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DABARTIES 
BILDESIUOS ž

Anglijos Premiero Atsaky
mas Federacijai

Brooklyn, N. Y. — Ry
šium su Anglijos ministe
rio pirmininko Winston 
Churchill’io kalba Jungti
nių Valstybių Kongrese, 
1941 m. gruodžio 26 d. A- 
merikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos pirmininkas,} 
Juozas B. Laučka, nusiun
tė Aukštajam Svečiui svei
kinimo telegramą. Sveiki
nime Anglijos ministeriui 
pirmininkui pareikštas lie
tuvių pasitikėjimas Ali
jantų pergale ir pažymėta 
viltis, kad po Alijantų per
galės Lietuvos reikalas su
silauks tinkamo sprendi
mo.

Sausio 5 d. Federacijos 
pirmininkas iš Anglijos i 
ambasados gavo tokį atsa
kymą:
“Dear Sir,

“Mr. Winston Churchill has 
asked me to acknouledge your 
teleyram o f the 261 h December 
and to thank you on behaif of 
your Federation for your mes- 
sage of good will. He has asked 
me to assure you that the Lith
uanian ąuestion is being fol- 
loxced by the competent autho- 
rities in Jjondon įeit h interest 
and sympathy.

“Yours very truly,
A. RUMBOLD”.

Katalikai, kurą neremia 
kataUkilkoe spaudos, neturi 
telsčs vadintis geru Bažny
čios valku.

Vyskupas Kettelerla
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Kada japonai užpuolė Honolulų salą ir liko nuvyti Jung. Valstybių or
laivių ir palydėti priešlėktuviniais pabūklais, tai išlindę iš slėptuvės vieti
niai gyventojai stebi, kaip priešo orlaiviai palydimi ir koks jų likimas. 
Daug jų negrįžta iš kur atvykę.

Japonai Laimė ja Britų 
Malaya

------------- Singapore, sausio 8 —
Federacijos Centro Valdyba Japonai prasiveržė pro bri- 

Posėdžiavo NewHavene tų apsaugos fron,ą Pera-

Sovietų Komisarai Smerkia 
Vokiečių Žiaurumus

ke ir varosi gilyn į Malayą.
1941 m? Britai skubiai siunčia vietų Rusijos vyriausybė žiaunai

SUDARYTAS LAISVOS 
LIETUVOS KOMITE. 
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Prez. Rooseveltas Nustato 
Karo GamybąChicago, III. — “Drau-

' gas” praneša, kad pereitą --------------------
' šeštadienį ir sekmadienį į-! VVashington, sausio 8 — pajėgos bus Britų salose 
įvyko Lietuvos piliečių su- Jungtinių Amerikos vals- kurios yra būtinos tvirto- 
I važiavimas, kuriame suda- tybių prezidentas Roose- vės šiame pasauliniame 
• rytas svarbus organas, pa- veltas, kalbėdamas Kon- kare. Karas reikalauja pi- 
i vadintas ‘“Free Lithuania gresui, pareiškė, kad ka- nigu; taigi daugiau kai pu- 
I Committee” (Laisvos Lie- ras pasibaigs Amerikos ir sė metiniu tautos jeigu bus 
tuvos Komitetas). Jis su- Anglijos laimėjimu. Jis paskirta karo reikalams, 
sideda išimtinai iš Lietu- sakė, kad “Amerikos ka- Tas reiškia mokesčiai ir 
vos piliečių. riuomenė, oro pajėgos ir bondsai, bondsai ir mokeš-

Šis komitetas, rašo laivynas užims vietas An- čiai. Tai reiškia, kad žmo-
“Draugas”, kaip tenka pa- glijos salose ir kur tik bus nės turės atsižadėti daug 
tirti, suformuotas griežtai reikalinga, kad vesti karą ko, kas nėra būtinai reika- 
laikantis Jung. Valstybių prieš Hitlerizmą. ir tas linga pragyvenimui. Žo- 
valstybės departmento Amerikai ateinančiais me- džiu. visi turi vieningai 
nuostatų .išdėstytų vadi- tais kainuos penkiosde- prisidėti prie priešo nuga
nančiam “Free Movement” šimts šeši

i
irių’

bilijonai dole- Įėjimo”.
t Prezidentas sako: “Ber-rašte.

Nors dar
tas Laisvos Lietuvos Ko-(“šiais metais Amerika pa- pradėjo šitą karą, bet ben- 
miteto sąstatas, tačiau gamins 60,000 lėktuvų,1 droji žmonijos jėga ji už- 
tvirtai tikime, kad jį suda-,45,000 tankų ir 20,000 baigs. Pasaulis yra per 
ro įžymiausieji mūsų tau- priešlėktuvinių šautuvų, mažas duoti ‘užtektinai 
tos žmonės, Lietuvos pi- Gi 1943 metais Amerika gyvenimo vietos’ Hitleriui 
liečiai. pagamins 125,000 lėktuvų, ir Dievui. Mūsų tikslas yra

75,000 tankų ir 35,000 aiškus; sunaikinti milita- 
priešlėktuviniu šautuvu/rizma ,kuri karo vadai iš- 
Šitas karo gamybos padi- plėtė ir pavergė tautas, 
dinimas yra reikalingas/mūsų tikslas išlaisvinti 

Berne, Šveicarija sausio nes Amerikos kariuomenėj pavergtas tautas, sugrą-
g _  Vokietijos lakūnai ir visa karinė pajėga buslžinti kalbos laisvę, tikybos
bombardavo sovietų Rusi-‘visur pasiųsta, kur tik busį laisvę, padaryti, kad žmo- 
jos sostinę Maskvą. Kiek reikalinga sutikti priešą, nės nekęstų vargo ir paša-

nėra paskelb-' Prezidentas sako. kad lyno ir Tokio militaristai

Sveikiname!

Bombarduoja Maskvą

Maskva, sausio 8 — So-įmuose mirti, tūkstančius nuostolių padaryta negali- Amerikos karo pajėgos ko- 
iAtn Rnsiins vvrinnsvhč žiauriai, barbariškai iki ma tikrai žinoti. Rusijos vos įvairiose Tolimųjų Ry- 

mirties nukankino. spauda nieko nesako apie tų vietose, visose jūrose ir
Atėję į Lietuvą bolševi- Maskvos bombardavimą, į kariuomenė, oro 

kai tūkstančiui*

Gruodžio 30 d.,
ALRK Federacijos Centro-daugiau kariuomenės a p- pareiškė, kad tryliką mies- 
Valdybos posėdis įvyko Šv.: ginti savo kolonijas. Įsiga- tuose vokiečiai žiauriai 
Kazimiera parapija kle-jieję Malaya, Japonai mė- nužudė 95,567 žmones. Ki- 
bonijoje, New Haven, Ct., gins užimti britų svarbų tuose miestuose vokiečiai kurie nepakėlė kardo prieš mėjimus

lietuvių, bet tik kalba apie savo lai-

linti visokią baimę. Ši syki 
mes ne tik esame nusistatę 
karą laimėti, bet ir užlai- 

ir jūrų'kyti pastovią taiką”.
J

Reikalauja Padidinti Mokesnius
VVashington, sausio 8 — truotis. Kaip žinoma, vy- 

Prezidentas Rooseveltas rai tarp 21 ir 35 metų am- 
pareiškė Kongreso na-

taip pat pasižymėjo žvė
riškumais ir vagystėmis. 
Daugiausia žmonių buvo

kurios klebonu yra jau- uostą — Singapore. 
niausiąs, Amerikoje gimęs 
ir mokslus baigęs patrio-
tingas klebonas kun. Ed- ____
vardas Gradeckis.

Posėdvie dalyvavo šie ^- •• , ° dyta arba mirtinai nukan-roseayje aaiyvavo sie;Km karo g vel nu_ j 
valdybos nariai: kun J. ,žudž arba sužeidė 5,000 kl"ta. D 
Svagždys J. B. Laučka, japonų. Taigi dabar jau e. Sovietų Rusijos vyriau- 
kun. Pr. Juras, kun. J. Bal-j ja nužudytų Įybe pareiškė kitų valsty-
kūnas, A.F. Kneižys, A. A-įarba sužeistų changsha bių atstovams,kad Hitle- 

karo fronte.

JAU 65.800 JAPONŲ 
ŽUVO KINIJOJE

sausio 8 —

nužudyta Kieve, sakoma, 
kad 52,000 žmonių nužu-

užgrobikus, nužudė, kitus 
šimtus tūkstančių išvežė į 46 MILIJONAI DOLE* 
Sibirą, ar Rusijos gilumą, RIŲ PAŠALPOMS 
kitus mirtinai nukankino. :-----------

leksis ir K. Vilniškis, ir 
svečiai: Federacijos Gar
bės narys K. Krušinskas ir 
vietinis šeimininkas kun. 
Ed. Gradeckis.

Išklausyta įvairių rapor-

J. V. TANKAI 
NENUGALIMI

Britų karo vadovybė iš
tų: finasinio, kurį išdavė Libijos praneša, kad Jung. 
ižd. kun. Pr. Juras; iš Ins- Valstybių tankais vyksta 
tituto veiklos, kurį refera- kautynės prieš “ašį” labai 
vo pirm. J. B. Laučka ir sėkmingai. Nuo lapkričio
kun. J. Balkūnas; LGF va
jaus ir kitus.

Nutarta LGF vajų tęsti 
pagreitintu tempu. Pa
kviesti kun. Barauską, 
kun. dr. Deksnį ir kun. dr. Valstybių. 
Gečį kalbėtojais, kurie pa
sidalinę aplankytų Naujos 
Anglijos, Pennsylvanijos 
ir Vakarinių valstybių lie
tuvių kolonijas.

Federacija ragina savo 
skyrius kolonijose steigti 
Raudonojo Kryžiaus ir De
fense Bonds pardavimo 
skyrius.

Federacija nupirko De
fense Bonds už $300.00.

p. J. B. Laučka, Federa
cijos pirmininkas, įgalio
tas pasitarti su Lietuvos 
pasiuntiniu - ministerių a- 
pie Lietuvos tautinio ko-

Jei bolševikai piktinasi Washington, D. C., sau- 
ir smerkia vokiečių žiau- šio 8 — Valstybės Depart-j riams. kad reikalinga yra 
rumus, turėtų neužmiršti mentas paskelbė, kad'uždėti didesnius mokes- 
ir Stalino kruvinų darbų. Jung. Valstybių žmonės: nius, nes yra reikalas su- 
Abie jų diktatorių rankos laisvu noru nuo 1939 m. iki j kelti devynius bilijonus 
yra kruvinos. Stalinas pir- šio laiko įvairiausiai karo'dolerių daugiau karo rei- 
miau pradėjo ir tų kruvinų pašalpai kituose kraštuose kalams. Jis sako: “Kadano vyriausybė pateisina 

savo kareivių žiaurumus.
Kiekvienas žmogus pa

reikš protestą ir pasipikti
nimą tokiu vokiečių karei
vių žvėriškumu. Ir karo 
metu neleistina žudyti ar
kankinti nekaltų žmonių.] Maskva, sausio 8 — So-, juos kiek atgal. Jie taip 
Bet nemažesnį pasipiktini-j vietų Rusijos vyriausybė į pat pripažįsta Ukrainoje,

darbų dar neatsižadėjo. sudėjo $46,344,900.66.

RUSAI VEJA VOKIEČIUS 
ATGAL

18 d. Britų karo jėgos su
naikino labai daug priešų 
karo pabūklų, neprarasda
mi nei vieno tanko, ku
riuos yra gavę iš Jung.

žiaus yra užsiregistravę. 
Registruotis turės visi

vyrai, kurie gimė vasario 
17 d. arba po, 1897 m. ir 
prieš arba gruodžio 31 d., 
1921 m.

Apskaičiuojama, jog už-
tiek daug Amerikos žmo-.siregistruos maždaug de
niu deda visas pajėgas ir

(aukoja savo gyvybes už 
’ šalies gerovę, aš esu tik- 
I ras, kad visi Amerikos gy
ventojai sutiks

vyni milijonai vyrų.

su£mTx6mTšnipų
San Francisco, Cal., sau- 

didesnius šio 8 — J. V. prokuroro
mokesnius mokėti. Iki ka- Biddle padėjėjas James 
ras nebus laimėtas, mes Rowe pareiškė, kad FBI

mą ir protestą visi pareiš- praneša, kad visame karoįį šiaurę - rytus nuo Karko- nekalbėsime apie naštas . agentai visoje šalyje suė- 
fronte vokiečių kariuome-Įvo ,rusai prasiveržė pro jų tain Da^ ragino žmones mė o,600 užsienio piliečių,kia Stalinui ir jo vadams,

kurie taikos metu nužudė nė išžudoma ir Stalino ka- linijas, 
tūkstančius nekaltų žmo- riuomenė atsiima pirmiau 
nių, tūkstančius išsiuntė prarastus miestus, 
mirti į Sibiro laukus, tūk- Du vokiečiu lakūnai bu- 
stančius pasmerkė kalėji- Vo nušauti Maskvos apy-

Jung. Valstybių Ir Britų Laivynas 
Kovoje Su Japonijos Laivynu
New York, sausio 8 —i čiai skelbia “ašies” radio. 

The Columbia Broadcas- Tačiau Washingtonas nei

linkėję. Tai reiškia vokie
čiai atnaujina Maskvos 
bombardavimą.

Rusai sako, kad Krime 
jų kariuomenė yra tik 40 
mylių nuo Sevastopolio. 
Vokiečiai pripažįsta, kad 
pietuose rusai atstūmė

pirkti “defense bonds’

Viduriniame karo fron-

kurie buvo įtariami šnipi
nėjimu, sabotažo ruošimu

20-44 METU AMŽIAUS arba kaiDo penktosios ko- 
te. rusai sako, kad per pen-l vyR0 REGISTRACIJA ] lonos agentai, 
kias dienas nužudyta 10,-' VAKARIO IK • Amerikoje yra 1,800,000
000 vokiečių ir 572 mies-,______ į tų šalių piliečiu, su kurio-
tai ir kaimai atsiimta. Prie, VVashington, D. C.. sau- mis Jung. Valstybės veda 
Leningrado keletas šimtų šio 8 — Prezidentas Roo- karą. Taigi palyginus, su- 
kaimų atsiimta iš vokie-į seveltas paskelbė, jog nau- imtųjų skaičius labai ma
čių. ; joji visų vyrų tarp 20 ir 44 žas.

Suomiai pripažista, kad meti) amžiaus registracija ———
prie Onega ežero'jų fronto militariniai tarnybai įvyks • Iš Kauno gaunama ži
lini jas rusai perlaužė. j vasario 16 d. (Lietuvos nių, kad žemės ūkio reika-

ting System praneša, kad 
nugirdo Tokio radio pra
nešimus, jog “Japonijos 
laivynas kaujasi su Jung. 
Valstybių laivynu Pacifi-

tai nieko

miteto bei vyriausybės “in 
exile” sudarymo galimu
mus ir kitus svarbius rei
kalus, kur reikalingas abi
pusis bendradarbiavimas.

Tikimės, kad Liętūvosi 
pasiuntinys pilnai įvertins 
Federacijossusirūpinimą

Londonas apie 
nepraneša.

Iš Washingtono praneša, 
kad gen. MacArthur vado
vaujamos karo jėgos Phi- šio 8 — Iš patikrintų šal 

ke”. Taipgi praneša, kadį lipinu salose yra pasiruo- tinių sužinota, kad Varšu- 
Britų laivynas užimtas} šusios sutikti kiekvieną tvoję, kasdien miršta apie 
kautynėmis vakarinėje japonų puolimą. Jis aiš-’300 žmonių nuo baisaus

— ' Nepriklausomybės šventė- lų tarėju, vieton atsistaty-
RAKI K MARA8 T FNKTTOTF JCi‘ idinusio prof. B. Vitkaus,
DzAlJUJ LLiiivijvji^ , To amžiaus vyrai. Kurie Vokietijos generalinis ko-

-------------------- į jau yra užsiregistravę, an- misaras paskyrė agrono-
Stockholm, Švedija, sau- išmiršta nuo maro negaii- trą kartą nereikia regis- mą Petronį. 

ma žinoti, nes vokiečiai
uždraudė laikraščiams tai į 
skelbti. Darbininkų Radio Programa

Pacifiko vandenyno daly- kiai pareiškė, kad jo vy-'maro. Ligos palietė visą 
je. rai yra pasiruošę kautis'Lenki ją, už tai vokiečių

Apie šias kautynes Pači- iki paskutiniojo, kad at-J vyriausybė uždraudė žmo- 
fiko vandenyne labai pla- mušti užpuolikus japonus. 

•Iki šiol japonai turėjo la- 
tatymo reikalu ir padarys'bai didelius nuostolius,
tai, kas ’ reikalinga Jr' gali__t —L___Fęderacijos .susirūpinimą ma kovoje-dėl Lietuvos ne- 

ir darbuotę Lietuvos at$- priklausomybės.

nėms laikyti bent kokius 
susirinkimus.

Sakoma, kad ligos skau-

• Laikraščių žiniomis, iš 
Kauno viešų bibliotekų iš
imtos visos komunistinio

šeštadienį, sausio 10 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų radio programa. Dainos, muzika ir pranešimai 
plauks oro bangomis į visų klausytojų namus iš WC0P

palyginus su nuostoliais džiai palietė ir Lietuvą, y- 
Jung. Valstybėms, kurie ypatingai Vilnių ir Kauną.

.i H Kiek iš tikrųjų žmoniųyra maži.

turinio ir žydų parašytos 9t°ties, Boston, Mass.
knygos. Jos sudėtos į ats-! Draugijos skelbkite savo parengimus, o biznieriai 
kirą vietą ir galėsiančios sav° biznius Darbininkų radio programoje. Siųskite 
būti naudojamos moksli-'adresu:. Darbininkų Radio, 366. W. Broadway, So. Bos-_ 
niams tyrinėjimams. ♦ ’ ton, Mass. Tel. South Boston 26S0 arba 75orwood 1449. ‘



Penktadienis, Sausio 9,1942

{VAIRIOS žinios
JAPONAI SMARKIAU PUOLA 

FILIPINŲ SALAS
Washington, sausio 8 —(laikyti savo karo ekspedi- 

Amerikos karo vyriausybė ciją Ispanijon.
Kaip žinoma, Hitleris tu

rėjo planą okupuoti Ispa-

Vyties” Redaktorius 
Ruošiasi į Naują 

Gyvenimą

praneša, kad Japonai 
smarkiau pradėjo pulti Pi
lipinų salas ir bombarduo- niją, kad iš ten galėtų sek
ti tvirtoves. mingiau vesti karą prieš

Amerikos ir Pilipinų ka- sąjungininkus, 
rinės jėgos laikinai atre
mia Japonų puolimus.
Žiaurūs mūšiai eina įvai
riose Pilipinų salose.

Iš Pilipinų salų Japonai -----------
jau prisirengė puiti Olan- Chicago, III. — p. Eduar
dų Borneo ir Olandų salą das Kūbaitis ir p. Junė En- 
Čelebes. t čerytė tariasi apie nusta-

Iš Batavios pranešama, tymą dienos vestuvėms, 
kad japonai užvaldę Pili- P- Kūbaitis yra ‘ Vyties” 
pinus, mėgins užgrobti O- redaktorius ir Lietuvių 
landų rytines Indieses. Kultūros Instituto sekre-

Amerikos bombnešiai torius, p. Junė Enčerytė y- 
nuskandino keletą Japoni- ra duktė pavyzdingos šei-'

DARBININKAS

Virš 600 Australiečių lakūnų atvyko į San Francisco, ir jie smarkiai pademonstravo dviejų 
pirštų reikšmę, kaipo “V” ir nykščio piršto pakilimą, kas reiškia, prie laimėjimo. Jie vyksta į Ka
nadą iš kur įsipareigos į Britų Karališką Oro laivyną, karui prieš ašies valstybes.- - _ _ ___________________________________ :___  _ ■_ :____________ ______

KOMUNISTAI TTL!

jos karinių laivų. mos Brighton Park.

SUOMIAI PRIVERSTI 
PASITRAUKTI

Prof. Pakštas Sugrįžo 
Iš Atostogų KIBIRKŠTYS

Lietuvių išgamų spaudą, 
kuri smarkiausia puola 
pati-iotinguosius lietuvius, 
jų organizacijas ir spaudą 
už tai, kad j!ė sielojasi Lie
tuvos atstatymu ir nuken
tėjusių nuo karo ir ligų 
šelpimu, ligšiol savo “pat- 
riotingumą” parodė tik 
tuščiais žodžiais.

Mes reikalavome ir rei
kalaujame, kad komunis
tai savo patriotingumą pa
remtų darbais, būtent, De
fense Bonų pirkimu, Rau
donojo Kryžiaus rėmimu 
ir tt. Ligšiol komunistų 
spauda nepaskelbė nei vie
nos komunistų organizaci
jos, draugijos arba sky
riaus, kuris būtų pirkęs 
Amerikos Defense Bonds.

Kas kita yra su komu
nistų šmeižiamais lietu
viais katalikais ir jų orga
nizacijomis. Turtingesnės 
organizacijos ir draugijos 
jau yra nupirkusios De
fense Bonų už tūkstančius 
dolerių. Tą patį galima 
pasakyti ir apie pavienius 
asmenis.

Chicago,
šeštadienį,

III. — Pereitą 
sausio 3 d.,! PareiškimasLondonas, sausio S —

Suomiai oficialiai praneša,
kad raudonieji pralaužė Pr°f- Kazys Pakštas, Lie- _____________
suomių karo linijas Onega tuvių Kultūrinio Instituto (Talpiname kaip parašytas anglų kalboje. Red.) 
ežero šiaurinėje dalyje, ir direktorius, sugrįžo iš r ? -
kol kas jie negali sulaikyti trumpų atostogų Florido-

Schneidermano Byla Pilie 
tybės Klausimu Aukščiau

siame Teisine

Amerikos Katalikų Vys
kupai paveda visus savo 
valdomus resursus šalies

raudonųjų ofensyvos 
Iš Stockholmo praneša/

kad raudonieji smarkiai 
puola suomius rytinėje 
Karelijos dalyje. Raudo
nieji pastato karo laukei 
batalioną prie bataliono

je.

Vokiečiai Išvežė Šampaną 
Iš Prancūzijos

Just likę many
pean nations,

Šiame mėnesyj Jung. Valsty
bių Aukščiausiam Teisme bus

ŽMONĖS NEGALI 
IŠVAŽIUOTI

other Euro- cy, sometimes referred to as
Lithuania pre- ’farmers’ repubiic, uneąuivocal-

sently is enslaved by the Ger- ly, places her future in coope- sprendžiama įdomi byla.
mans. Lithuania needs help to ration with the Allied democra- Tūlas William Schneiderman
rise again to her rightful place cies now fighting for liberty išgavo Jung. Valstybių piliety-
among the free nations. Lith- and self-support. Lithuania’s būdamas 21 metų amžiaus,

Vichy, Prane, sausio 5 uania in her plight has tried prime and ultimate task is: to 1927 m. Jis atvežtas į šią šalį iš
— Prancūzams Kalėdos desperately to help herself, būt get rid of German enslavement Rusijos 3 metų amžiaus,
bus tikrai liūdnos, viena, her efforts have failed in view and to restore sovereign rights Schneidermanui iškelta byla 
kad jų kraštas vokiečių of overhelming onslaught of the to her people. teisme, reikalaujant panaikinti
užgrobtas ir apsunkintas invader. Though Lithuania is a Lithuanian nation bases Pįlietybę. Birželio 12 d., 1940

IŠ PABALTIJO mokesčiais, antra, prancū- small nation and her gėographi- her hope įn'achieving her task m- Federalis teisėjas

registruotis ,tai taip pat turėtų 
padaryti ir partijos.

Jung. Valstybių Kongrese bi- 
lius ir Schneidermano byla yra reikalams,
du skirtingi dalykai. Taigi Auk-; Kuo gali pasirodyti ko- 
ščiausiojo Teismo sprendimas munistai? Nieku kitu, 
Schneidermano bylos dar nenu- kaip tik rinkimu aukų So- 
statys ,kad Komunistų partija vietų Rusijai, 
yra arba ne svetimos valstybės n . • , - - -agentas i Patrlotlng*«3‘
s būtinai turėtų
Jeigu Aukščiausias Teismas truoti draugijas

patvirtintų dviejų žemesniųjų nius asmenis, kurie perka 
teismų sprendimus panaikinti Amerikos Defense Bonus, 
Schneidermano pilietybę, tai kad reikalui atėjus galėtu- 
tuomet ir kitų naturalizuotų me parodyti Amtukos lie- 

Michael komunistų PŪietybė būtų auto- tuvių ištikimybę ne vien 
_ mačiai panaikinta. Yra stiprūs žodžiais ,bet ir darbais. Tai

lietuviai 
suregis- 
ir pavie-

i zui Kalėdos be šampano ne cal situątion is' unenviable, she of Iiberation on the right of all Roche iŠ San Francisco įsake . . . « -. . ,, . , . . , v . -----r-.---------------------~ ... , - argumentai prieš žemesniųjų svarbu ir kovoie dėl Lie-refuses to be buned alive or to , +uA:_ Schneidermano pilietybę panai- . o , ., , . J _ .,______peoples to be masters oi their e ; • . teismų Schneidermano bylos tuvos nepriklausomybes ir
native land, defended by gene- m nes J18 omums ų Spren(įimus ica<3. tuo laiku, ka- laisvės.
rations of their ancestors and partijos narys. nei erman ir ^a Schneiderman išgavo piliety- -----------------
on the solemn ;words of the At- gynėjai apeliavo į Aukš- 
lantic Charter that “sovereign čiausiąjį Teismą, kuris tą bylą 

. ..o„„ and selfgovemment svarstys šį mėnesį.
pano nebeliko. IŠ kitų ai- lead an independent life, in no r^tnred to thnse na- Sakoma, kad Schneidermano
koholinių vynų ir cogna- way interfering with the legiti- who havg feeen forcibly gynėju esąs ir Wendell Wilkie.
kų. vokiečiai prisidirbo ga-mate interesu of her neighbore. deprived o{ them„ ! Kaip žinoma iš Komunistų^ Aukšžiausiojo
žolino karo tankams. ' Lithuania. a natūrai democra- In the prophetic words of Pre. parti jos veiklos, Ui toji partija sprendimas 

, priklauso Kominternui _ ko- gumentus 
to Win the munistų internacionalui. ___________

Praneša, kad dėl įvairių Kalėdos.
limpamųjų ligų plėtimuisi Praeitais metais vokie- be sacrificed for the benefit of 
Vokietijos vyriausybė už- čiai išvežė iš Prancūzijos her great neighbors. Lithuania 
darė savo rubežius. Nelei- 14,000,000 butelių šampa- has rich historical traditions 
džiama nei iš Lietuvos, no, šįmet išvežė 20,000,000 which are a part of her soul, 
Latvijos, Estijos, nei iš butelių. Prancūzijoje šam- and she has will and ability to ‘ J7
Lenkijos įvažiuoti į Vokie- ’ ---- ‘ ;-----
tiją.

Dėmėtoji šiltine nusine
ša labai daug gyvybių cen- 
traiinėje Europoje.

bę nebuvę klausimo ar jis pri
klauso Komunistų partijai, ar 
ne? Asmuo negalįs būti bau
džiamas pagal įstatymą ar pa
tvarkymą, kuris išleistas vė- 

Teismo

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ 
ISPANIJOJ

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
ATSAKYMAS

Iš Budapešto praneša, 
kad Rusijos kruvinas dik
tatorius, kuris nužudė tūk
stančius tikinčiųjų žmo
nių, ketina atvažiuoti į A- 
meriką, kaip tai padarė 
Anglijos ministras Chur- 

: chill.

Cairo, Egiptas, sausio 8 
— Praneša, kad dėmėtoji _ a 
šiltinė siaučia ir Ispanijoj. e eraciJ°s

Šiomis dienomis ALRK;
sekretorius'

Dėl tos baisios ligas siau’- fav° “ . ^rtment of, 
limo ir Hitleris turėjo su- tokio tunmo atsaky-

-... . ___ (bą j pasiųstą Federacijos
Centro valdybos pareiški
mą:

“My dear Mr. Šimutis:
The receipt is acknowledged

of your letter of December, 
12. 1941 enclosing a copy of 
a statement issued by the 
American Lithuanian Roman 
Catholic Federation. expres- 
sing loyalty and pledging

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595 
Llmosinal dėl visokių reikalų.

support in the defense of the 
United States.

This statement has been 
read with interest. and your 
courtesy in bringing it to the 
attention of the Department 
is appreciated.

Sincerely yours.
For the Secretary of State: 

W. J. GALLMAN,
Assistant Chief, Division of. - * . » » • '

European Affairs”.

visus ar-
V, 1 F I r, . ZX Lk Z\B^ - B B lr

sident Roosevelt:
“we are going

war and we are going to win Visiems yra gerai žinoma, kad Šiomis dienomis išėjo iš 
the peace that follows. komunistai siekia komunistinės spaudos Lietuvių Kultūri- kos vyriausybės Stalino 

“The vast majority of the tvarkos šalyse. nio Instituto leidinys “The nekvietė į Ameriką atva-
members of the human race Visai kitas dalykas su tais, Lithuanian Situątion”. Pa- žiuoti ir nėra tikrų žinių, 
are on our side. Many of them kurie yra gimę šioje šalyje, rašė prof. K. Pakštas. Turi kad Stalinas norėtų atva- 
are fighting with us. All of Jiems negali atimti pilietybės, būti nerasime leidinio, ku- žiuoti. Stalino komuniz- 
them are praying for us. For. nes jie liktų be šalies. riarne nebūtų nei mažiau- mas yra griežtai priešin-

in representing our cause, we Schneiderman yra natūrali- sios
represent theirs as well — zuotas pilietis. Todėl jam ir iš- m°. 
our hope and their hope for kelta byla, kaipo komunistui.
liberty under God, į Kaip žinoma, Jung. Valstybių cįalįstų “N-jienos” tąjį lei

Iki šiol niekas iš Ameri-

klaidos ar netikslu- gas Amerikos demokrati-
Įjai, ir Amerikos laisvės

„ , . ... . gyventojai nieko bendroBet Chicagos lietuvių so-, nįnori turžti —
all saffering humanity finds Atstovų Butas yra priėmęs bi- dinį visai paneigė, išpeikė.! f/13’ r ■ 
inspiration that will tum the Hų, kad Komunistų partija ir Toje “N.” kritikoje mato- ■&'lussollDlu' 
wheels of destiny in the right jos nariai yra svetimos valsty- me aįškų asmeniškumą.

su diktato- 
Hitleriu, Stalinu ar

. — . — .B— .B— —

DRAUGE DARBININKE,
platink du syk savaitinį laikraštį

“Darbininką”
Jis yra tikras tavo draugas 

T rokšti laimės ir teisybės — skaityk

“DARBININKĄ”

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

Čekius ar money orderius siųskite:

“DARBININKAS”
366-VVaat Broadwa^A Soutt£Sostcn<Mpss.
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direction. and as f ar as Lith- bės agentai, kaip kad naciai ar-
. uania is concerned, she wishes ba kiti, kurie dirba svetimos 
to be during this eonfliet with valstybės naudai. Komunistų 
the fighting part of humanity partija skaito savo

• Spaudos žiniomis, Vil
niuje vėl pradėjo veikti 

• Vokiečių laikraštis pra-i vienintelis Lietuvoje spor- 
Į^ūmTda- neša, kad prie Šiaulių apy-'to įrankių ir sportinio ap-

VVashington, D. C.
— Jung. Valstybių karo 
sekretorius Knox praneša, 
kad laivynas nuskandino 
arba sužalojo 14 Japonijos 

įj submarinų Atlantiko ir 
& Pacifiko vandenynuose.

• Spaudos žiniomis, lig- 
šiol Lietuvos švietimo va- 
dybos žinioje buvusį suau- 
gusiųjų švietimo institutą 
perėmė profesinių sąjun
gų centralinis biuras. Ins
titute dėstomi ne tik ben
drieji dalykai, bet ir profę- 
siniai. Tokiu būdu suaugu: 
sieji'^Tį galifriųmo toliau

Išn

sirengimo fabrikas. Jame 
dirba 111 darbininkų ir

against the injustice of aggres- bartinę Rusiją. Jie siekia tokios garc^os komisariato pri- 
. . , . _ . klausanti ir Panevėžio ap-tvarkos visame pasaulyj. Jeigu . + , •, i, . • t> i- -f " 1 •
Jung. Valstybių Senatas priim-skrltls’ taelau esąs kilęs; tarnautojų. Bolševikų lai- 

pasi_ sumanymas padaryti iš
Panevėžio naujo apygar-

sion.
The United States of America, 

the hope of enslaved nations, tų tą bilių ir prezidentas 
has taken arms to defend her- rašytų, tai tuomet Komunistų— ' • • ■ . t .1 ■ ■ I . ; ■

and partija su visais savo nariaisself against formidable 
treacherous forces of 
cornered Axis aggression and to departmente, 
protect lofty ideals

dos komisariato centrą.

kais fabrikas buvo uždary
tas ir paverstas raudono
sios armijos kareivinėmis.

three- turėtų užsiregistruoti Valstybės
svetimos ?•

she stands valstybės agentai.
jfor: democracy, the f our freed-J Jeigu Komunistų partija su 
oms, decency of International visais jos nariais nebus verčia- 
relations based on freely nego- ma registruotis Valstybės de- i'J 
tiated agreements, freedom of partmente ,tai tuomet ir Vokie- 
the seas. and the brighter fu- čių bunda ir kitos organizacijos, U 
ture of all nations as defind in kurios panašiai komunistų par- 
the eight points of the Atlan-(tijai veikia, galės išsisukinėti. 
tie Charter. j Suprantama, kad šiais karo jj

On behalf of my Government, į laikais bus pravestas įstatymas, jįl 
T express deep sympathy as kuris atskirtų kas yra svetimų į

Užsisakykite Toniko Pas Mus |

Pristatom geriausį toniką Pikni-1 
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir rį 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos.

i!
Ti

5!

Grafton Avė., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W š
gu įvairūs'fondai, kurie veikia PRANAS ffiROtSKIS, t>edtWT304-R į
Svetimų valstybių naudai, turi ------------ ---------- £____________ _ _____________ *

well as full confidence in the valstybių agentai ir kas ne. Jei- iį* 
. I ...r* »_____ _ b...L;.. _ I;lvlctorious -eJiploit

R afcied fo^Mš.
of Amerlcati
►n
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Prezidento Kalba
Pastaroji Prezidento Roosevelto kalba buvo aiš

kiai inspiruota — įkvėpta. Koki jausmai joje vyrauja ? 
Visų pirma, žinoma, patriotizmas ir noras nugalėti- 
sutriuškinti tą nelemtą ašį, kuri ryžtasi planuoti ir į- 
vykdyti tokius išdavikiškus puolimus, kaip Pearl Har- 
bor’o prieplauką, “ramaus sekmadienio rytą”, gruo
džio 7 d. Taip, susijaudinimas dėl Pearl Harboro įvy
kių daug prisidėjo prie sukėlimo karingos Prezidento 
nuotaikos. Norėta, sako, mus nustebinti, nugąsdinti, 
nuslopinti. Nepavyko. Mes nesame nė nuslopinti, nė 
nugąsdinti. Mes tik sukietėjom savo ryžtingume. Mes 
išjudinsim visas industrines Amerikos pajėgas ir pri- 
sigaminsim kur kas daugiau karo reikmenų, negu jų 
turi Berlyno - Romos - Tokio ašis. Mes pasidirbdysim 
185,000 lėktuvų, 120,000 tankų, pakelsim karinio ir 
prekybinio laivyno pajėgumą iki 18 milijonų tonų! štai 
koki bus rezultatai išdavikiško japonų puolimo ties 
Pearl Harbor.

Klausytojai pilnai atjautė tų žodžių dramatišku
mą ir plojo, plojo... Iš tiesų tai buvo gražiausia Prezi
dento kalbos dalis. Tas pasažas rūpestingai išstudijuo
tas, žodžiai kaip nereik geriau parinkti, įspūdis iš ank
sto numatytas. Visose Roosevelto kalbose nemaža to- 

bet kalbamasai

Pierre Wertheimer (vidury) įteikė 825,000 čekį dėl Raudonojo Kry
žiaus, nuo kvepalų kompanijos New Yorke. Jam prisega rėmėjo špilku- 
tę Raudonojo Kryžiaus atstovė Mrs. David Challinor, o Generolas James 
G. Harbord, priėmęs čekį į žiūri į ceremonijų vykdytojus.

Atviras Laiškas
p. A. Smetonai, jo rėmėjams, jo opo

nentams bei atsisaukimas į visus 
lietuvius

Spaudos Biuletenis
Nr. 10—Redaguojamas Lietuvos Gen. Konsulato 

New York, N. Y., 1941 m. gruodžo 31 d.

I. LIETUVOS EKONO
MINIS GYVENIMAS 

VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOJE

. ekonominio organizmo pa
grindas.

Kiek nuo susovietinimo 
nukentėjo pramonė, sunku

o .. , . ’būtų pasakyti, nes ji darSu šių metų pabaiga su- jaunut- j pafygįnamaii 
eina puse metų nuo vokie- nelabai išsivysi.iusi Pad5. 
c,ų šeimininkavimo Lietu- ikeitė u
voje, todėl naudinga pa- kad vietoje fabrik(> savj. 
svarstyti, kaip tas seimi-ninkQ a b pradėjo 
nmkavimas atsihepe eko- tvark^ vaJdžios skirtas
neminiu atžvilgiu. _ komisaras. Tų susovietin.

Aiškesnį vaizdą būtų ga- fabrikų gaminių koky-
Įima susidaryti lyginant labai pablogėjo, bet ar 
normalų Lietuvos ekono-' ^a gamyba pasikeitė kie
minį gyvenimą su gyveni- kybės atžvilgiu, sunku pa- 
mu vokiečių okupacijoje.' sakyti, nes tikrų davinių 
Bet normalus Lietuvos ū- nėra. Vienas dalykas tai 
kio vystymasis buvo jau į ak^ kad po Sovie.
sutrukdytas 1939 metų Įų Rusijos okupacijos Lie- 
kovo mėnesį, kada vokie- buvoję pradėjo trūkti kaip 
čiai užėmė Klaipėdą, o ru- Įjk Įų prekių, kuriuos Lie- 
denį_ prasidėjęs karas dar tuvos fabrikai gamindavo, 
įnešė daugiau painiavos. o tuo tarpu oficialūs val- 

Nežiūrint į tai, kad dėl pranešimai skelbda-
-----------------------------------  karo Lietuva neteko vieno vo nepaprastą gamybos ki-
lapiuose tik užmetinėjimai, iš geriausių savo klijentų limą Kiek tai liečia pra- 
priekaištai, ardanti ir be to jau Užsienių prekyboje, Anglį--monės gamybą, galėjo bū- 
silpną vieningumą, paselgimai j°s». P^ėtis tada neatrodė. tį du atsitikimai, arba bol- 
margino. Gražūs gi, sumany- beviltiška. . Tiesa, Vokieti-, ševikų kontroliuojami Lie- 
mai, pasiūlymai kaip ir nepa- Ja išnaudojo Lietuvą ta tuvos fabrikai pagamino 

' stebėti praėjo. Bergždžias dar- Prasme, _ kad nežiūrint j mažiau, negu prieš okupa- 
'bas. Laikas jau eiti prie ko pasaulinėje rinkoje paki- cįją, arba jų gaminiai bu- 
' nors apčiuopiamo, konkretaus. lus^as žemės ūkio gaminių vo sįUnčiami į Sovietų Ru- 
I Jei norime laimėti, autoritetin- kainas» už Lietuvos pro- sjją< Lietuvai paliekant 
! gas, su aureole tautiškai nukris- duktus mokėjo labai ze- lat>aį mažai.

mas kainas, o tuo tarpu uzManoma, kad šis karas tęsis mums buvo palankesni. Šian- 'tačiusių srovių pilno pasitikėji- ^auiao, tuo vazpu. u^. Kiek iŠ Lietuvos boiševi
kių meniškų išsireiškimų, bet kalbamasai pasažas per ilgus metus: girdi, milžinai, dien Stalinas dega pragarišku: mo organas privalo egzistuoti,t Pre es S aite kų spaudos buvo matyti,
viens iš pačių kilmingiausių ir dramatingiausių. Klau- gaivalai tai ne uodai, — išju- kerštu už 1941 m .birželio suki- turėti lėšų, medžiagos, planus; sas ainas^ ie uva, fabrikuose buvo pasireiš-
santiesiems japonams vokiečiams ir italams tur būt ^nt Juos sunku’ numalšint irgi limą. Jo agentai dirba išsijuosę; reikalingas pažintis užmegzti,.____  j-/.. , . kusi Savotiška anarchija,
pakaitomis šaudė į galvas štai kokios mintys: tušti žo- neIengva. Bet sali būt ir kitaiP: Amerika ir Anglija - jo są-
džiai? niekuo nepagrįstas ru»«i<™riTwae?

dirvą paruošti, išbandyti. nes dėl blokados Vokietija todėl galima spėti, kad in-
Organui medžiaga yra tautos buVO_yeik vienintelis ze- dustrinė gamyba bolševi-

A .. . , - ,. r . . . ,. .... . . zzaz^ u iz« moralės, intelekto, turto ir po- mes ukl° prodl!ktų pirk.e' kų okupacijos metu buvo
Amenka juokų nėra. Ji gali labai arti prieiti prie tų pasaulio sukrė. turėjome Vilniuj> Rusijoj ir či ai £ jas ir pramones gaminių gerokai nukritusi.

** r A Ti?" ?1S°’,ner!1 e+° v,vV^S? P'timas, kataklizmas gali iškirsti Amerikoj vyriausias tautos ta- bėgėliai, atstovybė, konsulatai P3£ aY^PaS' . , . Daugiausia nuo bolševi-
Išprovokuoti. Ar tik nebus padaryta stambi klaida?.. nepaprastų šposų, siurprizų. rybas, šveiCarijoj - reprezen- ir patsai prezidentas P. smeto- , Padetl,s ?akr.ynpo kiškos anarchijos nuken-

žodžiu, karas gali užsibaigti ’tantus. Šiandien, jei ką galima na. »°J°m, ai T tėjo pats Lietuvos ekono-

Hitleriui gi rūpipasigyrimas: O gal?... Su dinosaurai’ tai ne gaidžiai, gru- jungininkai
miasi neilgai. Juo labiau, kaa Lietuvos klėtis, aruodas. Tada

Toks didingo patriotizmo įkarštis būtinai buvo
reikalingas sukelti, nes štai seka kieta, negailestinga• greičiau, negu manoma, visai veikti, tai tik čia Amerikoje, 
proza — karo lėšos. Jos pasibaisėtinai milžiniškos —'netikėtai. Tada pabalčiui
56 bilijonai dolerių... Bet — kas reik, tai reik. Karas’ Ar mes lietuviai, kaipo tauta, vėjas, šiandien 
brangi pramoga. Ne mes jį šukelėm. Mus užatakuota, esame prie to pasiruošę? Kiek tamsaus rudens apsiaustas, 
tai reikia gintis. Teks ir kitų karo nemalonumų para-man žinoma — ne! ;KOKIOS
gauti. Atsiras, be abejo, tarp japonų ir vokiečių “sava- ’ Vėl, jei mes pražiobsosime ppoeppizTYVOS? 
žudinių” lakūnų, kurie atlėks bombų mėtyti į mūsų progą, gal vienintelę, pasekmės
industrijos centrus. Ką gi — tegu atlekia, mes juos gali būti neatitaisomos. ! Jei kar^ laimėtų “ašis ,
tinkamai priimsime. Mes ne tik jų smūgius išlaikysi- Visų pirma tautos likimas tu- Hitleris iš savo rankų Lietuvos vos reprezentantai Amerikos ir
me, bet kirsim atgal — SU nuošimčiais. Taip pat teks ri rūpėti mūsų svečiams, Lietu- neišleistų. Jei laimėtų sąjungi- kkų valstybių valdžių akyse. pabėgėlių, valdžios likučių sei- 
siųsti kariuomenę į visus pasaulio kraštus kur tik ga- vos piliečiams, nes tai jų kailio ninkai ’ta1 Stalinas ją ir vėl bus, čia kiekviena srovė, grupė, melį- Katalikams nebūtų sunku
i* • v . 1 .. • 1—a* tz1 9 v reikalas Bet Ivsriai iis vra arti- okupavęs. Jei niekas nelaimes,Įima pnesą pasiekti ir pilnai jj nugalėti. Karas bus sun- reiKajas- žygiai jis yra arti 
kus ir ilgas, nes priešas labai stiprus ir kariauti įgu
dęs, bet mes turime karą laimėti, kad išgelbėtume lais

Konkrečiai: Organas! kad ir želio mėnesį į Lietuvą įsi- minio gyvenimo pagrindas
pūtė pavasario Tautos, pavadinsime, laikinoji yeiįe okupavo Sovie- _ tai žemės Qkis ir ūki-
4: __ ______ ____ •__ ■ :___■_ ■ tų RUSIJOS kariuomenė. O- ninlrai Niplrur nnsnnlvi#*jį dengia šalto Taryba) yra vyriausis ir vienin- **«v***^**^. ■>_ ninkai. Niekur pasaulyje

tėlis tautos autoritetas. Organo ,kuPanįai Pumoje eileje ry- taip ūkininkai nėra prisi- 
centras yra jo egzekutyvas. Pre- 2081 . rišę prie savo Žemės, kaip
zidentas, ministras pasiuntinys, Panaikin<*ami privatinę Lietuvoje. Lietuvos ūki- 
konsulai ir gal dar kas nore 1F suvaistybin- ninkas javus ar gyvulius

tai pabėgėlių yra oficialūs Lietu- danu kooperatyvus, kūne augindamas ne tiek įdo-
kaip tik ir buvo Lietuvos

Čia kiekviena srove, grupe, 
asmuo gauna sau priklausančią padaryti per Federacijos

mas ir musų, jau Amerikos pi- kas tada status quo pakeis ? dalelę. Nei daugiau, nei ma- Centrą, per L. G. K. Katalikai iš
Jei laimės Amerika, mūsų žiau. savo organų laukia daugiau in

, , ,.. . .. .. .. , , ‘vų kraštas, mūsų senoji tėvynė, vienintelė viltis, jos vien gera Nemanau, kad prie Lietuvos formaciiu
vę, demokratiją ir rehgiją. Mes negalime daryt! kom- vjen .. sve..ų noras, ma8ų pa/dabartin5s padėties, gal«ą at- „ parw„„
promiso tarp gero ir blogo, tad laimėjimas turi būti vargusių pritrenktų. karui, galbos, Lietuvos dar neatstatys. .„rast. pavienių, ar grupių, ku- KLN-EMIL-M: PALKSTZS, 
pilnas. neį palaužtų, be lėšų, negalima Kur tas autoritetingas, įta- rios už pupų bliūdelį parduotų. ^uv‘ Vyriausios Tary

Klausiančiųjų tos kalbos oponentų įspūdžius gali- daug reikalauti. kingas organas, aparatas, su tėvynę. usijoje narys,
me pigiai įsivaizduoti. Bet nereikia pamiršti ir Stalino. Visiems turi būti aišku, kad kuriuo skaitytus!, pasitikėtų. Kad tą įvykdinti, tiksliausiai 1942 m., sausio 5 d.
Gaila, kad dar neišrastas televizijos aparatas. Būtų Lietuvos padėtis dabar yra toli remtų mūsų pačių tautiečiai ir būtų sušaukti visuotiną seimą. Chester, Pa.
labai įdomu pamatyti Stalino veido išraišką... Kokią blogesnė, keblesnė, negu 1918 Amerikos valdžia? Bet, jei jau negalimas seimas, P. S. Kitų laikraščių prašau
Šypseną jis padarė, išgirdęs apie religijos laisvę? K. metais. Tada vokiečiai ir rusai Iki šiol mūsų laikraščių pus- tai bent srovių, grupių atstovų, perspausdinti. E. P.

liečiu širdžiai, nes tai mūsų tė-

maujasi ar tai apsimoka, 
kiek kad jis tą darbą skai
to gyvenimo būtenybe. 
Lietuvos ūkininkui nė į 
galvą neateina mesti ūki
ninkavimą dėl to, kad tai 
neapsimoka, nes tą užsiė
mimą ir nuo amžių iš kar
tos į kartą dirbama žemės 
plotą jis pardaug myli, 
kad galėtų nuo jo atsisa
kyti. Jis sutinka susispau
sti iki maksimumo ir kęsti 
nedateklių, bet jis neišsi- 

Tęsinys 4-tame pusi.

ASMENINĖ LAISVĖ
II DALIS

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

KALBŲ PER RADIO RINKINYS
Išvertė iš Anglų kalbos

A. V. Atkočins

Šeštas Žodis-Tingumas
“ATLIKTA"

šeštas žodis nuo kryžiaus atlygino tingu
mo nuodėmę. Tingumas yra valios liga ir bū
na priežastimi apsileidimo savo pareigose. 
Tingumas gali būti dvasiškas ir kūniškas. 
Kūno tingumas pasireiškia tinginystėje, ati
dėliojime, dykystėje, išlepinime, abejingu
me ir lengvapėdiškume. Dvasiškas tingumas 
pasirodo abejingume, kad mūsų būdas gali 
pagerėti, nemėgime dvasinių pratybų, grei

tame maldų atlikime, vidutiniškume ir nesi- 
stengime, kad išlavintume kitą dorybę. Kla
siškas tingumo pasekmių aprašymas randa
si Priežodžių knygoje: “aš praėjau pro lauką 
apsileidusio žmogaus, ir pro vynuogyną pai
ko žmogaus. Ir štai abu buvo pilni niekam 
vertų augalų, ir špygai buvo uždengę viską, 
ir akmeninė siena buvo nugriuvus. Kai tą 
regėjau, pasimokinau. Truputį pamiegosi, 
truputį pasnausi, rankas susikeisi dėl poilsio: 
ir tau ateis biednumas ir elgetavimas”. Apie 
tokias abejingas pareigas kalbėjo Viešpats 
Atsimainyme: “Bet kadangi tu esi drungnas 
ir nei šiltas nei šaltas, aš pradėsiu vemti tave 
iš savo burnos”.

Mūsų Viešpaties gyvenimas ir Jo moky
mas neduoda jokios paramos tingumo apim
tam žmogui. Kada teturėjo vos dvylika metų 
Jis jau kalba apie Jo Tėvo “darbą”, kuris bu
vo pasaulio atpirkimas. Po to, per aštuonioli- 
ką metų, Jis dirbo paprastus rankų darbus: 
perdirbdamas senus ir niekam nevertus daik
tus į vaikučio lopšį, ar draugų stalą, arba Na
zareto stogus, ar ūkininkų vagonus — sim- 
bolai Jo ateinančio darbo, kuriame Jis per
dirbs griežtus pinigų išmainytojus ir ištvir

kusius asmenis į gerus Dangaus Karalystės 
piliečius. Pradėdamas savo viešąjį gyvenimą, 
Jis skelbė Evangeliją: “Turiu dirbti darbą 
To, kuris mane siuntė”. Jis užsidirbo tą tei
sę mokyti darbo reikalingumą; ir svarbesnio 
darbo kai sielos išganymo nėra, net ir tėvų 
palaidojimas. Jis pasakė vienam savo moki
niui, kuris prašė tokio leidimo: “Palik įniru
siems laidoti jų numirėlius, Tu gi, eik ir 
skelbk Dievo karalystę”. Jaunikaičiui, kuris 
norėjo tapti Jo mokytiniu, bet pirma norėjo 
atsisveikinti su jo draugais namie, mūsų 
Viešpats sako: “Ne vienas, kurs prideda savo 
ranką prie arklo ir atgal dairosi, netinka Die
vo karalystei”. Dirbti vien dėl duonos, nėra 
palaikymas Jo įsakymo. Tiems, kurie malda
vo daugiau duonos, Jis sakė: “Darbuokitės 
ne dėl žūnančio valgio, bet dėl pasiliekančio- 
jo amžinajam gyvenimui, kurio jums duos 
žmogaus Sūnus”.

Išganymas nėra lengvas! Per pasaulį eina 
du keliai ir jų gale randasi dveji vartai į bu
simąjį gyvenimą. “Įeikite pro ankštus var
tus, nes erdvi vartai ir platus kelias, kurs ve
da į prapultį ,ir daug tų, kurie juo eina. Kaip
gi ankšti vartai ir siauras kelias, kurs veda

į gyvenimą, ir maža tų, kurie jį randa”. Gan 
stebėtina — Jo pakvietimas išeina tik tiems, 
kurie dirba dėl amžino džiaugsmo premijos: 
“Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate ir e- 
sate apsunkinti, ir Aš jus atgaivinsiu. Imkite 
sau Mano jungą ir mokykitės iš Manęs, nes 
Aš romus ir nuolankios širdies; taip jūs rasi
te savo sieloms atilsio. Nes Mano jungas sal
dus ir Mano našta lengva”.

Taip pilnai, net iki mažiausios smulkme
nos, Jis išpildė Jam Tėvo duotą užduotį, kad 
Alyvų darže, Jo apaštalų akyvaizdoje, Jis ga
lėjo pakelti akis į dangų ir melstis: “Tėve... 
Aš pašlovinau Tave žemėje, baigdamas dar
bą, kurį Tu man davei daryti”. Sekančios 
dienos popietyje Dailydė, savo draugų už
mirštas, šaukiasi nuo Kryžiaus garsiame 
pergalės himno šūkyje — atlygino tingumo 
nuodėmę — “Atlikta”.

Jis nesakė: Aš mirštu, nes mirtis neatėjo 
Jo pasiimti. Jis ėjo prieš mirtį ir ją nugalėjo. 
Paskutinis lašas atpirkimo kieliko buvo iš
semtas; paskutinė vinis jau buvo įkalta į Jo 
Tėvo namus; paskutinis šepečio palietimas 
pabaigė išganymo paveikslą! Jo išganymo 
darbas jau užbaigtas! Bus daugiau

f
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črraše T.

(Paskaita LDS Studijų Rateliams)

Komunistų Pareiga
Jei lietuviškieji komunistai sako, kad Rusijoje 

niekas tikinčiųjų nepersekioja, jokios kovos menas 
prieš religiją neveda, tai jie nežino komunizmo vadų 
įsakymų, arda neparaudę meluoja.

“Pravda”, bal. 18 d. 1928 m. rašo: “Vietiniai pro
vincijų viršininkai turi be delsimo dėti visas pastan
gas kovai prieš religiją. Jie turi įsakyti priverstiną be
dievybės platinimą ir, kad toks darbas bus pripažintas 
partijos darbu. Mes turime paskelbti mirties kovą vi
soms tikyboms. Kovoti prieš religiją yra komunistų 
dienos pareiga”.

Taigi čia įsakyta kiekvienam komunistui kasdie
ną kovoti, kokiu nors būdu, prieš religiją. Kas nekovo
ja prieš religiją, tas negali būti komunistas. Stalinas 
taip pasakė. Štai jo žodžiai:

“Partijoje yra narių, kurie nekovoja prieš religi
ją. Tokiems komunistams mūsų partijoje vietos nė
ra”. (Komsomolskaja Pravda, kovo 10, 1936).

“Kova prieš religiją yra kova už komunizmą”, sa
ko Jaroslavsky, savo knygoje: “Religion in the USSR”.

Kodėl komunistai šitų pasakymų nepaskelbia sa
vo laikraščiuose? Kova prieš religiją yra pirmutinė 
komunistų pareiga.

Rusijos bedievių laikraštis, “Bezbožnik”, liepos 7, 
1929 m. rašo: “Mes nuvertėme šio pasaulio karalius, 
dabar nuversime dangaus Karalių”.

Jaroslavsky, rašydamas apie antrą penkių metų 
planą, pareiškia, kad tai yra ne vien ekonomijos rei
kalas, bet ir sunaikinimo religijos. Štai jo pareiškimai:

“Pirmais metais: Visos tikybinės mokyklos turi 
būti uždarytos ir imtąsi priemonių uždaryti bažnyčias 
Maskvoje.

“Antrais metais: Visi tikintieji turi būti pašalinti 
iš fabrikų ir valstybės raštinių; visi tikybiniai laikraš
čiai turi būti uždaryti ir 150 prieš tikybinių filmų pa
gaminti, kurios bus rodomos visoje Rusijoje, ypač vi
sose mokyklose.

“Trečiais metais: Bedieviškas veikimas turi būti 
padidintas, kad iš sovietų unijos būtų išvaryti visi dva
siškiai, kurie atsisako apleisti savo pašaukimą.

“Ketvirtais metais: Visos bažnyčios turi būti so
vietų užimtos ir jos paverstos į teatrus, klubus, ar ki
tas reikalingas įstaigas.

“Penktais metais: Sutvirtinti prieštikybinius lai
mėjimus. Iki gegužės 1 dienos, 1937 m. visi religijos 
ženklai turi išnykti sovietų žemėje ir pats Dievo var
das ištrintas iš žmonių protų”.

Šitie pareiškimai randami knygoje: “Religion in 
the USSR”, Jaroslavsky, p. 13.

“Bezbožnik”, lapkr. 17, 1934 m. rašo: “Prieš tiky
binė propaganda yra klasių kovoje pagrindinis daly
kas”.

Ar tai neskelbiamas tikinčiųjų persekiojimas?
Lai lietuviškieji komunistai pasako, kiek bažny

čių liko sovietų Rusijoje? Kiek kunigų ir tikinčiųjų 
išžudyta vien už tai, kad jie pasiliko ištikimi savo ti
kėjimui?

Kaip praneša “Berliner Borsen Zeitung”, gegužės 
21, 1935 m. pabaigoje 1935 metų, sovietų Rusijoje te
buvo tik 73 katalikų kunigai. Iš to skaičiaus, tais pa
čiais metais, 14 buvo areštuota ir pasiųsti į Solovkų 
kalėjimą, 13 buvo vėliau areštuota.

nosios sesutė Juozapina.
šeštadienį, sausio 3 d., 10 vai. prašymui teisingos ir pastovios mos ypatingos pamaldos kas mina labai mažai arba ir 

Odesoje, Kunigas Lorentz Wolf ir Kunigas Jean!*** “ *»• "M™* susituokė taikos pasauliui. Dėka Sesučių vakarą už atsivertimą nusidė- nieko. 15 ar 20 ekerių sa- 
Al bert, buvo nuteisti dešimčiai metų į sunkiųjų darbų ’iazys Jurkšta ir p-lė Emilija pastangoms išstatymo altorius jėlių ir sugrįžimo tikron avidėn ninkas ant savo žemės pa- 
..... T j -a. - -14.-1- i Čeplinskaitė. Tai porelei liūdy-tai buvo tikrai kamputis dan-visų išklydusiųjų. Vakarais prastai išlaiko porą treje-

J ® ° ’ tojais buvo Alphonsas ir Ona'gaus. Buvo jauku ir malonu kiu-;kun. tėvas Juozapaitis Gillard tą karvių, kurių pienas ar
ceplinskai. Jų vestuvių puotoje,' poti prieš Taikos Kunigaikštį ir sakys visus pamokslus. i sviestas dažniausia Ūkio
kuri įvyko pp. Čeplinskų na- maldauti Jo taikos ir ramybės ' Pirmadienį ir antradienį per/reikalams, bei Šeimos iš- 
muose dalyvavo visi mūsų ku-1 pasauliui. J. M. Arkivyskupo“ novenos pamaldas kunigai pri- laikymui.
nigai, nes Vincas Čeplinskas irjCurley suteiktu pavelinimu mū- minė visiems jų pareigą duoti j Normaliai pertekliaus 
jo žmona Veronika yra tarp pa- sų bažnyčioje Švč. Sakramentas Naujų Metų dovaną jų kenčian- parduoda Ūkiai tarp 30 ir 
vyzdingiausių šeimų mūsų pa

gal, Hopfmann, Tauberger, Lorau ir Krašinskas, buvo 
nuteisti 10 metų kalėjimu.

Sausio 10, 1936 metais, paskutinis Katalikų ku
nigas, prelatas Frison, buvo areštuotas ir įmestas į ka
lėjimą, Odesoje.

Pradžioje 1937 metų, kaip pranešė “Osservatore
Romano”, bal. 11, 1937 m., visoje sovietų Rusijoje ne-^ rapijos. Abudu yra daug dirbę 
buvo likę daugiau kaip 10 kunigų. Jei kelios bažnyčios^ parapijos naudai ir jų gražiai 
liko nesunaikintos, tai tik dėl propagandos, kad pašau-! išauklėti vaikučiai visi lankė 
liui skelbti, jog nėra tikybos persekiojimo Rusijoje.
Visoje Rusijoje neliko nė vienos Seminarijos, kur jau
ni vyrai galėtų mokytis į kunigus. Jei dar yra, tai pra
šau komunistų nurodyti, kur jos randasi.

(Bus daugiau)

Valgomų Daiktų Krautuvės
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik

tus, kurie Skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda 
šviežius produktus ir maloniai patarnauja. Nuėję į bilę kurią 
krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 Crescent Avenue
Telephone COLumbus 6702

29 Savin Hill Avenue
Dorchester, Mass.

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

753 Broadway
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

DARBININKAS

laukė kirvioPADĖKOS dienos išvakarėse tik kalakutai nesidžiaugė rytdiena, nes persigandę 
smūgio. Jeigu jos tą įvykį supranta, ar reikia stebėtis tokiu jų persigandimu...

Pradžia 3-čiame pusi. stebėtino, 
žadės savo žemės, iki jis didžiausią pasipriešinimą
to padaryti nebus privers- sutiko is Lietuvos ukinin-į^ buvo pakeistas rubliu. 
tas jėga. Nieko todėl nėra Ii ta* pasipnesinimas santau bankuose

i—"---------------------- T buv\savo^kafs -^etu- virš 1000 litų (apie $165)
Stebuklingojo Medahkėho No- vos ūkininkai atsisakė ga- buvo
veną, arba maža kas nėra atsi- minti pardavimui Pnes tog N bolševikų rublio 
lankęs pasigerėti bažnyčios gro- JUOS buvo pavartotos ziau-! nprk„moi-: tesudarė

Į 10 Dienų Net 5 Šliūbai j kams tai atlikti. Ilgiausių metų žiu įr pasįmeisti. Tai nėra riausios bolševikinio rėži-i roc
vieno asmens darbas, bet nuo- mo priemonės, daugelis Ū- ® Derkančįos vis
pelnas priklauso visiems, kurie kininkų buvo sušaudyta,j“., PerKaucJos galio., vis 
f* F , , , - . tik vienas litas prilygintasDievo garbei ir Dievo maldna- dar daugiau ištremta, bet^ rugi kapefk/SAtėję 
mio gražumui nesigaili sveika- ir tas nieko nepadėjo. vokieSiai rusu rubli nrilv-
tos, laiko, ir jiems Dievo duotų blogiausia, kad nuo bolše- v. įr1 F“3.1* pruy-

’ ’ J 1-4-1 gino oO pfenigų, arba pusevizmo nr.kentejo kaip tik 0 , .... . . / - . j vokiškos markes. Tokiabažnyčios tikrai dangaus kam- labiausiai pažangus ir e-: maždaug padgtis
pelį. nergingiausi, labiausiai: - . , . & r

h vt ~ • v ' P^es vokiečių okupaciją
galėjo dalyvauti paprastoj tų Nuo sausio 1 d. iki 9 d. buvo pr u ^us u min ai- į 1940 metų birželio mėnesį, 
dienų puotoj, tačiau dvasiniai a- atnašaujamos šv. mišios kas- Pagal vėliausius statisti-'

b
Per Kalėdų šventes kas nors' “ms P“Won» porelėms, 

nepaprasto įvyko mūsų parapi-, 
joj. Net penkios porelės priėmė 
moterystės sakramentą. Kalėdų
dienoje apsivedė p-lė Elena A- giais metais k Nauji
domaitytė su jaunuoliu svetur,- Metai uj bur0 n„aprasti. Nors gabumų, kad padaryti is musų

Kalėdų ir Naujųjų 
Metų Iškilmės

taučiu Otto Nemzek. Liūdyto- ne viena šeima liūdėjo dėlto,
iais buvo Juozas Strazdąuskas , ■, , , -,J w o. kad vienas arba kitas asmuo ne
ir jaunosios sesutė Amelija A-;(
domaitytė.

Paskutinę dieną senųjų metų’bi dienos buvo begalo turtingos, dieną už parapijos geradarius, kos davinius Lietuvoje ga-j bolševikams buvo susikū- 
Albertas Žalnieraitis vedė sau Per Bernelių Mišias beveik visa Tai buvo kunigų naujųjų metų Įėjo būti prieš pat Sovietų rusi laikinoji Lietuvos vy- 
už moterį p-lę Prancišką Serą- bažnyčia buvo prie Dievo Sta- dovana parapijos žmonėms.
lmaitę. Jiems liudytojais buvo lo. Taip pat ir per Naujus Me-

Nuotrapos
naitė. Šliūbas buvo su Šv. rnišio- Bet kas buvo gražiausia per tas Reiškiame užuojautą
mis, kurias atnašavo kun. Anta- dvi dieni, tai kad po paskutinių Konstancijai Adomaitienei, kuri 1*4) valdantį Ūkininką, kyti 
nas Dubinskas. šv. mišių Švč. Sakramentas bu- randasi Merey ligoninėje. Yra'Tuos Ūkius tenka skirstyti

Pačią pirmąją Naujųjų Metų vo išstatytas viešam garbini- daromi tyrimai, kad suradus produktingumo atžvilgiu,; 
dieną p-lė Ona Augaitytė paė- naui iki vakarui. Ne tik ką daug priežastį jos nesveikatos. Duok kitaip tariant, dalis Ūkių, 
mė sau už vyrą jaunuolį iš šv.'atsilankė bažnyčion po pietų, Dieve, kad nebūtų kas sunkaus, kurie gamina Žemės Ūkio nes padaro dideliais, o 
Petro parapijos Joną King. Ku- bet vakare 8 vai., kaip per Ka- ir kad Adomaičių pavyzdinga produktų perteklių parda- kvailus pražudo, 
nigas Antanas Dubinskas, jau- ledas, taip per Naujus Metus mamytė veikiai grįžtų pas savo vimui ir dalis, kuri parda- "* 
nosios giminaitis, suteikė baž- arti 500 žmonių dalyvavo šv. vaikelius. Prašo visų pasimels- vimui visai negamina, ar- 
nyčios palaiminimą ir atnašavo į valandoje, kuri buvo laikoma ti už jos sveikatą. ba gamina visai mažai,
šv. mišias. Jiems patarnavo' už mūsų krašto gerovę, apsau-: Yra daromi planai 8-ių dienų’ Lietuvos sąlygomis fi

gą mūsų jaunuolių, tamaujan- maldoms, nuo sausio 18 d. iki kiai iki 30 ekerių (apie 12 
čių mūsų krašto apgynimui ir iš- 25 d. Per tas 8 dienas bus laiko- hektarų) pardavimui ga-

Leonas Koros ir Aneiė Serafi- tus daug priėmė Šv. Komuniją.

misias.
jaunojo brolis Albertas ir jau

kare. Apie pačias Kalėdų iškil-'rie atnašaus šv. mišias už miru- 
mes viską aprašyti paimtų daug sius. 

žinomas gydytojas Jonas Urla- laiko. Vienu žodžiu sakant 1941 Mūsų klierikai Jonas Maskevi- gaminių kiekybės ir koky- 
kis paėmė sau už žmoną p-lę*m. Kristaus gimimo sukaktis čius, Edvardas Budelis, Kaži- bės atžvilgiu nepriklauso- 
Olgą Matelytę. Jaunojo brolis buvo minėta paprastu didingu mieras Pugevičius ir Juozas An- moję Lietuvoje buvo tvir-j 
Vincas ir p-lč Angelą Hackett Šv. Alfonso bažnyčios pagarsė-'tošewskis grįžo į Šv. Karaliaus čiausi. Kiekvienas toks Ū- 
patarnavo už liudytojus. Dr. jusiu mastu. Kaip bažnyčios pa- Kolegiją, antradienį, sausio 6 d. kis reguliariai tiekdavo 
Urlakis tarnauja Dėdės Šamo puošimas, taip įvairios procesi- Linkime geriausio pasisekimo' pieną į artimiausius koo- 
kariuomenėje. tai ir buvo apsi- jos ir parapijos bažnytinio cho- jų moksle. I peratyvus, augindavo be
rengęs karininko rūbais. Girdė- ro giedojimas visuose paliko ne-j Hyginas Pečiulis grįžo į Notre konus bei galvijus ekspor- 
jau, kad ne vienai motinai iš-Ušdildomų atsiminimų. Kun. dr. Dame Universitetą, Indianą, j tui.
spaudė ašarą pamačius jį einant Mendelis, kun. klebono Juozo tęsti aukštesnius mokslus. Joj Prieš okupaciją buvo 
prie altoriaus, prisiminus jų Lietuvniko pavaduotojas, nega- sesutė Eleanora lanko Notre’maždaug toks Ūkių santy-

parapijos mokyklą 
Tą pačią dieną visiems gerai

bus išstatytas kas ketvirtadienį tiems kaimynams, vėlėms skai- 70 ekerių. Tokie ūkiai jau 
per visą dieną karo metu. Ado- stykloje esančioms. Surinkta samdosi ir pašalinę darbo 
racija bus užbaigiama Šv. Va-', $300.00 mišioms. Tie pinigai jėgą, todėl yra priversti a- 
landa nuo 5:30 v. iki 6:30 v. va- bus pasiųsti misijonoriams. ku- titinkamą kiekį gaminių

atsidčkoti Die-, Dame mergaičių Kolegiją, Bal- 
_ __ geriems žmonėms už jam, timorėje. Abiems mokslas seka- 

suteiktą pagelbą ne tik per si puikiai ir galima tikėtis kad

pačių sūnus, kurie tarnauja šio! Įėjo užtektinai 
krašto apgynimui. vui ir

Ačiū Dievui, visi minėti jau
nuoliai priėmė moterystės sa- šventes .bet ir per visus metus, 
kramentą kaip pridera katali- Maža kas nėra girdėjęs apie

Spaudos Biuletenis

'Antroje grupėje ,kurią su
darė ūkiai tarp 30 ir 70 e- 
kerių, buvo apie 100,000 ū- 
kių, arba 34 nuošimčiai ir 
trečioje — ūkiai virš 70 e- 
kerių, kurių buvo visoje 
Lietuvoje apie 28,000 arba 

j 10 nuošimčių visų ūkių.
Imant dėmesin kiekvie

nai grupei naudojamos že
mės kiekį, galima pasaky
ti, kad pirmoji grupė nor
maliais laikais pagamin
davo 20 nuošimčių viso 

, Lietuvos ūkio produktų 
parduodamo kiekio, o ant
roji ir trečioji likusius 80 
nuošimčių, kiekviena po 
40 nuošimčių. Iš to išeitų, 
kad Lietuvos žemės ūkio 
gamyba bolševikų okupa
cijos metu nukrito ma
žiausia 40 nuošimčių, nes 
kaip tik ta trečioji ūkių 
grupė ir buvo bolševikų 
paskirta sunaikinimui. A- 
pie 21,000 ūkių turėjo tarp 
73 ir 123 ekerių (30-50) 
■hektarų), kurie buvo su- 
’ mažinti iki 73 ekerių, o a- 
pie 7000 ūkių buvo pavers

mi valdžios ūkiais arba iš
dalinti.

Lietuvos finansai taip 
pat buvo visiškai sunai- 

, . , r kinti. Lietuvos litas, kuris
a o sevi ai verįgje buvo pastovus nuo 

pat jo išleidimo 1922 me-

Išsikrausčius iš Lietuvos

Rusijos okupaciją apie riausybė, bet vokiečiai 
290,000 atskirų ūkių, jei privertė ją atsistatydinti 
skaityti atskiru ūkiu du ir ir krašto ekonominį gyve- 

poniai pusę ekerio (vieną hekta-,nimą pradėjo savaip tvar-

(Bus daugiau) 

Vargas protingus žmo-

parduoti.
Ūkiai virš 70 ekerių ūkio

lietuvių tauta nebus 
jų atsižymėjimais.

užgėdinta

kis: 160,000 ūkių iki 30 e-į 
kerių, vadinas, toje grupė
je, kuri pardavimui gami
no labai mažai arba nieko 
buvo 56 nuošimčiai ūkių.

TUKEL S A CROM'D—This 
watcr stunt, stagcd at Santa! 
Monica, Caiif.. by Barbara' 
Coopcr, Barbara Miller and 
and Preston Peterson, is plen 

ty tough for anyone.
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LDS Studijų Rateliams
Lapkričio 4 d.1941 m.

2. Teisinga Taika
Mes, Vyskupai, kurie šioje kritiškoje valandoje, 

išreiškiame savo nuomonę šiais svarbiais reikalais, be
sidžiaugdami šioje laisvės šalyje gerai tvarkoma lais
ve, pareiškiame savo atsidavimą Jo Šventenybei Po
piežiui Pijui XII, savo ištikimybę Bažnyčios Vadui, 
kaip Kristaus Vietininkui ir bendram visų tautų ir 
žmonių Tėvui. Mes vieningai su Šventuoju Tėvu mel
džiamės, kad būtų sudaryta taika, taika pagrįsta tei
singumu ir artimo meile, ir toki taika būtų visų tei
singai protaujančių vyriausybių ir atskirų asmenų pri
imta. Mes karštai prašome kunigų ir tikinčiųjų nuola
tiniai melstis, kad karo žiaurumai greitai užsibaigtų 
ir kad teisinga taika ir tvarkinga gerovė būtų sugrą
žinta žmonijai.

Kalėdų išvakarės kalboje, gruodžio 24 d. 1939 m. 
Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII pateikė penkis 
punktus, kuriais turi būti sudaryta teisinga ir garbin
ga taika. Mes, balandžio mėnesyje, 1941 metais, savo 
atsišaukime, raginome visus tuos Šventojo Tėvo pa
teiktus nurodymus visiems rimtai apsvarstyti. Jo 
Šventenybė, Kalėdų išvakarėse, 1940 m. pakartojo 
tuos pagrindinius ir būtinus taikai punktus, be kurių 
teisingos pasaulyje taikos negalima tikėtis. Jis pava
dino juos pergalėmis; Popiežius sakė ,kad turi būti ne
apykantos pergalėjimas, nepasitikėjimo, žiaurios sa- 
vymylos, varžytinių dėl pasaulinės ekonomijos valdy-' 
mo, klaidingų dėsnių, kad galybė yra teisybė.

Pagrindinės Vertės
Minint penkiosdešimts metų Leono XIII

Paveikslas parodo, kad japonai kariaudami su kiniečiais panaudoja ir 
ugnį metančius aparatus. Štai tūlas japonų karys pr isitaisęs chemiškai 
sutaisytus indus su tam tikru gesu ir prisiartinęs prie kiniečių sustip
rinimo sienos degina ją. Tas buvo panaudota Honan eampaign.

Pennsyivanijos Žinios
Kun. S. Raila Iau 

Pasveiko
įšv. Vardo draugijos susirinki•
jmas Sv. Kazimiero par. mokyk 
j los patalpose. Dalyvavo nema 

Philadelphia, Pa. — Pereitų įai narių. Draugijos pirminin- 
metų pabaigoje buvo rimtai su- kas atidarė susirinkimą. Rašt. 
sirgęs kun. Stasys Raila. Šv. g Mažeika perskaitė pereito su-

Į Kazimiero lietuvių parapijos vi- sH-įn^o protokolą, 
encikli- ^arHS’ katalikiškos spaudos uo-, Kun. S. Raila patarė pakeisti 

kos "Rerum Novarum”, Jo Šventenybė Pijus XII, blr?!^bcr‘d'adilrb'3- iaunimo susirinkimų užvardijunų. Tas 

želio 1 d. 19411 m. kalbėjo apie tris pagrindines vertes, padaryta. Išrinkti K. Kazelis ir
. . • . -x- . , . - - ’i . x- - ., . Parapijiečiai, sužinoję apie j Rutkauskas tvarkdariais,
kurias reikia turėti mintyje, jei po dabartinio sunaiki- savo vado susirgimą, savo mal-j Pakeltas klausimas apie šu
ninio karo, norima atstatyti pasaulyje tikrą santvarką. domis prašė Dievulio sveikatos rengimą prakalbų, kad supa-j 

Pirmoji vertė paliečia medžiaginių daiktų naudo- kun. S .Railai. Dievulis išklausė įindinus visus su Šv. Vardo 
jimą. Jo Šventenybė pakartoja čia žodžius iŠ laiško'maldų, ir štai po kelių dienų pa- draugijos veikla. Atidėta meti- 
“Sertum Laetitiae”, rašyto Amerikos Episkopatui,'sveiko ir jau eina pareigas. Lai niarn susirinkimni kuris įvyks 
lapkričio 1 d., 1939 m., kuriame Šventasis Tėvas pa- Dievulis stiprina kun. S. Railą sausio n; d apie g val vaka- 
reiškė, kad “gerybės, kurias Dievas sutvėrė visiems sveikatoje.
žmonėms ,teisingumo ir artimo meilės nustatymais, 
būtų taip tvarkomos, kad jos būtų lygiai visiems žmo
nėms prieinamos”.

Antroji pagrindinė vertė, kurią Popiežius prime
na, tai žmogiškas darbas. Jis sako: “Pirmiausia, parei
ga, ir iš jos plaukią teisė žmogui dirbti yra duota ne

Klierilcai Praleido 
Atostogas Pas 

Savuosius
Šv. Kazimiero parapijos

rapijiečių, Martyno ir Marijos

Sv. Kazimiero Parapijos 
Rinkliava "

I I

Raudonajam Kryžiui-Karo Fondui 
Surinkta $240.59

Pirmas Blackout
Dr. A. C. Marts, State Direc

tor of Civillian Defense. išleido 
sekamą pranešimą, kuris buvo 
paskelbtas anglų spaudoje: — 
“Penktadienį, sausio 9 d., 9 vai. 
vakare turi "būti visas miestas 
tamsumoje per 15 minučių”.

Vadinasi ,tos dienos vakare į- 
vyks pirmas “Blackout’ 
langai, namų, dirbtuvių, krau
tuvių ir kitų pastatų turi būti 
užtraukti taip. kad nesimatytų 
šviesos. Gatvėse ir kitur švie- 

isos bus užgesintos. Jeigu kas 
neturi kuo uždengti langų taip, 
kad nesimatytų šviesos, tai tu
ri užgesinti šviesas.

Patartina visiems tuo laiku 
būti namuose. K. D.

\\’orc€Stcr, Masu. — Sekma
dienį, sausio 4-tą d., 1942 m. po 
visų šv. Mišių buvo renkamos 
aukos prie bažnyį os Raudona
jam Kryžiui — Suvienytam Ka
ro Fondui. Štai Lietuvių gar
bingas žygis. Šv. Kazimiero pa
rapijos parapijiečiai remia Lie
tuvos reikalus, bet irgi priside
da prie gražaus Raudonojo Kry
žiaus užsimojimo surinkti mies
te 350.600 dolerių.

Šv. Kazimiero parap. pirma 
visų parapijų tą darbą atliko. 
Kaip laikraščiuose skamba atei
nantį sekmadienį, sausio 11-tą 
bus rinkliavos visose bažnyčio 
se Worcesteryje. Aukų surinkta 
$240.59.

mokyklos patal-re, parapijos 
pose.

I Išrinkti atstovai į Krikščionių 
sąryšį arba Federacijos skyrių, 
būtent, Jonas Navickas ir Jo- 

pa- nas Rutkauskas.
Kun. S. Raila pakėlė

bendruomenės, bet pačios prigimties. Pareiga ir teisė Burokų stous klierikas J“ozas kaf ištiktoi dra"Tj°? ”a 
suorganizuoti darbininkus , unijas priklauso darbua- nQrs bflda pagerbti . atzym,ta
viams ir patiems daroimnkams. Valstybes yra parei- ,eMo ato5togas pas 5avo t5ve? šiame susirinkjme įsirašė į 
ga įsimaišyti į darbo sritį, kada reikalinga yra darbą lins draugiją Simonas Kavaliaus-

Stambesnieji aukotojai yra 
šie: kleb. kun. Augustinas Pet
raitis $10.00; kun. Jonas Baka 
nas $5.00; kun. Jonas Padvais
kas $5.00; šv. Kazimiero para
pijos choras $5.00; Grigaitis ir 
Žemaitis $5.00; p. Juozapina 

Vį*i Steponkiūtė $5.00; po du dole
riu aukojo Pius Strazdas, Mr. & 
Mrs. Antanas Kondrotas, Mr. & 
Mrs. Juozas Dirsa, Mr. & Mrs. 
Antanas Valatkevičius, Mr. & 
Mrs. Jonas Bačinskas, Emily 
Baltramaitis. Po dolerį aukavo 
185 asmenys. Smulkiais surink
ta $8.59.

Tikrai patriotinis Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos para
pijiečių pasirodymas.

Šūviu Sužeistas 
19 Metų Vaikinas

Miesto policija, patruliuoda- 
Water ir Washington gat 

ves. prie dirbtuvės tamsumoje
ma

mas ir šviesi parapijos ateitis. 
Tą džiaugsmą galėsime supras
ti geriau, jei nušoksime atgal 
kokią dešimts metų. Tuomet 
daug kas apie mus kalbėjo, kad 
pražūsime, bankrūtysime. neiš
simokėsime ir tt. Tai buvo liūd
na ir skaudu. Teisybė, turėjome 
sunkių laikų. Vienok niekad ne
girdėjome. kad kam algos, ar 
sąskaitos nebūtų būvusios lai
ku išmokėtos.

Negana to, tame laike pasta
tyta nauja graži klebonija, pui
kiai išbaigta bažnyčia ir salė. 
Apie bažnyčią buvo purvas, ne
buvo nei vienos tinkamos gat
vės prieiti, dabar naujos gatvės 
net žvilga .prie bažnyčios pla
tūs cementiniai takai, visur ap
linkui vasarą žaliuoja žolė. kru- 
mučiai ir medukai .visa parapi
jos nuosavybė aptverta gražia 
geležine tvora. Nėra jau to pur
vo, dulkių ir niekas mūsų nuo
savybės netrempia bereikalin
gai.

Nepaisant tų milžiniškų page
rinimų. netik skolos naujai ne
užtraukta. bet dar vienais ir 
kitais metais atmokėta po 
$5,000.00 senosios skolos, o kaip 
tik iš tų vargų pasiliuosuota. 
tai štai praėjusiais metais išsyk 
atmokėta senosios skolos $15,- 
000.00.

Dievas mums padeda, mes di
džiuojamės savo kunigų darbš
tumu ir sumanumu, o taipgi į- 
rodome, kad mes parapijiečiai 
esame vieningi. Panašus vienin
gumas ir darbštumas ateityje 
greitai paliuosuos mus iš skolos 
pančių. Garbė aušriečiams. lai
kykimės tvirtai visi išvien ir to
liaus. o Dievas bus su mumis.

Iš žymesnių parapijos šiems 
metams parengimų dabar eina 
jaunimo ruošimąsis prie Mins- 
trel Show, kuris įvyks vasario 
12 dieną Mechanic salėje. R.

Šv .Kazimiero parapijos bas- 
ket bąli ratelis norėtų žaisti su 
Hartford K. of L.; Waterbury 
K. of L. ir New Haven K. of L. 
ir kitų kolonijų rateliais.

Rašykite šiuo adresu:
Anthony Shipas.

57 Houghton St. 
Worcester, Mass.

klausi-jjj ątaj pastebėjo. Tai buvo 2:40 
vai. Naujų Metų rytą. Policija 
areštavo du vyru. o trečias bė- 
go. Policija, negalėdama jo ki
taip sugauti, paleido šūvius, ir 
pašautas turėjo pasiduoti. Tai 
buvo Walter Lužak, 10 metų

leido atostogas 
liūs.

pp. Burokai išauklėjo gražią Kas.
singai reikalauja. Kiekvienas teisėtas ir naudingas šeimynėlę. Duktė Alena — Se-: Draugijos turtas yra gerame j amžiaus vaikinas. Kokią baus- 
valstybės įsikišimas į darbo sritį turi būti toks, kad šuo Vienuolė, Sabina Kazimie-Stovyje. Valdyba tvarkiai vedajmę jiems teismas paskirs pra- 
kiekvieno žmogaus teisės būtų pagerbiamos ir apsau- rietė jau virš 10 metų kaip dar- visus reikalus. • nešiu vėliau.

buojasi. Sūnus Juozas, rodos,i Pasibaigus susirinkimui sekė 
jau devyni metai, kaip mokosi, pasilinksminimas. K. D.

kitas sūnus Petras yra pašauk-' ________

paskirstyti ar patvarkyti, nes bendroji gerove to tei-

gojamos
Trečioji vertė primena svarbą šeimoms turėti pri

vatinę nuosavybę. Jo šventenybė sako, kad iš visų ge
rybių, kurias galima pavadinti privatinėmis, “niekas tas karo tarnybon. Jisai, rodos., 
taip prigimčiai neatitinka, kaip žemė”. Šventasis Tė
vas primena, kaip yra be galo svarbu, kad šeimos turė
tų žemę, kaip savąją nuosavybę. Jis pareiškia, kad šei
ma yra tautos pagrindas ir galybė. Jei šeima turi nuo
savybę, tai iš jos ima, nors dalinai, sau pragyvenimą

usima inžinieriaus vietą. Kari- 
ninkai pasiilgsta savųjų. Para
šykite jiems nors laiškelius.1 baž-'

Žmonių Pamaldumas 
Kalėdų Šventėse

Šv. Kazimiero parapijos
Petro Buroko adresas: 669th nyčioje, Jėzaus Gimimo šventė
Ordenance Company, Aviation. je, įvyko iškilmingos pamaldos.; draudžiama, eiti 
Maultrie, Georgia. Jaunesnioji kuriose žmonės gausiai dalyva

yra pastovi ir prisirišus prie savo krašto. Be to, pašto- dukt- Magdalena yra ištekėju-'vo. Bernelių šv. mišias atnašavo 
vumo šeimų kurį duoda nuosavybė, šeima niekada ne-’si Per kiek metų dirba vaistų kleb. kun. L Valančiūnas, asis- 
bus visuomenės pagrindu, kaip pati prigimtis ją yra įstaigoje. Jauniausias sūnus, tuojant klierikam J. Burokui ir 
skyrus”. • Mykolas gyvena su Tėvais ir F. Statkui. Kleb. kun. Valančiū-

Tautinė pažanga ir taika priklauso nu.o užtikrini- dirba. nas nuoširdžiai pasveikino pa-
rao žmonėms pragyvenimo ir įsigijimo nuosavybės- pp. Statkai išauklėjo vieną rapijiečius ir pasakė turiningą 
žemės, kaip lygiai pasaulio pažanga ir taika priklauso sūnų ir tą patį leidžia į Kunigus, pamokslą.
nuo užtikrinimo gyvenimo vietos visoms pasaulio tau- Klierikas Pranas yra labai ga- Parapijos choras, vadovau
toms. Už tai teisingas emigracijos sutvarkymas yra 13113 moksle, apdovanotas meda- jaraas varg. J. Mickūno, labai 
didžios svarbos dalykas, jei norima, pakrikusiame pa-1 Iiais už pasižymėjimą moksle, gražiai giedojo Kalėdines gies
šaulyje, susilaukti taikos ir ramybės. j Tėvai labai patenkinti savo sū- mes.

‘numi .Sakoma, kad Pranas dar Altoriai ir Prakartėlė buvo 
vaikystės dienose sakydavęs: labai gražiai išpuošti gėlėmis ir
“Aš būsiu kunigas ir sakysiu eglaitėmis. Tai dėka Sesutėms, 

Mūsų Šventasis Tėvas, nežiūrint karo baisenybių, pamokslus ,kad net sienos drc. m„kytoj„ms. joms pagelbėjo 
kurios vargina jo tėvišką širdį ir uždeda tokią sunkią: b-tų.. 'zakristijonas J. Kisielius ir mo-
naštą jo popiežiavimui, yra pilnas vilties. Jis žiūri, kaip Klierikam Pranui Statkui ir, kyklos vaikučiai.
jis pats mums sako, į tą rytojų, “kada pasaulio audros juozuį Burokui linkime geriau-] šv. Kalėdų rytą visi trys ku

Rytojaus Viltis

griuvėsiai bus nuvalyti ir naujos socialinės santvar
kos atstatymo darbas įkvėps naujos drąsos ir tvirto. pasiekti pašaukimo tikslą. K.D. 
pasiryžimo žmonijos kultūrai”. Taikos Popiežiaus žo
džiai apie būtinas taikai ir nugalėjimui sąlygas, apie’ 
naują pasaulio santvarką, kurioje teisingumas ir ar
timo meilė vyruotų, verčia mus rimtai ir atidžiai pa
galvoti.

sios sveikatos ir Dievo palaimos] nigai — Valančiūnas. Raila ir 
Vėžys atnašavo po trejas šv

Iš Šv. Vardo Draugijos 
Susirinkimo

Gruodžio 20 d.. 1941. įvyko

misiąs.
Visose šv. mišiose žmonės 

gausiai dalyvavo ir priėmė šv. 
Komuniją. K. D.

Aušros Varty Parapija

Klausimai Apsvarstymui
Kokias pagrindines sąlygas Popiežius nurodė pa

saulio taikai ?

šiais laikais visi turi būti at
sargūs, ir bereikalo nevaikščio
ti tose vietose, kurios yra sar- 

; gybos saugojamos.
Kaip žinoma, didysis tiltas, 

jungęs Philadelphia su Camden, 
J. per Delaware upę yra

stropiai saugojamas. Pėstiems 
Automobilius 

kol kas praleidžia. Ir štai. nors 
tiltas saugojamas .bet kaip pra 
neša, rado 5 bombas arti tilto 
padėtas. Kaltininkų kol kas ne
surado. Delaware tiltas kai
nuoja S37.296.971. Pastatytas 
1926 m„ liepos 1 d. K.D.

; 2. Ar išorinės pergalės užtikrins taiką?
3. Koki nugalėjimai yra būtinai reikalingi pastoviai

taikai?
4. Ką Popiežius sako apie nuosavybę, darbininkus,

bendruomenės gerovę? -

Apvogė Klebonijų
Gruodžio 29 d., 1941 m. pik- 

įtadarys įsibriovė į Švč. Širdies 
(airių) parapijos kleboniją ir 
pavogė $700.00. Kleb. kun. V. P. 
Walsh pranešė policijai, bet va
gio kol kas nesugavo. Spėjama, 
kad vagilius įsibriovė į kleboni
ją per šonines koridorio duris, 
kuris jungia bažnyčią su klebo
nija.

Sakoma, kad kiek laiko at
gal prieš apvogimą, nežinomas 
žmogus buvo atėjęs į kleboniją 
ir paprašs korčiukės dėl užra
šymo, kad norįs užprašyti šv. 
mišių. Tą dieną, kada klebonija 
buvo apvogta, tas pats žmogus1
buvo pastebėtas prieš pamaldas 
bažnyčioje.

Štai jau pradėjome Naujus 
Metus. Šie metai Aušros Vartų 
parapijiečiams atrodo daug 
šviesesni, ypatingai, kuomet bu
vo paskelbta parapijos metinė 
apyskaita.

Sekmadienį, sausio 4 dieną, 
mūsų klebonas kun. K. A. Va
sys bažnyčioje perskaitė smulk
menišką parapijos pajamų ir iš
laidų 1941 metų bėgyje apys
kaitą. Sulig tos apyskaitos pasi
rodo. kad tų metų bėgyje paja
mų viso buvo $30,127.17, skolos 
vienais tais metais atmokėta 

]• $15,000.00: be to dar iš viršaus 
atnaujinta bažnyčia ir kleboni
ja. baigta nuosavybės gražini
mas ir kaip tyčia tais metais 
suėjo visos apdraudos atnauji-1 
nimo mokesnys. jei ne tie daly-] 
kai, būtų dar daugiau skolos' 
atmokėta. Tai tikrai džiaugs-1

Daugeliui žinomas buvęs misi- 
jonierius. kurį visi vadindavo

“baltuoju”, kun. L. S. Brigma-' 
nas kiek laiko atgal išsiuntinė-S 
jo lietuviams laiškus, prašyda
mas aukų “vienuolynui ir mi
šioms”. Šv. Kazimiero parapi
jos Dvasiškija įspėjo lietuvius 
katalikus ir paaiškino apie kun. 
Brigmano stovį.

Dienraštyj “Drauge” tilpo 
straipsnis. kuriame rašėjas 
klausia delko kun. Brigmanui 
uždrausta atnašauti šv. mišias 
Romos Katalikų Vyskupijose? 
Rašėjas reikalauja, kad kun. 
Brigmanas viešai pasiaiškintų, 
nes iš tų laiškų, kuriuos jis iš
siuntinėjo. išrodo, jog jokių 
permainų jo gyvenime nėra.

K. D.

William J. Chisholm
GRABORIUS

"Asmeniškas Patarnavimas’’

331 Smith St,.
PROVIDENCE, R. I. 

Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namų: PI. 6286

.1: fftEEPKO JIE R “CHIN-UP“ 
AT THE STATION.
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOOD. MASS. proga. Programą pradėjo ir į- 
žanginę kalbelę pasakė p. Ona

Sekmadienį, sausio 4 d. Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos šv. 
Vardo draugijos nariai, vado
vaujant Dvasios Vadui kleb. 
kun. S. P. Kneižiui, autobusais 
buvo nuvykę į Dedham — švč. 
Marijos par. bažnyčioj dalyvau
ti bendrose tos apylinkės para
pijų Šv. Vardo draugijų pamal
dose.

Pamokslininkas pasakė turi
ningą pamokslą. Ragino vyrus 
būti ištikimais Kristaus karei
viais.

Tą pačią dieną, laike 8 vai. 
šv. mišių šv. Jurgio lietuvių 
par. bažnyčioje Šv. Vardo drau
gijos nariai priėmė Šv. Komuni
ją. Tuoj po Šv. Mišių, parapijos 
svetainėje įvyko susirinkimas. 
Išrinkta valdyba 1942 m. Pirmi
ninkas — Vincas Kudirka; vi
ce-pirmininkas — Jonas Aidu- 
konis; protokolų raštininkas — 
E. Balutis; finansų rašt. — iž
dininkas — Petras Rakauskas.

Šv. Vardo draugija turi virš 
šimtą narių. Draugija turėtų 
'daugiau veikti visuomeniniame 
darbe, o ne vien priimti kas mė
nuo Šv .Komuniją. Nariai turė
tų dalyvauti susirinkimuose.

Pazniokaitė.
I Programą susidėjo iš vaidi
nimų, giesmių, dainų, linkėji-Į 
mų, šokių. Mokyklos vaikelių ir 
Sesučių vardu Angelė Kneižytė 
pasakė atitinkamą sveikinimo 
kalbelę ir įteikė kleb. kun. Knei
žiui dovanėlę.

Žmonių buvo veik pilna sve-
, tainė. Jokios įžangos nebuvo.
• Pasibaigus programai, L. Vy
čių kuopa mokyklos vaikučius 
pavaišino skanėsiais ir apdova
nojo dovanėlėmis.

Bernardas Koraitis

Iš LD.S. Veikimo

SĄJUNGIEČIŲ
SUSIRINKIMAS

Sausio 5 d. Šv. Jurgio par. 
svetainėje įvyko Moterų Sąjun
gos 27 kp. susirinkimas. Šios 
Sąjungietės išrinktos į 1942 m. 

‘valdybą: pirm. — A. V. Knei- 
žienė; vice-pirm. — O. Glebaus
kienė; prot. rašt. — Estela A. 
Sykes; fin. rašt. — A. Novikie
nė; ižd. — M. Čiubatienė; iždo 
globėjos — A. Dalelienė ir O. 
Červokienė. Atstovės į Federa
cijos skyrių — M. Aidukonienė 
.ir A. Dalelienė. Korespondentė

Šiomis dienomis pp. Smilgiai 
gyv. 50 Tremont St., minėjo 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Ta proga jie gavo daug 
sveikinimų ir dovanų nuo gimi
nių ir pažįstamų.

| Choras Sveikino Kleboną 
I ir Vargonininkų
■ Šv. Kalėdų šventėje, tuoj po 
sumos Šv. Cecilijos choras .va
dovaujamas varg. A. Šlapelio, 
susirinko į parapijos svetainę, 
kur “Ilgiausių Metų” ir “Happy 
Birthday” dainomis sveikino 
savo dvasios vadą, kleb. kun. S. 
Kneižį ir varg. A. Šlapelį, ir 

Į juodu apdovanojo vertingomis 
i dovanomis.

_________
S' SLRKA kuopos susirinkimas 
įvyko antradienio vakare, sau
sio 6 d. parapijos svetainėje. 
Kuopos pirmininku vėl išrink
tas p. Vincas Kudirka: finansų 
raštininke p. Čeikiūtė. Tai ilga
mečiai veikėjai Susivienymo 
kuopoje.

* ATHOL, MASS.
Kalėdinis Parengimas

Naujų 1942 metų išvakarėse, 
šioje lietuvių kolonijoje įvyko I

Pasipuoškite 
Elegantiškais Kailiniais

* t

Po Kalėdų švenčių, I. J. Fox krautuvė 
turi ypaingą, gražų ir didelį moteriškų 
kailinių pasirinkimą, vėliausios mados. 
Kailinių kainos prieinamos, pirkimo są
lygos geros ir pritaikintos kiekvienai 
pagal išgalės.

Perkant kailinius nėra reikalo už 
juos užmokėti iš syk — galite gauti

lengvais išsimokėjimais, taip, kad mokėdamos nei nejausite, 
kad kailiniai jau išmokėti...

Jei turi senus ir nudėvėtus kailinius, atneškite pas mus, o mes 
juos išmainysime į naujus ir elegantiškus kailinius, kuriais ga
lėsi puikiai pasipuošti.

Atėjusios į krautuvę visuomet 
reikalaukite, kad Jums patar
nautų p. Bernardas Koraitis, ku
ris yra kailinių ekspertas ir žino- _ . .
vas. Per jį pirkdamos sutaupysi- 411 WASHINGTON STREET
te 10% nuolaidos. BOSTON, MASS.

— A. V. K. Tvarkdarė — U. 
Pazniokienė. Kursų komisija —
O. Červokienė, J. Tvaskienė ir 
A. V. Kneižienė. Ligonių aprū
pinimo komisija — M. Čiuba
tienė ir P. Naujokaitienė. Va
jaus metu išpildys radio prog
ramą.

Nutarta kursus vykdyti tuoj 
po mėnesinių susirinkimų, pra
dedant vasario mėnesyj.

________ i
PAGERBĖ KLEBONĄ

Gruodžio 28 d. parapijos sve
tainėje šeštadieninės mokyklos 
vaikučiai. Seserų mokytojų iš
mokinti ir vadovaujami, išpildė 
gražią programą kleb. kun. S.
P. Kneižio garbei, jo varduvių

Albert R. Barker
Pirmiau—Pope Optieal Co.

Kada Jums reikalingi akiniai 
jelsklte mums Išegzaminuoti aki 
lt pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

397 MAIN ST. Tel. 6-1944 
U’ORCESTER. MASS.

275 Main St.. Webster. Mass.

labai gražus ir savotiškas “Šu- 
rum-Burum” — parengimas.

Pirmadienį, gruodžio 29 d„ 
7:30 vai. vakare, Šv. Pranciš
kaus parapijos bažnytinėje sve
tainėje, lietuviškos mokyklos 
vaikučiai, arba kaip čia juos 
vadina “mažasis universitetas”, 
surengė labai gražų vaidinimo, 
tautinių šokių ir muzikos vaka
rėlį.

Programa pradėta Kalėdų gra
žiomis giesmėmis: “Tyliąją 
naktį”, “Sveikas. Jėzau, Gimu- 
sis”. Toliau sekė labai gražus ir 
patrauklus veikalėlis: “Mažoji 
Šv. Teresėlė” iš 1522 met. nuo- 
tikio. Jauni vaikučiai, bernai
čiai ir mergaitės, tikrai artistiš
kai pasirodė. Dalyvavo sekan
tieji: Agota Šukolaitė— Šv. Te
resėlės rolėje; Pranas Andru- 
liūnas — Teresėlės broliukas; 
Alena Jasinskaitė — jos moti
nėlė. Beatričė: Ant. Gotautas — 
jos dėdė. Ferdinandas; Ona 
Kasputytė — jos draugė: Ant. 
Gotautas — jos draugas: Ona 
Šalkauskaitė — čigonė. Fedal- 
tna; Dan. Grigaliūnas — čigo-

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS OUKTERŲ OR-JO9 

PO GLOBA MOTINOS »VC 
Pirminiu k# - Eva Ma rksienė 

626 E Sth St. So Boston Mass 
Tel. So Boston 1298 

▼loe-Plrmininkė — B. GailiGntenė,
8 Wlnfield, St., So. Boston, Mass 

Prot. Rašt - Ona Tvaskienė 
440 E. Slxth St-, So. Boston. Mass 

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė 
4115 VVashington St.. Roslindale 

Tel Parku-ay 2352-W. 
lėdininkė — Ons Staniuliūtė

105 West 6tb SL. So Boston. Mase 
Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė.

1512 OolumMa Rd.. So. Boston 
Kasos GI.—Marijona Aukštikaimene 

111 H St.. So Boston. Masa 
Draugija savo susirinkimus laiko ka.- 

antra utamtnks mėnesio. 7:30 vai 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

draugijos reikalai* kreipkitės 
protokolų raitininkų.

SV JONO EV. BL. PASALPINtS 
DRAUGIJOS VAIDYBA

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

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

i °rot Rašt Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston. Masa

Pln RaSt Aleksandras Ivaška 
♦40 tt Sixth St.. So Boston. Mase

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

Maršalka Jonas Zaikis 
7 Winfieid St.. So Boston. Masa

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čia nedėidienj kiekvieno mėnesi* 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49 
B. 7th SL, So. Boatou. Mass

naitis; Janina Mileikaitė — či- 
gonaitė; Enr. Gailiūnas — mau
ras. Malkus: Anelė Mileikaitė ir 
Gladys Buslevičiūtė — angelai. 
Pats veikalėlis ir jo gražus, me
niškas vaidinimas, tikrai padarė 
gilaus įspūdžio publikai, kurios 
buvo pilna svetainė.

Maža mergaitė, Antanina 
Vaitkevičiiūtė, 7 met., labai ma
loniai pagrojo armonika kelius 
dalykėlius. Publika tat ir sakė 
besigėrėdama: “Nors armonika 
didesnė už “Moniką”, bet pui
kiai groja”. j

Genovaitė Paliulytė, 9 met., 
vikriai parodė savo gabumus, 
paskambindama pianu. ,

Paulina Klebauskaitė - Cle- 
ment, 9 met., labai artistiškai 
pašoko karišką tap-trepsuko šo
kį. Pasipuošusios lietuviškais- 
tautiškais rūbais, kelios mergai
tės — Adelė Jučionytė, Alena 
Jasinskaitė. Eleon. Ražanskaitė 
ir Onutė Šalkauskaitė — labai
mikliai pašoko keletą lietuviš- e 1
kų šokių, pianu pritariant vieti
niam vargonininkui p. Jurgiui 
Stačiokui. Buvo dar daug pasa
kyta puikių eilių, monologų ir 
sudainuota dainelių, kvartetų. Į 

Visą vakarėlio programą tvar
kė, parengimą mokė ir progra
mą vedė kun. S. J. Vembrė, p. 
Paulina Šatienė - Kvedaraitė, 
baigusi Biržų gimnaziją, Lietu
voje. parengė vakarėliui visus 
artistiškus rūbus ir asmeniškai 
mokino mergaites šokti. Didelio 
tat nuopelno jinai užsitarnavo 
už savo parodytą veiklumą!

Vakarėlio užbaigoje, kleb. 
kun. P. Juraičio lydimas, pasi
rodė ir vaikučių mylimas Kalė
dų Diedukas — Santa Claus 
(Ant. Gotautas) su didžiausiu 
maišu įvairių dovanėlių jiems. 
Pirm. dovanų išdalinimo, buvo 

1 perskaityta mokyklos vaikučių 
gautieji pusmetiniai požymiai- 
marks: uolieji labai džiaugėsi 
jais, tinginiai gi — liūdo ir py
ko. Tiesa, šiemet buvo ne vienas 
Kalėdų Diedukas, bet ir jo sū
nus, — “Mažasis Kalėdų Diedu
kas”, kuriuomi buvo Margarytė 
Caerey. vos 3’į met. amžiaus, i 

Eidama per salę. o paskui į 
sceną, ir plevėsuodama lietuviš
ką vėlia vaitę, jį, nuolat balsiai 
kartojo: “Sveiki gyvi visi, svei
ki! Labą vakarą visiems! Aš 
esu Mažasis Kalėdų Diedukas!” 
Tai buvo visai netikėta naujie
na publikai, o visi vaikučiai —, 
apie 110 — tikrai įsitikino, kad 
Kalėdų Diedukai gimsta, auga 
ir sensta apie Kalėdas. 

Programos viduryje malonią

prakalbėlę pasakė bostonietis1 
kun. A. Abracinskas, nepagailė-Į 
damas gražių komplimentų ar-j 
tistams ir pagyrimų lietuviškos 
mokyklos vaikučiams, kurių šie
met turima 75, — mergaičių 45 
ir bernaičių 30. Kun. P. Jurai
tis ragino daugiau vaikučių at
siųsti į lietuvišką mokyklą.

Visa svetainė skoningai buvo 
išpuošta amerikon. - lietuviško
mis vėliavaitėmis, o scena pada
binta Didžiųjų Lietuvos Kuni
gaikščių — Kęstučio ir Gedimi
no— gražiais paveikslais.

Taigi, VALIO Atholio lietu
viškai mokyklai, jos šauniems 
artistams .ypač sumaniems ve
dėjams. Ateityje nekantriai 
lauksime daugiau panašių ir pu
blikos labai mėgiamų parengi
mų! Vabalninkietis.

WESTFIELD, MASS.
MINSTREL SH0W

Mūsų parapijos jaunimas šiais 
metais turės savo metinį paren
gimą — Minstrel Show, 16 ir 
17 vasario, tai yra prieš pat už- 
gavėnias. Gabus vedėjas, vargo
nininkas Burdulis kaip praeity, 
taip ir šiais metais žada visapu
siškai viršyti visus mieste pa
našius parengimus. Komitetas 
sudarytas iš įvairių asmenų ir 
darbas jau gražiai pardėtas. Po 
vaidinimo ,kaip kasmet, taip ir 
šiais metais įvyks šokiai.

PRIGĖRĖ

Justinas Atkočaitis, 7 metų, 
sūnus Benediktos ir Antano At- 
kočaičių, važinėdamas su rogu
tėmis įkrito į upę ir prigėrė. 
Kūnas po kelių valandų stro
paus ieškojimo atrastas ir šio 
mėnesio 2 dieną iš Šv. Kazimie
ro par. bažnyčios iškilmingai 
palaidotas.

RENGIASI APSIVESTI
Anelė Mockytė ir Edmundas 

Vaitkevičius, Bronius Gedminas 
ir Rose Radrigas.

SERGA
T. Kazlauskienei padaryta ga

na sunki operacija vietinėj li
goninėj. Ligonė pagerėjusi ir 
kiek sustiprėjusi parvežta į na
mus. Reikia tikėtis, kad ligonė 
greit atgaus prarastą sveikatą 
ir vėl galės darbuotis sveikųjų 
tarpe. B.

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

CAMBRIDGE, MASS.
šeštadienį, sausio 10 d. Jef- 

fersono klube įvyksta Cambrid
ge lietuvių katalikiško klūbo 
šokiai. Šokiai prasidės 7:30 vai. 
vakare ir tęsis iki vėlumos. Šo
kiams gros Bill Gedrim’s or
kestras. Įžanga tik 50c. Klūbie
čiai jau senokai rengiasi prie 
šių šokių, tai nėra abejonės, 
kad atsilankiusius svečius klū
biečiai vaišingai pamylės. Šo
kių visas pelnas skiriamas nau
jos svetainės ir klūbo statybai. 
Taigi dalyvaukime visi ir savo 
dalyvavimu paremsime klūbie- 
čių darbą.

L.A.C.C. SUSIRINKIMAS

Pirmadienio vakare, sausio 
122 d., parapijos svetainėje tuoj 
po vakarinių pamaldų įvyksta 
Lithuanian American Catholic 
Club of Cambridge metinis su
sirinkimas. Susirinkimas bus 
svarbus, ir visiems nariams yra 
prievolė dalyvauti ,nes bus ren
kama nauja valdyba ir išduota 
metinė atskaita. Valdyba.

Sausio 4 d., šventėme Šv. Var
do šventę. Tos šventės proga, 
kasmet yra laikomos iškilmin
gos pamaldos Šv. Vardo drau
gijų intencijai, skirtingose baž
nyčiose. Cambridžiuje šios pa
maldos šįmet buvo laikomos 
Švč. Sakramento bažnyčioje. 
Taigi skirtingų tautų vyrai ka
talikai maršavo tenai dalyvauti 
pamaldose. Cambridge lietuvių 
N. P. parapijos vyrai katalikai 
irgi neblogai pasirodė. Nors o- 
ras ir buvo blogas, snigo, ir 
gatvės buvo padengtos storu 
sniego klodu, bet tas neišgąsdi
no Šv. Vardo draugijos vyrų, 
ir vyrų bei jaunų vyrukų nepri
klausančių prie šios draugijos; 
nes visi bendrai su Šv. Vardo 
draugijos nariais sudarė gražų 
būrelį, maršavo į Švč. Sakra
mento bažnyčią. Gražus pasiro
dymas.

Sausio 4 d. sekmadienis buvo 
skirtas katalikiškos spaudos 
platinimui. Tą dieną Cambridge 
parapijos kleb. kun. P. J. Juš
kaitis ragino visus lietuvius ka
talikus prenumeruoti ir skaityti 
katalikiškus laikraščius, ypa
tingai ragino prenumeruotis 
šiuos laikraščius: ‘Darbininką’, 
‘Draugą’, ‘Garsą’ ir ‘Ameriką’, 
o nemokančiam lietuviškai 
skaityti jaunimui “The Pilot”. 
Kiekvieno lietuvio kataliko na
muose turėtų rastis nors vienas

WORCESTER, MASS. 1
Sv. Kazimiero Parapija
LIETUVIŲ DARBININKŲ 

SUSIRINKIMAS
LDS 7 kuopos metinis susi

rinkimas įvyko sausio 4 dieną. 
Susirinkimas buvo skaitlingas, 
padaryta daug gražių nutarimų 
1942 metams. Nutarta uoliai 
prisiruošti prie Beano lošimo, 
kuris įvyks sausio 18 dieną, 
tuojaus po mišparų, Šv. Kazi
miero par. salėje. Narių duoklių 
sumokėta $84.00.

Tas parodo, kad 7 kuopa gra
žiai gyvuoja. Čia priklauso dė
ka mūsų klebonui kun. A. Pet
raičiui, kun. J. Bakanui ir kun. 
J. Padvaiskui, kurie sakydami 
pamokslus visuomet nuoširdžiai 
ragina, kad visi Šv. Kazimiero 
parapijiečiai remtų katalikišką 
spaudą ir jąją platintų visuo
menės tarpe. Komitetui irgi 
malonu darbuotis, pritariant 
dvasiškijai.

Rimtai apsvarsčius kuopos 
dalykus išrinkta valdyba 1942 
metams.

Kun. A. Petraitis — Dvasios 
Vadas; V. Rimša — pirm.; J. 
Augustinavičius — vice-pirm.; 
V. Barysas — nutarimų rašt.; 
V. J. Blavackas, — finansų raš
tininkas; V. Mažukna — iždi
ninkas; J. Daučiūnas ir P. Len- 
gvinis — knygiai.

Viršminėtai valdybai linkime 
geriausių pasekmių darbuotis 
LDS organizacijos labui. Lai 
laikraštis “Darbininkas” randa
si kiekvieno lietuvio šeimoje.

iš šių minėtų laikraščių, o ypa
tingai laikraštis “Darbininkas”. 
Labai yra nemalonu įėjus į ka
taliko namus ir rasti ant stalo 
paklota kokį komnacių leidžia
mą laikraštį, arba laikraštį, ku
ris tik šmeižia katalikus ir ka
talikų tikėjimą, o bet gi toks 
katalikas leidžia tokiems šlamš
tams lankyti jo namus, ir dar 
už prieš katalikišką propagan
dą moka pinigus. Ar tai gražu? 
Ne tik negražu, bet ir kvaila. 
Skaityk ,mokykis, ir švieskis iš 
geros spaudos, o neduokis iš
naudojamas tiems, kurie iš ta
vęs juokiasi, kvailu laiko, ir 
dargi už nosies mėgina vadžioti. 
Kad mes katalikai neremtume 
bedievių spaudos Jai jį greitai 
dingtų iš mūsų tarpo. Taigi pa
žiūrėk koks laikraštis randasi 
tavo namuose, geras palik, blo
gas— išmesk.

Sveikiname sugrįžusį iš ato
stogų Cambridge lietuvių para
pijos vikarą, kun. A. Bal t rusiu- 
ną. Kun. A. Baltrušiūnui esant 
atostogose, jo pareigas ėjo, 
kun. P. Aukštikalnis, S. J.

Sausio 4 d. N. P. bažnyčioje 
3-ią vai. po pietų Amžinojo Ro
žančiaus brolija bendrai atkal
bėjo rožančių už taiką.

Sekančiame sekmadieny, t. y. 
sausio 11 d. bus išduota metinė 
parapijos atskaita.

Sausio 4 d., 8:30 vai. mišios 
buvo atnašautos Šv. Stepono 
draugijos intencijai. Nariai 
bendrai išklausė mišių ir “in 
corpore” priėmė Šv. Komuniją, 

i Mišias atnašavo kun. P. Aukšti- 
kalnis, S. J. ir pasakė gražų Šv. 
Stepono draugijos nariams pa
mokslą. A. D.

SVEIKSTA
Kiek laiko atgal buvo susir

gusi p. Daukantienė, “Darbinin
ko” bendradarbio , p. Antano 
Daukanto žmona. Dabar jau 
sveiksta, ir yra viltis, kad su 
Dievo pagalba pasveiks. To mes 
jai nuoširdžiai linkime.

WATERBURY. COMH.
Pereitų metų, gruodžio 28 d., 

įvyko LDS 5 kp. metinis susi
rinkimas. Dauguma atsilankiu
sių narių į susirinkimą užsimo
kėjo už “Darbininką” iš anksto 
už metus.

LRKMS ir LDS kuopos nuta
rė rengti bendrą vakarienę. Į 
rengimo komisiją išrinkta se
kantį asmenys: pp. M. Degi- 
mienė, E. Matulionienė ir P. Jo
kūbą uskas.

Kuopos valdyba šiems me
tams yra sekanti: pirm. — D. 
Matas; vice-pirm. — M. Digi- 
mienė; ižd. — V. Urbonas; iždo 
globėjai — P. Jokubauskas ir 
Ž. Karolius; rašt. — J. Totilas; 
tvarkos prižiūrėtoja — E. Ma
tulionienė.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 25 d., toje pačioje 
vietoje ir tuo pačiu laiku.

SUSmiMlOMAI
So. Boston, Mass. — Sekma

dienį, sausio 11 d., 3 vai. po pie
tų, “Darbininko” salėje, E St., 
įvyks LDS 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas. Kviečiame vi
sus narius atvykti į susirinki
mą. Bus daug svarbių nutari
mų ir susirinkime galėsime įsi
gyti “Darbininko” kalendorius. 
Bus ir valdybos rinkimas.

Valdyba.

HaverhiU, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
Lietuvių K. V. Centro salėje, 80 
River St., Haverhill, Mass. į- 
vyks metinis LDS 112 kp. narių 
susirinkimas, į kurį kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti. Šia 
proga, raginu visus narius užsi
mokėti savo duokles už organą 
“Darbininką”.

Petras Svirskas, sekr.

Manchester, N. H. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
kp. pirm. V. Zarembos namuose, 
224 Central St, įvyks metinis 
LDS 74 kp. susirinkimas į kurį 
nuoširdžiai yra kviečiami visi 
nariai dalyvauti ir apsimokėti 
savo metines duokles už organą 
“Darbininką”. Užsimokėjusieji 
gaus gražų sieninį kalendorių.

J. A. Vaičiūnas, sekr.y - ■ • • • •

Montello, Mass. —Antradienį, 
sausio 13 d., 7:30 vai. Šv. Roko 
par. salėje įvyks LDS 2-ros kp. 
metinis susirinkimas į kurį 
kviečiame visus narius skaitlin
gai atsilankyti ir apsimokėti 
savo duokles už organą “Darbi
ninką”. Kas užsimokės už me
tus, gaus gražų, dviejų spalvų 
sieninį kalendorių.

K. Grigas, Pirm., 
J. Baronas, Rašt.

Cambridge, Mass. — Sekma
dienį, sausio 11 dieną, 12:15 
vai., parapijos salėje įvyks LDS 
8 kp. metinis susirinkimas. Pra
šome visų narių skaitlingai da
lyvauti ir apsimokėti duokles už 
organą “Darbininką”. Kas už- 
simokės už organą už visus me
tus, tas gaus gražų, sieninį 
“Darbininko” išleistą kalendo
rių.

J. Mackevičius, sekr.

Manchester, N. H. — Sekma
dienį, sausio 11 d., 2 vai. p. p., 
įvyks LDS 74 kp. metinis susi
rinkimas mūsų kuopos pirmi
ninko V. Zarembos namuose, 
224 Central St., Manchester. N. 
H. Prašome visų narių skaitlin
gai dalyvauti ir apsimokėti sa
vo duokles už organą “Darbi
ninką”. Užsimokėjusieji nariai, 
gaus labai gražų dviejų spalvų 
sieninį kalendorių

J. A. Vaichunas,Sekr.

\
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ŽINIOS
atvažiavo į So. Bostoną ieškoti 
Lietuvai gelbėti koncerto tikie* 

Juozas Paulauskas apsivedė tų. Gerb. klebonas pasakojo,! 
su Alena Balutyte, sausio 4 d., kad Worcestery reikalaujama 
1942. daug koncerto tikietų. Ponia B.

Gruodžio 30, 1941, Ona Bego- Gūnienė jam išdėstė tikietų 
nytė ištekėjo už daktaro Juozo stovį.
de Mėlio. Tuomet kun. Vasys tapo kon-

Bronislovas Sanda apsivedė certo garbės rėmėju, papirko 
su Alvira Arena, sausio 3, 1942. jar ekstra šešis tikietus ir pa-

South BortonlŪgh Schoolėje gS daug tikietų parvesti no-
., , _• . . . nntiems vVorcesteneciams. Jisprasideda kursai merginoms ir _ •.. - - pasakė, kad jo manymu, vi-moterims apsigynimo reika- r.

, _ x • siems norintiems tikietų neis-lams. Tam tikslui reikia ųzsire- , . » .- n j n oa teks ir žmones salen netilps, gistruoti, sausio 9 d., 7:30 v. v. ’L . r
„ , , , a. -j- Prie to, jis sveikino South Bos-Pats mokslas teprasides sausio ...
ic j r. o n toniecius uz Si labdaringą ir ar-
•lo U., < .ov v. V. . /*'

* tistiską koncertą.
Toje pat mokykloje eina Visi norintieji tikietų turėtų 

praktiški kursai jaunuomenei atsilankyti į koncerto rengėjų 
abiejų lyčių. susirinkimą, sausio 13 d., 8 v. v.

------------ ir įsigyti reikiamų tikietų.
Sausio 6 d., nuirę, ilgai sirgęs, visj parduoti> turimus

Antanas Žilinskas, 52 metų, sa- tikietus atneįkite susirinkiman. 
vo namuose 160 No. Beacon St., K batų nau.
Brighton, Mass. Paėjo Raudėnų dos islėgtai Lietuvai. 
parapijos. Amerikoje pragyve

ŽINUTES

no 34 metus. Paliko žmoną Ro- Sausio 6 d., mirė, miesto ligo-
zaliją (Česnaitę), du sūnų, ir ninėje, dešimts dienų pasirgęs 
du broliu. Laidojamas sausio 9 Vladislovas Parinskis, 71 metų 
d., 9 vai. ryte, Sv. Juozapo ka- Paėjo Triškių parapijos. Ameri- 

koje pragyveno 46 metus. Lai
dojamas, iš Šv. Petro par. baž
nyčios, sausio 9 d., 9 vai. ryte,

puošė.

Sausio 6 d. staiga mirė, Sta-
nislovas Cenčius, 47 metų, gyv.|lw2 kapuose. Pa.
392 E. Sth St. Paėjo Papilės pa-| ,iko Ju2apiną (Mažei.
rapijos. Amerikoje pragyveno, dukterię ir dvi
28 metus. Paliko žmoną A!ber-’ _.
tiną (Vindašaitę), dukterį Ade 
ną, penkis brolius ir dvi seseris

šeri.

Laidojamas, iš Šv. Petro par. 
bažnyčios gausio 10 d., 10 v. r.

Sausio 7 d., kun. K. A. Vasys
• L ’a -7. 4-* « ' •„ ■

DAKTARAI

Vasario 1 d., 3 vai. pp., bažny- > k ' «- .» * . .
tinėje svetainėje Brocktomeciai 
suvaidins gražų ir turiningą 
veikalą. Rengėjai kviečia yisus 
tuose parengimuose dalyvauti.

LDS 1-m
• " ' z

Lietuvis Dantistas

A. L. Kapočius
517 E. Broadvvay,

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ąOUth 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. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vat dieną

(pagal sutartį)
- - -----

Tel. TROvvbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)* - %* »

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET

Kampas Inman arti Central Sq. 
CAMBRIDGE. MASS.

Ofiso Valandos 2—4 Ir 6—8.

TeL Kirkland 7119

PauBneLuzadas.MIL.
(Lietuvė gydytoja)

400 Broadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki 4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

TeL ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
QPTOMETRiŠrfAS

447 6roadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:— 

Nuo 9 ryto Iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Tel. ŠOU 4651

Dr. Albert fc Kiburis
Podiatrist - Chiropodist

(Kojų gydytojas)

479-A Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:
Nuo 9 iki 12, nuo l['7(ct 5:30t 7-9 
TrečiadierriaisMmio S.iktT Vai.

<:.J

Art. Apolonija Stoškiūtė,

viena įžymiausių mūsų'rius metus vaidino pirma- 
tautos artisčių - daininin- eilines roles operose, Ber- 
kių ,sekmadienį, vasario 8 lyno Deutches Operoj. Ji

įvyks sekmadienį, sausio 11 d.. 
3 vai. po pietų, ‘Darbininko’ sa
lėje, E St., So. Boston, Mass.■ r\ * ' , » - - - / - . i *

Susirinkimas metinis ir labai 
svarbus, nes bus daug įvairių- * o i'.

reikalų apsvarstymui. Kviečia
mi visi nariai dalyvauti. V-ba.

Iš Moterų Sąjungos 13

Atvyksta įžymus 
Svečias

sargybą prie South Bostono
Apsaugos Centro. Posto nariai,;

Metinis Susirinkimas

Sausio 11 d., pirmą kartą at- ** j°kio atlyginimo. • apsiėmė Lietuvos Dukterų- po globa 
važiuoja į Bostono apylinkę ku- būdėti ->° šešias valandas į sa- Motinos Švč. draugijos metinis 
algas daktaras Deksnys. Jis y- vaitę nuo šeštos valandos va- susirinkimas įvyks sausio 13 d., 
ra tremtinys iš Lietuvos. Kalbės karo iki vidunakčio ir nuo vidų- 1942 m., 7:30 vai. vak., bažnyti- 
apie mylimą Lietuvą ir rodys a- nakčio iki valandos ryto. neje saleje. V?. Flfth St., So.
pie ją judamus paveikslus, 3 v. Tas Pareigas jau Posto nariai Boston, Mass.
p. p., Cambridge lietuvių par. kas naktį, kad jų kaimy- Kadangi šis susirinkimas yra
nokyklos salėje Windsor St., o na* Sa^tų ramiai miegoti. svarbiausias iš visų ir jame da-
T vai. vak., So. Bostono lietuvių Lygiai kaip pirmame pašau- romi stambiausi draugijos rei- 
bažnytinėje salėje. W. 5th St. ūniame kare legijonieriai stojo Kala-iss nutarimai, todėl svaibu, 
Kviečiami visi atsilankyti į šio Jun&tinių Valstybių saigyboje, kaj vįsos narės dalyvautų. Ne
didžio svečio prakalbas. įžanga *r dabar jie nesigaili laiko pamįrškite!

kad padėti gintidykai. ir nuovargio, ...................
Galima priminti, kad svečio ^4 šalį.

kunigo daktaro prakalbose no- Posto nariai netik vieną 
rintieji turės progos pasipirkti da! b4 atlieka, dalis jų \ ra na- 
artistės Stoškiūtės koncertui r^a^s 4. p-> Massachusetts
bilietų. Manau tikietų pardavė- $tate Guard ir kituose apsau
gų prakalbose bus. Sos darbuose. Rap.

Antra, primenu, kad koncerto
rengimo komisijos susirinkimas 
įvyks sausio 13 d., vakare, po 
Šv. Teresės novėnos pamaldų.

APSAUGOS CENTRAI 
BOSTONE

Karui prasidėjus, Bostonas 
gali būti užpultas iš oro. Kad 
apsisaugojus nuo to pavojaus, 
tūkstančiai Bostono savanorių 
suorganizavo Civilinę Apsaugą.

Astuoni Nauji Kursai
Massachusetts valstybės švie

timo departamentas praneša, 
kad sausio 12 d. savaitėje pra
sidės aštuoni nauji kursai, bū
tent, Chorai Singing, Interior 

Home Decoration, Advanced 

Fiction Technique, Sculpture, 

j Theory and Practice of Public 

\Spcaking. Elementary Account-* 

ing, Estimating for Building 

Trades, and Psychology of Get-Vieni, dieną ir naktį, tėmija ir .
.... ... txng Along i\xth People.raportuoja kiekvieną oria iv/,

. , „... i , j Kiti 3» kursai, kurie prasidė-pastebeta ore. Kiti, lankydami r i
d. š. m. išpildys koncerto atsižymėjo operose Wal-'pamokas ruošįasį gelbėti gyw- jo pereitą rudenp bus tęsiamb 
programą Jordan Hali, kure, kaipo Sieglinde, Lo- ir jurtą laike puolimo iš ; 1 Kellollka kursų vedami Ma**oro.

sachusetts Institute of Techno-Huntington Avė., Bostone, hengrin, kaipo Ęlza ir tt. ,Par kiti ruošiasi būti pagelbi- 
Koncertą ruošia ALRK Kaipo Berlyno artistė ji ninkais ugniagesiams ir polici- logy PatalPose- **t kadanS1 I*- 
Federacijos skyrius, kurio važinėjo Italijoj ir ten jantams. stitutui reikalingos patalpos
pelną skiria Lietuvai Gel- vino balsą. Berlyne p. Apo- Niekas negali spėti kokiu lai. tautinio apsigynimo reikalams,
bėti Fondui. loniją labai 'įvertino ir rie-=ku Bostonas gaH būti iešo už. tai tie kursai perkeliami į Girls

Art. Stoškiūtė veik ketu- norėjo jos paleisti, bet dėl pultas todėl nuolal reikia bu_ La*ln School, Huntington Avė.,
Itiiinnr ri/rinniit karo sunkenybių, ir nu- ačti, kad neįvyktų taip, kaip į- B°st°n-(VAIRUS SKELBIMAI jausdama, kad Amerika vyko Pearl Harbor Patartina visiems pasinaudoti

--- —“ -. . i j . t - kursais. Užsiregistruokite da-gali įsivelti į karą (toji jos 
Svarbus Paieškojimas jauslė buvo tikra), o ji bū-
Yra ieškomas Juozapas Ma!- dama Amerikos pilietė, ry- X Amatoje KedOlKS

donis, paeinąs iš Novaplento, A- ZOSl grįžti į Ameriką. & j
lovės, Alytaus, Vilniaus krašto. Rugsėjo 22 d-, 1941 naPranes™^s is sim ų oro e ,
Amerikoje senai gyvenąs. Jis y- jau p. Stoškiūtė buvo Newi™^.im° -U’ 1S aF° *nU 1F Parašė Kun. J. Paškauskas 
ra gyvenęs Nonvoode, Mass.. Yorke. ' - - >, lėktuvų kurie sergsti Amen- labai įdomi ir vert

kos pakraščius. Jei priešo kiekvienam įsigyti. Kama til 
bombnešiai pasirodytų, tas ^5c. Užsakymus siųskite: “Dar

. . .... bininkas”, 366 W. Broadwa\■punktas pirmiausiai gautų pa-;^ Mass
vojaus signalus.

Nonvoode, Mass., Yorke.
So. Bostone, Mass., ir Harrison. Jį yra tikiu., patriotinga 
N. J. Yra labai svarbus vedybi- lietuvaitė ir amerikietė, 
nis reikalas apie jo gyvenimą ar Kaipo katalikė yra gilaus 
mirtį sužinoti. Prašome praneš- katalikiško įsitikinimo ir 
ti apie jį antrašu: “Darbinin- įabai pamaldi. Ji niekad 
kas”, 366 w. Broadway, So. neišėjo dainuoti ar vaidin- 
Boston, Mass. (9-12) tį nepadarius kryžiaus

ženklo. Jos vresnioji sesuo

O. Ivaškienė, rašt.

Phone 1181

A. P. KABLONAS 
Lietuvis Graborius

NOTARY PUBLIC
’ * • a SvA a » v *

280 Chestnut St.-t • S» * A „4 6
New Britain, Conn.

Juozas M. DilisV ,
LAIKRODININKAS
Parduodu Įvairiausios rūšies 

auksinius ir sidabrinius daiktus. 

TAIPGI IR PATAISAU 

366 VVest Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Centralinis Informacijos pun- bar.

Oueen Ann Laundry
7-11 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Skalbiame visokius skelbimus 
Pajimame ir pristatome 

į namus dykai.

Įspūdžiai

Antradienį, sausio 6 d., 7:30 
vai. vakare, bažnytinėje svetai
nėje W. 5th St-, So. Bostone į- 
vyko Moterų Sąjungos 13 kuo 
pos metinis susirinkimas. Są 
jungietės išklaususios raportų 
iš praeitų metų veikimo padarė 
naujus pasiryžimus ir nutarė 
šiais metais dar smarkiau veik
ti. Svarbiausiu dalyku sąjun
gietės užsibriežė, laike organi- 
zacijos vajaus, kuris prasidėjo 
nuo sausio 1 dienos, prirašyti 
prie kuopos naujų narių, šia 
proga jos atsiliepia į visas susi
pratusias moteris ir merginas 
kviesdamos jas palikti Moterų 
Sąjungos narėmis. Naujos na
rės gali prisirašyti be įstojimo. 
Reikia pažymėti, kad Moterų 
Sąjunga plačiai veikia visose 
Jungt. Valstybės valstybėse ir 
jos išleidžia mėnesinį žurnalą 
“Moterų Dirvą”, kuris ir yra 
dar viena gėlė Lietuvos kultūri
niam lobyne.

' Sąjungietės nutarė rengti ke 
lėtą parengimų, kurių pirmasis 

’ bus rengiamas su Amžinojo Ro
žančiaus draugija. Tai bus ro
domi krutamieji paveikslai, ku
riuos rodys ir aiškins Kun. Ka- 
zimieras Jenkus. Parengimas į- 
vyks kovo 1 dieną.

Šiems 1942 metams Sąjungie
tės išrinko naują ir energingą 
valdybą, būtent: pirmininkė — 
Eva Marksienė; vice-pirminin
kė — P. Ąntanelytč; finansų 
raštininkė — p. Kaunelienė; 
protokolų raštininkė — P. Juš
kienė; iždininkė —''p.^čhzevi- 
cienė. '' A are.

Punkto pareiga yra pavojaus 
signalą perduoti tūkstančiams 
Apsaugos Centrų, kurie randasi j 
kiekvienoje Bostono dalyje iri 
visuose miestuose ir miesteliuo-;

1 • » ■ 4. . ’ '* j
se. Šiandien tuose ApsaugosREIKALINGAS jaunas darbi- yra Sesuo Eucharista, Ką 

ninkas, kuris turėtų drivmg zįmįerįetė, Seserų Kazi-j^^^^hį^Civili^au-i 
hcense. Geras atlyg.mmas. At- mjeriežių Akademijos ve- gos vWtoinkai; kurie gaVę paJ

deja, Chicagoje^ vojaus signalą, tuojaus sumobi-
Reikia pažymėti, kad art. iį2U0tų visus savanorius, kad^

Stoškiūtė buvo pirmutinė jie būtų pasiruošę atlikti savo! 
Lietuvos tremtinių gelbe-. pareigas ’ 
toja Vokietijoje. Turėda- Apsaugos centrai turi būti 
ma plačių pažinčių Berly- nuoja^ saugojami nuo sabotaž- 
ne ir išteklių, ji pirmutinė ninkų Todėl miest0 mayoras,
ištiesė savo pagalbos ran- Maurice j Tobin prašė Ameri
ką lietuviams tremti- kos Legijono narių, kad jie ap- 
niams. Atvykusieji Ameri- siįmtų eftį sargų pareigas prie* 
kon lietuviai trenitiniai su tokių centrų Bostone
dėkingUĮQU mini jos var-, Amerikos Legijono Stepono 
dą. Dariaus Postas apsiėmė eiti

sišaukite tuojau: L St. Market, 
181 L St., So. Boston, Mass. Te
lefonas ŠOU 1314.

1-5-9-42.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 

Insured and 

Bonded 

t ocal A Long 

Olstanee

”7 Movlng

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

Bronis Kontrim
CONSTABLE 

Real Estate & Insurance 
JUSTICE OF THE PEACE

598 E. Broadvvay,
SO. BOSTON, MASS. 

Telephone South Boston 1761 
Res. 120 Marine Road 

Tel. SOUth Boston 2483 

COAL-COKE-C-IL

Telephone 
80. BOSTON 

1058

BayView Motor Service
STUDEBAKER■

Automobilių Ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių iSdirbysdių auto 
mobilius. Taisymo lr demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. KapoČlūnas ir Peter Trečioką*
Savininką*. .

Art. Stoškiūtė ir dabar, 
jeigu tas koncertas vasa
rio 8 d., 1042 in. nebūtų 
rengiamas Lietuvai gelbė
ti, vargu būtų sutikusi; 
koncertuoti, kada ji turė
jo daug geresnių pasiūly
mų iš svetimtaučių.

Lietuviai, pagerbdami; 
savo tautietę artistę ir 
trokšdami Lietuvai nepri-; 
klausomybės ir laisvės, da-Į 
lyvaukime art. Apolonijos; 
Stoškiūtės pirmame po su
grįžimo Amerikon koncer
te, sekmadienį, vasario 
d., š. m., 3 vai. po pietų, 
Jordan Hali, Boston, Mass.

LANKĖSIf T » Z , ?
Pirmadienį, sausio 5 d. ‘Darbi

ninke’ lankėsi p-nia A. Ambroj 
zaitienė iš Somerville, Mass. 1 
P-nia A. Ambrozaitienė yra 
stambi .Moterų Są-gos veikėja 
per virš 25 metus ir 22 kp. val
dybos narė. Atsilankymo proga 
ji pasipirko gražių lietuviškų 
rekordų.

GERIAUSIUS 
PERMANENT WAVE

GALITE GAUTI UŽ JŪSŲ 
PINIGUS

CASPER'S BEAUTY SALOM
I,' f į? » it

83 L ST., SO. BOSTON, MASS 
Tel. ŠOU 4645

----- -

Pirkite Apsaugos Bonus 
Ir Ženklus

Apsaugos Bonus Galite Užsisakyti
-Darbininko” Administracijoj

BONAI NUO
$ 18-75 (Prinokus gausite $25.00)
$ 37.50 (Prinokus gausite $50.00)
$ 75.00 (Prinokus gausite $100.00) 
$375.00 (Prinokus gausite $500.00) 
$750.00 (Prinokus gausite $1,000.00)

Platesnių informacijų apie Defense Bonds 
ir Stamps galite gauti "Darbininke”. 366 W. 
BroadwtiY. Sa. Boston. Mass.. U. S. Paštuose. 
Bankose ir kitose įstaigose..A t i k «** L> - u. « • Ę

Lietuviai, pavieniai ir draugijos, užsisa
kykite Bonus 'Darbininke".
.j . ■■■ ‘ -i v-‘

Lietuviškas Viešbutisę-* » L * " r 9* JĄ I A' “Z * A * f
Lietuviai, kurie atvažiuojate 
į Miamį, Flo., prašome užeiti 
į mūsų moderniškai įrengtą 

viešbutį.

HOTEL KODY 
7643 Harding Avė.,
Miami Beaeh, Flo.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 
greitai bėgtų, pirkit aliejų tr

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus Ir 

išgrysuojame.

Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, M

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus
MOTERfS PAGEERlNtNKfi

LIETUVIŲ GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON. MASS

Tel. SOUth Boston 2590* : . | -
Sūnaus gyvenamoji vieta:

838 Dorchester Avė.
Tel COLumbia 2537

GASPER
FUNERAL - « HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mašs.

IRMST
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas 
NOTJCRY PUBLIC 

Patarnavimas Dieną ir Nakt] 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel ŠOU Boston 1437
8OU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas 
Graborial ir Balsamuotojal 

Patarnavimas cEeną fr nakt} 
Koplyčia šermenims dykai

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
TM ŠOU• - —

PauBneLuzadas.MIL


Penktadienis, Sausio 9, 1942

giedojo kalėdinių giesmių ir
gražioje nuotaikoje išsiskirstė.

Choras laukia daugiau nauju,
narių. Girdėt, kad choras prie;

... . ko tai rengiasi, bet apie tai vė-nelių mišios buvo su asista. Dar °
liau bus pranešta.

C. BROOKLYN, N. Y.
Kalėdų Atgarsiai

Šv. Jurgio par. bažnyčioj Ber-

kiek prieš 12 vai. kleb. kun. 
Paulionis paskaitė parapijos 
pranešimus, pasveikino susi
rinkusius su Kalėdų šventėmis 
ir po tam prasidėjo procesija j 
Stainelę. Pasigirdo švelnūs ir

Choro susirinkimas sausio 9. !I
faunų Moterų 

Dėmesiui
Senai jau yra noras suorgani-i 

zuot jaunas moteris į tam tikrą!
tylūs choro balsai -Tyliąją nak- Dabar jaunų mmer]J
tyj” ir kitos Kalėdų giesmės. susirinkimas įvyks sauslo 13 d„ 
Prasidėjus šv. mišioms, choras,
J. Brundzos vedamas, tikrai 
gražiai ir įspūdingai giedojo.
Solo dalis giedojo B. Brundzie- 
nė ir A. Pakinkienė. Pamokslą 
pasakė kun. K. Žvirblis. Žmonė
mis buvo perpildyta bažnyčia.
Daug matėsi kareivių, sugrįžu
sių pas savuosius praleisti Ka
lėdų šventes.

Katalikų Seimelis
Gruodžio 28 d. įvyko mūsų 

svetainėje metinis Katalikų,
New Yorko apskrities, Seimelis, 
į kurį suvažiavo apie 250 dele
gatų bei svečių. Daug ir gražių 
buvo patiekta minčių, kurios

parapijos svetainėje. Laukiama 
atsilankant kuoskaitlingiausia 
visų paunų moterų.

Staigi Mirtis
Sausio 7 d. palaidota a. a. 

Paškauskas, 47 m. amžiaus. Pa
liko nuliūdime žmoną ir dvi 
dukteris. Ši mirtis turėtų kiek
vieną paakstinti, tad būtų prie 
jos tinkamai prisirengęs, nes 
nežinai nei dienos, nei valandos 
kada ji tave aplankys.

BRIDGEPORT, CONN.
Praeitą sekmadienį parapijos

, .. ...... vaidintojai, vadovaujant A. Sta-
buvo priimtos rezoliucijų for- nišauskui> suvaidino veikalą -
m°j- “Ant Bedugnės Kranto”, kurio

Posėdžiams užsibaigus, kleD. ipelnas buvo parapijai.
kun. Paulionis pakvietė svečius Vaidintojai buvo šie: p. Žu- 
atlankyti bažnyčią ir pamatyti kauskienė, p. Buzevičiūtė, p. 
Aušros Vartų Pan. Švč. paveik-
slą, kuris tik laikinai dar pasta-

Minalga, p. Abro
maitis, p. Norkevičius, p. Sima-
Klimaitis, p

, . . . . . .nius.
tytas altoriuje ir tuoj prasidės Galima tik pasidžiaugti, kad 
pats Aušros Vartų šventyklos toki gabūs vaidintojai ir taip 
darbas, kurį ruošia dail. J. Su- gražiai suvaidino. Parapijiečiai 
bačius. Apie šią šventyklą teks vaidintojams yra labai dėkingi 
vėliau ir plačiau pakalbėti. Žmo- N pasišventimą ir darbą pa
neš gėrėjosi tuo paveikslu ir a- raP*Jos labui.
belnai visos bažnyčios gražiu

DARBININKAS
’T t •-

Policijos ir teismo atstovai Kalamazoo, Mich., tyrinėja ženklus, kur 
buvo tragiškai žuvus tūla A. Loveland. Tyrinėjime dalyvauja ir Meksikos 
policija.

Parapijos Kason 71 Tūkstantis 
Dolerių

Čia visuomet didelis judėjimas

IATERBURY. CONN.
NAUJ1 METAI 

Praleidus Šv. Kalėdas links-

enėflų^^mišios įfr$o 6 

vai. rytą, kuriąs atnašavo kleb. 
kuq. M. Pasklis sv asista. Taip
gi pasakė pernoksią; sveikino
parapijiečius švenčių proga,

j mai ir laimingai, žmonės sutiko! Laike šy mišių gražiai
Naujus Metus entuziastingai ir gįejojo §v Cecilijos choras, 

I triukšmingai. vadovaujant p. E. Jenkeliūnai-
Klūbai, svetainės, teatrai ir 

kitos įvairios pasilinksminimo 
vietos buvo žmonių pripildytos.
Visi valgė, gėrė iki soties ir 
linksminosi grojant švelniai! 
muzikai.

Naujų Metų rytą žmonės skai-,
tlingai skubinosi į bažnyčią iš-;
klausyti šv. mišių. Maldavo;
* , . • • j rapijos vakarienė. Dalyvavo a-Auksciausio palaimos jųjų dar- H J
, , - .... .. pie 4 šimtai žmonių. Skaniusbuose bei užsiėmimuose šių 1

i metų bėgyje. Prašė Dievulio? va!Sius P“?“““0 * *»X-
i kad Jis apšviestų jų protą ir su.;«us vaišino mūsų parapijos rū- 
teiktų išminties šios šalies vai-! P^Ptngos šeimininkės, 

į dininkams šiais karo laikais.

Vienu žodžiu visos giesmelės 
sugiedotos gražiai jausmingai 
ir sutartinai, darė didelį malo
numą visiems klausytojams.

Choras susilaukė daug svei
kinimų ir pagyrimų nuo svetim
taučių ,taipgi ir iš apylinkių ko
lonijų. Garbė tau jaunime, kad

Dabar, taip ūmai prabėgus 
toms linksmoms šventėms, gy-

tei, Kalėdines giesmes, 
šios Kalėdos nebuvo taip link

smos dėl karo. Pamokslininkas 
ragino būti ištikimais piliečiais 
ir remti šios šalies reikalus.

PARAPIJOS VAKARIENĖ 

Kalėdų trečią dieną įvyko pa-

Kleb. kun. M. Pankus pasakė 
kalbą apie parapijos reikalus, 
būtent, apie naujos svetainės

venimas vėl grįžo į normalę va- “Ulymą ,ir pranešė pasižadėjo- 
šių asmenų vardus aukoti tamgą. Žmonės linksmi, energingi, 

j su viltimi, entuziastingai prade- L 
jo šių metų darbus.

Didžiųjų dirbtuvių, kaip ku
rių departmentų darbininkai 

i dirba Naujų Metų dienoje. Jie 
gavo dvigubą atlyginimą.

tikslui. Kun. P. Karlonas dėko
jo visiems biznieriams už au
kas vakarienei. Taipgi kalbėjo 
adv. A. Politis ir M. Daunis. 
Programos vedėju buvo p. V.

i Vaznys.

Lux Clock Co. iki šiol dirbo NAUJV METV IŠVAKARĖSE 

40 vai. į savaitę. CIO unija no- įvyko Šv. Onos draugijos va
ri, kad dirbtuvė dirbtų 24 vai. i karienė Park St. svetainėje, ku-___________ savo giesmėmis garbini Dievą ir . . . x . .. ,1 parą ir gamintų ne laikro- n buvo sėkminga. Ši draugija 

TVaferburv, Conn. — Praėjusį viškoms draugijoms. Skaudu y- kartu keli lietuvių vardą; garbe ... , . . .1 ....... . .
J i a. y JT „ , . džius, bet apsigynimui reikalin-; gražiai darbuojasi narių, Baz-

sekmadienj, klebonas kun. J. ra, kai tenka skaityti kaikurių kun.gams - Gradeckui ir M. &ko; „su laikro. iios ir uutos labui. jįjį
Valantiejus davė apyskaitą iš parapijų statistiką, kur nemiš- Cibulsku. M. S, .r choro vedę- karQ nelaimfcime>. Ki-ldė ištikimybę ir šiai šaliai, pirk.
praėjusių metų veikimo. 1941 rių moterysčių yra vos vienas ja. p-ne. Kr.p.enei, grasina kompanijaj dama u- s700 v g Defense
m. buvo rekordiniai. } parapijos ketvirtadalis. Mišrios moterys- ~ d j
xasą jplauke 71 tūkstantis 577 tęs — lietuvybės kapai. Water-

Svetainėje gražiai darbavosi 
p. Lučinskienė, p. Buzevičiūtė, 
p. Lučinskas, p. Minalga, p. 
Norkevičius, p. Mikuckis, p. 
Mockevičius ir p. Miginius. 
Taipgi ir jiems parapija dėkin-

............... ga už pasidarbavimą. Programą
vaikučių Kalėdinis perstatymas pradgj0 ir vaidintojus supažin-
Prie Dangaus Vartų ir kiti pa- —-•----- ’-’-i- *— ’ ” '
marginimai. Gražiai buvo pa
ruošta scena. Vaidinimas žmo- daugiau, bet didelis sniegas 
nėms patiko. Užbaigoj atsilankė kaikuriuos sulaikė. Sveikiname 
Kalėdų Diedukas ir netik visus vaidintojus
vaikučius apdovanojo įvairio
mis dovanomis, bet svečiams 
daugeliui teko tų dovanų.

Choro Vaišės
Gruodžio 30 d. choras suruo

šė vaišes pagerbimui savo tėve-

išpuošimu švenčių proga.

Kalėdinis Vaidinimėlis
Tą pat vakarą buvo suruoštos 

Pranciškiečių Sesučių rūpesniu

u—— - -pn., - — Kalėdos mūsų naramioi nra 'dirbtuvę į savo rankas,doleriai 36 ct. Beveik tiek buvo buris šiuo atžvilgiu laiminges- tvaieaos ma»ų parapijoj pra- 
ir išlaidų. 700 dolerių liko dar nis — maišytos moterystės ne- le*stos labai linksmai ir Dievo- 
1942 metams. Per praėjusius viršija trečdalio ta*’ Riemenėhy Mišiose dalyva-.
metus skolos atmokėta 12 tūks- .... ..
tančių dolerių. Tiek pat išmokė

į Iš SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Waterville - Rowbotton dir b- « - • .. .i Sąjungietės savo metiniame

vo pilnutė bažnyčia žmonių. |tuvės darbininkai, vadovaujami susirinkime sausio 5 d. padarė 
Waterbūrio lietuviai yra li<r Dauguma prisiartino prie Die- ™ unijos, sėkmingai užbaigė daug naudingų nutarimų, 

ta ir nuošimčių už skolą. Moky- šiol jau išpirkę Defense bonds 3° s_talo; Parapijos choras pasi-į er_y. . su į Kleb. kun. M. Pankus sutei-_ i derybas su kompanija.
u<x « uuuouucų uz, sioi jau ispirKę i^eiense Donas * . * ’ * ' Ktokvipnne Harhininkac smiis! ----------------------------------------------------
klos išlaikymas atsiėjo 11,321 už 10 tūkstančių dolerių Nau. žymėjo gražiu giedojimu. Kūte-; . _ a . us kė Sąjungietėms daug naudingų
doieri, KU tūk Jčių atsi- dinga būX Ir kitąUnijų Paguidjtas Kūdikė-į^™

ėjo parapijos namų remontas ir lietuviai rinktų žinias, už kiek lšPuosta gražiai, altoriai,, , metu paskatinti jaunuoles įsira-
kt. yra bonų nupirkę klebono kun- E' Gra’7“ * Uik, ir puse uz virt-, .

yra nonų nupirkę. egls.,la.k!, dvgubą laiką uz šventa- Pasibaigus susirinkimui, įvy.

ko Kalėdinė pramogėlė. Daly-
Parapijiečiai džiaugiasi, kad Įsteigtas yra ir RauiaMjo * ^[dienius ir sekmadienius, jei

dino dalyviams kleb. kun. J. V. jr skolos kasmet smarkiai ma- Kryžiaus lietuvių skyrius, ku- 
Kazlauskas. Žmonių būtų buvę ir dar vis naujų pagerini- ris savo kambarį turi mokyklos didelį. nlalonumą- ir priminė- dirbs. Ateinančią vasarą gaus

ir pageidaujame, 
kad ateityje vėl suvaidintų di
desnį veikalą.

Praeitą sekmadienį bažnyčio
je kleb. kun. J. V. Kazlauskas 
perskaitė metinę parapijos apy
skaitą, kuri parapijiečius tikrai 
nustebino savo turtingumu. Pa
rapijos pajamos 1941 metais 

lių. Susirinkę choristai gražiai buvo virš $18,000. Apmokėjus, 
pasilinksmino žaisdami įvairius už įvairius pataisymus, dar li- 
žaidimus — paįvairindami dai- ho $4.000. Užmokėjus parapijos
nomis. Skanius valgius pagami- skolos, dar parapijos ižde liko

„ _ .... o T virš $1,000. Tikrai galimano p. B. Brundziene ir p. S. Jan- „.7, . ., . . džiaugtis parapijos stoviu,
kauskaite. Visos choristų ma- Sveikintini Bridgeporto pampi-, 
mytės buvo apdovanotos įvai- jįgčiai su savo nenuilstančiu 
riomis dovanomis. Choras pa- klebonu! Rap.

mų padaroma. Klebonui kun. patalpose.
Valantiejui esant VVaterbury Iš tolimesnių parapijos planų 
skolų išmokėta virš 100 tūks- yra ruošimasis auksiniam para-

kad gimė Pasaulio Atpirkėjas. 
Pritaikintą tai dienai pamokslą 
pasakė kun. M. Cibulskas, M.S., 
kviesdamas visus melsti Gimu-

savaitę atostogų su atlyginimu.
Minėta dirbtuvė 

Chase kompanijai.
priklauso

viai skanėsiais vaišinosi ir pa
sikeitė dovanėlėmis. Sąjungie- 

I ts įteikė dovanėlę ir kleb. kun. 
i M. Pankui.

n

BROCKERT’S
XXX Ale ir Stock Ale

IS KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję j tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo noru

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

60 EHsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

••••f ••MMMMM WM*I******4
BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

Sovth Boston

PHONE 
So. Boston

2271

tančių dol. Prieš beveik milijo- pijos jubiliejui, kuris bus šven- 
ninę parapijos turto vertę, da- čiamas 1944 metais. Jau dabar s*° Kristaus, 
bartinė skola, kuri nesiekia prie jubilįęjaus pradedama sau^u^ ta-^4 ir ram\bę 
dviejų šimtų tūkstančių, nėra ruoštis, kad visais atžvilgiais
didelė. Miesto valdyba parapi- jis pasisektų. Sumaniems ir di- 
jos turtą yra įkainavusi 867 delio patyrimo vadams vado- 
tūkstančius dolerių. Praeis ke- vaujant, parapijiečiams savo

kad suteiktų pa-' Dėl didesnės atsargos, Ameri-
Jcan Brass Co., netrukus žada 
■ apginkluoti savo dirbtuvių sar-

PIRKO UŽ. TŪKSTANTĮ 
DOLERIŲ BONŲ 

Gintaro klūbas, prie kurio pri-
Choristai Apdovanojo Savo ^us Par^Phiti jiems specia , kjaugo nemažas būrys jaunuo- 

Vadus i drabužius. pjrko įj £ Defense Bonds
Kalėdų dienoj, tuojaus po pir-; Iki šio1 dirbtuvių sargai dėvė- už $1000

. v , , w mųjų Šv. Mišių, parapijos cho- Parastus drabužius ir netu- ________
lėtą metų ir skolų nebebus, o aukomis ir darbu remiant, Wa- J . ... . o-inkin...... * * , x , . .. , . . . ro nanai-res susirinko j svetai- reJ° SinKni- SAUSIO IIparapijiečiai pastatytais pasta- terbuno parapija drąsiai zy- . . --------------

nę pasveikinti savo kleboną, LIETUVIAI DIRBA Sekmadienį, 11 d., parapijostais naudosis ir džiaugsis.
Tais skolon statytais pasta

tais naudojasi visa lietuviška 
visuomenė. Bažnyčios, mokyk
los, svetainės visiems reikia.
Be jų nebūtų galima pritraukti 
šimtus jaunimo ir senimo. Be 
mokyklos, svetainės parapijos
gyvenimas būtų apmiręs, nes parapijos

giuoja į naujus laimėjimus.
Prac

NEW HAVEN. CONN.

kun. E. Gradecką ir vikarą M.
Cibulską, M. S., ir abiem įteikė 
po dovanėlę.

Taipgi įteikta dovana varg. 
p-nei A. Kripienei, kuri daug svečiams iš įvairių postų
dirba su jaunimu. Choras neuz-!

Pardavinėja apsigynimo bo- svetainėJe *vyks Lietuvių Le
nus, renka aukas Raudonajam^1000 Stasio Radzevičiaus 4 
Kryžiui. Pradėjo mezgimo ir' Posto nauJos vaidybos priesai- 
šiūvimo darbus Raudonajam ka- dalyvaujant nariams ir

Sėkmingai Išpildė Kalėdinių 
Giesmių Programą

Gruodžio 22 d., šv. Kazimiero narį Jo" Matulaitį kuris apsigynimo reikalais Te.
choras, vadovystėje g kariuomenės praleisti k‘a P»8»"x» ■nstr“kc"

nebūtą tų reikalingu pastogių, savo gabios varg. p-nios A. Kri- KalM šventes ir jas ir taip toliau.
kur visas kultūrinis gyvenimas pienės .sėkmingai išpildė Kalė- pažįstamus. Valio! tau jaunime' ““3"11 sekmad,en! saus,° 
galėtų spiestis. dinių giesmių programą bažny- _________ ; H d. Šv. Juozapo parap. audito

rijoje įvyks svarbios prakalbos.Jdomūs yra ir kai kurie kiti čioje, kuri buvo perduota oro 
parapijos statistikos daviniai, baigomis iš stoties WELI. 
rodą parapijos judėjimą. Krikš- Atėjus paskirtai valandai, pa-

miršo apdovanoti savo buvusį
kambary. Lavinasi orinio puoli

Klebonas Apdovanojo 
Parapijiečius

Kalbės lietuviai 
Raudonojo Kryžiaus ir apsigy

MIRĖ
Gruodžio 27 d. po trumpos li

gos General ligoninėje mirė Ci
ną Jakubinienė 49 metų am
žiaus. Paliko nuliūdime vyrą, 
dvi dukteris ir vieną sūnų.

ir kitataučiai; Velionė šioje šaly> gimusi ir 
visą amžių gyvenusi šioje kolo
nijoje.

Palaidota su bažnytinėmis a-
Kalėdų švenčių proga, musų; . .

tų 1941 m. buvo 78, laidotu- sigirsta tylus ir sutartinas gie- kipbnna<. knn p Gradeckas ir nim° reikalais-
Vių 50. o vestuvių 90. dojimas “Silent Night”. Jžangi-vflwras kun. M. Cibulskas. M.S..I ^’.kad HetUViai f1 peigomis.

Mišrų šliūbų yra mažiau treč- nę maldą ir taikos palaimą su- apdovanojo visus parapijiečius^1^, **ndrai_ ir vienmfai taJ LaidotuvėSe patarnavo laido-
dalio. Iš to trečdalio mišrų mo- kalba kun. M. Cibulskas, M.S. gražiais kataiįkiškais sieniniais ™ ’

traumos uai viu uiuesuj jsmuua-
T. M.

Jme dalyke. Jėgos į krūvą su-
teryščių, lietuvių vaikinų, yra Po to, choras gieda lietuviškas kalendorįaiSt kurįe yra labai ^raukto^ darytų didesnį įspūdį re torius P- A- P-

tik ketvirta dalis, kurie apsi ve- giesmeles: “Sveikas, Jėzau, 
da su nelietuvaitėmis. Statisti-’ Gimusis”, “Skubinkit Piemenys 
ka rodo, kad mergaitės greičiau į Prakartėlę” ir “Nakti Tyloje”, 
susidraugauja su nelietuviais Klebonas kun. E. Gradeckas,

I vaikinais, negu vyrai su nelietu- pasakė įspūdingą pamokslą ir 
vaitėmis. Mat moteris jautres- suteikė palaiminimą.
nis sutvėrimas, greičiau susi- Pasigirsta gražus soprano 
draugauja ir išteka. Geriausia balsas p-lės Onos Dubinskaitės, 
priemonė apsaugoti nuo mišrių giedant “Adeste Fidelis"; jai 
moterysčių, kaip galint daugiau pritarė stipriu basu Adolfas

naudingi ir praktiški, nes gali
ma surasti visas katalikiškas 
šventes ir pasninkų dienas. Už 
tokią gražią dovaną širdinga 
padėka priklauso klebonui ir

kitataučiams, ir būtų didesni, 
sekmingesni darbo daviniai.

J. Totilas.

vikarui. M.

BROOKLYN, N. Y.

jaunimo įtraukti į lietuviškas 
organizacijas, chorus. Patyri
mas rodo,. kur daugiau organi-

Stadolnikas. ir visas choras. 
Programa baigėsi, ir rodosi,

toli .toli girdėti aidai šventų
zuoto jaunimo, ten mažiau miš- Kalėdų giesmių, kurie kviečia 
rių moterysčių. Čia daug tėvai'visus prisiruošti tinkamai Ka- 
gali padėti, ragindami jau nuo lėdų Rytui ir pasveikinti gimu 
jaunų dienų priklausyti Ilietu- sį Kūdikėlį Jėzų--------■ ’ •i t • i »1 1

Susižiedavo
Kalėdų dienoj susižiedavo 

Vincas Vencevičius su Elena 
Rakiski. Jaunosios tėveliai su
ruošė gražią puotą, į kurią su
kvietė abiejų jaunuolių arty- 
mus gimines. Linkime jiems ge- 

usios laimės. Ten buvęs.

NE* BRITAIN, CONN.
Šv. Kalėdų proga Šv. Andrie

jaus lietuvių parapijos bažny
čia buvo gražiai išpuošta. Puo
šimo darbą atliko Seserys Pran
ciškietės. Betliejaus nauja kū
telė kiekvieną traukė pagarbin
ti Jėzų, Jo ir mūsų visų dan- 
gišką Motinėlę Mariją ir Šv. 
Juozapą.

Didysis altorius skendo raus
vose gėlėse. •

mum maut mm
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