
KARAS ŽVILGSHYJ I

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerls

Bern, Šveicarija — Nor
malus Jung. Valstybių ži
nių susisiekimas su Berly
nu ir Roma nutrauktas. Į

Manila — Japonų karei-__  _______
viai ir parašiutystai, kaip VOL Xxvi — No. 94. 
praneša, laimėję. šiaurėje 
ir šiaurvakarinėje Luzon 
pakraščių dalyje. Tačiau 
kitose Philipinų vietose jie 
buvo sumušti.

Hongkong — Britai pra
neša, kad dvi japonų ata
kos buvo sumuštos ir situ
acija “stabilizuota”.

Manila — Armija prane
ša, kad armijos bomberis 
tris kartus pataikė bom
bomis į Japonijos karo lai
vą “Hiranumą” 29,000-to- 
nų, kuris buvo už 10 mylių 
į šiaurrytus nuo šiaurinės 
Lozono dalies. Laive kilo 
gaisras. Kada bomberis 
pasišalino iš kovos vietos, 
tai japonų laivas buvo 
liepsnose.
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Ašis Paskelbė Karą Amerikai
Washington, gruod. 11, karui. Mums reikalinga 

— Amerikos prezidentas pagreitinti visą gamybą; 
Rooseveltas, kalbėdamas reikalinga bus dirbti sep- 
per radio pareiškė, kad ka- tynias dienas į savaitę, 
ras būsiąs ilgas, bet Ame- statyti naujus fabrikus, 
rika laimės ne tik karą, bet padidinti senuosius ir pa- 
ir taiką. naudoti visą industriją ka-

i Jis pripažino, kad Ame- ro reikmenims. Šiuo metu 
rika skaudžiai nukentėjo nebus reikalo sumažinti 
Pacifiko salose. Japonai maisto; bet bus trūkumų

j netikėtu užpuolimu prida- metalų ir mes visi turėsi- 
rė daug nuostolių, bet ši me daugelį daiktų visai at- 
šalis karą laimėsianti.

i 
t

~ kalbėdamas 
i“Mes esame pilnai kare. Atminkite, kad Vokietija 
, Mes skaudžiai nukentėjo- ir Italija, be karo paskelbi
me Hawaii saloje. Mūsų mo, esą kare prieš mus 
karinės galybės nukenčia kaip ir prieš Angliją ir Ru- 
Pilipinuose, bet vikriai gi- siją. Mes šį karą laimėsi- 

vdac t luii- nag. nuQ prįeš„ Mes turį_ me įr mes laimėsime taiką,
Tačiau nepavyko me £risirengę iigam kuri seka”.

Daug Žalos Wake Saloje

San Francisco, Cal., — 
Gruodžio 11 —Pereitą sek
madienį, gruodžio 7 d., ja
ponai lėktuvais sunaiki- 

Pan American Airways’ 
dokus, viešbutį ir kitus 
namus Wake saloje, Pliili- 
pinoje. ‘ 
sunaikinti kliperio, kuris 
ką tik buvo ten nusileidęs.
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sisakyti. Amerika nieko 
Prezidentas Rooseveltas kito nepriims, kaip tik pil- 

pareiškė: — ną ir galutiną pergalėjimą, 
pilnai kare. Atminkite,

MEKSIKA PAVEDA 
SAVO KARIUOMENE 

J. V. KARO VADO
VYBEI

VALSTYBES DEPARTMENTAS 

ĮSPĖJA AMERIKIEČIUS

Iš Meksikos praneša, kad 
valdžia sutinka pavesti 
savo kariuomenės dalis 
Jung. Valstybių karo va
dovybei. Meksikos valdžia 
kooperuoja su Jung. Vals
tybių valdžia šioje karėje.

I
—

Litvino* Pas Rooseveltą

VVashington, gruod. 11— 
Sovietų Rusijos atstovas 
Maxim Litvinov atsilankė

> *1 ’
šis vairuotojas “Lucky”, nes jis

Kongresas Paskelbė Karų
Vokietijai Ir Italija:

Gruodžio 11 d. Vokietija 
ir Italija paskelbė karą 
Jung. Valstybėms. Italijos 
diktatorius Mussolini, kal
bėdamas Romoje, pareiš
kė, kad esą “garbė kariau
ti kartu su Japonija”.

Jung. Valstybių Prezi
dentas, Kongresas ir visa 
šalis žinojo, kad taip į- 
vyks, kad visa
skelbs karą Jung. Valsty
bėms.

Jung. Valstybės yra pa
siruošusios karui ir tą ka
rą laimės.

Tą pačią dieną. Preziden
tui Rooseveltui atsišau
kus, Jung. Valstybių Kon
gresas paskelbė karą Vo
kietijai ir Italijai.

Prezidentas Rooseveltas, 
savo atsišaukime pareiš
kė, kad dar niekad nėra 
buvę tokio pavojaus gyvy
bei. laisvei ir civilizacijai, 
kokis yra dabar, kada jė
gos, kurios siekia pavergti 
visą pasaulį, briaunasi į šį 
pusrutulį.

Pareikšdamas, kad ati-
ašis pa- dėliojimas sudaro didesnį 

pavojų. Prezidentas Roo
seveltas pridėjo, jog “grei
tas ir vieningas viso pa
saulio žmonių, kurie yra 
apsisprendę pasilikti lais- 

užtikrins 
teisėtumo 
laimėjimą 
ir barba-

vais, veikimas 
teisingumo ir 
pasaulio jėgų 
prieš žiaurumo 
rizmo jėgas”.

JAPONAI SUMUŠTI LUZONE
_________

VVashington, gruod. 11—'
Amerikos vyriausybė pra
nešė, kad šios šalies ka
riuomenė sumušė Japonus 

va- Pilipinų salose, į vakarufe

TRYS NAUJI KATALI
KŲ VYSKUPAI

VVashington, D. C., gruo
džio 11 — Šiomis dienomis 
Šv. Tėvas, Popiežius Pijuspas prezidentą Rooseveltą žiuodamas New*Yorke per Willis’ Avenue tiltą ir pers- nuo Luzono. Mūšiai įvyk* XJį suteik’ė Vyskupo titulą.J.

Washington, D. C., gruo
džio 11 — Jung. Valstybių 
valstybės departmentas į- 
spėja visus Amerikiečius, 
kad jie šiais karo laikais 
nesiinteresuotų pavergtų
jų šalių “laisvos valdžios 
veikimu”, kad nesuskal- 
džius ištikimybės šiai ša

kiai arba kaip kitaip nepa-
ŽUVO ADMIROLAS ■Ž€ldus Amerikiečių vieny

bės.
■ Valstybės departmento 

Washington, D. C., gr. 11 viršininkai sako, kad įspė- 
—- Jung. Valstybių laivy- jimas nėra nukreiptas 
nas praneša, kad pereitą prieš “Laisvų Prancūzų 
sekmadienį, kada japonai Tautinį komitetą”, arba į 
puolė Havajų salas, žuvo kuri nors kitą, bet pasaky- 
kovose admirolas Isaac ta aiškiai, kad departmen-: 
Campbell Kidd. Jis žuvo tas nenorėtų matyti Ame-' 
vadovaudamas karo laivų rikos pilietį kokių nors 
kovoje Pearl Harbor. 1

< į t»J H

Japonai Nuskandino 2 Anglijos

ir vardu sovietų Rusijos krodęs šoninę užtvarą, su ją krito žemyn ir pasikabinęs tarp San Fernando ir Vi- trimg Amerikos katalikų 
padėkojo už Amerikos tei- su automobiliu ant tvoros išliko jis pats nesužeistas ir gan miestų. kunigams, praneša Apaš-

_____________________ _| Vyriausybė taip pat pra- tališkasis Delegatas.
, . v i •• Reša, kad nuskandyta trys Prelatą Joseph C. Will-
13 I^HAnilA JaPonll karo laivai ir kiti ging, Helena, Mont. diece-
|U I I Iv j JUįJvl Hję trys sugadyti. Pripažįsta- zijos vikarą - generalį, 
---------------------------------  ma, kad Japonų kariuo- naujos Pueblo, Colo, vys- 

Reikalauia Paskelbti Rara menė užėmė mažas salas kupuos vyskupu.
1T i Pilipinuose.

Londonas, gruod. 11 — 
Anglijos radio paskelbė,' 
kad girdėję iš Tokio, Japo
nijos oficialų pranešimą:, 
“Mes prašome Vokietijos 
paskelbti karą Amerikai”. 
Šitas pranešimas buvo 
girdėtas ir New Yorke. 
Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos yra seniau padary
ta sutartis, kad jei viena 
jų bus užpulta, kitos eis į 
pagalbą.

Bet ne Amerika užpuolė 
Japoniją, o Japonija geng-

kiamą pagalbą. Roosevel- automobilius sveikas, 
tas pasakė, kad šios šalies 
nusistatymas yra ir to
liau teikti Rusijai pagalbą 
ir vieningai kovoti prieš 
priešus.

Suareštavo 1300 

Svetimšalių

VVashington, gruod. 11—į 
valdančių įstaigų nariais. Į Pastaromis dienomis A- 
--------------------------------- Į merikoje, įvairiuose mies

tuose areštuota daug vo
kiečių, italų ir japonų sve
timšalių, kad apsaugojus 
šį kraštą nuo sabotažo.

ŽUVO IR LIETUVIŲ
“ aT! J’P®"8' Užgrobė Daug Laivų kareivių Havajų

Anglija neteko dviejų di-Į - -_____ - -,
džiulių karo laivų, Prince j _ . . |
of Wales, 35,000 tonažų ir Tok,°' gruodu U-Ją-j
Repulse, 32,000 tonažų; a- P0"1*.. vyriausybe gina^ .
bu laivai nuskandyti prie kad, uz?,'ob€ apie 200 Jung Valstybių kareivių 
Malava .prekybinių laivų ir buk A- sąraso sužinome, kad pe-

JaDonai sako kad iu la- merikos laivyno galybė reitą sekmadienį tarp žu- 
kūnTtuos U^s nuskan-Paciflko vandenyne sus- vusiųjų yra ir lietuvių, bū-

SALOSE

Iš paskelbto žuvusiųjų

Londonas, gruod. 11 — 
Devyniolika tautų pa
skelbė karą prieš Japonus, 
būtent, Amerika, Anglija, 
Neterlandų Rytų Indieses, 
Costa Rica, Kanada, Kini
ja, Haiti, EI Salvador, 
Hondūras, Laisvoji Pran
cūzija, Dominikonų respu
blika, Nicaragua, Guate- 
mala, Australija, Naujoji 
Zelandija, Panama, Pietų 
Afrikos Unija, Kuba ir Co- 
lombia. Argentina, Brazi
lija ir Chile pareiškė, kad 

! jos pasilieka neutralios. 
Argentina pareiškė, kad ji* . ..x.. - «
leidžia Amerikai naudoti sterišku būdu užpuolė A- moterys gali būti pastaty
tos jūros prieplaukas. *meriką fl r‘T'1° n™*’*™™**^ dar n

I

j 
nuiia.1 tuos laivus iiusnaii- • •• t . . 'V ' TT T
dino. Anglijos vyriausybė ^aldĮ'ta' Pl5mieį, Japonų tent Juozas H. Jenčius is 
pripažįsta tą didžiulį nuos-Į 
tolį. Ar jūreiviai buvo iš
gelbėti ar ne, nepraneša.

laimėjimai, kaip Preziden- Waterville, Me., Jeronimas 
tas sako, nereiškia jų ga- J. Šematavičius iš Maha- 
lutinį laimėjimą; Japonija noy City, Pa.
suvarginta Kinijos karo Galimas dalykas, kad y- 

į_ _ į/ . _ _ į , v- negalės atsilaikyti prieš ra ir daugiau lietuvių žu-
JiponŲ MniKMncnC įsiveržė Amerikos ir Anglijos galy- vusių Havajų salose, bet 

Manila bes. kol kas neturime žinių.Į Manilą I

Griežtas Blackoutas Vakarų

Radio Stotis Neveikia

Kun. P. W. Bartholome, 
Šv. Jono parapijos, Ro- 

; chester, Minn., kleboną, 
Lete titulariu vyskupu ir 
St. Cloud, Minn. diecezijos 

i vyskupu adjutoriu.
VVashington. D. C., gruo- Prelatą Edvvardą G. Het- 

džio 11 — Jung. Valstybių tinger, Columbus, Ohio 
vyriausybė studijuoja pla- diecezijos kanclerį, Teos 
ną suregistruoti visus tituliariu vyskupu ir Co- 
sveikus ir pajėgingus vy- lumbus diecezijos vysku- 
rus ir moteris militariai ir pu adjutoriu.
civiliai apsigynimo tarny-, Diena instalacijai dar 
bai, sako Brig. - Gen. Louis nenustatyta.
B. Hershey.

Suregistruoti vyrai ir
- - i

i

ti prie apsigynimo darbų, 
kur trūksta darbininkų. 
Vyrai, tinkami kariuome
nei ar laivynui .reikalui e- 
sant, būtų pašaukti tarny
bon.

Planuoja Suregistruoti 
Visus Vyrus Tarp 18—64

SULEIDO MINAS 
NEW YORKO 
UOSTUOSE

Raudonieji Sunaikino 
2 Nacių Divizijas

Maskva, gruodžio 11 — 
Sovietų raudonieji atsiė
mė Olets miestą ir kovoje 
sunaikino dvi vokiečių di-

į vizijas. Rusai sako, kad O- 
i rel apylinkėje kovose žuvo 
■ 12,000 vokiečių.

Tokio, gruod. 11 — Japo- SOVIETŲ RUSIJOS ARMIJA 
nų vyriausybė pranešė,1 
kad jų kariuomenė keliose 
vietose šiaurės Maniloje į- 
siveržė ir tikisi salą už-

s valdyti.
Japonai pripažįsta, kad,kad prie Tikvino, į rytus 

jie neteko 51 lėktuvų ir nuo Leningrado, jų ka-

SUMUŠĖ VOKIEČIUS 

__________
Maskva, gruod. 11 —Ru-

i sijos vyriausybė pranešė,

1

Kinai Puola Japonus

Los Angeles, Cal., gruo
džio 11 — Armijos įsaky
mu Pietinė Kalifornija, 
nuo Bakersfield iki Meksi
kos rubežiaus ir rytuose i- 
ki Boulder City, Nevada, 
paskendo tamsoje nuo 8 
vai. vakaro.

Tuo pačiu laiku sustojo 
veikusios visos ’ radio sto-

miestuose įvyko bando
mieji blackoutai.

UŽDRAUSTA PAR
DUOTI PADANGAS

Washington, D. C., gruo
džio 11 — Vakar Jung.j -LJL -------- v M ...

Valstybių valdžia uždrau- Plauktl 1 uostą.

Singapore, gruod. 11 — tys-
.o___ _ jų ka-'Kinų vyriausybė pranešė,; Blackoutai reikalingi ne
sumušė vokie- kad jų kariuomenė pradė-įtik kada priešo lėktuvai 

bė pareiškė, kad užėjus prie Cantono, kad ati- kiti lėktuvai, kiirie nežino-

jie neteko 51 lėktuvų ir1
dviejų laivų, bet didžiuoja-riuonienę sumušė vokie- kad jų kariuomenė prade-i tik kada priešo lėktuvai 
si, kad jų kariuomenė ūži- čius. Vokiėtijos vyriausy- jo -pulti Japonų armiją atlekia, bet taip pat ir visi 
ma Filipinų galas, užėmė .Lč k<*d «.«- klt. Ičkt-v^k .k^rU
Guam salą ir įsteigė savo* žiemai Maskvos užėmimas traukus Japonų-karinę ga- mi, kad išvengti nelaimių, 
tvirtovę. atidedamas iki pavasario, i lybę nuo Hongkong. i ' New Yorke ir L”-----

dė parduoti visuomenei 
naujas automobilių pa
dangas (tires) iki gruo
džio 22 d., kad sulaikyti 
gausaus pirkimo banga. Į- 
sakymas įėjo į galią šian
dien. Nusikalimieji įsaky- 

New Yorke ir kituose mui bus baudžiami.

IŠGELBĖJO 600 
JŪREIVIŲVVashington, D. C., gruo

džio 11 — Laivyno depart- 
mentas praneša, kad NewiBritų radio praneša, kad 
Yorko uostuose suleido’pavyko išgelbėti 600 iki 
minas. Atplaukianti laivai 700 jūreivių, kurie buvo 
į New Yorko uostus turi nuskandintuose laivuose c I
gauti sargybos nurody- — Prince of VVales ir Rė
mus, kur gali saugiai į- pulse. Jūreiviai nuvežti į 

: Singapore.

New York, gruodžio 11—

Darbininkų Radio Programa
Darbininkų Radio programa įvyks šeštądienį,- 

gruodžio 13 d.. 2 vai. po pietų. Prašome pasukti savo 
.radio rodyklę ant 1150 kilocycles ir klau^’tis prog-sn; 
iramos iš VCCOP stdfies, Boston; Mass. 1

į
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Prezidento Kalba Kongresui

virš 80 dainininkų.

Gyventojams Patarimai

ir sekmadienio vakarais, dau
gelyje gatvių, tartum kokiame 
Lietuvos bažnytkaimyje, skam
ba dainų aidai ligi vidurnakčio.

• šiame pat priemiestyje yra lie-

suorganizuotas pats di-
Kat.

Dainavome savo tė
vynėje, dainuojame ir 
svetimoj padangėj gy
vendami.

Bendruomenės cho
ristai su savo maestro 
J. Stankūnu, prie lietu
vių bažnyčios, 
traukoj trūksta
keliolikos choristų.

Aš tikiu interpretuoju

Pagerbė Darbininkų Vadą 
Kun

)tą. Nors šis atsaky- 
aŽymėjo, kad atro-

Prašė Paskelbti Karo Stovį Tarp 

Jung. Valstybių Ir Japonijos

Penktadienis, Gruodžio 12, 1941

Sekmadienį, gruodžio 7 
d;, šv. Roko lietuvių para
pijiečiai suruošė šaunią 
vakarienę savo kleboną, 
LDS Centro Pirmininką ir 
Garbės Narį, Federacijos 
Dvasios Vadą, kun. Joną 
Švagždį pagerbti, jo 35 
metų kunigavimo sukak
ties proga.

Tame bankiete dalyvavo 
ne tik parapijiečiai ,bet ir' 
Brocktono miesto mayo- 
ras Rowe ir išrinktas ma- 
yoras Downey ir kiti val-

bonas kun. A. Petraitis; 
Cambridge — kun. A. Bal- 
trušiūnas; Sharon — kun. 
J. Plevokas; Pasionistus— 
vienuolius — Tėvas Alfon
sas Maria. Iš vietinių pro
fesionalų dalyvavo Dr. 
Budreckis su žmona, Dr. 
Kvaraciejus su žmona, Dr. 
Gorman (Gumauskas) ir 
kiti.

p. Julė Jakavon y t ė,
Brocktono miesto nejudi
namo turto įkainuotoja, 

~ ,................. - sutvarkė programą. Įžan-
džios atstovai. Lietuvą at-iginę kalbą pasakė kun. F. 
stovavo Prof. Dr. Kazys Norbutas. Jis pareiškė, 
Pakštas su žmona; New'kad Brocktoniečiai atliko 
Yorko valstybės lietuvius i trejybę, o Trejybė yra pil- 
atstovavo p. Juozas B.įnybė. Štai toji trejybė: pa- 
Laučka, “Amerikos” re-’rapijos vaikučiai, Seserų 
daktorius; Providence lie-į mokytojų vadovaujami, iš- 
tuvių koloniją — kun. Jo-į pildė gražią programą kle- 
nas Vaitekūnas; Mariana-j bono kun. J. švagždžio 
polio Kolegiją ir Tėvų Ma-i garbei; sekmadienio rytą 
rijonų Kongregaciją ats- veik visa parapija priėmė 
tovavo kun. dr.
Vaškas, 
rius, profesoriai

Tegul skamba mūsų dainos
po šalis plačiausias

I

Kolegijos rekto-
* 1 — kun.j 

dr. Starkus, kun. Jončius,1 
p. J. Vaičiulaitis; So. Bos-' 
toną — kun. P. Virmaus- 
kis, kun. dr. K. Urbonavi
čius, kun. A. Abračinskas, 
adv. Juozas Cunys su žmo
na, p. D. A. Zaletskas, pro
fesorius dr. Pranas Gali
nis, ir kiti; “Darbininką” 
ir LDS

Juozas! šv. Komuniją kun. Švagž- 
džio intencijai, o tos die
nos vakarienė buvo apvai
nikavimas garbingos kuni
gavimo sukakties.

Kun. F. Norbutas toast- 
masteriu pakvietė kun. dr. 
J. Vašką, Marianapolio 
Kolegijos rektorių, kuris 
labai sumaniai pravedė vi
są programą. Pasveikinęs 
sukaktuvininką, kunigą 
Švagždį, pakvietė veik vi
sus viršuje paminėtus ats
tovus — dalyvius kalbėti. 
Visi nuoširdžiai sveikino 
kun. J. Švagždį ir linkėjo

I 

Kiti, net tiesiog iš darbo, neva-! 
karieniavę išbūna choro prakti- 

••• k oje virš dviejų valandų. Už tat 
prie tokio pasiaukojimo choro 
vedėjo ir choristų, choras yra 
daug nuveikęs. Jis yra žinomas 
netik savųjų, bet ir kitataučių 
tarpe. Jis yra giedojęs pontifi- 
kaliniu metu nebe vieną kartą 
Sao Paulo ir Santos katedrose, 
per didžiąsias radio stotis. Jis 
kiekvieną sekmadienį lietuvių 
bažnyčioj jautriai gieda —“Pul
kim ant kelių” ir “Šventas Die
ve”, taip artimas lietuvio šir
džiai giesmes. Scenoj yra pa
statęs net labai nelengvų daly
kų, kaip opera “Didvyriai”, kur 
dalyvavo virš 50 artistų.

Tenka palinkėti lietuviškam

A. F. Kneižys, A. 
Peldžius ir Stasys Griga- 
navičius; iš Walpole daly
vavo kun. Zoromskis; Ku
nigų Vienybę, Federaciją, 
LDS ir “Darbininką”, SL- ilgiausių metų! Ypatingai 
RKA ir Lawrence lietuvių turiningas kalbas pasakė 
parapiją atstovavo kun.: Brocktono miesto mayo- 
kleb. P. Juras, muzikas rai Rowe ir Downey. Prof. 
Povilas Sakas su žmona; Dr. Kazys Pakštas labai 
Norwoodą — kleb. kun. S. iškalbingai ir patriotingai 
KneiŽis; Worcesterį — Šv. apibudino kun. J. Švagždį, 
Kazimiero parapiją — kle- kaipo kunigą, visuomeni

Viešas Kvietimas
LDS Connecticut apskričio metinis suvažia

vimas įvyks gruodžio 14 d., 1941 m., Šv. Trejybės 
parapijos mokyklos salėje, 339 Capital Avė., 
Hartford, Conn. Sesijų pradžia 1 vai. p. p. Kvie
čiame visas LDS Connecticut apskričio kuopas 
dalyvauti šiame metiniame suvažiavime. Jame 
reiks aptarti nebaigti ir nauji reikalai savo 
brangios organizacijos bei katalikiškos spau
dos. Taipgi bus rinkimas valdybos sekantiems 
metams. Kuopų raštininkai malonėkit paga- 
mint raportus iš kuopų metų veiklos.

Metinės šv. mišios už gyvus ir mirusius LDS 
narius įvykt 8:30 vai. ryte Šv. Trejybės parap. 
bažnyčioje, Hartford, Conn. Galintieji malonė
kite dalyvauti Šv. mišių aukoje čia ar savose 
bažnyčiose šia intencija.

Dr. M. Colney, Apskr. pirm. 
B. Mičiūnienė, Apskr. rašt

DRAUGE DARBININKE, 
platink du syk savaitinį laikraštį 

“Darbininkę”

Jis yra tikras tavo draugas 
Trokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

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

Čekius ar money orderius siųskite:
“DARBININKAS”

A ,OI
366 We$t Broadway< South Boston, Mašs.

f Į

Sao Paulo, Brazilija. — Lietu
va — dainų šalis. Dainų bernu
žėliai ir mergužėlės, iškeliavę ir 
į platųjį pasaulį, nesiskiria su 
daina.

Ar Brazilijon atvykęs jauni- tuvių bažnyčia ir mokyklos. Čia 
mas neužmiršta, kad jis yra ‘yra 
Dainavos šalies sūnus ir dukra, džiausiąs kolonijoj Liet. 
Dainuoja visur, kur tik susi- Šv. Juozapo Bendruomenės cho- 
renka didesnis būrelis jaunimo, ras, turįs 
Ypač galingai aidi dainos gar- Chorui vadovauja muzikas J. 
sai Sao Paulo priemiesty Vila Stankūnas, kuris jau arti dvy- 
Zelinoj, kuri daugumoj yra lie- lika metų darbuojasi Sao Paulo 
tuviais apgyventa, šeštadienio lietuvių kolonijoj, lietuviškos

1 *"~ 1 1 1 dainos ir giesmės labui, pašvęs-
ninką ir vadą; priminė damas visą laiką ir energiją.' 
Lietuvos skaudžią nelai- Choristai irgi parodo dideli pa- jaunimui visuomet savo daino- 
mę, ir pabriežė kaip daug siaukojimą. Choro praktika bū- mįs žadinti iš apsnūdimo brolio 
dirba ir sielojasi Lietuva nar tris kartus per savaitę. Dau- lietuvio dvasią atvykusio į ato- 
kun. Švagždys, kuris yra guma choristų iš fabrikų grįž-i gražų kraštą. Tegul skamba 
visų centralinių organiza- ^ta namo, vos spėja pavakarie-jniūsų dainos po šalis plačiau- 
cijų vadovybėje. į njau-ti ir eina į choro praktikas, sias. Dainos Mylėtojas.

Kun. Dr. K. Urbonavi-!- 
čius, pakviestas kalbėti, 
perskaitė apie kun. Švagž-! 
dį straipsnį, kuris jau til
po “Darbininke”, antra
dienio, gruodžio 9 d. nu- 
meryj. * 1 ,

Po to, sveikino kleb. kun. : 
J. Švagždį draugijų ir or
ganizacijų atstovai ir įtei
kė dovanėles.

Visų dalyvių ir parapijie
čių vardu dovanėles — laz
dą, papuoštą tautinėmis 
spalvomis, ir pensiją įtei
kė p. Julė Jakavonytė, o 
Lietuvių Katalikų Alum-i 
nų, kurios kun. J. Švagž-' 
dys yra Dvasios Vadu, į- 
teikė dovanėlę adv. Juozas 
Cunys, pirmininkas.

Tarpuose kalbų parapi
jos choras ir solistė p. 

i Margareta Mazgalienė, va-

Pereitą naktį japonai 
takavo Wake salą.

Ir šį rytą japonai ataka
vo Midway salą.

Japonija, tokiu būdu, 
pradėjo visam Ramiajam 
vandenyne netikėtą ofen- 

isyvą. Vakardienos faktai 
kalba už save. Jungtinių 

'Valstybių žmonės jau su
sidarė savo opiniją ir ge
rai supranta visas impli
kacijas mūsų tautos pa
čiai gyvybei ir saugumui.

Būdamas kariuomenės 
ir laivyno vyriausias va
das aš įsakau, kad būtų 
'imtasi visų žygių mūsų 
apsaugai.

Mes visados atsiminsi
me šio užpuolimo ant mū
sų pobūdį.

Nesvarbu kiek laiko 
mums ims nugalėti šią iš 
anksto apgalvotą invaziją, 
Amerikos žmonės teisėtai

■’ Vakar, gruodžio 7 d., 
1941 — kuri pasiliks ne- 

Nuo- garbės diena — Japonijos 
dar imperijos laivyno ir avia

cijos pajėgos staiga ir ap
galvotai užpuolė Jungtines 
Amerikos Valstybes.

Jungtinės Valstybės bu-i 
vo taikoje su ta valstybe 

į ir, Japonijos prašymu, te-j 
besitarė su jos vyriausybe1 
ir jos imperatorium tikė
damos palaikyti taiką Ra
miajam vandenyne.

Ištikrųjų, praslinkus vie
nai valandai nuo japonų a- 
viacijos skvadronų bom
bardavimo pradžios Ame- 
rikas saloj Oahu, japonų 
ambasadorius Jungtinėms 
Valstybėms ir jo kolega į- 
teikė mūsų Valstybės se
kretoriui formalų atsaky
mą į paskutiniąją Ameri
kos no 
mas p:

j°g vykstą diplomati- j^ga laimės iki absoliučios 
niai pasitarimai neteko pergalės.
prasmės tęsti, jame nebu
vo jokio grasinimo ar bent Kongreso ir žmonių valią 
nudavimo apie karą ars 
ginkluotą ataką.

Nepamirškime, kad nuo
tolis tarp Hawaii ir Japo
nijos aiškiai rodo, jog ata
ka apgalvotai buvo pla
nuojama per daugelį die- 

Inų, ar net savaičių. Tuo 
i tarpu Japonijos vyriausy
bė sužiniai norėjo prigauti

pareikšdamas, kad mes ne 
tik ginsimės iki paskuti
niosios, bet tikrai užtik
rinsime, kad niekados 
daugiau mums nebegrės 
panaši klasta.

Kova vyksta. Mes nega
lime užsimerkti dideliam 
pavojui, kuris gresia mūsų 
žmonėms, mūsų teritorijai 

s-ir mūsų interesams, 
tingais pasisakymais iri Pasitikėdami savo gin- 
pareiškimais dėl nuolati-j kluotomis pajėgomis — 
—- ———* i neribotu mūsų žmonių pa

siryžimu — mes neišven
giamai triumfuosime — 
tepadeda mums Dievas.

Aš prašau Kongresą pa
skelbti, jog nuo Japonijos 
neišprovokuotos ir niek
šingos atakos sekmadienį, 

1 gruodžio 7 d., yra karo 
stovis tarp Jungtinių Val
stybių ir Japonijos imperi
jos.

I I 
i I

Massachusetts Committee on Public Safety, Jungtines Valstybes klas
tomo direktorium yra p. Mark Mclntyre, pato- ----- 1_
ria štai kų:

1. Prašalinti tuojau iš visų pastogių greitai 
užsidegančia medžiaga*

2. Patvarkyti taip, kad būtų galima lengvai 
prieiti pastoges, ir užlipti j jas laiptais arta ko
pėčiomis, kilus gaisrui.

X Laikykite tris ar keturius viedrus, pripildy
tus sausu smėliu, kad juo būtų galima užgesin
ti degančias bombas.

4. Turėkite samti ar kastuvų prie to smėlio, 
taipgi trumpu ar ilgu kotu kirv|.

5. Du ar tris viedrus su vandeniu, traukimui 
vandens siurblį. Laikykite maudynes, pripildy
tas vandeniu, kad iš jų būtų patogu pasisemti 
viedrais.

6. Gaukite kokių nors priešgaisrinių dažų, 
dovaujant varg? J. Vaičai- kuriuos būtų galima vartoti pastogėse, fimant 
čiui, sudainavo keletą pat- gegnes, rustus, duris ir kitą med|. 
riotinių dainų. Taip pat ir 
visi dalyviai sudainavo 
keletą dainų. Vakarieniau
jant grojo instrumentalis 
merginų trio.

Sveikinimams 
gus, kleb. kun. 
dys nuoširdžiai 
dėkojo už sveikinimus, lin
kėjimus, dovanėles, daly
vavimą, ypatingai už dva
sines dovanėles.

Vakarienė 
pakilusioje 
nuotaikoje.

pasibai- 
J. Švagž- 

visiems

praėjo labai 
patriotinėje

Rap

Jaunuoliai Stoja Prie 
Apsigynimo Darinį

Valstybės N. V. A. adminis 
tratorius praneša, kad astuoni 
jaunuoliai iš Bostono stojo prie 
mašinų darbo mokytis. “Grei
čiausias kelias stot apsigynimo 
darban”, sako N. Y. A. admi
nistratorius, “sekti tų astuonių 
jaunuolių pavyzdį...”

Padirbę apie tris mėnesius 
metalo dirbtuvėje prie apsigy
nimo darbo, jie gaus geriausią 
patyrimą savo specialybėje.

Laike pereitų trijų mėnesių 
apie 200 jaunuolių stojo dirbti

7. Jeigu galite įsigyti arta turite daržuose 
vartojama žarna vandeniui (garden bose), tai 
jg padėkite prie pastogės laiptų. Tik žiūrėkite, 
kad prie tos žarnos būtų gera šmirkžlė, per ku
rių eitų smarkiai vanduo. Tai geriausias budos 
kovoti su degančiomis bombomis. Turėtų būti “Ostlandui 
arti kranas vandens žarnai prijungti, ir jeigu 
nėra, tai turėtų būti įtaisytas.

8. Jeigu dar nesate apsipažinę kaip kovoti su 
degančiomis bombomis, tai prašykite oro sau
gotojų (air warden), kad duotų patarimų. Tokiu 
būdu gal apsaugosite savo namus. 

įvairios žinios
■ —

MIKE MOCKEVIČIUS i UŽDAM KANALĄ
I

■

Gruodžio 10 d. mirė stai
ga Jurgis Mockevičius, 
gyv. 226 Windsor St., 
Cambridge, Mass. Laido
jamas gruodžio 15 d., 9 
vai. rytą iš Nekalto Prasi
dėjimo P. Švč. lietuvių pa
rapijos bažnyčios su trejo
mis šv. mišiomis Šv. My
kolo kapuose.

Paliko nuliūdime žmoną 
ir tris sūnus.

nės taikos. '
Vakar ataka Hawaii sa

lose padarė didelių nuosto
lių Amerikos laivyno ir ka
riuomenės pajėgoms. Man 
nemiela pranešti jums, 
kad žuvo daugelis ameri
kiečių gyvybių. Be to, pla
čiose jūrose tarp San 
Francisco ir Honolulu tor
pedomis apšaudyta Ame
rikos laivai.

Vakar Japonijos vyriau
sybė taip pat pravedė ata-Į 
kas Malajuose.

Pereitą naktį japonų pa-j December 8,1941. 
jėgos atakavo Hongkongą.i

Pereitą naktį japonų pa-( 
jėgos atakovo Guam.

Pereitą naktį japonų pa
jėgos atakavo Filipinų sa
las.

FRANKLIN D.
ROOSEVELT

The White House

į

GERIAUSIUS
PERMANENT WAVE ;

GALITE GAUTI VZ JŪSŲ I 
PINIGUS Į

CASPETS BEAUTY SALOM

83 L ST^ 80. BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4849

• Vokietijos komisaras 
______J" Lohse, kaip 

jau buvo pranešta, visą ja
vų ir ankštinių prekjdbą 
Lietuvoje pavedė Lietuvos 
kooperatyvų sąjungai 
“Lietūkis”. Iš šio įsakymo 
pažymėtinas šeštas punk
tas. Jame pasakyta, jog 
gen. komisaras turi teisę 
įsakyti, kad visas Javų 
derlius būtų atiduotas. Ta
čiau javų gamintojai gali 
pasilaikyti javus maisto ir 
sėklos reikalams.

— Armijos 
praneša, kad

12 VALANDŲ

B ai boa, Kanalo Zona, — 
Gruodžio 11 
vadovybe
Panamos kanalas bus už
darytas kasdien nuo 6 vai. 
vakaro iki 6 vai. ryto. Taip 
pat dėl atsargumo įsakyta 
užgesinti šviesas Panamos 
mieste.

• Pasak laikraščių, žino
mame Kauno apylinkėje e- 
sančiame Pažaislio vie-

prie metalo darirtj. Išsispeciafi- A. a. Mockevičius per 10 nuolyne bo^evikai buvo į-
• *4 -? ■ ' A • 4 C** • • _• JI ___ . . a

zavę jie bus užtikrinti darbu a- 
teityje.

metų tarhavo parapijos 
bažnyčios sargu.

rengę įvairių dokumentų 
archyvą.

Užsisakykite Tonika P» Hk
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams.

Myopia Club Beverage Co
Gnftm Afe,khgtM, Mass. Tel Mhm 13M-W

PRANAS 6ERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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DARBININKAS

(THE WORKER) ‘
Publiahed every Tuesday and Fnaay except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Cbristmaa 
-------by--------

•AINT JOBEPH't LITHUANIAN R. C. A88OCIATION OF LABOR
■otered a> aecond-claM matter SepL 12, 1915 ai the port office at Boaton, 

Miu under the Act of March 3. 1870
Eecapta&ce for mailing at speoial rate of poatage provlded for in Section 1103 

Act of October 8. 1017, authorized on July 12, 1918 
8UBSCRIPTION KATES:

Domeatic yearly___________ $4.00
Domeetic once per week yearly $2.00 
Foreign yearly -----------------------$5.00
Fcrelgn once per week yearly $2.50

tos Tlkvlduotis. Kai kurios 
iš jų turėjo likviduotis su 
skriauda savo nariams. Y- 
ra dar veikiančių, tačiau ir 
jų ateitis nėra labai šviesi.
Nelengva yra į jas įtrauk- Amerikos Valstybių teritoriją, saugumą ir vėlia- 
ti jaunesnių narių, taip vos žaibo greitumu sutelkė visus amerikiečius
pat sunku pas visa pilnu- glaudžiausion vienybėm Nuo Atlanto iki Pacifiko, nuo 
ma legalizuoti valstybių Niagaros krioklio iki Panamos kanalo giliai įsmigo a- 
apdraudos departamen- merikiečių krūtinėse vieningas pasiryžimas — Visos 
tuose. I jėgos pergalei! Viskas Jungtinių Valstybių apsaugai!

“Vis dėlto gaila, kad taip Mintys ir darbai savo šalies gerovei ir ateities laisvam 
įvyksta. Mūsų visuomeni- pasauliui!
niame gyvenime darosi di-| Plėšrieji užpuolikai, žemiausios rūšies gengsteriaij 
dėlė spraga. Ir ne juokais gruodžio 8 d. gavo J. A. V. vieningą, nepalaužiamą at-; 
turime rūpintis, to . . . .............. , . _
spragą ne bet kaip, bet ge
rai užtaisyti.

“Daug kas, tiesa, pasa
ko, kam čia tų draugijų 
bereikia — yra insurance 
kompanijos. Jos mus ap
draudžia. Taip. Bet tos 

Laikraš- kompanijos neužims tos
- - ! vietos mūsų religiniame ir'

Plėšikiški Japonijos diktatorių žygiai prieš Jun
n

I

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________  $4.0C
Vieną kart savaitėje metama $2.00 
Užsieny metams  ________ $5.00
Užsieny j 1 kart savaitėj metams $2.50

$66 W«et Broa<tway, Bouth Boston, M
Telephono SOUth Boston 2680.

DARBININKAS

Prezidentas perspėja, kad karas su japonais bus i 
ilgas ir sunkus. Tik tiek tepasako vyriausias kariuo
menės ir laivyno vadas, kurs be abejo daug daugiau 1 
žino, negu visuomenė iš laikraščių išskaito. ] 
čiai, žinoma, nori daug rašyti, daug sensacijų sukur
ti, tad jų pateiktoms žinioms ir spėliojimams nevisa- 
da galima tikėti. Tačiau stambiausiųjų pranešimų vy
riausybė dar neužginčyjo ir nepaaiškino, būtent, kad 
pirmu išdavikišku puolimu japonai nuskandino du di-į 
deliausiu Amerikos laivų, keletą mažesniųjų ir tiek Lietuvių R* K. Susivieny- 
pat ar daugiau jų smarkiai sužalojo. Žuvusiųjų ir su- mo Amerikoje kuopos, ku-! 
žeistųjų esą apie 3000. Dėl tokių nuostolių amerikie- rios veikia beveik visose 
čiai drūčiai susijaudino. Kongrese net kilo reikalavi- mūsų kolonijose (jų apie 
mų patraukti į karo teismą tuos kariuomenės ir laivy- 300). Patsai Susivienymo 
no vadus, kurie privalą būti atsakingi už neapdairumą, centras (Wilkes Barre, 
kad davėsi netikėtai užpuolami ir sužalojami. Bet ka- Pa.) puikiai yra sutvar-

3^ sakymą. Tą atsakymą Valstybės vardu tarė preziden-
- ^tas Rooseveltas ir Kongresas. Tokio vieningumo, kurs 

: pasireiškė gruodžio 7 ir 8 d.d., mūsų šalis vargu ar ka
da nors ankščiau buvo pasiekus. Japonijos trumpare
gių militaristų gauja ir jos ašiniai sąjungininkai Eu- 
ropoje — naciai ir fašistai — skaudžiai apsiriko, jie 
tikėjosi rasti susiskaldžiusią, nepasiryžusią, nepasi
ruošusią Ameriką.

Šalies gynimo darban visi amerikiečiai stoja di- 
tautiniame veikime, kokią džiausiu pasiryžimu ir nesugriaunamu tikėjimu, kad 
užėmė mūsiškės 
kos katalikiškos 
nės draugijos.

“Tą vietą gali užimti tik giažvaigždės Vėliavos garbę. Gynimosi ir teisėtos ko-šiai panaudosime.
vos žygin lietuviai amerikiečiai įsijungia be jokių re-Į Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, gyvuo- 
zervų. i janti per 35 metus ir jungianti visas lietuvių ameri-

Lietuviai amerikiečiai turi dėl ko kovoti. Amerika kiečių katalikų organizacijas bei atskirus asmenis, vi- 
priėmė lietuvius emigrantus atviromis rankomis. Ji sada buvo ištikima Amerikos Garbingajai Vėliavai ir 
suteikė caristinių ir kaizerinių žandarų persekiotie- viskam, kam ji atstovauja. Ir šiandie, svarbiausioje A- 
siems šiltą prieglaudą. Ji leido jiems laisviausią veiklą merikos gyvenimo valandoje, Federacijos vadovybė 

i narius, 
merika, padėdama Sąjungininkams laimėti didžiąją visus amerikiečius lietuvius katalikus burtis dar stip- 
kovą, sudarė sąlygas ir Lietuvos žmonėms išsikovoti riau aplink šalies Prezidentą ir visą vyriausybę. Fede- 

iš su virš pusantro milijo- laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Amerika buvo vie- racija bendradarbiaus visuose žygiuose, kurie tik bus 
no dolerių, laiku daro iš- na pirmųjų didžiųjų valstybių, kuri pripažino Lietu- skiriami ir reikalingi šalies gerovei, 
mokėjimus pašalpų ir po- vai visišką teisę gyventi pilnai laisvu ir nepriklauso- 
mirtinių. Lietuvių R. K. m u valstybiniu gyvenimu.
Susivienymo apdraudos Amerika leido iš Lietuvos kilusiems žmonėms ir 

jų naujajai kartai, šioje šalyje gimusiems, atlikti įvai
riausius žygius Lietuvos gerovei. Amerika visą laiką 
palaikė nuoširdžiausius santykius su Lietuva. Ameri
ka buvo pirmutinė valstybė, kuri pasmerkė Lietuvos 
okupaciją. Amerikos, o ne kurios kitos šalies, preziden
tas lietuvių amerikiečių delegacijai pareiškė, kad Lie
tuva vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Amerikiečiai lietuviai šioje šalyje naudojosi ir

Jaučiant darbininkų stoką, šiais metais Kalėdų 
eglutės pradėjo rodytis ant marketų iš anksto, štai 

lietuviš- pergalė priklausys tik Amerikai, kovojančiai už tiesą, vaizdas krūvos eglučių, kuris jau pasirodė New Yorke. 
pašaipi- už taiką, už savo žemių neliečiamumą, už dorovinę —-—

I tvarką pasaulyje, už savo niekada nesuterštos Dau- vilegija, yra tai nepaprasta teisė, kurią visi tinkamiau-

ro teismas vargu čia bepritalkoma^mTpuo mo metu Rytas ir gerai veikia. Jisai Š‘°K Wje Lietuvai išlaisvinti. Didžiojo karo metu A- be jokių svyravimų kviečia visus Federacijos 
Japonijos diplomatų kalba daug buvo sušvelnėjusi ir. sumaniai tvarko orgamza- 
niekam neatėjo į galvą, kad “civilizuoti” japonai pasi- CGOS kapitalą, susidedantį 
rodytų tokiais barbarais. Be to, tada buvo sekmadie
nis ir daugelis jūrininkų gal buvo iš laivų atleisti lais-. 
va diena pasinaudoti. Nė apdairiausi vadai nesapnavo, 
kad japonai nesidrovėtų panaudoti seniai jau Ameri
koj užmirštą laukinių žmonių taktiką. Dabar tai jau skyrįaį šiandien "yra taip 
žino, su kokiu priešu turi reikalą. - -- - - -

Bet ne vien netikėtai japonai moka pulti. Jau ne- kaip ir
be sekmadienio kautynėse jie nuskandino du didžiau- insurance kompanijų. Tų 
siu Anglijos laivu. Tokio nuostolio vokiečiai su italais skyrių yra ne vienas, bet 
nė per ištisą karą nėra padarę. Tad iš pačių pirmųjų 
karo dienų jau perdaug skaudžiai aiškėja, kad japonai 
tai priešas, kurį visomis pastangomis turime atremti. 
Duok Dieve, kad neprireiktų perdaug kruvinų aukų. 
Gerai daro Prezidentas perspėdamas prieš lengvama- 
nišką optimizmą, kuriuo daug kas buvo užsikrėtęs ir 
tik dabar pradeda pavojų suprasti. Charakteringa, kad 
nebojanti Amerikos visuomenė, su tikru pavojum susi
dūrus, pakrypo į kitą kraštutinumą ir pradėjo nugas- 
taujančiai laukti priešo bombanešių ten, kur jų visai 
nebuvo. Užtenka tik sustaugti gaisrininkų sirenoms, o 
jau visi kelia galvas į padanges ir drebėdami laukia 
bombų krintant. Nestebėtina. Amerikiečiai dar naujo
kai, nesusipažinę su karo baisenybėmis. Bet — jos ar
tėja. K.

moderniškai sutvarkyti, 
moderniškiausių

Stodami šalies gynimo talkon, gerai žinome, kad 
Amerika kovoja gerą kovą. Tos kovos pasisekimui pri
valome nieko negailėti. Eikime Raudonajam Kryžiui į 
pagalbą 
tingai brangus ir remtinas.
giame, pirkime Jungtinių Valstybių Gynimosi Bonus 
ir Ženklelius. Didžiausiu tikslumu uoliai atsiliepkime 
į šalies vyriausybės prašymus, pageidavimus ir įsaky
mus. t

Reikšdami pagarbą Jungtinių Valstybių kariuo
menei ,visiems jos daliniams, didžiuojamės, kad jos 
garbingosiose eilėse yra ir bus tūkstančiai amerikie
čių lietuvių. Daug jų pralies kraują, neteks gyvybės, 
bet jie žus neveltui. Amerikiečiai kariai užtikrins A- 
merikai ir visam pasauliui laisvės saulę, kurios spin
dulių nebepajėgs užtemdyti jokie diktatoriai, žmoni
jos didžiausi neprieteliai.

Giliai tikėkime, kad Amerika ir Anglija, drauge 
Amerikiečiai lietuviai be jokių apgailestavimų ,saTO Sąjungininkais nušluos nuo žemės paviršiaus

Jie puikiai plessi^sias tamsybių galybes. Griuvus nacių, fašistų ir 
japonų militaristų ašiai, bus išlaisvintos visos paverg
tos tautos ,tarp jų ir Lietuva. Amerika šiandie kovoja 

i ne tik už savo saugumą. Ji kovoja už tvarkingesnį pa- 
• šaulį, kuriam nebebūtų žinoma baimė, nekalto kraujo 
liejimas, vergija ir skurdas. Turime tik džiaugtis, kad 

knygelių, tai malonėkite paauko esame piliečiai tokios šalies, kuriai rūpi viso pasaulio 
ti mums. Nors nelabai yra ma- šviesi ateitis, 
lonu prašyti, bet gyvenimas
- - - - - •

šiandie Raudonojo Kryžiaus darbas ypa- 
Kiek kas galime ir pajė-

keli: vaikams, jaunimui, 
augusiems. Visi turi įvai
rių valstybių apdraudos 
departamentų užgyrimą.j 
Organizacijos veikimą ir' naudojasi tokiomis pat teisėmis, kaip ir milijonai kitų 
fondus akylai kontroliuoja amerikiečių. Amerikiečiai lietuviai nežinojo ir nežino 
valdžia. | jokios sau išskirties, kuri juos būtų padariusi žemes-

Tai tokia yra apdrau- nįaįs Amerikos gyvenime. Amerikiečių lietuvių jauni- 
os pusė, ji šauniai, mo- mag njejęeno nekliudomas garbingai atlieka savo pa- 

dl™ prižiūrimame^ reigas šaIiai’ kuri jam teikia Plačiausius Salimu- 

zuota, ateitis užtikrinta. |mus-
“Kita Susivienymo pusė

tai ta, apie kurią kalbėjo- stoja savo šalies gynimo didžiajan žygin. 
me rašinio pradžioj: reli- supranta, kad savo šalies gynimas ir jos gerovei dar
ginė ir tautinė: Jos kuopos bas ųėra ypatingas pasiaukojimas. Tai yra šventa pri- 
kolonijose su centro pa
galba daug nuveikė ir dar 
daug daugiau nuveiks mū
sų lietuviško katalikiško 
veikimą sustiprinimui. Ir, 
žinoma, juo gausingesnės 
bus Sus-mo kuopos, juo 
daugiau jose bus judraus 
jaunimo, juo tasai jų vi
suomeninis veikimas bus 
gyvesnis ir vaisingesnis.

“Dėl to, visiems veikė
jams reikia tikrai rimtai 
susirūpinti mūsų Susivie
nymo kuopų auginimu ir

Gerbiami Prieteliai “Darbi
ninko” skaitytojai, nuoširdžiai 
prašome mes prieglaudos lietu
viai, jei jūs turite atliekamų

Federacijos Centro Valdyba kviečia visą lietuvių 
budėti šalies 
vienybėje su 
tikrai laimė- 
Prezidentas

kartais priverčia ir turime pra- amerįkįečių katalikų visuomenę giliai 
syti gerųjų žmonių pagelbos. ! sargyfooje įr atlikti pareigas. Būdamidaug prie tautos darbų 

prisidėjo. Ne viena parapi
ja jų pastangomis buvo 
pradėta organizuoti.

“Bet šiandien, deja, ne
bedaug tų draugijų beliko.

“Draugas” rašo:
“Amerikos lietuvių taip 

vadinamos lokalinės pa
šaipūnės draugijos didelį 
vaidmenį suvaidino mūsų 
gyvenime. Jos daug mūsų 
tautiečių reikale sušelpė,1 Jų dauguma buvo privers-

jų veikimo stiprinimu.
“Ta proga reikia primin

ti, kad šiuo metu, kuomet 
eina vajus, žymiai paleng
vintomis sąlygomis gali
ma prie LRKSA prisirašy
ti”.

savo

I

Iš kalno už tai tariame 
širdingiausią padėką.

Siųskite šiuo antrašu: 
John Shilosky 

c/< Little Sisters of the Poor 
De Kalb and Bushwick avė.

Brooklyn, N. Y.
•Y

prezidentu Rooseveltu, su visa valstybe, 
sime. Pats vyriausias šalies vairuotojas, 
Roosevelt, aukščiausios pagalbos siekia Dievuje, Ku- 
rin krypsta mūsų maldos, prašydamos palaimos. Lai
mink, Dieve, Ameriką ir jos gynėjus!

A. L. R. K. Federacijos Centro Valdyba.

ASMENINE LAISVĖ
II DALIS

Monc. Fulion I. Sheen 
KUN. J. A. KARALIAUS
Premijuotas Vertimas 

KALBŲ PER RADIO RINKINYS 
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočius

Ketvirtasis Žodis-Išdidumas

•7|- tinę, maldaudamas atleidimo, grįžo namo iš
teisintas. Nusidėjėlės ir jų draugai, kurie ži
no savo nuodėmę, pirm negu rašto žinovai ir 
faraziejai įeis į dangaus karalystę, jos pa
žįsta visuotinį teisingumą, bet jo nesilaiko! 
Dėka Dieviškajam Tėvui, kad Jis paslepia Jo 
išmintį nuo savimeilių ir visažinančių asme
nų, ir kad Jis tai atidengė mažiesiems. “Išpa
žįstu tik tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpa
tie, nes Tu šiuos daiktus paslėpei nuo išmin
čių ir protingųjų ir juos išreiškei mažie
siems”. Esmi tikras, kad tie, kurie yra turė
ję santykių su išdidžiaisiais, patvirtins šį iš
vedimą: jeigu man, kad išgelbėčiau savo sie
lą, reikėtų pasirinkti atversti vieną asmenį, 
kuris keliasi į puikybę savo mokslu, arba at
versti šimtą ištvirkusių vyrų ir moterų; aš 
pasirinkčiau lengviausią užduotį: atversti tą 
šimtą. Visame pasaulyje nieko nėra sunkiau 
pergalėti kaip proto išdidumą. Jeigu karo

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

Dievas priešinasi išdidiems! Faraziejas, 
kurįs iškėlė savo gerus darbus šventykloje 
liko'pasmerktas; muitininkas užpakalyje, Ji f’> laivynai būtų apšarvuoti proto išdidumu, o 
kuris save šaukė nusidėjėliu ir mušėsi į krū- ne geležiniais šarvais, jokia kulka nepajėgtų

juos paskandinti!
Tai lengvai suprantama, nes, kada sau 

tuomet jis tiki, kad nieko nebėra ko jis neži- 
žmogus yra įsitikinęs, kad jau jis viską žino, 
notų — net ir tai, ką Dievas jam pasakytų. 
Kuomet siela yra pripildyta iki viršaus su sa
vo išaukštinimu — “kas aš”, Dievui nėra vie
tos joje. Panašiai kaip indas pripildytas van
deniu, negali būti pripildytas kartu ir alieju
mi. Taip ir su siela. Dievas gali duoti savo 
teisybę tiktai tiems, kurių sielos yra tuščios. 
Taigi mes turime padaryti mūsų sielose tuš
tumą, kad rastųsi vietos Dievo malonėms. 
Mes gyvename supratime, kad mes daugiau 
nuveikiame nei ištikrųjų esame nuveikę. Im
kime pavyzdį, paprastą veiksmą gėrimo van
dens per šiaudą. Mes klaidingai tikime, kad 
mes įtraukiame vandenį per šiaudą. Mes gi 
to neįvykdome, nes moksliškai kalbant to
kios jėgos kaip įsiurbimas nėra. Mes tiktai 
padarome tuštumą šiaude; oras slegia van
dens viršų su spaudimų, kuris yra lygus

ir tuč tuo-

spaudimui okeano turinčio 34 pėdų gilumo. 
Šis spaudimas ir stumia gėralą aukštyn per 
šiaudą, kada mes padarome jame tuštumą. 
Taip ir mūsų dvasiniame gyvenime. Gerą, 
kurį mes padarome nėra vien mūsų darbas, 
yra tai darbas Dievo malonės per dvasinį 
spaudimą. Mums tik reikia padaryti tuštumą 
— ir laikyti save mažai vertais
jau Dievas pripildys sielą su Jo galybe ir tei
singumu. Šio pasakymo paradoksas lygus: 
ko mažiau mes manome apie save, to dau
giau mes gero padarome. Šv. Petras visą nak- 
ti dirbo ir nieko nepagavo, bet mūsų Viešpats 
pripildė jo laivą stebuklingu žuvų kiekiu. Ko 
aukštesnis namas, to gilesni jo pamatai; ko 
didesnis dorumas to didesnis nusižeminimas. 
Dievo akivaizdoje tapti geru yra tik viena 
sąlyga — nusižeminimu: nusižemindami iki 
nulio mes paliekame vietos save prisipildyti ■ 
Dievo malone, kuri yra begalinė; bet tuose, •• 
kurie mano, kad jie patys ėsą begaliniai — > 
Dievas paliktas kaip nulis. (Būs daugiau)' |
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II. Lenkų Spauda Angliškai
Lenku rytini* 

provincijos
Tokia antrašte tilpo 

straipsnis “The Polish Re- 
view” Nr. 3 iš W41 m. rug
sėjo mėn. 15 d. Jame ra-

šant apie Vilniją pasaky
ta:

“Priešingai tvirtini
mams, kurie klaidina eili
nį užsienietį, pabrėžtina, 
kad Vilniuje lietuvių būta

“Gėlės įvairioms progoms”
Bukietai vestuvėms, ir laidotuvėms, Ui mūsų specialybė

70 Strongs Avė. Tel. 1653 Rutland, Vermont

M ARBLE SAVINGS BANK

Visuomeniškas Taupomasis Bankas
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

47 Merchants Row Tel. 653 Rutland, Vt. |
................................................................. g

74 River St. Tel. 509 Rutland, Vermont

C ANNE Y - PLUE, Ine.

SANKROVA — Plumbierinių reikmenų ir apšildymui. 
Skardininkystė — Plytos dengimui.

L
* VERMONT FRUITANDGROCERYCO. |

Incorporated |

Montpelier — Rutland — Barre — Burlington 
Pristatytojai

Rheingold Alaus |
FAIRFIELD CREAMERY COMPANY

PIENINEI PRODUKTAI

Sankrovininkai ir Retaileriai — Namų Išdirbystės

194 Main St. Tel. 149-2 Fairfield, Maine

l
G. E. HUNT FLORIST

“Celes Įvairioms Progoms”
Vainikai Laidotuvėms — Bukietai Vestuvėms

5

į 129 Church St. Tel. 430 Rutland, Vermont

i

i

t

BURLINGTON, VERMONT

Skyriai — Winooski ir Richmond, Vermont

Burlington Trust Company

tik 0,80 nuošimčio (1,600 
asmenų) visų gyventojų, 
baltgudžių 0.90 nuošimtis • 
(1,700 asmenų ir rusų 3.89 
(7,800 asmenų)...
Pabaltijo* gyventojai 

Lenkijoj
Š. m. lapkričio 10 d. “The 

Polish Review” Nr. 11 pra
neša, kad iš Pabaltės vals
tybių Lenkijos žemėse ap- 
gyventdintas sekantis re-: 
patriantų skaičius: iš Esti-j 
jos — 13,400; iš Latvijos— 
52,700; iš Lietuvos — 47,- 
000. Nepaskirstytų sulyg 
kilmės vietos apgyvendin
ta 17,000. Ten pat pastebė
ta, kad šios skaitlinės ne
reiškia, kad jie viso esą 
vokiečiai.

Negana pergalės
Tame pat Nr. 11 biulete

nyje tilpo straipsnis: “Vic- 
tory is not Enough”. Ra
šytas Stepan Littauer. Jis 
rašo: “Ateityje turi būti 
užkirstas kelias puoli
mams iš vakarų ir iš pietų. 
Federacija susidedanti iš 
Lenkijos su Lietuva, Če
koslovakija, Rumunijos ir 
Jugoslavijos yra patarti
na. Po karo negali būti ne
utralumo tarp gera ir blo
ga. Užpuolikas turi būti 
sutiktas suvienytu atspa
ros frontu”.

Lenkijos sienos
“The Polish Review” š. 

m. rugsėjo 15 d. pumeryje 
3 patalpino straipsnį, už
vardintą “Alijantai ir sie- 

’nų pripažinimas”. Tame 
straipsnyje rašoma:

“Lenkijos rytinės sienos 
su Sovietais ir Lietuva y- 
ra tokios, kokios jos buvo 
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
ir kokios buvo Ambasado
rių Konferencijos pripa
žintos 1923 m. kovo mėn. 
15 d. ir trejetą savaičių 
vėliau, Suvienytų Ameri
kos Valstybių. Tokiu būdu 
Lenkijos rytinių sienų nu- 

i statymas buvo tarptauti
niai nustatytas, lygiai 
kaip jos vakarų sienos, ku
rios buvo pripažintos 1920 
ir 1921 metais.

Kai Vokietija okupavo 
žymią Lenkijos dalį, So
vietai, įsikišo į konfliktą ir 
1939 m. rugsėjo mėn. 28 d. 
pasirašė su Trečiuoju Rei
chu sutartį, pagal kurią 
Lenkija buvo padalinta, 

į Tuo metu nustatyta de
markacijos linija pasiliko 

Įgalioje iki Vokietijos - So- 
! vietų Rusijos karo š. m. 
I birželio mėn. 22 d. Sovietų 
i Vyriausybė š, m. liepos 
; mėn. sutartimi paskelbė 
: šią sieną nustojusią galios.

U. S. OBSERVER—Maj Gen. 
George Brett, Chief of U. S. 
Army Air Corps, pauses for 
the camera as he enters 
American Err-oassy in Londor 
on arrival from Middle East 
where he inspected U. S, air* 
craft on dūly there and dis- 

cussed erotiems of the day.

jos) statūs’o kaip laisvos, 
suvereninės ir nepriklau
somos tautos, šis nusista
tymas palieka toliau. Ru
sijos - Lenkijos susitari
mas atitinka Suvienytų 
Amerikos Valstybių nusis
tatymą, kas liečia jėga už
imtą teritoriją”.

Liepos mėn. 30 d. susi
tarimo esmė yra tame, kad 
Lenkijoj padaryti teritori-į 
jos pakeitimai nuo 1939; 
m. nustojo galios. Did. Bri
tanija pareiškė, kad ji ne
pripažįsta teritorialių pa
keitimų, padarytų Lenki
joj nuo 1939 m, rugpiūčio 
mėnesio. Suvienytos A- 
merikos Valstybės užėmė 

itą pačią liniją“.
Lenkai apie Žalgirio

Mūšį
“Free Europe“ Nr. 45 

Į (1941 m.) praneša, kad 
• Žalgirio mūšio sukaktuvių 
dieną, liepos mėn, 15 d.,1 

I profesorius Stanislaw,
ĮStronski, Lenkų Informa- 
ei jos Ministras, pasakęs iš; 

i Londono į lenkus kalbą.: 
Jis pasakęs, kad sujungto-’ 
mis Lenkijos ir Lietuvos 
jėgomis 1410 m. kryžiuo-1 
čių kariuomenė buvusi su-į 
mušta. Pasėkoje tos kovos1 
vokiečių veržimąsis į Ry-; 
tus (Drang nach Osten)! 

’ buvęs sulaikytas keletą; 
1 šimtmečių.
j Straipsnyje nėra jokio* 
’ pėdsako, kad prof. Strons- 
;ki ta proga būtų paminė
jęs Vytautą Didįjį ir jo 

į vaidmenį Žalgirio mūšyje.
(Bus Daugiau)

I

žinos ir, kad Rygos sutar
tis nebuvo išimtis. Mums 
nėra reikalo kvestijonuoti 
šitokį problemos perstaty
mą sub specie aeternitatis, 
kadangi j6 pritaikomumas 
yra visuotinas. Seka, kad 
Lenkijos - Sovietų susita
rimas iš liepos mėn. 30 d. 
nepakeitė Rygos sutarties 
sienų, kurios buvo teisėtai 
nustatytos tarp Lenkijos 
ir Sovietų 1921 m., bet pa
keitė Sovietų - Vokietijos 
sieną, kuri buvo neteisėtai 
nustatyta 1939 m.

Iš Britų liepos mėn. 30 d. 
notos Lenkijos Vyriausy
bei išrodytų, kadangi ji 
pripažino Lenkijos sienas 
su Sovietų Rusija ir Lietu
va 1923 m., tai Britai ne- 

I pripažįsta jokių jose pa
keitimų.

Ši pažiūra taip pat buvo į 
išreikšta Sumner Wel-| 
les, Amerikos Valstybės i 
pasekretoriaus Užsienių’ 

kuris 1940 m. j 
liepos mėn. 31 d. pareiškė:; 
“Amerika nepripažįsta jo-j 

’in na Voitimn inc /T nnhi.

Komentuodamas šią su- Reikalams, 
tartį, Maskvos “Izvestia” 
rugpiūčio mėn. 3 d. paste
bėjo ,kad sienos nėra am- kio pakeitimo jos (Lenki-

Corporation

Burlington Savings Bank
Visuomeniškas Bankas

BURLINGTON, VERMONT

Narys Federal Deposit Insuranee Corporation 
Mokyčių Sutaupąs — Kalėdiniai klubai — Atostogų klubai

’,r Turistiniai Čekiai * ’ ’! 3

Levi P. Smith. Prez.; M. C. Grandy-pazęįb. - Ižd.
Guy M. Page'.'vrcĮ^jerz. ii Tf/Brown, pagelb.-Ižd.

B. E. Briston, Ižd. F. W. Thayer, pagelb. Ižd.

Greetings
MODERN THEATRE

East EI m St., Brockton, Mass. 
r

F. H. T APUN. Incprporated
PACKA&D ,r ■ _

“Klauskite žmogaus, koris yra Packard savininkas” 
i? <» iriom:

P

*■ * įį -4 • * re\
S - , • ■• fe__ . ___ .___ _____ |E

H* t M • * C* vj lw <■« • iii i Te uTe 1^ n 1

STOWELL.Inc.
“Jūsų CHEVROLET Pardavėjas”

“Mūsų reikalų vedimas taikomas jūsų sąlygoms”

365 West St. Tel. 580 Rutland, Vermont

GIRARD B AKING COMPANY. Ine.
JUMBO BREAD

Girard’s Garsūs Keiksai
50'56 Cherry St. Tel. 1840 Burlington, Vt.

Pristatytojai U. S. padangų ir Exide Baterijų 
Specializuojasi Alaus Ištaisymo “Ratų” 
Peržiūri, Taiso, Aliejuoja Automobilius

71 South Union St. Tel. 1080, Burlington, Vt

TIRE SERVICE. INC.
HENRY A. KUNZIE, Sav.

MONTGOMERY W ARD & COMPANY
Pirkdami pas Montgomery’s Sutaupysite

53 Church St. Tel. 3808 
Burlington, Vermont

Telefonas 1822 
Kredito Dept.

Prieškalėdinis "Darbininko" Krautuvėje
IŠPARDAVIMAS

NUOLAIDA

Gera proga pirkti brangias dovanas pigiai

WesHnghouse Šaldytuvas 

Buvo $135.00 Dabar $100.00

Įvairių modelių rašomo
sios mašinėlės

$10 —• 20 pigiau

{vairių modelių radio 
$5. - 20. pigiau

B i J*iv» . , V ,| • 11 NprftrAve. TeL 2160 Burlington, Vt.

Darbininkas Electrical Supply
366 WestBroadway ,s H South Boston, MaSs.7 l©8 ’ ’ ' 39. v 

X
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
11. Užbaigos Žodis

Garbingieji Broliai! Mes esame tikri, kad žodžiai, 
kuriuos Mes lemiamoje valandoje į jus ir per jus į Vo
kietijos katalikus kreipiame, ras atgarsio Mūsų ištiki
mų vaikų širdyse bei darbuose, ko laukia visų Tėvo 
meilė ir susirūpinimas. Ko mes ypatingai prašome iš 
Viešpaties, tai kad Mūsų žodžiai, skatindami juos pa
galvoti, pasiektų ir tų ausis bei širdis, kurie jau leido
si vylių bei grasinimų pagaunami, kurie kovoja prieš i 
Kristų ir šventąją Evangeliją.

Kiekvieną šito rašto žodį Mes atsvėrėme tiesos ir 
kartu meilės svarstyklėmis. Mes nenorėjome, ne lai
ku tylėdami, pasirodyti kaltais; nepakankamu pamo
kymu, nei dėl bereikalingo griežtumo širdies sukieti- 
nimu, kurio nors iš tų, kurie yra pavesti Mūsų gany
tojiška jai pareigai ir kuriems per tai Mūsų ganyto
jiška meilė yra taikoma ne mažiau tik dėl to, kad šiuo 
metu jie klaidžioja ir atsitolina nuo Mūsų. Lai kai kas 
iš jų, prie naujų aplinkybių besitaikydamas, prie nau
jų papročių ir teturi savo apleistiesiems tėvo namams 
ir pačiam tėvui neištikimybės nedėkingumo ar net į- 
žeidimo žodžius, lai jie pamiršta, ko jie išsižadėjo, tai 
bet ateis diena, kada atitolimas nuo Dievo ir sielos ap
leidimas siaubingai išgąsdins šituos šiandien žuvusius 
sūnus, kada pasiilgimas tėviškas varys juo atgal prie 
to Dievo, kuris jų jaunystę linksmino ir prie Bažny
čios, kuri savo motiniška ranka rodė jiems kelią į dan
gišką Tėvą. Pagreitinti tos valandos atėjimą, tai Mūsų 
nepaliaujamųjų maldų siekimas.

Sugrįžimas Prie Kristaus

Kaip ir kiti Bažnyčios laikotarpiai, taip ir šitas 
bus naujo pakilimo bei vidujinio atsinaujinimo ženk
las, jei Kristaus ištikimųjų išpažinimo valia bei ryžtin
gumas kentėti bus pankankamai nuoširdaus tikėjimo 
nesąlygiškumas, tikros amžinumo vilties nenugalimu
mą, palenkiančią veiklos meilės visagalybę. Šventos 
gavėnios bei Velykų laikas, kuris susikaupimo bei at
gailos moko ir krikščionies akį labiau negu kitados 
kreipia į Kryžių, bet kartu ir į Prisikėlusio garbę, tai 
būnie visiems ir kiekvienam iš jūsų džiaugsmingai 
laukiama ir uoliai naudojama proga pripildyti protą 
ir sielą didvyriškumč, kantrybės bei pergalės dvasia, 
spinduliuojančia iš Kristaus Kryžiaus. Tada — tuo 
Mes esame tikri — Bažnyčios priešai, kurie tariasi a- 
tėjus jų valandai, greitai supras, kad jie per anksti 
triumfavo ir per greitai duobkasio įrankių griebėsi. 
Tada ateis diena, kada vietoje perankstybių Kristaus 
priešų pergalės dainų, galės iš Kristaus ištikimųjų 
širdžių ir lūpų kilti į dangų išlaisvinimo Te Deum, pa
dėkos Te Deum Aukščiausiajam, džiaugsmo Te Deum, 
kad vokiečių tauta ir šiandien klystančiais nariais grį
žo į religijos kelią, kad skausmuose išskaistintu tikė
jimu ji vėl sulenkia kelius prieš laiko ir amžinybės 
Karalių Jėzų Kristų ir kad kovodama prieš Krikščio
niškųjų Vakarų neigėjus bei griovėjus ji ima kartu 
bei bendrai su kitų tautų geros valios 
dyti savo pašaukimą, kuris Amžinojo 
skirtas.

Jis, kuris širdį ir jausmus ištiria,

kad Kalėdų naktį ir Kalėdų die
ną visi stropiau ir dėkingiau 
galėtų šv. mišias klausyti. Tos 
paskaitos tai tikros adventinės 
rekolekcijos visiems, kurie rū
pinasi dvasios reikalais ir ku
rie trokšta tinkamai prisiruošti 
prie Kristaus užgimimo sukak
tuvių.

GILIAUSIA UŽUOJAUTA! |Tam tinkamais laikais paskai- 
Kaip parapijos kunigai, taip tos metu yra grojama bažnyti- 

jos žmonės, ypač bendradarbės* nė muzika ir giedama gregori- 
Sesutės ir mūsų mokyklos vai-'janiškai mišių dalis. Pirmą ad- 
kučiai reiškia giliausią užuo-įvento sekmadienį mūsų nemaža 
jautą mūsų mylimajai Sesutei parapijos svetainė buvo perma- 
Edvardai ir jos šeimai mirusia sutalpinti visus svečius. Arti 
visai netikėtai jųjų tėveliui.: šimtas žmonių stovėjo, neužte- 
šeštadienio vakarą buvo atkal- ko kėdžių. Paskaitą tęsia tik 

vieną valandą, nuo 8 v. iki 9 v.į 
. * Po paskaitos žmones pereina 
. per gatvę į bažnyčią, kur yra 

teikiamas palaiminimas Švč. 
Sakramentu. Įžanga į salę yra 
dykai ir nėra jokios rinkliavos.

SS I UI nu.......— ■IW^I

Worcester, Mass.
Aušros Vartą Parapija

Lapkričio 24 d., įvyko Aušros 
Vartų Moterų ir Merginų klu
bo trumpas susirinkimas ir 
“hobby night“.

Nutarta surengti “penny 
sale“ po Naujų Metų, pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Gruodžio 29 dieną, po mėne-

MOKYKLOS SODAL1ECIŲ 
ŠVENTE

‘ Pirmadienį, Nekalto Prasidė
jimo P-lės Švč. dienoje, visos 
mokyklos mergaitės priėmė šv. 
Komuniją būry per savo mišias 
9 vai. Po mišių visos kartu at
naujino Pasišventimo Aktą ir Lietuviui tenka būti vedėjui šio:

suvažiavimų istorijoj. Sveiki
name kun. Antaną Dubinską.j

Kalėdų

įvairių 
užklotų.

beta rožančiaus dalis už miru
siojo vėlę: sekmadienį per visas 
mišias velionis buvo atmintas 
ir savaitės bėgy buvo atnašau
tos kelios mišios, užprašytos 
Sesučių, mūsų kunigų šeimų ir’ 
mokyklų vaikučių. Lai geriau- Kun. dr. Mendelis aiškino, kad 
siasis Viešpats ramina visą’tai yra jo Kalėdų dovana vi- 
Burduiių šeimą jų liūdesio ir siems. kurie lankosi šv .Alfonso 
skausmo valandoje, o už velio- bažnyčion 
nio vėlę dar kartą tariame Baž- suprasti tą didžiąją 
nyčios raminantįjį Amžinąjį dovaną savo Bažnyčiai, būtent 
Atilsį. Numylėtasai Sesutės Ed-- šv. Mišių auką.
vardos tėvelis lai ilsisi Viešpa-’ 
ties ramybėje.

i
I
I
septynios naujos narės buvo sėkmingo vakaro, 
priimtos į Sodaliciją. Kun. dr. multos annos! 
Mendelis uždavė klausimus ir' 
suteikė atatinkamus persergi-Į 
jimus. Visos mergaitės mišių1

NUOTRUPOS

Girdėjau sekmadienį žmonės 
metu buvo pasipuošusios naujai'per mišias 8:30 v. turės sur- 
įsigytais Sodalicijos ploščiais ir pryz,. Gal pirmą kartą lietuvių 
kepuraitėmis. Apeigos užsibai- gyvenime visa bažnyčia ims ak- 
gė

ir kurie nori geriau, 
Kristaus:

Marijos giesme.

RAUPSUOTIEMS 
RINKLIAVA

tyvą dalyvumą šv. mišiose, 
j Kun. dr. Mendelio ir Sesučių 
Kazimieriečių bendru rūpesčiu 

j buvo atspausdintas lietuviškos-

1 sinio susirinkimo bus 
vakaras, 
dėl “hobbies” prinešė 
rankdarbių, mėgstu
austų staltiesių, mėgstu skepe
taičių. mažų taurelių, kurios 
buvo tikros kopijos šimto metų 
senumo, taurių iš visų pasaulio 
kraštų, gintarų ir daug įvairių 
kitokių dalykėlių.

Jedvyga Kaliūnienė laimėjo 
dovaną, atspėdama, kiek gaba
lėlių buvo prisiūta užklodėn.

: vienos 80 metų senutės darbas, 
Valio’ ir ad u^lodė turėjo apie 1430 velve- 

jtinių gabalėlių.
i Ieva Nedzveckaitė gavo dova- 
ną už mėgstą užklodę: Anasta
zija Savickienė už taureles: An
tanina VVackell už piešimą: E- 
leanora Džiaugienė už įvairius 
rinkinius. Anelė Sinkevičienė 
laimėjo nupieštą paveikslą —• 
“Kūdikėlis su avinėliu“, kurį 
nupiešė A. Wackell.

Gražu matyti, kad narės inte
resuojasi visokiais darbais. Kai-

ŠV. MIŠIŲ PAVEIKSLAI
Pereitą sekmadienį, mūsų sa

lėje kun. McVann iš Katalikų 
Universiteto pradėjo aiškinti 
šv. mišių auką. Jis savo kalbą 
suįdomino begalo gražiais spal
vuotais judamais paveikslais ir 
natūraliomis

Kun. McVann kalbės kiekvie-i 
ną advento sekmadienį, tai yra 
keturius kartus. Paskaita uži
ma du vakarus .tad 3-čiąjį ir 4- 
tąjį advento sekmadienį ji bus 
pakartota, kad tie, kurie nega
lėjo ateiti lapkričio 30 d. ir 
gruodžio 7 d., gautų progą kal- 
bėtojaus paklausyti ir jo nepa
prastai meningus paveikslus pa- 

nuotraukomis. matyti gruodžio 14 d. ir 21 d..

Jau trečias metas kaip mūsų | lotyniškos mišių maldų knyge-, 
kunigai Advente paskelbia ypa- j^s, kuriose žodis į žodį draug ^ur*c*s narės nesitikėjo, kad 
tingą rinkliavą raupsuotiems. j su kunigu yra sekama visas švJ^°^s vakaras bus sėkmingas ir 

•'mišių veiksmas. Geriausių pa
sekmių šiam liturginiam pasi
reiškimui mūsų parapijoj.

Mykolas Slavinskas, kuriam 
buvo padaryta operacija Mary, 
land Universiteto ligoninėj, jau 

jo tiems nelaimingiesiems pa- sveiksta. Dėkoja Dievui, kad po 
tačiau šįmet tiek metų skausmo ir kentėjimų

žmonėms vyk- 
planuose jai

Anglis — Koksai — Alyva šildymui — Prekės
Patarnavimas

1 Baxter Št. Tel. 1349 Rutland, Vermont

r

DAHLGREN - CARRIGAN

MARBLE FILLING STATION
McCORMACK & McCORMACK, Sav,

Gazolinas — Alyva — Alyva Šildymui — Taisymai

Rutland Rd. Tel. 39-3 West Rutland, Vt.

jos neatsinešė savo “hobbies”. 
i I bet pamatę apkrautus stalus 

graudinosi. Sprendėjos buvo A. 
Sinkevičienė, Valeria Vieraitie- 
nė ir M. Čižauskienė. Muzikos 
programą išpildė klubo choras, 
vadovaujant M. Čižauskienei.

Anastazija Savickienė su pa* 
gelbininkėms — O. Vaitkevičie
ne, Emilija Zakariene. Jule Ka
raliene ir Vincenta Kieliene pa
vaišino visas karšta arbatėle ir 
užkandžiais. .4. Jtf. IV.

—________ A

Gruodžio 1 dieną. Aušros
Vartų par. salėje. Moterų Są- 

jninKu vzeunes w kuo-; junga 69 kuopos įvyko mėnesi-
visiems, pos_ jęe tik sveikiname p. Kara-Įnis susirinkimas ir valdybos 

• • •, kad jam;rinkimas.
l vadovaujant vietinė Susivieniji-1i>K',kaitė, Kjirai- 
,mo kuopa turės sėkmingus me-.WackeH atstovės • Ap6kričio
1 tus- | suvažiavimą, išdavė savo ra-

Pereitą sekmadienį kunigai'portus, taipgi T. B. Mažeikienė, 
per visas mišias prašė parapijie-' apskr. pirmininkė.
čių priduoti antrašus visų jau-! B Miller pranešė kad 
nuolių. tarnaujančių Amerikos!

1 kariuomenėje, kad būtų galima 
pasiųsti jiems Kalėdinius svei
kinimus .kad nebūtų jie užmir
šti parapijos kunigų. 

Staškūnų motina iš Pikesville.*, 
Md. randasi Union Memorial li
goninėje. Serga skilvio nemaii- 
mo liga. Prašo savo viengenčių 
pasimelsti už ją.

SVEIKINAME! Giesmininkės ponios Estelle
Kun. Jonui Mendeliui, kun. dr. Gibson motina mirė ir buvo pa-

1 Mendelio broliui, pirmadienį su-! laidota antradienį. Kunigai, 
‘ kako 6 metai kunigavimo. Jis 1 bažnytinis choras ir visi žmo- 
buvo įšventintas Romoje, gruo- nes reiškia užuojautą poniai 
džio 8 d. 1935 m. Nuo sugrįži- Gibson jos skausmo valandoj, 
mo Amerikon jis visą laiką dar- Baigiant susirinkimą narės 

: buojasi Švč. Širdies Jėzaus pa-'^į
I rapijoj. Mount VVashington, Md.
i Kada yra reikalinga dvasinėj 
pagalba mūsų bažnyčioje, kun. p

1 Jonas atvyksta mūsų kunigams .
!į talką. Nuoširdžiai sveikiname " 
|kun. Joną Mendelį jo sukaktu-’L 
vių proga ir linkime jam su-'* 
laukti dešimts kartų po šešius 
metus Kristaus kunigystėj.

Antradienį, gruodžio 9 d. į- 
vyko metinis visų Baltimorės 
ir Washingtono arkivyskupijų 
kunigų, baigusiųjų kunigiškus 
mokslus Romoje, suvažiavimas 
ir susirinkimas. Tam įvykiui

1 vadovavo mūsų kuklusis kun. 
; Antanas Dubinskas. Tai buvo 
nepaprasta pramoga, kurioje 
dalyvavo arti 30 kunigų: tai di-, 
džiaugias skaitlius šių metinių

Tai yra šv. Alfonso bažnyčios 
žmonių padėka Dievui už gerą 
sveikatą, kuria jie džiaugiasi. 
Šį metą žmonių duosnumas per
viršija visus metus. Pereitais 
metais visi džiaugėsi, kad galė-

Į i
I

.siųsti §1.500.00:
. rinkliava pasiekė SI,800.00. Pi
nigai buvo pasiųsti Prelatui 
Vaeth, Arkivyskupijos Tikėji- greit0 pasveikimo, 
mo Praplatinimo Dr-jos Direk
toriui. kur juos perduos Raup- ’ korespondentas, 
suotojų Kalėdų Fondui. Per Ar- jotas ir didelis veikėjas mūsų, 
kivyskupijos laikraštį THE CA- kolonijoj, liko išrinktas pirmi- 
THOLIC REVIEW Prelatas,nįnku SLRKA vietinės 13 kuo-; 
Vaeth viešai dėkojo
kurie prisidėjo prie taip gausios esame tikri,
dovanos nelaimingiesiems.

dabar galės pasidžiaugti geres
ne sveikata. Linkime visiško

i Jonas Karalius. Baltimorės 
, įžymus patri- 

suotojų Kalėdų Fondui. Per Ar- jot^s ir didelis veikėjas

RAY BEAN. INC
g

Padangos — Baterijos — Reikmenys

NAUJI PARAPIJIEČIAI
Pereitą sekmadienį kun. An

tanas Dubinskas suteikė šv. 
Krikšto sakramentą Ronaldui 
Vincui Jakaičiui ir Geraldinai1 
Juškevičiūtei. Krikšto tėvai 
Jakaičio buvo jo dėdė Juozas
Mikelaitis ir teta Ieona Vonse-j 
vičiūtė. Juškevičių dukrelę lai
kė Pranas Novotny ir Magdale- j 
na Most. Sveikiname naujagi-j 

• mių tėvelius ir linkime jiems, 
daug džiaugsmo patirti iš savo!

I naujųjų katalikų.

77 Wales St. Tel. 656 Rutland, Vermont
yra Mūsų liu

dytojas, kad Mes neturime kitokio širdingesnio noro 
kaip tą, kad Vokietijoje būtų atstatyta tikra taika 
tarp Bažnyčios ir valstybės. Bet jei be Mūsų kaltės 
taikai nelemta įvykti, tai Dievo Bažnyčia gins savo tei
ses ir laisves Visagalio vardu, kurio ranka ir šiandien 
nėra sutrumpėjusi. Pasitikėdami Juo “mes nesiliauja
me melstis ir šaukti” už jus, Bažnyčios vaikus, kad 
liūdėjimo dienos būtų sutrumpintos ir kad jūs būtu
mėte rasti ištikimi bandymo dieną; ir už persekiotojus 
bei prispaudėjus; visos šviesos ir viso gailestingumo 
Tėvas lai suteikia Damasko apšvietimo valandą jiems 
patiems ir visiems tiems, kurie su jais klydo ir tebe- 
klysta.

Su šita malda širdyje ir lūpose Mes tėviška meile 
teikiame Apaštališką laiminimą kaipo dieviškos pa
galbos laidą, kaipo paramą jūsų sunkiuose ir atsakin
guose pasiryžimuose, kaipo paspirti kovoje, kaip pa
guodą kentėjimuose jums, jūsų brangios tautos gany
tojams vyskupams, kunigams ir vienuoliams, katali
kiškos akcijos apaštalams pasauliečiams ir visiems 
jūsų dieceziečiams, neaplenkiant ir ligonių bei kalina
mųjų. r 
Duota Vatikane Kančios sekmadienį, kovo 14, 1937 m.

PIJUS P. P. XI,

\ PATCH • WEGNER CO., Ine
? 56 Howe St. Telefoną___  Telefonas 51 

Rutland, Vermont

Kitą savaitę LDS Studijų Rateliams bus pateiktas 
Amerikos Vyskupų vėliausiai išleistas raštas.

LDS. P. K.
J- A • — «n

CELD COLONY
Authdrized Frigidaire Sales and Service 
28CourtSt., Tel. 33 Brockton, Mass.

gj

t

£.

i i1 į Puikus pasirinkimas įvairių Laikrodžių. Deimantų. Radijų J !'
\ 7CenterSt. Tel. 919 Rutland, Vermont < 
i ?

F. B. HO WARD CO.

"Bankas, Kuris Aptarnauja Visuomenę”

Narys Federal Deposit Insuranee Corporation

! 77 Merchants Row Telefonas 446

z;

• HI < f
>7 Rutland. Vermont

? . f

F

Juozas Kasinskas
Ine.

r

Laidotuvių Direktorius
j Patarnavimas Dieną ir Naktį

i

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 j
Llmosinal dėl visokių reikalų.

............ -------------- ----- ------------- - —

gerai sekasi. Garbės svečiai bus 
vietinis klebonas kun. K. A. Va- 
sys ir kun. J. Jutkevičius. MĮ» 
nėtas Kalėdų vakaras įvyks po 
mėnesinio susirinkimo, sausio 
5 dieną.

Valdyba dėl 1942 m. yra se
kanti: Viktorija Shea, pirm.; 
Blanche Miller. vice-pirm.; Ma
rijona Purienė, rast.; Ant. Wa- 
ckell, fin. rast.: Paulina Wa- 
ckell. ižd.: D. Anusevičienė at
sisakė; Ona Čirvinskaitė, ižd. 
glob.: T. B. Mažeikienė, ižd. 
glob.: V. Spirkevičįenė atsise
kė. A. VVackell. korespondentę. 
Atstovės į Federacijos skyriau® 
susirinkimus yra T. B. Mažei
kienė ir L. Totulienė.

Korespondentė A. M.
x

IŠTIKIMUMAS — DIDELIS STATYTOJAS

<r
Ištikimumas šaly, išugdo didelius žmones.
Ištikimumas namuose, neša laimę.
Ištikimumas jūsų bankui, stato finansinį stiprumą ir 

saugumą.
Ištikimumas šio banko valdininkų ir indėlininkų paro

dė. kad šis bankas pirmauja finansiniai iš panašių įstaigų 
šioje šalyje.

Ištikimumas kiekviena kryptimi, turi savo dovaną.
Statytojai, nėra veidmainiai.
Šis Bankas apmoka visus valstybinius ir vietinius mo

kesčius nuo indėlių. Atdaras pirmadienių vakarais nuo 7 iki 
8 vai.

Chittenden County Trust Co.
Bankas Geros Valios

Nuryt Federal Deposit Insuranee Corporation

123 Church St 173 Cellege St.

L_
.a
►’ •

Burlington, Vermont
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CAMBRIDGE, MASS

Bernardas Koraitis

WATERBURY, CONH

nio jubiliejaus.

-JO Valandų Atlaidai, Novena 
Ir Rekolekcijos

CAMBRIDGE, MASS.

Susirinki
mas buvo vienas iš skaitlin
giausių. Gvildenta daug svarbių 
klausimų. Visas susirinkimas 
vienbalsiai pritarė statymui

“Darbininką” arba užsimokėti, 
prašome atsilankyti į minėtą 
susirinkimą.

—
Gruodžio 7 d., parapijos sve-

Lapkričio 30 d., gruodžio 1 ir naujos svetainės ir klūbo. Į rė- 
2 dienomis, Cambridge lietuvių mėjų eiles tą dieną stojo šie as- 
N. P. bažnyčioje įvyko 40 va- menys su sekančiomis paskolo- 
Iandų atlaidai. 40 valandų at- mis: p. Vincas Kandrotas —

pasirodė per šias iškiliu in- 
šventes.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ ! 
KOLONIJOSE

....................e,—,-----------------------------------------------

•kad jų parapijiečiai taip gra- 
’žiai

SIDABRINĖS VESTUVES I bas
Lapkričio 30 d. ponai. Ignas: 

ir Barbora Tamošiūnai, šventė: 
25 metų savo vedybinio gyveni-Į 
mo sukaktį. Ponų Tamošiūnų 
garbei buvo suruoštas šaunus 
bankietas Civic League svetai
nėje. Bankiete dalyvavo daug 
gražios publikos, kurie apdova
nojo ponus Tamošiūnus puikio
mis dovanomis. Celebrantai iš 
savo sūnų Prano ir Jono gavo 
po gražią dovaną t. y. po 25 si
dabro dolerius. Ponai Tamošių- °^c- 
nai yra ilgamečiai Cambri- 
džiaus gyventojai, ir yra nuo
širdūs žmonės. Linkime p.p. Ta-,ta*nėje, ivyk° Cambridge L. K. 
mošiūnams susilaukti ir auksi-'klūbo susirinkimas.

KLCBIEČIŲ ŠOKIAI
Pranešame visiems Cambri- 

džiečiams, kad sausio 10 d., I 
Jeffersono klube, įvyks Lith- 
uanian Catholic Club of Cam
bridge šokiai. Šokiams yra už-j 
kviestas labai puikus orkestras. 
Taigi kviečiame senus ir jaunus 
dalyvauti šiuose šokiuose, ir sa-! 
vo dalyvavimu paremti svetai-| 
nės statybos darbą. Įžanga tik

NUSIPIRKITE 
PRIEŠ ŽIEMĄ
Atėjus žiemai, nėra abejonės, kad 

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

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

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi
te 10% nuolaidos.

411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

LDS KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI

New Haven, Conn. — Sekma
dienį, gruodžio 28 d., 1941 įvyks 
LDS 28 kp. metini s susirinki- 
LDS Centro metinė apyskaita 
ir kiti svarbūs reikalai. Taipgi, 

kad užsimokėtumėte
Taipgi savo duokles už ateinančius 

laikraštį metus. Kas užsimokės $3.00 už 
............... tam bus

LDS 8 kps. SUSIRINKIMAS 
Sekmadienį, gruodžio 14 d., 

tuoj po paskutinių mišių, para
pijos svetainėje, įvyks LDS 8
kps., svarbus susirinkimas. Yra primenu, 
daug svarbių reikalų, 
nariai skolingi už 
“Darbininką”, prašomi tą dieną organą “Darbininką” 
atsilyginti. Visi nariai ir narės prisiųstas iš Centro gražus sie- 
kviečiami dalyvauti šiame susi- ninis, puikiai įliustruotas ka
rinkime. ; lendorius.

P. Rudaitis, kps. pirm. Juozapas Lukša, sekr.
------------- ;—Hartford, Conn. — Sekmadie

nį, gruodžio 21 d., mokyklos
V ietinė LDS 5 kuopa turės kambaryje, 1 vai. p. p. įvyks 

savo susirinkimą gruodžio mėn. LDS 6 kp. metinis susirinkimas 
28 d., šių metų, šv. Juozapo se-1 j kurį kviečiame LDS narius-es 
nos mokyklos kambaryje, Con- dalyvauti su visa šeima. Po šio 
gress avė. Susirinkimas prasi- susirinkimo bus, 
dės 1 vai. po pietų.

Kurie norėtute

laidai buvo labai iškilmingi.'$50.00, p-nia Anelė Ambrozai-Į 
Dalyvavo 14 kunigų iš kitų pa- tienė — $50.00, p. Pranas Bai- 
rapijų. Žmonės labai skaitlin- ga — $20.00 ir p-lė Ieva Pranis

NORWOOD, MASS

----------
gai lankė bažnyčią, nes tai bu- pasižadėjo sekančiame susirin- 
vo iškilmės vienos iš retai pasi- kime priduoti dar $100.00 pas- 
taikančių. Kartu buvo Novena kolą, jos paskola jau sudarys 
prie Nekalto Prasidėjimo, kuri $250.00 ir $50.00 auka. P-nas V. 
baigėsi sekmadienio vakare iš- Kandrotas jau bus suteikęs 
kilmingomis pamaldomis. Per $100.00 paskolą. Klūbo valdyba 
visą savaitę buvo rekolekcijos, viršminėtiems asmenims reiš-

I
kurios baigėsi Nekalto Prasidė- kia širdingiausią padėką. Rei- 
jimo P. Šv. šventėje, f 
madienio vakare, gruodžio 8 d..
Rekolekcijas vedė TT. Pranciš- svetainė taip ilgai nepastato- 
konai iš Lietuvos, kun. J. Vaš- ma? Atsakymas. Kad būtų no- 
kys ir kun. J. Liauba. Tėvai rėta šį darbą pavesti finansuoti 
Pranciškonai vieni iš geriausių keliems asmenims, tai jau būtų 
pamokslininkų, nes nuo pat pir- senai pastatyta. Reikia turėti 
mo rekolekcijų vakaro, ir iki mintyje, kad čia statomas ne 
paskutinio, bažnyčia buvo pil- privatiškas klubas, bet statoma 
nutėlė klausytojų. Buvo daug visai Cambridge lietuvių kata- 
džiaugsmo parapijos kunigams, Ūkiškai visuomenei.

t. y. pir- kia pastebėti, kad kaikurie as
menys klausia: kodėl klubas ir

Albert R. Barker

Pirmiau—Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
tr pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

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

275 Main S t., Webster. Mass.

William J. Chisholm
Į GRABOR1US
i “Asmeniškas Patarnavimas“

: 331 Smith St.,
! PROVIDENCE. R. 1.
• Telephone:
! Ofiso: Dexter 1952
[ Namų: PI. 6286

:pp. Kuru auklėtinis, šiais lai- 
, kais yra Havajų salose. Tiki
mės, kad Dievulis jį apsaugojo 

■ nuo nelaimės, kuri įvyko perei
tą sekmadienį, kada japonai 
banditišku būdu Havajų salas

--------------- I,i
Trijų Dienų rekolekcijos Šv. • 

Jurgio lietuvių parapijos baž- . 
nyčioje užsibaigė gruodžio 8 d. 
vakare. Nekalto Prasidėjimo P. -kur žuvo'tūkstaT-
Švč. šventėje. Kun. dr. J. Vaš
kas per visas tris dienas sakė 
pamokslus.

Parapijos Sodalietės atliko re
kolekcijas Šv. Tėvo intencijai. !

Pirmadienio vakare, paskuti
nėje rekolekcijų dienoje, devy
nios jaunos mergaitės įsirašė į . 
Sodaliciją. viešai priimdamos 
priesaiką būti ištikimomis Die
vui ir Jo Motinai Marijai.

ėiai žmonių. Tose salose yra ir 
daugiau lietuvių. Galimas daly
kas, kad atsiras ir žuvusių.

Dr. Viškelis. gyv. Norwoode, 
; pirmadienį, gruodžio 8 d. išvy
ko atlikti karo tarnybą. Jis bea- 
bejo bus paskirtas į medikalį 

Linkime .
~ , gingas jaunuolis PranasDr. Viskeliui geriausių sėkmių! ° ° J 

kas.—
Pereitą sekmadienį p. Jurgis 

kurie turėtų laikyti Versiackas buvo išvykęs į Na-'
• shua, N. H., kur dalyvavo savo iI giminaitės, a. a. L. Norkūnienės 

šermenyse ir laidotuvėse.

Taigi, čia 
jau susidaro visuomeniškas 
darbas, kurį turi remti visi kariuomenės skyrių, 

j bendrai, o ne keli asmenys. Vi
siems bendrai kooeruojant. tik-; 
slas būtų lengvai atsiekiamas.
Asmenys, 1

Į sau už pareigą šį darbą remti, 
kaž kaip į jį skeptiškai žiūri. 
Skeptiškumus ir ignoracijas 
meskime šalin ir bendrai stoki- 
me šiam darbui talkon. Bendrai' Sv- Kairines parapijos moky- 
dirbdami taikslą atsieksime, o!klos vaikučiai suvaidins Kalė- 
tikslą atsiekę bendrai džiaugsi-’ kantatą gruodžio 15 d., va-
mes.

mutinių Nashua apsigyvenusių 
lietuvių — Vincas Aleškevičius. 
Palaidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis šeštadienio ryte, Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Reiškiame gilią užuojautą A- 
leškevičių šeimynai ir jų gimi
nėms, ir prašome pasimelsti už 
jo sielą.

šeštadienio ryte gruodžio 6, 
į mirė Leonora Norkūnienė po

Antradienį, gruodžio 9 d. va-'gana ilgos ligas ir sunkios ope- 
kare įvyko L. Vyčių 27 kp. su-. racijos. Tai buvo geriausioje 
sirinkimas. Kalbėta plačiai apie žodžio prasmėje krikščioniška 
sportą. Nutarta pasiųsti Kalėdi
nius sveikinimus Vyčiams, ku
rie yra Dėdės Šamo tarnyboje 
ir L. Vyčių organizacijos įkūrė
jui p. M .Norkūnui, jo 72 gim- 

’ tadienio proga. Po susirinkimo
Vyčiai buvo nuvykę bowlyti.

Šiais metais L. Vyčių kuopos'-.-------------- ------------------ —
pirmininku yrą gabus ir ener-;228 kp., Moterų Są-gos 56 kp., 

Cvili- Šv. Onos draugijos ir Tretinin
kių, taip gi buvo ir “Darbinin
ko” skaitytoja. Iškilmingai pa
laidota iš Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčios parapijos kapuose.

Mandagų patarnavimą suteikė 
graborius Juozas Mikelionis.

Dzūkelis.

žodžio prasmėje 
motina krikščioniškos šeimy
nos. Gerai suprantame didį nu
liūdimą Norkūnų šeimynos ir 
giliai užjaučiame. Prašome at
minti jos sielą maldoje.

Velionė Norkūnienė, 52 metų, 
išaugino 7 sūnus ir vieną dukte
rį. Priklausė prie susivienyjimo

High

NASHUA, N. H I

i Gruodžio mėnesį įvyksta drau-' 
gijų metiniai susirinkimai.

j LRK Susivienijimo 228 kp.
' susirinkimas įvyks gruodžio 14; 
d., po Mišparų. Visi nariai kvie-Į 
čiami dalyvauti ir atsinešti mo
kesčių knygutes patikrinti. Už 
nepribuvimą bus baudžiami 50c. 
Po susirinkimo bus šeimyniškas 
vakarėlis su užkandžiais.

LDS 65 kp. metinis Susirinki-

PADĖKA

:kare. Norwood Junior
• School auditorijoje.

Lapkričio 30 d., Brightone, --------------
mirė Jonas Jozumas. Velionis Pereltl* Padieni PP- A- 

... o , ..__ a kunevičius ir Kneižius lankėsi
Nashua. N. H. pp. Skirkevi- — Rodžio.2! d, bus

Ige lietuvių N. P. parap. bažny- šeima ir P- T- Mitehell’ienė.
Į čios. palaidotas Mt. Benedict 
kapuose. A. D.

Kneižių sesuo.
renkama valdyba 1942 metams. 

, Po susirinkimo įvyks šeimyniš- 
' kas vakarėlis su užkandžiais, 

lietuvio įžangos nebus.

s

Įsigyk Šioms Kalėdoms 
Elektrikinj Pečių

Būk tikras kad turėsi puikiausius Kalėdų pie
tus, jei jie bus virti su Elektrikiniu Pečium. Ver
dant su Elektrikiniu Pečium, nepasikeičia skonis į i 
ir valgis yra daug skanesnis. ;;

o
Mes turime didelį elektrikiniu pečių modelių i! 

pasirinkimą ir labai prieinamomis kainomis, mė-;; 
nesiniais išsimokėjimais. Įsigyk dabar, nes vėliai i! 
gali būti sunku gauti, nes šiandien jau daugelic !• 
dalykų trūksta. !;

Balch Pharmacy, 
phamacisto p. Antano Mickūno VESTUVES — Padėkos die- 
vaistinė labai gražiai papuošta noje jvyk0 mūsų 
Kalėdinėmis spalvomis. Pažy- -ioje vestuvSs Antan0

I motina tas. kad šiais metais p. su Elena Grausliute. Ka.
Mickūnus parūpino Kalėdinių dangi abu jaunfeJ1 prikIauso 
sveikinimų **
rašais.

» Jei manėte sau pietus gaminti su elektrikiniu 
pečium ,tai įsigyk jį dabar — dėl Kalėdų.

BROCKTON EDISON CO.
.. j 3 . :

taip sakant, 
narių susipažinimo “party” — 

užsisakyti bus draugiškas, darbininkiškas 
(Vakarėlis, kuriame atsilankiu
sieji nariai - narės bus pavai
šinti užkandžiais ir kitais daly
kais dykai. Nuoširdžiai kviečia
me visus dalyvauti. Būtų gera, 
kad šiame susirinkime 
riai užsimokėtų savo 
už ateinančius metus, 
dar esate skolingi ir už šiuos, 
taip-gi prašome sykiu užsimo
kėti.

1

ualiko nuliūdime sūnų, kuris O1- 
tarnauja Dėdės Šamo kariuo
menėje ir tris dukteris. Iš tų, 
vyresnioji duktė atsidavus Die
vo garbei yra Sesuo - vienuolė 
Joaneta Kazimierietė. Vyras, J. 
Juškauskas trys metai kaip mi
ręs. Iš Lietuvos paėjo Alytaus 
Apskričio. Ūdrijos parapijos. 
Velionė, priklausė prie daug 
bažnytinių draugijų. Buvo stip
raus būdo praktikuojanti kata
likė, priklausė ir buvo Šv. Kaži- Nebark, N. J. — Sekmadienį, 
miero parapijos rėmėja. Sūnus gruodžio 14 d., 1 vai. p. p. (tuo- 
ir dukterys, likusieji našlaičiai, jau po mišių), Šv. Jurgio drau- 
liūdi netekę savo mylimų tėve- gijos salėje, 180 New York A- 
lių, kuriuos taip labai mylėjo, ve., Newark įvyks LDS 14 kp. 
Dar tvirtos sveikatos abudu tė
velius Dievas pašaukė į amžiną 
poilsį. Rašėjas tų žodžių, reiš
kia nuoširdžią užuojautą liku
siems našlaičiams, ir visai gi
minei, netekus plačiai žinomų 
Juozo ir Onos Juškauskų. Lai 
Dievas suteikia amžiną atilsį 
danguje. K . Dryža.
mas, kuriame bus išduota iš

Jonas ir Uršulė Grausliai nuo
širdžiai dėkoja visoms šeiminin
kėms ir šeimininkams, kurie 
prisidėjo darbu vestuvių metu 
dėl jų dukrelės.

Jonas ir Uršulė Grausliai.
Nashua, N. H.

PHILADELPHIA, PA.PHILADELPHIA, PA

PRASIDĖS 40 VALANDŲPRASIDĖS 40 VALANDŲ 
ATLAIDAIATLAIDAI

LDS na- 
duokles 
o kurie

A. J. Paleckis, Sekr.

metinis susirinkimas. Prašome 
visų narių dalyvauti. Taipgi 
primenu, kad šiame susirinki
me užsimokėtumėte savo duok
les už organą “Darbininką”. 
Užsimokėjusieji gaus dovanai 
garažų religiško turinio kolendo- 
rių dykai. Visus nuoširdžiai 
kviečiu.

Jonas Daukšys, Sekr.

Greetings
BROCKTON WALL PAPER & PAINT CO.

School St., Brockton, Mass.

Parapijos Vadai - Dvasiškija 
Kviečia Visus Dalyvauti.

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
. bažnyčioj 

i ro, choras gražiai papuošė alto-' prasidės 40 valandų atlaidai, 
rių ir laike mišių giedojo. So-! 
listė buvo Ona Sabaliauskaitė, 
kuri šia proga parvyko iš Bos
tono, kur ji toliau lavina savo 
balsą ir tęsia muzikos pamokas. 

Šaunus vestuvių pokylis buvo 
suruoštas P. N. A. svetainėje.

su lietuviškais pa- prie gy Kazimiero parap. cho-^v. Kazimiero par.

Šiomis 
Čeikiūtė, 
SLRKA 81 kp. raštininkė, Są- 
jungietė ir Sodalietė. minėjo
savo gimtadienį. Buvo daug 
sveikinimų ir linkėjimų.

dienomis p. Emilija 
gyv. 11 Myrtle St.,

Sąjungietės dar kartą prime
na, kad privatinė Kalėdų pra
moga įvyks gruodžio 16 d. va
kare, pp. Aidukonių namuose, 

; 28 Savin Avė. Visos Sąjungie
tės praneškite komisijai arba p. 
Aidukonienei dalyvausite ar ne 

’ tame vakarėlyje. Dalyvaujan
čios atsineškite dovanėlę ne 
daugiau ,kaip 25 centų vertės.

I CHORO BALIUS — Padėkos 
dienoje taipgi įvyko metinis Šv. 
Kazimiero parap. choro balius, 
puikiai atnaujintame N. R. C.

I Ballroom. Jaunimas, netik iš 
Nashua, bet ir iš kitų kolonijų 
skaitlingai susirinko, ir smagiai 
praleido vakarą.

Parapijos vadai — dvasiškija 
visus nuoširdžiai iš sakyklos 
■kvietė atlaiduose dalyvauti. 
Kiek teko nugirsti ,kad šį metą 
bus daug svečių kunigų, kur su
darys labai kilnų pamaldumą 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje. 
Taip pat, dvasiškija kviečia vi
sų draugijų narius eiti bendrai 
prie Dievo stalo ir priimti Vieš
patį Jėzų šv. Komunijoj. K. D.

_________ MIRĖ — Trečiadienio vakare,
Inžinierius Danielius Milės, gruodžio 3 d. mirė vienas iš pir-

MIRS ONA JUŠKAUSKIENE
Gruodžio 1 d. mirė Ona Juš- 

kauskienė, 58 McClellan St., 
Phila. Palaidota gruodžio 4 d. iš 
Šv. Kazimiero par. bažnyčios 
šv. Kryžiaus kapinėse. A. a. O. 
Juškauskienė - Matulionaitė

Greetings

Barbour Mills

Brockton, Mass

?ii M ■ :

DIVISION CASH MARKET
Pioneer Store

526 No. Main St., Tel. 6999 Brockton, Mass.

Barbour Welting Co
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kviečia visus dalyvauti ir 
savo dalyvavimu paremti 
Seselių vienuolių kilnius 
darbus.

' DARBININKAS

Stepono Dariaus Ameri
kos Legiono 317 posto 
Moterys pagelbininkės 
ruošia žaidimų pupomis 
vakarėlį, kuris įvyks penk
tadienio vakare, gruo
džio 12, 8 vai. posto patal
pose C St., So. Bostone. 
Bus gražių dovanų. Legio- 
nierkos pavaišins visus 
skaniais užkandžiais. Pel
nas skiriamas sušelpimui 
sergančių ir pašalpos rei
kalingų Posto narių.

Parengimo komitetą su
daro šios ponios: L. Palio
nis, Marė Morkūnas ir pre
zidentė Marė A. Vinčius.

Rengėjos.

Gruodžio 9 d., lankėsi klebo
nijoje ir bažnyčioje Tėvai Pran
ciškonai Vaškys ir Liauba. Tė
vas Vaškys laikė Šv. Teresės 
Novėnos pamaldas ir pasakė

Gruodžio 5 d., po Šv. Valan
dai, Maldos Apaštalystės drau
gija laikė metinį susirinkimą.
Būta daug ligonių. Pasimelsta pamokslą. Antrą dieną jis iš- 
už Marcijonos Navickienės vė
lę. Iš parengto Seselėms Kazi- 
mierietėms vakaro likę 
šimtas dolerių. Paaukavo 
Lietuvai gelbėti koncerto 
ga. Surinkta susirinkime 
Draugija perdavė koncerto iždi
ninkui viso $25. tapdama didžiu 
to koncerto ir Lietuvos rėmėju.
Išrinkta 
valdyba.

virš 
520. 
pro-

$5.

sekantiems metams

Maldos Apaštalystės

Remember that this

važiavo į Brocktoną vesti reko
lekcijas Šv. Roko par. bažny
čioje. Tėvas Liauba antradienio 
vakare iškeliavo į Elmhurst. 
Pa.

year we can express 

our thanks in a very

IApart 
draugijos Lietuvai gelbėti kon
certo rėmėjais tapo: Dr.. J. Pa- 
šakamis ir ponia, ponai Paša- 
parniai, Lietuvos Labdariai, 
Juozapas Kasparas ir ponia, L. 
R. K. Saldžiausios Širdies V. J. 
draugija, aukavo $6.50, Lietu
vos Dukterų draugija $5.00, 
Petras Kleponis aukavo $1.00 ir 
Vincentas ir Katrė Vosyliai au
kavo $2.00, kun. P. M. Juras.

Gruodžio 10 d., mirė, trumpai 
sirgusi, Ona Powers (Nevuly- 
tė), 164 I St. Paliko vyrą Wal- 
ter, tris brolius ir ketures sese
ris. Laidojama gruodžio 13 d., 
9 v. r., iš Šv. Petro par. bažny
čios Naujos Kalvarijos kapuose. 
Pašarvota pas graborių J. Kas
parą, 187 Dorchester St.

PAREMK COMMUNI 
TT FUND

concrete way—įnsur- 

ing future Thanks-

givings, too.

DEFENSE BŪNŪS-STAMPS ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvai gelbėti koncerto ren
gimo komisijos susirinkimas į- 
vyks antradienį, gruodžio 16 d., 
8 v. v., bažnytinėje salėje.

Į susirinkimą prašome kodau- 
giausiai atsilankyti. Tinkamiau
si vieta pasirinkti tikietus ir 
pasitarti koncerto reikalais.

Prašome sugrąžinti brangiuo
sius tikietus, kurie nėra dar 
parduoti. Jų pritrūksta. z

DAKTARAI

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. ▼. 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

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.

Karas prasidėjo. Kariuo
menė ir civiliai gyvento
jai stoja apsyginimo dar
ban. Pagalbos Fondas šau
kiasi paramos, nes jis yra 
antrasis kariuomenės ap
rūpintojas. Šįmet Commu- 
nity Found veda bendrai 
propagandą visame Bosto
no mieste ir apylinkėse, 
kad išpildžius kvotą. Į šitą 
Suvienytą Pagalbos orga
nizaciją (United Service 
Organizations) įstoja kaip 
pagelbinės fondo agentū
ros YMCA, The National 
Catholic Community Ser
vice, the Salavation Army, 
The YWCA, The Jewish 
Welfare Board ir The Na
tional Treveler’s Aid Asso- 
ciation. Susivienijimo šių 
organizacijų tikslas yra 
vienas — didesnė materia
le ir moralė parama ka
riuomenei ir visiems tau
tos gynėjams.

Massachusetts valstybė
je šis U. S. O. Fondas jau 
yra sudaręs centrus, ku
riuose kariai galės praleis
ti šventes. Centrai yra 
Ayer, Bourne, Falmouth, 
Hyannis, Mashpee ir Shir- 
ley. U.S.O. taip pat paža
dėjo pagelbėti visiems ka
riams. Todėl parama Com
munity Fond yra reikalin
ga ir duotina, nes remda
mi Community Fond, pa- 
remsime tuo pačiu savo 
šalies gynėjus karius.

NAUJO PROJEKTO 
NUOSAVYBĖS 

PERIMTOS

nuosavybes pagal susitari
mą. Savininkams bus pa
siųstas pakvietimas ateiti ‘ 
pasirašyti pervedimo po- 
pieras ir gauti išmokėji
mą.

. Adv. Jonas

KONCERTO TIKIETŲ I JUDAMIEJI PAVEIKS 
PARDAVINĖTOJŲ 

DĖMESIUI

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert P. Kūnais
Podiatrist - Chiropodist 

(Kojų gydytojas) 

479-A Broadvvay, 
SO. BOSTON, MASS.

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

PADĖKA

Juozas M. Dilis

LAIKRODININKAS
Parduodu įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus.
TAIPGI IR PATAISAU

366 West Broadway, 
So. Boston, Mass.

_------------------------- - !
LAI — PAMATYKITE

Sekmadienį, gruodžio 21 į 
d., 7 vai. vakare, Šv. Petro 
lietuvių par. bažnytinėje 
svetainėje, W. Fifth St., 
So. Bostone bus parodyti, 
gražūs ir įdomūs judamie
ji paveikslai. Pamatysite' 
ir a. a. kun. dr. Jono Na-! 
vieko laidotuves, Mariana-i 

platintojus, P°iio Kolegijos Kalvarijų: 
kad ateitų į tą susirinki- šventinimą ir kitokius. Į-} 
mą, išduotų raportus kiek zanSa -»oc- 
tikietų parduota, ir jeigu 
turi po $1.65 ir nesitiki

, kad grąžintų,! 
nes trūksta tų tikietų.

Yra daug pareikalavimų,

Antradienio vakare, 
gruodžio 16 d., Šv. Petro 

Grigalus, parapijos bažnytinėje sve-

Gruodžio 10 d. Boston 
Housing Authority jau pe
rėmė visus namus So. Bos
tone prie Broadway Sta- Boston Housing Authorityjtainėjė, W. Fifth St. įvyks 
tion. Perėmimo darbą atli- nuosavybių teisių patarė-‘Koncerto rengimo komisi- 
ko adv. Lewis H. Wines- 
tein, patarėjas ir adv. Jo-tas peržiūrėjimui

jas, dabar yra labai užim- 
i ir su- 

nas Grigalus, nuosavybių tvarkymui visų dokumen- 
teisės patikrinto jas.

Visos nuosavybės jau už-
tų. Jo vadovybėje dirba 
keliolika darbininkų. Per 

rekorduotos Boston Hou-! J° rankas eis visi išmokė- 
sing Authority vardu, iš-! JimaL

jos susirinkimas. Tikietų 
platinimo pirmininkė, p. 
B. Cūnienė atsišaukia i vi
sus tikietų j

° J . - • 1 . turi po 2skyrus tas, kurių savinin-į Jeigu kas ko nesupranta.parciuoti,
kai nepasirašė. Pastarųjų ar nori gauti daugiau in

formacijų, ypač tie, kurie 
dar nėra pasirašę perduoti;

nuosavybių teisę išspręs 
aukščiausias teismas.

Viso perimta 408 namai. 
Laike trijų savaičių Bos
ton Housing Authority 
planuoja išmokėti visiems 
tų namų savininkams už

35c.

Vakarėlio pelnas skiria-1 
mas Vargdienių Seselių 
naudai.

Rengėjos nuoširdžiai!

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

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

Tel. ŠOU 2923
Skalbiame visokius skelbimus 

Pajiniame ir pristatome 
į namus dykai.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuviškas Viešbutis

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

viešbutį.

HOTEL RODY 
7643 Harding Avė., 
Miami Beach, Flo.Į

Maldos Apaštalystės draugi
jai už surengimą vakarėlio, lap
kričio 30 dieną šių metų. Taipgi 
dėkojame kunigam — klebonui 
kun. P. Virmauskiui ir kun. K. 
Jenkui už paramą; dėkojame p. 
M. Kihnoniūtei ,kuri labai daug 
pasidarbavo, nes ji beveik vie
na minėtą vakarėlį suruošė, o 
tasai parengimėlis suteikė gana 
stambią paramą Seselėms Kazi- 
mirietėms, kurios išvyko į Ar
gentiną lietuvių vaikučius mo
kyti. Taipgi tariame širdingą 
ačiū visiems atsilankiusiems į 
minėtą vakarėlį.

Buvo laimėjimai. Kitas dova
nas jau atsiėmė, bet dar antra 
dovana — “Bedspread” yra. nes 
negalima išskaityti vardo ir a- 
dreso. Kas turite bilietėlio nu
merį 1781, atsineškite tą galiu
ką su numeriu šiuo adresu: — 

427 E. Sevent St., 
So. Boston, Mass.

Dar kartą tariame širdingą 
ačiū. . >’• M. Savilianis.

Bronls Kontria
CONSTABLE

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road

Tel. SOUth Boston 2483
COAL-COKE-OIL

» Šou 4618

an Furniture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long

Dtetanoo MovIdr 
326 • 328 West Broadway 

So. Boston, Mass.

hii

Telephone
SO. BOSTON 

1051

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

BijYlevMetOf Service 
•TUDEBAKER

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių lšdirbysčių auto 
mobiliu*. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

1 Hamlin St., ir E. 8th St,
6OUTH BOSTON, MASS. -

Jos. KapočIOnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

savo nuosavybes, gali bile'.^t Cūniene $1.65 ti-j
kada krpintiq nax adv To-!kietl^ visai neturi. Jie yra kada kreiptis pas aav. JO- nardavėiams Rpf PARSIDUODA ll kambarių na-ną Grigalių, o jis visiems .išdalinti paraavejams. cet__  __  ___
maloniai ir nuoširdžiai pa-'^ai kaikurie 
tars ir pagelbės. i negali arba

Adv. Joną Grigalių d,e-iPaMeUOtL 
nos metu galima rasti Bos-' ., . 
ton Housing Authority o- vei

•fise, 18 Oliver St., Bosto
ne, o vakarais jo namuose,
52 G St., So. Bostone.

Peter P. Plevack

(PLEVOKAS)
Septyniais būdais stogų dengėjas 

Sodewall Stut Metai Work 
Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių išsimokėjlmu 

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus 

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

Tel. ŠOU 2732
Apskaitliavimai - patarimai dykai

mas, šviesus, kampinis. Kieto 
medžio grindys, karštu vande
niu įšildomas, tile’ų bath, extra 

visi bendrai Prausykla- Tinkama senelių 
prieglaudai. Lengvai galima 
perdirbti į 3 šeimynų namą. 

pa_ Trys inėjimai. Telefonas. Gene- 
va 6189. Prieinama kaina.

(5-9-12) i

Amsie Naujoj Vietoj ,
Šiuomi pranešam, jog gerai ži-į 

nomas Apdraudos ir Real Estate. 
o j \ „ agentas, Wm. A. Amsie, perkėlėGruodžio 9 d. mirė A&- gavo rezjdenCįją jr ofisą į naują1 

> SYV- 12 ir parankesnę vietą 30 CAR-: 
Waverly. St., Brightone. RUTH STREET, Dorchester, 

Mass. Antra gatvė nuo Ashmont> 
Elevated Stoties. Telefonas tas' 

- pats GENeva 3719. Turėdami
bažnyčios, apdraudos ir Real Estate reika

lus kreipkitės pas jį po viršmi-l 
nėtu nauju adresu. Jis jums pa-( 

■ tarnaus gerai ir teisingai kaip ir 
• visada. (12-14)

1 " ' --------  —--- ■■ ■■ Į

pardavėjai 
nesitiki jų

turime
kad koncertas pa

rvyktų. Rūpinkimės par
duoti visus tikietus. _ _ 
.klausykite p. Cūnienės at
sišaukimo — sueikite visi 

lį susirinkimą.
i --------------
i MIRĖ ANILIONIENĖI

ps.”.
i . Y - ««• 1 UVUO1U <7 VJL. XIreigas John W. Gleavy nietė Anilionien€i 
praneša, kad jeigu norite Waverl st 
pasiekti adresatus prieš Laidojama gr,Jodžlo 13 d. 
Unlrtrtnn o i ą ą » 4-1 v* ir* i rv i rvryrii

POSTMASTERIO 
PRANEŠIMAI

Einąs postmasterio

South Boston Gange

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 

išgrysuojame.
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541
Kalėdas siuntiniais ir svei
kinimais, tai turite siųsti 
dabar. Bostono pašto dis- 
triktas užtikrina pristaty
ti siuntinius prieš Kalėdas 
į sekančias vietas, jeigu, 
tie siuntiniai bus pristaty-' 
ti paštui žemiau pažymė-į 
tose dienose:

Gruodžio 13 — Arizona,! 
California, Oregon, Wa-j 
shington.

Gruodžio 15 —Alabama, 
Arkansas, Colorado, Flori-! 
da, Georgia, Idaho, Illinois, I _________ ________ ,__
lova, Kansas, Louidana.1 rSKS?’
Minnesota, Mississippi, 
Missouri, Nebraska, Neva- 
da, NeW MeXlCO, m lgl2 Columbia go. Boston
Dakota. Oklahoma. South Kasos GI.—Marijona Aukštikaimens,
Carolina, South Dakota,’ 
Tennėssee, Texas, UtahJ 
Wisconsin, Wyoming.

Gruodžio 16 — Dclavvare,' 
Dist. of Columbia, Indiana,! 
Kentucky, Maryland, Mi-* 
chigan, New York, New 
Jersey, North Carolina, 
Ohio, Pennsylvania, Virgi- 
nia, West Virginia.

Gruodžio 18 — Maine, 
New Hampshire, Vermont, 
Rhode Island, Connecti- 
eut, Mašsaėhūšėtts and 
the 25 cities and towns of 
the Boston Postai District.

iš Nekalto Prasidėjimo P. 
Švč. parapijos 
Cambridge, Mass.

Paliko nuliūdime du sū
nus ir dukterį.

GRABORIAI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVft.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

’ j Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield, St., So. Boston, Mass. 

. Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.
440 E. 81xth SL, So. Boston, Mass.

*V. JONO ev. B L. PA9ALPIN6R
DRAUGIJOS VALDYBA

TeL Parkv.-ay 2352-W. 
Iždininke — Ona Staniuliūtč, 

105 West 6th SL, So. Boston, Man. 
Nnrt h Tvarkdart — Ona Mizgirdienė,

i
i
I

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

antrą utaminką mėnesio, 7:30 vaL 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės dm protokolu ndttintnke.

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera,
16 VVinfield SL, So. Boston, Man 

Prot. RaSt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mtn

Fin. RaSt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boeton, Maaa 

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

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 VVinfield SL, So. Boston, Man.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
člą nedėldienj kiekvieno mčneslo !
2 vai. po pietų. Parapijos saMj, 491
E 7th St.. Sn. RnMon. MaM

iI

Valgomų Daiktų Krautuvės

Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik-j 
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 COLttmbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

Perkins Markei
£ • . } / F{

P. Balt rubinas - p. Sav.

753 Broadway
Tel. SOL’ 3120, Su. Boston.

I

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 

Baisa muotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakų 
Koplyčia šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Boston 1437
ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial Ir Batoamuotojal 

Patarnavimas dieną ft nakų 
Koplyčia !ermtwr» dykai 

NOTARY PUBLJC
Tol. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

«.
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nas .priklausė prie Gyvojo Ro
žančiaus draugijos. Linkime 

Besiartinant Kalėdų šventei,1 AntanuL geriausio pasisekimo ir 
’»linksmos tarnybos. Girdėjęs.

WATERBURY, CONN

NEW BRITAIN, CONN.

Pereitą sekmadienį, SLRKA

nuoširdus ačiū komisijos na- 
prenumerata rems.

Iš Priešmetinių Susirinkimų 
Gruodžio 7 d. įvyko Šv. Ro

žančiaus draugijos priešmeti- 
nis susirinkimas, kuriame buvo 

valdyba sekantiems

Reiškia Geresnį Gyveni

DARBININKAS £
__ .'■ĮLuj.j.t! miJ 1 ' i'*—

Kalėdų Dovanos

Būti Linksma šei-
labai

De

Daba r _ Ji Gali
mininkč! Valgymo - laikas 
greitas, turint Toastmasterj 
Luxe Toast'n Jam Sėt su kuriuo 
ant syk galima iškepti dvi riekutes. 
Riešuto taca. Franciscan toast 
plate. Apdengtas jam para. Tikra 
Kalėdų dovana.

šioms Kalėdoms, Pirk Ateičiai...
Pasirinkite Elektrikinį Virimą Dabar! štai, 
čia yra puikiausi Kalėdiniai pasirinkimai. 
Tikras Universal Elektrikinis Pečius, “Tau
tinis Geriausias Pečius”. Didelis Bake-Fast 
Oven, vienos kainos stalo viršus, acid-at- 
sparus porcelinas.

n—
palydėjimą į kapus į Brooklyn, 
N. Y. Pagaliau labai ačiū grabo- 
riui J. Markevičiui ir jo sūnui- 
už malonų patarnavimą. Labai 
ačiū visiems.

Vincas Ausikei! is.

mą... kada jūs duodate

ELEKTRIKINES DOVANOS

draugijos po $15.00, o Amžinojo 
i/Tretininkai ' po

Po $10.00 — Stanislovas Ma-

kad gali nebūt progos pasakyti. Lietuvos Vyčiai ir Rožancavos 
prakalbą.

P. Gudas džiaugėsi, p. Smeto-, Rožančiaus 
nos gabumais, kad jis sugebė-į $10.00. Be to, asmeninių kitų
jęs pats pirmutinis pabėgti iš'aukų buvo $110.22. Ir taip au- 
Lietuvos, ir jam >tenkanti di- komis iš anksto surinkta $663.- 
džiausia garbė, kurią Newarko'43. *
lietuviai turi pripažinti. Antras* Malonu pažymėti vardus tų, 
bėglys p. J. Paleckis jau esąs kurie didesnes aukas davė: 
mažesnės garbės vertas, dabar
tinis prezidentas Adolf Hitler tulaitis, Antanas Grigalas, Ig- 

i dar neužsitarnavęs tos garbės.
Toliau buvo tartasi dėl bilietų *nis, Pranciška Budreckienė, p. 

kainos, kiek imti už įėjimą pa- Baranauskas, Adolphas Brazin- 
žiūrėti laukiamo svečio, 25, 15 skas. Jurgis Katilius, Edvardas 
ar 10 centų: moterys nubalsavo, Patrikas.
kad galima imti, tik 10 centų.

Buvęs.

nas Budreckas, Juozas Akulio-

nevienas žmogus pamąsto sau: 
kuo reikės apdovanoti savo my
limus ir draugus?

Ar nebūtų graži, pavyzdinga 
ir naudinga dovana, jei tamsta-
užrašytume! gerą katalikišką 109 kuopa buvo surengusi kor- 
laikraštį, pavyzdžiui “Darbi- tavimo vakarėlį, kuris gražiai 
ninką”. Žmogus gavęs tokią do- pavyko. Dauguma narių bei pa- 
vaną nepamirštų per ilgus me- šaliečių atsilankė ir pra'cido 
tus, gal ir per visą savo amžių gražiai laiką. Rengimo komisi- 
šios brangios dovanos. Kas gali Ja reiškia nuoširdžią padėką at- 
pasakyti, kokį įspūdį geras silankiusiems ir ypatingai prisi- 
laikraštis gali padaryti į skai- dėjusiems su auka. Taip pat 
tytoją.

“Darbininko”
metams $4.00. pusei metų $2.00. 
LDS nariams metams $3.00. 
pusmečiui $1.50.

“Darbininkas” išeina du kar-;
I . , 

tu į savaitę, antradieniais ir perrinkta 
penktadieniais ir teikia žinias iš metams ir paskirta iš iždo $12.

šv. Mišių aukai ir $5.00 dėl gė
lių papuošimui altorių Kalėdų 
laike. Plačiai pasitarta reikalu 
rengiamo vakaro Užgavėnių me
tu.

Gruodžio 8 d., vakare įvyko 
sąjungiečių priešmetinis susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
dauguma narių. Išklausius į- 
vairių komisijų raportų, ir pa
dėkojus komisijai už uolų pasi
darbavimą laike bingo žaidimo, 
buvo renkama valdyba. Valdy
ba vienbalsiai užgirta buvusioji, 
taip pat ir įvairios komisijos. 
Nutarta turėti vėl Kalėdų lai
ke draugišką vakarėlį, įteikiant 
viena kitai dovanėles. Nutarta 
rengti propagandai vakarėlį 

84 Lawlar' vaJaus laike. Nutarta rengti 
— ! vakarėlį parapijos naudai.

I __________

' Sodalietės, vadovaujant Sese- 
Gruodžio 7 d., mirė Ona Gru- jgms pranciškietėms turėjo no- 

žienė. Palaidota Kalvarijos ka-’veną prie Nekalt0 Prasidėjimo 
Puose’ į Panelės Švč. pereitą sekmadie

nį. Bendrai priėmė Šv. Komuni- 
j ją: o šiomis dienomis jos pasky- 
■ rė auką $25. naujų vargonų fon- 
Idui. T.M.

viso pasaulio. Šiais laikais žmo
gus be gero laikraščio jaučiasi 
kaip paklydęs miške. Kas norė
tų, gali užsisakyti vieną penk
tadienio numerį, kaina metams 
$2.00. pusei metų $1.00.

LINKSMA GIRDĖTI
Pastaromis dienomis vietos 

kitataučių spauda pastebėjo ar
tisto Jurgio J. Kačergiaus kūri
nius.

Rašo, kad Philadelphia, Pa., 
Dailiosios Artistikos akademi
ja priėmė jo tris kūrinius dėl 
parodos. Kiti jo kūriniai yra 
Oakland ,Calif. muziejuje.

Art. J. J. Kačergis yra Water- 
burio jaunas lietuvis. Sūnus 
Petro Kačergiaus. L---------
St., dabar gyvena Chicago. III. į

pirkinys už jimui

Patrigubink Jai Kalėdų Džiaugsmą Su 
G-^’s Triple-Whip Mixer! Tik pradėk 
motorą, ir trys beatera įeina į akciją. Be 
galo puiki šeimininkiai dovana.

NOVENA
Šv. Marijos Nekalto pras. No- 

vena, kurią anglų ir lietuvių 
kalba vedė kun. P. Malinauskas,

Aukos žymia medžiaga —
Chick Murowski, Anna Ryan

(Griebliuniūtė), Mykolas Saly- 
klis, Mrs. Pivonienė, Mr. Dūda, 
Jonas Zuozaitis.

Po $5.00 — Pranas Goberis, 
Jonas Lukošius, Dr. Albertas

pasibaigė 8 d. gruodžio. Newar-'Degutis> Dr. Vilimas Blažys, 
kiečiai tikrai buvo patenkinti. Antanas Motejūnas, Jr., Kazys 
šio jauno ir gražių pamokslų sa-! Haika, Stanislovas Rimgaila, 
kytojo Tėvo Marijono gražiais jonas Biekša, Juozas Baranaus- 
pamokinimais, kas įrodė, kad kas> Petras Gedminas, Jonas 
skaitlingai visus vakarus lankė
si daug žmonių, ir rytais priė
mė šv. Komuniją.

ELIZABETH, N. J

METINIS PARAPIJOS 
BAZARAS

į-

Norusis, Radavičienė, Lithua- 
nian Liberty Hali, Juozas Skau
das, John McGuire, Teisėjas, 
Mykolas Beržanskis, Jonas De
gutis, Pranas Milinkas, Stepo
nas Agentas, Mrs. Mažronas, 
Benediktas Šiula, Martinas Bu
dreckas, Andrius Kirvilevičius, 
Vladislava ir Povilas Kirvelevi- 

jčiai.
j Labai buvo malonu pažymėti 
___ _____ > kilnius aukotojus,

Serga Juozas Šiurkus, LDS 5 
kp., narys.

_

Gruodžio 14 d., ketina vykti 
į Hartford. į LDS Conn. apskr. 
suvažiavimą sekantieji LDS 5 
kp. nariai: P. Jokubauskas, M. 
Karinauskienė. P. Jurkšaitis. 
B. šilkauskas. U. Liutkevičienė 
ir apskr. pirm. Dr. M. J. Aukšti
kalnis su savo žmona.

NEW HAVEN, CONN

PADĖKA

Dirbtuvių darbininkai, 
būt, šįmet negaus nuo kompa
nijų Kalėdų bonų.

J. Totilas.

Šiuomi tariame nuoširdų ačiū' 
visiems New Haveno lietuviams 
už užuojautą ir dalyvavimą mū- 

tur sų tėvelio, a. a. Domininko Au- 
sikaičio, laidotuvėse. Dėkoja
me kleb. kun. E. Gradeckui už 
visus patarnavimus ir kalbėji
mą. Šv. Rožančiaus, kleb. kun.

Antanas Určinas, lapkričio 25 K. Kazlauskui iš Bridgeport už 
d., išvyko į kariuomenę. Anta- šv. mišias, poniai Biekšienei ir 
nas buvo geras, veiklus vaiki- jos sūnui ir panelei Klimaitei už

AT

ū\ Edison Shops

HARTFORD, CONN. NEWARK,N.J

Palengvink Jai Darbą Nuo Kalėdų! 
Ne tik valytuvas, bet tikras G-E 
AIR-FLO Valytuvas. Naujausios 
mados tank-type. Su visais atač- 
mentais.Pažymėtos kainos gali būti 

pakeistos be pranešimo.

su senu valytuvu.

STON COMPANY

fBROCKERT’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

j i
i

60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

!
I
!
1
I
!
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A. A. MIRĖ BALTRUS
G. POVILAITIS

Gruodžio 2 d., 1941 m. mirė 
daugeliui lietuvių gerai žinomas 
žmogus, Baltrus G. Povilaitis, 
64 m. senumo. Mirė stai
giai visai nesirgęs namie, parė
jęs iš darbo. Amerikoje yra iš
gyvenęs virš apie 30 metų. Bu
vo pašarvotas pas jo dukterį ir 
žentą Yušinus, 20 Wilson St. 
Laidotuvės įvyko gruodžio 5 d. 
iš lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos bažnyčios. Palaidotas 
Šv. Benedikto kapuose.

Paliko didžiame nuliūdime sa
vo žmoną, Katariną, dvi dukte
ris, abi ženotos, Oną Yušienę su 
vyru ir Elzbietą Kurienę, gyv. 
Lietuvoje, vieną sūnų. Stasį Po
vilaitį ir tris anūkus.

Žmonai, dukterims, sūnui ir 
žentams su anūkais, reiškiame 
giliausią užuojautą nuliūdimo 
valandoje. A. Sabeika.

m.

Phone 1181

A. P. ŠABLONAS 
Lietuvis Groborins

NOTARY PUBLIC

280 Chestnut St.
New Britain, Conn.

Metinis parapijos bazaras 
vyko lapkričio 28, 29 ir 30 dd. 
Jis tęsėsi vos tris dienas. Tiks-- 
las bazaro buvo — parapijinės tuos vįsus 
lietuviškos mokyklos patobuli- kurie tiek daug prisidėJO prie 
nimas ir parapijos palaikymas. to bazaro pasekmingumo.
Nors tas bazaras tęsėsi labai 
trumpą laiką, vienok nuošir- 

1‘džiam komiteto pasidarbavimui 
i ir parapijiečių duosnumui baza
ro pasisekimas nepaprastai di
delis. Nors dar viskas nėra su- 

I vesta, bet drąsiai galima tvir- 
1 tinti, kad gryno pelno bus
$2100, o gal net $2200 dolerių.

Vakarais padaryta $1,581.18, 
i’aukoms surinkta $663.44, len
telėmis $117.00, mokyklos vai
kučiai padarė $175.00. Viso labo 
$2436.62.

i Ypatingo uolumo bazaro ren
gime parodė Elizabeth parapi
jos draugijos. Jos iš anksto Tamstos korespondencijas gau- 
prieš bazarą išsirinko sau aukų name, ačiū.
rinkėjas, pasidalino rajonais ir] kopijos ir jas labai sunku įskai- 
perėjo beveik visą parapiją ir tyti, todėl malonėkite aiškiau, 
rinko kaip įvairiais daiktais, nes kitaip negalėsime spaus- 

' taip lygiai ir pinigais, kas buvo dinti visai. Lauksime, 
didelė bazarui pagalba. Taip Šv.
Onos draugijos rinko Izabelė 
Lukšienė su Veronika Krantau- 
skiene ir surinko $144.00 ir Sta
nislava Juozapavičienė su Alena 
Savickiene — $27.00. Viso labo 

i šv. Onos draugija surinko $171. 
I pinigais. Amžinojo Rožančiaus 
rinko Elzbieta Litvinienė su A- 
nele Žemaitiene ir surinko 
$113.75. Tretininkai — Ona Mi-‘dencija talpinama šiame nume- 
lukienė su Agota Degutiene vi- ryje.
so $94.50. Maldos Apaštalystės 
kuopa Aleksandra Karvojienėt 
ir Antanina Jankūnienė visoj eilėraštį gavome, ačiū. Kadangi 
$41.37. Rožancavos Magda-. enėraštyje išreikštas tik 
Iena Kirvilevičienė su Petronėle . . . .
Kirsliene surinko $32.60. Viso omenims pesimizmas,
labo draugijos surinko $453.22. eilėraštis netilps. Lauksime 
Be to, draugijos nuo savęs au- daugiau kitokio turinio eilėraš- 
kavo: Maldos Apaštalystės,' čių.

Rei
kėtų čia suminėti pavardes tų, 
kurie kaip bitelės dirbo laike 
viso bazaro. Bet vietos stoka to 
nepavelina padaryti.

Visi džiaugėsi bazaro pasek
mėmis, o ypatingai džiaugėsi 
parapijos vadas Klebonas Kun. 
J. Simonaitis.

Garbė tat Elizabeth už jų rė
mimą savo mylimos parapijos 
ir mokyklos. Tai pilnai gali bū
ti pavyzdžiu kitoms parapijoms.

Koresp.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS
Elizabeth korespondentui —

Kadangi jos yra

Redakcijos Atsakymai

A

I
Ij

Ponui A. Sabeikai. Tamstos 
korespondencijas gavome, ačiū. 
Kadangi korespondencija apie 
a. a. Dr. Mikolainio mirtį jau 
buvo tilpusi net du kartu, todėl 
Tamstos korespondencijos jau 
netalpinsime. Antroji korespon-

prašė kalbėti tik kaipo Lie
tuvos prezidentą. Neaiškumams 

■ pašalint, kalbėjo ir kun. Ig. Kel- 
vakare me^s> kuris ne su visais rengė-: 

jų planais sutiko. Į jo klausi
mus atsakė p. Ambrazevičius, 
kuris yra, berods, šio rengimo 
priėmimo pirmininkas, taip pat, 
senai nepraktikuojąs katalikas, 
kaip jis pats sako “daug pasi
darbavęs Lietuvai”. Jo atsaky
mas buvo: “Kunigai buvo ir yra 

I didžiausi Lietuvos priešai ir 
brolius kukėjai, Lietuvoje ir čia Ame- 

kraštus,;rik°j ’tik už jų $riekus ir esan' 
-- - A’ti Lietuva nelaiminga. Buvęs 
ateik'P®1" Seras’ ar kvailas Smetona, 

kad jiems mokėjęs algas ir ro-
M

PAVEIKSLAI
Gruodžio 14 d. 6 vai.

par. salėje rodoma — ‘Lietuvos 
Grožio Vaizdai’. Tikrai labai 
gražūs ir brangūs paveikslai

i kiekvienam lietuviui, kurie ne
norams išspaudžia ašarą į juos 
žiūrint. Vargšė maža mūsų šalis 
Lietuva kenčia, svetimieji 
trempia tuos gražiuosius vaiz
dus, ir laidoja svetimus kūnus, 
mūsų žemėje, o mūsų 
išsklaidė po svetimus 
kurių nė kapo niekad negalėsim 
matyt Lietuvi brangus! i____
pamatyk tą kaimelį ar miestą, 
kur tu gimei, tikrai būsi paten- dęs Palankum4 priešams. 
kintas i Kadangi kalbėjo žmogus, taip

! sakant žinomas veikėjas, ne gir- 
jtas, tai visi protestavo prieš jo 

tauti-Į pareiškimą. Pirmininkas papra-
I ovj, aulini Senas vei-»
kėjas, nematydamas savo kai-į 
bai pritarėjų .tai jis kaip, senas 
pažįstamas klebono kun. Kel
melio, “atsiprašąs už pasakytą 

i teisybę”. Posėdžio pirmininkas 
tai apgailestavo, pateisino savo 
draugą, kad jis esąs pasenęs ir 
nežinąs ką kalba.

Toliau kalbėjo p. Valaitis iš 
Brooklyno. kuris, naudodamas 
visą oratoriaus talentą, graudi
nosi, kad vienybės, tai

i
Poniai Digimienei. Tamstos

“UŽ KUNIGŲ GRIEKUS!”
Pereitą savaitę įvyko 

ninku grupės posėdis pasitari-į šė, kad atsiprašytų, 
mui dėl A. Smetonos priėmimo 
Newarke. Dalyvavo apie 25 
■kviesti asmenys. Posėdžiui pir
mininkavo A .Trečiokas, prezi
diumo nariai: p. Ambrazevičius 
ir P. Gudas. Posėdžio pirminin
kas daug kartų prašė susirinku
sių, kad neminėtų Smetonos 
'vardą, kuris ir jam pačiam ne
patinkąs, ir žinąs, kad Smeto
nos vardas tik betvarkę pada
rys, kokią daręs Lietuvoj, jo 
valdymo.metaisr bet Jis esąs nš-jgali būti ir negausią aukų, at- t z '

SOUTH END POLISHING MILL
OTTO MELLIN, Sav.

Specializuojamės Apdirbimu Paminklų

7 Boynton St. Tel. 531-M Barre, Vt.

I z
tai daugiau, negu nubaustas, rodė susirūpinęs gal ir dėlto,

_ __ _____________ » » ‘!
BORDEN'S

Įkūrtas 1857 — Gera grietininė šalta - košė 
Dėl pasilinksiminimų visokių skanumynų 

Telefonas 476 Burlington - Woodstock

18 LaFountainISt., BurlingtonTVermont




