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Kristaus Gimimo 
švenčių proga sveiki
name LDS narius, “Darbi

ninko” bendradarbius, pre
numeratorius, rėmėjus ir 
bendrai visus geros valios 
žmones. Suklaupę prie Kū
dikėlio Jėzaus, prašykime 
Jo pasauliui ramybės ir 
taikos, o mūsų tėvų kraš
tui — Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės!

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.
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I DABARTIES 
Į BILDESIUOS į

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, ne
turi teisės vadintis geru 
Bažnyčios vaiku.

Vyskupas Ketteleris.
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"Darbininko" Prenumerato
rių Ir LDS Hariu Dėmesiui!

BININKAS
PENKTADIENIS (Friday), GRUODŽIO (December), 20 D., 1946 M.

Kristaus Ramybė Žemėj Geros Valios Žmonėms!

Pereitame “Darbininko” 
numeryj tilpo administra
cijos pranešimas, kad 
“Darbininko” prenumera
tos kaina, pradedant sau
sio 1 d., 1947 m., pakelia
ma vienu doleriu. Taip nu
tarė LDS Centro Valdyba 
savo susirinkime, gruodžio 
12 d. š. m.

LDS Centro valdyba, iš
klausius administrato
riaus p. A. Peldžiaus pra
nešimo apie laikraštinio 
popierio kainų pakilimą 
iki 110 nuoš., ir taipgi kai
nų pakilimą už kitas spau
dai reikmenis, ir rimtai ap
svarsčius, priėjo išvados, 
kad nėra kitos išeities, 
kaip tik pakelti “Darbinin
ko“ prenumeratos kainą.

Gerbiamieji Prenumera
toriai! Jūs visi žinote, kad 
kainos dvigubai, daugiau 
ar mažiau, yra pakilusios 
už viską, ką mes perkame. 
Visi laikraščių leidėjai, 
vieni pirmiau, kiti vėliau, 
pakėlė kainas. Taigi, ma
lonūs “Darbininko” prenu
meratoriai, priimkite pa
keltas prenumeratos kai
nas kantriai ir nuoširdžiai, 
linkėdami savo laikraščiui 
gerovės. Grįžus seniems 
laikams, grįšime ir prie 
senųjų kainų.

Tą patį turime pasakyti 
ir laikraščio “Darbininko” 
leidėjams — LDS organi
zacijos nariams.

Šių 1946 metų LDS sei
mas, įvykęs birželio 23-24 
dd., Waterbury, Conn., po 
plataus išsikal b ė j i m o, 
“vienbalsiai nutarė, kad 
LDS nariai mokėtų $4.00 
metams.” Tačiau pakeltas 
vienas doleris, pagal seimo 
nutarimo, turėjo likti kuo
pų ižduose būtiniems LDS 
organizacijos reikalams, 
kaip tai: atstovų kelionių 
apmokėjimui, ruošimui 
prakalbų, paskaitų, ir ki
tiems grynai LDS organi
zacijos reikalams.

Ne kas kitas, kaip tik 
grynai LDS organizacijos 
reikalas privertė Centro 
Valdybą atsišaukti į visus 
LDS apskričius, kuopas ir 
narius, kad dabartinės 
krizės metais visi nariai 
mokėtų $4.00 metams ir, 
kol praeis krizė, siųstų į 
Centrą visus įmokėtus pi
nigus, gi kuopų reikalams 
ruoštų vakarėlius ir iš jų 
gautu pelnu padidintų sa
vo iždus.

Tikimės, kad visi “Darbi
ninko” prenumeratoriai, 
visi LDS nariai ateis į tal
ką. Patys užsimokės pa
keltas kainas ir taipgi pa
sistengs gauti naujų pre
numeratorių ir naujų LDS 
narių.
“Darbininko” prenumera

tos kaina 1947 m.:
Du kart savaitėje $5.00 

metams; pusmečiui — 
$2.50. Vieną kartą savaitė-Į
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Truman Remia Kinijos Politiką
Washington, D. C., gr. 19 riausybei. Tuomet komu- 
- Prezidentas Truman at- nistai, kuriuos remia so- 

ūšaukė į Kiniją, kad ji už- vietų Rusija, lengvai galė- 
baigtų naminį karą. Jung. < tų sugriauti Chiang Kai- 
Valstybės pripažįsta šėko valdžios santvarką ir 
Chiang Kai - seko tautinę1 įsteigti komunistinę tvar- 
vyriausybę ir pažada Ame
rikos pagalbą, grįžus tai
kai, greitam kiniečių eko
nominiam atsistatymui.

Vėliau Prez. Truman pa
reiškė spaudos konferen
cijai, kad Jung. Valstybės { 
pageidauja, kad į kiniečių neša, 
kabinetą būtų įtraukti ir Prancūzijos laikinas"s pre- 
komunistai. imieras, sudarė ministrų

Chou En-lai, Kinijos No. kabinetą vien iš socialistų. 
2 komunistas ir vyriausias Jis pats pasilaikė ir užsie- 
ierybų vedėjas, pasikalbę- nio ministro pareigas, 
jime su spaudos atstovais,' Parlamentas visa daugu- 
nareiškė, 
jeigu ji nepakeis savo poli- kabinetą užgyrė. Tik 
tikos Kinijos atžvilgiu, tai atstovai balsavo prieš, 
ji greitu laiku bus izoliuo-; Pažymėtina, kad nei 
ta iš tautų šeimos. talikai, nei komunistai

Suprantama, Kinijos ko-; sutiko įeiti į kabinetą, 
munistai nori, kad Ameri-1 Leonas Blumas yra pran- 
ka neduotų jokios pagal-’cūzų socialistų vadas ir 
bos Chiang Kai-šeko vy- .savo tautybe žydas.

ką.

Bhim Sudarė Ministrų 
Kabinetų

Paryžius, gr. 19 — 
kad Leon
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Kruvinoji Žemaičių Kova Su

— Aštuoniasdešimta metų nuo įvykių Kęstai- 
čiuose. — Vienuoliai Vilniuje palaidojo 22,862 
lavonu. — Caro ukazas uždaryti bažnyčių. — 
Moterys iškėlė didžiąsias duris, kad jų neuž
antspauduotų. — Akmenimis užversta zokristi- 
ja ir barikados bažnyčioje. — Bebildėdami su
valgė 4M avių. — Kaip žemaitės nuodėguliais 

į pliekė maskolius. — Laiškas carieneL — Trys 
kuopos kazokų, zovada, su plikais kardais puo
lė į minių. — žemaitė abiem rankom įkibo į ru
dų gubernatoriaus barzdų. — Kazokai už plau

kų tąsė moteris. — Kraujas bažnyčioje.
Pra- 

Blum,

Parlamentas visa daugu- 
kad Amerika, ma balsų Blumo sudarytą 

du

ka-
ne-

BADO IR MARO DIENOS 
VILNIUJE

Lietuvos istorijoje yra 
daug kruvinų ir juodų lą

stai, pavyzdžiui, kas 
švedų karų 
kada kraštas 
nualintas:
išbadėję ir, 

perkarę,

VYSK. VALANČIAUS 
NURODYMAI SLAP

TOJE SPAUDOJE
Tačiau caro valdžia, vyk

dydama rusinimo politiką, 
1842 metais užgrobė ge
riausią ūkio žemę Kęstai- 
čiuose. Nebeturėdama iš 
ko išsilaikyti, ligoninė lik
vidavosi ir vyskupas Gied
raitis jos pastatus panau- 

krisdavo^irld°j° istei£imui namū kuni‘ 
■ - gams invalidams. Jie čia

JUNG. VALSTYBES PASIŪLĖ
IŠTYRTI BALKANŲ PADĖTĮ

Lake Success, N. Y., gr. 
19 — Jung. Valstybės pa
siūlė Jungtinių'Wutų Sau
gumo tarybai sudaryti ko
misiją iš 7 narių ir, kaip 
galima greičiau, ją pasiųs
ti į Balkanus, kad ištirtų 
padėtį abejose Graikijos 
pasienio pusės.

Taryba per daugiau kaip 
dvi valandas klausėsi 
Graikijos nusiskundimo, 
kad Jugoslavija, Albanija 
ir Bulgarija palaiko sava
norių karą Graikijos šiau
rėje. Tačiau išsiskyrstė be 
jokio nutarimo.

plieno industrijoj darbi
ninkams.

Unijos prezidentas Mur- 
ray kol kas atsisakė pasa
kyti kiek reikalaus pakelti 
algas. Derybos prasidės už 
mėnesio.

Plieno Darbininkai Reika
laus Pakelti Algas

Pittsburgh, Pa., gr. 19— 
CIO United Steel Workers 
unija, per savo tarptautinį 
algų komitetą, nubalsavo 
reikalauti pakelti algas

je — $3.00 metams. Užsie
nyje du kart savaitėje — 
$5.50 metams; pusmečiui 
— $3.00. Savaitiniam — 
$3.50 metams. Vienas eg
zempliorius 6 centai.

LDS nariams, “Darbi
ninko” prenumeratoriams, 
bendradarbiams ir rėmė
jams nuoširdžiai linkime 
linksmų Kristaus Gimimo Kryžiaus 
švenčių!

Taylor Rūpinasi Šalpa 
Italijoj

MyronRoma, Italija — 
Taylor, Prez. Truman as
meninis atstovas Vatika
ne, yra išvykęs specialiai 
misijai, būtent, organiza
vimui Italijos Raudonojo

pų. 
dėjosi po 
(1701-9 m.), 
buvo baisiai
— Žmonės 

kaip giltinės, 
slankiojo po Vilniaus gat
ves ir rinkas, L________ ,
mirdavo. Gatvėse ir rinko-Į» , ,
se buvo krūvos lavonų. | aptarnavo ir bažnyčią. t 
Pirmieji rokitai (Šv. Rokoikur,S ?aus,a! rink:os‘ Ze: 
vienuoliai, specialiai par- malclai, yPac garbindami 
kviesti gelbėti žmonėms) vienuolių rokltų atgaben- 
užsidėję sau pareigą tuos ?v- Roko paveikslą. nes 
numirėlius laidoti, nebe-P‘sĮ,.u,v1° Paga^jęs kaip 
spėjo tą darbą dirbti, nes-st^dukllngaa;. . 
lavonai visur tįsojo, kaip] Rus» valdz‘a tai se"; ta‘ 
krūvos malkų. Badas siau-den, pradėjo atiminėti ir 
tė baisiausiai: žmonės žu-j^y“88- Dldys‘s ,2ema|- 
dė šunis, kates žvynes >r i'r^ vysku.pa8 — Valančius 
peles, ir valgė juos, kaip 
gardėsius; radę kur nu
gaišusį arklį, susirinkdavo 
prie maitos būriai badau
jančių suplėšydavo dvėse
lieną ir ją surydavo... Už 
septynių mylių nuo Vil
niaus vyras su pačia už-

vienuoliai, specialiai par-

■slapta Prūsuose leidžiamo
se knygose ėmė mokyti 
žmones, kaip jie turi savo 
teises ginti. Vienoje iš to
kių knygelių vysk. Valan
čius rašo:

— Maskoliams bažnyčias 
atimant, katalikai nevien 

mušė pirmiausia savo jau-Įtur‘ aiaiP Jau vyresnybės 
niausiąjį sūnų, po to — ki-melsti- kad to nedarytų, 
tą. septynerių metų. jrĮ bet dar turi susibėgti visos

lavonais ! *r moteriškos, vakarčių ne- 
Lietuvosišinos- Turi Pripildyti, ap- 

...... .............. ....... . pradėjo bažnyčią ir neleisti 
herojiškai veikti Vilniaus ™askolių prie Dievo namų.

- j _ Pačioje bažnyčioje turi
Jie'turėjo du di- nakv°ti ir su ašaromis gie- 

prikraudavo'ix>’ keliai' d2 Patws' idal?t gelbėtų šven- 
šimtis lavonų. Nuo 1709'ta savo bažnyčią . 
m. liepos mėn. ligi kitų SU PIUKLU PERPIAU- 
metų Velykų jie palaidojo 
22.862 lavonus... Tie žemai
čiai vienuoliai, su tokiu i švietėjas, 
karžyg i š k u pasišventi- į prietelis, jų gynė jas prieš 
mu dirbdami, apsikrėtė maskolių prievartą — 
patys ir visi išmirė. įvysk. Valančius suprato.

Tačiau garsas apie juos kiek daug pasiryžimo rei- 
plačiai pasklido. Lietuvos ,kia toje nelygioje kovoje, 
didikas Šandys - Rimgaila į Norėdamas žmonėse palai- 
1738 m. kovo 31 d. roki- kyti nepalaužiamą drąsą, 
tams padovanoj Kęstaičių vyskupas 
dvarą, netoli Telšių, kad j “Visų Šventų kentėtojų li- 

meilę vokiečių vaikams iki | jie čia įsteigtų ligoninę i tani ją” jų tarpe buvo pa-
tol, kol mes būsime Vokie- j Žemaitijos beturčiams Ii-'skleidęs:
"2_”. goniams globoti. Tas pats; — Šv. Povilai, didis apaš-

« i Rimgaila Kęstaičiuose pa-itale, už katalikų tikėjimą 
rdairbinčjO Drafto Korteles statė ir bažnyčią. j Tęsinys 5-tame pusi.

Pranašauja Gerovę Per 
Kiek Metų

Washington, D. C., gr. 19 
— Prezidento Ekonominė 
Taryba pranašauja, kad 
per kiek metų bus užtekti
nai darbo industrijoj ir 
prekyboj. Tačiau 1947 m. 
gal kiek bus jaučiamas 
darbo sumažėjimas, bet po 
to bus visiems užtektinai 
darbų.

Prezidentas Truman sa
ko, kad ir 1947 m. būtų ga
lima išvengti darbų suma
žėjimo, jeigu tik visi sto
vės prie savo darbų.

MOKESNIAIS SIEKIA BAUSTI 
DARBININKUS

Boston, Mass. — Šiomis 
dienomis kongresmanas 
Michael Paul Feeney iš 
Hyde Park, demokratas, 
įnešė į Mass. Kongresą bi- 
lių, kad kiekvienas miesto 

į ar apskričio darbininkas, 
'kuris gyvena už miesto ar 
apskričio sienos, mokėtų 
valstybei $200.00 metams 
mokesnių.

Šis bilius, jeigu jis būtų 
priimtas, neliestų darbi
ninkų, dirbančių 
nėse įstaigose, o 
tų ir apskričių 
kus, dirbančius 
darbus.

privati- 
tik mies- 
darbinin- 
valdiškus

Ragina Mylit! Vokiečius

Berlynas, Vokietija, gr.
ir užtikrinimui 19 — Jung. Valstybių ka- 

tolimesnės Amerikos šal- peliono paraginti kareiviai 
LDS Sekretoriatas, pos Italijoj. ir civiliai žmonės ruošia
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tą, septynenų metų, ir
juos suvalgė. Kiti maitino-; parapijos žmones, 
si nuo gatvių
Tais tat baisių 
nelaimių metais

vienuoliai rokitai — že
maičiai... < 
delius vežimus, į kuriuos

bažnyčioje turi

dodami turi melsti Vieš-

i

TOJI ŠV. TERMESA...
Didysis Lietuvos liaudies 

vargo žmonių

Kalėdines pramogėles vo
kiečių vaikams. Jis pareiš
kė, kad “yra svarbiausia 
parodyti susidomėjimą ir

net specialią

tijoje”.

Padirbinėjo Drafto Korteles įstatė ir bažnyčią. 
Kalėjime

Lietuvių Radio ProgramaBoston, Mass. — FBI a- 
reštavo du buvusius Deer 
Island kalinius ir taipgi1 ŠEŠTADIENĮ, 1:15—2:15 P. M. 

‘įnešė kaltinimus prieš tre- * ““ ~ r ------
Ičiąjį, kuris tebesėdi kalė- ----------------------------
įjime. Jie visi yra kaltinami l_2„21_ ’, D___22_„ 2_ 2., ~._2 fW2~
už padirbinėjimą drafto Lietuvių Darbininkų Kalėdinė radio programa. Kalė- 
kortelių kalėjimo spaustu
vėje.

FBI agentai sako, kad 
padirbtos drafto kortelės 
labai panašios į tikrąsias. 
Kaltinamieji padirbtas i 1230 kilocycles ir klausytis, 
korteles išmainydavo į! Sveikiname visus ir linkime linksmų Kalėdų šven- 
maistą. čių!

1230 KILOCYCLES — WESX ,SALEM, MASS.

Šeštadienį, gruodžio 21 d., 1:15 vai. po pietų įvyks

dinės giesmės, gražios patriotinės dainelės, muzikos 
kūriniai plauks oro bangomis į visų namus iš WESX 
stoties. Gros jaunų lietuvaičių orkestrą — kalbės įžy
mūs svečiai kalbėtojai. Radio programa tęsis visą va
landą. Prašome visų pasukti savo radio rodyklę ant

I v



Penktadienis, Gruodžio 20. 1946 DARBINIHKAS__________________

LIETUVIŠKOS KŪČIOS

ĮVAIRIOS žinios
v

NUO SPALIŲ 1 D. GAUTA
SANDELYJE

i ^nioAnio.

Ketvirtas Advento Sekmadienis (Gruodžio 22 d.) 
EVANGELIJA: Luko 3,1-6

Penkioliktais ciesoriaus Tiberijaus viešpatavimo metais, Pon- 
tijui Pilotui valdant Judieją, Erodui gi esant Galiliejos tetrarku, 
jo broliui Pilypui Ituriejos ir Trakonities krašto tetrarku, Lizani- 
jui Abilėnčs tetrarku. po vyriausiais kunigais Annu ir Kajipu, 
Viešpaties žodis jiasigirdo Zakarijo sūnui Jonui tyruose. Taigi, jis 
atėjo ir skelbė visoje Pajordanėje atgailos krikštą nuodėmėms at
leisti, kaip parašyta pranašo Ižai jo žodžių knygoje: Tyruose šau
kiančiojo balsas! Taisykite Viešpaties kelią, darykite jo takus 
tiesius. Kiekvienas slėnys tebūnie užpiltas, o kiekvienas kalnas ir 
kalnetts sužemintas; kas kreiva, tebūnie tiesu; kur nelygu, tebū
nie lygūs keliai. Taip kiekvienas kūnas išv^-s Dievo išganymą.

LEKCIJA: šv. Povilo Apaštalo laiško Korintiečiams 
(1 Kor. 4,1-5)

Broliai: Tegul žmonės žiūri į mus, kaip į Kristaus tarnus ir 
Dievo paslapčių teikėjus. Todėl ir reikalaujama iš teikėjų, kad 
kiekvienas būtų rastas ištikimas. Tai man mažiausis dalykas, kad 
aš jūsų ar žmonių teismo dienos esu teisiamas; bet nė aš pats sa
vęs neteisiu. Nors aš nieko nenusijaučiu. tačiau ne dėl to esu nu- 

l teisintas. Mano teisėjas yra Viešpats. Taigi, neteiskite pirm laiko, 
Į iki neateis Viešpats, Jis tai apšvies paslėptuosius tamsybės daly- 
Ikus ir atidengs širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam bus jo 
I pagyrimas iš Dievo.

Ąukšaąiisias TęisnMSpąs M»žWšia Demonstrai ja legiją, Parks Oro Teknolo-

Iš v .su katalikiškų šven- eina poromis ar ne. Klauso 
čių lietuvis labiausiai iš kurio krašto loja šunes 
brangina Kalėdas, nes jos — iš ten atvažiuos piršliai, 
yra artimiausios jo šir- Kai kurios mėgina į van- 
džiai. Kalėdos yra šeimos denį pilti karštą vašką ir 
šventė. O šeima lietuviui žiūrėti, kokios ten susida- 
nuo senų laikų yra bran- rys figūros. Iš to daro vi- 
giausias dalykas. Ji su- sokius spėjimus, 
jungia pačius mylimiau- Ūkininkai žiūri į žvaigž- 
sius ir artimiausius žmo- dės ir iš jų mirgėjimo spė- 
nes, kurių tarpe galima ja apie kitų metų derlių, 
atverti širdį ir pasidalinti apie gyvulių prieauglį ir 
sielvartais 
mais.

Kalėdos 
ramybės šventė, kuri že- pasiklausyti gyvulių kal
inei neša palaimą. Tą pa- bos, nes, esą, vidunaktį gy- 
laimą lietuvis nori priimti vuliai kalbasi tarp savęs, 
susikaupęs ir drauge su vi- Kiti vėl nuolat semia iš 
sa savo šeima. Dėl to šei- šulinio vandenį ir jį ra
inose iš vakaro ruošiama gauja, nes sako vanduo vi- 
iškilminga vakarienė — durnaktį pa virstąs vynu. 
Kūčios. ! Kaimo Kūčių papročiai-

Kūčių papročiuose, kurie palaikomi ir miestuose.- 
yra labai seni, jungiasi Tik čia juos paįvairina iš-j 
krikščionybės ir senovės puošta eglutė. vaikučiu 
lietuvių pagoniški papro
čiai, kurie, vieni su kitais landos rimčiai pritaikinta 
susipynę, padidina tos 
šventės laukimą ir jos pa- vanas vaikučiai randa po 
slaptingumą.

Kūčių diena yra pasnin
ko diena. Daugelyje vietų, 
ypač Lietuvos kaimuose, 
žmonės tą dieną nevalgo 
ligi vakaro, arba valgo tik 
vieną kartą. Vakare yra 
paruošiamas Kūčių stalas, 
ant kurio dedami tik pas
ninko valgiai: silkės ir žu
vies gaminiai, šutinti žir
niai arba kviečiai, kisielius 
ir kleckeliai su aguonų 
pienu. Kisielius gamina-; 
mas iš avižų ar iš span
guolių.

Kleckeliai ir kisielius yra 
tradiciniai valgiai, be ku
rių neapsieina jokios Kū
čios. !
niai, kurie įvairuoja pagal kad teismo išduotas drau- 
šeimininkės sumanumą, dimas (injunetion) prieši- 
Kiekviena šeimininkė būti- naši Norris - La Guardia 
nai stengiasi Kūčioms pa- įstatymui, 
ruošti dvylika valgių.

Prie stalo sėda visi šei- J08 priedams.

i 
i

I
I
I
Į

i

Kun. Jonas S. švagždys,
šv. Roko lietuvių par.,

Šiuo metu BALF sandė
lyje ruošiama nauja dra
bužių, avalynės ir kitų 
daiktų siunta Vokietijos 
lietuviams ir uoste išsiun
timo eilės laukia Kanados 
lietuvių drabužių ir avaly- 

Įnės siunta Belgijos lietu
viams, 500 dolerių vertės.

I
I

Nuo šių metų spalių 1 d. 
BALF sandėlyje gauta iš 
viso 10.280 svarų drabužių 
ir avalynės, 328 svarai 
maisto produktų, 515 sva
rų įvairių knygų ir spaus- 
dinių ir 6 sv. mokykloms 
reikmenų.

Spalių mėn. gauta: 5,038! 
sv. drabužių ir avalynės,Į 
85 sv. maisto produktų.] 
462 svarų knygų ir 3 sva-i 
rai mokykloms reikmenų.? 
Lapkričio mėn. gauta: 
5.242 sv. drabužių ir ava
lynės, 243

Britanijos Valdžia Paims 
Geležinkelius Savo 

Kontr !•1 F Y

Londonas, gr. 19 — An- Brockton, Mass.. klebonas,
svarai maisto glijos parlamentas 362 bal- buvęs ilgametis LDS Cen- 
O z-»T vz-» %->«-» i 1»- t ’zrą •» i O/T A • • • 1 • T ? a _

.. „ svarai mokykloms!paimti visus geležinkelius ganizacijų valdybų narys,
reikmenų. valdžios kontrolėn. įžymus visuomenininkas ir

lietuvių katalikų spaudos 
i ir įstaigų stambus rėmė- 
’jas, šiomis dienomis minė
jo labai kukliai savo 40 
metų kunigavimo sukaktį, 

i Kun. švagždžio asisten
tai ir parapijiečiai buvo 

į užsimoję suruošti pagerb- 
,'tuves, bet jis juos sulaikė, 
įsakydamas, kad šiuo me- 
]tu, kada Lietuva tebėra 
'pavergta, kada tiek daug 
mūsų tautos žmonių per
gyvena baisiausias kan
čias, geriausia visas jėgas 
įjungti Lietuvos išlaisvini- 

imui ir mūsų tautiečių kan- 
jčių palengvinimui.

Kun. Jonas S. Švagždys 
kelis kartus lankėsi nepri
klausomoje Lietuvoje. Jis 
matė jos padarytą pažan
gą. Jis yra pasakęs labai 
daug patriotinių kalbų a- 
pie Lietuvą. Kalbėdamas 
apie pavergtą Lietuvą, 
jaudinasi ir ragina kiek
vieną lietuvį dirbti ir au
koti Lietuvos išlaisvini
mui. neatsižiurėdamas nei 
į savo širdies susilpnėjimą, 

į nei į gydytojų patarimus 
'“ilsėtis ir ramiai užsilai- 
jkyti”.

Šia proga sveikiname 
mūsų vadą ir meldžiame 

i Dievulio jį laikyti ilgiau
sius metus!

1 

I

produktų, 53 svarai knygų sais prieš 204 nubalsavo tro pirmininkas ir kitų or- 
ir 3 svarai mokykloms J paimti visus geležinkelius o-anizaciiu valdvbu narvs.

FIRST NATIONAL
SUPER-MARKETS

r

PLEASE SHOP E ARLY!
OUR STORIS WILL CLOSE AT USUAL TIMK 

ON CHRISTMAS fVE.

OCFAN S9RAY

CRANBERRY SAUCE
FANCY IMPORTED

STUFFED OLIVES
joan carol

FRUIT CAKES
FANCY CALIFORNIA BUDDED

HALNUTS nmcrop

LB
CAN

A Vi O- 
BOT

LB 
CAKE

LB 
CElLO.

K

F

23«
37c
49c

S3«

bei džiaugs- koki bus linai. Kai kas, sa
ko, dvyliktą valandą nak- 

vra rimties ir ties mėgina eiti į tvartus

puošta eglutė, vaikučių 
sakomi eilėraščiai ir va-

muzika. Kalėdų Senelio do-

eglute tik Kalėdų rytą.
A. G.i

Visus Lewi$ Bylos Lega 
Klausimus

VVashington, D. C., gr. 19 
Jung. Valstybių aukščiau
sias teismas sutiko spręsti 
visus legalius klausimus, 
kurie ryšasi su John L. 
Lewis ir unijos byla.

Kaip žinoma, John L. žmonių suvažiavo į Con- 
Lewis nubaustas $10,000 ir vention Hali, vadovybėje 
unija $3,500,000 už teismo 
įsakymo paniekinimą. Bet 
iUnited Mine Workers uni-

KiS'yra tik pridėti- ja ir John L. Lewis teigia,

kU LuMelaUU ' Sijos Kolegiją katalikų St. 
rTKS JUgOSIaVIJį Louis Universitetui. Toji 

----------- aukota kolegija yra įkai-
Philadelphia — Katali- nuota $3,000,000. 

kai Karo Veteranai suruo- 0^^ Parks jšklau. 
se milžinišką protestą šv miši kas .-Aš 

“?°T. ne.galiu numatyti jokios
kliūties, kuri mane sulai
kytų nuo išklausymo šv. 
mišių. Tai man svarbiau
sia dienos dalis. Proga da
lyvauti šiose iškilmėse 
kasdien mane privedė pri
imti katalikų tikėjimą.” 
Ponas Parks yra nuošir
dus rėmėjas pasauliečių 
rekolekcijų. Jis yra įsitiki
nęs, kad jei 25 iš kiekvie
nos parapijos atlaikytų už-

nac nuteisimą ir Jugosla
vijos valdžios katalikų 
persekiojimą. Virš 40,000

Kardinolo Dennis Dough- 
erty. Tai pirmas iš eilės 
numatytų protesto demon
stracijų, reikalaujant, kad 
Jugoslavijos valdžia pa- 
liuosuotų neteisingai nu
baustą Arkivyskupą ir su-

High Quality Choice Foods 
That You’ll Need For Your 
Holiday Feasting. BuyThem 
Early. SaveTime and Money!

DY H0W£<- 
lOLIDAY^

Claytono jsta- laikytų katalikų persekio- daras reitolekeijas kasmet, 
tymui ir krašto konstitucį- jimą tame krašte.

mos nariai — dideli ir ma-i John L. Lewis ir unijos; 
ži. Drauge sn jais sėdasi ir byla bus sprendžiama sau- , 
samdomi tarnai. Visi pasi- si° d., 1947 m. 
rėdę švariais ir gražes
niais rūbais.

Vakarienės pradžioje pa
kalbama malda ir laužo-i _______ , _ _
ma plotkelė. Kiekvienas Į Minneapolis, gr. 19 — U- met Jls pereitą vasarą pa- nas kas savaitę Havajų sa- 
atlaužia gabalėlį nuo kito, nion Grain sandelyj, ku- aukavo savo nuosavą ko- lose,__________________

Puse Pelno Dievui
I i
|

jtai nei viena katalikų baž- 
* nyčia Amerikoje nepasi
liktų skolose.

Honolulu — Saldžiausios
Oliver L. Parks, įžymus širdies Radio programa y- 

Gaisras Padarė $3,000,000 .atsivertėlis į katalikybę, ra transliuojama oro ban- 
1 prižadėjo pusę savo pelno gomis per garsią radio sto- 

HtWST0Wy j Dievui, ir tai įvykdė, kuo- tį KPOA per penkias die-NuostoRy

MINCE
MEAT

PINAS!
9 oz PKG i

FRE5H APPLE

CIDER 
45c

F

7&r 29«

PHTSP

DATES
FANCY IMPORTED

- 59«

LOAF TIPE

CHEESE
VHITEor COLORED

PKG $C

BELL'S
FQVi.TR Y 

SKAIONINC

MIXED HUTf J^ecJE0 
ALMOHD MCATS 
PECAK MEAT S 
WALNUT MFATS 
PEAHUTS COCaTAIU

POULTRY STUFFINC 
TOMATO JUICE FINAS! 

SUNIKIME Kl KO CRACKfM

FRUIT COCKTAIL 
GRAPEFRUIT skticns 

MIRABEL 
PULLED FIGS 
TOMATO SOUP CAMMEL! 
DROMEDARY 
NONE-SUCH MINCE MEAT

RAISINS f>nast seedless i 

COCOA ROCtG*OGD S

MAYONNAISE FINAS! 

EDUCATOR tanui* vhms
APPLES co^eks 
EVANGELIKE 
BLUE MOON imum

6o- 12e

CAN C

pLk8g t«c
^36c 

19c
Ja’r 33c

pice

lvs 16c
CAN

PKG 23c
9oi
PKO 

25c
13C

Sap 23c
PKG 33c
23°- 23c

3 TALI. J*.
CANS *”C

P KG 19c

HOLIDAY SALTfD NUTS
LB C»:io

BAG
8

CLllO.
8 oi 

CtLLO
8 oi 

CtLLO
8 oi 
GAN

49c
49c
79c
49c
17c

new england'S larcest detailed 
. . . of ZZ~«r Zo o eis

Tremtiniai Nenori Grįžti 
Pas "Tėvą" Staliną

Šiomis dienomis p. J. Rau
donaitis iš Maspeth, N. Y. 
prisiuntė gautą laišką nuo 
vieno tremtinio iš Italijos. 
Tarp kitko rašo:

“Gerbiamasai! Mes tik iš 
J ūsų geraširdžių brolių 
amerikiečių ir gyvename. 
Tik Jums dėka, mieli bro- 

i liai, ir Dievui!...
i “Mes dabar gyvename ir 
nežinome kam gyvename.

i Bėga mūsų jaunystė kaip 
i vanduo be jokios vertės.
Ir dar gal kurią dieną pa
sakys — važiuokite pas 

i “tėvą” Staliną, o Sibire 
j vietos yra užtektinai. Kal- 
i bama daug, bet tikrų žinių 
1 nėra. Negi jau ir būti) toks 
j žiaurus mūsų likimas, negi 
ir amžiais bus pavergta 
mūsų tėvynė?... Visko yra, 
ir iš proto nevienas išsi
krausto. Bet, žinoma, vis- 

ikas yra Dievo valioje. Mes 
patys negalime savo gyve
nimo pagerinti. Pas mus 
čia Italijoj jau ruduo 

j (Laiškas rašytas lapkričio
22 d., š. m. Red.), lietus ly
ja dažnai, • oras niūrus. 
Šiaip nešalta čia per visą 
žiemą, netaip, kaip mūsų 
tėvynėje, bet drėgnas, la
bai nesveikas žiemos o- 
ras...”

f

plotkelės ir duoda atsilauž- riame buvo 3,000,000 buše- 
ti nuo savosios. Tuo būdu lių grūdų, kilo gaisras, 
vieni su kitais pasisveiki- Apskaičiuojama, kad gaiš-

• • v • *• 1 ■” •• i — ztsarai n ir i n a bMMA f Ai 14 1na ir išreiškia savo linkėji- ras padarė $3,000,000 nuo- 
mus. Kai kur po gabalėlį 
atlaužtos plotkelės įmeta į; 
kiekveną ant stalo padėtą! 
valgį.

Po balta staltiese ant 
stalo visada deda truputį 
šieno, kurį po Kūčios šei
mininkas neša paduoti gy
vuliams. Tas primena žmo
gaus ryšį su naminiais gy-

Draugijų Valdybų Adresai
stolių.

Irano Kareiviai Užmuš? 
Daug Žmonly 
AzefbaHžiane

»V. JONO EV. BL. PAiALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS

Pirmininke — Eva Marksienė.
625 E. 8th St.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 1298.
Vice-Pirmininkė — G. Gaiiiumene.

8 Winfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. RaSt. — Ona Ivaškienė.

440 E. 6th SL, So. Boston, Mass. 
Finansų Rast. - B. Cūnienč.

29 Gould St.. W. Roxbury. Mass.
Tel. Parkway — 1864-W 

Iždininkė — Ona Staniuiiūtė.
177 West 7th St.. So. Boston. Mass. 

Tvarkdarė — Ona Krasauskas.
11 Springer St.. So. Boston. Mass. 

Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė.
110 H St.. So. Boston. Ma3s. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą antradieni mėnesio. 7:30 vai. 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i

Maskva, Rusija, gr. 19 — 
Rusijos žinių agentūra 
praneša iš Tabrizo, kad 

vuliais ir Kūdikėlio Jėzaus Irano valdžios kareiviai 
gimimą tvarte. I nužudė Šimtus žmonių A-

Iškilminga ir pilna susi- zerbaidžiano provincijoj 
kaupimo Kūčių pradžia vė- P*1* paprastas dvi dienas 
liau išvirsta i malonų pasi- *r ^*P 8* Kuojos j-
kalbėjimą. kuriame paša- smaigas ir piliečius, 
kojami visokį atsitikimai,' <rusų žinių agentu- e
surišti su Kūčiomis ir Ka- «*)_• sako kad vien Tabnze 
ledų šventėmis. Čia prisi- .
menami visoki senoviški h* 300 areštavo,
burtai ir jaunimas, ypač 
mergaitės, i 
juos mėginti. ,

Iš po staltiesės traukia provincijos valdžios
šieno i 
juos matuoja. Kieno ilges
nis, tas ilgiau gyvens. Mer
ginos bėga iš lauko atneš
ti glėbį suskaldytų malkų. 
Rankoms tamsoje griebia 
kiek apkabina. Atnešusios 
skaičiuoja pagalius. Jei iš
eina poromis, tai tais me
tais ištekės, o jei nelygus; 
skaičius — liks mergauti. 
Kitos rankomis tamsoje 
apkabina tvoros štakietus 
ir paskui skaičiuoja, ar iš-

nužudė daugiau kaip 600 įįį MŪSŲ
... .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ?
šis yra pirmas didesnis $

tuoj pradeda Maskvos kaltinimas prieš 
j Irano valdžią nuo Azerbai-

stiebelius ir tuojau sutikimo įleisti centralinės 
j valdžios kariuomenę sekti 
! ten rinkimus.

I 1,800 Lenką Kunigy Mirė 
ūiike Karo

i London — Karo metu, 
(parapijose ir Vokietijas ir 
! Rusijos koncentracijos 
į stovyklose, 1,800 lenkų 
kunigų mirė. Tai 18 nuo
šimtis visų Lenkijos kuni
gų-

I

i

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

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikis,
702 E. 5th St., So. Boston. Mass. 

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

Fin. Rast. — Aleksandras Ivaška.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Iždininkas - Stasys K. Grigąnavičius.
699 E. Seventh St., S. Boston. Mass. 

Maršalka — Jonas Zaik'.s.
787 E. Broadway, So. Boston. Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią sekmadienį kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj.
492 E. 7th St., So. Boston, Mass.

1 
$ S 
i
?! i?
I

TIESIOGINIS MORTGYČIŲ 
SUMAŽINIMO PLANAS

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių — panaujinimo pianas.

Jei jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti da
bar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be jo
kių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulkme

nas. Pašaukite SOUth Boston 0379

t\
?!
♦i!51![•

Co operative Bark
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Euesday and Friday except Holidays; such as, 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas.
-------- by----------

SAINT JOSEPH'S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870.

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

SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ........................... $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ................................ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680

I 
i

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ...................... $4.00
Vieną, kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ..........................  $5.00
Užsieny 1 kart sav-tėj metams $2.50

Graikijos Vargai
Graikijos premieras Konstantinas Tsaldaris įnešė 

į Tautų Tarybą skundą ant Albanijos, Bulgarijos ir 
Jugoslavijos, kad tos “valstybės” drumščia Graikijos 
ramybę, siųsdamos savo partizanus pagalbon graikų 
komunistams, mėginantiems sukelti naminį karą. Ka
dangi Albanija, Bulgarija ir Jugoslavija yra po rusų 
bolševikų jungu ir jų politiniai žygiai yra vykdomi 
Maskvos įsakymu, tai iškeltas prieš jas skundas auto- 
mačiai atsimuša į Rusiją. Graikijos klausimas yra tik
tai dalis Viduržemio jūros klausimo, bet labai stambi 
dalis. Carų laikais Rusija buvo Graikijai palanki — ne 
dėl kokios ypatingos meilės, bet dėl savo interesų. Da
lykas toks, kad Rusija jau beveik nuo tūkstančio metų 
žiūri į Konstantinopolį kaipo į antrą savo sostinę, o į 
Balkanus, kaipo į savo provinciją. Todėl ji nuolatos 
kariavo prieš turkus, neva tai už Balkanų tautų lais
vę, bet tikrumoj tai už tą labai svarbų žemės sklypą, 
kuriame yra raktas į Viduržemio jūrą. Graikija taip 
pat norėjo nusikratyti turkų jungu, taigi jos interesai 
laikinai supuolė su rusų interesais.

Bet pastaraisiais laikais dalykai visiškai pakitė
jo — dėl Sovietų Rusijos politikos. Savo viešpatavimo 
pradžioje bolševikai, dar nesustiprėję, buvo išsižadė
ję Balkanų ir Dardanelių. Jie gardžiai juokėsi iš Miliu- 
kovo “prolyvų” politikos. Bet dabar jie stojo į carų 
pramintus pėdsakus ir žygiuoja į “prolyvus” uoliau už 
Miliukovą ir Nikalojų I. Ir tikslas tas pats, tik pamuša
las kitokis. Carų ir bolševikų tikslas — imperializmas; 
carų pamušalas — pravoslavija, bolševikų — bedievy
bė ir sužalotas marksizmas. Imperializmui pamušalas 
nesvarbu. Jo motoras bei judamoji jėga — tai medžia
ginis gobšumas, kurio vedami, pirmiau carai, dabar 
bolševikai, būtinai užsispyrė Balkanus praryti. Ca
rams tas nepavyko; bolševikams beveik pavyko — tik 
viena Graikija stovi skersai kelio, nes Anglija pasiė
mė ją savo globon ir nemano iš savo rankų paleisti, nes 
tai gyvybinis jos klausimas. Britai labai ryžtingai gina 
Graikijos ir savo interesus. Maskva negali to pakęsti. 
Visi Balkanai jos rankose, tik Graikija iš nagų išslydo. 
Niekais nuėjo visos komunistų pastangos: rinkimuose 
jie tiek pralaimėjo, kad graikai išsirinko — karalių. 
Tai blogiau negu diktatorius, nes diktatoriai labai re
tai įsigyja tinkamą įpėdinį, o karaliai sukuria dinasti
ją, t. y. valdančiąją klasę. Tovariščiams baisus pasi
piktinimas. Tiesiog iš galvos eina. Mėgino kelti revo
liuciją, anglų kariuomenė ją numalšino. Šaukiasi pa
galbos į kaimyninių kraštų komunistus. Čia, žinoma, 
dirva derlinga. Jugoslavijoj sėdi Tito, Bulgarijoj Di- 
mitrovas. Abu išėję Maskvoje čekistų amatą, tovariš
čiams užjaučia. Ir vėl prasidėjo Graikijoj kautynės: 
penktoji koliumna namie, svetimi partizanai braunasi 
pro sienas. Tačiau ne taip lengva Graikiją šturmu pa
imti. Ji turi du galingu užtarėju — Angliją ir Ameriką. 
Namie iš jų gauna pinigų ir kariškos pagalbos. Užsie
ny — Tautų Taryboj už Graikiją stoja tie patys galin
čiai. Gi Maskvos Molotovas ir ginasi ir puola. Kautynės 
ginklais ir žodžiais — Graikijoj ir Amerikoj — žada 
būti ilgos ir atkaklios. K.

• v

Taikos, O Viešpatie, Taikos!
TAIKA TADA VILA BRANGIAUSIA,

DĖDĖS LIETUVIO 
AKTUALIJOS

Jan žiemos šalčiai palie- Joneliui, kuris atsibudęs 
tė Chicagos miestą ir fa- rado, kad jo kambarys bu- 
brikų kaminai rūksta, lei- vo šaltas, jo kojytės kaip 
džia juodus dūmus, juodi- ledai. Paklodes pasitaisęs, 
na pirmąjį baltą sniegą Jonelis susitraukė kamuo- 
ant stogų ir gatvių. Va- lin ir mėgino šildytis, 
žiuojantieji gatvekariai ir “Labai šalta”, ištarė vir- 
automobiliai čirškina ap- pūdamas Jonelis, 
terštą buvusį baltą sniegą. Luputės Jonelio iš šalčio! 
Dūmai, dundėjimas špyži- buvo mėlynos. Jo akutės, 
nių ratų gatvekarių, auto- matomai, rausvos. Veidelis 
mobiliu lakstymas ir gar- labai skaistus, ir baltplau- 
sai fabrikų išdirbystės — kis. Ir tik buvo sulaukęs 
tai miestas. Gatvės akme- dešimts metų pereitą mė-i 
nimis išgrįstos, kietos, bet nesį. 
apklot os i n i n kšti j , 
krištoliniu sniegu 
tas yra apterštas,
dintas miesto purvais.

Miestas šaltas; purvina, 
kieta, kaip gatvių ir namų 
akmenys. Miestas šiandie 
beširdis, be pasigailėjimo. 
Ir šiandie Šventos Kalė- 

įdos!
Taip atrodė šįryt mažam

baltu šiandie Jonelis nesisku- 
ir jau bino keltis iš lovos, nes pir- 
apjuo- ma, kad oro elementai pri-

rodo, kad ir Taikos Kon- 
įferencija yra paversta į 
! juokų mokyklą. Tai pa- 
I tvirtins istorija, kuri sa- 
Ikys: buvo trys vyrai, jei 
būtų paklausę balso, kuris 
šaukia iš tūkstančių ir 
tūkstančių karo kapų, jei 
būtų suderinę savo idėjas 
su dieviškojo broliškumo 
tarp tautų įsakymu ir tei
singumu, būtų jau seniai 

; įvykusi taika. O dabar vis
ką ant juoko pastatė. Su
kiršino tautą prieš tautą, 
brolį prieš brolį. Milijonai 
žmonių kenčia, o jie juo
kiasi. Anas žmogelis buvo 
mokyklą išėjęs, bet šie gal 
ištikrųjų... .

Istorija 
Munchen, 
diktatoriai ir parengė ka
rą. Po šito karo turėjo pa
sibaigti diktatorių gady
nė, bet ne, kiekvienas su- 

i važiavimo miestas, kaip 
Teheran, Maskva, Londo
nas, Paryžius, New York, 
įtapo nauju Munchenu.

Istorija sakys: 21 valsty
bės valia, 54 valstybių rei
kalavimai buvo pastatyti 
ant juoko kelių diktatorių, fis tuojau apšilo, 
su savo veto viską pavertė 
į farsą. Rytuose ugnis ne

II
sakys: buvo 

kur susirinko

— Matai, brangus dėde, tu pasisekimu, šiandien 
vieni pasaulyje verkia, kiti Budoje visi juokiasi. Pav. 
juokiasi, tariau. Štai Ven- jei ponia perka gaidį, ir 
grijoje atsidarė net juokų pardavėjas 
mokykla, kurioje mokina- milijono “ 
ma juoktis 
visų: karo, 
žos, Taikos 
ir t.t.

Pasaulis
dą? juokis. ___________
kima? juokis. Didieji ne- darydavo, juokiasi, 
susitaria? juokis. Visada: Vienam sudegė namai ir 
juokis. Juoko filosofija y-visas turtas, vos spėjo iš- 
ra sveikas dalykas. Filmos bėgti vienmarškinis. Ma- 
Charlie Chaplin perpildy-;note, kad jis verkė? Visai 
davo teatrus. Karas ir jo ne. Juokėsi susiriesdamas 
pasekmės sunaikino žmo- ir šokinėjo kaip oželis, 
guje tą “sense of humor”, Daugelis manė, kad bus iš 
kuris padėdavo užmiršti proto išėjęs, bet ne, jis tik 
vargus. i buvo baigęs juokų mokyk-

Štai Budapešto filosofas, lą.
pasirodė kaip meteorą ir| — Ištikrųjų, tarė dėdė, 
nustebino visus nepapras- keisti tie žmonės! Man at-

paprašo pusę 
pengo” (pini- 

iš visko ir iš gasj, vietoj išsigandus, 
juodosios bir- skaniai nusijuokia, tartum 
Konferencijos būtų nekaltas šposas. Jei 

jaunikaitis pameta sužie-
sukasi spran- duotinę, tai vietoj paimti

nuodu. kaiD kitais kartais

o□
LL, . . ■l-.LL_________!______ . Me

Jonelis įėjęs į bažnyčią at- 
įsisėdo į pirmąjį suolą ne- 
Į toli altoriaus.

Bažnyčioj juodo sniego 
nesimatė ir vėjai čia nepū
tė. Gatvekarių dundėjimo 
nebuvo ir čia šaltis Jonelio 
nebekratė. Čia beširdis ♦ miestas išnyko iš Jonelio 
minčių. Čia tyku. Čia žva- 

! kūtės bliksėjo. Čia tarp eg
lių stainelėje Kūdikis Kn
istus, atrodė Joneliui, mie
gojo. šiluma Joneliui davė 
užmiršti alkį, ir jam sutei
kė pasitenkinimą; jis už
migo. Du kūdikiai toje 
bažnyčioje miegojo.

Jonelis nežinojo, kaip il
gai miegojo kai pabudo ir 
prieš save pamatė stovintį 
kunigą.

į “Sūneli,” kalbėjo apyse- 
i nis parapijos klebonas ma
loniu balsu, “matau, kad 
esi nuvargęs. Pasakyk 
man kaip tavo vardas.” 

“Jonelis, kunige”. 
“Pavardė?”
“Vaišvilaitis”.
“Kodėl nesi namuose su 

tėveliais šioj Šventų Kalė
dų dienoje?”

j “Mat, kunige, mano ma
mytė mirusi, ir tėvelis guli 

'lovoje labai sergantis. Aš 
; tik vienas ir leisk man pa- 
i būti bažnyčioje nors dar 
valandėlę, nes lauke mane 
šaltis kankina.”

Susigraudino geraširdis 
dvasios tėvas. Pamatė, kad 
šis vargdienis neturi links
mų šventų Kalėdų kaip 
kiti.

“Vaikeli, mano brangus, 
eikš su manim”.

Jonelis ėjo, bet labai abe
jojančiai. Jo rausvos aku
tės buvo žingeidumo pri
pildytos, ir jo maži žings- 

. niai buvo daromi ne iš va
lios.

Kunigas įvedė Jonelį į 
kleboniją. Čia Joneliui lie
pė apsiprausti, ir klebonas 
suradęs vaikui drabužėlių, 
aprėdė, 
no.

Koks
Plaukai

Kai jos netenkame. Visi, 
Paskendę Karo ūžesy, 
Mes kėlėm balsą graudingiausią: 
“Taikos, Dievuli, duok taikos!!” 
Nutrūko karas. Nesigirdi 
Kautynių ore nė laukuos, 
Bet nerimas tebslėgia širdį, 
Nes ir po karo nėr taikos.
Klastingos tęsiasi derybos, 
Kuris kurį gudriai apgaus; — 
O čia kančių jau baigias ribos 
Bedievių smaugiamo žmogaus.
Sugrįžo ta klaiki gadynė 
Stabme’džių keršto‘ir tamsos, 
Kuomet pikta dvasia pamynė 
Dėsnius tikybos ir tiesos.
Kaip tik tuo momentu tamsiausiu 
Pasklydo iš Dangaus žinia,
Kad valioj Viešpaties Aukščiausio 
Staigi įvy! o atmaina.
Pagailo Jam žmogaus vargingo, 
Kurio ir si ?la ir širdis —
Tamsoj ir nuodėmėj sustingo, — 
Jam reikalingas kelrodys.
Ir siuntė iš Dangaus viršūnių 
Ant žemės Dieviškąjį Sūnų 
Žmonijai dangų atrakyt, 
Kentėt ir meilės išmokyt.
Ir Tas, kurs dangų-žemę valdė, 
Štai užgimė varge ir šalty j. 
Štai guli ant šiaudų kukliai, 
Ir apie Jįjį — gyvuliai.
O bet gi Dieviškai Jo galiai 
Atvyko lenktis Trys Karaliai 
Ir, įpročiu tikrų tarnų, 
Brangių Jam davė dovanų.
Tas Dangiškasis Kūdikėlis, 
Iš lopšio rankutes iškėlęs. 
Paguodos žodį taria mums. 
Kad mūs dejonių neatstums.
Nes kyla sunkios mūs dejonės. 
Nes ašarų vargingas klonis, 
Dėl persekiojimų skaudžių, 
Pasriuvo jau žmonių krauju. 
“Taikos, o Viešpatie, taikos! 
Ne apgaulingos, bet tokios, 
Kuri ramybę, meilę skleistų 
Ir mums Tave pagarbint leistų”. 
Jis duos ramybę mums žadėtą. 
Bet nori, kad pas mus žydėtų 
Dievulio meilė — ir šalia 
Žmonių gera valia.

davė jam noro pagulėti, ir 
antra, svarbiausia, Jone-j 
liui buvo šventė ir šiandie i 
nebreikėjo bėginėti po gat
ves laikraščius pardavinė
ti, kad užlaikyti save ir sa
vo ligotą tėvelį, kuris buvo 
prislėgtas paralyžių be- j 
veik nuo Jonelio gimimo, 
dienos. Jonelis niekados 
nematė savo tėvo stovinčio 
bei vaikščiojančio. Jonelis 
tik matė savo žilą tėvelį, 
gulintį lovoje netoli prie 
lango, kur saulės menki 
spinduliai prasimušdavo į 
kambarį per namų stogus 
ir kaminų dūmus.

Šįryt Jonelis pažvelgė į 
langą su tomis rausvomis, 
rūpestingomis akutėmis ir 
žinojo, kad ir jo tėvelis 
kenčia šaltį.

“Nemiegosiu, kelsiuos 
paieškosiu prakurų, kad 
sušildžius tėveliui kamba
rį”, sau kalbėjo Jonelis.

Skubiai pašokęs apdengė 
savo mažutį kūnelį menku 
drabužėliu ir prisiartino 
prie tėvelio lovos. Tėvas 
miegojo ir Jonelis apdengė 
jį savo paklode.

“Tai dabar pakurų. Bet 
mes namie jokių šakalių 
neturime. Tiesa, nubėgsiu 
prie ėlės netoli geležies fa
briko, gal rasiu kokių me
dinių skrynių.”

Parėjo Jonelis su glėbiu 
lentelių ir tas gerai suka
pojęs sukišo į pečiuką, ku-j Tada miesto

. dundėjimas ir miesto pir- alkį.
“Joneli”, lengvai, sergan- mas sniegas supurvintas 

čiu balsu, vadino tėvas sa- dūmais reiškė gyvybę”.
Jonelis tebeglostė savo 

ašarojantį tėvelį.
“Dabar, sūnau, kai mirė 

tavo mamytė, kai darbe 
atėmė mano sveikatą, mes 

, nieko nebeturime. Gatve- 
1 karių dundėjimas, kieti

I

« I

i

i

i

paskui pavalgydi-

dabar Jonelis! 
sušukuoti ir lū- 

J. Kmitas. pose matėsi šypsena. Jo vi- 
sa išvaizda rodė pasitenki- 

gatvekarių žadina Joneliui didžiausį.nįmą.
, Klebonas, sužinojęs visą 
Jonelio ir jo tėvo gyveni
mo istoriją, pasiryžo ap
lankyti sergantį tėvą.

Po valandos abu įėjo į 
Jonelio ir tėvo surūgusi 
patepimą.

Priėjo prie tėvo lovos, ir 
šis buvo, matomai, jau la
bai silpnas.

Kunigas, pamatęs visas 
apystovas, išklausęs išpa- 

kad neturime ko kiti turi. Jau visai išalkęs, pavar- žintį, suteikė paskutinį 
Neturime linksmų Šventų gęs, po dviejų valandų patepimą. 
Kalėdų.” vaikštinėjimo, Jonelis at- Jonelio tėvas pasimirė.

Jonelis mėgino džiuginti sirado ties bažnyčios dūri- “Vaikeli, kunigas sakė 
savo tėvelį su prižadėji- mis. Prisiartino prie ak- Joneliui, “neverk, nes šio- 
mais parnešti visokių vai- meninės bažnyčios sienos, je Šventų Kalėdų dienoje, 

ir čia vėjai pro bažnytna- kai išėjai parnešti sergan- 
mio kertes švilpte švilpė ir čiam tėvui dovanų— mais- 
paskatino Jonelį visai pri- to ir gėrimo, to vietoj par- 
siglausti prie sienos. Bet nėšiai savo tėvui links- 
Jonelis iš šalčio virpėjo. miausią šventų Kalėdų do- 

Staiga, pamatė Jonelis, vaną, nes tavo tėvo vėlė

Taip vaikštinėjo po mies
to gatves ilgoką laiką, žiū
rėdamas į krautuvių lan
gus, į praeinančius links
mus žmones, drebėdamas 
nuo šalčio, apdriskęs Jone
lis, mėgindamas nupirkti 
maisto savo tėveliui, kad 
jį palinksminti šioje Šven-

užgęsusi, vargas, jei vėjas vo sūnų, besitriūsantį apie; 
pasisuks į Vakarus, 1— “ 
besulaikys milžinišką gai
srą?

Amerikonus gal bus ga
lima ir pateisinti, nes jie 
myli tik “fair play”, bet 
anglų ne.

Dievas apakina, sako šv.
Raštas, tuos, kuriuos nori
nubausti. ,

Gal jau atėjo laikas nu- žilplaukis, nuvargęs, su-Į 
bausti ir Angliją! Eden ir menkėjęs. Jo akys kaip, 
Bevin daug padarė klaidų, j stiklai. Veidas pilnas rauk- 
kurios išeis į nenaudą Va- šlių, išdžiūvęs. Per devy-' 
karams. Pasirodo, kad ru- nis metus jisai serga, vai-gių, gėrimų ir malšino su
sai apstatys anglus. i to ja, prislėgtas lovoj su sikrimtusią tėvo širdį, kad
_  Taip, dėde, sakai tie- nugarkaulio paralyžių. Jo- linksmos bus Šventos Ka

są; ’ ’ i nelis, jo vienintelis sūnus, ledos.
Čia tinka prisiminti apie yra jo gyvenimo viltis, gy- 

vorą ir musę, 
gana biaurus: turi aštuo- tinto jas. 
nias kojas, aštuonias akis' “Tėveli,” glostydamas tą centų kišenėje. čios ir dasiprotėjo, kad gieda —
ir sėdynę kaip bankininko, tėvo žilą galvą, sako Jone-' Vaikštinėjo ant gatvių, bažnyčia atdara. Čia mąs-i “Gloria inexcelsis! 
beeinančio nuo darbo, lis, “eisiu į krautuvę. Šian- Sniegas purvinas. Gatve-tė nors biškį apsišildys. i Pax hominibus!” 
Tamsoje neria savo vora- tėveli, juk Šventos Ka- (kariai dunda. Šiurpuliai

* * ‘ ----- - ” suima Jonelio menką, kū-

kas pečių”, man, vargstantis 
kūdiki, užėjo didis alkis ir, 
aš manau, kad nebėra na
mie kas valgyti.”

“Bus gerai, tėve, dar ke
letą centelių turiu, bėgsiu 
į krautuvę ir nupirksiu 
maisto”, prisiartindamas 
prie tėvelio sakė Jonelis, 

i Tas Jonelio tėvas: senas, 
nuvargęs, su-

■ gatvių akmenys, ’ šaltis, tų Kalėdų dienoje su dova- 
sniegas tik ėda mano širdį, na-

■ Išėjo. Bet kaip galėjo Jo-
Voras yra vasties žiburys, ir jo mai- nelis realizuoti savo pri- 

įžadus, kad turėjo tik kele- kad žmogus išėjo iš bažny- sykiu su Angelais šiandie
(

Žmona neišti- nuodų, kaip kitais kartais

tinklius. Slaptoje laukia ledos, baliavosime”.
muselės, jo skaniausio vai- Tie žodžiai tėvo širdį, ną. Beširdis miestas ir iro- 
gio. Jis turi kažkokį mag- kaip peiliais pervėrė. Šven- nija! Krautuvių langai iš- 
netizmą akyse, tai jo savo- tos Kalėdos! puošti kuopuikiausiai. Čia
tiškas veto, kuriuo pri-: “Atsimenu, vaikeli, kai.kepyklos langas pilnas py- 
traukia museles. 'pats buvai mažutis kūdi-

Taip šis mūsų pasaulis kis. Mamytė tave lopšyje _ 
yra panašus į vorą ir mu-,supo, liūliavo. Linksmi bu- čios langai rodo savo gar
selę. Voras, pasigavęs mu- vome. 1 « =-
selę, iščiulpia jos kraują kai pats buvai šešių mėne- 
iki paskutinio lašelio. šių, Šventų Kalėdų. Tai,

Nelaimingai, pasaulyje buvo tavo pirmos. Kaip ta- są,
1

kraują čiulpia keli vorai.* mės! Tada bažnyčios var-
(Bus daugiau) jpų skambėjimas priminė,donus obuolius, mėlynas 

Paulius Ramutis. lmums aP*e Kūdikį Jėzų. Į slyvas, orančius, kurie su-

ragaičių, kurie vilioja na
bagą Jonelį; čia mėsiny-i

SVEIKINIMAS

Kristaus Gimimo šventėje malonu mums ir vėl 
sveikinti Jus, mūs Brangias Rėmėjas, Rėmėjus, Gera
darius, ir Prietelius, Linksmomis Kalėdų šventėmis!

Dėkingomis širdimis reiškiame Jums širdingus 
sveikinimus su geriausiais maldomis papuoštais linkė-

Šia’, ir susilaukėm, džius mėsos gabalus, kurie jimai,®' Linkime, kad Galingasis Betliejaus Vaikelis
priduoda Joneliui minčių 
apie skaniai kepančią mė- 

pašutintą cibuliuose;, OS^L

pripildytų Jūsų širdis dangaus džiaugsmu ir kad savo 
dieviškomis malonėmis laimintų Jus Naujuose Me-

a^ ^xcxxxxxxxxg<xx9 paoauijjv--------- — — r------------------ ---------------------,—i; r------------------

yra daug muselių, kurių vo mamytė ir aš džiaugė-čia daržovių ir fruktų
• ....................... . _i— *—------- krautuvių langai rodo rau-

Ta intencija Kalėdų ir Naujų Metu antrą dieną 
Šv. Mišios bus paaukotos mūsų koplytėlėje.

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Motina M. Juozapa.



Penktadienis. Giuodžio 20. 1940 DARBININKAS

Dėkoja už
AUŠROS VARTŲ

Dievo Motinos Paveikslą
Laikraštis “Darbininkas” išleido gražų, menišką 

Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslą ir pasiuntė sa
vo skaitytojams ir LDS nariams. Gavusieji minėtą 
paveiksią, labai patenkinti ir daugelis pareiškė “Dar
bininkui” padėką už jo išleidimą ir prisiuntė laikraš 
čio paramai aukų. Šią savaitę gavome paramos iš se
kančių : 
Dr. V. Budrevičiūtė, Dorchester, Mass.................
Raymond Thurston, Chicago, III............................
J. Simokaitis. Brooklyn, N. Y.................................
Mrs. F. Miller, Auburne, Me...................................
Miss D. Gudiškis, VVaterbury, Conn...................
Teofilia Akstinienė, Brockton, Mass. .................. -
Mary Paulauskas. Elizabeth, N. J. .....................
Domicėlė Zuikienė. Cambridge, Mass....................
Mrs. Margaret Benonis, Burlington, N. J.............
Mrs. M. Baravikas, New Britain, Conn................
Pranė Povilaitienė, VVaterbury, Conn....................
Antanas Jakštas, So. Boston, Mass........................
Julia Lazdauskas, VVaterbury. Conn......................
Mrs. K. VVitort, VVaterbury. Conn...........................
Victoria Vitkauskienė. Phila.. Pa...........................
Mrs. Victoria Sidarienė, Brooklyn. N. Y................
Mrs. Monica Bakutis, VVaterbury, Conn................
Mrs. Veronica Bernott, Brooklyn. N. Y. ...... .......
Marijona Puišienė, Chicago. III. ............................
Vincentas Rypalis, So. Boston, Mass. ..................
Mrs. G. Aleknas. VVorcester, Mass........................
John Levickas, Baltimore. Md...............................
K. Trarionienė. Manchester. N. H...........................
Veronika Alukonienė, So. Boston, Mass. ..............
Anna Pikielis, Pittsburgh, Pa............. .................
Mrs. Anna VVaitcounas. Millvall, Pa. .....................
Andretv Packevicius. VVorcester. Mass....................
Mrs. M. Jaskunas. Pittsburgh. Pa........................
Mrs. B. Chepons, Pittsburgh, Pa...........................
Mrs. F. Marchukonis. Pittsburgh. Pa....................
Mrs. Anna Steponavich, U’aterbury, Conn. 
Stanley Spudulis. New Britain, Conn....................
Mrs. B. Namovice, Chicago, III...............................
Mrs. D. Sodaitis. Phila., Pa. ................................
Sister of St. Casimer, New Phila., Pa....................
Mrs. P. Valaitis. Chicago, III. ................................
Monica Simaitis, N. S. Pittsburgh. Pa.
Mrs. Agota Sniečkus. VVaterbury, Conn......... ......
N. N.. So. Boston, Mass. ........................................
Mrs. Ona Zekevičius, Cambridge, Mass................
M. Alčiauskenė, Dorchester, Mass........................
Stanislovas Kupčiūnas. Nashua. N. H....................
Kazys J. Nadzeika. Nashua. N. H.........................
Antanina Miskevičienė, VVaterbury, Conn. ..........
J. J. Novark, Orange, Mass......................................
M. Vosilius, VVaterbury, Conn. .............................
O. Glebienė. VVaterbury. Conn. .............................
Ona Petkūr.as. Brockton, Mass...............................
Frank Didjurgis, Pittsburgh, Pa............................
Victor Antanavičius, VVorcester, Mass.................
Juozapas Dilionis, Terryville, Conn. .....................
Sisters of St. Casimer. Sioux City, Iowa ..............
Mrs. Eva Baiukevvicz. Phila., Pa............................
Rozalija Matijoska, Elizabeth. N. J. .....................
K. Kudzma. VVaterbury. Conn. .............................
Elizabeth Kvedaravičius, Athol, Mass...................
Joana Ruzas, Chicago, III.......................................
Ignas Grudinskas, Nonvood, Mass. ......................
Antanas Matulevičius. Pittsburgh, Pa..................
Joseph Žilis, Kearny. N. J......................................
K. Steponaitis. New Britain, Conn. .....................
Our Lady of Sorrows Convent. Brockton, Mass. ... 
J. Pasauses. Amsterdam. N. Y..............................
Eva Sandienė, Dorchester, Mass............................
Anna Jacobs, Dorchester, Mass..............................
Mrs. M. Bartkūnas. Chicago. III............................
Mrs. V. Ricienė, VVestfield. Mass. ........................
Felix Voveris, Brockton, Mass..............................
Antanas Sabestinas. Newark, N. J.......................
Mrs. Eliz. Labutienė. VVaterbury, Conn...............

jBMS _ ---
GIRDĖTI UETVVIV 

KOLONIJOSE *
4 WORCESTER, MASS. 

Aušros Vartų Parapija

Liudvika Totiiaitė

Sterling SIDABRO
ROŽANČIAI
KALĖDOMS

r- •-
Z‘ t
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kurio pelnas yra skiriamas pa
rėmimui lietuviškos spaudos — 
laikraščių. O ruošėjais yra: Lie
tuviškos Spaudos Mylėtojai; 
tarp kurių jų toje darbuotėje, 
kaip teko pastebėti, daugiausiai 
darbuojas ir rūpinas tuo reikalu 
kun. Stasys Raila ir viengentis 
Edvardas Brelauskas. Tad į tokį 
vakarą, kam yra galimu, ištik- 
rųjų, tinka ir atsilankyti; nors 
įžanga į jį yra du doleriai. Bet 
tas yra mažmožiu, palyginus su 
morale nauda atsilankusių į to
kį vakarą; kur, kaip skelbiama, 

' bus ir puikios vaišės ir dovanos, 
331 o ir kiti žingeidūs dalykėliai, 

šaunus parengimas, verti tiesiog net aukso. K. V.

parapijoj ir užrašinėjo "Drau- 
gą •

“Penny Sale”. Žmonių susirinko 
nemažas būrelis. Pelno liko — 
$72.72.

Kalėdų metu jos turės ‘Christ- 
mas Party’. Naujuose metuose 

; jos mano pradėti platesnį vei-į jungos kp. pirmininkė, 
ikimą. Visur sveikina karo vete-' 
Iranus. Jos irgi nenori pasilikti. 
Tad prieš Gavėnią rengia didelį 
bankietą pagerbti parapijos ve
teranus.

Nors merginos visados saky
davo, kad susirinkimai yra 
“dry”. Pereitame susirinkime 
viena turėjo tą mintį. Po susi- 

vargonininkė iš-
■ dalino knygas ir visos prakti- 
' kavo giesmes, kurias giedos per.

Šia proga 116-ta kuopa svei-!§v. mįšias. i
kiną visus “Darbininko” skai-!I

įtvtojus su šventom Kalėdom ir j
! Laimingais Naujais Metais. Į 
Taipgi negalima užmiršti viso 
“Darbininko” štabo. "Darbinin
kas" labai nuoširdžiai priima ir 
atspausdina korespondencijas.. 
Tą nuoširdumą visi nariai gi-

! liai įvertina. Todėl linki redak-
1 toriui ir jo pagelbininkams 
Linksmų, Šventų Kalėdų ir sėk
mingiausių Naujų metų. Lai 
Kūdikėlis Jėzus laimina visą 
štabą! Auksas ir Sidabras.

Lapkričio 28 d., p-lė A. Saulė- 
naitė, Sodalietės ir Moterų Są- 

, priėmė 
Moterystės Sakramentą su P. 
V. Miksa per mišias. Linkime 
laimės.

turėti linksmas Kalėdas. Nariai 
sudėjo pinigų nupirkimui bied- 
noms šeimynoms pietus. Vieną 
pintinę maisto kuopa pasiuntė 

i vieanm tremtiniui ir jo šeimynai 
i Europoje. Labai džiuginantis 
! dalykas, kad kuopa neužmiršta ; rinkimo m ūsų 
■ nelaimingųjų. | • ••
IĮ
I

I

Atčipusi Plunksna.
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l.OOlreigas. Paskutiniame metinia- 
1.00 me seime tapo išrinkta visos or- 
1.00 ganizacijos finansų raštininke.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

r■

i Vyčiu Veikėja
Lietuvos Vyčiai galėjoJei 

sėkmingai pergyventi net du pa
sauliniu karu ir apgalėti daug 
įvairių sunkumų, kurie gręsė or-. 

įganizacijai. tai dėlto, kad Vy-; 
jčiai turėjo gerų, ištikimų narių..
IT.,__ .. __ :__
I
I

Viena iš tokių susipratusių na
rių yra Liudvika Totiiaitė.

Panelė Totiiaitė yra Vytė nuo

Choristai
i Lapkričio 24 d., įvyko didžio
jo choro susirinkimas. Choristai 
atėjo į šį susirinkimą ir davė 
daug gerų įnešimų. Turės “ini- 
tiation party” ir Kalėdų vaka
rėlį. Po naujų metų rengia 
“Whist Party”.

Malonu yra matyti, kad mūsų 
parapijos vaikinai rašosi prie 
choro. Tai kreditas naujai var
gonininkei, kuri gabiai veda 
chorą.

I Kiek teko sužinoti, mūsų Šv. 
i Vardo Vyrų Brolijos nariai šir
dingai pardavinėja tikietėlius. 

... Pelnas skiriamas į naujų liktosiomis dienomis sužinojau. . _. . - e , .. . nų fondą.kad musų parapijos Sodalicija ______
Dienraščio ‘‘Draugo” agentas 

ma. Gruodžio 1 d. jos suruošė Andrius Daugirda lankėsi mūsų
1928 metų. Jei pažiūrėsime į są- ketina parodyti didesnį veiklu_! 
rašą tų jaunuolių, kurie tais 
metais susirinko įsteigti 116-tą 
Vyčių kuopą, pastebėsime 
jos vardą ir pavardę. Nuo 
įsteigimo kuopos apsiėmė 
sunkias finansų raštininkės 
reigas. Po keletą metų apleido 
šias pareigas ir užėmė protokolo

' raštininkės vietą. Šią vietą uži- 
įma net ir šiandien. Protokolai: 
visuomet lietuviškai parašyti ir 
puikiai sutvarkyti.

Liudvika visuomet dalyvauja, 
j Naujos Anglies Apskrities su-i 
i važiavimuose ir organizacijos 
' seimuose. Per paskutinius tris 

1 metus ėjo ir dabar eina N. A.

ten 
pat 
eiti 
pa-

116-tai kuopai yra neapsako
mai didelė garbė, kad turi tokią 
veiklią narę. Dar didesnė garbė, 
kad seimas įvertino jos darbš
tumą. Kuopa sveikina savo na
rę ir linki Dievo palaimos.

100! liesto viešose
l.OOP".........
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

mokyklose

čiaMargumynų Vakaras. — 
yra ruošiamas sekmadienį, 
gruodžio 29-to, Kazimieriečių 
svetainėje esamoje prie 1— 
Earp St.,

nes

įsigyk Angliškoi-Lietuviikę Žodyną
English-Lithuanian Dictionary

Žodynas turėti savo knygyne yra be galo naudingas dalykas, 
jis yra geras kalbos mokytojas ir stiprus patarėjas.
Mes siūlome Jums Angiiškai-Lietuvišką Žodyną, kuris yra

kiekvienam reikalingas. Jo formatas-dydis: 6 coliai per 4".
400 puslapių; kietais, stipriais audeklo apdarais. Parduodavo po 
$4.00; dabar mes Jums siūlome bargeną — atiduodame už $3.00. 
Mes jų nedidelį skaičių turime. Prašome skubiai užsisakyti.

Užsisakant žodyną, mums laišką rašyti nereikia, tik įdėk į 
1 konvertą kuponą su $3.00, ir tuo jaus gausite puikų Angliškai-Lie- 
I tuvišką Žodyną.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

So. Boston 27, Mass.

šie nepaprastai gražūs, pritraukian
čioje dėžutėje Sterling sidabro ro
žančiai yra tinkamiausia KALĖDŲ 
DOVANA. .Sugalvoti .Sterling meis
trų. jie yra TINKAMIAUSIA do\a- 
na šioms Kalėdoms ir jie bus atmin
ti }x?r daugelį metų.

trys kuoĮ>os nariai atsižymėjo 
futbolės žaidimuose.
Atkočius. buvo narys Commerce 
High ratelio. Čia galima pami
nėti, kad Vytis Edmundas But
kevičius buvo asistentu to rate
lio mokytojo (Coach». 
Edmundas buvo to 
žvaigždė ir sezono gaie 
rašytojai paskyrė jį 
Miesto” futbolės ratelyj. Su 
South High rateliu žaidė Vy
tautas Pigaga, buvęs kuopos 
vice - pirmininkas. Šių metų I 

i “Viso Miesto" ratelyj Vytautas' 
buvo garbingai paminėtas.

Stipriausias mieste buvo šv. 
Jono Mokyklos futbolės ratelis.

~ 1 
Vienas iš geriausių šio ratelio; 
narių buvo Vytis Jonas Mažei-į 
ka. Porą kartų buvo sužeistas, 
bet greitai sugyjo. taip kad per 
visą sezoną užlaikė vieną pir
mutinių vietų.

Šis parodo, kad kuopa turi 
narių, kurie yra geri atletai. 
Sveikiname’

Donaldas

KAINA
<priskaitant taksus)

$y.8o

STERLING Meistrai
P. 0 COX 1284. 7VORCESTER 1. M A SSACH USETTS

Pri^iŲ^kits .’.G >r.cy order šiandien < Nesitikite pašto ženkleliu
arte C.O.D su užsakymais. Tamstos rožančiaus dovana bus tuojau 
išsiųsta SPECJAL DFCLIVERY.

Pernai 
ratelio 
sporto 
"Viso

Pastaruoju laiku susižiedavo j 
Vytė Ona Šablinskaitė su Vyčiu 
Simonu Aliuku. Ona tarnavo 
beveik du metu su WACS. Prieš 
tai ir dabar labai gražiai dar
buojasi Vyčių veikime. Simonas 
užėmė svarbią rolę paskutinia
me Vyčių “Knightmares" vaidi
nime. Kuopa sveikina abudu ir 
linki gerai ir gražiai prisiruošti 
prie šiiūbo, kurs įvyks gegužės 
mėnesyje.

Kalėdos artinasi, todėl kuopa 
dirba, kad nelaimingieji galėtų

ir prašome atsiųsti mums Angliš-
Sodaiietės

Adresas

LOVELI, MASS.
Šiuomi siunčiame $ 

kai - Lietuvišką Žodyną.
Vardas

366 W. Broadvvay,
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PradŽi a 1-mame puslapy] 
nukirstas, melski už mus.
— Šv. Jonai, Apaštale, už 

tą patį tikėjimą aliejuje vi
rintas, m. už m.
— Šv. Baltramiejau, už 

tą patį tikėjimą nudurtas, 
m. už m.
— Šv. Lauryne, Dijakone, 

už katalikų tikėjimą gyvas 
iškeptas, m. už m.
— Šv. Termesa, Mergaite, 

už katalikų tikėjimą su 
piūklu perplauta, m. už m.!

ŽEMAIČIAI ORGANI
ZUOJASI

Taigi, žemaičių atsparu
mas buvo parengtas, kai 
1886 m. liepos 26 d. Kauno 
gubernatoriaus kancelia
rija pranešė žemaičių vys
kupui, kad caras Aleksan
dras III “teikėsi įsakyti” 
Kęstaičių bažnyčią ir in
validų namus uždaryti. 
Dvasiškoji vyresnybė kiek 
galėdama delsė su įsaky
mo vykdymu. Žemaičiai gi

SAKYKIM

KALĖDŲ
LINKSMU

r*
bDARBININKAS

I
Į areštuoti pasipriešinimą 
rodančius ir uždarinėti 

[juos į “kaminą” — dūm
traukį, kur vienuolynas 
rūkydavo mėsą.

GUBERNATORIUS 
KŲSTAIČIUOSE

i Karietoje, kurią traukė 
■ ketvertas žirgų, atidardė
jo ir gubernatorius, raitų 
i kazokų orkestro lydimas.

Gubernatorius prie di
džiųjų durų persižegnojo, 
nusilenkė, pasimeldė ir 

į pažvelgė į bažnyčią. Ten 
i ant visų altorių degė žva
kės (jų buvo prisiuntę kai- 
kurie klebonai iš apylin
kės parapijų, daugiausia 
gi parūpino patys tikin
tieji). Žmonės giedojo. (Iš 

parapijų buvo 
vargonininkų giedojimui 

Nei maskolių, 
verčiamų kunigų 

iškeliavo kalbų žmonės neklausė,! 
Juos užtariant karštai giedojo toliau.

KAZOKAI SIAUČIA 
BAŽNYČIOJE

Gubernatorius įsakė po
licijai ir kazokams eiti į 
bažnyčios vidų ir išmesti 

išmones. Žemaičiai kits ki
ltą įsikibę stipriai laikėsi ir 
j vis giedojo. Maskoliai pra- 
idėjo iš eilės po vieną čiup- 
jti, keliese sukibę atplėšti 
i nuo minios ir perduoti sto
vintiems lauke. Vyrai, ne
sidavė, gynėsi kumštimis. 
Per tas grumtynes tuoj ra
dosi kruvinų žmonių: s 
ikrauju pasruvusiomis no-įtrenkė Daračiui per ran- 
simis, sumuštais veidais,! kas, jį suareštavo ir kumš- 
su mėlynėmis. Daugelis čiuodami, spardydami nu
tempiami iš bažnyčios vi- tempę į “kaminą” uždarė, vykius plačiai pasklido vi-

dieną naktį pleškino ugnį,* 
gamino viralą, valgius, ne
šė į trobą ir ant stalų, lau
ke pastatytų, kur rinkda
vosi budėtojai užkąsti. 
Budėjimas tęsėsi du mė
nesiu. Per tą laiką virėjai 
papiovė 400 su viršum a- 
vių ir sunaudojo daug ki
tų maisto produktų. Mas
kolių policiją tas baisiai 
erzino Jie bandė ugnis už
gesinti, puodus išvartyti, 
bet žemaitės moterys su 
liepsnojančiais nuodėgu
liais juos išvaikydavo ir 
vėl budėtojams valgi virė.

KELIONĖS PAS CARĄ
Kęstaičių pasiuntiniai 

> iš Petrapilio. Prie 
caro nebuvo prileisti: esą, 
permažai 300 parašų po gretimų 
prašymu.

Greit buvo surinkta keli palaikyti), 
tūkstančiai parašų ir vėl ne' jų 
penki žemaičiai 
pas carą. 
!net pas carienę buvo pa- 

ATLAIKO PIRMUOSIUS įsiustas prancūzų kalba ra- 
POLICIJOS BANDYMUS sytas laiškas, kuriame be 

Kad bažnyčios negalėtų . susilaikyti
uždaryti, moterys otelei kai į t
didžiąsias duris ir paslėpė. > r ,
Atvykę maskolių valdžios 
atstovai su jų varomais 

{kunigais (kuriems buvo į- 
sakyta išnešti Švenčiausį) 
rado bažnyčią be durų. 
Toliau jų nė eiti neleido 
žemaičiai vienu 
šaukdami:
— Nelaisma, nedusma! i 
Kai įsakymą pildydamas!

Asėdžių klebonas įėjo į ; 
bažnyčią ir artinosi prie 
didžiojo altoriaus, jį ap
stojo moterys, ėmė rankas 
bučiuoti, apkabino jį ir 
prašė Šv. Sakramento ne
imti. Kunigas apsigrįžo ir 
iš bažnyčios išėjo.

Telšių apskrities sprau- 
ninkas (viršininkas) tega
lėjo įeiti tik į tarpdurį, to
liau jo neleido eiti giedan
tieji ir klūpantieji žmonės. 
Ir jį apsikabinę už kojų, su 
ašaromis prašė paveikti 
vyriausybę, kad bažnyčios 
neuždarytų.

Negalėdamas bažnyčios 
uždaryti, sprauninkas pe
rėmė invalidų namus, visą 
turtą ir paliko Kęstaičiuo- 
se policijos sargybą. Ser
gančius kunigus privertė 
išvežti į Kretingos vienuo
lyną.

DARAČIUS, ŽEMAIČIŲ 
VADAS

Nuo tos rugsėjo 24 d. 
žmonės bažnyčioje budėjo 
nuolat. Į Kęstaičius plau
kė žemaičiai iš visų pusių.

Taip tęsėsi savaitėmis, 
žmonės ėmė nebetilpti baž
nyčioj, daug jų buvo šven
toriuje, kaip per didžiau
sius atlaidus. Vieni budė
jo, kiti gabeno maistą, 
treti pasimeldę grįžo na
mo. Visų vadovu buvo pe

tingas, augalotas, per 40 
i metų perėjęs vyras Domi- 
ninkas Daračius. Jis net 

Į nakties metu vadovavo bu
dinčiųjų kalbamoms mal-i 
doms ir giedamoms gies- 

I mėms. 
! Kad per šonines duris, 
per zok risti ją nebūtų iš
neštas Švenčiausis, budė
tojai užvertė zokristiją ak- 
■menimis, skersai visą baž
nyčią pastatė suolus ir vi
są laiką ant jų sėdėdami 

į laikė didįjį altorių užbari- 
ikadavę.
į VIRTUVĖS PAMIŠKĖJE
i Valgius budėtojai iš pra- 
įdžių gaminosi vienuolyno 
virtuvėje, bet dieną naktį 

■kūrenant taip įkaitę, kad 
policija, neva bijodama 
gaisro, privertė užgesinti. 
Tada virėjai išsikėlė į pa
miškę, paskardy išsikasė 
virtuves, įtvirtino puodus,

pajutę apie tą ukazą, pra
dėjo veikti. Visų pirma jie 
parašė prašymą pačiam 
carui, padėjo 300 parašų 
ir išsiuntė penkis vyrus j 
Petrapilį.

Tų metų rugsėjo 23 d. 
Telšiuose, tarpe suvažia
vusių žmonių į turgą pa
sklido žinia, kad jau rytoj 
paskirta 
uždaryti, 
kams ir

diena bažnyčią 
Net urėdnin- 

desėtninkams I j 

(mažesnieji caristiniai vai-i grįžo 
dininkai - policininkai) bu-; 
vo įsakyta susirinkti į 

Tą pačią turgaus dieną 
daugybė žmonių, pėsčių ir 
važiuotų, suplaukė į Kęs- 
taičius. Budėdami per visą 
naktį laukė atvažiuojant 
uždarymo komisijos.

laiškas, kuriame be
kitko sakoma:
— Negalima susilaikyti

balsu

somis jėgomis priešinosi, oi Bažnyčios prieangys, duje ir užsienyje. Net mas- 
anwil/nOTMnAv£ ■ ■■ Kiiva lęoljįl VSldŽlS. Č1Y1Č <"' čdvXiS

dėl tų neteisybių ir prie
vartos. Toks Žemaičių ryž
tingumo pavyzdys išgelbe- 
> ne vieną bažnyčią, ku
rios maskoliai nebesiryžo 
užkabinti.

išmesti laukan vėl spruko grindys, net sienos — buvo 
atgal. krauju aplaistytos. Kai vi-

Areštuotus vyrus kazo- si žmonės buvo ištempti iš 
kai ėmė pliekti nągaikomis bažnyčios, gubernatorius 
(bizūnais) — per galvas, paliepė kunigui^ paimti 
veidus, nugaras, pečius — švenčiausį ir išvežti į Tel
ktu* papuolė. Smūgiai buvo sius, paliepdamas penkias- 
taip stiprūs, kad plyšo kai- dešimčiai kazokų vykti 
liniai, sermėgos, kraujas kartu, 
pasipildavo. Policija su ka
zokais griebė ir moteris 
tąsyti už plaukų, mušti bi
zūnais. Jos ėmė verkti, pa
sikėlė klaikus klyksmas. 
Bet žemaičių ryžtingumas 
buvo nepaprastas. Pavyz- girdę: 
džiui, iš bažnyčios išmes
toji vienuolyno tarnaitė viską, — kazokai ardė ai- nepirkęs. Susigraužęs po- 
Kliara Drobaitė puolė ant torius, kapojo sakyklą ir pas gavęs širdies priepuo- 
gubematoriaus ir abiem klausyklas, draskė vargo- U ir miręs. Jo Įpėdiniui, 
rankom įsikibo į jo rudą nus iaužė kryžius, daužė'kitam popui irgi nesisekę 
barzdą. Kazokai sukeikę stovyklas. " |tą medžiagą parduoti—vėl
ją nuo gubernatoriaus at- _ „ -
plėšė, surišo ir įstūmė į a- .Bažnyčios viduje beliko 
raštuotųjų kaminą. Mer-Į^ k^^a laužo. Dabar ka- 
gaitė taip stipriai laikėsi i z°kai išvertė duris, langus, i krautuvės slenksčio. Tre- 
'gybernatoriaus barzdos 'sukapojo staktas ir sulus.tr:---------- ; cm,..,-.

i kad jos rankose taip ir ” !n*,inp nik*mis nuardė stn- 
kokuokštai plaukų.

Į APIE SKUODO POPUS 
: Kažkaip ir su likusia
■ bažnyčios medžiaga mas
koliams nebesisekė: ji bu- 

už- vo (1887 m.) nugriauta ir 
gu- i atiduota Skuodo popui 
įš-į Sciepūrai. Kartą popas pa

daręs varžytines tai me- 
— Griaukite bažnyčioj džiagai parduoti. Niekas

KAZOKAI LAUŽO 
ALTORIUS

Bažnyčioje kazokai 
gesino visas žvakes ir, 
bernatoriaus įsakymą

I neatsiradę pirkėjų. Popas 
; nedaėjęs lig savo namų ne
gyvas kritęs ant žydo

—x ’ | čias popas, atvykęs į Skuo- H.lužlipę pikemis nuardė sto- d klebono tą ne.
įgą ir kapodami kirviais, laimingą bažnyčios me
ilaudami pluktais bandė dži atsijmti,’bet tas at- 
' nuversti bokštą, bet tas|Sigakęs Tada da!is me. 
i nesiseke. Tačiau švento-:dkįagOg buvusi panaudota

ELEKTRIŠKAI

f *

Ak, tai patogumas su tuo 
šildytuvu’ Ant šito yra pa
tikimas G-E ženklas. reiš
kia geriausj darbą. Yra trys 
laipsniai patikimos šilimos. 
Nebijo drėgmės. Su mazgo
jamu apvilkalu kaina $5.70

I
Sperti Kilnojama Saulės
Lempa nudegina odą grei
čiau. kaip-pietų saulė. Drū
ta... padėk ant stalo... paka
bink ant sienos ar prie kė
dės nugaros. AC-DC. $37.50

Jeigu kas pradeda skustis 
clektritkai. jis niekad ne
grįžta prie kitokio skustuvo. 
Štai čia puikus Remington 
Elektros Skustuvas su ketu
riais pilno ilgumo skutamais 
penliukais. kas uttikrina 
greitą, gerą ir patogų sku- 
timąsi. Geriausiai kalėdų 
dovana jūsų vyrui. $19.50

Kainos gali tvūti pakeisto.-; 
be persjtcjiino

Yra tik parėžta.s kiekis

Klauskite Savo 
Artimiausioj

Edfison 
Shop

★

BOSTON EDISON COMPANT

• v

žmoneliai, blogų orų nepai- 
■f® sydami, palieka savo na-* 

mus ir, susirinkę j tą baz-i 
nytėlę... kupini gilaus nu-Į 
siminimo meldžiasi ir rau-‘ 
da”.
SPECIALUS GUBERNA- * 

TORIAUS PASIUNTI- i 
NYS

į Tačiau žemaičiai prie 
i caro ir vėl nebuvo prileisti, 
iš carienės jokia žinia ne
atėjo (abejojama ar jai 
tas raštas buvo ir įteik
tas). Į Kęstaičius gi atva
žiavo specialus gubernato
riaus pasiųstas valdinin- į 
kas, kurs savo gyvenime • 
pirm^ kartą pamatęs tokį; 
žmonių užsidegimą sau- į 
gant bažnyčią, pratarė į 
sprauninką:
— Tamsta turi savo šir- 

idy laikyti didele nuodėme 
pražudyti tiek daug nekal-j 
tų žmonių.

Tas gi maskolius atsilie-* 
pęs:
— Ne aš dėl to kaltas* 

bet kunigai.
Tuomi jis norėjo pabrėž-! 

ti, kad dėl pasipriešinimo 
esą kalti kunigai, kurių 
sukurstyti žmonės turėsią i 
prieš valdžią atsakyti.

GUBERNATORIUS 
VYKSTA I ŽEMAITIJĄ 
Ukazas uždaryti bažny

čią vyskupui buvo praneš
tas 1886 m. liepos 25 d. At
ėjo ir lapkritis, žmonių bu
dėjimas didelis, sumiši
mas maskoliams priklus, 
o bažnyčia vis dar neužda-j 
ryta. Dabar Kauno guber-j 
natorius general - majoras; 
Melnickis nutarė veikti 
patsai. Nakties pirmą va
landą iš lapkričio 18 d. į 19 
d. atvyko jisai pats į Tel
šius. Rytui (naujuoju ka
lendoriumi — gruodžio 1 
d.) išaušus pasiuntė iš 
Telšių į Kęstaičius tris 
kuopas kazokų. Paskui 
juos sekė gurguolė vežimų 
su kirviais, piūklais, kopė
čiomis, virvėmis, sieno
jams griauti ir kitais prie-i 
taisais.

KAZOKAI ATAKUOJA 
MINIĄ

Priartėję Kęstaičius ka
zokai išsitraukė kardus ir 
kiek arkliai iššoka pasilei
do prie bažnyčios durų. 
Prilėkę prie minios, susiki
šo kardus į makštis ir pa
ėmę bizūnus į rankas puo
lė su arkliais ant žmonių ir 
ėmė tomis nagaikomis ka
poti. Minia prasiskyrė. Ka
zokai apsupo bažnyčią. Iš
einančius praleido, bet nie
ko neįleido į vidų. Pradėjo

t

i

VADAS GINA
TABERNAKULĮ .------- ;; aziagos OLivusi pauauo.ocd

Vadas Domininkas Dara- fllįJe stovinčias kryžiaus|malūno užtvankai, bet vos 
čius gynėsi iš paskutinių-koplytėlės ir kryžius paiejdo vandeni, 
jų. Jis, belikęs vienas, pas-!Pūkiais nupiove ir suka-* .....................
kutinis iš žemaičių bažny- P°J°- 
čioje, apsikabino taberna
kulį, kur buvo Švenčiausis 
ir šaukė kazokams:
— Neleisiu, neduosiu.
Vienas kazokas pagrie-

suibęs nuo altoriaus liktorių

, su srove 
į nuplaukusi ir visa užtvan-

Areštuotuosius kiek pa- puvusi 
laikę,paleido, kaikuriuos (apie tą 
kunigus nubaudė pinigine dienraštis 
pabauda, o bažnyčios rėk- X. 15: 
torių kun. Juknevičių pen- 
keriems metams ištrėmė į 
Rusijos gilumą, Vologdos 
guberniją.

Garsas apie kruvinus į-

ka. Likusioji medžiaga su- 
be jokios naudos 

rašė Klaipėdos 
“Vakarai” 1936. 

visi gi tie Įvykiai 
aprašyti knygoje "Kova su 
caro valdžia už Kęstaičių 
bažnyčią”).

Šiemet nuo įvykių Kęs- 
taičiuose sueina 80 metų.

Dr. J. Prunskis.

Labai
TAIP, atrodo, kad p-lė Ix>ng Distance bus dar la
biau j)opuliari šiose Kalėdose. Veik, kiekvienas te
lefonuos. Ir, nors mes esame įvedę Long Distance 
linijas ir centralines. kurios mums tik pakliuvo j 
rankas, bet mums reikia dar daugiau telefonų Įren
gimų Naujoje Anglijoje. Tai todėl bus neišvengia
mų sutrukdymų telefonu vinie., viiatingai Kūčių 
vakare ir Kalėdų Dienoje... ir iki Naujų Metų.

Bus mažiau trukdymų jeigu Tamsta švenčių 
telefonavimą atliksi kelias dienas prieš šventes.

i B 1i
* 1 ; 1
! 1 J
ti W j

***■ K v- -y*”

Populiari 
Kalėdų

|H
i <1

Diena

' NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

sulus.tr
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GZRJDE17 LIETUVIU 
KOLONIJOSE *

ir!Platinkime Katalikybe Ir ,patį turėtume padaryti ir 
|su Katalikų Bažnyčios ir 
mūsų tautos priešų spau
da. Tokiai spaudai neturė
tų būti vietos lietuvio ka
taliko ir patrioto namuose. 

Mes, lietuviai katalikaij 
privalome vieningai dirbti, 
vieningai remti savo spau
dą ir ją platinti. Lai 1947 
metai būna mūsų visų lie
tuvių darbininkų tikro su
sipratimo metai!

Ant. Glebaucis. 
Gardner, Mass.

Lietuvybę
Brangūs Skaitytojai!

Baigiasi 1946 metai. 
Prieš pradėsime naujus 
1947 metus, rimtai pagal
vokime apie laikraščio 
“Darbininko” užsiprenu- 
meravimą. Mes, kurie jau 
skaitome laikraštį “Darbi
ninką”, pakalbinkime ir 
kitus. Gaukime “Darbinin
kui” nors po vieną naują 
skaitytoją. Jeigu negalime 
gauti metinio skaitytojo, 
tai užrašykite nors pusei 
metų.

Patartina užrašyti “Dar
bininką” kuriam nors at
šalėliui nuo tikėjimo ir lie
tuvybės. Pradžioje jis gal ro lietuvių par. svetainėje. Pro- 
suplėšvs “Darbininką”, 
bet su laiku apsipras, atsi
bos jam plėšyti, pradės 
skaityti. Beskaitydamas, 
jis pajus sąžinės balsą: 
“Grįžk į Katalikų Bažny
čią, būk Jai ištikimas ir 
taip gi savo tautai, savo 
kraštui.”

Laikraštis 'Darbininkas’ 
yra tikras lietuvių darbi
ninkų draugas.

Sutikau ir tokių lietuvių 
katalikų, kurie į savo na- vieningi, darbuosimės ir aukosi
mus įsileidžia Katalikų me dėl Lietuvos išlaisvinimo, tai 
Bažnyčios ir mūsų tautos ji bus laisva ir nepriklausoma, 
priešų spaudą. Ką Jūs da- Todėl labai svarbu, kad mes. 
rytumėte SU tokiu žmogų- lietuviai į visus parengimus Lie- 
mi, kuris, atėjęs į Jūsų na- tuvos gerovei gausiai sueitume, 
mus, pradėtų Jus pašiepti, išklausytume kalbų apie pa- 
pradėtų kolioti nešvariais ver^4 Lietuvą, jos išlaisvinimą 
žodžiais? Aišku, kad Jūs 
tokį žmogų išprašytumėte 
iš savo namų laukan. Tą į

WORCESTER. MASS.
Svarbios Prakalbos — Kalbės 

Lietuviai Tremtiniai
Sekmadienį, gruodžio 22 die

ną, 4 vai. po pietų, Šv. Kazimie-

vidence St.. įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės neseniai atvykę 
iš Europos Lietuvos tremtiniai, 
prof. Pranas Padalskis ir Dr. 
Antanas Gervvdas.*

i Lietuva tebėra sovietų Rusi
jos vergijoje. Mūsų tauta veda 
kovą dėl Lietuvos išlaisvinimo. 

įJung. Valstybės ir kitos demo
kratinės valstybės nepripažįsta 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių užgrobimo sovietų Rusi
jai. Jeigu mes, lietuviai būsime

O. Kvaraciejienė, O. Bilienė, T. tas Federacijos paskaitas ir darnieji paveikslai 
Karlonienė, A. Bolienė, A. Sad- 
reikienė, L. Pekarskienė, O.
Baubinienė, A.

skubotai, be prisirengimo, pa
keitus A LT maršrutus, nebuvo 

Aurylienė, M. galima tikėtis sėkmių. Prakal- 
Traigiūtė, Z. Bauba, A. Lapins- bos buvo skelbiamos 7 vai., bet
kas, M. Karsokas.

“The
Song of Bernadette”.

Gruodžio 1 d. įvyko milžiniška 
protesto demonstracija katali
kų karių - veteranų, kad pa
reikšti protestą prieš žiaurų 
Stalino berną Tito, kurio teis- 

j siskirščius, dėka asmeniui, ku-'mas nuteisė įžymų Katalikų 
'ris pažadėtu laiku nepristatė Bažnyčios vadą, arkivyskupą 
j kalbėtojų. Kalbėtojų mes nekal- Stepanacą į sunkiųjų darbų ka- 

.• tiname. Prakalbų metu Lietu- Įėjimą.
g 'vos reikalams surinkta $80.| Toje protesto demonstracijoje 

’lAukavo sekanti: p. M. Norbutas dalyvavo ir lietuviai kariai - 
$10.09; po $5.00 — kun. P. J. veteranai.

kalbėtojams atvykus apie 8 vai.,
F. A. Kraneevičius. publika didžiumoje buvo jau iš-

CAMBHD6E. MASS

i
1

Kiek laiko atgal, grįžo iš 
goninės p. E. Mockevičius, p. 
Mockevičius po ilgos ligos vis 
dar nesveikuoja. p.p. E. A. Moc- -
keviciai išaugino gražią seimy-, ’ *^®«***«>, «
nėlę ir yra pavyzdingi žmonės. ,Camb: botL toniko |
Linkime p. E. Mockevičiui grei- b-vsUs savininkas) ir A. Dau-| 
tai pasveikti.

Į mūsų sergančiųjų tarpą bu
vo patekusi ir p. A. Cipylienė, 
bet pasirgusi porą savaičių, pa
sveiko. Sveikiname.

kantas; tris dolerius Jakučių 
šeima; jk> $2.00 — kun. P. Bek- 
sha, M. Grybaitė, p.p. Plekavi- 
čiai, Bačinskų šeima, L. Būdra, 
p.p. J. P. Brazdžiūnai, p. P.

Ričmondo Padauža.

Ką Tik Išėjo Iš Spaudos

LEKCIJOS
IR

EVANGELIJOS
Monkus, D. Kadzys, p. Dubric- Skaitomos visų metų Viešpaties 

Dienomis, Šventadieniais 
ir Šiokiadieniais. 
Tekstas imtas iš

kas, S. Pilkonis, ir A. V.; po 
. J$1.00 — E. Pocienė, E. Gražulis, Šiomis dienomis p.p. Plikomai . ’ ’

T---------'• *“ A. Rimšienė,
M. Palaima, M. Bogužienė, J. 
Tebera, B. Šimkus, I. Ivaška, F. 
Janiūnas, U. Venckaitė, J. Moc
kevičius, E. Nemeikštienė, L. 
Virbickas, K. Arlauskas, J. A- 
domaitis, S. Luinis, A. Beniušis, 
V. Kraučinskas, J. Visackis, J. 
Jasinskas, J. Morkūnas, J. Mit- 
rikevičius ir N. N. Surinktos 
aukos bus perduotos Lietuvos 
gelbėjimo reikalams. A. D.

gavo laišką iš Mongolijos. Rusi-1 į*' Laurinaitienė,

p.p. Jonas ir Ieva (Paulauskaite) Bush,
jaunavedžiai, kurie spalių 13 d. š. m. apsivedė Šv. Juo
zapo lietuvių par., Lowell, Mass. Ponia Ieva (Paulaus
kaitė) Bush yra pp. Vlado ir Barboros Paulauskų, gyv. 
Lowell, Mass., duktė. Ji yra grožio ekspertė ir Ava 
Belle Beauty Salon, 331 Thorndike St., Lowell, Mass., 
savininkė.

Jaunosios tėvelis p. Vladas Paulauskas yra LDS 
Garbės narys, buvęs LDS Centro pirmininkas ir dabar 
yra iždo globėjas. Jis yra veiklus visuomenininkas, lie
tuvių katalikų įstaigų rėmėjas, ypač LDS organizaci
jos, “Darbininko” ir Darbininkų radio programos.

Sveikinimai ir linkėjimai jaunavedžiams! Lai Die- jos intencijai.
vulis laimina sukurti gražią lietuvišką šeimą. klausė mišių ir bendrai priėmė i

šv. Komuniją. Šią savaitę prie 
draugijos prisirašė naujas na-j programoje, 
rys, p. J. Bardauskas. Sveikina-

Prakalbų aprašymas, kurios me- 
įvyko 8-tą d. gruodžio, Šv. Pran-. 
ciškaus salėje, ir aukavusių 
vardai tilpo “Darbininko” 
93 gruodžio 13 d. š. m. Aš že
miau pasirašęs maniau, kad vi
sų aukavusių vardai buvo man 
priduoti. Apgaileėtina, kad vie
na rinkėja man aukavusių var
dus. kuriuos ji užrašė, 
kada korespondencija 
pasiųsta.

Aukavusių vardai

jos Mongolijoje ir Sibire randa
si p. Pilkonienės trys seserys ir 
senutė motinėlė, 70 metų am
žiaus. Jie visi išskirstyti skirtin
gose katorgos vietose, p.p. Pil- 
koniai buvo pasiuntę tremti
niams pinigų. Gavo atsakymą, 
kad pinigai priimti, ir ant pašto 
pakvitavimo pasirašyta Pilko
nienės sesers, bet parašas neati
tiko nei vienos p. Pilkonienės 
seserų rankraščiui. Matyt pasi
rašyta kokio komisaro. Mes la
bai užjaučiame p. Pilkonienei ir 
jos šeimos likime.

Sekmadienį, gruodžio 8 d. J 
8:30 vai. šv. mišios buvo atna
šautos Šv. Vardo vyrų draugi- 

Visi nariai iš-

I

Juozapo Skvirecko 
Arkivyskupo

Šv. Rašto vertimo
Šią be galo naudingą knygą

savo lėšomis išleido

PHILADELPHIA, PA.

Kun. Juozapas J. Valantiejus.

Visas tekstas kirčiuotas.
Visos knygos sukrautos 
“Darbininko” knygyne.
Knyga stipriai įrišta.

Kaina $3.00.

NORWOOD, MASS. LAVREHCE, MASS

Lapkričio 9 d. garbės kapito
nas Tadas Kuligovskis minėjo 
savo 14-tą gimtadienį, Jis gavo 
daug sveikinimų, 
dovanų.

■ Lapkričio 11 d. 
vietinio dienraščio 
delphia Evening Bulletin” radio 

l

Užsakymus su čekiais ar money 
orderiais siųskite:

linkėjimų ir

jis dalyvavo 
‘The Phila-

“Darbininkas”
366 W. Broaduay, 

So. Boston 27, Mass.

ir Lietuvos tremtinius, išblaš
kytus įvairiuose Europos kraš
tuose ir Sibiro tundrose.

i Kvieslys.

Pasitik Šaltąją Žiemą Su

Kailiniais

Sekmadienį, gruodžio 15 die
ną įvyko Moterų Sąjungos 27 
kuopos susirinkimas. parapi
jos svetainėje. Kalbėta apie su- 
i rengimą įvairių pramogų po 
i Naujų Metų. Išrinkta komisija 
ruošti parengimus. Taipgi iš
klausyta įvairūs komisijų ra
portai.

Nauja valdyba 1947 m. yra ši: 
(Dvasios vadas kun S. P. Knei- 
ižis; pirm. Ieva Tvaskienė; vice 
pirm. A. Tulienė; fin. rašt. Ale-

pridavė 
jau buvo

į&jjna Novikienė; prot. rašt. A. V. po $2.00 — O. Mizarienė, O. Bi- 
H? j Kneižienė, ižd. A. Lyons; iždo liūtė, K. Gumauskienė, A. Zene-
W globėja — B. Adomaitienė; 

ttvarkdarė — O. Stonienė. I Fe- 
deracijos skyrių atstovės — P. 
Naujokaitienė ir Ieva Tvaskie
nė.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 6 d., parapijos svetainė
je. 7:30 vai. vakare.

Remia Labdarybę
Chicagos Lietuvių Labdary- 

Sekmadienį, gruodžio 15 d.’bes draugija prisiuntė platini- 
Xo. vakare parapijos svetainėje į- mui tikietus. Vietiniai lietuviai 

vyko Federacijos skyriaus su-j ne tik patys perka, bet ir ki- 
rengtos prakalbos. Kalbėtojais tiems pardavinėja, ypač p. Ona 
buvo Dr. Antanas Gervydas, Unguraitė.
buvęs Lietuvos pareigūnas, ir j -■ ■
profesorius Pr. Padalskis, bu-’ Šv. Jurgio lietuvių par. dar- 
vęs Kauno ir Vilniaus Universi-; buotojos ruošė “Card Party”j 
tetų profesorius. Abu kalbėtojai lapkričio 24 d., bet dėl svarbių 
labai gražiai nušvietė Lietuvos priežasčių tapo atidėta gruodžio 
pergyventas kančias vokiečių 1 d. Šis parengimas buvo sek- 
ir rusų okupacijų metais, nes( 
jiem teko pergyventi tas okupa
cijas ir likti jų kankiniais. Pub
likos dalyvavo neperdaugiau- 
siai, nes pastums į šalį numaty-1

Albert R. Barter
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
i kitę mums išegzaminuoti akis ir 
pritaikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

Tel. 6-1944
397 MAIN ST., 
H'oreester, Mass. 

j 275 Main St., Webster, Mass.

1
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W. J. Chisholin
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas''

331 SmithSt., 
PROVIDENCE, R. I.

Telephone: 
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI. 6286

Neužil g o susi
lauksime baltos, 
šaltos žiemos. Tat, 
pasitikite ją su 
šiltais, elegantiš
kais I. J. FOX kai
liniais. kurie nevien Jus apsaugos nuo šalčio, 
bet jie Jus papuoš, ir padarys elegantiškomis.

Šiuo laiku I. J. Fox didžiausia moteriškų 
kailinių firma Amerikoje, turi labai platų ir 
didelį kailinių pasirinkimą prieinamiausiomis 
kainomis. Tat, Naujosios Anglijos ponios ir 
panelės pasinaudokite proga, pasipirkite kaili
nius dabar, kad Kalėdų dieną pasipuoštumėte 
naujausios Hollvtvood mados elegantiškais 
kailiniais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reikalauki
te. kad Jums patarnautų šios firmos lietuvis 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas ir žinovas. Per jį pirkdamos kai
linius sutaupysite 10 nuošimtį nuolaidos.

Sekmadienio vakare, gruodžio 
15 d.. Norvvood Junior High 
School auditorijoj įvyko Cardi- 
nal Newman draugijos parengi
mas. Programą išpildė Trapp 
šeimos grupė. Dalyvavo apie 
1200 žmonių.

Gruodžio 18 d. sugrįžo pas sa
vo tėvelius praleisti Kalėdų ato
stogas iš Emmitsburg, Md. šv. 
Juozapo kolegijos studentė An
gelą M. Kneižytė. Grįš atgal 
sausio 4 d.

BROCKTON, MASS

Senus Kailinius Išmainome j Naujus —
I. J. Fox kompanija senus kailinius išmai

no į naujus ir už senuosius duoda gerą nuolai
dą. Tai kam dėvėti senus nudėvėtus kailinius, 
kad lengvai galite įsigyti naujus? Ateikite į 
mūsų krautuvę šiandien ir persitikrinkite kaip 
lengvai ir greitai galite kailinius įsigyti.

I

f

an washington street
BOSTON, MASS.

Prakalbos. — Sekmadienį, 
gruodžio 15 d. Šv. Roko parapi
jos salėje Lietuvos reikalams į- 
vyko prakalbos, kurias karštai 
pasakė prof. Pr. Padalskis ir Dr. 
A. Gervydas. Lietuvos reika
lams sudėta $375.76.

Nupirko Vaistinę. — Alfonsas 
Miškinis, B. S., M. S., Registruo
tas farmacistas, vietinės para
pijos choristas ir nuoširdus lie
tuvis nupirko Good-Will Phar- 
macy, 116 Ames St. Džiaugia
mės, kad atsiranda jaunosios 
kartos biznierių ir sykiu susi
pratusių lietuvių. Linkime jau
nam biznieriui geriausio pasise
kimo.

yra šie:

I

mingas. Moterys nuoširdžiai pa
sidarbavo savo parapijos nau
dai.

Gruodžio 3 ir 4 dd. tos parapi
jos svetainėje buvo rodomi ju-

vičienė, N. Jodka, E. Bruzgulie- 
nė, L. Svenčionienė. Po $1.00— 
J. Šaukimienė, J. Miliauskienė,

I

Pirmą Kartą Judamuo
se Paveiksluose

THESTORT Of 
THEPOP

Su įžangine Kalba

H

4

FRANCIS CARDINAL SPELLMAN
r.diHnum MSGR FULTON J. SHEEN

Prasideda ŠIANDIEN



Penktadienis, Gruodžio 20, 1946 DARBININKAS
o

7
jau 102 metų amžiaus ir 
senelių prieglaudoje. Tik 
tris dienas prieš savo 103 
metų gimtadienio paminė
jimą, jis mirė.

Pasimelskime, kad Dievulis pj0< Kviečiame visus Juok- 
lengvintų ligoniui ir stiprintų darius į talką. Pranui Be- 
ir ligonį ir budėtojus sveikatė- kampiui turėsime siųsti 
Įėję. Buvęs, specialų kvietimą kad nuo

Kaikurie skaitytojai pa
geidauja ‘Juokų Skyriaus’. savo plunksną, 
Pasigenda Prano Bekam-

• » f 1

VIETINES ŽINIOS
ŽINUTĖS

Gruodžio 19 d., mirė, miesto 
ligoninėj Jonas Šleinis, 83 metų, 
gyv. 661 E. 7th St Amerikoje 
pragyveno 55 metus. Paliko tris 
dukteris ir 4 sūnus. Iškilmingai 
laidojamas gruodžio 21, 9 vai. 
rytą, iš v. Petro bažnyčios, Šv. 
Kryžiaus kapuose.

Aukos. Ponai Tarbokai auka
vo pabėgėliams vertingų drabu
žių ir $4. mokyklų fondan.

Kalėdos. Šv. Petro bažnyčioje 
dalyvaus, pamaldos daug svečių 
kunigų, šventos mišios sekan
čioje tvarkoje: 12, 6, 6:30 ir 7 
v., 8, 9, 10 su asista, ir 11:30 v. 
ryte.

i

DAKTARAI
------------------------------------------------- A

ŠOU 4476

Dr.Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS
515 E. Broaduay

So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus
Trečiadieniais ir Penktadieniais.

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
šeštadieniais nuo 2 iki S-tai. į
-----------------------------------------------Ii

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasalomis
DR. AMELIA E. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broaduay
So. Boston. Mass.

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

Seredomis: —
Nito 9 ryto iki 7 vai. vakare.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 Harvard Street

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ofiso Valandos 2—1 ir 6—8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
--------------------------------

A, J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & 

INSURANCE 
414 W. Broadu ay

SO. BOSTON, MASS.
Office Tel. So. Boston 0948

Reti. 37 Oriole Street
West Boxbury, Mass.
Tol. Parkway 1233-W

i
I
I
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Naujų Metų, paaštrinęs 
grįžtų į 

“Darbininko“ skiltis.

SOVIETŲ PAREIGŪNE DZIAU 
GIASI, KAD JOS TĖVAI 
PABĖGO VOKIETIJON

! 
!

i 
!
I 
!
I

SUNKIAI SERGA
Prieš porą savaičių, tai buvo 

baisiai slidus pirmadienio rytas. 
Keliai ir takai blizgėjo aptrauk
ti ledu. Tąjį tai rytą p. Pranas 
Aukštikalnis, gyv. 8 Hecla St., 
Dorchester, Mass., išsiskubino 
į bažnyčią. Busas laimingai nu
vežė į artimiausią bažnyčią, ku
rioje jis nuoširdžiai pasimeldęs 
ir išklausęs šv. mišių grįžo į na
mus. Ir štai vėl prie buso durų. 
Jis žengia į busą ir nesuspėjęs 
pasigriebti už buso rankenų, sli
dumos pastumtas, sukrinta čia 
pat ir taip nelaimingai, kad nu
garkaulio kaulas nulūžta ir du 
šonkauliai iš vietų išsineria. Su 
pagelba kitų vyrų jau pribuvo 
į namus. Bet vietos niekur ne
randa ir pašauktas amubulance 
nugabena į miesto ligoninę, kur 
X-Ray parodė visą kritimo prie- 

jžastį. Po dviejų savaičių grįžta 
p. Pr. Aukštikalnis į namus ir 
sunkiai pergyvena savo nelai
mę. Daktaras išaiškino, kad jei
gu ligonis būtų jaunesnis (p. 
Aukštikalnis jau 79 m. amž.), 
tai galima būtų padaryti opera
cija ir sulyginus nulūžimą su
klijuoti (suliedinti) su “silver 
plate”, bet senyvas amžius ir 
silpna širdis neleidžia tos opera
cijos daryti. Tokiu būdu palieka 
tik susistiprinti su išlaukiniu 
“brass plate” ir kentėti.

Stovint prie ligonio lovos ir 
žvelgiant į jo veidą, taip ir 
tosi skausmo bangavimas, 
minutėlė šviesesnė, čia vėl 
das skausmu sukaustytas,
patogiai galima atsigulti, nei ki
tur rasti ramybės nuo skausmo. 
Prie jo budi jo mylima žmona, 
kuri irgi skaičiuoja septintą 
kryželį. Atlanko ligonį jo arti
miausieji, jų tarpe ir sūnus 
run. Pr. Aukštikalnis, S. J.

Dviejų Metų 
A. t A.

BRONIAUS JANUŠONIO 
Mirties Sukaktis

Gruodžio 24 d. lygiai sueina dveji metai nuo tra- 
gingos a. a. leitenanto Broniaus Janušonio mirties. 
A. a. velionis paguldė savo gyvybę, tarnaudamas 
Dėdės Šamo kariuomenėje ir gindamas šios šalies 
laisvę. Jis žuvo Kūčių dieną, gruodžio 24, 1944 m. 
aeroplano katastrofoje.

Minėdami liūdnas dviejų metų mirties sukak
tuves, antradienį, gruodžio 24 d., 8 vai. ryte, Šv. 
Petro par. bažnyčioje, So. Bostone veliones brolis 
kun. Alfonsas Janušonis atnašaus šv. Mišias už jo 
sielą. Todėlei, nuoširdžiausiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir pasimelsti už a. a. leitenanto Broniaus 
sielą.

Į mūsų rankas pateko neišeitų į pasaulį iš jų ver- 
laiškas, rašytas vienos So- gų karalystės. Bet išeinair 
vietų pareigūnės, gyv. Lie- ankščiau ar vėliau jie nusi- 
tuvoje, savo artimai, gyv.’ 
Amerikoje.

Tai buvo jauna, Lietuvos 
mokyklų išauklėta, inteli
gentiška porelė, kuri už
klupta “raudonojo tvano“, 
kitos išeities, matyti, ne
beturėjo, kaip tik “prisi
taikinti prie aplinkybių“. 
Kilus Sovietų - Vokiečių 
karui, jiedu su kitais so
vietams “ištikimaisiais“ 
buvo evakuoti Rusijon. 
Dabar vėl grąžinti Lietu
von, kur dirba sovietų

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

ris ir nueis pas savo pirm- 
takūnus carus. Bap.

Negras Katalikas Mirė 
Nesulaukęs 103 Mėty

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

muzikos

Nuliūdę,
Tėvas Antanas ir Ona Janušoniai, ir 
brolis Kunigas Alfonsas Janušonis.

Namų Vidaus Dekoratoriai
Mes atliekame pirmos klasos darbą: išpentija- 

me namų kambarius, išpopieriuojame, išpleste- 
riuojame ir aptaisome taip gražiai visus kamba- 
rius, kad atrodo kaip veidrodys.

Darbas pilnai garantuotas. Už darbą skaitome 
prieinamiausią kainą.

Norintieji kambarius ištaisyti, prašome šaukti 
telefonu vakare tarp 6 ir 7 valandos — ŠOU 9733.

Paul P. Gailiunas ir
ma
čią 
vei- 
Nei

Pristatome Alų ir Toniką '
Mes turime U-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir J 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems • 
ir piknikams Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite: <

Tel. ŠOU 3141, So. Boston, Maes. ;
J

KORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS

220 E St,

Užsisakykite Tonika Pas Mus
Pristotam geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams. 
Kainos prieinamos.

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

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

Frank A. Gaidamavičius
(Karo veteranai)

(17-20)

NUHflNTOS KAINOS ANT PERMANENT WAVES

Tel. ŠOU 4645
Pasipuoškite su pagarsėju

siu Tylon Cold Wave; tai ne
paprastas grožis ateinan
čioms šventėms. Jo vertė — 
$10.00 už $7.50. Kiti Perma- 
nents nuo $5.00 ir aukščiau.

Mes turime įvairių pasirin
kimų dėl Kalėdų Dovanų. Pa
sinaudokite proga, užeikite į 
mūsų Papuošalų Departmen- 
tą —

S

Casper's Beauty Salon
74t E.Broadway, South Boston, l

ii
5

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos 
mokytoja p-lė Amelia Tataro- 
nis, kuri turi įgijus
mokslo laipsnius A. B. ir M. A. 
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

THREE AKTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.

Tel. KENmore 3571 
Namų, ELIot 8222

San Diego —Ruben Row- 
land, kuris kaipo negras, 
gimė negrų vergijoje virš 
šimtmetį atgal. Pasimirė 
tik metą laiko po priėmimo 
krikšto Sakramento kata
likų bažnyčioje.

Senelis negras įstojo į K. 
, kuomet buvo

PARSIDUODA 3 šeimų na
mas 3-4-4 kambariai su vanom 
prie pat beachų 1426 Columbia 
Road, So. Boston. Namas yra 
geram sutaisyme, randų neša 
$64. į mėnesį. Kaina $5800. kas 
link daugiau informacijų kreip
kitės pas Wm. Amsie Tel. Gene- 
va 3719. (IK)

aukštose įstaigose ir bea- Bažnyčią, 
bėjo “garbina” “šviesiau- 
sįjį tėvą”, “saulę” Staliną 
ir jam dažnai padėkas 
siunčia už sovietiško “ro-i 
jaus“ (suprask pragaro), 
įvedimą ir šventon Lietu-' 
vos žemelėn. Taip bent ofi
cialiai. Bet savo ariimąjai 
atsargiu ir gudriu būdu 
duoda suprasti apie tikrą
ją padėtį Lietuvoje. Suži
nojusi iš minėtos ameri
kietės, kad jos brangieji i 
tėveliai, su jos broliais ir 
sesutėmis yra pabėgę į Vo
kietiją, džiaugiasi, kad jie 
taip padarė. Būdama Rusi-i 
joje, ji numarino savo pir-- 
magimį kūdikį “dėl klima-į 
to ir maisto stokos”.

Laiške, be kitko rašo:į 
“Tu klausi apie mano sū-j 
nelį. Jo jau nėra. Šiuo pa-; 
šauliu džiaugėsi tik šešis ■ 
mėnesius. Neparnešė kli
mato ir maisto stokos. Oi 
koks buvo brangus. Kaip 

(baisu laidoti savo vaiką. 
Maniau, kad neišlaikysiu. Į 
Ale kur tau. Žmogus kie-i 
tesnis - tvirtesnis už plie-‘ 
ną. Juk tada nežinojau a-į 
pie tėvų likimą. Vyras* 
fronte ir ką galėjai žinoti,! 
kas jo laukia. Beturėjau' 
tik sūnelį ir jo netekau.' 
Likau viena. Ir nieko, iš
laikiau ir iš proto neišėjau. 
O maniau, kad žmogus to 
negali pernešti. Jau keturi 
metai, kai jo nėra, o kaip 
gyvas stovi akyse ir nega
liu pamiršti...

“Valerija su Mykolu ir 
vaikais gerai susitvarkė, 
nes su Petrais jiems nebū
tų malonu gyventi. O pa
dėti nieko negali. Petrai 
kol kas senoje vietoje te
begyvena. Aš labai džiau
giuosi, kad jie nekartu”.

Minimi Valerija su My
kolu tai tos Sovietų parei-j 
gūnės brangieji tėveliai,' 
kurie anot jos “gerai susi-: 
tvarkė”, kad jie su tūks-Į 
tančiais kitų lietuvių pabė-! 
go nuo bolševikų į Vokieti-

• ją ir dabar randasi ir 
| vargsta pabėgėlių stovyk- 
! lose. Bet ji džiaugiasi, kad 
! jie nėra kartu su Petrais,! 
! nes jiems “su Petrais ne-
■ būtų malonu gyventi”.'
■ Petrai, tai tos Sovietų pa-: 
; reigūnės artimi giminės,' 
į kurie 1941 m. tapo išvežti
• Sibiran ir anot jos: “seno-i 
! je vietoje tebegyvena“. 
! Tai toks dabar “rojus”; 
! Lietuvoje, kad net aukšta 
! ir “ištikima” Sovietų pa-i
■ reigūnė džiaugiasi, kad jos 
į tėveliai pabėgo iš jo, nes 
į jei nebūtų pabėgę, tai būtų 
i išvežti į “rojaus” gilumą—! 
i Sibirą. Ir ten tokia “lais-' 
i vė”, kad neišdrįsta nei sa- 
i vo tėvų tėvais vadinti, bet 
» juos tik mini pirmais var- 
! dais. Tas įrodo, kokie bai- 
! lūs yra tie “galingieji” 
! diktatoriai ir kaip silpnai
■ laikomi jų režimas, kad jie 
; dreba, kad teisybės žodis

L SUPER MARKETS

AiPS 
PILGRIM 
BRAND

ROSLINDALE
PARSIDUODA 3 šeimynų — 

5-5-5 namas geriausiam stovyj. 
Kaina $10,500. Kreipkitės — 

|Mr. Stuart GAR 1380. Vakarais 
jParkway 4673-J.

I

t

i
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plump northem

URKEYS
Up to 18 Ibs. 18 Ibs. & owr

LB

lb53c 
•.e47c 
u>45c 
lb45‘

59' -43c 
HALF-TURKEYS 

BEST BUY FCX THE g Q C
S.MALL FAMILY LB Odd

ChickeRS
FANCY YOUHG 

bu£Se 3T0 13P0UNDS

LarggFawl 
Perk Lains -

faaHy, JjiiLAh, 
FRIIITS & VEGETABLES 
Amamjvaa FLORIDA LARGE AFr uraRgessizE 150176’* oo? j?' 
Oranges K'.?. 2 
6rapefriitss.“”£ 4 «»1SC Amai A* Hdtivc Mclntosh AC 
MJIPmUo Wcstcrn DeHctous LB 19 

^(Dlidaų,
Cauaa CRAMBERRY STRAINED ABę 
dalIGU OCEAN SPRAY- lo OZ 4v

Poultry Seasonlng 
A&P Pumpkm
Raisins SENOLE SS

No.2:tW.e
CAN 44

1 5 OZ
PKG 49

ReumaHški Skausmai
Deksnio Galinga Mostu; sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa 
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 4-oz. 
$2.00. Ekstra didelė dėžė 16-oz. $5.00.

OEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box 666, Newark 1, N. J.

Res. Šou. 3729 Šou 4618 ‘i

LifhuanianFumitureCo. !
MOVERS — I 
Insured and !

Bonded į 
Local 4 Long j 

Distance
Moving

326 - 328 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

I. 1

1

So. Boston FumitureCo.
Matrasai naujai perdirbami.

Kainos pranešama iš anksto.

Jūsų kreditas geras.

Pristatymas skubus.

380 !£ West Broaduay,
Tel. ŠOU 2758(Dabuį^

Me!*O-Bit 59®
Ched-O-Bit CHEESE-2 LB 99® 
Biea Cheese
Cider DUFFY MOIT 

Grajefrsit Jsice
OrangeJoice Florid.

ORANGEond 46 OZDICM88 GRAPEFRUIT CA« (V* 
NectarTea °pSe
Eum llilir whitc O ™' IBC Evap. muk house « cAits

Jane Mer 
FRUIT

^CAKB
I LB IJ^LB 3 L8 5 lt

79‘ 1.1S 2.25 3.75

Pkm COFFEE Rhtg 
Date&NatLoaf ^35*

UP IŠIMK
COFRE AOIN!

BekarCeffee 2 ra® 
RedCircIe COFKE 2^.15* 
HgttO’Ctock 2^11«
StifflaglreaU
Family ’^37c
VMlIlaErtractiZV^IF e-i---- smokeodaiHNI WASHINOWNI CAN 43 
RftzCrackerS'»c ™29c
PreaisM CR^fcEW Vtf 25c 
CtriMifftaMix 16f 
Pute Jiice 3? oz »*nu33r

GRABOR1AI

To ir
46 OZ

CA!N |JT
46 OZ <QC 

la CAN |9

«

S.BarasevkiusirSūnus
MOTERIS PAGELBININKR

Lietuvių Graborius-Balsamuotojas
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorcheater Avė.
Tel. COLumbia 2537

■

C A S P E R
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street 
South Boston. Mase.

Joseph f.Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBL1C 
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. ŠOU Baaton 1437 
ŠOU Boston 3960

(paltie

Lithuanian Flower Skops
Gėlių Krautuvės

502 E. Broaduay, So. Bostone ir 
211 Adams St, Dorchestery,

Svekina — savo kostumerius su Kalėdų ir 
Naujų Metų Šventėm ir

Kviečia užeiti į jų krautuves pasipirkti Kalėdų dovanom 
į gražių plentų su religiškom stovylukėm, kaip Šv. Cabrini, 
ji Šv. Teresa. Šv. Juozapo, Panelės Švenčiausios ir kitų, taipgi 
:J visokių darželių su paukšteliais ir gyvulėliais; gražių Kalėdi- 
J nių Poinsetta, Cyclamen ir Azalea plentų; puikiausių raudo- 
įj nų, ir visokių spalvų rožių, chrysanthemų gėlių, puikių Ka- 
4 ledinių corsages ir Orchids. Parduoda Kalėdinių eglaičių.

Kalėdinius vainikus papuošti langus ir duris, taipgi Kalėdi
nius basketus papuošti kapus. Turi didelį ir įvairų pasirinki
mą gražių Kalėdinių pasveikinimų atvirutėmis. Jei nežinote 
ką Jai pirkti Kalėdoms, tai pa tanam, kad gėlės visuomet 
pradžiugina Moterį ir Merginą. Papuoškite savo Mamytes, 
žmoneles, sesutes, ir drauges Kalėdų Dienoj su puikiu Ka
lėdų corsage iš Baltic Florists Gėlių krautuvių.

Telefonai South Boston 0489 ir Talbot 8956.
Krautuvės bus atidaręs iki 4:30 vai. po pietų Kalėdų Dienoje.

J 
i!
*

Vincas Balukėms, Savininkas.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
South Boston, Mass.

1

Ali prteM aubtect to markai Itangę. 
Wa roaanra rfaht ta Ihnlt tmatities 

Frioaa affoctiv. for tMa ana.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 Kast Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas. F. E. Zaletskas 1 
G ra bortai ir Balsamuotojai.

Patarnavimas dieną ir naktf 
Koplyčia Šermenims Dykai. 

NOTARY Pl'BUC 
Tsl. ŠOU Boston 08’5

ŠOU Boston 2609
I
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PIRMOJI AMERIKOS 
ŠVENTOJI

(Jos šventėje gruodžio 22 d.)

duosnumu. Nepalaužiamos

HYTIML —
VALSTYBIŲ ŽINIOS

c
Turėjau laimės aplankyti duosnumu. Nepalaužiamos 

Šventosios kapą ir ją pa-'valios, angeliško skaistu-į 
matyti. Kasdien šimtai 
žmonių atsilanko j kuklią 
šv. Jėzaus širdies Seselių 
bažnytėlę, kurioje po di-i, 4
džiuoju altorių yra pade- bejosi jos milžiniškais dar- 
tas jos kūnas. Atrodo lyg bais. Vargšai, ligoniai,' 
gyva, tartum žiūrėtų į našlaičiai ją vadino gera- 
kiekvieną ir sakytų: ir A- darė ir motina. Popiežius 
menkoje galima tapti Pijus X ją pavadino: “Tik- 
šventu.

Dar daug žmonių tebegy
vena. kurie ją asmeniškai ’ Dievo įkvėpta. įsteigė šv. 
pažino ir kalbėjosi.

Ji visada buvo maloni ir 
nuoširdi: užjautė kiekvie
ną nelaimingąjį. Jos tikėji
mas į Dievą buvo tvirtas, 
darąs stebuklus. Meilė 
liepsnojanti, galingesnė už 
mirtį. Visa visiems beribiu į™’ P^“džio 22 d Hartford. Conn

Qn<rn in skaičius vi.- grUOdZlO 22(1..._____ ______

mo, nepaprastų dorybių. ^spa^ia^s I
dėl kurių susilaukė daugiiiams ^laįnpngiems ir tt. 
Svs"ukėi^S s^l “ sak^avo: ■Jė- 
P - J P įzaus Širdis taip skuba, kad

aš nesuspėju sekti. Aš esu 
niekas, viską padarė Sal
džiausioji širdis. Aš esu 
'paprasta stebėtoja nuosta
bių Dievo darbų”. Nieka
dos nenusimindavo, visa
da sakydavo: “Tokia Die
vo valia... priešai yra Die
vo įrankiai nuopelnams į- 
sigyti, jie yra mano bran
giausi draugai, už kuriuos 
kasdien meldžiuos”. Saky
davo savo seselėms: “Dau
giau reiškia vienas nusiže
minimo aktas, negu ištisų

ra Evangelijos apaštale”. 
Šv. Pranciška Cabrini,

... 
J Jėzaus širdies Seseles Mi- 
isijonieres. 1880 m. pirmą
sias savo seseles patalpino 
viename apleistame Pran
ciškonų vienuolyne. Netu
rėjo net kur atsigulti, sti
go šaukšto ir šakutės, bet 
jų širdys buvo perpildytos

i

Prel. Jonas J. Am botas,
Švč. Trejybės lietuvių par.,

ir Lietuvos himnais, diriguojant 
J. Simeliavičiui ir akoinpanuo- 
jant V. Cimeliavičiui. Po to dai
navo muzikas Jonas Cižauskas, 

[akompanuojant p. M. Šlekaity-1 
tei. Rūtos merginų choras su
dainavo |x>ra dainų, p. L. Juo
dytė - Matthews, pati sau gita
rų pritardama, 
daineli. Lietuvių 
kius pašoko, p. L. Stilsonaitės- Kalbėtojas kalbėjo dviem klau-; <Janėių motenj ir suparaližuotų 
Antanavičienės vadovaujama u”‘
šokėjų grujiė. V. Baranauskas 
dainavo solo. Jam akompanavo 
komp. J. Žilevičius. Duetą sudai
navo pp. M. Matulytė ir V. 
Laukžemytė. Estų šokėjų gru
pė, vad. Alicos Zimmerman, 
pašoko savo tautinius šokius.

Antroje programos dalyje fuva< kai|x> nepriklausoma vals- ko užgrobtą Lietuvą ir tebevar- 
dainavo jau minėti solistai ir įsikūrė 13-tame šimtmety- toja tuos pačius žiaurius meto- 
choras. Taipgi įžymūs muzikai- J0: ka<l Lietuvos kaimynai Ru- <Jus: žmonių sušaudymas, areš- 
dainininkai. pp. Jonas ii- Mari- sUa *r okietija per eilę šimt- Įaj išvežimai į koncentracijos 
joną Čižauskai sudainavo duetą, mečių puolė Lietuvą ii- pagaliau, stovyklas. Nė vienas žmogus 

j Po to vedėjas supažindino sve- 1795 jos nepriklausomybę už- nėra tikras, kad jis naktį r.ebus 
čius su gausia publika. gniaužė ir jos žemę pasidalino, suimtas. Lietuviai, kaip ir kitos

Šokius grojo Matulionio “Con- Rusijos okupuotoj daly Lietu- bolševikų okupuotos tautos, ne- 
tinental" orkestrą. ;viai per 120 metų, 4 karius mė- bepakenčia tos žiaurios pries-

Pažvmėtina, kad p. Jokūbas IPno sukilimo keliu nuversti Ru- paudos, ir tūkstančiais eina į

ėstais žiaurumais. Jau pirmais 
jų valdymo metais tūkstančiai 
lietuvių buvo suimta ir laikoma 
kalėjimuose. Prieš |*it karą su 
Vokietija, 1941 m. birželio 13- 

114 d., bolševikai suėmė virš 
.40,000 lietuvių ir išvežė juos į 
Sibirą arba į Kazakstaną. Su- 

sudainavo dvi (Adv. Skipitis yra buvęs I-«i£tu*, imtų jų tarjte buvo vaikai ir ką 
tautinius šo- vos Vidaus reikalų ministerįu).'tik gimusi kūdikiai, net gim-
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Kalite jo Ad\. Ea|>olas Skipitis

Gruodžio 12 d. įvyko prakal
bos Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Kalbėtoją, adv. Rajtolą 
Skipitį jterstatė kun. J. Matutis.

A . ....................... . * . . i

simais, būtent, (1) Lietuvos senelių. Vežė juos uždarę į pre- 
byla; ir (2) Displaced Persons kinius geležinkelių vagonus, ir 
(Dievo paukšteliai. Tremtiniai, pjnnaisias 3 dienas nedavė nė 
Išvietinti Lietuviai) vakarinėje valgyti, nė gerti. Prasidėjus ka- 
Eurojtoje. Pirmuoju klausimu, ruj su Vokiečiais daug šimtų 
kalbėtojas papasakojo apie Lie- lietuvių bolševikai sušaudė arba 
tuvos valstybės atkūrimą 1918 kaip kitaip nukankino.
metais, pažymėdamas, kad Lie-j Dabar ir gi bolševikai tebelai-

SAKYKIM

LINKSMŲ
KALĖDŲ

,dien augo jų skaičius, vi- ■ . , „ •<. i»»i -- • Columbus Hospital na-sur nese palaimą, surami- 1
nimą ir pagalbą nelaimin
giems.

; Šv. Cabrini savo duk
roms buvo tikra motina, 
magistrą ir kilnių darbų į- 
kvėpėja. Ji tiesiog stebuk-

L, klebonas Stukas yra jauniausias radio sijos jungą, būtent, 1812, 1831, miškus ir partizaniškai kovoja 
įžymus visuomenininkas ir į programos vedėjas ir kalbėto- 1963 ir 1905 m- ir tik Pirmojo su Sovietų Rusijos prispaudė- 

Lietuviai tiki, kad demo- 
, kurio prie- 

principai, davė pagrindą atsta- šakyje stovi Amerika, grąžins 
ir nepriklauso-

muose Chicago išskrido stambuS katalikiškų įstai- jas. Jis yra karo veteranas. Jo Pasaulinio karo metu, Amerikos jais. Lietuviai tiki
i Dangų pas savo Numylė- ~’paČ sPaudos rėmė jas,: adresas: 429 Walnut St., New- prezidento Wilsono paskelbtieji kratiškas pasaulis,

i tini Prieš 30 metų buvo &ruodžio 22 dieną Š. m. mi- ark, N. J. principai, davė pagrindą atsta- šakyje stovi Amer
; išpranašavusi savo mirties nės savo 45 met4 kuniSa-' Dailės Mylėtojas. tyti Nepriklausomą Lietuvą, Lietuvai laisvę ir

ELEKTRIŠKAI

Stalo Lempa Kvietkuota 
fajanso koja. $9.95. Lemputė 
ekstra. Stalo lempos nuo 
$9.95 iki $24.95. Lemputės 
ekstra.

Westir>ghouse Se!ect-O-Ray
Saulinė ar šiliminė lerr.pa 
bet kuri reikalui esant. 

Gali būt pakeista j Stalavą 
?.Iodelj. $44.95

Kavos Virdulys iš General 
Electric Kava daroma
stikle yra geriausia. Šis Ka
vos Virdulys kontroliuojasi 
pats. Telpa 8 puodukai, 
visu kaitintuvu. $16.78.

Tų prietaisų nedaug
•

Kainos gali keistis

Klauskite Savo

Su

Artimiausioj

Edison 
Shop

★

BOSTON EDISON COMPANT

nors ir ne visose jos žemėse. ! mybę.
i 1920 metų, liepos 12 d.. So- Išvietintų žmonių (Displaced 
vietų Rusija pasirašė sutartį su persons) klausimu kalbėtojas 
Lietuva, pagal kurią Rusija at- pavaizdavo lietuvių gyvenimą 

Jo- sisakė visiems amžiams nuo vakarinėje Europoje. Ačiū ame- 
p. Lietuvos, pripažindama jai vi- 

sekmadienį,;Rose Marxo namuose. Palaido- sai nepriklausomybę. Bet 1939 
Pamokslą i tas iškilmingai iš Šv. Juozapo m., spalių 10 d., Sov. Rusija

, Water- privertė Lietuvą pasirašyti su- 
Tikisi, kad dalyvaus*3111'?'’ Conn., Kalvarijos kapuo- tartį, pagal kurią Lietuva turė

jo įsileisti į savo teritoriją 
25,000 sovietų Rusijos kariuo-

vimo ir 35 metų klebonavi- i
Daug stebuklų įvyko per'"10 sukaktis, taip gi sueina! 

kurie igo-ar_ 7 metai kaip pakeltas Pre- 
sino jos šventumą. patu’ , , .

' 1938 m. rugpiūčio 6 d. L Šias sukaktis Gerb. Pre-^
Pijus XI ją i- • • šv, mišiomis i

1946 m. lieDOs 7 d. Pijus £ruodzi° 22 d.pasakys svečias misijonie-: tetuvių par. bažnyčios, 
i pilie I-a Conn LTqlxrar*i irve

1887 m. jau buvo pasi- ir vyskupas.’ Giedos' M?, se
.n<n.=. vvPt. , K.n,la - M susirinkę fv.,tropolitan Operos žvaigž- ’ ...............

Petro Bazilikoje toje dan- de’ P- Ona KaskaS (Kat- dukterų Rose Marxo, tris sūnūs menes, tačiau ir šioje sutartyje 
giškos garbės dienoje. Vi-'kauskaitė?’ kuri pirmiau- — Augustiną, Alfonsą, gyv. Rusija pasižadėjo nesikišti į 
sas pasaulis nustebo ir lai- ®^a Pradėj° giedoti, 

kad ir A- klausydama prie parapijos 
choro, Švč. Trejybės par.

V V J • ** A K- O A ik LA •* • v . •
lingai nugalėjo visas kliu- ^0S įtarimą, Ls ta,„ SinO 1OS Sveti

SEYMOUR, CONN.

tis. Aiškiai pasireiškė Die
vo tarpininkavimas jos 
darbe. Viršgamtinės švie
sos vedama, <_ 
kraštus, vardan Jėzaus 
Širdies prašė ir apturėjo, j — - - •

rėdė, ir Popiežius Leonas . ... :
Xin ją pasiuntė į Ameri- 8lskos 8a,rbes die"°Je- Y1'! 
!ką, sakydamas: “Ne į Ry- 
Itus, bet į Vakarus eikite ir min0, t .
Iten rasite užtektinai dar-!a’ kaityto” dekret0 ba™vėloje.
[bo”. Tai buvo Dievo bal- Fo. Paskait>^° dekreto, _
kas ir reikėjo io klausvti Pnes V1S’^ akis’ ^papras- 1 . - -
! J J J tos šviesos apsuptas, pasi-[d-_ Ambotą ir Imkime 11-

rodė šventosios paveikslas. g*aus*Ų metų;___________
Begalinio džiaugsmo ban
ga užliejo visų širdis, su
jaudinant iki ašarų.

Sidabriniai trimitai aidė
jo, vargonai gaudė, pa
sklydo angeliški balsai, 
giedodami padėkos himną 
“Te Deum”.

Motinos Cabrini kanoni
zacija yra pasaulinės reik
šmės, nes primena Dievo .................... a_. v.. • • * i- Digimiene. Vakaro vedeja buvoir artimo meilę, vienintele . „ J i
dorybe, kuri gali išgelbeti 
pasaulį. Ne’aimingas šių 
dienų pasaulis yra kvie
čiamas pastebėti paslaptį, 
kuri glūdėjo tos silpnos 
vienuolės sieloje: Deganti 

i Dievo meilė ir heroiškas 
pasišventimas dėl visų 
žmonių. I, . . _ .

šventoji Pranciška Cab-;,aimmgų Nau™ metų' 
rini, Amerikos Apaštale, i 
laisvės pioniere, pasiauko
jimo simobole, pasaulio 
taikos auka, melskis už 
mus.

Kun. B. Mikalauskas.1

I

ėjo į tolimus la,™ir”tąjaj
paske’bė Pa- latas minės iškilmingomis;nas Kreiva.

XII paskelbė šventąja.
Tūkstančiai širdžių, per- rius-

į Vieną kartą regėjo sapne 
'plačiausius laukus ir gir- 
'dėjo balsą, kuris jai sakė: 
“Matai, visa ta žemė yra 
skirta tau, tu turi ją dirb- 

jti ir prižiūrėti su dideliu
i rūpestingumu, kad atneštų: 
gerų ir gausių vaisių.” 

1889 m. kovo 31 d. atvy
ko į New York. Neturėjo 

!kur prisiglausti, net pats 
1 Arkivyskupas buvo prie
šingas ir liepė grįžti iš kur 

' atvažiavusi, bet Pranciš
ka, pilna gyvo tikėjimo, 

į tuojau atsakė: “Čia mane 
i atsuntė Popiežius ir čia pa- 
’siliksiu”.
’ Po kelių dienų Arkivys
kupas leido apsigyventi 
viename vargingame pože- 

Imyje. Po metų laiko jau 
buvo atidaryti našlaičiams ‘ 
namai ir novicijatas ant 

į gražios West Park kalvu- 
(tės prie Hudson upės. Pir
mas pasėtas grūdelis augo 
ir dauginosi stebuklingu 
būdu visoje Amerikoje ir 
kitur: Argentinoje, Brazi-i 
Ii joje, Anglijoje, Ispanijoj 
je ir Italijoje. Jos širdis, į 

. gailestingumo meile de- 
Įganti, nežinojo ribų. Įkūrė i 
i 67 namus, kuriuose tei-kia-

Prašome visų rinkti vartotus 
[pašto ženklus ir nukirpus dai- 
piai nuo vokų siųsti Misijų 
! bui adresu:

Marianapolis CoIIege 
Thompson, Conn.

Šiuo savo kilniu darbu pagel- 
bėsite misijonieriams.

I

I 
I

Juozas Kas'mskas 
Ine. 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

GO2 VVashington Blvd. 
BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595 

Limosinai dėl visokių reikalų. 
Patarnavimas Dieną ir Naktį.

pri-

Sveikiname Prelatą Joną

Gruodžio 2 d. š. m. mirė 
savo dukters

Paliko dideliame nuliūdime

New Yorke, ir Juozą, gyv. Wa- 
terbury, Conn.

A. a. Jonas Breiva buvo ilga- Lietuvą, 
mėtis “Darbininko" skaitytojas vertė Lietuvos vyriausybę ir į- 
ir rėmėjas. Jis ir sirgdamas vedė bolševikišką santvarką ir 
skaitė “Darbininką" su dideliu įstatymus. Bolševikų valdymas 
pasitenkinimu. Lietuvoje pasižymėjęs nepapra-

Lietuvos
i 1940 m., birželio 15 d., užpuolė

vidaus reikalus. Bet

okupavo ją, tuoj nu-

rikiečių, anglų ir prancūzų glo
bai ir ačiū UNRRA ir BALF 
paramai, lietuviai “displaced 
persons” gyvena pakenčiamai. 
Jų švietimas būtų visai geras, 
tiktai trūksta knygų. Galėtų 
knygų atsispausdinti, bet netu
ri popierio. Prakalba užsitęsė 
virš dviejų valandų.

AMERICAN 
REDCROSS

!

Ražaitis, kun. Juozas Dilionis ir 
Moterų Sąjungos choro vedėja 
komp. Aleksandras J. Aleksis.

I Vakarienės rengimo komisija: 
Marijona Šambarienė, Ona Šmo- 
tienė. Matilda Beikerienė, Vero
nika Žukauskienė ir Stepania 
Dumšienė. Joms padėjo, Alice 
Jonikienė. Kalėdų dieduko (San
ta Claus) rolėje buvo. Marcela

Marijona Fortier.
i Moterų Sąjungos Conn. aps
kričio pirmininkė, p-lė Julia Ja
nušonytė, New Britain, Conn. 
prisiuntė Kalėdų ir naujų metų 
linkėjimus. Ačiū už nuoširdžius 
linkėjimus p-lei J. Janušonytei. 
Mes 43 kp. narės ir gi linkime 
Tamstai linksmų šv. Kalėdų ir 

N. T.

Automatiškas
ŠILUMOS

DUODA
TAMSTAI...

au daugelis metų kaip 175.000 Sei
mų leidžia New England Coke aprū
pinti jų namų apšildymą.

Dabar Tamsta gali pasinaudoti pa
gerintu apšildymu kaip tūkstančiai da
ro, su Naujos Anglijos Coke Automa
tišku šilumos Regulatoriumi, sutaupy
si laiką ir pinigų. Tiktai pirito pajudi-

1

į Gruodžio 5 dieną įvyko Mote
rų Sąjungos 43 kuopos susirin- 

- kimas. p. Stepanaija Sapranie- 
nė išrinkta pirmininke. Kitos 

į valdybos narės yra šios: vice 
7 pirm. p. Marcelė Digimienė; p.

Stepanija Dumšienė. prot. rašt.; 
į p. Anelė Meškunienė, fin. rašt.;
p. Joana Gluodenienė, ižd.; p. 
Ona šmotienė, maršalka; p. A- 

Kun. ! 
i
i

Kuopa turėjo Kalėdinį paren-1 
girną su gražia programa. Su-! 
ruošė pp. Ona Šmotienė, Stepą- ■ 
nija Dumšienė, Marijona Šam-. 
barienė ir Veronika Žukauskie-' 
nė. į

WATERBURY, CONN.
Sąjungiečiu Vakarienė

Gruodžio 15 d., po pietų. Šv.
Juozapo parap. senos mokyklos Iena Totilienė, spaudos.
patal{K>se įvyko Moterų Sąjun- Vincas Ražaitis yra dvasios va- 

į gos 43 kp. draugiška vakarienė das.
— Christmas Party.

j Erdviame kambaryje stovėjo 
i keturi ilgi stalai, kurie buvo pa- 
1 puošti Kalėdų spalvomis ir ap- 
į dėti įvairiais lietuviškais val
giais ir gėrimais. Raudonų žva- 

j kių mirgėjimas tartum ragino' 
svečius gerti ir valgyti. Visi; 
svečiai sužiuro kuomet duryse 
pasirodė Kalėdų diedukas su 
Kalėdinėmis dovanomis. Jis ap- 

! dovanojęs visus, iškeliavo to
liau. Buvo daug kalbų ir juokų. 

| nes kiekvienas dalyvis buvo pa
kviestas ką nors pasakyti.

Vakarienėj dalyvavo šie gar- Į pats, radio programos dirakto- 
bės svečiai: klebonas kun. Juo- rius p. Jokūbas Stukas.
zas Valantiejus, kun. Vincasl Programą pradėjo Amerikos*

ELIZABETN.N.J.
Sėkmingas Koncertas

Lapkričio 17 d. įvyko Jokūbo 
Stuko Lietuvių radio — Rūtos 
klubo ir choro koncertas ir ba
lius, kuris buvo šaunus ir sek- 

! mingas. Programos vedėju buvo

•k
J

K t >■k- ------ s
D %

nimas virSutiniame kambaryje nustato 
Šildytuvo duris ir kaminą rūsyje... 
automatiikai palaiko patogią, sveiką 
temperatūrą visą dieną.

Ir Tamstai patiks kuro sutaupymas, 
kurį Tamstą gausi su Automatišku ši
lumos Regulatorium. Dėl pilnų infor
macijų paraSyk mums Šiandien.

REGULATORIUS

• didesnis patogumas... nereiks 
bėgti ii viriau* j rūsį ir atgal, 
kad nustatyti dūmtraukius ir pe
čiaus duris.
• Pastovi temperatūra... sveika
tos apsaugojimas
'• kūro sutaupymas... sustabdo 
aikvojimą kūro... panaikina per- 
šildymą ir nedatildymą.
• nebrangus... lengvai įdedamas, 
pasiimk su savim persikeldamas 
kitur gyventi.

New Engund Coke
290 STUART STRIKT; BOSTON X 
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