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Jung. Valstybių-Japonijos
Mes esame kare ir mes 

turime jį laimėti. Toks yra 
ne tik Prezidento, Kongre
so, bet ir visų piliečių nu
siteikimas.

Gal būt buvo nuomonių 
skirtumas iki pereito sek
madienio tarp Amerikos
piliečių dėl įėjimo į karą,; 
bet dabar nėra ir negali t 
būti skirtumų.

Prasidėjus karui, broliai 
lietuviai, daugiau rimtu
mo, darbštumo ir taupu
mo. Visur ir visuomet bū
kime lojalūs savo vyriau
sybei, šalies principams.

Šis karas turi baigtis 
nauja tvarka, kuri užtik
rintų taiką pasauliui. Pa
vergtos tautos turi būti iš
laisvintos. Jung. Valsty
bės, kaip po pereito karo 
turės galingą balsą pasau
lio santvarkos klausimuo
se.

Tvirtai tikėkime, kad 
Dievui padedant Jung.l 
Valstybės laimės karą, ku
ris baigia sunaikinti Euro-; 
pą.

Japonija Pradėjo Karą Prieš 
Jung. Valstybes

----- «
v 1

Užmušė ir Sužeidė 3,000 Žmonių 

Havajų Salose
-i

Karas tarp Jung. Vals- sybė, Kongresas ir visi pi- m z
itybių ir Japonijos prasidė- liečiai, sužinoję apie tokį
Į jo sekmadienį, gruodžio 7 klastingą Japonijos už- U~
d. Japonijos valdžia ir jos puolimą, vieningai pasisa- PREZIDENTAS 
atstovas Washingtone ve- kė už gynimą šios šalies ir 
dė taikos derybas su Jung. jos kontroliuojamų bazių. 

■Valstybių valdžia. Dery- Pranyko visi skirtumai 
boms nenutrukus, Japoni- nuomonių apie 
ja be jokio grasinimo, karą, 
banditišku būdu puolė 

! Jung. Valstybių laivyno 
[bazę Honolulų, Havajų sa
lose, Guam ir Philippinų 

• pakraščiuose. Užpuolimo 
į centras esą Hickam lau- 
,kas, kur yra Jung. Valsty- 

Massachusetts valstybės’bių didžiulis armijos aero- 
organizuoti darbininkai dromas, 3 mylios į šiaur- 
vieningai pasisakė už karą‘vakarus nuo Honolulų. 
prieš Japoniją. Streiką, ‘ Klastingas užpuolimas pa
kuria buvo planuojamas darė didelius nuostolius 
paskelbti Fall River audė-‘ Jung. Valstybėms. Po trijų 
nyčiose, kur dirba 16,000, valandų nuo užpuolimo, 
darbininkų, atšauktas. į Japonija paskelbė

Massachusetts Statė Fe-,____ ____
deration of Labor sekreto-, pranešama kad laike tų kaiP žinoma, per metus iš-

P ASIRAM KARO
PASKELNMĄ

------- :---------------- -----------*
JAPONAI BOMBAR
DAVO BRITANIJOS 

LAIVYNO TVIRTOVĘ I
i

i
Singapore. gruodžio 8—; 

- Japonijos oro laivynas 
V- bombardavo šiaurinę Ma-

Darbininkai Atšaukė 
Streiką

Europos VVashington, D. C., gruo
džio 8 — Prezidentas Roo-

;seveltas pasirašė J. __________ ______
Jung. Valstybių Karo Jėgos ; Kongreso karo paskelbimą lają 300 mylių j šiaurę ties 

Prieš Japonija Japonijai. r _ .
_______ j nuostolių nepadarė.

New York, gruodžio 8 — Manchukuo Paskelbė Karį i Japonai lėktuvais bando 
Įžymūs observatoriai yra Jung. Valstybėms 1 nusileisti ir kitose Malajos 
įsitikinę, kad Japonija ne- _______ ! dalyse arti Thailand.
gali sulošti žymios rolės Manchukui valstybė, Ja- I 
kare Pacifiko vandenyne, ponijos įkurta ir kontro- britų ir japonų link Kotą- Valstybių bazę Havajų salose. 
Japonai neturi užtektinai įįuojama, taip pat paskel- bhru , šiaurinėje Malajos 
karo lėktuvų ir jų padirbi- bė karą Jung. Valstybėms, dalyje, 
mas dirbtuvėse yra apru- 
bežiuotas.

karą Japonijai trūksta lakū
nų. Josios oro mokyklos,

I 
japonų užpuolimų užmuši leid.žia mažiau kaip 1000

Jung. Valstybėms.

Jung. Valstybėms

‘r

VVASHINGTON, D. C., gruodžio 8 — Vi- 
Singapore.^ Tačiau didelių sam katalikiškam pasauliui švenčiant Nekalto 

Prasidėjimo P. Švč. šventę, Jung. Valstybių Pre
zidentas Rooseveltas specialioje Kongreso sesi
joje atsišaukė į Kongresą paskelbti karą Japo- 

Smarkios kautynės tarp “M®- k“ri vakar klastingu būdu užpuolė Jung.

Japonai neturi užtektinai iiuojama, taip pat paskel- bhru

rius - iždininkas, Kenneth ___ _
I. Taylor pareiškė, kad,įa apįe 1500 ir .sužeista a- lakūnų.

n 11 Ir14 y ... . * « _

Britanija Paskelbė Karą
I ooį • i

Japonijai

-į

streikai turi būti atšaukti.
“Mes esame dabar kare”,
sako Taylor. ADF. uni- civilių žmonių, nuskandin- iš Jung. Valstybių aviaci- 

vengtų streikų”, pareiškė tį 
Taylor.

ipie tiek pat Jung. Valsty- Be to, Japonija per me- 
.» bių kareivių ir jūreivių ir tus labai daug pasitikėjo

Prezidentas Rooseveltas, paaiškinęs Kon
gresui kaip klastingai, einant taikos deryboms 
su Japonija, pastarosios karo jėgos užpuolė Ha
vajų salas, ir tas užpuolimas Jung. Valstybėms 
kainavo du karo laivui ir 3000 žuvusių ir sužeis
tų žmonių.

Prezidentas Rooseveltas pareiškė, kad 
gruodžio 7 d. pasiliks negražaus pasielgimo at
minimu.

Jung. Valstybių Kongresas, išklausęs Prezi
dento atsišaukimo ir pranešimo, momentaliai 
paskelbė karo stovį tarp Jung. Valstybių ir Ja- 

; ponijos.
Jung. Valstybių vyriausybė ir visa šalis pa

siruošus ir pasiryžus ne tik gintis nuo užpuoli
kų, bet taip pat kovoti iki pergalės, kuri vėliau 
nebūtų pažeista. Jung. Valstybės yra apsi- 
sprendusios pilnai laimėti karą.

I
|
i
ii 

•I
Berlynas, gruodžio 8 — 

Vokietijos karo vadovybė 
sako, kad Vokietijos ir I- 
talijos karo jėgos padarė 
progresą Dono Baseine, 
Rusijoj.

I

i

ii

Vokietijai ir Italijai. Kini
ja pasiruošus veikti ben
drai su Jung. Valstybėmis 
ir Britanija kovose prieš1 
Japoniją.

Ottawa, Canada, gruo
džio 8 — Kanados valdžia1 
paskelbė karą Japonijai.

i Philadelphia, Pa., gruo- 
Melbourne, gruodžio 8— džio 8 — Herbert Hoover, 

Jung. Valstybių 
pareiškė: —

, "Mes turime kovoti viso-

Londonas, gruodžio 8
Šiandien 
riausybė,

Britanijos vy- 
sužinojusi apie

jos darys viską, kad iš- u du laivai ir įeli sugadin. jos kuro gavimu, ko ji da- JaPoniios klastingą Jung.

Saltonstall Šaukia Valstybės 
Sargybę Apsaugai

Massachusetts valstybės 
gubernatorius Saltonstall

bar negali tikėtis.
Tokio praneša, kad japo

nai nuskandino tris Jung. 
Valstybių laivus.

Pearl Harbor ir Honolu-' 
lų bazėse padarė didelius 
nuostolius.

90,853 Japonai Jung. 
Valstybėse

užpuolimą, pa
kąrą Japonijai,

, Valstybių
' skelbė
Taip pat paskelbė karą Ja
ponijai visos Britanijos 
kolonijos.

Washington, D. C., gruo
džio 8 —_______ _____ Teisingumo De- Austr^J°® kabįnetas, nu‘ buv^ 

Smarkios kautynės eina partmentas praneša, kad tarė paskelbti karą Japo- prezidentas, 
per adjutantą - gen Edgar__________Valstybių ir Ja-'Jung. Valstybėse yra 50,- mJa‘-

853 japonai nepilieėiai, 40,-1 Chunking, gruodžio 8- mis jėgomis”. 
Į 000 Havaji salose ir “ke- Kinijos vyriausybė nutarė 

Jung. Valstybių vyriau- liolika” Alaskoj. paskelbti karą Japonijai,

C. Enckson pasaukė vals- -.. - - -. . . ... f. . ponijos Pacifiko vandenytybes miliciją apsaugai v J J
svarbių apsigynimo įstai
gų, ypač Worcesteryj, 
Clintone, Lowell’yj, Wo- 
burn’e ir Fall River.

Policija ir visuomenės 
pareigūnai taip pat stovi 
sargyboje įvairiuose mies
tuose, kur tik yra atlieka
mi apsigynimo darbai.

ne.

• Vokiečių laikraščio ži-į 
niomis, Vilniuje esąs įren-į 
gtas “pagal vokiečių pa
vyzdį” darbo biuras, kurio 
priešakyje stovįs kažkoks 
Dr. Duenbier. Jame dirbą 
4vokiečių valdininkai ‘va

dovaujamose vietose’ ir 45 
•vietiniai tarnautojai’.

Thailand Taikos Derybose 
Su Japonais

i
Bangkok, Tha i I a n d 

(Šiam), gruodžio 8 —Pra
neša, kad po trumpo pasi
priešinimo japonų užpuo
limui ir įsiveržimui į Thai- 
landą, pradėta taikos de
rybos su Japonijos atsto
vais.

Thailand yra visai arti 
Britų Mala jos. Thailande 
yra apie 200 Jung. Vals
tybių piliečių.

i

Jung. Valstybių jūreiviai šaudymo klasėje, kur jiems Corporal J. H, 
Reddock, Parris Island. S. C., Marine base aiškino šaudymo technikos. . 
dalykus. Šiandien, jau jūreiviai savo žinybą turi pavartoti šios šalies ap
gynimui.

NACIAI LAIMĖJO 
DONO BASEINE Rusai Sulaužė Vokiečių Liniją

2 Punktuose Maskvos Fronte
Sunaikino Dvi Nacių Divizijas

divizijos panaudojo visas 
galimybes užimti Tūlos 
miestą, bet nepavyko.

Pietiniame fronte raudo
nieji tebėra ofensyvoje, ir 
stumia nacių jėgas prie A- 
zovo jūros, gindami Kau
kazo aliejaus šaltinius.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
rusai kovoja iki mirties, 

praneša, bct nepasiduoda.
Kuibyševo radio sako, 

kad rusai, pradėję ofensy- 
vą ne tik atsiėmė Rostovą, 
bet taip pat pasivarė pir
myn nuo 50 iki 75 mylių į 
vakarus pietiniame fron
te. Kitas pranešimas sako, 
kad Vokietijos lauko mar
šalas gen. Walther von 
Brauchitsch, vyriausias 

eina šiaur- Vokietijos armijos vada3, 
draftuoti kareiviai,;rytiniame fronte nuo Tu- nuskrido į pietinį, frontą 

tbf)

NEW YORKAS PILNA- 
ME KARO STOVYJE

New York, gruodžio 8— 
New Yorkas, kur yra di
džiausias pasauly uostas 

į ir svarbios apsigynimo ba
zės, yra pilname karo sto
vyje. Armijos, laivyno ir 
pakraščių sargybos atsar
giniai pašaukti prie gink
lo.

Draftuoti. Atsarainiai Gali 
Būti Vėl Pašaukti Tarnybon

Londonas, gruodžio 8 — 
Maskvos radio praneša, 
kad Sovietų karo jėgos su
laužė Vokietijos nacių lini
ją 2 punktuose Maskvos 
fronte. Vienoje dalyje lini
jos raudonieji sunaikino 
dvi nacių divizijas. Kitoje 
dalyje, būtent, arti Kalini
no rusai atsiėmė vieną kai
melį.

Iš Kuibyševo 
kad Vokietijos tankai pra-! 
simušė pro rusų karo lini
ją ir laimėjo nuo 6 iki 8 
mylių plotą.

Tačiau Maskva iš pieti
nės pusės tebėra pavojuje. 

I Vokiečiai bando nukirsti 
Į Sovietų karo jėgas pieti- 
i niame fronte nuo susisie-

Smar-

f

I

I
I 
Į

VVashington, D. C., gruo-l 
džio 8 — Prasidėjus Jungų 
Valstybių karui su Japo-i 
nija, gali būti tuojau pa-; kimo su Maskva, 
šaukti visi atsargoje esan-‘kiausi mūšiai ein 
ti ir 
Tačiau kolkas Karo Dę- los į Maskvą. ; K 
partamentas nėra išleidęs Rusijos radio sako, kad Evaldu 
tuo reikalu įsakymo.

nagelbčti laų^o .maršalai 
Evaldui vor Kleist kovoje 

nacių tankai ir pėstininkų prieš Sovietų karo jėgas.
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Lietuva Vokiečių Okupacijoje
vai Estijos valstybei” — 
Litzmann, gen. komisaras 
Baltgudijai Kube, be to, a- 
pygardų ir miestų komisa
rai, aukštesnieji reicho ko
misariato valdininkai, sau
gumo ir viešosios policijos 
atstovai ir kiti.

Reicho komisaras Lohse 
apžvelgęs vokiečių civili
nės administracijos ligšiol 
atliktus darbus ir supa
žindinęs savo bendradar
bius su artimiausios atei
ties svarbiausių uždaviniui 
pagrindiniais bruožais. Po 
to 10 reicho komisariato 
bendradarbių padarę pra
nešimus apie atskirus 
klausimus. Kalbėję šie as-i 

’menys: ministerialinis pa
tarėjas Burmeister, vy-l 
riausybės patarėjas Tram-! 
pedach, vyresnysis vyriau
sybės patarėjas Gentz, vi- 
ce prezidentas Dr. Peter- 
sen, Dr. Wegner, vyr. vy
riausybės patarėjas Dr. 
Theuer, pirmasis proku
roras Richter, prof. Dr. 
Spohr, Dr. Stegmann ir 
propagandos šefas Schier- 
holz.

Kitą dieną vykusiems 
posėdžiams vėl pirminin
kavęs reicho komisaras 
Lohse. Posėdžiai buvę 
daugiausia pašvęsti ūkio 
klausimams. Kalbėję vyr. 

( Vyriausybės patarėjas Dr. 
nis komisaras Lietuvai Dr. Malcomes, karo adminis- 
von Renteln, gen. komisą- tracijos vice šefas Mat- 
ras Latvijai — Dr. Drechs- thiesen, karo administra- 
ler, naujai paskirtas gen. cijos skyriaus šefas Orth- 
komisaras “buvusiai lais- j mann, vyr. vyriausybės 

^į. j patarėjas Dr. Hofmann,

BOLŠEVIKAI NESU
MOKĖJO 7 MILIJONŲ 

RUBLIŲ

• Kaip patirta, Lietuvos 
linų ūkis bolševikams 
viešpataujant smarkiai 
nukentėjo. Linai buvę ve
žami į Rusiją ir ūkinin
kams už linus buvo moka
mos labai žemos kainos. 
Todėl ūkininkai linų ma
žai tepasėjo ir šių metų li
nų derlius būsiąs mažiau
siai vienu trečdaliu men
kesnis kaip 1940 metais.

Linininkystės kooperati
nės bendrovės “Linas” val
dybos pirm. Dr. Kriš
čiūnas pareiškė, kad dau
gelį bendrovės tarnautojų 
bolševikai išvežė Sovietų 
Rusijos gilumon. Be to, 
už paimtą prekę bolševikai 
nesumokėję daugiau kaip 
7 milijonus rublių.

LIETUVIAI NETURI 
LAISVES PASIREIKŠTI 

LIETUVOJE

• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Rygo
je buvo susirinkę Vokieti
jos komisarai “Ostlande”. 
Suvažiavimui pirmininka
vęs Vokietijos reieho ko
misaras “Ostlandui” H. 
Lohse; dalyvavę generali-

komisaras “
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Šitas vaizdas parodo, kaip iš orlaivio žvelgiant į žemės paviršių atrodo bombarduojamos vie
tos. Šiuo momentu nutrauktas vaizdas, tai yra Ostend, Belgijoje, kada Britų karališkoji orlaivių 
bomberių eskadrilė bombardavo aliejaus tankus ir juos matomai padegė, nes debesiai dūmų kyla 
iš aliejaus tankų kvartalų.
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I MIRĖ NORKŪNIENĖ

NASHUA, N. H. — šeš
tadienio rytą, gruodžio 6 
d., mirė Eleonora Norkū- 
nienė po gana ilgos ligos ir 
sunkios operacijos. Tai bu
vo geriausioje žodžio pras
mėje — krikščioniška mo
tina krikščioniškos šei
mos.

A. a. Eleonora Morkū
nienė buvo ilgametė “Dar
bininko” rėmėja, katali
kiškų organiacijų narė.

Nuliūdusiai Norkūnų 
šeimai, ypač LDS 65 kp., 
nariui, velionės sūnui po
licininkui Antanui Norkū
nui ir LDS 3 kp. nariui p. 
J. Versiackui, velionės gi
minaičiui reiškia gilią už
uojautą LDS Centras ir 
LDS 65 kuopos valdyba ir 
nariai. Lai Dievulis sutei
kia a. a. Morkūnienės vė
lei amžiną ramybę!

įkaro administracijos sky- 
i riaus šefas Dr. Savelkouls,

Give tbe gift that signi- 
fies America is oot to be 

- caught napping.

DEFENSE 
r BONDS 

STAMPS

tų privatinis verslininkas.’ 
Šios ūkio sritys būsiančios’ 
pamažu grąžintos j priva- 
tinio ūkio formą.

Leidžiant atidarinėti pri
vatines detalines krautu-

Įjojančiais. Susirgę žydai 
slaugomi žydų medicinos 
personalo, kuriam galioja 

'specialūs nuostatai.
Medicinos personalo ži

nioje esą įrengimai ir

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ves busią siekiama patik- paliekami jų val-
rinti ūkio gerybių paskirs- dymui. Ypatingi nuostatai

Suėmė 130 Japonų 

Panamoj

MEKSIKA PAREIŠKĖ 
SOLIDARUMĄ

Mexico City, gruodžio 8, 
— Meksikos užsienių de
partamentas pareiškė soli
darumą su Jung. Valsty
bėmis kovoje prieš Japoni
ją. Valdžia pastatė Pacifi- 
ko pakraščiuose 24 — va
landų sargybą.pareiškė, kad Panamos 

valdžia kooperuos su Jung. 
Valstybėmis šiame kritiš
kame laike.

JAPONAI NEGALI 
PIRKTI GELEŽINKE

LIO TIKIETŲ
Jung. Valstybių Depart- 

mentas įsakė visų geležin
kelių viršininkams, kurių 
traukiniai išeina iš Bosto
no terminalo, kad nepar
duotų geležinkelio tikietų 
japonams. Geležinkelio 
viršininkai mano, kad tas 
įsakymas yra pritaikytas 
visiems geležinkeliams 
Jung. Valstybėse.

Zona,Balboa, Kanalo ____ ,,
gruodžio 8 — Kaip tik Pa-: 
narnos valdžia gavo žinių,' 
Kad Japonija užpuolė 
Jung. Valstybių karo jė-!

______________  Kitu reicho_ komisaro Sas Havajų salose, tuojau 
generalinis komisaras Ku- Lohse įsakymu ‘Ostlande’ isakė suimti 130 japonų iš 
be, kuris apibūdinęs savo steigiami sveikatos rūmai, šimtų ten gyvenan- tag 
srities specialinius klausi- ■ kuriems f x ___
mus, kurie turį “lemiamos! visas medicinos persona- vykioje.

f Ir* r* Filminei einu

dui”.

tymą. Tomis priemonėmis numatyg^ įrengimų ir!
.- . . j daiktų perėjimą medicinos

t ....r . personalo privatinėn nuo-. į" J
esą manoma pašalinti sto- - - ■ ’ 
vinėjimą eilėse prie maisto , 
krautuvių “iki pakenčia- savybėm 
mos ribos”.

Vėliau kalbėjęs Minsko

SOUANTUM KARO 
STOVY!

v •

karo administracijos pata
rėjas Dr. Funken, Dr. Al- 
bers, reicho banko direk
torius Kreutzer, vyr. miš
kų urėdas Schlabitz, prov. 
statybos patarėjas Koch, 
'vyr. vyriausybės patarė
jas Schmidt ir įgaliotinis 
jaunimo darbui Sueer. šie 
referatai, kaip sako laik
raštis, parodę, “kokiu rim
tu atsakingumo jausmu” 
buvę išspręsti ar dar 
sprendžiami klausimai vi
sose žemės ūkio bei verslų, 
medžio bei miškų srityse, 
kainų ir jų priežiūros, 
technikos bei susisiekimo 
srityse. Esą leidžiami pa
rėdymai, kuriais būtų vėl 
įvesta sveika detalinė pre
kyba, amatai ir smulkioji 
pramolnė, kuriai vadovau-

• X

v •

ĮVAIRIOS KNYGOS

J£ZUS KRISTUS — Jo gyvenimas ir darbai. Para- 
M Vyskupas Būtys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
Seimininkams, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyn^. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........$1.00

ŠVENTAS RASTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS .................................     $125

PILIETYBES KATEKIZMAS. Šioje knygutėje ran
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu Si knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik....................... 25c.

BAŽNYČIOS ISTORIJA, parašė Kun. A. Alekna 50c.
SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

parašė kun. Pr. Juėkattis. Kaina ................... 25c.

ENCIKLIKA Sv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ............... 10c.
GEGUŽES MENUO, Kun. Pr. Žadeikis, labai gražūs 

kiekvienai dienai pasiskaitymai. Kaina buvo 
50c., dabar parduodame po „........................  25c.

JONO KMITO EILES, buvo kaina $1.00, dabar .... 50c.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.

Or. J. Starkus. Kaina ..........................................  $1.10
VYTIS KANKINYS (Sv. Jurgis) penkių veiksmų 

tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ....... 35c.

z Su užsakymais kreipkitės —
J1 "DARBININKAS"

So. Btsfon, Mass. 366 W. Broadwav, i'IOUDB' ’ l Hfc ' f-
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Sąuantum (Bostono prie
miestis) — Gruodžio 8 d. 
kiekvienas

X CAXXXCXX^ kuris
turi priklausyti cių jr juos sutalpino sto- Squantum> sulaikomas ir 

. Ūškrečiamas ne tik vairuo-
visam Ostlan-!las. Rūmų tikslas — sau- Taip pat suimta japonų to jas, bet ir visi kiti va- 

! goti medicinos personalo ir kitose vietose Panamos žiuojantieji ir automobilis. 
--------- į etiką, lavinti profesijoje, Kanalo zonoje.

daboti profesinių pareigų 
vykdymą ir tt. p- 
rūmus prižiūri reicho ko- džia paleistų į laisvę japo- kiekvienas Sųuantam gy- 
misaras “Ostlandui”, o jų nūs, o ne atiduotų Jung. ven to jas gaus leidimą va-į 

komisariato Valstybių priežiūrai. Bet žinėti iš ir į Sąuantum. Be 
Panamos valdžia Japoni- leidimo, greičiausia nebus 
jos reikalavimą atmetė, ir praleidžiami ateityje.

VOKIEČIAI SUSIAU
RINO MEDICINOS 

PERSONALO TEISES
I

automobilis- 
važiuoja į

Sąuantame yra didžiulis
Japonijos atstovas rei- Jung. Valstybių aerodro- 

Sveikatos kalavo, kad Panamos vai- mas. Galimas dalykas, kad

• Vokietijos reicho ko- vedėjas yra 
misaras “Ostlandui” Loh- sveikatos skyriaus vedė- 
se išleido įsakymą dėl me-jas.
dicinos personalo teisių; Minėti du įsakymai įsi. 
dirbti savo profesijoje Pa-igaiioja nu0 paskeibimo 
gal.sį įsakymą, gydytojai dįenos. į y. nu0 spalių mė-

SVARBESNIEJI PUNK
TAI YRA APSTATYTI 

SARGYBA
Bostono vandens teiki

mas, aliejaus tankai, laivų 
statybos kiemai, tiltai, yra 
didžiausioje sargyboje.

Armijos vadovybė pa
siuntė Naujos Anglijos ci
vilių gyventojų oro sargy
bos pareigūnams būti ak- 
tyvėse pareigose.

• Gauta žinių, kad karo 
veiksmų metu Vilniuje 
buvo sugriauta ar apga- 

j dinta apie 300 namų. Di- 
• Per Kauno radiją buvo: džiosios gatvės betgi išli- 

paskelbtas laikraščio “Į j ko nepaliestos. Taip pat 
Laisvę” straipsnis, pava-j nenukentėjo nė viena baž- 
dintas “Mūsų tautos Ro- nyčia.
muvai 20 metų”. Straips- riniai pastatai, 
nis pašvęstas Karo Muzie-; _________
jaus 20 metų sukakčiai Jo . Vokiečių “Prekybos ir 
seimininkas nuo pat Jsiku-^^ bankas„ p

steigtas Rygoje visam 
“Ostlandui” savo skyrių

LIETUVOS KARO MU
ZIEJAUS 20 METŲ 

SUKAKTISturi gauti specialinę apro- nesio {7 d 
baciją, kūną suteikia rei
cho komisaras, jeigu ati
tinkamas asmuo yra bai
gęs Vokietijos arba “kaipo: 
lygiavertį” pripažinimą u- 
niversitetą ir jeigu tas as
muo pripažintas vertu ver
stis gydytojo praktika. 
Reicho komisaras gali ap- 
robaciją atimti, jeigu gy
dytojas pasirodė nevertas džia normaliai veikti Kau-gius. Toliau sekė smulkes- 
tos profesijos. Vaistinės no ir Vilniaus universite- 

v*;™ ^^^o- tams. šias žinias dabar pa
tvirtina Kauno radio pra
nešimas, 1 
džiojo universitetas Kau
ne priima studentus tik į 
III, V ir VII semestrą. Me
dicinos fakulteto medici
nos skyriuje veiks tik V, 
VII ir IX semestrai. Vil
niaus radijas paskelbė 
Vilniaus universiteto rek
toriaus prof. M. Biržiškos 
pranešimą, kad to univer-j 
siteto humanitarinis, tei
sių, ekonominių mokslų, 
matematikos fakulteto fi
zikos, chemijos skyriai 
šiemet turi tik DI, V ir VU 
semestrus. Matematikos1 
fakulteto miškininkystės 
skyriuje veikia ir I semes
tras. Matomai tikimasi a- 
tidaryti I semestrą ir ki- 

. tuose fakultetuose, nes 
skelbiama, kad priimami 

t, 4

Vokiečiai Neleidžia 
LIETUVOS MOKSLO 

ĮSTAIGOMS 
Laisvai Veikti

Liko sveiki ir isto-

• Jau anksčiau buvo ži-
nių, kad vokiečiai nelei- rimo yra generolas Na-

' —----- --------  1 1 rviiifi 11 otia nllrrto

pavedamos kaipo persona-; 
line koncesija pripažin
tiems vaistininkams. Vie- 

Į nam vaistininkui negali 
j būti duodama koncesijon 
į daugiau kaip viena vaisti
nė. Koncesiją suteikia rei
cho komisaras atitinkamo 
generalinio komisaro tei
kimu. Medicinos seserys 
turi gauti specialinį “sese
rų patentą”, kurį suteikia 
“Ostlando” sveikatos rū
mai. Panaši tvarka įvesta 
pribuvėjoms (akušerėms), 
dentistams ir drogistams, 
lygiai kaip ir visam kitam 
pagalbiniam medicinos 
personalui.

Šio įsakymo pereinamie
ji nuostatai numato, kad 
visų minėtų profesijų as
menų ligšioliniai leidimai 
verstis praktika palieka 
galioje, jeigu atskirais at
sitikimais leidimas n<

rus Muziejaus aprašymas, atidaro bu¥ Lietu.
suminėti žymesnių PąJvos Komercijos tenk 
veikslų apibudinimai, val-;^^ l^s<s Nr

i numatytikad Vytauto Di- dovų atvaizdai pažymint
-----ta pr^,kad“viefflijM is- Vitaiujei/SiauUuose

įtiktas, gidams išdilę _ 
leidimai skelbiami nega-

kėlė, kiti nusmukdė Lie
tuvą”. Aprašyti visi sky
riai ir kampeliai. Pats nau
jausias Muziejuje esąs| 
raudonojo teroro kampe
lis. Jame, pasirodo, jau y- 
ra eilė naujų paveikslų. į- 
domesnis ir įspūdingesnis j 
esąs Petravičiaus tapybos 
“Raudonasis maras 1940-j 

j41 metais”. Tame kampe-!
lyje Yra iškabinti ir kai i 
kurių nukautų lietuvių 
paveikslai.

Prie Muziejaus kiekvie
ną rytą ir vakarą atlieka
mos vėliavos iškėlimo ir 
nuleidimo apeigos. Jose 
dalyvauja Lietuvių Invali
dų draugijos nariai. Inva
lidai žygiuoja prie liepsno
jančio aukure ir, eidami

AREŠTAVO 736 
IAPONUS

VVashington, D. C., gruo
džio 8 — J. Valstybių pro
kuroro įsakymu, Jung. 
Valstybėse ir Havaji salo
se areštavo 736 japonus 
nepiliečius.

luBmaKaS 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal dėl visokių reikalų.

eąt- prašymai į I sėtiiestrą, _ , _
UOtiTpie kuH3;atidaiį®ą būsią p*> Laisvės statulą, rfrfsii-

pranešta vėliau. ma kepures.

• Paskelbta, kad į Dot
nuvos Žemės Ūkio Akade
miją priimami studentai 
ir į pirmą semestrą . Kan
didatai turi brandos ates
tatą.

Užsisakykite Toniko Pas Mus | 

Pristatom geri ausį toniką Pikni-| 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir | 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co
Grafton Avė.,

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedtiam 1304-R |
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Published every Tuesday and Friaay except Holidays such M 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmaa 
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BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR 
■Btervd aa ■ecood-claaa matter Sept 12, 1V13 at the poet ottice at Boston, 

lfaaa. under the Act of Mareli 3.1870
Aeoeptanca ivr malHng at apetMal rate of poetage provlded for in Sectlon 1103' 

Act of October 8, 1817, authorteed on July 12, 1918 
8UBSCRIPTION KATES:

DomesUc yearly ____________ $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly------------------------$5.00
Poreign once per week yearly $2.50

Spaudos Biuletenis
Nr. 8— Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato, 

Hew York, N. Y., 1941 m., gruodžio 1 d.

L Angliškoji , čas dėl bolševikiškos 
naciškos

kad joms buvo išplėšta lai
svė, nes bolševikai užėmę 
jas, tuojau pasirūpino su- 
bolševikinti jas, įvesdami 
savo švietimo ir “kultū
ros” sistemą. Kadangi ši
tokia nuodėmingo mąsty
mo rūšis gali plėstis pavo-

Japonai Puola
Apie staigius dramatiškus įvykius paprastai sa

koma: krito kaip žaibas iš giedro dangaus. Ir staigus 
japonų puolimas tokio apibūdinimo dalinai, užsitar
nauja. Bet tik dalinai. Karo pavojus jau skraido ore

3i ' O J i naciškos Baltijos valsty- jingai, yra gera pasakyti nuo £an seniai. Buvo net oficijaliai perspėjama, kad 
i Amerikos Spauda bi^ okupacijos. | ir tiesą. karas su japonais neišvengiamas. Kai kas tam tikė-

* I “The Toroi
S Baltijos valstybės dau- i Star” spalių 3C

jo, kai kas tik ranka numojo: japonai tik gąsdiną, oa* » Daily, Lenkijos ir Suomijos už- , . , .. . ^.
Star” spalių 30 dienos ve- pUolirnas viso krikščioniš-1kas Sasdina’ tas dažniausiai pats bijosi. Šiuo kartu ja- 
damajame pažymėjo, kad Įį -0 įr demokratiškojo Pona* nebereikalo gąsdino. Paskutiniu momentu jie 
dabartinė Baltijos va^sty-jpasauiio buvo pripažintas apsimetė taikingumu ir pareiškė toliau vesią derybas.

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________ $4.0C 1
Vieną kart savaitėje metams $2.00
UžBieny metams ........ $5.00
Užsieny] 1 kart savaitėj metams $2.50 giausia nukentėjo

Sekmadieninėj “New 
York Herald Tribūne” lai
doje, lapkričio 30, įdėtas 
ilgas straipsnis kuriame stemos skirtumo pavvzdį. 
atpasakotos Baltijos vals- Raiti. Prancuz‘Jos
tybių kančios. Jau pačioje 
antraštėje pažymėta, kad

LDS Centro pirmininkas, Federacijos Tarybos tos tautos po dviejų inva
zijų stovi pradžioj sąrašo 
šiame kare nukentėjusių. 
Ypatingai sunkus likimas 
šiandien esąs Baltijos tau
tų, dėl to, kad jos 1-----
aukos dviejų žiaurių dik- Visai gi priešingai įvykę,'ėjo per šitą 
tatūrų — komunizmo ir kai tos trys tautos tapu-ritoriją” 
nacizmo, 
dvyliką mėnesių Sovietų likomis. Girdi,

DARBININKAS

Kun. Jonas Svagždys
narys, Vyr. Tarybos iždininkas, Šv. Roko parapijos 
klebonas — tie visi titulai krinta ant Kun. J. švagž- 
džio asmenybės. Ir tai ne koki tušti vardai, bet kiek
vienas našus stambiomis pareigomis — dvasinėmis ir! 
visuomeninėmis. Eilinis žmogus jų nepaneštų, bet 
Kun. J. Švagždys savo darbingumu ir gabumais neįtel- 
pa į paprastų mirtingųjų eilę. Jo vieta tarp išeivijos 
vadų ir tai pačių stambiausiųjų. Naujojoj Anglijoj jis 
žinomiausias kaipo nepaprastai sklandus ir vaizdingas 
kalbėtojas, gi tarp stambesniųjų pareigūnų jis popu
liariausias kaipo LDS Centro pirmininkas.

Ši pareiga, kad ir sunki, o kartais net įkiri, ar tik 
nebus jam maloniausia. Tačiau, kaip jis pats išsireiš- 
kia, vadovaudamasis visuomeninės gerovės pojūčiu, 
jis ne kartą buvo mėginęs iš Centro pirmininkystės 
atsistatydinti. Esą reikia užleisti vietą jaunesniems, 
veiklesniems, geriau sutampantiems su naujoviškomis 
pažiūromis bei idėjomis. Kur tau. Kai tik Seime įteikia 
savo rezignaciją ir pastato kito asmens kandidatūrą, 
tuč tuojau kyla tarp Seimo dalyvių dideliausias sąjū
dis Kun. Švagždžio naudai. Ne tai kad būtų norėta pa
neigti kito kandidato vertingumą, bet tiesiog pareiš
kiama, kad geresnio Pirmininko LDS organizacija nie
kur negali įžiūrėti. Jo taktas, linksmas būdas, skubi ir Urbšys, 
tiksli orientuotė, rūpestingumas ir sugebėjimas likvi-j 
duoti medžiaginį ar moralinį krizį — daro jį niekuo; 
nepamainomu vadu. LDS ir organas “Darbininkas” 
jaučiasi ramus ir saugus, nes iš prityrimo žino, kad 
sumanus Centro Pirmininkas nugalės visas kilsian
čias sunkenybes ir kliūtis.

Šiuo sunkiuoju mūsų tautos likimo momentu su
sidariusioji Amerikoj Lietuvių Taryba turi labai dide
lių uždavinių. Visų svarbiausias — tai tiksliai orien
tuotis politinėj krypty, kad nepadarytume kokios 
stambios klaidos, kuri paliestų lietuvių tautos likimą. 
Čia šviesus Kun. Švagždžio protas ir įgimtas politinis 
instinktas apdraudžia Tarybos veiklą nuo bet kokių 
kraštutinumų, žodžiu, jis visur pageidaujamas ir nau
dingas.

Jam minint 35 m. kunigystės sukaktį, LDS, “Dar
bininkas” ir visi lietuviai katalikai giliai atjaučia tos 
iškilmės svarbą ir nuoširdžiai linki Gerbiamajam Ju
biliatui ilgiausių metų ir gausios Dievulio palaimos. K.

1

bių padėtis nacių okupaci- n- kiek nemaaesnįu bailiu Jų kalba sušvelnėjo, ir kada Amerika lyg ir laisviau 
atsiduso, jie žaibo greitumu puolė artymesnes ir net 
tolymesnes Amerikai priklausančias žemes. Tai ti
pinga japonų taktika: užmigdyti oponento atsargumą 
ir vienu netikėtu smūgiu ko daugiausiai sužaloti jo 
laivyną.

Nejučiomis čia tenka prisiminti japonų taktika 
kare su rusais 1904-05 m. Pradžioje kilo derybos ir 
griežti, bet vis dar mandagūs reikalavimai, kad rusai 

. pasitrauktų iš Port Arthuro. Rusai nenusileido. Japo- 
^■nų reikalavimai griežtėjo ir buvo panašūs į ultimatu

mus. Rusai vis delsė, manydami, kad tai tik tušti, be- 
i veik vaikiški grasinimai, nes kur tokiam nykštukui iš
drįsti pult milžinišką Rusiją! Bet štai nelauktai - neti-

joje duodanti ryškų ^į-J
tiskosios ir naciskosms si-mu kaip ir Musolinio

. , .. . „ , . . ___ užpuolimas.Nacių okupacijoje Balti- Nieko pateisinanC.io nėra 
jos valstybes esanti atim.ltamefakte, kad Hitleris
ta tautinė autonomija, jų llžpuolė Ru’siją kuris tuosl 
tautine kultūra esanti— — --------- nusikaltimus padarytų
šluota, jų socialines įstai-: maįįau pasibiaurėtinais
gos sunaikintos o kraštas kad jfe buv0 Jie net;
ekonominiai „ eksploatuo- nepatarnauja savo tikslui. 

buvo Jamas nacių ^lnuL ; Kada atėjo laikas, naciai
Visai gi priešingai įvykę,Sėjo per šitą “atsparos te-

” kaip tvanas, o;
Jos kentėjusios sios sovietinėmis respub- Suomijoje rado jie tokį są-

jos palai- jungininką, kuris aprūpi-! ketai japonai, nepasirūpinę paskelbti karo, sutorpe- 
priespaudoje, šiandien vėl kiusios savo politišką au- no juos su geriausiais ka- davo tris didžiausius rusų laivus ir keletą mažesniųjų, 
kenčiančios nuo vokiečių tonomiją ir plėtusios kul- riautojais pasaulyje. Bol- 
dominacijos, kurie skaito, tūrines bei socialines įstai- ševikai būtų geriau pada- 
kad slavai, o taip pat ir gas. Vienam pranešime iš rę koncentruodamies ant 
Baltijos tautos < 
žemesnės rasės.

Straipsnyje paminėtas mėnesių nuo įsteigimo so- 
žiaurus Baltijos žmonių vietinės Lietuvos vyriau- 
deportavimas, duodama sybės išlaidos kultūri- 
citata iš laiško, gauto iš n.iams reikalams pakilu- 
Talino, paminima, kad a- s*os ne*- nuošimčių, o 
pie 60,000 lietuvių esą de-1 studentų skaičius viduri- 
portuota į Sibirą, kurių nėse mokyklose ir univer- 
tarpe Ministras Pirminin- sitetuose pakilęs net šim- 
kas Merkys, Užsienių Rei-; nuošimčių, 
kalų

• v

v •

Tai buvo lyg ir išdavikiškas puolimas, bet japonams 
mažai terūpėjo, ką apie tai pamanys pasaulis. Jie no-

pat ir gas. Vienam pranešime iš rę koncentruodamies ant rėjo sumušti Rusiją ir — sumušė. Pasaulis nieko ne
esančios Kopenhagos buvę net pa-j savo pačių apsigynimo ir pasakė, vien pasigerėjo jų narsa ir ryžtingumu. Nuga- 

i sakyta, kad po keturių palikę šitas mažas tautas imtojo nieks nepasmerkia.
iminėtas mėnesių nuo įsteigimo so- ramybėje. Šituo keliu jie Mp<5 nnoširdžiai na^eidauiame ir tikimės, kad

galėjo suklaidindami na-! 
cius, gauti dar dvyliką mė
nesių prisiruošimui...”

“... Kalbėdamas apie i 
smurtą prieš mažas Balti
jos valstybes, laikraštis 
“The Toronto Daily Star”

, Daugybė cituoja pranešimą iš Ko- 
Ministras Juozas naujų teatrų, muzikos ir penhagos, kaci parodytų, 

Vidaus Reikalų'meno centrų ir muziejų jog bolševikai atidarė mo- 
Ministras pulk. Skučas esą buv? atidaryta. įkyklas ir švietimą padarė
išsiųsti į koncentracijos I vedamąjį atsako priverstinu Latvijoje, Lie- 
stovyklas Solovkuose. I “The Toronto Evening Te- tuvoje ir Estijoje. Tuo ga- 

Vokiečių okupacija taip legram” lapkričio 1 dienos Įima patikėti, nes komu- 
pat esanti sunki. Bolševi- vedamajame šiais žo- nistai Toronte atidaro mo- 
kiško teroro įbauginti Bal- Ežiais. » kyklas mokyti tikėjimą į

“Toronto mieste yra lai- Bolševizmą, todėl yra na- 
kraštis, pasiskelbęs mylįs turalu, kad tą patį jie daro 
laisvę ,ir krikščionybę, ku- užkariautuose kraštuose, 
ris atleidžia Rusijai jos Ką jie padarė vienoje tų 
užpuolimus ant Lenkijos valstybių paruošimui ke- 
ir Suomijos, nes tuo ji su- lio ypatingai švietimo rū- 
kūrusi “tarpinę atsparos šiai, buvo nesenai nurody- 
teritoriją” prieš nacius, ta laiške “Škotui” (The 
kuris laiko žiaurų kraujo Scotsman). Valstybė, ku- 
praliejimą “apsivalymuo- rią turime galvoje, yra Es- 
se” dovanotiną, nes tuo ji tija, “nuoširdžiai pasišven- 
nusikračiusi penktosios tusi protestantiška šalis” j

• kolonos, ir kuris mano, ir “priešakinė krikščiony-j

Mes nuoširdžiai pageidaujame ir tikimės, kad 
_ šiuo atveju istorija nepasikartos, t. y., kad laimėtojais 

bus — ne japonai. Amerika tai ne Rusija. Jos jūrų 
ip ir oro laivynas labai stiprus ir moderniškas. Tačiau 

negalima užsimerkti ant to fakto, kad ir Japonijos 
laivynas viens iš geriausių ir jos kareiviai ir jūreiviai 
priskaitomi prie pačios geriausios rūšies visam pasau
ly. Drąsiu, beveik desperatingu puolimu japonai lyg 
nori pabrėžti, kad jie nieko nesibijo. Gal tai gryna des
peracija, bet desperacija visados būna atkakli. Ameri
ka turės labai įsitempti, kad šį karą pilnai laimėti. K.

“Prie to dar galima pri
dėti, — baigia laikraštis— 
kad kai jie buvo išvaryti iš 
tų valstybių, kurias api
plėšė. jie paliko užpakaly
je “pliką žemę”...”
Sovietų Rusijos aukos
“Times - Herald”, išei

nąs Vašingtone lapkr. 21 
d. rašo, kad Rusija pasiel
gusi su Suomija ir Lenkija 
lygiai taip, kaip su Estija, 
Latvija ir Lietuva, kurių 
demokratiniai nusistačiu
sius gyventojus ji žudė ir 

______ r _ ____ . - . ~ ___ w_____ ___________ ^ pavergė bolševizmo tirani- 
Kanadoje tarp dviejų lai- kad Baltijos valstybės tu- bes ir vakarų civilizacijos'kovą prieš laisvę ir religi-Į jos galia.

kraščių kilo įdomus gin- retų būti dėkingos už tai, sargybos stotis”. Bolševi-1 ią”. 1 (Bus Daugiau)

tijos žmonės rodę noro ko
operuoti su vokiečiais, ti
kėdamiesi gauti šiokią to
kią nepriklausomybę. Bet 
dabar jų viltys tam jau 
dingusios. Net ir iš lietu
vių pasirinkti trys patarė
jai rezignavę, protestuoda
mi prieš antisemitinius į- 
statymus.
Bolševikiškos ir naciš

kos okupacijos

kai uždraudė radiją, už
draudė “Salvation Army” 
(Gelbėjimo Armija) veiki
mą, pašalino Y. M. C. A. 
(Young Men’s Christian 
Association) tarnautojus 
ir pakeitė juos bolševikų 
valdininkais, kurie naudo
jo organizaciją bolševikiš
kiems tikslams, uždraudė 
tikybinių organizacijų su
sirinkimus, uždraudė pa
maldas ir tikybos mokymą 
mokyklose, nusavino baž
nyčių turtą, areštavo ir 

j šaudė kunigus, ir vykdė 
į savo įprastu būdu žiaurią

ASMENINE LAISVĖ
II DALIS ’

Mons. Fulton J. Sheen
KUN. J. A. KARALIAUS 
Premijuotas Vertimas

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos 

A. V. Atkočius

Ketvirtasis Žodis-Išdidumas

"Mano Dieve, mano Dieve,
kam mane apleidai".

Ketvirtasis žodis ištartas nuo kryžiaus 
buvo atlyginimui iš didumo nuodėmės. Išdi
dumas yra nepaprasta meilė savo nuopelnų: 
kūniškų, proto arba neteisėtų malonumų, 
kurią įsigyjame begalvodami, jog nėra aukš
tesnio autoriteto kaip mūsų. Išdidumas yra 
išpūsta savimeilė, ji pastato žmogaus piktu
mą į skirtingą vietą — vietą, kurioje Dievo 
nėra; išdidumas iškelia žmoguje jo svarbu
mą ir pasireiškia šiame pasaulyje su savęs 
iškėlimu: “kas aš”. Visos nuodėmės yra blo
gos ydos, tačiau išdidumas save įpareigoja 
net į gerus darbus: kad juos panaikinus ir iš
blaškius. Mes skaitome Šventajame Rašte, 
kad išdidumas eina prieš nupuolimą.

Išdidumas pasirodo daugelyje formų: ate
izme, kuris neigia mūsų priklausomumą Die
vui — mūsų Sutvėrėjui ir galutiniam tikslui; 
mokslu apšviestame puikume, kuris silpnina 
mūsų protą, nes įsivaizduoja, kad viską su
prantąs, ką reikia žinoti; paviršutiniškume, 
kuris teisia kitus pagal jųjų apsirėdymą, iš
kalbą ir kitus dalykus; puikybėje, kuri pašie
pia žemesniuosius, kad įrodžius savo didybę, 
jų obalsis: jie nėra lygūs su mumis; bergž
džioje meilėje, kuri ragina kai kuriuos katali
kus tėvus drausti savo berniukams ir mer
gaitėms stoti į katalikiškas kolegijas, nes jie 
ten susidraugautų su dailidžių vaikais; savęs 
i šs i statyme, kuris pakreipia žmogų ieškoti 
garbingų ir aukštų vietų, kurios yra virš jo 
gabumų; ir dvasios skurde, kuris padaro žmo
gų nepajiegianti doroje pagerėti, nes nenori 
išgirsti apie savo blogybes ir bandyti jas per
galėti.

Priežastis šėtono iš dangaus, o žmogaus 
nuo malonės nukritimo yra išdidumas. Toks 
neteisingas savęs iškėlimas gali tik būti iš
gydytas savęs pažeminimu. Dėlto Jis — ku
ris galėjo gimti dvare ant Tibro upės krantų, 
kaip Majestotui pritiktų, ypač Jam Dievo 
Sūnui — pasirinko gimti tvarte, susuktas 
vystykluose. Prisidedant prie nusižeminimo, 
Jo gimimas pažemintame užsiėmime — dai
ly dystėje; ir dar mažame Nazareto kaime, 
kurio vardas buvo priekaištas didžiūnams. 
Taip kaip ir šiandien tokių yra, kurie pašie
pia žemesniuosius gyvenimo pašaukimus, 
taip ir tose dienose buvo tokių, kurie taip da

rė: argi ne Jis dailydės sūnus? Taip pat buvo 
nusižeminimas Jo darbuose, nes Jis daug 
kartų darė stebuklus pats nesirūpindamas, 
net kur priglausti Savo galvą. Nusižeminimo 
pavyzdį Jis irgi davė Didžiojo Ketvirtadienio 
vakare, tas kuris yra dangaus ir žemės Vieš
pats, apsijuosęs rankšluoščiu, parpuola ant 
kelių, ir su vandeniu mazgoja savo apaštalų 
kojas: “Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, 
tarnas ne didesnis už savo valdovą... Taigi, 
jei aš, Viešpats ir Mokytojas, mazgojau jūsų 
kojas, tai ir jūs turite vienas kitam mazgoti 
kojas”. Galutinai, Jis davė ir nusižeminimo 
įsakymą: “Iš tikrųjų ,sakau jums, jei jūs ne- 
sigręšite ir nepasidarysite kaip vaikai, neį
eisite į dangaus karalystę. Taigi kas tik pasi
žemina kaip šitas vaikas, tas didžiausias 
dangaus karalystėje”.

Bet aukščiausias nusižeminimo laipsnis 
buvo toji mirtis, kurią Jis pasirinko, nes Jis 
save nužemino net iki mirties ant kryžiaus. 
Atlyginti neteisėtumą išdidumą: Jis atsisa
ko Dieviškosios paguodos; atlyginti išdidu
mą: Jis kybantis ant kryžiaus yra išjuokia
mas; atiteisti išdidumo puikybę: Jis priski
riamas prie vagių draugijos; atlyginti turtų 
išdidumą: Jam net pavydėta Jo pačio mirties; 
už kūno išdidumą: Jame ant kryžiaus nebe
liko jokio grožio; už įtakingą draugų išdidu
mą: Jis užmirštas buvo net tų, kuriuos Jis 
išgydė; nuo kovų prieš išdidumo jėgas: Jis 
pasilieka silpnas ir apleistas; už išdidumą tų, 
kurie atmeta Dievą ir Jo tikėjimą: Jis leidžia
si kentėjimų. Dėl savimeilės, netikros laisvės

ir ateizmo: Jis guodžia visus, atiduodamas 
savo Dieviškos prigimties džiaugsmą. Ka
dangi išdidūs vyrai užmiršo Dievą: Jis leido
si sau jaustis bedieviu ir šis jausmas sujaudi
no Jo širdį liūdniausiame Jo visų šūkių: “Ma
no Dieve, mano Dieve, kam mane apleidai”. 
Bet tie žodžiai buvo ištarti sielvartoje, idant 
mums niekuomet netruktų paguodos.

Dvi pamokinančios mintys išvedamos iš 
šio žodžio: 1 savęs negarbinkime, nes Dievas 
priešinasi išdidiems ir 2) garbė randasi nusi
žeminime, nes nusižeminimas yra teisybė — 
vienintelis kelias į tikrąjį didingumą!

Kam būti išdidiems? Šv. Povylas mums 
sako, kad viską, ką turime, esame gavę ir 
kam reikia džiaugtis gautais dalykais. Jei 
mūsų balsas, turtas, gražumas, talentai — vi
si, šie kelia mus į išdidybę, reikia prisiminti, 
kad tie visi daiktai yra Dievo mums suteikti, 
kuriuos Jis gali atimti bent kurią minutę! Iš 
materialinio atžvilgio mes labai mažai esame 
verti. Talpa žmogaus kūno yra lygi: kiek ge
ležies vinyje, kiek cukraus dviejuose gaba
lėliuose, kiek aliejaus septyniuose muilo šmo
teliuose, kiek phosphero 2200 degtukuose, 
kiek magniumo išdirbimui vienos fotografo 
filmos. Iš viso, žmogaus kūnas, chemiškai y- 
ra vertas mažiau nei du doleriu — dėlko žmo
gaus siela turi didžiutis? Dvasiškai mes esa
me daugiau verti nei visas pasaulis: “Nes ką 
padėtų žmogui, jei jis laimėtų visą pasaulį, o 
savo sielaį kęstų nuostolį? arba ka žmogus 
duos savo sielai atvaduoti”. A K 

{Bus Daugiau) .
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Gal būt, šis mano rašinys 
bus naudingas sieloms, ku
rios mūsų audringais lai
kais yra praradusios o- 
rientaciją. Tai bus istorija, 
parodanti, kaip iš tikrųjų 
Dievas nenori nusidėjėlio 
mirties, o nori, kad jis at
siverstų ir gyventų.

Gimęs ir išauklėtas kata
likų tikėjime nežinojau, 
kokį dvasinį ir antgamtinį 
turtą buvau gavęs.

Vos tik įstojau į medici
nos universitetą Pragoję, 
įau pirmame semestre pa-i . » .- . ,* , F j-j ,• ^*, / J siuose užsiėmimuose, ku-tekau 1 dideli filosofių paiikdaVo maža
ginčą, kuri buvo užvedęs laįko f gayo
musų puikusis fiziologas* G «nant siaurinėje A- 
ir filosofas prof. Mares su! <. . . *
filosofu prof. T. G. Masa- 
ryk ir chemiku prof. Bru-!^ * . manQ
nėr. Pastarieji du gynė 
nuomonę, kad žmogus yra -__ . ••.s. • i- - • t. • • pirmieji spiritualizmo tiktai fizinis - esminis P į ameri.
mechanizmas ir daugiau į Wa,d
nieko Siela jiems buvo £ Tie
tiktai filosofine idėja, rea- veikalai man pirmąjį 
liai neegzistuojanti. Ta- Unk ^^5

JhZ" bes Vėliau norėdamas vie- 
šai išreikšti savo dėkingu
mą tam filosofui ėmiau 
pasirašinėti jo vardų ini
cialais R. W.

* * *

Mes, gydytojai, žinome, 
kad akiai,

Domi? . J±

UETL BE “GOOD” —Actor 
Errol Flynn acts nonchalant 
as he leaves court in Los An
geles after promising court 
he’d “never again Strike a 
movie coiumnist,” on whicb 
charge he’d just been hauled 

into the tribūnai

Šis mano menkas rašinys biąu mylėtų ii;jjaecula s<e- 
tegu iškelia virŠumon ma-^culorm ten, kur Jis turi ga
no tvirtą įsitikinimą, kad i 
Dievas nenori, kad nusidė
jėlis mirtų, bet nori, kad 
atsiverstų ir gyventų, kad garbę... 
Jį pažintų, kad Jį vis lą-

muzulmonų ir kitokių reli
gijų paskaitininkai kalbė
jo apie svarbiausią, savo 
religijos objektą ir apie 
skirtingą pasaulio koncep
ciją. Rusijai atstovavo 
prof. N. Arseniew, kuris 
kalbėjo apie mistinį orto
doksijos centrą, t. y., apie 
Kristaus prisikėlųną. Jo 
žodžiai buvo taip pilni vi
dinės ugnies ir mistinio 
karščio, kad viena kibirkš
tėlė nukrito į mano širdį ir 
ją uždegė Kristaus meile.

Dar trūko formalaus grį
žimo į Bažnyčią. O tai įvy
ko 1925 m., Šventaisiais 
Metais, čekoslovakų kata
likų kelionės metu į Romą. 
Ir aš vykau drauge su jais, 
norėdamas pamatyti ir pa
sigėrėti krikščionybės lop
šiu ir įsitikinti nenutrau
kiamu ryšiu, jungiančiu 
pirmųjų amžių Bažnyčią 
su dabartine Romos Kata- 
ikų Bažnyčia. Tada grį
žau formaliai į Bažnyčią, 
komoje praleidau laiką lyg 
toks neofitas, karštai ste- 
jedamas senovinę Romą. 
Šių jausmų vedamas ap
lankiau Šv. Petro, Šv. Po
vilo, S. Maria Maggiore ir 
kitas bazilikas. Vatikanas, 
Koliziejus, Katakombos 
saliko manyje gilų įspūdį. 
Dalyvavau Kanados jėzui
tų kankinių beatifikacijo
je. Atrastoji pokylių salė 
carališkuose Morkaus Klo- 
dijaus Hermes rūmuose su 
šūkiais į Šv. Petrą ir Povi
lą mane giliai sujaudino. 
Grįžau iš Romos lyg nau
jai atgimęs. Visus savo į- 
spūdžius ir mintis sura
šiau savo knygoje “Atgi
mimas per Romą”. Joje aš 
energiškai stojau už mano 
tautos ir viso krašto grįži
mą į katalikybę ir Romos 
kultūrą. Beveik su prana
šišku pramatymu pasisa
kiau prieš vis didėjančią 
anglosemitizmo įtaką mū
sų krašte ir veltui nurodi- 
nėjau, dešimčia metų ank
sčiau, tos įtakos pavojų, 
kuris vėliau realizavosi 
Munchene.

1927 metais birželio mė- ; 
nesy turėjau pirmą progą 
pamatyti Konnersreuthe į- 
tikinančius katalikės mis- 
tikės Teresės Naumann 
fenomenus. Tada atidėjęs 
į šalį visąs kitas studijas 
pasidariau stigmatų gynė
ju ir Nukryžiuotojo Kris
taus apaštalu. Lyg vado
vaudamasi logika, susipa
žinęs su stigmatizuotosios 
Teresės Neumann kančios 
vizijomis, pradėjau domė
tis Kristaus kančios ženk
lais, išlikusiais ant garsios 
Torino senienos, Šv. Dro
bulės.

Per paskutinį savo apsi
lankymą Torine kalbėjau 
su Kun. Caiazzi apie Kris
taus palaidojimą. Besigin
čijant apie Išganytojo ko
jų patepimą, kurį atliko 
šv. Marija Magdalena, iš
girdau iš jo šiuos puikius 
žodžius: “Kristus už visus 
jam parodytus meilės ak
tus tūkstanteriopai atsily
gina, kaip patepimas Be- 
tanijoje yra minimas visa
me pasaulyje”.

Taip pat ir mano meilė 
Jam, po tiek daug mano 
vargingo gyvenimo klaidų, 
liko apdovanota begaline 
Jo dovana: galimybe pasi
nerti studijose apie Jo 
Kančią, apie Šv. Drobulę, 
pažinti ir įsimylėti į Jo pa
trauklų Veidą, į tikro Žmo
gaus - Dievo veido majes
totiškumą.

garsaus vokiečių filosofo 
grafo Hermann Keyser- 
ling, kuris propagavo gilią 
buities fiizologiją. Jis bu
vo ne tiktai gilus žinovas 
Vakarų filosofijos, bet taip 
pat ir visų okulistinių Ry
tų filosofijų ir todėl jis ga
lėjo giliai nušviesti įvai
riausias mūsų epochos 
problemas. Jis, iš prigim-

tobulas viename garsiame 
romane aprašyto gydytojo 
ateisto tipas.

Tačiau keliaudamas, 
kaip laivo gydytojas, po į- 
vairius pasaulio kraštus ________________o____
studijavau su dideliu įdo-;ties metafizikas, sugebėjo 
mumu įvairias religijas, perkelti problemas į žmo- 
šventyklas, apeigas, litur- gaus psichę, nušviesti ir 
gijas, filosofijas, rytų pa- išspręsti jas. Jo filosofija 

!įpročius ir tt. Kitų stiprių buvo menas. Save garsioje 
- įspūdžių turėjau per dve- knygoje “Keliaujančio fi

losofo dienraštis” nepri
lygstamu būdu sugebėjo 
palyginti begalines krikš
čionybės vertybes su viso
mis rytų doktrinomis, ku
rias aš buvau kultivavęs, 
ir parodyti krikščioniškų-

vvvy
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Amerikoje, dviejuose Bal
kanų karuose ir įvairiau-

LEWISTON BUICK COMPANY |
C. L. CURTIS, Prez. ir Vedėjas

Pardavimas — BUICK — ir Patarnavimas
287 Main St. (Kampas Sabattus St.) Tel. 2480 j

LEWIST0N, MAINE
Skyriai: Portland, Augusta, Waterville, Bath

—»■ ■ - ■ * A -  ------------- .------------ ... ... . ■ ,« .Z- .

i menkoje ir pasaulio karo j jų vertybių pranašumą ir 
įmetu, mirčių ir kentėjimų!nemirtingą vertę. Tokiu

būdu jis labai paveikė savo 
skaitytojus ir sekėjus. Jis 
nagrinėdavo ir visas taip 
vadinamas okulistines ir 
metąpsichines doktrinas, 
kurias jis išaiškindavo su 
labai giliu psitno J ogi sko
mu. Dėl šitos aplinkybes 
aš tapau Pragos Spen- 
mentalinės Metapsichikos 
Draugijos sekretoriumi ir 
išdėsčiau jo idėjas savo 
knygoje “Pasineriu į gyve
nimo gelmes”.

Tuo laiku aš buvau labai 
_____________________ kuri buvo apa- susidomėjęs šventųjų bio- 
nomi vokiečių mokslininko Įr Pas^ul V®1 P^^^ė-jgrafijomis ypač dėl jų išo- 
prof. Dresich eksperimen- šviesa yra kenks-arinių fenomenų. Taip pat
tai, kurie buvo sudavę mir-^11^' ^aip lygiai pasielgė įr kUn. Bosko gyvenimas 
tinį smūgį visoms toms te-Įr dieviškasis Mokytojas buvo man versme super- 
ori joms, kurios pirmavo Įr Gydytojas. Jis mane; normalaus ir supernatura- 

šaukė prie_ savęs per jvai-j jaus studijoms. Ir taip man 
atėjo . gajVą mintis pastu
dijuoti tokius faktus E- 
vangelijoje, Apaštalų Dar
buose ir Šv. Povilo laiškuo
se. Tačiau visas tas kny
gas aš norėjau skaityti iš 
graikiško originalo.

Tada įvyko manyje ne
paprastas dalykas: nors 
jau buvau pamiršęs tiek 
daug dalykų, gimnazijoje 
išmoktų, tačiau iš graikų 
kalbus nieko, net ir rečiau- 
sio aoristo, nebuvau pa
miršęs. Tada naudodama
si puikiu Gemoll graikų- 
vokiečių žodynu pradėjau 
skaityti šv. Povilo laiškus 
malonioje graikų kalboje.

Neskubėjau skaityti: ap
masčiau beveik kiekvieną 
žodį to neperviršijamo tek
sto, pasaulinės literatūros 

1922 metais visai pripuo- šedevro, kuris vadinasi 
‘ i Testamentu.

UKUU luuauAiuc mcju, ^-|Veikalai man pirmąjį 
liai neegzistuojanti. Ta-|imnllUa 1inb br.lvlz“£ 
čiau ir tais laikais (t. y., 
mūsų šimtmečio pradžio
je), kada gamtos moks
luose viešpatavo materia
lizmas, pozityvizmas, mo
nizmas ir tt., prof. Mares, 
vitalizmo ir dvasinės rea
lybės gynėjas, nugalėjo. 
1902 metais dar nebuvo ži-

i

irinių fenomenų. Taip pat

taip pat politikoje ir sočia- . . .
liniame gyvenime, o ypač rĮausias pusiau tei-
marksizme. Jaunuoliu bū-.^n^s’ neaiškias, tamsias, 
damas buvau tapęs karštu 
visų tų klaidingų ideologi
jų propagandistu.

Aišku, pirmosios šito 
maištingo materializmo iš
vados mane dar negreitai 
privedė prie apostazijos. 
Pamažu pamažu dariausi 
vis didesniu indiferentu, 
kol pasiekiau tokį pilnutinį 
ateizmą, kad net visiškai 
užmiršau visas maldas: — 
Tėve mūsų, Sveika Marija 
ir tt. Labai uoliai ir akty
viai dalyvavau 1906 me
tais Pragoję Laisvosios 
Minties kongrese. Buvau 
toks nuoseklus ateistas, © 
kad, kai 1910 metais vos kuris maloniai ėjo pasitik- 
kelios minutės mane, ser- ti savo nuoširdaus ieškoto- 
gantį plaučių uždegimu, jo. 
beskyrė nuo mirties, likau ' 
šaltas ir negalėjau galvoti’lamai man teko dalyvauti’Naujuoju 
apie Dievą. Buvau, žodžiu, l Pragoję vienoje paskaitoje'Pripratęs žiūrėti į dalykų

I

kurie randasi hinduizme, 
mokytame ir paprastame 
budizme, laotaizme, kon- 
fucijonizme ir tt.

Išsilaisvinti iš materia
lizmo varžtų, į kuriuos a- 
nais laikais buvo patekęs 
visas medicinos mokslas, j 
man padėjo spiritizmo, o- 
kultizmo visose savo kate
gorijose ir praktikose, stu
dijos. Tačiau Dangiškojo; 
Tėvo akis jau maloniai ste
bėjo klaidingus kelius ko
votojo, kuris iš pirmutinių 
tamsybių pamažu ėjo į 
skaisčią Saulę: į Kristų,

I
I

ruošęs neapsakomą džiau
gsmą: stebėti veidas vei
dan majestotišką Jo Veido 

Išvertė A. S. 
(D-ją)

,.y

SMAGU MELSTIS 
Iš Geros Maldaknygės

"Darbininkas” siūlo šias maldaknyges 
už labai nupigintą kainą:

DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro vige
liai, 192 pusi...... ...... .. ..... ......................... . .... .....

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro virieliai, 
384 pusi......................... ’............................ ..........

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, speciafe vaikams 
maldaknyge, tinkama prie Pirmos 9v. Komuni
jos, tikro kolenkoro virieliai, miiių maldos i- 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraitai, 254 
pusi........................ ....... ....... . ........... .......... ...... ..

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos
ir lankstūs viršeliai; apvalūs kampai ..............  $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minUti 
apdarai __________ _________ '...................... ......

MALDŲ RINKINĖLIS, balti cefaloidimai virtoHai
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 

su kabike ................. ............ ..................................
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 

555 pusi....................     —....
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro virieliai,

raudoni kraitai, 384 pusi...... ........ .......... . ......... 65c.
VYRAI BROLIAI, speciali vyrai 

phHnktos gražiausios maldos, 
n< popiera, juodi kolenkoro vi

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS

"DARBININKAS
366 W. irSactway, So. Boston, Mass.

35c.

65c.

50c.

$1.50
90c.

$1.50

$2.50

*fa

imš .maldaknyge,
MlkM labai pto-
IriilM......... ...........$1.30

. 20c.

B į esmę ir eiti prie giliausios
I prasmės pažinau stebuk- 

;; i lingą žmogaus kalbos pas- 
! !| laptį. Ir iš tikrųjų žmogaus 
< >ikalba yra vienas iš di- 
j; I džiausiu jų pasaulyje ste- 
!; i buklų, kurio visiškai ne* 
I i j gali išaiškinti pozityvio- 
;• ! sios, racionalistinės ir ma- 
| į terialistinės teorijos. Tai

i

i

• v

Narragansett Ale Ruppert's Beer and Ale
“Visuomet Matomas Gerose Draugystėse”

PRISTATOMAS
EĄSTEBN. W CpBPpRATED

Grand Trunk Yard Telefonas 4790

Llemston, maine

ĄTHERTON FURNITŲRE COMPANY 
“Pilnas Pasirinkimas Baldų”

| Simmons Produktai — GIeijwood Dalys
į 220LisbonSt. Tel. 2050 Lewiston, Maine

beveik su visa savo buities 
identifikacija. Reiškia gal- ; 
voti širdimi.

Tame skaityme begalinė ' 
Dievo malonė palietė švel
niai mano sielą, kai milži
niškas Šy. Povilo genijus, 
pilnas Šv. Dvasios, man 
parodė lašas po lašo visą 
neapsakomą Kristaus pa- ! 
slapties lobį. Neaprašo
mas džiaugsmas, antgam
tinis skonis buvo begalinė 
Dievo dovana man varg
šui, kai ėmiau versti savo 
privačiam naudojimui šv. 
Povilo laiškus.

Nežinau kodėl pradėjau 
versti laišką Galatams, 
nors nežinojau, kad tai pir
mas ir pagrindinis laiškas, 
kuriame galima pajusti 
aukščiausiąją mistiką ir 
visą tą ugnį bei karštį, ku
riuo degė Doctor genijum, 
kurio antgamtiškai ap
šviestas ir sustiprintas 
genijus nešė visai senajai 
kultūrai Evangelijos ir 
Nukryžiutojo Kristaus ži
nią. Šv. Povilo žodžių įta
koje lėtai keitėsi mano sie
la, kol pagaliau manyje 
pasiliko vienintelis troški
mas: surasti laiko inter
pretuoti vartojamos kal
bos žodžiais giliąsias gel
mes ir nepasiekiamas vir
šūnes tos mistikos, kuria 
buvo persisunkęs Vas elec- 
tionis, kuris labiau už vi
sus turėjo Kristaus pilny
bę.

* ♦ ♦

Tuo pačiu metu su dide
liu stropumu studijavau 
pagoniškųjų misterijų 
doktriną. Jos, nors ir jose 
yra labai karštų Dievo 
troškimų, nesugeba su
laužyti prigimties užtvan
ką ir leisti įsiveržti į žmo
gaus gyvenimą amžinajam 
ir antgamtiniam gyveni
mui, kurį suteikia Žodis, 
tapęs Kūnu dėl mūsų. Plo
tino, Proklo ir Jambliko 
neoplatonizmas taip pat 
buvo mylimu tuometinių 
mano studijų objektų. Ne
oplatonizmas, kuris turėjo 
daug įtakos į Šv. Augusti
no atsivertimą, buvo taip 
pat naudingas ir mano grį
žimui į tikėjimą.

Taip pamažėl aš pasi
ruošiau tapti kataliku ir 
grįžti į Motiną Bažnyčią, 
kurią su tokiu lengvapė
diškumu buvau apleidęs ir 
kurią dabar taip sunkiai į- 
vairiais keliais eidamas 
buvau iš begalinės Dievo 
malonės atradęs. Tai įvy
ko 1924 metais Darmstad- 
te grafo Keyserling Išmin
ties Mokyklos kongrese, 
kuriame buvo atstovauja
mos beveik visos religijos. 
Žydų, protestantų, orto- 

katalikų, budistų,

v •

• v

tikra Dievo dovana, nes 
mokančiam skaityti sielos 
apšviestomis akimis at
skleidžia visas slaptas sa
vo esmės paslaptis.

Dėlto ne tik kiekvienas 
žodis, bet taip pat ir "kiek
viena Šv. Rašto raidė yra 
labai svarbi, kai skaitoma 
širdies apšviestom akim 
arba kai suprantama, ką 
reiškia Dieviškojo Mokyto
jo žodžiai: klausykite ir su
praskite. Tas “ supras ki
tę w (syniemi) yra punc- 
tum saliens: taigi, supras
ti ne diskursyviai, bet in
tuityviai, suprasti giliau
siąją prasmę, substanciją, 
gryną ir paprastą esmę. 
Syniemi reiškia suprasti doksų,

* • .

Atsilankykite pas

FREESE'S
užkviečiame jus, kad padarytumėte tą žygį 

ir atlankytumėte Penktosios Avenue

Didumo krautuvę pačioje Maine širdyje.

Bangor Gas ugnį Co

BANGOR HOUSE

BOSTON FURNITURE COMPANY

174 Main St. TeL7321 Bangor, Maine

H. C. CHAPMAN HOTEL CO., Savininkai 
Kainos nuo $lSo iki $6.00 — Europiškas planas

Puikiausia vieta pavieniams ir Bankietams

f 188 So. Main St. Tel. 4-8137 Waterbttry, Gt.
• fa *. • t >- v

Kroehler’o Puošnūs Baldai — Kelvinator led-dėžės 
Magee Virtuviniai Reikmenys — Zenith Radijai 

ir įvairūs Namų Baldai

><
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Antradienis, Gruodžio 9, 1941

Vokietijos! iš PatikimU asmenų. Buvę

namų buv. savininkai gali y10*5 ^dįs 
, - ... ..... . r»nirn T,a iki

Vokiečiai Valda Bolše- sės ginčijamos, arba jeigu 
vikų Nacionalizuotus buv. savininkai gyvena už

Namus Lietuvoje

nurio pa.

skirs tokiems namams lai- K1U/- 
kinus valdytojus. 1940 m. 
spalių 31 d. nacionalizuotų

namų savininkas yra iš-iVoms’

-I____ JJ1- FMM1M U 1 •

LDSKU0PŲ 
SUSIRINKIMAI

Vokietijos ribų, tai butų 
i biuras tokiems namams j 

• Per Kauno radiją buvo* svkiria laikinus ^valdytojus' 
perskaitytos 
generalinio komisaro išlei
stos taisyklės apie nacio
nalizuotų namų valdymą. 
Pagal tas taisykles, nacio
nalizuotiems namams val
dyti steigiamas specialus 
namų biuras, kuris pa-

namų savininkai turi tei
sės nemokamai naudotis 
butų, nurodytų jiems na
mų biuro. (Privačiai gau
tos žinios rodo, kad namų 
savininkai turi mokėti 

‘nuomą lygiai, kaip ir visi 
Butais gali naudo

tis asmenys, sudarę nuo- 
’ mos sutartį su biuru. Nuo- 

“i nustatomas 
biuro. Laikinasis valdyto
jas rūpinasi namų užlai
kymu, mokesčių įnešimu, 
atskaitomybe, pinigų į- 
plaukimu ir tt. Nuoma pa
naudojama: žemės mokes
čiams, viešoms rinklia- 

kitokioms rinklia- 
vežtas bolševikų, tai namųjvoms> nam« Pataisymui ir 
valdytoju skii 
nors iš artimesnių gimi
nių. Žydai ir komunistai 
negali būti skiriami namų 
valdytojais ,o taip pat as
menys pasižymėję nedrau
ginga Vokietijai veikla. Jei į

būti skiriami laikinais sa
vo namų valdytojais. Jei 
nacionalizuotų namų savi
ninkas yra miręs, tai laiki
nuoju valdytoju gali būti 
paskirtas įpėdinis, įrodęs 
įpėdininkystės teises. Jei

s kuris t- t- Pini£U perteklius įne- 
’ šamas butų biurui.

<
Laikinieji valdytojai at-į 

siskaito prieš butų biuro 
vedėją kiekvieno mėnesio į 
15 d. Klausimai ir ginčai 
dėl namų nuomojimo 

negalima surasti buv. na-į sprendžiami butų biuro, 
mų savininko, ar jei jo tei-- Šios taisyklės neliečia na-

• v

apie tremtinius gali turėti’ 
tik Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Tuo tarpu Lietu-' 
voje atsiradę nesąžiningų !
žmonių, kurie savanaudiš-'nį. gruodžio 21 d., mokyklos 

p. p. įvyks 
dinčias šeimas ir pasakoja LDS 6 kp. metinis susirinkimas 
joms apie tai, jog jie SU-j kurį kviečiame LDS narius-es 
šelpę ištremtuosius ir pan? dalyvauti su visa šeima. Po šio 
Tie pasakotojai turį pasi-* susirinkimo bus, taip sakant, 
sekimo, ypač provincijoje. (narių susipažinimo “party” —• 
Buvo atsitikimų, kad to-,bus draugiškas, darbininkiškas 
kie išnaudotojai buvo SU-j vakarėlis, kuriame atsilankiu- 
gauti melagystėje; visos šieji nariai - narės bus pavai- 
jų istorijos pasirodė išgal- sinti užkandžiais ir kitais daly- 
votos ir nesąžiningos. To- kais dykai. Nuoširdžiai kviečia, 

melagius patariama me visus dalyvauti. Būtų gera,

H art for d, Conn. — Sekmadie-
--y,--- ----- -------------- ------ ------------------- -f. o---- --------------

kais sumetimais lanko liū-'kambaryje, 1 vai. 
J' * * * * _ • — 1- • ' . rAz-, Z» 1 . .

kius U---v 
sugėdinti ar perduoti į po
licijos rankas.

PIRK APSIGYNIMO 
TAUPYMO BONUS 

IR ŽENKLUS

!

LOS na- 
duokles 
o kurie 

už šiuos,

Kanados kariai pakviesti Jungt. Valstybių įvykusiuose manievruose 
Wateree River, South Carolina, seka kalnų oro atakos žvalgų manievrą.

kad šiame susirinkime 
riai užsimokėtų savo 
už ateinančius metus, 
dar esate skolingi ir
taip-gi prašome sykiu užsimo- 

: keti.
I I 

K. Kaip aš galiu gauti di-' 
džiausią grąžinį, investuotą į 
Apsigynimo Taupymo bonus. į

A. L;................................
pilną laiką (10 metų) ir gausi 
grąžinį (sumą už atpirktą bo- 
ną) 33 ir trečdalis Procento'metjnis 
daugiau negu esi investavęs’ vi 
pirkdamas boną.

K. Kuo aš galiu pagelbėti 
savo sūnui, kuris išvyko į 
kariuomenę?

A. Jūsų sūnus turi būti 
aprengtas, pavalgydintas 
ir tinkamai apginkluotas. 
Tam reikalinga daug pini-Į 
pymo bonus ir pagelbėsi 
valdžiai, o tuo pačiu ir sa
gų. Pirk Apsigynimo Tau- 

I vo sūnui.
K. Aš norėčiau turėti re

guliarias įeigas, kai aš pa
sensiu. Ar tai gali būti pa
daryta, perkant Apsigyni-

A. J. Pateckis, Sekr.

Ncuark, N. J. — Sekmadienį, 
gruodžio 14 d.. 1 vai. p. p. (tuo- 

>aiky k kiekvieną boną jau p0 mįšjųj gv jurgį0 drau- 
- - ‘.gijos salėje. 180 Nejy York A-

- - - |ve., Newark įvyks LDS 14 kp.
i metinis susinimmas. Prašome ----- ----! ■ 
visų narių dalyvauti. Taipgi 
primenu, kad šiame susirinki
me užsimokėtumėte savo duok
les už organą “Darbininką”. 
Užsimokėjusieji gaus dovanai 
gražų religiško turinio kolendo- 
rių dykai. Visus nuoširdžiai 
kviečiu. z

Jonas Daukšys, Sekr.
 t

mų, kurie priklausė uždą- Provieniškėse ir kitur. Jis’ 
rytoms politinėms organi- užsiminė apie randamus 
zacijoms, istorinės vertės dabar kapus su bolševikų 
namų, o taip pat užimamų nugalabintais ir slaptai 
Lietuvos valdžios organų, užkastais lavonais Klebo-! 
Dėl namų, užimamų vokie- niškyje ,ties Sargėnais, Vi- 
čių valdžios, būsiančios lijampolėje, 
taisyklės paskelbtos 1 
liau. Šios taisyklės galioja užtinkami dabar ganyklo- ""komisaro 
nuo spalių mėn. 15 d. ~~GEORGE T. SPRINGER COMPANY į

70 Metų Teisingos Prekybos Jubiliejatai 
Laikrodžiai - Diamontai - Sidabriniai Reikmenys

515 Congress St. Tel. 3-2449, Portland, Maine

nuo

Šiame Banke jūsų indėliai yra apdrausti įstatymais, kurie 
veikia šioje Maine valstybėje

WATERV1LLE SAVINGS BANK
182 Main St. Waterville, Maine

x.------------------------------------------------------------------*

Wateryille, Maine
APSIDRAUDIMAS i

SPRING BROOKICE & FUEL COMPANY
Ledas - Anglis - Malkos - Koksai - Alyva kurui

12 Sanger Avė. Tel. 8 Waterville, Maine

į THE THOMAS LAUGHUN COMPANY

Taip Šeimininkauja 
Naujieji Okupantai—

• “Deutsche Zeitung im 
Ostląnd” aprašinėja, kaip 
dirba vokiečių komisaro 

. Laik- 
kad be pa- 

jo štabo 
ir vieno refe

rento, įstaigoje dirbą dar 
i trys vokiečių valdininkai 
ir trys moterys. Tuo tarpu 
darbo esą tiek, kad jo už
tektų 120 žmonių. Su įstai
gos lankytojais tenką kal
bėtis beveik išimtinai per 

i vertėjus, nes ypač ūkinin- 
• Per Kaunb radiją kai- kai -nemoką nei žodžio vo-!

• 1 1 > • T 1 * • v l

apie IX-tą jį §įauiiuose įstaiga, 
ve- fortą ir kitur. Tokie kapai pasteįj

se, krūmuose, senkapiuo- viršininko
se. Aukų Lietuvoje užtin
kama kur kas daugiau, ne
gu ankščiau buvo spėlioja- 

Publicistas Al. Merke- ma-
įi

Bolševikų Teroras

I

I

mo Taupymo bonus?
A. Taip. Jei jūs pirkaite 

reguliariai bonus už $37.50 
kiekvieną mėnesį, tai po 
dešimties metų jums bus 
išmokama reguliariai po 
$50 mėnesiui.lis laikė paskaitą “Bolše

vikų teroras Kauno apy
linkėse”. Toje paskaitoje 
buvo nusakytas baisiau-' 
sias žudynių ir kankinimų1 
vaizdas, kurio pasaulis ne- bininkas Talmantas laikė kiškai. Lankytojus prieš-j 
matė nuo senovės krikš-! paskaitą tema “Valykimės kambaryje išklausinėja 
čionių persekiojimų metų.'nuo bolševikinių kalbinių1 lietuvių policininkai, ku-į 
Kaunas ir jo apylinkė bu-į dulkių”. Prelegento žo- rie, pafyrę apie iškeliamą' 
vo tarytum pavirtę cirko1 džiais, bolševikai vos spė- reikalą, siunčia pas atitin-į 
arena pagoniškoje Romo-; jo įkelti savo koją į Lietu- karną vokiečių valdininką.; 
je, kur viskas paplūdo ' vą, kaip tuojau pradėjo Ypač daug lankytojų pra-į 
krauju, šį kartą lietuvių tempti ant savo kurpalio šą leidimo keliauti gele-

Cinkeliais, nes keliai esą; 
naudojami vokiečių ka
riuomenės reikalams. Lei
dimai keliauti geležinke
liais esą duodami tiktai 
tuo atveju, jeigu kelionė 
atliekama kokiais ekono
miniais sumetimais arba 
ypatingam reikalui esant. 
Taip pat daug lankytojų 
prašą kortelių drabužiams, 
avalynei ir panašioms 
reikmenims nusipirkti.

Vadinas, policininko uni- 
tybinė alaus darykla buvo formoje pastatytas lietu- 
pavadinta ‘Raudonoji pra- vis gali tik paklausti atvy

kusį interesantą lietuvį' 
pas kokį vokišką poną 
siųsti, o jau malones dali
na “ponų rasės” nariai.

• Lohse išleido įsakymą, 
pagal kurį vokiečių ka
riuomenės reikalams gali 
būti rekvizuojamos patal
pos žmonėms, gyvuliams 
ir kariniams įrengimams 
patalpinti. Už patalpas 
būsią atlyginama.

Lietuva Valosi Nuo 
Bolševikinių Dulkių

'» WISEMAN FARMS į
GRIETININĖ ŠALTAKOŠĖ 5

Oxford St., Tel. 3400, Lewiston, Maine
Skyriai: Bath — Brunswick — Augusta — Rumford

K

nepripažinusių bolševikų ir lietuvių kalbą. Jų pas- 
viešpatavimo ir nusisuku- tangos neliko be pasek
siu nuo ištiestos jiems mių. Kalba pasijuto smar- 
kruvinos Stalino rankos.

Prelegento žodžiais, Kau-jkams lietuvių kalbos gry-
kiai apdarkyta. Bolševi-

PORTLAND RUBBER CO.

259 Middle St.

NEW ENGLAND RUBBEB FLOORING CO.

Portland, Maine

ir

ne buvo daugiausia raudo- (numas nei jos dvasia visai 
inosios armijos, todėl čia'nerūpėjo. Jie priveisė to- 
siautė pats baisusis tero-J kios nesąmonės, kaip 
roras. šlykščiausias kalė-; “kompartija, apkom, val- 
jimas buvo Kauno IX-ta-;kom” ir panašius “žo- 

jme forte. 1 
merą buvo įrengta valsty-'kų pavadinimus, bolševi- 
bės saugumo departamen-Įkai mėgo primesti jiems 

“raudonumą”, pav.: vals-131-151 Fore Street Portland, Maine
Telefonai 3-1791 arba 3-1792

Geležiniai Reikmenys dėl įvairių dalykų, taipgi išdirbinėja 
įvairias plienines ir žalvarines dalis

Ofisas ir Dirbtuvė:
Kankinimų ka-, džius”. Pakeisdami fabri- RICE & MILLER CO.

I

i

|

ĘASTMAN - KELLEHER COMPANY, Ine.
F. J. KELLEHER, prez. ir ižd.

6 — PONTIAC — 8 Parduodam ir Patarnaujam

Independent ir Haymarket Sq. Tel. 7279
BANGOR. MAINE

PRODUKTAI IŠ MEDIENOS

t

“Savaday”. lėkštės užkandžiams ir šaltakošei 
“Chi-net” gražiai padirbtos lėkštės užkandžiams 

Materijolas pokavimui kiaušinių įjungiant 
“Pad-flat” ir kombinuotas “Filler Flats”

.J<5 žį - . ii.. . ' I r:

WAĮ§RY*LE. M£INE

"Paprus" Popierinės Lėkštės

Keyes fibre Company

X

I
to požemyje. Daugiausia 
išvežta lietuvių 1940 m. 
liepos mėn. 12 ir 13 dieno
mis ir šiemet birželio 15 ir 
16 dienomis, kai bolševi
kai išsiuntė vagoną su 
tremtiniais 
Tuo didesnė 
buvo 
kams 
Kaune 
šuoliai

Pirmąją sukilimo dieną 
pasislėpė Kauno kalėjimo 
prižiūrėtojai ir daug poli
tinių kalinių gavo pabėgti. 
Tačiau tokių “laimingųjų” 
buvo vos saujelė. Toliau p. 
Merkelis pakartojo jau pa
skelbtas žinias apie Kau
no sukilėlius ir jų aukas, 
apie žudynes Aukštojoje 
Panemunėje ir kt. vietose, 

i Sunku net atvaizduoti, ko- 
' kį stačiai zoologinį žiauru- 
Įmą parodė bolševikai. Vė- 
'liau buvo surasti lavonai 
fšu atplautomis ar nukapo
tomis kūno dalimis, su iš
plautomis širdimis ir plau
kiate ir tt. Prelegentas su
iminėjo masinius sušaudy 
' mus Palemone, Zapyškyje,

švaistė’. Atsirado fabrikas 
“raudonojo spalio” ir pan. 
Šalia barbariškų sutrum-

— lietuviais, ipinimų ir “raudonumų”, 
neapykanta bolševikai primetė lietu

vių kalbai ir grynai rusiš
kų pavadinimų, pav., ver- 
palit, kolchoz, sovchoz ir 
t. t. Pakeitė ir gatvių pa
vadinimus. Lietuvoje iš
kabos mirgėjo nelietuviš
kais pavadinimais ir žo
džiais. Žiaurus lietuvių 
kalbos gadinimas, mat, į- 
ėjo į rusų veikimo progra
mą: Kremlius norėjo pri
mesti kuo daugiausia dar
kytų ar rusiškų žodžių ir 
nustelbti vietinę kalbą, ki
taip tariant, pamažu pri
pratinti kitataučius prie 
rusų kalbos. Dabar kiek
vieno lietuvio šventa pa
reiga šalinti tuos žodžius 
iš laikraščių ir knygų. Kal
bos grožis pasireiškia kaip 
tik jos grynume ir todėl bolševikų 
visų lietuvių pareiga sau- mų, galima įsivaizduoti.tų 
goti ir ugdyti savo kalbos nelaimingųjų^ vargus i ir j 
grynumą.

SttHfcrovirtiMfcai ir Retailcriai pristatytojai 
Statybinė medžiaga — Dengimui plytelės

Durys. Langai. Rėmai. Dažai. Sportiški dalykai, šautuvai, 
Žuvininkystės reikmenys.

Broad St. Tel. SS61 Bangor. Maino

parodyta bolševi- 
birželio 22 d., kai 
pradėjo veikti nar- 
- partizanai.

t
i

h

• Per Kauno radiją buvo j 
perskaitytas dienraščio ‘Į 
Laisvę’ straipsnis “Nebū- 

’kime langvatikiai”. Straip-į 
snyje sakoma, kad apie 
lietuvių ištremtuosius į 
Rusiją bendrai nieko neži
noma. Sprendžiant iš to, 
kaip su jais buvo elgtasi 
Lietuvos 
kemšant 
gabenant 
atskirų

kalėjimuose, 
juos į vagonus 
iš Lietuvos ir iš 
pasprukusių iš 
nagų pasakoji-

Finansųok Savo Naują Automobilį Per 
Šį Banką

Bangiu. Maine

Esame pasirengę suteikti skubų, pilną finansinj patar
navimą, perkantiems bet kokios išdirbystės automobilį. Tas 
duoda progos pirkti už pinigus.

Išmokėsite paskolą mėnesiniai arba savaitiniai.
Nėra reikalo būti šio banko klijentu. Kreipkitės pas mus, 

duosime visas informacijas.

Eastern Trust and 
Banking Company

lt
i

- —> . - . pa
kančias. Tikriausių žinių įg^.

2 Stote St.
e 1 •

* 4 >
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SOCIALĖS APDRAUDOS VALDYBA 
PATARIA DARBININKAMS KASMET 

PATIKRINTI SAVO SĄSKAITĄ

Socialės Apdraudos Val-,šyti valdybos tyrinėti da- 
dyba nori kreipti visų dė-'lyką ir pataisyti klaidą, 
mėsį į socialės apdraudos-Valdyba sako, jog klaidos^ 
įstatymo parūpinimą, ku- įvyksta, kuomet darbda- 
ris nustato keturių - metų viai su savo raportu nepa
laiką darbininkams patik- žymi sąskaitos numerį, 
rinti savo sąskaitas. Po ke- arba kuomet sąskaitos nu
turiu metų laiko nebus ga- meris klaidingai užrašy- 
lima padaryti permainų tas. Kartais darbdaviai ne- 
socialės apdraudos sąskai- žino, jog jie turi raportuo
tose. Patartina darbinin-ti algas ypatingo darbinin
kams su sąskaitos nume-ko, arba nepaduoda pilnos 
riais peržiūrėti savo sąs- sumos, arba algos klaidin- 
kaitą (account) nors sykį gai nukopijuotos.
į metus. Nesunku tą dary-’ Nors daug klaidų neį- 
ti. Darbininkas gali prašy-'vyksta, sako valdyba, ge- 
ti valdybos jam pasiųsti riaus iš anksto apsižiūrėti 
pranešimą, kiek algų pri-ar algų kreditai tvarkoj, 
skaičiuota prie jo sąskai- ir ar jos sutinka su savo 
tos. Specialės kortelės pa-skaitlinėms, nereik laukti 
rūpintos tam tikslui, jas kol keturių - metų laikas 
galima gauti iš Socialės išsibaigia, kada nebus ga- 
Apdraudos valdybos visų Įima atitaisyti.
ofisų. —

Kuomet darbininkas su- minkai, 
laukia pranešimo apie jo; tos kortelę 
algų kreditus iš Valdybos, 
jis turi palyginti tas skait
lines su savo laikomu re
kordu, ir jeigu pasirodo 
kokia klaida, galima pra-

■ Todėl tegul visi darbi-i 
kurie turi sąskai- 

nuo 1937 m. 
prieš pabaigą ateinančio 
gruodžio mėnesio patikri
na savo algų kreditus, po 
gruodžio pabaigos bus 
pervėlu. FLIS.

CIVILINIO APSIGYNIMO ĮSTAIGA 
IŠLEIDŽIA DVI KNYGUTES

Dvi knygutės — viena dia, Civilinio Apsigynimo 
su nurodymais visiems,'Įstaigos direktoriaus, pa- 
kurie tik nori prisidėti gaminta po daugelio viso- 
prie savo apylinkės apsi- kių tyrinėjimų, ir išleista 
gynimo programos, ir ki- tikslu, jog “kiekviena apy- 
ta, išdėstydama ženklus ir linkė Jung. Valstybėse tu- 
pareigas 15 apsigynimo(rėš tikrų nurodymų, pagal 
tarnybų — ką tik Civilinio kuriuos savo piliečiai ga

iš- lės įsteigti centralinę vie
tą, kur visi asmenys, ku-1 
rie nori prisidėti prie savoNurodymų knygute, pa- „, r?, u t / sajies apsigynimo, galėsgal mayoro F. H. La Guar-! ... . r. ®.,_____ ___________ _____ , j nueiti ir atlikti tam tikrą

’darbą arba galės sužinoti,; 
PASIUUOSUOK NUO kur kokiam nors ypatin- 

MUSKULU SKAUSMO ^.!larbui gali prasila’

Apsigynimo įstaigos 
Įeitos.

NUO NUGAROS - 
. IR STRĖNŲ 
£ SKAUDĖJIMO i 
i-

RED CROSS 
PLASTER

NAUDOJAMA PER VIRS 50 METŲ 
PARDUODAMA VAISTINĖSE 

flcfiurtn

• v

v •

apie 
paduoda

5 1*

Gera proga pirkti brangias dovanas pigiai

NUOLAIDA

t>^~RBINt»?KA8

I

$10 — 20 pigiau

-F-—r*

vyras 
sėdė- 
mėn.

kitais

Įvairių modelių rašomo
sios mašinėlės

. . i visiems j

įvairias
Airi

Knygutė 
tarnybas 
Raid Wardens, Auxiliary 
Police, Bomb Squads, Au- 
xiliary Firemen, Fire Wat- 
chers, Medical Corps, Res- 
cue Squads, Nurses Aidės 
Corps ,Staff Corps, Mes- 
sengers, Drivers’ Corps, 
Emergency Food and Hou- 
sing Corps, Decontamina- 
tion (poison gas defense) 
Corps, Demolition and 
Clearance Crews, ir Road 
Repair Crews.

Direktorius La Guardia 
sako, “Kiekvienas sveikas 
pilietis turi prisidėti prie, 
Jung. Valstybių apsigyni 
mo. Bet koks užpuolimas 
ant šios šalies privalo rasti 
kiekvieną pilietį prie jam

I

Elektriški Daiktai Kalėdoms
Dabar galite mūsų krautuvėje rasti la- 

; bai platų ir įvairų elektriškų daiktų pasirin- 
[ kimą, vėliau gali to nebūti, nes greitai daly- 
! kai išsiparduoda. Taigi, dabar yra laikas 
; pirkti Kalėdų dovanas.

K
Dabar mūsų krautuvėje galite gauti 

elektriškus dalykus nupigintomis kainomis. 
Pirk Kalėdų dovanas iš elektriškų dalykų, 
kurie yra labai naudingi.

8

BROCKTON EDISON C0.
:

i ■ ’ 1

Prieškalėdinis "Darbininko" Krautuvėje
IŠPARDAVIMAS

g W7,|
in II 't ' -dAR ui A

Westinghou$e Šaldytuvas

Buvo $135.00 Dabar $100.00

Įvairių modelių radio 
$5. - 20. pigiau

;fcr- «

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway South Boston, Mass.

Laiškas Iš Vokiečių Okupuotos Lietuvos
Antradienį, gruodžio 2 d. me, kad Gerb. Skaitytojai sivaizduoti. Spėjo išvežti ke

is Baltimore, Md. prisiun-1 galėtų dar geriau įsitikin- liasdešimts tūkstančių lietuvių, 
tė “Darbininko” i ...............
jai gautą laišką iš Lietu-'nų jų 
vos, kurį žemiau

redakci-(ti koks buvo baisus raudo- Atvažiuodavo čekistai su žy- 
j rėžimas Lietuvoje, dais prie namų paima ką nu- 

talpina-! Neabejojame, kad ir vo-| matę buvo ir vežė į stotį. Veža- 
—---- j kiečių rėžimas nėra leng-'mi žmonės, moteris ir vaikai

paskirtos vietos, pilnai ap- vas įr malonus, bet apie verkė, plaukus draskė nuo gal- 
sipažinusį su pareigomis taį žmonės negali rašyti, vos, bet niekas negalėjo jokios 
ir pasiryžusį pildyti savo Prisiųstas laiškas buvo vo-' pagalbos suteikti. Traukiniuose, —r,c, nnrioioon+ nnvn ' , . v. - .-1 . I _ - „ __  ___ą-__  x__pareigas, nepaisant pavo- kiečių cenzūros atidarytas'atskyrė vaikus nuo tėvų, žmo- 
•in or Irrt lri+r»” i—_ r>^ą. 44 IZonrAMiiA-

darbams gi jame nieko nėra
ir patikrintas. Bet kadan-'nas nuo virų ir tt. Vagonuo-

, prieš se sukimšdavo po kelis tūks- 
prisirengimas ir vokiečius, tai jį praleido J tančius žmonių, žmonės troško.

jų ar ko kito”.
i “Kaikuriems
i rimtas ]
prasilavinimas būtinai rei-, Laiškas rašytas spalių 2 šaukė nesavais balsais. Tokioj 
kalinga. Asmenys, kurių d. m. Gautas Baltimore,i baimėj, teko išgyventi apie 2 
darbas šaukia kooperavi- j^d. lapkričio 28 d. Pašto savaites. Kai išgirdom krentant 

imą su kitais, f ~~ - - 1....................................
į tikrą ženklą ant rankovės.
Narys prie šitų patarnavi
mų prisirašys ir bus pri
siekdinti vietinės apsigy
nimo tarnyboje ir savano
riai tarnaus, nemokamai”.

i Galima gauti tas knygu
tes iš Civilinių Apsigyni
mo ofiso vietinių skyrių.

FLIS.

nenukentėjau, nors Alfonsui bu
vo gana karšta ir galėjo visai 
liūdnai baigtis. Visi tebetarnau
jame, Alfonsas tebėra kariuo
menėj Vilniuje. Mes kiti visi 
Kaune.

Rašau tą, bet pati netikiu, kad

skaitėme, kad ir Anelės 
buvo bolševikų suimtas, 
jo kalėjime ir birželio 
žiauriai nukankintas su
kaliniais. Gal rašo ir Jūsų laik
raščiuose apie visus tuos žiau
rumus. Mes likome tų žiauru
mų nepaliesti, žodžiu tikrai ste- gausite. Rašykit ir Jūs mums, 
buklingai, nes pinklės visiems j Bučiuojam visus tenai, 
buvo parengtos. Nuo karo irgi Seserys ir Broliai.

BURLINGTON CO-OPERATIVE MILK 
PRODUCTS COMPANY, Ine.

Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė
Guernsey Pienas ‘A’ laipsnio—Sviestas—Sūriai 

Kiaušiniai — Groseriniai dalykai

187 South Winoski Avė Telefonas 1115
BURLINGTON, VERMONT

NEVINS AUTO CO,
Oldsmobile and Pontiac

Lawrence, Mass.

REDWOOD FURNITURE COMPANY

324 East Main St. Tel. 3-3107 Waterbury, Ct.
(Netoli Malūno)

INCORPORATED
Baldai Geros Rūšies

GREENFIELD S FARMERS* 
CO-OPERATIVE EXCHANGE

Off Deerfield, Greenfield, Mass.

BROCKTON SAUSAGE MFG. CO.

370 N. Montello St., Brockton, Mass. Tel. 1606

FITCHBURG SAVINGS BANK |
A Mutual Savings Bank «

745 Main St. Fitchburg, Mass.

Office Telephone 6951

BROOKSIDE DAIRIES, Ine.

Pasteuryzuotas Pienas ir Grietinė 
Pristatytojai First National Krautuvėms

į THE PACIFIC COAL Ine., COMPANY
COAL AND FUEL

į 994 South Water St., 49 Brook Street

Yard Telephone 6952

— r I

turės tam ženklai ir antspaudos vo-r pirmas Vokiečių bombas prasi- 
kiškos. ! dėjus karui, visiems pasidarė

į Rašo* I^P len^a, tada pajutome iš-

i Brangieji,
Senai begavome iš Jūsų bet- 

kokių žinių, bet taip pat ir Jūs 
iš mūsų. Gal pagalvojat apie , imliuos. įiezauuiucisj, itaip uau 
mus, kad gyvųjų tarpe ir nebe- i j§vežė labai daug i
šame, bet ačiū Visagaliui, visi 
tebesame gyvi ir kol kas sveiki. 
Galėjo atsitikti, kad būtumėm 
atsidūrę kur Sibiro dykumose, 
bet karas pas mus viską išgel
bėjo. Pergyvenome sunkų laiką, 
teko turėti daug baimės. Sunku' 
'viską aprašyti, o Jums viską tąY^ laikraSčiuose bus pa. 

patiems to nepergy- sjęe)Įjtos pavardės, kurių tarpe

z

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BŪDU

* Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skau
da galvą, nėra energijos, palengvin
kite sau šiuo modemišku būdu — 
kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga vidurius liuosuojanti kramto- 

| ma guma pagelbės švelniai, bet tik- 
■ rai, išvalyti vidurius. Milionai žmo

nių naudojasi FEEN-A-MINT. Pa- 
kraYntykite FEEN-A-MINT einant 
gulti — sekantį D^ą tikrai jausite 
palengvinimą ir vėl jausitės puikiai. 
Visai šeimai pakelis kainuoja tik

-----------^^IBc

Dl;/I

sigelbėjimą. Jei nebūtų prasi
dėjęs karas 22 birželio, tai po 
vienos - kitos dienos būtų ir 

,‘mus išvežę, tada būtų ir mūsų 
likimas nežinomas, kaip dau- 
_ __ _ ir 
kalėjimuose nukankino mūsų 
gerų pažįstamų dėl kurių visi 
pergyvenome. Norime ir Jūsų 
paprašyti, sako, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius daug žino 
apie išvežtų lietuvių Rusijon li
kimą. Pasekite spaudą, gal ku-

suprasti. ] 
venus. Dabar, kada tas praėjo 
atrodo, kad buvo sapnas ir taip 
panašiai. Prie bolševikų turė
jom daug baimės visą laiką, bet 
baisiausia buvo birželio mėn. 
kada pradėjo masiniai vežti

paieškokit šių pavardžių: Na- 
įrakas Antanas, inžinierius Ru
dys Pranas. Varkalaitė Baltru- 
šienė Antanina. Vieną kitą vo
kiečių kariai randa jau užimto-

lietuvius Rusijos gitanon -Si- « N ™tose ir »tvež*
biran afJU. TuoBj«^zdus ap- .Lietuvon, bet apie kitus niekas 
rašyti negalima. Jums sunku į-'jokių žinių neturi. T *11—jokių žinių neturi. Laikraštyje

85 South Leonard St., Waterbury, Conn.
z

Telefonuokite 4-4839 dėl pristatymo į namus
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'vietines žinios
e

ŽINUTES

Gruodžio 4 d., įvyko sklandus 
ir pelningas Lietuvai gelbėti 
koncerto rengėjų susirinkimas. 
Pirmininkui advokatui A. Jan
kauskui atidarius susirinkimą, 
protokolo raštininkas A. Ivaška

-------------------------------------------------------------*

perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą. Artistei pagerbimo 
vakarėlio raportą išdavė Dr. 
Kapočius ir Dr. Mikalionis. Ko
optavę kun. K. Jenkų ir kitus 
asmenis į savo komisiją dakta
rai tęsią vakarėlio darbą toliau.

DAKTARAI

THIS YEAR

DEFENSE Bonds* Stamps

PROYIDENCE. R.I

L. Kunigaikščio Gedi
mino 600 metų mirties 
sukaktuvių minėjimas.

r

Lietuvis Dantistas
A. L. Kapočius

517 E. Broadway,
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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutarti)

“KALĖDŲ SVEČIAS”

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. Kiburts
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.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

PARSIDUODA 11 kambarių na
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)

kiekvieno mūsų parapijos šei
mos nario yra šventa pareiga 
paaukoti metams $1.00. Jis bai
gia paminėjimą visiems nuošir
džia padėka.

Po gražaus paminėjimo sve
tingas klebonas pakvietė kalbė
tojus ir svečius linksmam įspū
džių pasidalinimui pasistiprinti. 
Klebono lietuviškas vaišingu
mas paliko svečiams gražius 
prisiminimus.

Spec. Koresp.

Labai mažai kolonijų šias 
garbingo kunigaikščio 600 m. 
mirties sukaktuves dar pami-į 
nėjo, todėl Providence lietu-; 
viai Naujajai Anglijai yra tik
ras pavyzdys. Minėjimas įvyko 
gruodžio 7 d., sekmadienį, 4 va
landą p. p. į paminėjimą žmo
nės pradėjo rinktis 
nes šiandien visi 
minėjimas kuo tai 
nis. iškilmingesnis 

Lapkričio 24 d., sukako mums pirmiau.
Paminėjimą atidarė vietinis 

Federacijos skyriaus pirminin
kas E. Čioeys ir pakvietė kleb. 
kun. J. Vaitekūną paminėjimui 
vadovauti. Kleb. kun. Vaitekū
nas nuoširdžiai pasveikino visus 
susirinkusius ir pakvietė vietinį 
Šv. Kazimiero parapijos chorą. 
Po Lietuvos himno, choras, va
dovaujamas jaunos energingos 
chorvedės, p-lės L. šervintaitės,! 
sudainavo gražiai keletą lietu
viškų patriotinių dainų. Po cho
ro dainų kalbėti pakviečiamas 
Marianapolio profesorius, rašy

tojas J. Vaičiulaitis, kuris gra-

PADĖKA

~ PSKBĮNINKKB
Jankauską (Young), Antaną
Kneižį, Namaksienę, R. Jušką, 
K. Šidlauską, p. Antanėlytę, B. 
Barauskienę, Marijoną Kilmo- 
niūtę, E. Kuderauskienę, Adv. 
Joną Grigalių, Evą Marksienę, 
Juozą Savicką, E. Navazelsky- 
tę, A. Pinelį, V. Ivanauskienę, 
Mortą Kraunelienę, p. Majaus- 
kaitę, “Darbininko” adm., 366 
W. Broadway, adv. J. Cūnio ofi
se, 414 W. Broadway, K. V. 
Petreikio krautuvėje. 314 E. 8th

Susirinkime pasirodė daugiau gt
naujų darbuotojų. Prašosi dar- _________
bo. Gauna iš ponios B. Cūnienės gv Petro lietuvių par. bažny- 
tikietų pardavinėti. Klausia ko- į1Oje §v Teresės Novena įvyks-
kiuose distriktuose juos parda- ta antradienį, gruodžio 9 d.,1 
vinėti. Nuspręsta eiti pas savo < 
pažįstamus, pirma. Po tam, par
duoti, kur ir kam galima. Tikie- 
tus pardavinėjant, renkami 
koncerto rėmėjai ir aukos Lie
tuvos gelbėjimui. Aukotojams 
teikiamos kvitos ir ženkleliai.
Tikietų pirkėjams ir rėmėjams 
duodami tik ženkleliai.

I

Ponia M. Gailienė padeda 325. 
už penkis jos gautus rėmėjus. 
Sakė, kad dabar šis labdaringas 
darbas jai labai sekasi. Ji ima 
gana plačią teritoriją. Sekdami- 
šią darbščią ponią perduoda 
daug pinigų iš savo darbuotės 
kun. Virmauskis, ponios Petrei- 

1 kienė, Bematonienė, Cunienė, 
Marksienė, ir k.

Įsirašo į rėmėjus: draugijos 
Tretininkai, Amžinojo Rožan- kalba, kurią pasakė kun. Jen-' 
čiaus, Šv. Vardo, ir Moterų Są-jkus, sodaliečių dvasios vadas, 
jungos kuopa, ponai Zaleckai,1 Kalboje pabrėžta kilnieji soda- 
Pateškai, Pašakamiai, Bušma-'I 

j nai, Čaplikai, ponas S. Mikalio- Nekaltos Marijos ir dievotumo jung. Valstybių karo tamybo- ei jas, o Barborytei Tamošiūnai-į 
j nis, p. V. Skudris, panelė Mary- vaisiai.

Lithuanian atvaizduotos gražiais meno pa- rimas, jjg garbingai paleistas iš 
ponia Mare. Le-j veikslais, iš Marijos gyvenimo tarnybos. Bronius Kontrimas 

paimtais. yra sūnus real estate ir insu-
Pasveikinimo žodį tarė veikli rance pardavėjo p. Bronio Kon- 

pirmininkė Adelė Masiulytė. trimo- Yra ved?s P- °- Jasiony- 
Sodaliečių dainininkių būrelis Norwoodo.

— panelės A. Grabijoliūtė, M. t 
Grilevičiūtė, O. ir M. Sinkevi
čiūtės, vadovaujant muzikui R. 

‘Juškai, sudainavo keletą liau
dies dainelių.

Užkandžiai, pačių sodaliečių 
pagaminti, skanūs pyragai, me-' 
niški tortai netik alkį numalši
no, bet ir akį patenkino savo 
dailumu.

7:30 vai. vakare. Kun. Justinas 
Vaškys, pranciškonas. kuris Ketvirtadienį, gruodžio 4 d.,’ 
pasišalinęs iš Sovietų raudonų- 4 vaL P° Piet^ Marijos Vaikelių dvidešimts metų vedybinio gy- 
jų okupuotos Lietuvos atvyko į draugijėlė turėjo savo pamal- venimo. Ta proga mūsų mylima 

das ir susirinkimą. Draugijėlei giminaitė " “
vadovavo kun. Abračinskas.

iš anksto, 
žinojo, kad 

ypatinges- 
negu kada

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

surengė “surprise” 
vakarienę ir sukvietė mūsų arti
miausius draugus ir gimines: 
iš Norwood. — ponus V. N. Ku- 
dirkus ir E. A. Dalalius; So. 
Bostono — J. K. Razvadaus- 
kus, S. E. Razvadauskus, P. E. 
Razvadauskus, P. K. Tamošiū
nus, P. A. Tamošiūnus, Jr.. Z J 
O. Boreišus, M. Balčiūnienę, Sj 
Barusevičių, A. Zaleckį, P. Ta
mošiūną, B. Rauplį, P. Čiurbu- 
lėną, G. Medžienę, J. Mešlį. Gi 
ponai Nevierai buvo viso to po- 
kilio toastmasteriu ir gaspado- žiaj apibūdino L. K. Gedimino 
riais. Už visas pasakytas kai- nuopelnus Lietuvai, ypatingai;

BW _ bas ir linkėjimus, ypatingai už iškeldamas jo diplomatinius ga-
Gf|ZO 1S Kariuomenes dovanėles reiškiame giminišką bumus. Po kalbos scenoje pasi- 

---------- draugišką širdingą ačiū. Taip rodo Unksmučių jaunųjų lietu-, 
.......................................... Pereitą Penktadienj. gruodžio pat Albinutei ir Jonytei ir Ne- vaičiu būrelis _ tai_ Donios t j 

licijos idealai, prisirisimas prie 5 d grįžo į namiis. atitarnavęs vieraitėm už gražias deklama-' ... - ....... ....  .............................. o r -r .vaskienes žinoma jaunųjų gru
pė iš Bostono. Jaunieji žaviai

šią šalį, sakys pamokslus.

SODALIETĖS PAGERBĖ 
MOTINAS

Šiuo metu visi vaikučiai labai 
susidomėję “Kalėdų diedu
kais". Mūsų draugijėlė, supras
dama mažųjų troškimus, nuta
rė surengti prieškalėdinį paren
gimą, kuris įvyks gruodžio 23 
d., pobažnytinėje svetainėje.

suprato ir aiš-' Parengimo programą sudarys 
gilų savo dukrelės vaidinimas — “Kalėdų Svečias” 

ir prisirišimą. 1

Dievo Motinos Nekalto Prasi
dėjimo šventės išvakarėse, Šv. 
Petro parapijos sodalietės su
ruošė šaunią arbatėlę savo mo- 

Į tinoms pagerbti. Tą progą kiek
viena motinėlė 
kiai matė 
meilės jausmą 
Susirinkusiųjų suskaityta virš

>
dviejų šimtų.

Programa prasidėjo įžangine 
kalba, kurią pasakė kun. Jen-!

ir dovanų dalinimas. Vaikučiai 
š visus nuoširdžiai kviečia tą va

karą atsilankyti.
Nepamirškite mūsų mažųjų.

Lietuviškas Viešbutis

Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

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

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšie* 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadvvay,
So. Boston, Mass.

tė Jankauskaitė,
Furniture Co., 
mežienė, daktarai Jurkonis, Mi- 
kalionis, Galinis, Kasparas, Sey- 
mour, kun. K. Urbonavičius, 
Kapočius, advokatai — Jankau
skas, Gailius, Grigalius, Cunys 
Irving Kogas 31.00, Luois Bud- 
ra 31.00 ir King’s Shoe 50c.

Pirmininkas dėkoja visiems 
už darbavimasi. Prašė atsivesti 
daugiau darbuotojų į sekantį 
susirinkimą, gruodžio 16 d., 8 
vai. vak.

Visos tos mintys buvo sargentas Bronius L. Kont- tei už paskambinimą pianu, o! 
labiausiai dėkojame pp. O. ir A.'išpildo lietuviškus tautinius šo- 
Nevieram, K. Tamošiūnienei ir
E. Razvadauskienei ir savo dūk-; jų pačių valdomiems muzikos

kius ir deklamacijas, pritariant

Sveikiname sugrįžusį kari
ninką!

relėm už gražų prirengimą ir 
patarnavimą prie stalų. Mes tu
rėsime Jus visus minty per il
gus metus,

instrumentais — pianu, akor- 
dionu, smuiką ir kanklėmis.;
Žiūri ir žaviesi jaunųjų gestais. 

Jonas ir Sofija Glineckai. sumanumu ir energija. Pasisu-

ūueen Ann Laundry

7-11 Ellery St., 
So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajimame ir pristatome 
į namus dykai.

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, 
Mass. Antra gatvė nuo Ashmont 
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)

Gruodžio 7 d., tapo pakrikšty
ta duktė Felikso ir Onos (Obu- 
kevičiūtės) Jankunavičių vardu’ Gražūs verduliai sudarė tik- 
Janina. Kūmai buvo Vytautas ^ arbatėlės atmosferą ii suža- 
Pėža ir Elzbieta Obukevičiūtė. I dino moterėlėse malonius prisi- 

■. minimus savo brangiosios Lie-
Koncerto bilietus galima Pirk-!tuvos 

t ti pas sekančius asmenis ir se- 
i kainnRP viptns^- i “Siuntė maneĮ Marijoną Gailienę, A. Baro- Į “Motinėlė brangioji” 

lytę, L. Kniupienę, Anna Pet-iA 
chel (Pečiulienę), A. Mikalio-i 
nytę, Griganavičių, F. Petrei-; 
kienę, Svilienę, Bernatonienę,' 
Mašidlauskaitę, Mary Martinai- ? 
tę, D. Kiburytę, Mrs. Reed, Adv.

• Taip pat šiomis dienomis grį
žo į namus atitarnavęs J. V. ka
ro tarnyboje p. Mykolas Mark
sas, p. Marksienės, veikėjos Šv. 
Petro parapijoj sūnus. Sveiki
name!

e

Giliukingas 
Medžiotojas

Pereitą ketvirtadienį, 
džio 4 d. Maine valstybės

Draugijų Valdybų Adresai

motinėlė” ir 
sudainavo 

solistė panelė A. Grabijoliūtė.
Po dviejų jaukių valandėlių 

motinėlės ir dukrelės išsiskirstė 
su linksma, pakilusia nuotaika.

Visą tvarką vedė sodalicijos 
valdybos narės — Panelės 
Masiulytė, M. Kleponytė, 
Martusevičiūtė, B. Grimaitė, 
Kybartaitė.

I 
j i

A.
A.
A.

nsu-, 
ki į šalį ir matai džiaugsmo afca-i 
ros rieda iš kaikurių žiūrovų a-j 

i kių. Kas pasakys, kad tai ne- 
; kilnūs idealai, kurių siekia po- 

Kai kas gali juokais pa- nja ivaškienč su savo jaunai- 
sakyti, kad nosis reikalin-!sjajs. j<ad taj ne tėvynės meilė, 

grožiui, nes ji juk vei- jęUrį diegiama jaunučių širdyse, 
į. do centre. Įsivaizduokite Palydėjęs jaunąsias lietuvai-

i

KAM REIKALINGA 
NOSIS

žmogų be nosies.
Nosis yra ne vien tik 

daugiau ar mažiau smai-( 
las kupstas veido vidury, 
su dviem skylutėm. Nosies; 
viduje yra svarbus sudė
tingas tuštymas, kurs jun-

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogu dengejas

Sodewall Stut Mstai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių ižsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

I

gruo-,
miš- giasi su kvėpuojamąja ger-

kuose p. T. P. Jackevičius, gyv. kle. Tą tuštymą skiria į i 
65 G St., So. Bostone, pp. Vlado dvi dalis pertvara. Šoninė-! 
Jakštų žentas, nušovė 400 sva- se sienelėse yra sudėtingi' 
rų eini. Parsivežęs į So. Bosto- nelygumai, vadinamosios 
ną, pavedė Vlado Jakšto mar- kniauklės; jų yra trys. No- 
ketui, 308 W. Fourth St. paka-'sis yra pradžia kvėpuoja- 
binti parodai ir paruošti mais- mųjų takų. Pro nosį turi-' 
tui.

Jeigu kas norėtų paragauti el
nienos, tai užeikite pas p. Jakš
tą.

tęs kregždeles, pakviečiamas 
kalbėti Dr. Brolis Rakauskas iš 
Marianapolio. Šis kūno ir būsi-, 
mas sielų gydytojas sustiprina I 

jvisus klausytojus sumaniais pa-į 
tarimais organizuotis į Liet. 
Katalikų Federaciją ir siekti, 
gražių, kilnių idealų — dirbti' 
tautai, gyventi Dievui.

Po šios gražios kalbos padaro
ma pertraiįKa ir rinkliava Lie-, 
tuvos Gelbėjimo Fondui. Su-; 
rinkta 341.40.

Paskutiniu kalbėtoju pakvie-1 
čiamas “Amerikos” redakto- l į

įrius, L. K. Federacijos C. vai-j
dybos pirmininkas, J. Laučka.'

1 r I■ Jo skambi .aiški argumentuota 
kalba kaip plieno kardas perve

South Boston Garage

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

iigrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

GRABORIAI

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS 8VC.

Pirmininkė — Eva Markslenft,
625 E. 8th St., So. Boston, Mare.

TeL So. Boston 1298 
▼ice-Pirmininkė — B. Gailiunienė, 

8 Winfield, SL, So. Boston, Mass. 
ProL RadL — Ona Ivaškienė,

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutfe,

4115 Washington St., Rosiindalė,
TeL Parkvvay 2352-W. 

Iždininkė — Ona Staniuliūtė, 
105 West 6th SL, So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Kasos GI.—Marijona AukžtikalntenA 
111 H SL, So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės dm nmtoknlu raiktininke.

*V. JONO EV. B L. PAtALPINU 
DRAUGUOS VALDYBA

Pirmininkas, Juozas Svagždys, 
601 6th SL, So. Boston, Mass.

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera, 
16 Winfield SL, So. Boston, Maaa

ProL Ražt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. RašL Aleksandras Ivaška, 
440 E. Sixth SL, 8o. Boston, Mass 

iždininku* Vincas Zaleskas, 
613 E. 5th SL, So. Boston, Masą 

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 Winfieid SL, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491 
R 7th SL. Sc Boston. Mare

Valgomų Daiktų Krautuvės

■i.

Į
i

I

I

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

:■ Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue

* Telephone COLumbus 6702.
29 Savin Hill Avenue

Dorchester, Mass.

Paritins Markei

P. Baltrušiūnas - p. K lingu, Sav.

7Š3 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Našlaitynui
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 našlaitynui, Elmhurst, Penn. Ateidami į šį vaka
rėlį paremsite labai gražių artimo meilės darbą.

I
Įžangos į svetainę nebus. Tiktai 250 už 25 

'penny sale' tikietukus. Tame vakarėlyje 
bus išleista laimėjimui trys dovanos.

Rengė jos nuoširdžiai kviečia visus 
: kuodcaitliRęiattsiai

me kvėpuoti ir tas kvėpa
vimas yra labai svarbus 
sveikatai. Oras, eidamas 
pro sudėtingą nosies rui
mą, išklotą gausiai krauju kiausytojų širdis ir uždega 
aprūpinama gleivine, su- .....
šyla, priartėja prie žmo- ’ 
gaus kūno temperatūros; Į d^bt7°ir gyventi 
o jei oras yra per sausas 
sudrėksta. Nosis pradžioj;

,— prieangyje yra plauke-i 
lių, kurie sulaiko stambes- 

’ nes dulkes. Smulkesnės 
< dulkės prilimpa prie nosies 
'gleivinės, kuri yra visuo
met drėgna. Tos dulkelės į

‘su gleivėmis pašalinamos, negero kvapo, nevalgome 
j Taip apsaugojamas jaut- blogo, sugedusio maisto.
rus svarbiausias kvėpavi- Dar vieną uždavinį turi 
mo organas — plaučiai. ' nosis — priduoda mūsų 

Pro nosį turime kvėpuo- balsui aiškumą ir savotiš- 
ti ir dirbant, net pailsus, kūmą (avd., tembrą). Juk 
Burna yra valgymui, o ne neretai žmogų pažįstame j 
kvėpavimui. Pro ją kvė- iš balso, jo dar nematę. Čia 

; puojant greitai gauname prisideda nosis ir nosiary- 
; anginas, gerklės uždegimą ’ klės ruimų formos. Jei no- 
: . ... sis užgulta, sloga — glei-i

vinė užbrinkusi, mūsų bal-

į

i 
jas, sekant didįjį Lietuvos ku-į

! nigaikštį Gediminą, pasiaukoti,; 
i dėl tavęs Tė

vyne.
Pasibaigus kalboms nuoširdų' 

dėkingumo žodį taria pats vie
tos kleb. kun. J. Vaitekūnas, I 
primindamas, kad susirinkimai' 
bus šaukiami dažniau ir kad

veiksnių. Visi šalinamės

I

ir kitų susirgimų.
Kitas svarbus nosies už

davinys yra uoslė. Uoslė sas pasikeičia ir jau kal- 
■gvarbi ne ujalonumui, o bantis telefonu gaĮi paša-’ 
kad apsaug^Šf^mogų nuojkyt, kad serga sloga iš —, 
kenksmingų žalingų jam balso.

S. Barasevičius ir Sūnus
Seniausias šios Valstybės 

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

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

TeL COLumbia 2537

CASPER
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.

O. A. Zalatskas F. E. Zaletskau
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną Ir nakt| 
Koplyčia iermepinM dykai 

NOTARYųįt^IC 
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2608

I
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MARIANAPOLIO ŽINIOS

d.,

syklinga lietuviška kalba pade
klamavo apie D. L. K. Gedimino 
įsteigtą miestą “Vilnius”, — 
Maironio.

Po to kun. J. Kuprevičius pa
sakė kalbą apie Gediminą, pa
brėždamas, kad visuomet gali 
būti didvyrių, kurie savo dar
bais atneštų visai tautai daug 
gero. Ir kurie nepajėgia tai pa- 

’ daryti, gali kitiems padėti to 
pasiekti. Be to, jis pažymėjo, Į 
kad šiais laikais panašus toks 

’ didvyris buvo a. a. kun. J. Na- 
* viekas, kuris Marianapolį įkūrė 
lietuvių studentams visos Ame-

D. Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino Minėjimas

Šių metų gruodžio mėn. 1 
Marianapolyje buvo suruoštas
vakaras 600 metų D. L. K. Ge
dimino mirties sukaktuvėms 
paminėti. Programą suruošė 
Marianapolio kuopos studentai, 
o daugiausia pasidarbavo kuo
pos pirmininkas stud. J. Navic
kas.

7 valandą vakaro visi studen
tai profesoriai, seselės, svečiai- 
susirinko i kolegijos didžiąją. įjįį 
salę, kur buvo papuošta D. L.I 
K. Gedimino paveikslu, pieštu* Kun- J- Kuprevičiui baigus, 
stud. E. Amšiejaus, Amerikos, stu^- K. Page gražiai pagrojo 
Lietuvos ir Marianapolio vėlia- fleita du dalykus, akompanuo- 
vomis. Salės išdekoravimu dau- Jant broliui J. Baniui, 
giausia rūpinosi brolis A. Čepą- Visų gerai žinomas ir myli
ni5. įmas 1// -

Vakaras prasidėjo malda, ku- kus» iškilminga kalba prabilo 
šią sukalbėjo TT. Marijonų pro- aP*e Gediminą,

kalbėtojas kun. dr. J. Star-

prilygindamas 
vincijolas kun. Dr. K. Rėklai-‘tuos Iaikus su dabartine Lietu
tis. Po maldos stud. J. Navic- vos padėtimi ir pabrėžė, kad ne 

tik prieš 600 metų buvo didvy
rių, bet yra ir šiandien, ir juos 
po kelių šimtų metų taip pat 
minės kaip šiandien minime Ge
diminą.

Dr. A. Rakauskas, MIC., trum
pai apibudino Gedimino naTsu-

kas pasakė karštą įžanginę kai-, 
bą, paaiškindamas, dėl ko va-' 
karas suruoštas ir pabrėždamas į 
keletą minčių apie Gediminą. 
Po to, pakvietė stud. J. Stoškų 
vadovauti vakarui.

Stud. J. Stoškus pasveikino' 
vakaro dalyvius ir vakarą vedė J9 sumanumą, ir patarė vi- 
šia tvarka.

Gerb. TT. Marijonų provinci
jolas, kun. Dr. 
pasveikino vakaro rengėjus, ve-j 
dėjus ir visus dalyvius, linkė
damas viso geriausio pasiseki
mo šiam vakarui.

Po to, stud. Miltonas Starkus 
paskaitė Brazdžionio eilėraštį: 
“Kunigaikščių Miestui”.

Gerb. kun. - M. Urbonavičius, 
svarbiausias šio vakaro kalbė
tojas, skaitė paskaitą apie D. L. 
K. Gediminą. Labai Įdomiai, is- 
toriškai apibūdino Gedimino 
darbus, jo karus su priešais, ir 
kiek gero jis padarė Lietuvos 
valstybei.

Po paskaitos stud. V. Eidintas 
padeklamavo Maironio eilėraš
tį — “Trakų pilis”.

Tada vėl stud. M. Starkus 
karštai, energingai, gražia tai-

Phone 1181

Jis laitai nau
jas! Bet iš tos 
pat giminės, 
puikus laimėt p 
tarp bile ku- * 
riu kitu! . . . 
Kaip Old 
Gold’s puiku* 
mas laimi 
tarp cigarety, 
kad dabar Ims 
tai naujo tapo 
pridėta!

f

HARTFORD. COHN.

P. Lorillard Company 
—founded 1*60

liai

;. y , 3
H®*
Ma r •

fe: 11 S

*Tai La takia’.
(La-ta-ky’-a)- brangu
labai skoningas Rytinio

"S“
eikia kaip “pneskonibJis v suteikt rūkytojams 

visai naują, puike
sni cigareto skoni! 
Tatai užtikrina, 
Old Gold’s sande- 

Latakijos
Amerikoj.

«-
NEW HAVEN, CONN. ?

________________

------- .-------  - .... . -------- - . .
vienyjimo katalikų ’kp. ($5);į 
Šv. Cecilijos choras ($1); iš 
Tariffville Gyvojo Rožančiaus ] 
dr. ($11); iš Manchester Gyvo-! 
jo Rožančiaus dr. ($10); nuo 
Sesučių vienuolių Pranciškie-' 
čių gautas sveikinimo telegra- laidotuvės jvyko lapkričio 28 d.,

*1

!>

PADĖKA

Mirus mano mylimai 
a. a. Anielei Šukienei,

žmonai 
kurios

mas; taip pat telegramas Tek
lės Mitchell’ienės, Nashua, N. 
H. Programa buvo sekanti: dai
navo Ona Vailionienė, Al. Terai- 
la, Juzė Maciuškaitė, Valerija 
Kaunietytė, Matas Kripas; kal
bėjo ir sveikino Prelatas Ambo- 
tas, kunigas Kripas. kunigas 
Vilčiauskas, Kunigas Pankus ir 
daug kitų. Vakaro vedėju buvo 
Jonas Mončiūnas.

noriu širdingai pareikšti savo 
dėkingumą vietiniam klebonui 
kun. E. Gradeckiui, kun. M. Ci- 
bulskiui, Hartford, Conn., kun. 
Ražaičiui, Bridgeport, Conn., 
kurie atnašavo šv. Mišias. Ačiū 
giminėms, draugams ir pažįsta
miems už skaitlingus gėlių vai
nikus, kurie puošė karstą, taip
gi ačiū visiems už suteiktas 

įdvasinęs puokštes arba šv. Mi-
Sveikinam Gyvojo Rožančiaus šių aukas. Nuoširdžiai ačiū vi- 

dr., kuri daug pasidarbavo Die- siems, kurie skaitlingai kiekvie- 
vui, parapijai ir tautai.

Šįmet vėl Moterų Gildąs rū
pinasi Kalėdų šventėse aplanky
ti ir apdovanoti reikalingesnes 
lietuvių šeimynas, 
darbas ir jau daug 
tai daro.

Lietuvių jaunimo (Lietuvos1 
vyčių) basketball ratelis jau 
supliekė pirmuosius priešus 
South Windsor ratelį. Vyrų klu
bas finansuoja ratelį ir reikia 
už tai kredito jiems duoti. Ma
nome šįmet turėti tikrai stiprų 
Knights of 
bąli ratelį. 
Knights!

Mergaitės 
nui Follow 
mergaitės!

ną dieną rinkosi į šermenis, ir 
taipgi ačiū giminėms ir pažįs
tamiems draugams, kurie paly
dėjo mano žmoną Anielę į ka
pus, kur ji amžinai ilsėsis. Vie-Tai gražus

metų kaip nu žodžiu noriu ištarti širdingą 
ačiū visiems, kurie kokiu nors 
būdu prisidėjo prie laidotuvių 
ir šeimos suraminimo. Ačiū 
taipgi laidotuvių direktoriui Jo
nui Markevičiui ir sūnui už ma
lonų 
mą.

ir simpatišką patarnavi-

Lithuania basket-
Keep ‘em flying,

Nuliūdę
Juozas Šūkis

Vaikučiai ir uošvė
Marijona Ramanauskienė.

irgi ruošiasi sezo- 
through, K. of L.

Remkite tuos profesijonalus ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

Visi skelbkites “Darbininke”.
siems imtis tos drąsos iš tų di
džiųjų garbingų vyrų, sekti jų 

K Rėklaitis pėdomis, kaip Dr. V. Kudirkos 
Lietuvos himne pasakyta — “Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia”.

Toliau stud. Cieppo pagrojo 
saksafonu, akompanuojant bro
liui J. Baniui.

Tada vėl Marianapolio kolegi
jos stud. E. Page, nors ir sve- 

jtiąitautis, bet labai gražiai pa- 
į dainavo lietuviškai solo “Kas 
• ant žirgelio”, Šimkaus, akom
panuojant broliui J. Baniui. Vi
sa publika buvo nustebinta, kad 
svetimtautis galėjo taip gražiai 
lietuviškai padainuoti.

Kolegijos rektorius kun. Dr. 
J. Vaškas sveikino visus vaka
ro rengėjus, programos vykdy
tojus ir stebėjosi, kad taip gra
žiai galėjo išpildyti programą. 
Linkėjo visai kuopai ateity dar 
daugiau panašių programų su
ruošti.

Po kun. dr. J. Vaško kalbos 
Marianapolio choras sudainavo, 
vadovaujamas brolio J. Banio, 
porą dainelių: “Eik čionai”, ir 
“Į kalnelį ėjau”, abi parašytos 
J. Banio.

Vakaras baigėsi sugiedojus 
visiems bendrai Lietuvos him
ną. E. G.

I

A. P. KARLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

!
!

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. 
!MoseosMeoos«sMSMSsssoss*«ooMsaBseseosoeoosM

BOSTON BRANCH 
1410'Columbia Rd.,

Soulb Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

katalikas ir tikras Lietuvos sū- dabar praktikuoja ir aukštes- 
, nūs. Paliko nuliūdime žmoną nius mokslus eina Yale Univer- 
i lietuvaitę (Beržaitytę) ir sūne- ‘ sitete.
lį Mindaugą Vincą, sesutę Aldo- __________________________

Pereitą mėnesį įvyko parapi- ną ir motiną. Reiškiame užuo- lietuvius biznierius ir profesio- 
jos mokyklos salėje metinis pa- jautos ir didžiuojamės, kaip ir nalus 
rapijos bazaras. Galima sakyti, Catholic Transcript 
kad šįmet baaras pasisekė, rius, jojo gražiu J 
Komisija buvo smarki ir darbš- moksliškai džentelmonišku pa- kas išeis 
ti. Daug aukavo lietuviai ūki- vyzdžiu. Jojo gabumai, 
ninkai, miesto ir apylinkės lie- (rašo Transcriptas) 
tuviai biznieriai, daug darbavo- dito lietuviams 
si ir daug atsilankė. Prelatas 
klebonas Ambotas ir komisija 
dėkoja visiems ir visoms, kurie 
kokiu nors būdu prisidėjo prie 
bazaro pasisekimo. Automobi
lių laimėjo numeris 23848, kurį tuviu, 
tikietą buvo nusipirkusi ponia lietuvišką vardą Mindaugo ir srityj.

PARAPIJOS BAZARAS 
PASISEKĖ Lai lietuviai remia savuosius

ir lai profesijonalai ir 
redakto- lietuviai biznieriai teisingai pa- 

katalikiškai tarnauja lietuviams,
__  ____ > gerai. Ką 

būdas Hartfordui ir visoms 
daro kre- kolonijoms.

ir tai viena iš j _________
daug priežaščių, kodėl lietuviai į šešių daugiau pėdų
šioje šalyje tiek daug pasižy- vaikinas Tadas Špelis baigė 
mėjo amerikiečių tarpe. Galėtu-* aukštus aviacijos mokslus Jung. 
me ir mes dar pridėti, kad jam V. tarnybai. Dabar jam grei- 
buvo laiko ir noro pasilikti lie-^ čiausiai teks vykti į Pietus ki- 

Jis gražiai nešiojo savo tus studentus mokyti aviacijos 
. Jau turime gabius prie 

81 Florence St.,1 pavardę. Jisai daug patarnavo aviacijos ir orlaivių mechani- 
Sveikinam. Bazarą lietuviams ir be abejo dauge-kus, kaip tai Antaną “Red” Ma- 
parapijos draugi-, liui dovanai patarnavo. Lai jis šiotą (kuris šiuo laiku yra me- 

Pirmininkavo Simonas ilsis Viešpatyje, Kurį mylėjo.1 chanikų overseer arba užvaiz- 
virtuvėje Barolienė, Ir lai jis lieka gyvu pavyzdžiu da) Floridoje ir kitus. Sveikina-

Petraitienė, 
Manchester. 
rengė visos 
jos. 
Gaučas, 
prie pinigų 
kas ir Petrukevičienė.

•/ —Jio i.vna o J v u Ua/

kunigas Vilčiaus- mūsų visiems lietuviams profe-'me!
sijonalams.

tada vis- 
linkime 
lietuvių

aukščio

■ I ______
Baisi nelaimė ištiko Hartfor- 

jdo naujo didžiulio tilto statyto- 
lietuvių'jams aną dieną. Tarpe sužeistų-

Tel. 793

Narys Federal Deposit Ins. Corporation 
Įkorporuota 1832 m.

WINDHAM NATIONAL BANK

779 Main St

WOONSOCKET INSTITUTION 
FOR SAVINGS

144 Main St., Woonsocket, R. L

Tel. 1468

I
i
I
i

i
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ŽINUTĖS
Pereitą sekmadienį,

Klūbiečių salėje, Lawrence St.]jų vienas lietuvis Petras Būd- 
buvo gražus priėmimas mūsų runas iš Springfield, Mass. Kur 

* naujiems lietuviams daktarams? tų lietuvių dabar nerasi? 
j Seniau buvo surengta parapijos 
salėje daktarai Šupiui, o dabar

į IAMES B. CROWLEY AGENCY
r Insurance of all Kinds

97 Main St. Nashua 467

ALEXANDER COAL COMPANY |
Coal — Oil — Coke 5

201 Main St., Greenfield, Mass. Tel. 4371

Vaikinai ligoniui Vytautui 
buvo surengta

PALAIDOJO DR. MINDAUGĮ
VINCĄ MIKOLAINĮ

Gruodžio 3 d. iš lietuvių švč. 
Trejybės parapijos bažnyčios 
iškilmingai palaidotas Dr. Min- 
daugis Vincas Mikolainis. Šv. 
Mišias atnašavo prelatas Am
botas. asistuojant diakonui kun. pats daktaras Supis su komisi- Levišauskučiui 
Guerin ir subdiakonui kun. ja ruošėsi priimti naują Dakta-' nesenai didelė vakarienė. Law- 
Hayes. Kunigas Vilčiauskasį rą Obtretrician (moterų ligų rence St. didžiulė salė buvo iki 
buvo apeigų vedėjas. Dalyvavo' gydytojas specialistas) Ažuką durų pilna. Liko daug pelno 
sanktuarijoj Jo Ekscelencija' (Allen) ir dentistą Dr. Krikš- vaikinui, kuris gana ilgai serga. 
Vyskupas Henrikas O’Brien,' čiūną. Salė buvo pilna. j Gražus krikščioniškas darbas.
kunigai — Cornelius Teulings,
Myron Miller, Joseph Cunning- Ambotas, kunigas Kripas, Drūčių ir ilgai išbuvo ligoninėje, 
ham. Thomas McMahon, Char-1 Ažuko tėvai ir sesuo, Dr. Krikš- Boston, Mass.
les Hewitt, Petras Kartonas ir čiūno žmona (nors svetimtautė.
Jonas Kripas. Į bet lietuviškai visą laiką kalbė-

LAMBSON FURNITURE CO.

Complete Home Fumishings Funeral Directors

Cor.Elm & Thomas Sis., Tel. 22
Kalbomis sveikino prelatas Vytautas buvo veiklus prie vy-

- ~ "TT ------ I
<ii i i 

Gerb. Brundzam buvo su- i 
Bažnyčia buvo pilna. Dalyva- jo), dr. Krikščiūno dėdė, veikė-'rengta surprise 25 m.

vo Švento Pranciškaus Ligoni- jas iš Washington Depot, Krik-jnio gyvenimo sukaktuvių vaka- 
nės daktarų visas štabas, labai ščiūnas. dr. Matas Aukštikalnis 
daug slaugių ir vienuolių Sesu- ir dentistas Žemantauskas, abu 
čių. Taipgi dalyvavo Švento iš Waterbury, šeimininkė Elijo- 
Juozapo Kolegijos fakultetas ir šiene, Pilkauskas ir vakaro ve- 
studentės. Giedojo Ona Kat-Idėjas adv. Pranas Mončiūnas.
kauskaitė ir Švento Justino Pa- Dainavo Valerija Kaunietytė ir, 30 metų gyvavimo sukaktuves 
rapijos vyrų sekstetas.

Kūnas palaidotas Švento Jono jant Čeponytei; Matui Kripui vėlokai, bet štai paduosiu kele- 
kapinėse, Brooklyn, N. Y. Dak- akompanuojant, sūnus Myko- tą faktų iš to įvykio. Sekančios 
taras tik 30 metų amžiaus, bet ’ 
buvo aukštai prasimušęs. Jisai, 
buvo švento Pranciškaus ligo
ninės vyriausias anestetikas. 
Seniau praktikavo, bet pasi-

WestfielcL Mass.

vedybi-

rienė. Sveikino vietiniai kuni
gai ir giminės bei prieteliai.

FARM SERVICE COMPANY

Tel. 1470Nashua, N. H.
z

j Vailionienė, pianu akompanuo-' lietuvių parapijos salėje. Nors

las. Jonas ir Mykolas Kripukai draugijos dalyvavo ir aukavo: 
deklamavo ir dainavo. jšv. Jono Evangelisto ($10);

Vakarienė buvo skani ir gera Šv. Elžbietos Dr. ($5); Moterų 
paskui buvo šokiai. Vakarienės Sąjungos Dr. ($5); Moterų 
pabaigoje kalbėjo daktarai Šu-i Gildąs ($5); Vyrų klūbas ($5);

traukė dėl ausų silpnumo. Mo- pis, Ažukas ir dentistas Krikš-^Marijos Sodalicija ($5); Titi-
čiūnas. Hartfordas laimingas, ninku dr. ($5); Lietuvos 

; LDS kp. (
s įy- 
($5);

jį kytojavo Švento Juozapo Kole* <
> gijoj. Pasižymėjo kaipo rimtas, dabar savo’ profesijonalų skai-lčių kp. ($5);
į teisingas proffesijonalas. Buvo čiumi. Tyrime dar yipną naują] Lietuvos Legijonierių ($2); 

y*Ipraktikuojantis, pavyzdingas dentistą Albertą Povilonį, kuris!Moterų Auxiliary ($5); Susi-

Kiek laiko atgal Gyvojo Ro
žančiaus Draugija šventė savo

%

KNAPP BROS. MFG. CO.
• r f sf t 
’ m ’

Montello, Mass. ‘




