas komunistas. Tačiau 
daug jau tišku, kad jūs visai nediplomatas”. “Ačiū naudotojus” ir ragino toje kompanijoje du treč-j 
Dievui, kai aš nediplomatas — linksmai atsakė Pijus šviesuomenę taip pat pri- daliu sudarė svetimtau-*______ ,__,_
X. Bet, kadir nediplomatas, aš vis dėlto šį tą suvokiu”, sidėti prie kovos už “liau- čiai. Lietuvių ten buvo net j vienas lietuvis.

Kardinėtas O’Connell tiesiog negali atsidžiaugti dies teises”. Lietuvių švie- mažiau trečdalį. Bolševikų.-
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Lyg ir netikėtai iškelta klausimas skubotai šaukti 
visatinąjį Amerikos Lietuvių Seimą — Lietuvai gelbė
ti. Tai skamba taip patraukliai ir patriotingai, kad 
principe tik teigiamai tegalima į tai atsiliepti. Tačiau 
paanalizavus - panagrinėjus tipišką mūsų seimų eigą, 
iš anksto galima prieiti kai kurių neišvengiamų išva
dų, būtent —

Seimas bus skaitlingas (dauguma vyks pažingei- 
lėjimus, arba išvežti juos dauti), triukšmingas ir daug žadąs (verčiau pasiža- 
iš Lietuvos. Pagaliau, bu- dąs), bet turės labai stambią silpnybę: negalės išrink- 
vo pavartotas ir masinis ti busimosios Lietuvos vyriausybės, nes seimo dalyviai 
lietuvių trėmimas į Sibirą, didžiumoj bus Amerikos piliečiai, neturį legalės teisės 
Ištrėmimai buvo taikomi 
visiems sluoksniams; ga
beno ūkininkus, darbinin
kus, amatininkus, valdi
ninkus, profesorius, ka
rius ir tt. Visi jie buvo lai
komi “liaudies priešais”. - . . .
Iš to jau galima spręsti neprasidėjus. Suprantama delko: kad seimo dalyviai 
kodėl visi lietuvių tautos matytų, ar norima demokratiškai, ar kaip kitaip tvar- 
sluoksniai taip uoliai ir kytis. Jei to nebus padaryta, tai seimas bus labai 
vieningai prisidėjo istori- triukšmingas, nes kils įtarinėjimų, savytarpinių prie- 
nėmis birželio mėn. dieno- kaištų ir karčių partinių ginčų. Gi juridiniu atžvilgiu 
mis prie sukilimo. Pav., seimas bus visiškai bergždžias, nes neturės galios iš- 
Vilniaus geležinkelių vai- spręsti visiems rūpimo klausimo: busimojo Lietuvos 
dybos valdininkai sustab- rėžimo. Vienintelė stambesnioji seimo reikšmė — tai 

somybės metais. Dauge- dė tos svarbiausios įstai- labdarybės išjudinimas, nukentėjusiems dėl karo su- 
liui inteligentų teko, žino- gos veikimą. Tą pat pada- šelpti.
ma, “pasispalvinti”. Deja, rė paštoir telefonų valdi- 
buvo atsitikimų, kad kai 
kas net per daug prisiden- sisiekimas ir 
gė “raudonumu”. Per tuos mas krašte taip svarbią

la-Kada išmėginimui P-38 orlaivio pakilo tūlas 
kūnas ir kritęs žemėn žuvo, tai jo palydėti į amžinastj 
susirinko jo bendradraugiai. Tai įvyko Glendale, Cal.

tarti lemiantį žodį dėl Lietuvos santvarkos. Tad sei
mo rezoliucijos turės vien pageidavimų požymį. Bet ir 
patys pageidavimai bus vien sąlygingi, nes seimo da
lyviams nebus žinomas busimosios vyriausybės sąs
tatas ir kryptis. Tuo būdu būtinai reikalinga sudaryti 
bent projektuojamas vyriausybės sąstatas, seimui dar

LIETUVOS VISUOMENĖ 
BOLŠEVIZMO METAIS

• ‘Per Kauno radiją An- tverta Lietuvos nepriklau- 
tanas Bružas skaitė pas
kaitą “Lietuvos

! nė bolševizmo

rusams valandą buvo nu- 
jo, kad bolševikų partijai ir ūkininkai suėjo su švie- trūkęs. 

Į - j. i n v • •  i __________________I X--—x iX ^.1Į

; “Pasispalvinti” ir “pasi-

siems. Jų tarpe būta pasi- 
! šventėlių, dirbusių išimti- 

Bolševikų propaganda nai savo Tėvynės išlaisvi- 
' ' ‘ *......................... . Da-

Pagal surastus bar ten ką gana dažnai iš- 
jo paimti valdžią į savo vėliau bolševikų dokumen

tus, visoje Lietuvoje ko-

skelbe sabotažą ir atsisa- lavintų brolių.
kė dirbti bolševikams. Bolševikų
Jiems gi to tik ir reikėjo, pasisekimo lietuvių tarpe nimui iš bolševizmo.

paprasta, nuoširdžia Pijaus X asmenybe. Jis pats, vie-!suomenę darbo nesišalino. propaganda Lietuvoje bū
nąs iš gabiaisių ir mokyčiausių Kardinolų, giliai į-'Tik nedidelis jos skaičius, vo labai smarki, bet negu-į 

vertina Leone XIII genijų, kurs jo laikais kaip tik bu-! 
vo Bažnyčiai reikalingas, bet Pijus X traukte traukė] 
žmonių širdis neišdidžių savo paprastumu. Ant Petro 
sosto sėdėjo chug, daug Popiežių, įvairiausiais gabu
mais pasižymėųsių.

Susilaukęs 82 m. amžiaus ir 30 m. Kardinaliato, 
mūsų garbinga: Kardinolas ypatingu malonumu prisi
mena praeities aikus. Ramus jo pelningo gyvenimo ru
duo gražia pašvaiste nušviečia drumstą šių laikų aki-

kuriai neabejotinai gręsė dri ir lietuvio ji nepajėgė 
kaliniams ar gyvybės ne
tekimas, pasislėpė į Vokie-į 
tiją. Didžiulė dauguma pa
liko dirbti įstaigose ir į- 
monėse, stengdamosi iš
saugoti tai, kas buvo su-

ASMENINE LAISVE
E DALIS

Mons. Fvlton f. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos 

A V. Atkocius

Treciasis Žodis - Geidulystė
“Moteriške, štai tavo sūnus...

...štai tavo motina".
Nereikia manyti, kad skaistybės pažadas 

yra sunkenybė. Tomsonas pavadino “beais- 
trinė aistra, laukiniška ramybė”. Taip ir yra. 
Nauja aistra gimsta su skaistybės pažadu — 
aistra Dievo meilės. Toje aukštesnioje mei
lėje mes randame paguodą, kuri palengvina 
atsižadėjimą žemesniems dalykams. Tiktai 
kada ta aukštesnioji meilė pamesta, tuomet 
pažadas tampa sunkenybe, taip kaip teisybė 
pasidaro sunkenybe tik tiems, kurie praradę 
kitų žmonių teisių pripažinimą.

Priežastis išsigimimo dorovės srytyje y- 
ra ta, kad vyrai ir moterys esą praradę aukš
tesnę meilę. Nekreipdami dėmesio į Kristų 
jų Išganytoją, kuris juos mylėjo iki mirties

. . į Tad savaime susidaro išvada dėl priešseiminės
ninkai. ezu tate visas su- akcįjos būtinumo: suregistruoti Amerikoj gyvenan- 

S ubl^l IlO 11“ v . -W- a . aaav* W X . • • V • • •J cius Lietuvos piliečius, sušaukti jų suvažiavimą ir 
jame sudaryti busimosios vyriausybės sąstatą. Tai 
atlikus, seimas jau žinos savo tikslą. Tegu jis ir netu- 

!rės lemiančio balso Lietuvos reikalais, bet tars pasiti
kėjimo ar nepasitikėjimo žodį. Tuomet politinė orien- 
tuotė visiems bus aiški. Be to, seimo tartasai žodis 
turės lemiančios reikšmės ir finansinėj paramoj, ku
rios, atvirai kalbant, iš amerikiečių daugiausiai ir lau
kiama.

Bet jeigu oficijaliai būtų nusistatyta, kad klausi- 
girsti prikaišiojimų vie- mas dėl vyriausybės nebereikalingas, nes vyriausybė 
nam ar kitam už per uolų jau susibūrė apie buvusius Lietuvos pareigūnus, tai 
“pasiraudoninimą”. 
suomenė, pasak prelegen-

Tai 1,000. to, turėtų susilaikyti nuo 
■ per dr4sių sprendimų, ne
ištyrus kiekvieno atsitiki
mo. Vilniuje, pav., bolševi
kus išvijus, buvo suimtas 

tarnavęs 
NKVD (buv. GPU žvalgy
boje). Tačiau jis buvo 
greitai paleistas, kadangi 
buvo įrodyta, jog jis, neva 
tarnaudamas čekistams, 

(išgelbėjo daugeliui žmo-
! nių laisvę ir gyvybę. Pana-

Vi- Seimo geriau nė nešaukti, nes tai bus ne Seimas, bet 
į peštynės. K.

įtikinti. Pav., ūkininkai ir 
darbininkai aiškiai matė, 
kiek bolševikų žodžiai ir 
visi gražūs pažadai skiria-išių pavyzdžių Lietuvoje e- 
si nuo darbų. j są gana daug. Ištikimi bol-

Už darbininkų ir ūkinin- ševikų tarnai visiems esą 
žinomi.' Bendrai imant, 

ratį. Jis meldžiasi ir prašo, kad mes melstumės už pa- Lietuvos šviesuomenė ko- 
saulio taiką ir žmonių medžiaginę ir dvasinę gerovę. K. voje prieš bolševizmą atli-

ant kryžiaus ant Kalvarijos kalno, ir į Mari
ją, kuri juos taip mylėjo, kad tapo Kentėtojų 
Karalienė po kryžiumi — jie neturi to, kam 
galėtų daryti atsižadėjimus. Vienas būdas 
tėra tiktai, kuriuo galime parodyti šiame 
pasaulyje savo meilę — atsižadėjimu, būtent 
atsižadėti žemesnio daikto dėl aukštesnio. 
Meilė surišta su pasiaukojimu, pasiaukoji
mas yra neigimas ir neigimas yra atsižadė
jimas. Kada jaunikaitis įsimyli vieną mer
gaitę ir prašo jos rankos, jis netiktai sako: 
“aš tave pasirenku”; bet irgi: “aš nesirenku, 
aš atmetu visas kitas; aš išsižadu visų kitų 
dėl tavęs”. Pritaikinant prie geidulystės, mes 
matome, kad atimant visą meilę virš kūniš
kąją: atmetant Dievą, kryžių, Gailestingąją 
Motiną, išganymą, nesibaigiančią linksmy
bę, kas tebelieka, iš kurio būt galima pasi- 

* rinkti; kas būtų laimėta, jeigu nepasiduotu
me griežtiems ir pasikelintiems kūno geidu
liams? Bet leisdami Dievotišką Esybę, tuo
met kūno didžiausias pasilinksminimas bus 
parsimesti ant Numylėtojo altoriaus, kur vi
są savo žemiškąjį liūdesį žemiau laikytų 
prieš ateities laimingiausiąjį džiaugsmą, ku
rio ilgiesi. Tuomet didžiausias nusiminimas 
nebus jaučiamas; asmuo tuomet kaip tik ga
lėtų rasti širdyje tą, kuris galėtų padaryti 
žaizdą, kurią galėtų dvasioje jungtis prie 
Viešpaties ir išgyti. Toks yra nusistatymas 
dorųjų: jie papildė savo kūnus Dieviškuoju, 
jie sujungė kilnesnius geidulius su kryžiu
mi; turėdami aukštesnę meilę, jie dabar at

Radio Paštas Lietuvoje

• v• Per Kauno radiją įves- dimo, dėl juridinių neaiš- 
tas specialinis “radijo paš- kūmų ir tt. Per “radijo 
tas”. Radiofonas paaiški- paštą” vienam piliečiui bu- 
no, kad šiais laikais, kai vo atsakyta į jo paklau- 
Lietuvos gyventojai nega- simą, kaip būtų galima iš- 
li laisvai susisiekti su sos-'sirūpinti sau leidimą gauti 
tinę ir kai gyvenimas iš-Kaune butą, 
kėlė daug 
klausimų, radijas siūlosi d. niekam neduodama lei- 
atsakyti savo abonentams dimo atvykti Kaunan apsi

gyventi. Neturint gi leidi
mo apsigyventi, negalima 
gauti nė leidimo butui už
imti. Leidimai apsigyventi 
Kaune duodami tik atsi- 
kraustantiems tarnybon.

Paaiškinta,
įvairiausių kad po š. m. spalių mėn. 1

į įvairius užklausimus, 
pav., dėl socialinio drau-

ko garbingą vaidmenį, pa
reiškė baigdamas A. Bru
žas.

sižada žemesniosios — kad jų Motinai nerei
kėtų liūdėti.

Marija yra nusidėjėlių prieglauda. Ji 
skaisčiausia Panelė, bet ir Nusidėjėlių prie
glauda. Ji pažįsta nuodėmę, ne per patyrimą 
nusikaltimų, ne ragaujant josios baisių vai
sių, bet matydama, ką ji padarė josios Die
viškajam Sūnui. Ji žvelgė į Jo sužeistąjį ir 
sumuštąjį kūną, kraujuose paplūdusius ky
bančius Jo asmens šmotelius lyg kokie pur
puriniai saulėleidžio spinduliai — ir ji supra
to, kiek kūnas nusidėjo, bežiūrėdama, kiek 
Jo kūnas iškentėjo. Mes geriau negalime pa
matyti nuodėmės baisumą, kaip pasilikdami 
su Juo per tris valandas prie kryžiaus ir pa
matydami, kiek Jis iškentėjo nekaltumui ir 
dorumui.

Ji yra nusidėjėlių globėja, ne tik dėlto, 
kad ji pažino nuodėmę ant Kalvarijos, bet 
dėlto, kad ji pasirinko, per bauginančiausias 
valandas josios gyvenimo, atsivertusią nusi
dėjėlę kaipo josios draugę. Saikas įvertinimo 
savų draugų randasi tame: mūsų noruose 
turėti juos arti mūsų, mūsų didžiausiuose 
kentėjimuose. Marija išgirdo Jėzų sakant: 
“Iš tiesų, sakau jums, muitininkai ir paleis
tuvės eis pirm jūsų (t. y. faraziejų ir rašto 
žinovų) Dangaus karalystėn”. Taigi ji pasi
rinko atgailą dariusią nusidėjėlę — Magdale
ną, kaipo prietelę po kryžiumi. Ką tos die
nos skandalų plėtėtojai bei plėtėtojos sakė, 
kai pamatė mūsų Palaimintą Motiną, tos mo
teriškės draugystėje; juk kiekvienas žinojo,

kad ji pardavinėdavo savo kūną, bet ji ne
prarado savo sielą! Magdalena tuomet žino
jo, kodėl Marija yra nusidėjėlių prieglauda ir 
jų globėja; ištikrųjų mes šiandien galime ti
kėtis, kad ji mus irgi priimtų kaipo savo vai
kelius, kaip anuomet ji priėmė Magdalena.

Marijos skaistumas nėra paviršutiniškas 
— skaistybė, kuri skirianti ir kurioje, asmuo 
surenka savo rūbus, kad jie nedalytėtų bent 
kokio nuodėmdario; ji nėra skaistybė, kuri 
paniekina neskaisčiuosius. Priešingai, kaip 
ir nešvarus langas negali išlaikyti spindan- 
čios saulės spindulių, gi taip ir Marijos skais
tumas išleidžia spindulius, kuriuos nesuter- 
šia jos rūpinamasis nupuolusiais.

Nėra jokios priežasties prasikaltusiems 
būti be vilties. Viltis yra Golgotos praneši
mas. Surask aukštesnę meilę kai kūno; gi 
skaisčią meilę, susipratusią ir išganingą: 
tuomet kova bus lengva. Ta aukštesnioji 
meilė yra ant kryžiaus ir po kryžiumi. Mes 
šiomis dienomis visai pamirštame, kad ir y- 
ra kryžius! Jis pradeda daugiau atrodyti 
kaip raudona rožė; o Ji lyg gėlės stiebas. Tas 
stiebas gi, mus pasiekia nuo Kalvarijos ir iš 
mūsų skausmų pilnų širdžių semia maldas ir 
prašymus ir Jam juos perduoda. Užtat rožės 
turi erškėčių šiame gyvenime, kad atitolintų 
visą tai, kas turėtų palinkimą nutraukti ar 
panaikinti mūsų vienybės santykius su Jė
zumi ir Marija.

£Bus Daugiau)
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FIRST NATIONAL BANK

Webster, Mass.

Spaulding Bartlett, Pres., William A. Cash, Treas. 
A. P. Jonakowski, Assis. Treas. 
E. R. McGuinnes, Assis. Treas.

Member Federal Deposit Ins. Corporalioti
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METINIS MOKYKLOS 
VAIKUČIŲ VAKARAS

Jau keli metai kaip kun. dr. 
Mendelis, mūsų klebono Lietu- 
niko pavaduotojas, veikimo ka
lendoriuje įtalpina vaikučių me
tinį teatrą prieš adventus. Tai 
yra daroma, kad suteiktų Sesu
tėms mokytojoms ir vaikučiams 
tikras kalėdines atostogas. Ki
tais metais vaikučių vakaras 
būdavo ar tai antrą Kalėdų die
ną arba sekmadienį po Kalėdų. 
Toks sutvarkyimas neduodavo 
nei Sesutėms nei vaikučiams to 
poilsio, kurį yra jie užsitarnavę 
po keturių mėnesių sunkaus 
darbo.

ŠIŲ METŲ PROGRAMA
Šįmet vaikučių vakaras įvyko 

paskutinį sekmadienį prieš ad
ventus, lapkričio 23 d. Kaip pa
prastai programa buvo įdomi.
Joje dalyvavo visi mokiniai nuo 
mažyčių iki paskutiniam sky
riui, ir visi parodė nepaprastus 
savo gabumus. Vakaro iškilmes 
pradėjo Alverta Jovaišaitė savo 
įžangine kalba. Ji paskelbė 
kiekvieną atskirą programos 
numerį. Pirmučiausiai mokyk
los choras sudainavo kun. Lord 
vertimą lietuviškai “Kristui 
Karaliui”. Su ta sujungė Šim
kaus “Giedu Dainelę”, ir kun. 
K. Miliausko kareiviškąjį “Lie-
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BROCKTON SAND A GRAVEL COMPANY
Bridge St. Tel. 7276

*
Brockton, Mass.

r.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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FITCHBURG SAVINGS BANK
745 Main St. Tel. 146

Fitchburg, Mass.
3»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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WARE TRUST COMPANY
73 Main St., Tel. 280

Ware, Massachusetts
.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Douglas B-23, vidutinis bomberis, South Carolina J. V. armijos ma
nevruose, skrenda j “priešo” stovyklas, jas bombarduoti.

Pakalniškis — Jončiūtė
Paskutinis šliūbas prieš ad

ventus tai buvo dviejų gerai ži- 
Baltimorėje lietuviškų! 

ninkai”. 1-as ir 2-ras skyrius šeimų jaunuolio Venceslavo Pa-j 
sudainavo su atatinkamais ges- kalniškio ir mergaitės p-lės, Al-, 
tais “Geras Dieve Ačiū”. Veika- donos Jončiūtės. Šliūbas ir šv. niauskai lapkričio 23 d. gražiai 
lėlis “Vakacijos Pasibaigė” gra- mišios įvyko šeštadienį, lapkri- paminėjo savo 35 m. vedybinio 
žioj lietuviškoj kalboj buvo iš- čio 28 d. Kun. Antanas Dubins- gyvenimo sukaktuves, savuose 
pildytas Alfonso Kiškio, Aloizo kas ir kun. dr. Mendelis priėmė namuose, 146 Fairmount avė., 
Jucio ir mūsų kiniečio mokinio jaunųjų pasižadėjimus po kurių dalyvaujant gražiam būreliui 
Juozo Poy Quoork. Aloizas Jū- kun. Mendelis atnašavo šv. mi- draugų ir giminių, tarp kurių 
eis logiškai ir pertikrinančiai šias. Jonas Staugas, sūnus, ir dalyvavo keletas sąjungiečių. 
visiems išdėstė naudingumą ir Valerija Makarauskaitė sudarė Iškilmingam pokyliui vadovavo 
reikalingumą katalikiškos lie- pirmutinę porą liudytojų, jau- M. S. 5-tos kp. pirm. p. Marce- 
tuviškos mokyklos. Kiekvienas nosios brolis Albertas ir Mi- iė Vaitekūnienė. Pradėjus pie- 
paklausęs jo argumentų turėjo liauskų kaimynų sūnus su savo tauti p. V. Seniauskienės duk- 
pripažinti, kad lietuviams nei panelėmis sudarė kitas dvi po- relės labai mandagiai 
netinka savo vaikučius leisti ras. Šv. Komunijos metu ne tik svečiams patarnavo, 
kur kitur kaip tik savo parapi- 
jinėn mokyklon.

tu viai Išeiviai į Kovą”. Po to, 
sekė įvairių skyrių pasirody
mai. Mažyčiai 4 ir 5 metų am
žiaus meningai išpildė “Bugni-'nomų

l
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VORCESTER, MASS.

Sv. Kazimiero Parapija

GRAŽIAI PAMINĖJO
Pp. Martynas ir Viktorija Se-
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NORTHAMPTON GAS LIGHT COMPANY
• F

Servel Electrolux Refrigerator — Gas Stovės S
>; ‘i

212 Main St. Tel. 3160 j

Northampton, Mass.
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i SEARS, ROEBUCK & CO.

"Visit Our Bargain Basement"

50 Main St.

V

Northampton, Mass.
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AMER1CAN FIDELITY COMPANY

“FIDELITY” ir“SURETY” BONDS

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
g

Tel. 3590

Apdrauda Automobilių—Apdrauda Stiklinių plytų

89 Statė St. Telefonas 382
Montpelier, Vermont
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Capital Savings Bank and 
Trust Co.

GEORGE L. EDSON. Prez.
HAROLD P. PARKER. Ex. Vice-Prez.
THOMAS H. CAVE, Vice-Prez.
EĄRLE H. SHERBURN, iždininkas
WARREN B. LOWĖ, pagelo.-iždininkas
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LIBERTY B AKING COMPANY
| 100% Union Made Products

27 Stillman Avenue Tel. 5293
Brockton, Mass.
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ŠOKIAI — DRUJAI — EILĖS
Šokis “Čia yr’ — Čia nėr” bu

vo meningai atliktas 3-čio ir 4- 
to skyriaus mergaičių. 7-to ir 
8-to skyriaus bernaičiai atsižy
mėjo su savo driliu “Smarkuo
liai”. Visus graudino 5-to ir 
6-ta skyriaus mergaičių daina 'brangiausiy Diev0 dovanų. 
ir eilės “Kunigas”. Mergaitės 
1-mo ir 2-ro skyriaus pašoko j 
“Vikrutės”, n 7-tas ir &-tas sky-j 
riai palinksmino visus savo šo
kiu “Imk sau draugę”. Drilius
44

visiems 
Pasisoti- 

vestuvių dalyviai, bet ir jaunų- nūs visokių skanumynų, prog- 
jų tėveliai buvo prie Dievo Sta- ramos vedėja pasveikino jubilf- 
lo. Vestuvių puota įvyko ponų jautus sukaktuvių proga ir pa- 
Jončių namuose. Puotoje daly- kvietė svečius pratarti keletą 
vavo ir mūsų parapijos visi trys žodelių. Visi linkėjo geriausios 
kunigai. Sveikiname naujave- ateities ir ilgiausių metų. Po 
džius. linkime Venceslavui, ge- linkėjimų žodį tarė patys jubi- 
riau žinomam Walteriui Pakai- liejatai reikšdami dėkingumą, 
niškiui ir jo žmonai Aldonai ii- už gerus linkėjimus ir gražias 
giausių metų ir gausų kaupą dovanas. Ponai Seniauskai iš

auginę gražią šeimynėlę — ke
turias dukteris ir du sūnus, 
dvi dukterys vedusios. P-nia V.AMŽINĄJĮ ATILSĮ...

Pereitą t a vai tę du senukai lie- Seniauskienė priklauso ir uoliai
tuviai, Šv. Alfonso parapijos darbuojasi katalikiškose drau- 

. ... _ . nariai, buvo pašaukti amžiny- gijose, kaip tai prie Šv. Marijos
Kanai užbaigė pirmąją prog- Kn būtent a a Jonas Vardo Petronel&.- ------------------ šv. O- 

ir Juozas Bursevičius. A. a. nos> LDS, Mot. S-gos, kurios y- 
Senkus mirė staigiai, o Juozas ra net vice-pirm. Linkime ii

Po kelių minučių pertraukos Bursevičius sirS° Per d&us Iai‘ -giausių metų ir geros sveika- 
Edvardas Buda. Edvinas Gied- kus- vienas ir kitas buvo pergy- tėlės ir toliau darbuotis organi- 
raitis ir Albertas Šilanskis šu

ramos dalį.

KOMEDIJA

venęs virš 70 metų. Senkus mi- zacijiniąme darbe, ir sulaukti
lošė komediją “Už Nevėžio U- namie ant s- Paca Street ir daug panašių sukaktuvių, 
p-ės”. Juokų, o juokų visiems, y.;buvo Plotas iš mūsų parap.' 
pač iš Edvino Giedraičio, kurs' bažnyčios penktadienį, lapkri-j 
turėjo sunkią rolę visų pirmiau-'™ 28 d- Kun- Antanas Dubins-1

!

Bigelow Block, 698 Washington St.,
Norwood, Mass.
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F. A. MORRILL, Ine., AGENTS
Insurance of All Kinds

UNITED COOPERATIVE SOCIETY
Meat, Groceries, Fish, Vegetables, Milk and Cream fpm 

our Dairy
47 Savin Avė. Norwood, Mas.
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45 Stote St. Tel. 910 Montpelier, Veimont 1

Thrifty Years Conservative Home Fiiancing

MIDDLEBOROUGH CO-OPERATIVE i ANK

Middleboro, Mass.
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Shares Always on Sale

Dalyvė.

' Šv. Kazimiero parapijos cho- 
siai vidurnaktį iš kapų mirusiojkasatnasavo sv- misias ir su- f^Je^r^šolSis^lTpkr. 26 d., 
kūną pavogti, o po to operaci- teikė paskutinį palaiminimą ant yfechanics salėje, Main St. Pro- 
jos kambary mirusio vietą už-*kaPin^- ^uozas Bursevičius mi- gramą sudarė dannos, šokiai ir 
imti Edvardas Buda gydytojo r® prieglaudoje sesučių— Little įvairūs šposai. Programoje da- 
rolėj parodė savo gabumus lie- Sigters of the Poor - ir buvo davo visa eilė jaunimo kurie 
tuvių kalboje. Ne vienam, kurs palaidotas iš jųk°P^čl0s\ džUuJtį^jaS^ vis daugiau 
lankosi šv. Alfonso svetainėn tadienb iapkr. 29 d. Nei vienas daugiau įsitraukia į lietu- 
prisiminė Edvardo sesutė Ona ne* kl*-as nepaliko daug giminių vįšką veikimą. Programai vado- 
Būdaitė, dar jau Kubilienė, ku-‘taip, kad jiems yra reikalingos'vavo ir chorui dirigavo 
ri gavo kiekvieną metą savo »er4 lietuvių maldos. —(---------------_
skyriuje dovaną už lietuvišką'visi skaitantieji apie jų mirtį pa^jerat 
kalbą. Svečias muzikantas Leo-' ^ra kviečiami tarti dievobaimin-

' g^ji " * . .................................
jiems. Viešpatie! Lai jie ilsisi 
ramybėje”.

i vargo- 
ri gavo kiekvieną metą savo visų gerų Sėtuvių maldos. Tad nininkas J. K. Žemaitis. Viskas 
skyriuje dovaną už lietuvišką'visi skaitantieji apie jų mirtį pavyko gerai, tik publikos ga- 

J J * .............................................. liejo būti daugiau, nes parengi-
... .. x.. . , ■ mas tikrai buvo gražus. Po
Amzinąjj atllų duok :programos šįkiai iki vgu. 

t mos. Da-vė.
I

’nardas Juozaliūnas apvainikavo 
vakarą sugrodamas savo 
milžiniška armonika. Kun. dr. 
Mendeliui padėkojus atsilankiu
siems į šį parengimą ir tiems, 
kurie priruošė tokį linksmą va
karą, visi užtraukė nemirtingą 
Vinco Kudirkos Lietuvos him
ną. Programa užėmė dvi valan
das, niekam nenusibodo nei ne
prailgo. Pelno parapijai nuo va
karo įžangų liko virš $150.00. 
Kaip kunigai, taip žmonės dėko
ja Sesutėms Kazimierietėms už 
jų darbą už jų pasišventimą, 
kad visiems suteikus tokias dvi 

! valandas lietuviško pasilinks
minimo žia Amerikoje.

priėmė Marijos medalikėlį ir ap
siėmė kalbėti atsidūsėjimą — 
“O Marija, be nuodėmės prade-

DU ŽYDAI BROLIAI 
KUNIGAI

Jau dvi savaiti kaip mūsų toji, melskis už mus, kurie prie 
bažnyčios prieangy yra paka- tavęs šaukiamės”. Tik keturios 
bintas paveikslas dviejų brolių, dienos vėliau iš Dievo sutvar- 
Teodoro ir Alfonso Ratisbonų kymo jam teko būti šv. Andrie- 
žydų, kurie per Dievo malonę 
100 metų atgal ne tik tapo kata
likais, bet ir kunigais, vėliau pa
aukodami savo turtą ir gabu
mus darbuotei tarp savo vien-

’ ::

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza8595
Limoalnal 4*1 visokiu reikalu

Montello, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

JONĖS & VINING LAŠT CO

2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXM*«3|«S*'«««*

Ine.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXX;

WINDINNERSOLE & COUNTER CO.,

NORTHAMPTON STREET RAILWAY CO.

Northampton, Mass.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXX$»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXjč

Special Buses for Outings

125 Locust St.

| • 15 Rutland Sq., Brockton, Mass.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*«*xxxxxxx
^XXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. 433

>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3SXXjp»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXX

UNITED CO-OPERATIVE SOCIETY 
? OF NORWOOD

jaus bažnyčioje Romoje, kur 
jam P-lė Švč. apsireiškė ir su
teikė tikėjimo dovaną. Savaite 
vėliau jis buvo apkrikštytas ir 

uiub uaivuuivi w**j» oa»u vivu-: priėmė pirmąją šv. Komuniją, 
genčių Palestinoje. Kun. dr.Į Penki metai vėliau jis buvo į- 
Mendelis paskolino paveikslą į šventintas kunigu ir paaukavo 
nuo Meilės Seserų Emmitsbur- 
ge. Jis tai padarė sąryšy su Pa
nelės Švč. Stebuklingo Medalio 
atlaidais, kurie įvyko ketvirta
dienį, lapkričio 27 d. Alfonsas 
Ratisbone žydelis buvo įžy
miausias atsivertėlis pereitam 
šimtmety. Jo atsivertimas buvo 
tikras stebuklas. Visai netikin
tis, priešingas ir nepakenčiąs' 
•katalikų tikėjimo, prašant savo 
draugui sausio 16 d., 1842 m. jis nių.

I

37 metus savo gyvenimo, dirb
damas Palestinoje savo vien
genčių žydų naudai. Įsteigė ku
nigų ir seserų vienuolijas. ku
rių ypatingas tikslas yra dar
buotis žydų ir mahometonų at
sivertimui prie Kristaus šv. že
mėje. Tas medalikėlis dar ir 
šiandien tebėra galingas. Mili
jonai jį nešiodami per Mariją 
išsiprašo sau reikalingų malo-

įXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

E. AND J. CIG AR CO

Norwood, Mass.

23 Main St., Tel. 815 Northampton, Mass.
SfXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

«S3SJSXXXXXXXXXXXXXXX**»»3aSX»XMSSXWKX»SXXXXXXXXX3»XS3S»t

S E AR S. R 0 E B U C K ANO CO.
539NorthSL

Pittsfield, Mass.

Tel. 5488
* 2
x :
v : :' L
y
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1DS STUDIJŲ RATELIAMS Lietuvos Vyriausybės Organizavimo Reikalu
S

LDS KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI

10. Žodis Vienuoliams Kai tik raudonarmiečiai okupavo Lietuvą, tai už-, laisvės aukuro. Nepasitikėkime perdauk kitais. Nors 
sieniuose gyveną.lietuviai tikėjosi, kad neužilgo, kur ir kažin kas karą laimėtų, Lietuvos painiavų su kai- 

Abiejų lyčių katalikų vienuoliams Mes taip pat nors, Europoj ar Amerikoj, bus suorganizuota Lietu-, mynais kiti už mus pačius neišspręs. Lig šiol dar nete- 
tėviškai dėkojame, kartu vidujiniu būdu atjausdami vos vyriausybė. O tai padaryti buvo kam ir iš ko. ! ko girdėti, kad kas nors būt buvę tartasi su Lietuvos 
likimą, kuris dėl priešingų vienuolijai nuostatų dauge- Buvo kam, nes į užsienius išbėgo sėdėjęs preziden- kaimynais dėl ginčytinų teritorijų ir ateities bendra- 
lį iš jų išstūmė iš naudingo ir artimo meilės pilno pa_- to soste diktatorius A. Smetona. Buvo iš ko, nes į už- darbiavimo. O tuo tarpu mūsieji kaimynai su visa ei- 
saukimo darbo. Jei atskiri asmenys klydo ir pasidarė - • ..................... .................................................................. ...................................... .........
neverti savo pašaukimo, tai šie ir Bažnyčios baudžia
mi nusikaltimai nemažina nuopelnų to žymaus dau
gumo, kuris nesavanaudiškai bei laisvu noru prisiė
męs neturtą stengėsi su atsidavimu tarnauti Dievui ir 
savo tautai. Uolumas, ištikimybė, dorovingumas, veik
li artimo meilė ir pasiruošimas visada padėti ganyto
jiškame darbe, ligonių slaugyme ir mokykloje yra ir 
pasiliks šitų vienuolių ordinų garbingas indėlis priva- 
čiosios bei viešosios gerovės naudai, kurį vėlesni, ra
mesni laikai, be abejo, teisingiau įvertins, kaip kad 
nervingoji dabartis. Mes pasitikime ordino vadovybe, 
kad ji panaudos kaip progą šituos sunkumus ir ban
dymus tam, kad padvigubintu uolumu, pagilintu dva
siniu gyvenimu, švento pašaukimo rimtu vykdymu ir 
tikra vienuoliška drausme išprašytų iš Visagalio savo 
sunkiam darbui naujos palaimos ir naujo našumo.

Į Ištikimuosius Pasauliečius
Prieš Mūsų akis stovi nesuskaitoma daugybė iš-j. 

tikimų sūnų ir dukterų, kuriems Bažnyčios vargai Vo
kietijoje ir jų pačių vargai nė kiek nesumažino jų pa
siaukojimo Dievo reikalui, jų švelnios meilės krikščio
nybės Tėvui, jų paklusnumo vyskupams ir kunigams, 
jų džiaugsmingo pasiryžimo ir ateityje — vis tiek kas 
beatsitiktų — liktis ištikimais tam, į ką jie tikėjo ir ką 
paveldėjo iš savo protėvių kaip šventą palikimą. Jiems 
visiems Mes iš sujaudintos širdies siunčiame Mūsų 
tėvišką sveikinimą.

Visų pirmiausia bažnytinių organizacijų nariams, 
kurie drąsiai ir dažnai skaudžių aukų kaina liko išti
kimi Kristui bei nesutiko atsižadėti teisių, kurias iš
kilminga Bažnyčios sutartis ir jiems iš tikrųjų laidavo.

Katalikų Tėvams
Ypatingai širdingą pasveikinimą siunčiame kata

likams tėvams. Jų iš Dievo gautos auklėtojų teisės bei 
pareigos kaip tik šiuo metu yra centrinis punktas tos 
kovos, kuri vargu begali būti liūdniau įsivaizduojama, i 
Kristaus Bažnyčia negali liūdėti bei skųstis tik tada, 
kai jau imama atvirai plėšti, kai šventvagiškos rankos! 
dūmais ir liepsna paverčia Dievo namus. Kada anti- 
krikščioniško auklėjimo pagalba siekiama per Kristų 
pašventintos vaiko sielos tabernakulį apiplėšti, kada 
iš šitos gyvos Dievo Bažnyčios norima išmesti amžino
ji Kristaus tikėjimo lemputė ir jos vietoje įžiebti klai
dinanti ugnis tikėjimiško pakaitalo ,kuris nieko bend
ro neturi su Kryžiaus tikėjimu, tada jau artinasi dva
siškas bažnyčių griovimas, tada kiekvieno tikinčio 
krikščionies pareiga atsiriboti nuo priešingosios pu
sės, pasišalinti nuo nuodėmingo bendradarbiavimo to-, 
kioje nelaimėje ir griovime. Ir juo labiau priešai sten
giasi paslėpti savo tamsius siekimus ir grąžinti juos, 
tuo daugiau reikia nepasitikėti ir karčiam patyrimui 
pamokant atsįdėjus budėti.

Formalus tikybos mokymo palikimas mokykloje,' 
kurį mokymą, be to, kontroliuoja ir varžo nepašauk-1 
tieji, ir kuriam kituose idėjos dalykuose planingai bei 
biauriai prieštaraujama, negali būti pateisinimu, kadį 
tokiai religiją griaunančiai mokyklų rūšiai tikintis' 
krikščionis galėtų laisvu noru pritarti. Mes žinome,! 
brangūs katalikai tėvai, kad pas jus negali būti kalbos: 
apie laisvą norą. Mes žinome, kad laisvas ir slaptas; 
balsavimas jūsų virstų plebescitu, kurio milžiniškas; 
daugumas pasisakytų už konfesinę mokyklą. Ir dėl to, 
Mes ir ateityje nenustosime atsakomingoms vietoms' 
atvirai nurodinėję iki - šiolinių prievartos priemonių: 
neteisėtumą ir pareigą leisti pasireikšti laisvam pasi
rinkimui. Tuo tarpu vieno nepamirškite: joki žemiš
koji galybė negali jus atpalaiduoti nuo Dievo nustaty
to atsakingumo ryšio, kuris jungia jus su jūsų vai
kais. Niekas iš tų, kurie šiandien jus varžo jūsų auklė
tojų teisėse ir sakosi atleidžia jus nuo jūsų auklėtojų 
pareigų, negalės jūsų vietoje atsakyti amžinajam Tei
sėjui, kai Jis jus šitaip paklaus:

“Kur yra tie, kuriuos Aš tau daviau? Kad kiek
vienas jūsų galėtų tada atsakyti: Kuriuos man davei, 
aš nepražudžiau iš jų nė vieno”.

I

Korcester, Mass. — Sekma
dienį, gruodžio 7 d., tuojau po 
sumos, 1 vai. p. p.. Aušros Var
tų par. svetainėje įvyks metinis 
LDS 108 kp. susirinkimas, į 
kurį kviečiame visus narius ir 
nares atsilankyti ir užsimokėti 
savo duokles už organą “Dar
bininką”.

Juozas Gla viekas, sekr.

sienius pabėgo ir aukštos kategorijos įvairių ministe- le tautų yra pasirašę sutarčių ir turi planus ateičiai, 
rijų valdininkų ir šiaip žymių visuomenininkų ir po- Be vyriausybės painesni politiniai tarptautiniai rei- 
litikų. Be to, Europos ir Amerikos sostinėse buvo ke- kalai sunkiai įmanoma spręsti. Todėl vyriausybės su- 
leta įgaliotų ministerių, konsulų. Rasti tinkamų vy- organizavimas yra pats svarbusis šio momento reika- 
riausybei žmonių nebuvo sunku. ; las. Kas šiam reikalui priešintųsi asmeniniais, ar par-

Jei jau vyriausybė sudaryti dėl politinių aplinky- tijos sumetimais, tas nevertas lietuvio vardo, tam tu- 
bių būt buvę neįmanoma ,tai kokiam nors politiniam retų būt uždrausta įkelti koją į būsimą laisvos Lietu- 
centrui, kuris vadovautų užsieniuos esantiems lietu- vos, motinų ašaromis ir didvyrių krauju aplaistytą 
viams Lietuvos išlaisvinimo kovoje, tikrai nebuvo žemę.
kliūčių suorganizuoti. Tiesa, Amerikoj kas tai pana- Šiuo atveju iniciatyva priklauso pirmoj eilėj A. 
šaus buvo užsimota, bet galų gale pasitenkinta tik A- Smetonai ir įgaliotiems ministeriams, konsulams kar- 
merikos Lietuvių Taryba. '. . _____ ,

Tikėtasi ir artimesnio bendradarbiavimo tarp tų liečiais ir nepiliečiais .Svarbu, kad busimoji vyriausy- vakarėlis.
vadinamų “vyriausybės likučių” ir lietuviškos visuo- bė atsiremtų kaip galint platesniais visuomenės sluok- šieji nariai - narės bus pavai- 
menės, deja, skaudžiai teko apsivilti. Besidangstąs sniais. Kitaip sakant, kad ji būt koalicine plačiausia to sinti užkandžiais ir kitais daly- 
prezidento titulu A. Smetona nuėjo siauru partijos žodžio prasme. O jei oficialūs Lietuvos atstovai delstų,, kais dykai. Nuoširdžiai kviečia- 
keliu, virtęs eiliniu tautininkų agitatoriumi.

Tačiau tarptautinė politinė padėtis yra tokia, kad va, nėra nei Smetonos, nei ministerių dvaras, jų nuo-!1--- ---—- ---------
nepaisant praeities nemalonių prisiminimų ir nepavy-'savybė. Tai visų lietuvių Tėvynė. įriai užsimoketū savo
kusių bandymų vyriausybės sudarymas yra gyvybinis Šiuo svarbiu momentu būtų reikalinga sušaukti;uz ateinančiUb metus’ 
reikalas. Jos nebuvimas, ar atidėliojimas tolimesnei a-Lietuvos piliečių suvažiavimą, kuris galėtų pasiūlyti; , .. ..
^ ... . j.- - x i- x- Z- x - • u- x x- j -ii •• ;taiP-g‘ prašome sykiu uzsimo-teiciai gali labai skaudžiai atsiliepti. Šiuo momentu žmones vynausyben, aptarti daugiau reikalų, pasnn- k_ti 
Lietuvai reik stipresnio veikimo tarptautinėse politi-Į formuoti. Iniciatyvos jį šaukti galėtų imtis Pasaulio 
kos rungtynėse. Visų pavergtų tautų diplomatija, įvai j Lietuvių S-gos valdybos nariai, Amerikos Lietuvių Ta
rus “laisvi sąjūdžiai” su didžiausiu ryžtingumu dirba, ryba, ar Kultūrinis Institutas. j 2ęew-ari, N. J. — Sekmadienį,
tariasi su savo kaimynais dėl ateities, išlygina buvu-J Šia proga pareiškiu, kad Brazilijos lietuvių kata- gruodžio 14 d., 1 vai. p. p. (tuo
sius nesusipratimus. Tik Lietuvos fronte tyla... Ir bai- likų organizuota visuomenė, kurios absoliutinė dau-<jau po mišių), šv. Jurgio drau- 
mė ima, kad toji ramybė nebūtų mirties pranašas.'guma yra Lietuvos piliečiai, jau senai laukia vyriausy-! gijos salėje. 180 New York A- 
Reik daugiau planingų ir drąsesnių žygių saviesiems bės sudarymo ir Lietuvos vadavimo darbe vieningai ve.. Newark įvyks LDS 14 kp. 
padrąsinti, draugams ir priešams parodyti, kad ir di-ieis su viso plataus pasaulio laisvais lietuviais. ‘metinis susirinkimas. Prašome
džiausiąs aukas esame pasiryžę sudėti ant Lietuvos; K. P. RagažinskasJvisi* narn* dalyvauti. Taipgi

I primenu, kad šiame susirinki
me užsimokėtumėte savo duok
les už organą “Darbininką”, 

i Užsimokėjusieji gaus dovanai 
į-gražų religiško turinio kolendo- 
rių dykai. Visus nuoširdžiai 

I . .kviečiu.
Jonas Daukšys, Sekr.

I

Hartford, Conn. — Sekmadie
nį, gruodžio 21 d., mokyklos 
kambaryje. 1 vai. p. p. įvyks 
LDS 6 kp. metinis susirinkimas 
į kurį kviečiame LDS narius-es 
dalyvauti su visa šeima. Po šio 

J susirinkimo bus, taip sakant, 
_  narių susipažinimo “party” —■ 

tu įeinant į artimą kontaktą su lietuviais, Lietuvos pi- bus draugiškas, darbininkiškas 
, kuriame atsilankiu-

THE NEW YORKER
Fine Foods and Liquor

702 Main St. Tel. 2-9358 Worcester, Mass.

— — —-- — p- ---------- — -------------- —---------------- —---— *1

tai pati visuomenė turi iš jų to reikalauti, nes Lietu- me visus dalyvauti. Būtų gera, 
iro nova noi Cmotnnnc noi minictovin dvaras iii nnn. kad. Šiame susirinkime LDfe Ha-

duokles 
o kurie

A. J. Paleckis, Sekr.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar vienuolių darbas naudingas visuomenei ?
2. Kokias teises turi tėvai savo vaikų auklėjime ?
3. Ar valdžia turi teisę parinkti vaikams mokyklas?
4. Kokios yra tėvų pareigas vaikų auklėjime? '

W1LLIAM a FENTON CO
OLDSMOB1LE — CHEVROLET

70 Main St.,

juo didesnę meilę Aukš
čiausiam savo aukomis 
parodysime, juo daugiau 
mielaširdingiausias Die
vas savo brangiausiomis 
malonėmis mus apdova
nos. “Kokiu saiku saikėsi-

Town of South Hadley

ELECTRIC LIGHT DEPARTMENT

SUPERIOR TOOL MFG. CO.
172 Union St., Tel. 5-4528

Worcester, Mass.

Philadelphia, Pa. — Šio
mis dienomis Šv. Andrie
jaus lietuvių parapija pa
darė didelį žingsnį pirmyn,

■ būtent, nutarė pirkti nau
ją bažnyčią.

■ Parapijos klebonas kun.
j J. J. Čepukaitis bažnyčios te, bus jums atsaikėta”, 
; pirkimo reikalu išsiunti-; sako Viešpats. O ką Die- 
Inėjo savo parapijiečiams vas prižada, tą ir išpildo.
i sekančio turinio laiškus: ' “Pagal sutarties, galėsi

mu didžiausiu dėkingu- me užimti naują bažnyčią 
mu Visagaliam Dievui ir, kaip tik surinksime reika- 
visiems parapijonams pra-'iingą gumą. jeigu pasku- 

! nešu, kad, vykdymas skai-besite už kelių savaičių 
! tlingo parapijos susirinki- Dievą garbinsime naujoje, 
mo nutarimą, pasirašėme gražioje ir patogioje 

___> fnyčioje.

lietuvių parapijos parapi
jiečiams, kad jie rūpinasi 
įsigyti bažnyčią didesnei 
Dievo garbei. Tikimės, kad 
visi parapijiečiai klebono 
atsišaukimą priims nuo
širdžiai ir sudės reikalin
gą sumą bažnyčios nupir- 
pirkimui.

PHILADfLPHIA, PA.

sutartį ir rankpinigius? 
$1000.00 iš naujos bažny-į

baž-

HOLYOKE PRODUCERS D AIRY CO., Ine.
Pasteurized Milk and Cream

172 Sargent St., Tel. 8228 Holyoke, Mass.

$iwv.w is naujos oazny-.
įčios fondo įteikiau perka-' Su gilia pagarba.

“Jūsų Kristui

Canal Street

HOLYOKE, MASS.

IHOLYOKE STREET RAILWAY CO.

t-....- - ---_______ ___ _ ___________

Tel. 9801

PRENTISS, BROOKS & CO., Ine.
109 Winter Street Tel. 4505 

Holyoke, Mass.

VITRIFIELD WHEEL CO

Westfield, Mass.

30 Emery Street Westfield, Mass.

• mosios bažnyčios atsto-
< vams.
! “Vardai visų, kurie yra 
įmokėję arba įmokės iki 
$100, bus įdėti į naują ker
tinį akmenį ir amžinai įra
šyti naujos bažnyčios prie
angyje. Kadangi dar rei
kia surinkti $8,500, o dar 
reikės pinigų dėl kai kurių 
pataisymų, nuoširdžiai 
prašau pasistengti paau
koti tinkamą auką šiam 
brangiausiam 
kalui. Visi, 
pasiryžkite įamžinti ne tik 
vien vyro, bet ir savo žmo
nos, ir dirbančių vaikelių, 
vardus. ,

“Iš ekspertų patyriau,' 
kad bažnyčia geram s to-'---- .
vyje ir pataisymų mažai; B****3 
reikės. Langai kainavo « 
$14,000, suolai $10,000, o į 
vargonų ekspertas prane
šė, kad vargonai kainavo 
$18,000. Tokią bažnyčią * 
šiomis dienomis pastatyti 
atsieitų virš $200,000, o 
viską perkame tik už $15,- 
000.

“Taigi, brangus brolau ir 
sesuo, nuoširdžiai prašau

i

mūsų rei- 
kurie galite,

Lapkričio 28 d., 10 vai. vakare 
mirė a. a. Antanas Užumeckis.

I Laidotuvės įvyko gruodžio 3 d. 
i Palaidotas šv. Kryžiaus kapuo- 
: se. Velionis buvo geras katali
kas ir nuoširdus bei darbštus 

Tai garbė Šv. Andriejaus tėvynės mylėtojas. K. D.

Jūsų Kristuje,
Kun. J. J. Čepukaitis”.!

L s
____________________________

ALLEN'S DEPARTMENT STORE

Marlboro, Mass.
g

IOHNSON STEEL & WIRE CO

13 Wiser Avenue

Worcester, Mass.

Tel. 2-3783

RANDALLS FLOWER SHOP
Flovvers for All Occasions

L
22 Pearl St., Tel. 5-5426 Worcester, Mass.

rivouu, uuuou uiiai picwa.u 
prisidėti prie skaičiaus tų, |
kurie rūpinasi ir nesigaili 
savo skatiko įrengimui
tinkamo namo Visagalin- 5 66 >
čiam Dievui. Atsiminkime,

66 Summei St.,

WORCESTER MOTOR, INC.
Oldsmobile Agency

258 Park Avė. Worcester, Mass.

BOND BREAD COMPANY
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Worcester, Mass.
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DARBININKAS
S

PROVIDENCE, R. I

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ? 
KOLONIJOSE

»

600 Metų Gedimino 
Paminėjimas

4
par.

DAR Iš MOTERŲ SĄ- 
IUNGOS APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMO

Sekmadienį, gruodžio 7 
vai. p. p., Šv. Kazimiero 
salėje, 348 Smith St., įvyks iš
kilmingas paminėjimas D. Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
"600 m. mirties sukaktį. Kalbės 
kleb. kun. J. Vaitekūnas, 
merikos” redaktorius 
Laučka, Dr. A. G. 
prof. A. Vaičiulaitis

Puikią programą 
siems gerai žinoma
kienės vaikučių grupė iš Bosto
no. Taipgi dalyvaus par. choras 
ir bus kitų margumynų.

d.

“A- 
J. B. 

Rakauskas, 
ir kiti, 
išpildys vi- 
Onos Ivaš-

I
Kaip jau buvo spaudoje rašy

ta Moterų S-gos Mass., Maine ir 
New Hampshire-valstybių aps
kričio suvažiavimas įvyko Lo- 
well. lapkričio 23. Suvažiavimą 
atidarė apskr. pirm. T. B. Ma
žeikienė, 2 vai. po pietų. Maldą 
atkalbėjo Dvasios vadas kun. 
P. V. Strakauskas ir pasveikino 
nuoširdžiai sąjungietes, kvies
damas dirbti visas vienybėje ir 
siekti savo idealų. Po jo keletą 
žodžių tarė vietos kuopos pirmi- 
ninkė p-lė J. Norinkaitė.

Į prezidiumą

I

Išpildys Patriotišką

P-nia O. Ivaškienė, 
įžymi scenos mylėtoja, sekma
dienį, gruodžio 7 d., 4 vai. p. p., 
Šv. Kazimiero par. salėje, Pro- 
vidence, R. I., D. Liet. Kuni
gaikščio Gedimino 600 m. mir
ties sukaktuvių proga, išpildys 
gražų programą su vaikučių 
grupe.

Albert R. Barter

Pirmiau—Pope Optical Co.

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

Kuh. Jonas Vaitekūnas,
Providence lietuvių para
pijos klebonas, kurio va- 
dovaujamoj parapijoj į- 
vyksta DLK Gedimino 600 
metų mirties paminėji
mas.

į I I —
buvo išrinkta: rienė, kurioje buvo plati prog- 

! pirmininke — A. V. Kneižienė rama. Apie tai jau buvo rašyta 
i iš Norvvood, pagelbininke — T. gana plačiai apie savaitę atgal 
B. Mažeikienė iš Worcester, “Darbininke” 
rašt. — Venčienė iš Lavvrence.

i

Šiame suvažiavime dalyvavo a- 
pie 40 atstovų ir svečių, teko 
matyti atstovių iš visų aplinki
nių kolonijų.

Raportą iš Moterų Sąjungos 
seimo išdavė T. B. Ma- ° 
žeikienė. Raportas vienbalsiai 
priimtas rankų plojimu. Dau
giausia kalbėta apie naujų na
rių vajų. Apskritys paskyrė tris 
dovanas toms kuopoms, kurios I 
daugiausia prirašys narių. Va
jaus metu pasižadėta surengti 
programa per “Darbininko” ra
dio programą. Iš raportų patir
ta, kad visos kuopos gerai vei
kia.

Svarstyta suruošti šokius, bet tisai paduodu Gerb. Skaityto- 
palikta galutinai kitam suvažia- Jams: 
vimui nuspręsti. Pirmininkė po- Lapkričio 9, 1941
nia Mažeikienė ragino visas ats- “Brangusai:__

.toves uoliai rašytis prie Lietu-
• r- c j “Atleisk už nevartojimą raša-vai Gelbėti fondo. ! J :

Į Valdyba 1942 m. vienbalsiai ^°* 
perrinkta ta pati, būtent: pirm.

i 
ter, pagelb. 
iš Norwood,

I

Reikia nuoširdžiai padėkoti 
Lowell’io kuopai ir Dvasios Va
dui, klebonui kun. Strakauskui, 

.kurio dėka kuopa tik metai at- 
' gal įsisteigė ir šiandien taip 
gražiai veikia.

Suvažiavimo vardu kuopai ir 
klebonui tariame nuoširdų ačiū 
už puikias vaišes ir malonų pri
ėmimą. Dalyvė.

L. VYČIŲ ORGANIZA 
CIJOS {KŪRĖJO 

LAIŠKAS

Pirmadienio rytą gavau p. M. 
A. Norkūno laišką, kurį čia iš-

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
TVORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

William J. Chisholm
Į GRABORIUS
i “Asmeniškas Patarnavimas"

: 331 Smith St.,
i PROVJDENCE. R. I.
' Telephone:
! Ofiso: Oexter 1952
; Namų: PI. 6286

“Iki šiol jaučiaus gerai, ir 
— T. B. Mažeikienė iš Worces- šiandien maniau eiti pašaudyti 

- A. V. Kneižienė “bozantų" Padėkos dienai. Ka- 
rašt. — L. Ven- dangi turkai nuo manęs išlaks- 

čienė iš Lawrence ir ižd. — T. tė toli, bijodami mano kišenės- 
Mitchell iš Nashua. piniginės. Bet anksti rytą pra-

Sekantis suvažiavimas įvyks nešė kitą naujieną, jog stiprus, 
ten. kur apskričio valdyba gaus raumeningas ponas “šaltis” ne
vietą. tikėtai mane atlankė. Taigi šį

Užbaigiant suvažiavimą, ats- laišką rašau iš po antklodės lo- 
tovė M. Kiburienė iš So. Bosto- voje.

i no ragino visas atstoves atvyk-
Į ti į koncertą,
šio 25 d. Bostone.

“Džiaugiaus sveikata ir lau- 
kuris įvyks sau- kiau gruodžio 1 d. iškilmingai 

Koncertuos padėkoti Gerajam Dangaus ir 
p-lė artistė Stoškiūtė. Suvažia- Žemės Galybių Valdovui,
vimas baigės apie 5:30 vai.

Po suvažiavimo įvyko vaka-'nio.

kad 
leido man sulaukti 72 gimtadie- 

Kaip bus toliau nežinau,

NUSIPIRKITE
____ _____ X

PRIEŠ ŽIEMĄ

Bernardas Koraitis

Atėjus žiemai, nėra abejonės, kad 
kailinių kainos kils, nes tas įvyksta kas 
met, o ypač dabar, kada Europoje siau
čia karas kainos kyla ant visoko. Tai
gi, kam laukti žiemos, kad dabar galite 
įsigyti I. J. Fox krautuvėje puikiausius 
ir elegantiškus kailinius labai prieina
momis kainomis ir geromis sąlygomis.

I. J. Fox krautuvėje galite įsigyti kailinius su labai mažu įmo- 
kėjimu, o paskui galėsite mokėti kas mėnuo pagal savo išgalės. 
SENUS KAILINIUS galite išmainyti į naujus, už kuriuos galite 
pas mus gauti už juos gera nuolaidą.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi
te 10% nuolaidos.
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SODALIEČIŲ DIENA
Tą pačią dieną, laike 8 vai. 

šv. mišių Sodalietės priėmė ben
drai Komuniją. Po šv. mišių su
sirinko į parapijos svetainę,

nes ponas “šaltis ’ pasirinko 
plačias pozicijas: gaivoje, plau
čiuose ir žarnose.

“Maniau per “Darbininką”, 
“Ameriką” ir Vytį” gruodžio 
pradžioje iškrėsti kok) šposą 
Vyčiams( mat aš šposų sutvėri
mėlis), tai reiškia savo gimta- 
dienyj, bet ponas “šaltis” šposų 
nemyli ir medžioti neleidžia. 
Tat turiu to pono įsakymams 
pasiduoti.

“Tamsta šia žinele pasidalin
kite su mano prieteliais, kai 
kun. P. Virmauskiu, kun. Jen- 
ku, kun. dr. K. Urbonavičių,1 
kun. Juškaičiu, su p. Razva- 
dausku, su Vyčių bituke Felici
ja ir su visais Bostono Vyčiais.

“Jei pagirstute kitokių nau
jienų, palydėkite, dėkojant Die
vui, jog ir taip leido sulaukti

KALĖDŲ KRISTAUS KŪTELES KONTESTAS

Jau buvo minėta, kad šiais! kūtelės papuošimo kontestą, 
metais kaip ir pereitais ketu-• nuspręs šie trys teisėjai, 
riais metais rengiama Kristaus( Paruoštos kūtelės fotografija 
kūtelės kontestas. Čia paveiks-! ir aprašymas ne ilgesnis 200 
le matome kontesto teisėjus :• žodžių turi 
kun. Daniel A. Lord, S. J., Se- Christmas Crib

būti pasiųstas 
Editor, novena

šuo Mary Stanisia ir Hon. notes, 3221 W. Jaskson Bldg., 
Francis P. Mattheuos. jChicago, III. Kontestas baigiasi

Kas laimės kalėdinį Kristaus gruodžio 25 d. vidunaktį.

ilgų metelių. Apgailėti nėra ko, 
nes darbuote Tautai ir Bažny
čiai nieko nenuveikiau, nors 
troškimus turėjau, bet aplinky
bės neprileido.

“Su ponu “šalčiu” derybų nė
ra. Jo galingas įsakymas: tu
pėk po antklode.

“Bet viltį padedu Tam, Kuris
išlaikė mane per 71 metus, gal Kneižį, jo gimtadienio proga, 
leis užbaigti ir 72-rus.

“Linkiu Tamstai ir visiems Sodaliečių bowling

kur turėjo bendrus pusryčius.' vyks pp. Aidukonių namuose, 
j p. Emilija Čeikiūtė skaitė pa- 28 Savin Avė., gruodžio 16 d., 
.skaitą apie madas Tuo pačiu o ne 15 d., kaip buvo rašyta, 
laiku įvyko ir Sodaliečių susi-j Visos narės lai priduoda savo 
rinkimas. Prefekte p. A. Aidu- vardus komisijos narėms pp. B. 
konytė išdavė raportą iš pre- Adomaitienei 
fekčių susirinkimo.

Sodalietės pasveikino savo Aidukonienei, kurios telephono 
■ Dvasios Vadą, kleb. kun. S. ■ numeris yra: NORwood 0925- 

. • M. Tikimės, kad visos narės da-
Pusryčius suruošė mergaičių lyvaus.

ratelis, va-į

ar P. Naujokai- 
tienei arba šeimininkei p. M.

prieteliams gausių Dievo malo- j <jovaujant pp. Čižiūtei ir A. Paz-
nių. niokaitei.

M. A. Norkūnas, 
21 Kendrick St., 
Lawrence, Mass.”

Kaip žinoma, p. Mykolas A. 
Norkūnas pereitą šeštadienį 
'dalyvavo Darbininkų Radio 
programoje. Po programos vy
ko pas žentą į Malden, o iš ten 
ketino grįžti į So. Bostoną ir 
dalyvauti L. Vyčių Centro Val
dybos surengtuose šokiuose, 
šokiuose dalyvavo.

Vien iš viršuje spausdinamo 
jo laiško, mes galime suprasti, 
kad p. Norkūnas sulaukęs 72 
metų amžiaus tebėra jaunas 
dvasioje. Jis tebesisieloja mūsų 
organizacijomis, laikraščiais ir 
visu veikimu, o ypač Vyčiais, 
kurių jis yra tėvas - gaivinto
jas.

Sveikiname p. Mykolą Norkū
ną 72-ro gimtadienio proga irj11<X1“^ “
linkime, kad Dievulis stiprintų I SV6^at°S ’ 
jus sveikatoje, kad tas nelabasis j 
“ponas šaltis” jūsų nevargintų i 
ir leistų jums padirbėti jaunimo; 
tarpe, kurį jūs esate taip pamy- į 
Įėję, dar kelioliką metelių!

Lapkričio 26 d. p. A. Rukšte- 
lytės namuose, 39 Austin St., į- 
vyko Sodaliečių “Whist party”. 
Visos linksmai praleido laiką. 
Komisija, kurią sudarė šios so- 
dalietės: A. Rukštelytė, A. O- 
kulevičiūtė, A. ir E. Pazniokai- 
tės, pavaišino skaniais užkan
džiais.

Primename, kad kiekviena 
narė, ateidama į vakarėlį, atsi
neštų ir dovanėlę, kurios vertė 
nebūtų daugiau 25 centų.

Sąjungietė.

• Antradienio vakare, gruodžio 
2 d., parapijos svetainėje įvyko 
SLRKA 81 kp. susirinkimas 
Tartasi apie naujų narių vajaus 
pravedimą. Išrinkta atstovai į 
apskričio suvažiavimą, kuris į- 
vyks Cambridge, Mass.

i *
' Sausio mėn. vėl įvyks “Whist 
party” p. E. Čeikiūtės namuose,' 
11 Myrtle St.

HORVOOD, MASS

“Mėtės Šviesa” Padarė Gilų 
įspūdį.

Trijų Dienų Rekolek
cijos

šeštadienį, gruodžio 6 d., 7:30 
, Kalėdinis privatiškas paren- vai. vakare, Šv. Jurgio lietuvių 
girnas įvyks ketvirtadienį, gruo- par. bažnyčioje prasidės Trijų 
džio U d., parapijos svetainėje. Dienų rekolekcijos. Kun. Dr. J. 

-------------- i Vaškas, MIC. sakys rekolekcijų 
pp. V. Balučiai (jaunieji), pamokslus. Visi lai dalyvauja, 

gyv. Concord Avė., šiomis die- kad tinkamai prisirengus Kalė- t
nomis susilaukė dukters. Sveiki- dų šventėms. Sodalietės savo 

fname ir linkime geriausios maldas pasižada skirti Šv. Tė- 
______! vo intencijai.

Rekolekcijos užsibaigs Nekal- 
Trečiadienio vakare, gruodžio . „ ..° to Prasidėjimo Marijos svente-

>3 d., pp. Navickų namuose įvy- . ... o ,i J je, gruodžio 8 d.
ko N. P. P. M. moterų draugi
jos “beano” vakarėlis. Dalyva- 
! vo nemažai žmonių. Draugijai 
1 liks pelno.

Sąjun giečių Pramoga 
Lapkričio 27 d. vakare, 

adv. B. Sykes namuose įvyko
pp.

Sekmadienį, lapkričio 30 d. . Moterų Sąjungos 27 kp. “beano 
vakare, Šv. Jurgio lietuvių pa- party”. 
rapijos svetainėje So. Bostono ngS Sąjungietes, bet i._ ___
Šv. Petro lietuvių parapijos Bostono, Dorchester ir Montel-j 
choro vaidintojai, vaidinant ir jo Taipgi dalyvavo 
vadovaujant art. Rapolui Juš- nūnienė iš Brighton, 
kai, suvaidino gražų ir pamoki
nantį veikaliuką “Meilės Švie- 

’sa”.
Visi vaidintojai ir vaidintojos • jr bendrai visiems, kurie kokiu 

tikrai artistiškai išpildė savo nOrs būdu prisidėjo prie to pa- 
roles, ypač art. Rapolas Juška,1 
tėvo Mykolo Griciaus rolėje, ir jr Dargvainiui. 
p. Marijona Juškienė, motinos 
Magdalenos Gricienės rolėje pa
sirodė tikrai naturališkai.

Vaidino šie: art. R. Juška, p.į 
M. Juškienė. P. Kupraitis, A. 
Taruškaitė. A. Pažasis, M. Sin
kevičiūtė, J. Marčiulaitytė, P. 
Averka ir P. Vervečka.

Žiūrovų galėjo būti daugiau. 
Kas gi galėjo sutrukdyti? Pa
žymėtina, kad ir iš Providenco 
buvo atvykę keli žmonės, tarp 
kurių buvo p. L. Šerantaitė, 
Providenco lietuvių parapijos 
vargonininkė, pp. Tamošauskai 
ir pp. Turoniai.

Dalyvavo ne tik vieti- 
bet ir iš SoJ

Sekmadienį, lapkričio 30 d. 
tuoj po sumos įvyko Federaci
jos skyriaus susirinkimas. Nu
tarta ruošti prakalbas Lietuvai 
Gelbėti. Kalbėta apie sušelpi- 
mą suvargusių šeimų Kalėdose. 
Tuo reikalu įvyks specialus su
sirinkimas. Visi draugijų atsto
vai turėtų dalyvauti.

p Raude i GRANO RAPIDS.MICH 

ponios.
Sykes mamytė.

Komisija nuoširdžiai dėkoja 
visoms dalyvėms ir dalyviams

Sunkiai serga ir guli Sunshine 
ligoninėje p. Vincas Kiliotaitis.

Lapkričio 15 d. mirė Marijona 
Ručinskienė, 67 m .amžiaus, 

roles, ypač art. Rapolas Juška J rengimo. Dėkoja pp. Warabow, Palaidota su įskilm.ngomis pa- 
... imaldomis ŠŠ. Petro ir Povilo

. i
yar- parapijos kapuose. A. a. Kučin- 

'; skienė buvo Moterų Sąjungos
Lapkričio 26 d. pp. adv. Sykes nare- 

savo namuose suruošė “surprise' 
party” ““ --- —
Melvin ir Veronika Mclntyre, Simoną 
gyv. Watertown, pagerbti jųjų 
5 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga. Ponia Mclntyre 
yra ponios Sykes sesuo.

Dalyvavo apie . 
tarp kurių pp. Sykes ir Mcln-' 
tyre tėveliai pp. Raudeliūnai iš 
Brighton, brolis ir giminės. Visi; 
sveikino pp. Mclntyre ir linkė
jo malonaus gyvenimo, pp. Mc
lntyre apdovanojo gražiomis 
dovanomis. T. B.

Velionė paliko dideliame nu- 
savo giminaičius pp. liūdime vyrą Praną, du sūnus: 

ir Juozą ir seserį p. 
Šimkonienę, gyv. Pennsylvani- 
joj-

Lapkričio 22 d. ŠŠ. Petro ir
20 asmenų, povįjo lietuvių parapijos bažny- 

“"jčioje priėmė Moterystės Sakra
mentą p. Virginija Banaitytė 
su Bruno Cegeliu. Jungtuvių 
Sakramentą suteikė kleb. kun. 
J. Lipkus. Jaunai porelei linki
me malonaus gyvenimo. Rap.

Sąjungiečių Dėmesiui
Šiais metais M. S. kuopos pri- 

vatiška Kalėdų pramogėlė į-

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais remia 
“Darbininką”.

____6
BRIGHTON, MASS.

Minėjo Sidabrinį Jubiliejų
Šiomis dienomis pp. Andrie

jus ir Kazimiera Pakštai, gyv. 
šioje kolonijose, minėjo savo 25 
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Ta proga pp. Talaliai, Geleži
niai, Trušai ir kiti Jubiliejatus, 
pp. Pakštus pagerbti suruošė 
šaunų bankietą lapkričio 22 d., 
lietuvių svetainėje.

Dalyvavo giminės, draugai 
ir prieteliai.

Svotais buvo pp. Anelė Ska- 
pinskienė ir Petras Drasutis. 
Bankieto tvarką palaikė p. Vik
torija Geležinytė; prie stalų pa
tarnavo pp. Viktorija Truškai- 
tė, Rozalija Eudrytė, Adomas 
Šarka, Feliksas Vasiliauskas ir 
Adomas Talalis.

Šeimininkėmis buvo šios po
nios: Marijona Augienė, Adol- 
phina Loh, Mari i Drasutie- 
nė, Ona Jalauskienė, Adelė Sa- 
beckienė, Ona Arlauskienė ir 
Ona Vasiliauskienė.

Skanius pyragus ir mėsas iš
kepė pp. Geležinis ir Trušas sa
vo kepykloje.

Toastmasteriu buvo iškalbin
gas p. Juozas Belekevičius.

pp. Pakštai gavo daug sveiki
nimų ir linkėjimų žodžiu, laiš
kais ir telegramomis. Artimieji 
giminės ir prieteliai apdovano
jo Juibiliejatus brangiomis ir 
gražiomis dovanomis.

pp. Pakštai išauklėjo du sū
nų: Bronių ir Alfonsą. Pasta
rasis yra jau vedęs ir augina 
dukrelę Petronėlę. Sūnūs Bro
nius ir Alfonsas ir pastarojo 
žmona Ona, anūkė Petronėlė ir 
p. Alena Mančrovskaitė nuošir
džiai sveikino savo tėvelius, lin
kėjo ilgiausių metų ir apdova
nojo dovanėlėmis. Ypatingai 
gražų įspūdį į visus padarė, 
kada sūnus Alfonsas ir marti 
Ona patiko tėvelius su gražiu 
raudonų rožių bukietu prie du
rų ir įteikė savo tėveliams, kai
po meilės ženklą.

Bankietaas praėjo gražioje 
nuotaikoje.

p. Kazimiera Pakštienė (Ri- 
meisytė) paeina iš Lietuvos, 
Liduokių par., Pimpių kaimo. 
Amerikoje pragyveno 27 metus. 
Priklauso prie Šv. Vincento 
draugijos ir Cambridge’iuje 
prie Nekalto Prasidėjimo P. M. 
moterų draugijes. Taipgi prie 
Žiburio moterų klubo.

p. Andriejus Pakštas paeina 
iš Šėtos parapijos, Sangailų 
kaimo. Amerikoje pragyveno 
jau 36 metus. Jis buvo pora 
kartų sugrįžęs į Lietuvą.

Apsivedė gegužės 7 d., 1916.
pp. Pakštai yra nuoširdūs 

“Darbininko” rėmėjai. Sveiki
name Jubiliejatus ir linkime 
Dievo palaimos jųjų gyvenime.

Rap.

pp. Povilas ir Juozafina Gele
žiniai, gyv. 56 Portsmouth St., 
Brightone, minėjo savo 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga jųjų šeima: duktė 
Viktorija ir sūnus Edvardas, 
giminės ir draugai suruošė 
bankietą, pp. Geležinius pa
gerbti, lapkričio 29 d., lietuvių 
svetainėje.

Dalyvavo daug svečių ir vieš
nių. Sveikino pp. Geležinius ir 
linkėjo jiem ilgiausių metų! Be 
to, apdovanojo juos brangiomis 
dovanomis.

p. Povilas Geležinis ir p. Tru
šas yra Brighton Bakery savi
ninkai.

Sveikiname pp. Geležinius ir 
linkime geriausių sėkmių!

Kadangi mano plunksna jau 
gerokai sudilus, tai plačiau apie 
įvykusį bankietą neišgaliu pa
rašyti. Tikiuosiu, kad kas ki
tas, turįs geresnę plunksną, pa
rašys plačiau.

Vienas iš Dalyvių.
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ŽINUTES ’ proga užsimokėjo stambią sąs- į 
kaitą už spaudos darbus ir už- j 

Gruodžio 2 d., po šv. Teresės'sisakž 1942 sieninių kalendorių.) 
novenos pamaldų Moterų Są-. 
jungos kuopa laikė savo mene-1 
sinį susirinkimą. Apart kitų 
kuopos reikalų jos paaukojo 
$5. ir tapo rėmėjomis Lietuvai- za^ina- Dr- J* Kvaraciejai 
gelbėti koncerto, sausio 25 d., į 
1942, Jordan Hali, Bostone.

Taip pat tapo rėmėjais šio

I
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IVIETINĖS ŽINIOS

___________
i Trečiadienį, gruodžio 4 d. 
“Darbininke” lankėsi Dr. Juo
zas Kvaraciejus su žmona Juo- 

i yra 
labai populiarūs Brocktone ir 

i nuoširdūs “Darbininko” rėmė- 
I jai. Atsilankymo proga jie nu- 

labdaringo koncerto Dr. M. V. siPirko Sražili lietuviškų plokš- 
Kasparas su ponia, ir ponai D. telių.
A. Zaletskai.

PADĖKA

MELSK MARIJOS

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 7:30 vai. va
kare, bažnytinėje svetainėje, W. Fifth St., 
įvyks "penny sale" su programėlių.

Bus labai gražių ir įvairių dovanų. Bus taipgi baravykų 
ir lietuviškų musmerų. Prie ‘penny sale’ yra dvi gražios 
“door prize” dovanos.

Visas pelnas skiriamas Nukryžiuotojo Jėzaus Seselių 
vedamam našlaity nui, Elmhurst, Penn. Ateidami į šį vaka
rėlį paremsite labai gražių artimo meilės darbą.

>

Penktadienį, po šv. Valandai,! 
įvyks metinis susirinkimas Mal
dos Apaštalystės draugijos. Bus 
renkama kitiems metams val
dyba.

Tą vakarą, norintieji nuo šv. 
Vincento draugijos, Kalėdų 
metu, pašelpos, užsirekorduos.

Parapijiečiai yra raginami ei
ti išpažinties penktadienį ir šeš
tadienį, kad galėtų priimti šv. 
Komuniją sekmadienį, o ypač 
pirmadienį, J. E. Kardinolo 
gimtadienį.

Gruodžio 8 d., didžioje Panos 
Marijos šventėje šv. Petro par. 
bažnyčioje šv. mišios bus laiko
mos šiomis valandomis: 5, 6, 7, 
8 ir 8; salėje — 6:30.

LANKĖSI

Antradienį, gruodžio 3, “Dar
bininke” lankėsi Providence lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Jonas Vaitekūnas. Atsilankymo

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

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

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

(pagal sutarti)

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.

(REPŠYS) 
Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo 1 iki 5:30; 7-9 
Trečiadieniais nuo 9 iki 1 vai.

*

TeL Kirkland 7119
Pauline

(Lietuvė gydytoja);

400
Cambridge, Mass.

TTt’b ML,

TeL ŠOU 2805
Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS 

447 Broadway 
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

-4 Nuo 9 ryto iki 7wl.vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto Iki 12 vaL diena.

Įžangos į svetainę nebus. Tiktai 25# už 25 
‘penny sale' tikietukus. Tame vakarėlyje 
bus išleista laimėjimui trys dovanos.

L. Baleiša.
1 Jeigu skausmas tavo širdį 
j Veria sopuliu baisiu — 
l Melsk Marijos — Jinai girdi. 
I Melsk globos Jos — Joj ramu.
Tik maldoj rasi paguodos.
Tik Marijoj ją rasi.
Tik Marija viską duoda. 
Jeigu rankas Jon tiesi.
Juk pasaulis tavo skausmo 
Nesupranta, nesupras. 
Negailėk Marijai jausmo — 
Malda atgarsio sau ras.

i
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Rengėjos nuoširdžiai kviečia visus 
kuoskaitlingiausiai ateiti.

1930 m. Skautų stovykloje ant 
Neries kranto prie Vievio (de
markacijos linijos). Kitą kartą 
jį aplankė jo namuose Londone.

Nuoširdžiai dėkojame visiems i 
dalyvavusiems šermenyse ir į 
laidotuvėse a. a. Mareijonos; 
Navickienės; dėkojame už dva
sinius bukietus, gėles ir pa
reikštas mums užuojautas nu-j 
liūdimo valandoje; dėkojame 
Šv. Petro lietuvių parapijos ku
nigams už dvasinius patarnavi
mus: dėkojame draugijoms: — 
Lietuvos Dukterų po globa Mo-‘
tinos Dievo; Šv. Jono Ev. BĮ.;į Dabar Dr. Galinis gavo nuo p. 
Tretininkų; Amžinojo Rožan- Harrisono iš Londono laišką, 
čiaus; Saldžiausios Širdies R. kuriame tarp kitų reikalų nusi- 
K. ir visiems kitiems, kurie ko- skundžia savo sunkia padėtimi, 
kiu nors būdu mums pagelbėjo. ’ Sovietų Rusijai užgrobus Lietu- 
Lai Dievas visiems atlygina1 vą, Lietuvos Atstovybė nebete- 
gausiomis malonėmis.

Nuliūdę:
Vyras — Antanas Navickas, 

duktė — Sesuo Marija Virgi
nija, Kazimierietė, 

ir sūnus Aleksandras.

PADĖKA

(iš “P. P'’)

Prezidento Roosevelt
60-tas Gimtadienis

Pilgrims gavę thanks for a land 
of freedom. This year give 
thanks in a way that will help 
preserve that freedom—by put- 
dng your dimes and dollars to 
work in National Defense!

T

namų. Turime didelį pasi
rinkimą. Turime gerą sa-v 
liūną su valgykla ant grei
to pardavimo labai pigiai, 
arba mainysim ant gero 
3-jų ar 6-ių šeimynų namo. 
Prekės žymiai kyla aukš
tyn. Neatidėliodami, kreip
kitės prie Adv. Gailiaus dėl 
platesnių informacijų.

Boston Realty T rus t
317 E Street

South Boston, Mass.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuviškas Viešbutis
Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti; 

mūsų moderniškai įrengtą 
viešbutį.

HOTEL KODY 
7643 Hardinę Avė., 
Miami Beach, Flo.

&Sausio 30 d., 1942 metais 
prezidentui Rooseveltui 

i sukaks lygiai 60 m. am
žiaus. Ta proga, kaip ir 
kasmet, ruošiamas prezi
dento gimtadienio pami
nėjimas. Jis minimas vi
sose valstybėse ir pinigai, 
kurie gaunami iš jo gimta
dienio paminėjimui eina 
paraližuotų vaikų gydy
mui ir tos ligos tyrinėji
mui. Gimtadienio paminė
jimui jau yra sudarytas 

, ku
ris rūpinasi prezidento 
Roosevelt gimtadienį ko 
iškilmingiausiai sutikti.

Paraližo liga reikalauja 
didelių išlaidų, kiekvienam 

, atsitikimui ištirti reika
linga apie $1,000. Per pe
reitus 3 metus paraližuo- 
tųjų skaičius padidėjo net 
25,000. Šis didelis skaičius 
reikalauja ir didelių lėšų, 
todėl prie 
gimtadienio 
kiekvienas.

v •

Buy
DEFENSE 

BONDS 
STAMPS

i

dininkas Juozas Dilis. turįs 
auksinių daiktų krautuvę ‘•Dar
bininko” name, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass., jau i 
rimtai pradėjo ruoštis prie Ka
lėdų švenčių. Jis sako, kad šie- - . -
met. kurie iš jo pirks Kalėdų 7_na_u.s^.k:omlte_^- 
dovanas .tikrai gaus specialius 
bargenus. Taigi, kurie pirksite 
ką nors iš auksinių ar sidabri
nių daiktų arba laikrodėlį, pir
miausia pamatykite JUOZĄ

1 DILĮ, kuris jums nuoširdžiai

K. Bet man reikia dau
giau įeigų nei $50.00.

A. Tada investuokite di
desnę sumą kiekvienam 
mėnesiui po $75 į Apsigy
nimo bonus ir jums bus iš
mokėta po 10 metų kiek- 
vien, mėnesį po $100. —

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.buvo užklausti, ką jie skai

tė, patirta, jog daugiausia 
vyrų mėgo kartūnus arba 
komikus. Iš žurnalų tik 
žurnalai su paveikslais bu
vo populiarūs, ir 60'7 visų 
vyrų skaitė paveikslinius 
laikraštukus (tabloids).

--- ---------------------------
’ vro T s i vrrxc* A ¥ oi-

i ko avansų ir jis su kitais atsto-
i vybės štabo nariais senatvėje
i su šeima atsidūrė be darbo ir ,
. . • - on patarnaus, o prie to dar šutau-1be pajamų pragyvenimui . 20 r “
metų išbuvęs Lietuvos Respub-^^s ^aug pinigų, 
likos tarnyboje nebelengva bu-j 
vo prie naujos padėties prisitai-!
kyti. Be to, turėjęs teisę iš Lie- SACHUSETTS MOKS- I 
tuvos senatvėje pensiją gauti, j LO DEPARTAMENTĄ i 
todėl, aišku, pragyvenimo šalti-j ------------
niais senatvėje neapsirūpinęs.! Kandidatai į Massachusetts
kartu su kitais yra atsidūręs Moksl° Departamento vietas 
sunkioje padėtyje. |“Maie Supervisor of Direetor

Dr. Galinis sumanė ir parinko of Oeeupational Cuidance and 
iš Bostono lietuvių keliasde.Placemenf’buspaskirtinetoli- 

i šimts dolerių ir su aukavusiųjų raoJe ateityje. Atlyginimas 
i . ... • • $3.900 — 84.800.i simpatijos pareiškimu ir jų pa-
1 rašais pasiuntė p. Harrisonui.i Prašymus paduokite iki gruo-| 
kuris jau baigia savo gyvenimo ®*uo antrašu,
septintą dešimtmetį, tuomi pa-

KANDIDATAI Į MAS

■

paminėjimo 
prisidėkime

Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. draugija, savo su
sirinkime nutarė ir šiuomi reiš
kia savo širdingiausią viešą pa
dėką kun. K. Jenkui už taip rū
pestingai paruoštą ir įdomią, i- 
liustruotą paskaitą — “Kristus 
Mūsų Karalius”, kuri buvo skai
tyta Kristaus Karaliaus šventė
je. Valdyba.

PASIUNTĖ PINIGUS

KĄ KAREIVIAI 
SKAITO

Kq Dėdės Šamo Karei 
viai skaito?

Sulig Office of Defense 
Health and Welfare Ser- 

Commisioner of Education Wal- vice tyrinėjimų Fort Dix, 
rodydamas, kad lietuviai atme- ter F; Down«y. Statė Education kur 100 vyrų iš visų šalies

Daug kareivių skaitė 
rimtas ir informacijines 
knygas, net 70' < vyrų bio
grafijos patiko. Besilavin
dami, kiti vyrai pirmą sy
ki perskaitė Hitlerio ‘MeinĮ 
Kampf’. Kitos populiarūs 
knygos buvo — “How To 
Commit a Murder”, ‘‘Out 
of the Night”, ‘Mussolini’, 
ir “Readers’ Digest”.

Daug kareivių mėgo 
skaityti vakarų pasakas.

FLIS.

I

J

-
Lapkričio 29, 1941 m. per, 

First National Bank Bostone.! 
Dr. Pranas Galinis pasiuntė į 
Londoną anglui rašytojui Er- 
nest John Harrison’ui 840.00. 
Tuos pinigus Dr. Galinis asme- 
niai į trumpą laiką surinko nuo 
vietos lietuvių. Kurį tik spėjęs 
aplankyti tuo reikalu nei vienas 
neatsisakęs. Tie pinigai buvo 
lietuvių simpatijos bei padėkos 
pareiškimas daug Lietuvai dir
busiam svetimtaučiui.

Ponas Harrisonas pirmą sykį 
apie lietuvius išgirdo ir susiin- 
teresavo būdamas Anglijoj di
plomatinėje tarnyboje. Tokio, 
Japonijoje, pamatęs imtynėse 
ristiką Karolį Požėlą. Tuo pat 
laiku susipažino su a. a. inž. 
Norum - Naruševičium, kuriam 
daręs vertimus iš rusų į anglų 
kalbą. Vėliau, Nepriklausomai 
Lietuvai besikūriant, Anglijos 
buvo atsiųstas Lietuvon konsu- 
liarinėms pareigoms eiti. Ten iš 
arti susipažino su Lietuva ir ją 
pamylėjo. Parašė ir 1922 m. iš
leido anglų kalboje gražią kny
gą vardu: “Lithuania: Past and 
Present”, kuri įdomiai parašy
ta ,ir tur-būt plačiausiai pasau
ly pasklidusi. Ji turėjo nepa
prastai svarbios reikšmės anais 
sunkiais Lietuvai laikais. Vė
liau p-nas Harrisonas perėjo 
Lietuvos Respublikos tarnybon. 
Londone dirbo Lietuvos Atsto
vybėje ir redagavo Eltą. Yra 
suredagavęs du gražius leidi
nius apie Lietuvą, būtent: — 
“Lithuania 1928” 
A Revievr”.

Dr. Pr. Galinis 
asmeniai susitiko

na

i

ir “Lithuania

pirmą kartą 
p. Harrisoną

ir įvertina savo draugus.
A. L

Building, 200 Nevvbury St. dalių iš įvairiausių namų, ĮVAIRŪS SKELBIMAI
1

JUOZAS DILIS 
RUOŠIASI

Seniausias So. Bostone laikro- i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Bronis Kontrim
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

TeL SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

Re*. Šou 3729 Šou 4818

LKtiuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Lonf 

Distance 
Movlng

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

- BajYlewMotorService
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th SL
SOUTH BOSTON, MASS.

Joe. Kapočiųna’s Ir Peter Trečioką* 
Ravi n tn Irsi.

i

I 
I t

(Įueen Ann Laundry

7-11 ElIerySt., 
So. Boston, Mass.

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengė jas 

Sodevvall Stut. Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas—Kainos žemos 
317 E St., So. Boston 

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

Remember that this 
year we can express 

our thanks in a very 

concrete way—msur- 

ing įnture Thanks- 

givings, too;

DEFENSE BONDS’STAMPS

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS *VČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė

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

Vice-Pirmininkč — B. Gaiiiūmenė, 
8 Winfield, St., So. Boston, Mass.

Prot. RaSt. — Ona IvaSkienė, 
440 E. Slxth st, So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS, 
4115 Washington St., Roslindale, 

TeL Parkway 2352-W.
Iždininke — Ona Stanhiltūtė. 

105 West 6th St, So. Boston, Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

1512 Columbia Rd„ So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienft, 

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

antrą utarninką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
dm protokolu raittntake.į -- - ________

•V. JONO EV. BL. PASALPINCS 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždyg,
601 6th St., So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

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

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

Maršalka, Jonas Zalkis,
7 Winfieid St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 4t: 
ir, 7tJ» St.. So. Rostou. Mane

Valgomų Daiktų Krautuvės

PARSIDUODA 11 kambarių na-į 
mas, šviesus, kampinis. Kieto; 
medžio grindys, karštu vande-. 
niu įšildomas, tile’ų bath. extra 
prausykla. Tinkama senelių 
prieglaudai. Lengvai galima 
perdirbti į 3 šeimynų namą. 
Trys inėjimai. Telefonas. Gene- 
va 6189. Prieinama kaina.

(5-9-12)

Amsie Naujoj Vietoj
Šiuomi pranešam, jog gerai ži

nomas Apdraudos ir Real Estate, 
agentas, Wm. A. Amsie, perkėlė; 
savo rezidenciją ir ofisą į naują; 
ir parankesnę vietą 30 CAR- 
RUTH STREET, Dorchester, i 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmoirt į 
Elevated Stoties. Telefonas tas’ 
pats GENeva 3719. Turėdami 
apdraudos ir Real Estate reika
lus kreipkitės pas jį po viršmi- 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa
tarnaus gerai ir teisingai kaip ir 
visada. (12-14) i

NEPAPRASTA 

PROGA

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

I Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

Perkins Markei

P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadway
^Tel. SOU^EO, So. Bo«

______
Pirkti labai gerą namą iri 

labai pigiai. Mūrinis 6-ių 
šeimynų po 6 kambarius 
su visais moderniškais pa
togumais, garu apšildo
mas, skiepe pečiai, atskiri 
kiekvienai šeimynai, visos! 
kieto medžio grindys. La-į 
bai graži ir paranki vieta, 
arti Dudley St. EI stoties. į 
Vertas $17,500 bet galima 
pirkti tik už $9500, ir su 
lengvu išmokėjimu.

Mes taipgi išmainom se
nus namus ant naujesnių | 
arba farmų, biznių ir kitų1

South Boston Garage

BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.
Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 

gąsdiną, pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias Šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. ■ 

TeL COLumbia 2537
%

CASPER 1
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 
Joseph W. Casper 

(KASPERAS) 
Laidotuvių Direktorius Ir

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
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 
Grabortai Ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dienų ir nakt|

IKoplyčia Šermenims dykai 
NOTARY PUBLIC

Tel. ŠOU Boston 0815
Tol. SOU.i«ton 2608
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Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N. Y.

(diržų išdirbėjas - fabrikantas ir 
Karolius Gudas.

Visi palaidoti iš šv. Juozapo 
parapijos bažnyčios Kalvarijos 
kapuose.

✓

_____________________  _____ __  8 
vusius Lietuvos karius. PamaL pravedimo sėkmingesnės tvar
dąs atnašavo ir pamokslą paša- kos, nes negana prie draugios 
kė šv. Kazimiero parap. vika- tik prisirašyti, bet reikia pnsi- 
ras, kun. Raštutis. Pamaldose dėti ir darbu ir aktyviu dalyvu- 
dalyvavo ir svečias Antanas mu._______ ' ''
Smetona.

Po pamaldų buvo High school 
svetainėje prakalbos. Visas pra
kalbų pelnas bus paskirtas Lie
tuvai, tačiau pasiųsta ne tam 
fondui, kurio Antanas Smetona 
yra pirmininku, bet palaikyti 
Amsterdame ir bus pasiųsti tik
rai Lietuvos Gelbėjimui, pareiš
kė kun. Raštutis.

Keisčiausia yra tas, kad An
tanas Smetona Amsterdamo 
“Evening Recorder” laikraščio 
reporteriui pareiškęs, kad jis 
(Antanas Smetona) netolimoje 
ateityje labai norėtų grįžti į 
savo tėvynę dar kartą kaipo 
Lietuvos prezidentas.

RED. PRIERAŠAS. Keisti į- džio 15 d.,

M irimaiRetina Lietuvių Eiles
Lapkričio 24 d., mirties ange

las aplankė netikėtai Juozo Šū
kio namus ir pakirto gyvybę jo 
jaunai žmonai Anelei, atskirda
ma nuo šeimos brangiausią as
menį. A. a. Anelės ankstyva 
mirtis sukrėtė visus, nes tai 
tikrai buvo netikėta. Velionė 

Į
buvo gera praktikuojanti kata
likė, darbšti, ramaus būdo ir 

Į visų mylima.
i Paliko dideliam nuliūdime sa
vo vyrą Juozą Šukį, dukrelę 
Marytę - Nell, sūnelį Juozuką, 
tėvelius Martyną ir Marijoną 
Benevičius, sesutę Ireną, brolį 

kuris gyvena 
Chicago, III. Dėdę J. Peseravi- 
čių, Middletown, Conn. ir eiles 

! kitų giminių ir draugu.
Velionė buvo pašarvota pas 

graborių J. Markevičių, jos 
karstas skendo gėlių vainikuo
se, taipgi buvo sudėta skait
lingai šv. Mišių aukų.

Penktadienio rytą įvyko iš
kilmingos ir jaudinančios lai
dotuvės iš Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios. Šv. Mišias prie di
džiojo altoriaus atnašavo kle
bonas kun. E .Gradeckas, prie 
šoninių altorių atnašavo kun. 
M. Cibulskas, iš Hartford, Ct. 
ir kun. Ražaitis iš Bridgeport, 
Conn. Pilnutė bažnyčia prisirin
ko žmonių, kad pasimeldus už 

I velionės vėlę. Šioj sunkioj nu
liūdimo valandoj velionės vy
rui Juozui, vaikučiams ir tė- 

jveliams Martynui ir Marijonai 
Benevičiams, taip gi sesutei ir 
broliams ir bendrai visiems gi
minėms reiškiam gilią užuojau
tą. Anelės vėlei tegul Aukščiau
sias suteikia amžiną ramybę 
dangaus karalijoj.

A. A. DR. MIKOLAINISPhone 1181

NOTARY PUBLIC
1

Paliko

— K.i

56 Main St.

‘•P

Kep.buojasi.

NEW HAVEN, CONN.

ir vertas visų paramos. M.

(

J. Totilas. 
baigėsi Šv. 

bazaras. Ba- 
dienas buvo

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Žinoma dainininkė p. Marijo- 
i Čižauskienė, iš Worcester,

AMSIMAM, H. Y.

SVEČIAVOSI M. ČIŽAUS
KIENĖ

tuvių. Unija 
duoti savo darbininkams dviejų

IŠ MŪSŲ PADANGĖS 
Darbininkai dirba ir mąsto, | _ . . . __ .

CHORAS
Kalėdinėms iškilmėms choras

dideliame nuliūdime.’Dr. Bulevičiaus motina. Ponai 
tą pačią savaitę mirė Dubauskai grįžo pilni malonių 

A. Kupstas (Coskie) įspūdžių ir pasiilsėję.

nas nuo $5.00 iki $25.00 ir dau- f
giau už gerus patarimus bei su- iajnjs 
manymus, naudingus kompani- nas> vos apie 32 metų amžiaus, 
jai.

HARTFORD, CONN. — ‘tarpo. Maža mes turime tokių, 
Ne vieną lietuvį patrijotą su- kokių buvo a. a. dr. Mindaugas 

kad Mikolainis. Jis pavyzdingas ka-

prašo darbdavių ko žmon^ motiną, sesutes ir du mytė, ponia Laurynaitienė ir 
broliu dideliame nuliūdime. Dr. Bulevičiaus motina. Ponai

WATERBURY, COHN

praktikuoja net du kartu sa- 
. vaitėje. Į chorą prisirašė kele- 

KLEBONAS PASVEIKO ,tas nauj4 naril*- Laukiama cho- 
Mūsų klebonas kun. K. Pau- ro skaičiaus padidėjimo.

lionis jau tiek sustiprėjo, kad 
šį sekmadienį jau žada būti na-' 
mie. Jis išvažiavęs buvo porai I 
savaičių poilsiui, po padarytos : 
apendicito operacijos. ’ na

-------------- ■ Mass., per šias dienas lankėsi 
NOVENA--------------- | New Yorke pas savo sesutes. Ta

Prie Nekalto Prasid. P. Šven- proga atlankė Brundzų ir Ven-l 
čiausios novena yra 1______
kas vakaras. Ją veda vietos vi
karas kun. Pinkus.

laikoma cevičių šeimas. Viešnia praleido 
visą savaitę New Yorke. Atlan
kė Radio City, ir kitas New 
Yorko įdomybes, kas padarė 

; viešniai gražaus įspūdžio. P. Či
žauskienė nusiteikus labai pui-

KREPŠINIS
L. Vyčių krepšinio sporto ko

manda smarkiai ruošiasi prie 
žaidimo su labai stipria ko
manda iš New Yorko. Žaidimas 
įvyks gruodžio 7 d., vakare Šv. 
Juozapo parap. mokyklos audi
torijoje, John St.

Lapkričio 29 d. 
Juozapo parapijos 
žaras pirmas tris
nelabai skaitlingas, bet pasku- Jurgį ir Praną, 
tinį vakarą buvo gana daug.

Klebonas ir komisija dėkoja 
visiems aukotojams, darbinin
kams ir dalyviams.

Bazaras buvo pasekmingas.

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Vietos susivienijimo LRKA

135 kuopos 30 metų gyvavimo kiai ir pilnai energijos, 
proga, rengiama jubiliejinė va
karienė gruodžio 14 d., 6 vai. 
vak., parapijos svetainėje. Gra
žus tai laikotarpis ir per tą lai-j 
ką, beabejo, susi vieni iimas atli-'

t .
ko naudingą ir kultūringą dar- ar gaus nuo darbdavių Kalėdų 
bą. Vakarienėje žada dalyvauti dovanų ar ne?
skaitlinga publika. Bas ir mu- CIO unija atstovauja darbi-! 
zikalė programa; žinoma ir kai- ninkus beveik visų vietos dirb- 
bų.

ESCAPED NAZIS—One lass 
Nazi bombs didn’t get in the 
bombing of Brussels was 
Helen Shea, who fled witn 
family two hours before ar- 
rival of Nazi tanks. She’s now 

with English W. A. A. F.

KORTAVIMO VAKARAS
Gruodžio 7 d. šį sekmadienj, 

tuojaus po mišparų, 4:30 vai. į- 
vyks kortavimo vakaras, kurį 
rengia LRKSA 109 kp., para
pijos salėje. Kviečiama galintie
ji dalyvauti, ypatingai šios 
kuopos nariai, narės. Bus tei
kiamos dovanėlės gabesniems 
žaidėjams. Kun. P. P. Kartonas 
yra pažadėjęs šiam vakarui do
vaną, apie kurią sužinos tik at
silankiusieji. Tad kviečiame vi
sus dalyvauti.

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

savaičių mokestį — Kalėdų bo- kaipgi 
nūs. Taipgi reikalauja 10 centų Į ^uozas 
į vai. daugiau algos.

Tuo dalykų unija su darbda-i
viais derasi. Kol kas dar nieko i 
aiškaus nesimato.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ 
Ponai Dubauskai, kurie kas

met išvyksta ilgesnėn kelionėn 
ir kurie vis nufilmuoja savo ke-,

Pereitą savaitę staiga mirė lionės įdomesnes vietas, nese- 
I širdies liga vaistininkas Ray- niai grįžo iš šių metų atostogų 
monds — L. Šiuobrinskas. Ve- iš Floridos. Su jais drauge ke-| 
lionis buvo 41 m. amžiaus. Pali- liavo ponios Dubauskienės ma-!........ I

I

Pereitą savaitę visos šio mies
to dirbtuvės paskelbė, kad duos 
bonus darbininkams apie gruo- 

tai linksma žinia 
geidžiai. Vežęs ir tebevežąs darbininkams. Nors kainos pra- 
mažosios tautininkų grupelės gyvenimo dvigubai pakilę, bet 
vežimėlį, nebenorėk jau 
daugiau būsimos demokratinės 
Lietuvos prezidentu.

būti vis geriau nei nieko.
Miestas šiais metais padidėjo 

-4,276 gyventojais, kurie yra su- 
; važiavę iš įvairių valstybių

NEW BRHAIH, COHN. valdžios darbų.
_________ I Apskaičiuojama, kad Connec- 

Gruodžio mėnesiui prasidė- tieut valstybėj yra moterų dau- 
jus, prasideda įvairių draugijų giau 10,000, negu vyrų, bet New 
priešmetiniai susirinkimai. Šį Britain yra 2,053 daugiau vyrų, 
sekmadienį, gruodžio 7 d., įvyk- negu moterų. Tad New Britai- 
sta Šv. Rožančiaus draugijos’ nietėms nėr ko nusiminti, 
susirinkimas, kuris įvyks 2 vai. 
po pietų, parapijos salėje.

Pirmadienio vakarą, gruodžio 
8 d., 8 vai. vakare toje pačioje 
svetainėje įvyks Sąjungiečių 
susirinkimas. Abiejų draugijų 
narės yra kviečiamos skaitlin
gai dalyvauti priešmetiniudse 
susirinkimuose, nes daug yra 
svarbių reikalų ir valdybos rin
kimai. Pašvęskim bent vieną 
metuose vakarą dalyvauti dėl

Lapkričio 24 d. po trumpos 
ligos, mirė a. a. Vincas Zarom- 
ba, 54 metų amžiaus Paliko nu
liūdime žmoną ir vieną sūnų. 
Palaidotas iškilmingai iš Šv. 
Andriejaus parap. bažnyčios 
Hoosic Falls, N. Y., nes ten ve
lionis ilgą laiką gyvenęs, ir turi 
šeimos laidojimo vietą. Tebūna 
amžina ramybė jo vėlei. Reiš
kiame gilią užuojautą likusiai 
šeimai nuliūdimo valandoje.

T. M.

.VVaterbury Clock Co. nutarė krės ši šiurpulinga žinia, kad Mikolainis. Jis pavyzdingas ka- 
duoti savo darbininkams dova-,lapkričio 30 d., sekmadienio ry-'talikas, geras lietuvis, rūpestin- 

te, mirė d-ras Mindaugas Miko- gas šeimos galva, atsidavęs sa- 
, sulyginus dar gana jau- vo profesijai d-ras.

Jo laidotuvės įvyko trečiadie- 
į Velionis sirgo jau kurį laiką, ’nį, gruodžio 3 d., Hartford, Ct. 
bene kraujo užnuodijimu, ir ne- Pamaldos įvyko lietuvių parap. 

j buvo vilties pagyti. Apie a. aJ bažnyčioj 9 vai. rytfe, o a. a. ve- 
velionį, manau, kad bus plačiau lionio kūnas palydovų su 
spaudoj pažymėta, nes jis to y-! automobiliais atvežtas ir palai- 
ra užsipelnęs. Velionis turėjo (dotas Šv. Jono kapuose, Brook- 
palikti šį pasaulį pačiame jo įyn, N. Y. apie 2-3 vaL po pietų, 
gyvenimo židinyje. Tik keletas j0 kūną palydėjo iš Hartford lie 
metų, kaip sukūrė savo šeimą; tuvis kunigas, o kitas jo moks- 
vedė p-lę Beržietytę, iš Brook-']o draugas kun. 
lyno, nes ir pats velionis užau
go C. Brooklyne. Jis yra knyg
nešio Petro Mikolainio sūnus.
Išauklėtas lietuviškoje dvasioje. 
Puikiai vartojo lietuvių kalbą. 
Buvo rimto, malonaus ir man
dagaus būdo. Vos 15 metų bū- Nebaisi buvo jam mirtis, 
damas, pakalbintas muz. J. 
Brundzos, įstojo į Šv. Jurgio 

i par. chorą C. Brooklyn, N. Y., 
su mielu noru tai padarė ir iš
buvo chore ilgą laiką. Vėliau 
net buvo pakviestas parapijos 
kolektorium ir klebono kvieti
mą mielai priėmė. Tuo laiku 
vaidinant teatrus, jis buvo ne
pamainomas artistas ir pavyz- 

!

DONALD E. CRANE £
DAŽYMAS į

147 High St. Tel. 314-2
VVillimantic. Conn. S

GILBERT FURNITURE COMPANY
Complete Fumishings for the Home

G. E. Appliances

77 Milk Street
Willimantic, Conn.

MAYNARD ELLIS SERVICE STATION J
Socony Oil Products—Mobile Oil and Mobile Gas 5

Tel. 8540 į
Howard & No. Montello Sts., Brockton, Mass. z

THOMPSON SHOE PRODUCTS
Mfgrs.

67 Perkins Avenue Tel. 6261
BROCKTON, MASS.

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

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

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.
•••••••••••••(a «•« IttlIUUlOOHIlIlIlIlIlHIHIHflIlIlIHHH

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

SoMth Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE 
So. Boston 

2271

lietuvis iš 
Brooklyno diecezijos dalyvaus 
kapuose. Jo laidotuvėms rūpi
nasi brooklynietis laidotuvių 
direktorius J. Garšva.

Dar vienas naujas nelauktas 
kapas supiltas lietuvių išeivijoj.

, nes 
katalikiškai mirė. Nuliūdęs.

i! 
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i! 
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ŠV. JONO EV. DRAUGIJOS
NARIAMS

Gruodžio 7 d., 1 vai. po pietų, 
mokyklos svetainėje įvyks svar
bus priešmetini6 susirinkimas. 
Visi nariai yra būtinai prašomi 
dalyvauti, nes šiame susirinki
me bus daug svarbių dalykų 
svarstoma. Taipgi bus renkama 
valdyba dėl 1942 metų, nes 

I draugijos geras stovis priklauso

Lapkričio 26 d., mirė žilos se
natvės sulaukęs a. a. Dominin
kas Ausukaitis, kurs kelias sa
vaites sirgo ligoninėje,
nuliūdime sūnų Vincą Ausu- 
kaitį, ir dvi dukteris 
Schreiber, Brooklyn, N. Y. ir 
p-nią B. King, Stratford, Conn. 
Pašarvotas buvo pas J. Marke
vičių.

šeštadienio rytą įvyko laido
tuvės iš Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios. Šv. Mišias atnašavo 
kun. J. Kazlauskas, iš Bridge- 
port, Conn. Palaidotas šv. Jono 
kapuose, Brooklyn. N. Y.

Velionio sūnui ir dukerelėms 
ir visiems giminėms reiškiam 
gilią užuojautą nuliūdimo va
landoj, tegul gerasis Dievas su
teikia amžiną atsilsį Domininko 
vėlei danguje, kur nėra dau
giau skausmų ir nuliūdimų.

OF MAYNARD

Maynard, Mass.

MAYNARD, MASS.
SO»3»X3W£XX3S3S3ei

LOVELL BUS LINES. INC
. Great Road * Tel. 340-W-2

| HAMMOND BAKING COMPANY
| 37 Park St. Tel. 33 j

Adams, Mass.

dingas choristas. Baigęs dakta
ro mokslus, kur per trumpą lai
ką įgijo žmonių pasitikėjimą ir 
buvo ten visų branginamas ir nuo darbščios ir sumanios val- 
mylimas. Pabuvęs keletą metų dybos. Iki šiol draugijos reika- 
Hartford, Conn., vėl grįžo į lai geram stovy, nes per daugelį 
New Yorką, pagilinti medicinos! metų valdyba labai gerai dar- 
mokslą, bene, chirurgijos sky
rių. Porą metų čia praktikavosi 
garsioje Bellevue ligoninėje, ir 
vėl grįžo į savo numylėtą Hart
fordą, kur gavo paaukštinimą, 
bene vienos katalikiškos ligoni
nės vedėju. Savo profesijai jis 
buvo atsidavęs, gal tas ir atsi
liepė į jo sveikatą. Kitus gydė 
rūpestingai, pats save užmirš
damas. Jo rūpestingumas sena 
mamyte, sesutėmis, ir savo pro-Įkindami suruošė pietus 
f esi ja smarkiai jį paveikė, nes į šeimai ir artimiems draugams 
toks jaunas jau buvo gerokai! ir palinkėjo savo sūneliui svei- 
pražilęs.

Liūdi jo šeima, jaunutė žmo
na su mažu kūdikiu; skausmo 
peilis veria motinos širdį, nes

Išvažiavo Į Kariuomenę
Pereitą savaitę mūsų koloni

jos gerų veikėjų pp. Vlado ir 
Gertrūdos Norkūnų jauniausias 
sūnus, Juozas, išvyko tarnauti 
kariuomenėn atlikti savo kari
nę prievolę. Tėveliai atsisvei- 

visai

Jonas Matulaitis visiems ge
rai žinomas mūsų kolonijos vei
kėjas sveikina visus savo pažįs
tamus ir draugus iš So. Caroli- 
na, kur dabar atlieka kariškus 
manievrus; rašo, kad manievrai 
eina visu smarkumu ir visi rim
tai atlieka savo užduotis: pra
neša, kad yra išsiilgęs visų pa
žįstamų, bet jei viskas gerai 
pasiseks tikis su New Havenie- 
čiais neužilgo pasimatyti. Visi 
pažįstami taipgi sveikina tave. 
Jonai, ir linki geriausių sėk
mių laimingai atlikti maniev- 
rus.

BERKSHIRE FINE SPINNING ASSOCIATES

Ine

THE S. B. DIBBLE LUMBER CO
174 Statė Street Tel. 158

North Adams, Mass.

katos ir Dievo palaimos kelio
nėj ir tarnyboj, kad galėtų tin
kamai ir ištikimai savo užduotį 

. atlikti kaipo kareivis. > 
jis ją senatvėje globojo; nema- Gaila buvo skirtis su Juozu, 
žiau sopa širdį ir jo sesutei, ne-, nes jis yra labai malonaus būdo 
tekus vienintelio savo brolio, jaunuolis, bet ką padarysi, kad 
Liūdi ir visa išeivija, nes šios’aplinkybės susidėjusios reika- 
kartos jau išauklėto neteko sa-'lauja pratybų. Visi giminės, 
vo darbštaus sūnaus. Negailės- draugai ir pažįstami linki Juo- 
tinga mirtis jį atskyrė iš mūsų zui geriausių sėkmių tarnyboj.

Gyvojo Rožančiaus draugija 
rengia kortavimo vakarą para
pijos naudai, kuris įvyks gruo
džio 14 d., 4:00 valandą po pie
tų, puikus draugijos sumany
mas

ANT. SMETONA LANKĖSI 
AMSTERDAME

Lapkričio 23 d., buvęs Lietu
vos prezidentas Antanas Sme
tona lankėsi Amsterdame, N. Y. 
Ta proga sekmadienį ryte buvo 
atnašaujamos šv. mišios užt žu-

MAYNARD TRUST COMPANY
Member Federal Deposit Insurance Corporation

81 Main St., Maynard, Mass.

NORTH ADAMS WHOLESĄLE COMPANY

Weber Avė Telephone 89

North Adams, Mass.




