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Gerb. Skaitytojų Dėmesiui

Artinasi Kalėdų šventės. 
Perkate ir pirksite dova
nas savo artimiesiems ir 
mylimiesiems. Geriausia ir 
brangiausia dovana šiais 
laikais geras, įdomus ir di
delis laikraštis, kuris pa
duoda įvairių žinių iš viso 
pasaulio, o ypač iš tėvy
nės Lietuvos. Tokiu laik
raščiu yra “Darbininkas”, 
išeinantis du kart į savai
tę, 8 puslapių, iliustruotas 
gražiais iš Lietuvos pa
veikslais. Prenumeratos 
kaina metams tik $3.00; 
pusei metų $1.50.

Dabar yra geriausias lai
kas užrašyti “Darbininką” 
visiems tiems, kurie jo ne
turi. Siųskite $3.00 adresu:
Darbininkas, 366 West Į 
Broadway, So. Boston. 
Mass. ir Kalėdinis “Darbi
ninko” numeris, kuris išeis 
24 puslapių, pasieks jūsų 
mylimųjų ir artimųjų na
mus. Jie džiaugsis ir jums 
dėkos už tokią dovaną per 
visus metus.
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Šv. Tėvas Meldėsi Už Taiką

Vatikanas, gruodžio 11 d. 
■— Pereitą penktadienį Šv. 
i Tėvas Popiežius Pijus XII 
‘ lankėsi Santa Maria Mag- 
įgiore bazilikoj, kur per 15 
minutų karštai meldėsi dėl 
taikos grąžinimo pasau- 

1 liui. Bazilika buvo pilna 
j tikinčiųjų.
į Popiežius kvietė pasaulio 
i kariaujančias valstybes 
' nors Kalėdų metu per
braukti mūšius, bet Angli- 
Į ja ir Prancūzija nepripaži- 
ino Popiežiaus kvietimo. ._____

Suomiai Atmušė Sovietų 
Puolimą

Helsinki, Suomija, gruo- 
11 d. — Pranešama, 
žiaurūs mūšiai suo- 

su raudonaisiais ru- 
eina visuose frontuo- 

i, nes karei-

Komunistai Skelbia Karą 
Socialistams

Prancūzijos parlamento 
narys komunistas Flori- 
mond Bonte susipešė su 
socialistais. “Laisvė” rašo, 
kad Bonte “apstumdytas, 
išmestas iš parlamento, 
suareštuotas ir įkištas į 
kalėjimą”.

Lietuvių komunistų laik
raštis parašė šitokį grasi
nimą:

“Šito incidento istorija 
neužmirš, ypatingai jo ne
užmirš komunistai. Jie 
gaus progą socialistams 
mušeikoms tinkamai atsi
mokėti”.

Vadinasi, komunistai 
skelbia karą socialistams. 
Bet Prancūzijoje komunis-

džlo 
kad 
mių 
sais 

Įse. Kova sunk 
viai turi klampoti iki kelių 
sniege. Smarkiausi mūšiai 

i eina Arktiko rate. Sovietų 
raudonarmiečiai, matyt, 

' nori perkirsti Suomiją į 
dvi dalis, kaip kad yra pa
daręs Hitleris su Lenkija.

Suomiai bombardavo ru
sų traukinį, kuriuo vežė 
kareivius, Karelijoj. Sako
ma, suomiai sunaikino ru
sų artileriją, ginkluotus 
tankus ir sunkvežimius. 
Nepaprastai dideli šalčiai 
ir gilus sniegas apsunkino 
rusų briovimąsi į Suomiją. . 
Suomiai sako, kad nuo 
pradžios karo žuvo dau
giau kaip 25,000 raudon
armiečių. Raudonarmie
čiai pradžioje karo panau
dojo naują būdą pulti savo 
priešą, būtent, iš orlaivių1 

; oaleido šimtus ginkluotų'
tams ne taip lengva ka-j kareivių su parašiutais, 
riauti. Pradėję karą, jie vi- bet nusileidusius kareivius
si atsidurtų kalėjime. 
Greičiausia komunistai 
mano atsilyginti socialis
tams Rusijoje.

Vilniaus Kraštui Remti 
Komitetas įsikūrė Lietu
vių Labdaros Draugijos 
namuose, adresas: Vilnius, 
Didžioji Gatvė, Nr. 12.

suomiai šakėmis, kastu
vais ir kitokiais ginklais 
nužudė. Gilus sniegas suo
mių nesusilpnino. Jie pa
šliūžomis laksto po sniegą 
ir puola raudonarmiečius. 
Jų geriausias ginklas, tai 
rankinis durtuvas, kuriuo 
žudo užpuolikus raudonar
miečius.

Suomija Atsišaukia Į Visą Pasauli

DARBININKAS
Lithuanian Semi-tVeekly 

Newspaper 
Published every 

TUESDAY and FRIDĄ Y 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

t-

*

-«

TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Mūsų kariuomenės žygio į Vilnių vaizdai. Viršuje, kairėje — piaunama ant kelio į Vilnių užtvara, skyrusi Lietuvą į dvi dalis. To
liau stovi kariuomenės vadas b. gen. Raštikis ir Vilniaus rinktinės vadas div. gen. V. Vitkauskas. Dešinėje — pirmieji kariuomenės bū
riai pereina buv. adm. liniją. Apačioje, kairėje: div. štabo viršininkas gen. št. pulk. Sprangauskas prie buv. adm. linijos kelio užtvaros 
kalbasi su sovietų karininkais, apsvarstydam i su mūsų kariuomenės įžygiavimu į Vilniją susietus reikalus. Viduryje — mūsų tanki- 
ninkai prie buv. adm. linijos lauika įsakymo išvykti keliu į Vilnių. Dešinėje — mergaitės išlydėdamos karius į Lietuvos sostinę papuo
šia juos gėlėmis.

AREŠTAVO DAR VIENĄ 
RAUDONŲJŲ VADĄ

m., kad gauti pasą, kurį 
panaudojo važiuodamas į 
Rusiją.

Kaip žinome, yra areš
tuoti ir laukia teismo EarI 
Browder. komunistų par
tijos generalis sekretorius, 
ir Robert William IViener.

I

Meksikos Senatoriai Smer
kia Komunistus Tautų Sąjunga Ruošia Griežtą 

Pasmerkimą Sovietų Rusijai
Geneva, gruodžio 11 d.— kimo sovietų Rusija norė- 

Kaip jau buvo rašyta. Šuo- tų pati išsibraukti, tai ji 
mija įteikė Tautų Sąjun-'turi duoti notą, kuri įsiga- 
gai skundą prieš sovietų lioja tik po dviejų metų.

Helsinki, Suomija, gruo-l są ką tik civilizuotas pa- 
džio 11 d. — Suomija atsi- saulis laiko šventu”, sako 
aukė į visą civilizuotą pa-, suomiai savo atsišaukime, 
šaulį, kad jai duotų skubo- j Suomiai ka(J civį.
tą pagalbą prieš jsibnove- n kuris
liūs rusus, kurių briovimą- reiškia už‘uojautą> nepa. 

liks jų vienų kovoti su už
puolikais rusais, bet ateis 
ginkluota pagalba sutriuš
kinti užpuolikus. Suomiai 
giną ne tik savo šalį, bet 
visą Vakarinės Europos 

'i civilizaciją.

si per vienuoliką dienų 
suomiai atlaikė. Atsišauki
mą paruošė formoje prok
lamacijos Suomijos parla
mentas, kuris buvo trans
liuojamas per radio, bet 
mažai kas galėjo girdėti. 
Sakoma, kad Rusijos radio 
stotis trukdė. Atsišaukime 
sako, kad suomiai visada 
stengėsi dirbti bendrai su 
kitomis tautomis, ir nieko 
daugiau nenorėjo, kaip 
taikos. Šiandien ji esą bru
taliai užpulta rytinio kai
myno be jokios priežas
ties Suomiai kovoją dėl 
savo nepriklausomybės, 
laisvės ir savo namų. “Mes 
giname savo tėvynę, savo 
demokratinį rėžimą, savo 
religiją, savo namus, ir vi-

Ispanijoje Kaliniai 
Paleidžiami

New York, gruodžio 11 d. joje, ir tapo piliečiu 1911 
— Šiomis dienomis arešta
vo Nicholas Dozenberg, 
gyv. mažame miestelyj 
Bend, Oregon. komunistų 
partijos įsteigėją Jung. 
Valstybėse. Dozenberg 
kaltinamas pasportų fa- 
brikavime. Federalės val
džios prisaikintųjų teis- komunistų partijos finan- 
mas (Grand Jury) rado sų sekretorius. 
Dozenberką kaltu. Tai jau Vadinasi, komunistu par- 
trecias komunistas arės- . • • 
tuotas ir kaltinamas pas- iįje byloTe' 
portų fabrikavime ir falsi
fikavime.

Jung. Valstybių proku- d^rblesTomiteto't yrinė- 
roras praneša, kad kaltini- 
muose yra ir daugiau as- ‘ 
menų, surištų su nusikal- 
timais, bet kol kas jų var
dų neskelbia.

Sakoma, kad daug nusi
kaltimų padaryta 
čiant Abraham ____
brigados gelbėti raudonie- kaltinamųjų 
siems Ispanijoje.

Dozenberg buvo prista
tytas Jung. Valstybių ko- 
misijonieriui, kuris nus
tatė jam kauciją $50,000. 
00. Dozenberg bus prista
tytas į New Yorką, kur 
kartu su kitais bus teisia
mas už padirbinėjimą, iš- vai. Vienas laivas nusken- 
davimą ir naudojimą ne- do, kada susimušė su ki- _ - — —' X • 1 • • • “ 1 *

tijos tūzai įvelti krimina- 
, iš kurios išsi

sukti jiems bus nelengva, 
nes Browder pats yra liū-

Maxico City, gruodžio 11 
d. — Dauguma Meksikos 
senato senatorių įteikė pe
ticiją prezidentui Carde- 
nas. kad jis prašalintų pa
vojinguosius komunistus 

■iš valdiškų vietų.
Meksikoje prieš komu- Rusiją dėl ginklų užpuoli- 

nistus kilo organizacijos 
ir pavieniai asmenys, kada 
sovietų Rusija užpuolė 
Suomiją.

Senatoriai griežtai rei
kalauja. kad prez. Carde- 
nas pasmerktų Rusiją už 
tai. kad ji užpuolė Suomi
ją-

jime anti - amerikoninės 
veiklos, kad jis vykęs į Ru
siją su pasais, išduotais 
kitų vardais.

Browderio byla gal būti 
siun- ’ prasidės grodžio 18 d. Ga- 

Lincoln iimas dalykas, kad ir kitų 
’ į raudonųjų 

partijos vadu bylos prasi
dės tuo pačiu laiku.

Vėl Nuskandino Du Laivu

Leningradas Tamsoje
Maskva, Rusija, gruo

džio 11 d. — Leningradas, 
Rusijos artimiausias uos
to miestas prie Suomijos 
rubcžiaus, naktimis visai 
neturi šviesų nuo pat karo 
pradžios. Ligoninės perpil
dytos sužeistaisiais. Mies
te padidėjo vagyščių ir a- 
piplėšimų skaičius.

mo. Tautų Sąjungos na
riai. valstybių atstovai pa-i 
siskirstė nuomonėmis. Pie
tinės ir centralinės Ameri-. 
kos valstybės yra griežtai 
nusiteikusios sovietų Ru
siją išbraukti iš Tautų Są
jungos, o kaikurios Euro
pos valstybės laikosi nuo
monės, kad tik griežtai 
pasmerkti sovietų Rusiją 
dėl užpuolimo Suomijos ir 
visais galimais 
priemonėmis 
Suomijai nuo 
apsiginti.

Galimas dalykas, kad 
Tautų Sąjunga neišmes 
sovietų Sąjungos, nes esą 
nebūtų jokios naudos Šuo-' 
mijai. Be to. pati Suomija 
to nereikalauja.

Suomijos skundas grei
čiausia bus svarstomas 
antradienį, gruodžio 12 d.

Sakoma, kad sovietų dik
tatoriui Stalinui bus skau
desnis botagas griežtas vi
sų Tautų Sąjungos nariu taip pat svarsto duoti pa- 
pasmerkimas. kaip išbrau- galbą Norvegijai, kaimy- 
kimas. Jeigu po to pasmer- ninei Suomijos valstybei.

Jung. Valstybės Duoda 
S10,000,000 Kredito 

Suomijai

būdais ir 
pagelbėti 
užpuoliko

Madridas, gruodžio 11,— 
Ispanijos vyriausybė pa
leido iš kalėjimų daugiau, 
kaip 5,000 kalinių, kurie 
karo metu buvo suimti. Ki
tiems. kurie atrasti kaltais 
žmogžudybėmis karo me- tikrų pasportų. Dozenberg tais laivais jūros pakraš 
tu, Franco pakeitė ir su- yra gyvenęs VVashington, tyje, o kitas — plaukęs į 
mažino jų bausmę.

Londonas, gruodžio 11 d.i 
— Pereitos savaitės pabai- 
boje vėl nuskendo du lai-

Nieko Nauja Vakariniame 
Fronte

■ ii?

D. C. Gimęs Rygoje, Latvi-Į Belgiją.

Paryžius, gruodžio 11 d. 
— Vakariniame fronte 
prie Rhine ir Moselle upių 
nieko nauja. Prancūzai ir 
vokiečiai patruliuoja ru- 
bežių, bet mūšių nėra.

VVashington. D. C., gruo
džio 11 d. — Jung. Valsty
bių valdžia padarė pirmą 
materialį žygį pagelbėti 
Suomijai, kuri yra vienin
telė Europos valstybių mo
kanti savo skolas. Suomi
ja gauna $10.000.000 kre
dito. už kuriuos ji gali pir
kti įvairių produktų ir ga
miniu Jung. Valstybėse. 
Šis kreditas pagelbės Suo
mijai kovoti su sovietų 
Rusija, kuri ne tik ginklu 
ją terioja. bet taip pat už
dėjo blokadą, kad ją badu 
numarinti.

Kadangi blokada nesie
kia Skandinavijos šalių, 
tai Suomija gali importuo- 
tis reikalingų produktų ir 
gaminių per tas šalis.

Jung. Valstybių valdžia
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ĮVAIRIOS ŽINIOS Fordo Kompanija Turi Grą
žinti Darban Atleistus 

Darbininkus
Suomiai Atsiėmė Miesteli

Mandžiuko Lietuviai Vokietija Gelbsti Suomijai

RUSIJOS IMPERIALIZMĄ
I-Paėmė Daug Raudonarmiečių 

Į Nelaisvę
iĮ
I
I
I

sulato bendradarbio kūnas 
rastas naktiniuose drabu
žiuose. Policija spėja, kad 
Engelberg nužudytas kū
ju ar kirviu po smarkios 
kovos. Namuose rado daug 
maisto ir vyno, kurio vie
nam žmogui užtektų me
tam. Medikalis gydytojas 

_______v__ _____ t i sako, kad Engelberg nužu- 
rytinėje Londono dalyje į- * dytas kada jis miegojo lo- 
vyko bažnyčiose pamaldos voje. Policija ieško vyro, 
ir svetainėse susirinkimai.' 
Laike pamaldų Katalikų 
Bažnyčios Kardinolas, ku
ris globoja apie 2,500,000 
katalikų, griežtai pasmer
kė sovietų Rusijos impe
rializmą.

Visoje šalyje reiškiama 
i simpatiją Suomijai, 
į • ' ___________

Nužudė Vokietijos Konsula
to Bendradarbį Hew Yorite

Londonas, gruodžio 11 d. 
— Ligšiol Vokietijos nacių 
diktatorius Hitleris buvo 
skaitomas viešas priešas 
pirmo laipsnio, bet dabar 
su juo pradėjo lenktynes 
Juozas Stalinas, sovietų 
diktatorius. Kada suomiai 
minėjo savo šalies nepri
klausomybės sukaktį tai

VVashington, D. C., gruo
džio 11 d — National La- 

j bor Relations Board įsakė 
Fordo kompanijai pripa-

I

kaunąs. gruodžio 11 d.— 
Mandžiuko lietuvių koloni
ja negausi, prieš 10 metų 
ji priskaitydavo gal apie 
5.000 asmenų lietuvių ir 
žydų tautybių. Dabar ji donarmiečius. Sovietų Ru- 
žymiai sumažėjo, daug iš- sijos spauda smerkia Vo- 
vyko kitur, vienok ten nė
ra susiskaldymo, nežiūrint 
pažiūrų ir tautybių, visi 
Lietuvos reikalais eina iš
vien. Kiekvienas įvykis 
Lietuvoje tuojau randa at
garsį Charbine ir stambios cius su sovietais. Sakoma 
aukos siunčiamos tėvynei kad nuo pradžios 
paremti. Rusijos - Suomijos

Sužinojusi apie Vilniaus Vokietija nėra pasiuntusi 
grįžimą Lietuvai, Charbi- nė vieno ginklo, nė amuni- 
no lietuvių kolonija tinka- vijos Suomijai, ir ne tik 
mai jį paminėjo ir sudėjo nėra pasiuntusi, bet ne- 
100.000 litų (apie 17.000 praleido nė iš kitų šalių 
dol.) Lietuvos Universite- siunčiamų ginklų ar orlai- 
te Vilniuje stipendijų fon- vių per Vokietiją, 
dui. --------------

Londonas, gruodžio 11 d. 
— Pranešama, kad Vokie
tija pasiuntė ginklų ir a- 
municijos Suomijai varto
jimui prieš sovietų rau-

Komunistai Esu Paruošti 
Istoriniam Įvykiui

Vokietija Siekia TaikosStockholm, Švedija, — 
žinti United Automobile Gruodžio 11 d. — Iš Hel- 
\Vorkers of America uniją sinki praneša, kad suomiai 
Long Beach (Cal.) dirbtu- smarkiai sumušė raudon- 
vėse ir grąžinti darban 275 ar miečius prie Ladoga e- 
darbininkus, kurie buvo žero. atsiėmė miestelį Suo- 
atleisti nuo dar bų 1938 m. 
dėl streiko. Fordo kompa
nija tokiu NLRB sprendi
mu baisiai nepatenkinta,

i bet turi jį išpildyti.
Jeigu darbininkai laiky

tųsi vieningai, tai jie viso- 
i se dir btuvėse laimėtų ko-
vą.

i

kietiją.
Bet Vokietijos oficialė D. 

N. B. agentūra Londono 
žinias užginčija, ir sako, 
kad tokias žinias skleidžia 
tiksliai, kad sukiršinti na-

sovietų 
karo

Rusija įsako Rumunijai 
Taikytis

l
I Londonas, gruodžio 11 d.

— Kaikurios Europos sos
tinėse eina gandai, kad Vo- 

i kieti jos nacių diktatorius 
mussalmi ir paėmė daug t Hitleris siekia taikos per 
rusų į nelaisvę. ! Italiją.

Suomija laukia Tautų! 
Sąjungos akcijos prieš Ru-i 
siją. į 12 GetežMeKo Statys 

Bus Atidarytos

f

ii
kuris gyveno su Engelber- 
gu.

Italija Gelbsti Suomijai

Geneva, gruodžio 11 d.— 
Iš Italijos pranešama, kad 

Maskva, gruodžio 11, — Italijos armijos lakūnai 
partijos žur- nuvyko į Suomiją kartu 

Compa- su pasiųstais 50 karo orlai- 
smarkiai puola pre- vių iš Italijos. Sakoma, 

kad Italijos diktatorius

Komunistų 
nalas “Agitator’s 
nion” 
zidentą Rooseveltą ir “A- 
merikos imperializmą” ir Mussolini pažadėjęs tokią 
sako: “Amerikos komunis
tų partija yra aktyviai 
ruošiama išpildyti istorinį 
įvykį naujoje tarptautinė
je padėtyje”. Bet Stalino 
imperializmas pakorė A- 
merikos komunistus. Šiuo 
laiku jie yra bejėgiai. Jų 
vadai areštuojami, jų laik
raščiai bankrutuoja, jų 
buvusieji nariai ir pritarė
jai atsimeta. Jokių istori
nių įvykių jie dabar negali 
padaryti. ' 
laikraščio 
tik gudrus 
gyventojus 
Maskvos 
praneša, kad Rusijos žmo
nėms neleidžiama jokių ži
nių gauti apie karą. Jiems bėms nesą jokio reikalo — 
tik valdininkai sako, kad ekonominio, finansinio ar 
sovietų Rusijos kariuo- socialinio — įsivelti į karą, 
menė eina teikti pagalbą 
Suomijos gyventojams. 
.Jiems yra tikrinama, kad 
visose šalyse yra neapsa
komai vargu: Rusijoje esą 
geriausia... šiandien sovie- 
tija yra tikras melų ir 
gaudinėjimo malūnas.

pat pagalbą Suomijai prieš 
sovietų Rusiją, kokią jis 
yra suteikęs Ispanijai 
prieš raudonuosius.

Neįsivelti į Karų", 
Pataria Kennedy

Maskva, gruodžio 11. — 
Sovietų Rusijos laikraš
čiai įsako Rumunijai ge
ruoju susidėti su Rusija, 
kaip padarė Estija, Latvi
ja ir Lietuva, kitaip ji pa- 
jusianti sovietų galybę. 
Bet jei Rusija karo ginklu 
norėtų pavergtų Rumuni
ją. tikrai manoma, kad An
glija ir Prancūzija, tada 

Į stotų į karą prieš Staliną. 
Italija tikrai išeitų prieš 
Rusiją, nes jų pačių inte
resai būtų pavojuje. An
glija ir Prancūzija yra pa
žadėjusios militarinę pa
galbą Rumunijai, ir norė
dami lengvai galės duoti.

IJ 
i 
j_______ ______
viešojo naudingumo (pu- 
blic utilities) komisija

— pravedė tyrinėjimą ir iš- 
Karl J. Hambro iš Norve- sprendė, kad New York, 

Sąjungos New Haven ir Hartford 
i geležinkelio kompanija tu
ri atidaryti tuojau geležin
kelio stotis, kurias buvo 

< uždarius neva taupumo 
! sumetimais. Kompanija į- 
Į rodinėjo, kad stotis turėjo 
I uždaryti, nes jos davė mi
lijoninius nuostolius: ma- 

jžai žmonių važiavo trau- 
į kiniais iš tų stočių.

Komisijos sprendimu 
! kompanija nepatenkinta, 
prašė jos sprendimą atidė- 

_______ iti 40 dienų, kad per tą lai- 
Kaunas, gruodžio 8 d„ ką ji galėtų paruošti naujų 

Ministras Pirmininkas >>rody”>J dalk° atoty8 
Merkys Seime perskaitė itun ?utl. u^a‘7tos' ^0””' 
naujosios Vyriausybės de-!alJa daveo “ d,e"'i la'k* 
klaraciją, kurioje pabrėžė ®ausl° ,? d‘ Se*e^Įnkeho 
kad audringais karo lai- k°mPad!JJ turės ati aryti

Ragina Sulaikyti Rūstį 
Įsiveržimą

Geneva, gruodžio 11 d.

gijos, Tautų
naujai išrinktas preziden
tas, karštai ragina valsty
bių atstovus daryti ką ga
lima, kad sulaikytų sovie
tų raudonarmiečių verži
mąsi į Suomiją. Bet maža 
vilties, kad Tautų Sąjunga 

i ką nors galėtų padaryti, 
kad rusai klausytų Tautų 

: Sąjungos.

Naujosios Lietuvos Vyriau 
sybės Deklaracija

Massachusetts valstybės
INTRIGŲ PASAULIS

I

i

I

Surinko J. K-ya

Užk lauš tas tūlas duonkepys, 
kiek bakanelių duonos galima 
iškepti iš bačkos miltų, atsakė: 
vidutiniškai svarinių 
apie 270.

New York, gruodžio 7 — 
Vakar rastas gražiai į-į 
rengtuose namuose Brook- ’ 
lyne nužudytas Vokietijos 
konsulo bendradarbis (at- 
tache), Walter Engelberg, 
42 m. amžiaus.

Sakoma, kad nacių kon
sulato bendradarbis labai 
triukšmnigai gyveno. Daž-

i

bakanelių

tvirtino, 
kiekvieną

Toks Maskvos 
skelbimas yra 
būdas Rusijos 

raminti. Iš 
laikraštininkai

kais pagrindinis Vyriau-j 
sybės uždavinys išsaugoti 
tautos ir valstybės laisvę 
ir gyvybę. Tam Vyriausy
bė pasirinko Tautos vieny
bės konsolidacijos kelius ir 
seks valstybės santvarkos 
pagrindiniais dėsniais iš
dėstytais Valstybės Prezi
dento paskutinėje kalboje, 
tęsdama tautos ir valsty
bės stiprinimą ir skatinda
ma draugingus tarpvals- 

_ ___ juos
stalas tam’e institute buvo rems atkakliu savo teisių 
parengtas pirmą kartą. I- gy»imu ir stropiu sutartų 
niciatyvos tą stalą paruoš- prievolių \\kdymu. Vy
ti ėmėsi iš Lietuvos į Ame- nausybė rūpinsis gausin- 

I Sovietų Raudonarmiečiai atvykusi paviešėti kS
Nušalo Koia$ dona Kundrotaite. drauge laikNsi Ilto Pasto.vu^n4^ke2s

Boston. Mass.. gruodžio 
11 d. — Šiomis dienomis 
grįžo iš Anglijos Joseph 
P. Kennedy, ambasadorius 
Didžiajai Britanijai, kuris 
stipriai ragina, kad Jung. 
Valstybės neįsiveltų į Eu
ropos karą. Jis sako, kad 
“mums nėra vietos šiame 
kare. Bus ir taip blogai, 
kaip yra". Jung. Valsty-

Lietuviškas Stalas Tarptau
tiniame Bazare

72 geležinkelio stotis.

w ® #

“M. L.” rašo —
Tūlas mokslininkas 

kad reikia patenkinti
vaiko norą. Vieną rytą jo duk
tė paprašė vieton pusryčių pa
prasto kirmino. Laimingas tė- 

, vas pasinaudojo proga šiam 
dvasiniam bandymui ir atnešęs 
iš sodo kirminą padėjo jai ant 
lėkštės. Duktė paprašė išvirti. 
Tėvas išvirė. Tada nuoširdi mcr-

nai įvykdavo triukšmingi »aitė paprašė, kad ji norinti, 
kuriuose daly- jog pusę suvalgytų tėvas, o jai 

paliktų kitą pusę. Tėvas vargais 
negalais suvalgė, bet duktė, įsi
žiūrėjusi į tėvo miną, atsisakė 
suvalgyti kitą pusę, nes ji norė
jusi suvalgyti tą pusę, kurią su-

bankietai, 
vaudavę įtariami asmenys. 
Vieną kartą federalio biu
ro agentai pravedė tyrinė
jimą. Po to namai polici
jos prižiūrimi.

Nužudytojo nacių kon-‘valgė jos tėvas...

i

I

ap-

Nušalo Kojas

Byla Dėl Kyšių

Raudonie ji Giriasi 
Laimėjimu

gruo-Maskva. Rusija, 
džio 11 — Pr anešama, kad 
sovietų raudonarmiečiai 
sutriuškino svarbiausią 
Suomijos apsigynimo lini
ją Karelian sąsiaury j. ir 
briaunasi gilyn į šiaurę.

i New York — Tarptauti
nis institutas praėjusią 
savaitę (XI. 29. — XII. 2) 
suruošė VI prieškalėdinį 
bazarą — parodėlę. Šita
me bazare — parodoje sa
vo stalus turėjo — italai, 
kinai, indai, britų salos, 
lenkai, vengrai, švedai, lie
tuviai ir kt. Lietuviškas tybinius santykius

> <

i

I

niciatyvos tą stalą paruoš-

Helsinki, Suomija, gruo
džio 11 d. — Suomijos ar
mijos spokesmanas sako, 
kad tarp paimtųjų raudon
armiečių rusų į nelaisvę 

’ prie Ladoga ežero rado la- 
i bai daug su nušalusiomis 
kojomis. Raudonarmiečiai 
dėvi tokius prastus čeve-' 
rykus, kad jie neturi jo- 

i kios apsaugos nuo šalčio 
i kuris siekia 4 laipsnius že-' 
■ miau zero. Sovietų žinių a- 
gentūra tas žinias užgin- 

Ičija.

buvo rašyta. kad

county šerifas 
ir keli kiti. Dowd 
pat rezignavo ir

I

šu"j'aŪna'praMūįe Denile gamybą, rūpinsis biudžeto 
Margrv (kuri be prancūzu:pusiausvyra, mokesčių si- 
kalbos* dar kalba lietuviš^ stemos patobulinimu, dar- 
kai ir angliškai). Jos prie našumo padidinimu, 
stalo - parodėlės teikė pu- darbininkų gerbūvio ir 
blikai informacijų ir par- krašto kultūros kėlimu, 
davinėjo atvirukus su Lie- geresniu socialiniu aprupi- 
tuvos vaizdais. Tiek atski- "imu ir žemės ūkio kleste
ri eksponatai, tiek skonin- j‘mu. žemes reforma Vii- 

riaus krašte ir kitais rei
kalais, kiek sąlygos leis. 
Seimas deklaracijai prita
rė.

1940
CHRISTMAS CLUB

Now Open For Membership
SEVEN CLASSES JOIN EARLY

Brockton Savings Bank
North Main and Court Sts.

tuvos vaizdais. Tiek atski
ri
gai papuoštas stalas turė
jo didelį pasisekimą ir iš 
lankytojų susilaukė daug 

?°’l pagyrimų. Ypatingai dide
lį susidomėjimą sukėlė: 
gražūs tautiniai (Vilniaus; 
krašto) drabužiai, kuriuos 

'dėvėjo minėtos mergaitės.!
j', Į Parodėlėje buvo išdalinta 
p; gana daug informacinės 
;* literatūros apie Lietuvą.
i

d
• i — i • - —

-i; kardinolas Goma davė lai-i augę, pvz., įstojo vienas u- 
p kraščiui "Tablet” pasikal-l niversiteto į 

? bėjimą, kuriame pareiškė 
J

e.
į

f’

Miestų Statyba

I

“The Bank On The HiW”

LDS. Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

Šiuomi “Darbininko” vadovybė skelbia “Darbinin
ko” Vajų nuo gruodžio 15 dienos iki vasario 28,1940 m. 
Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1.50. | Lietuvą metinė prenu
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

Jau
Suffolk county aukštesnio 
teismo raštininkas John 
Patrick Connolly buvo kal
tinamas kyšių ėmime nuo 
darbininkų, kurie dirbo 
jo ofise. Kaltinė Boston 
Bar organizacija. John P. 
Connelly rezignavo.

Vėliau dėl kyšių ėmimo 
ir kitų darbelių įveltas 
Suffolk 
Dowd 
taip
dabar slapstosi. Suffolk 
county prokuroras Foley 
atnaujino dabar ir Connel
ly bylą. Grand Jury rado ’ 
pagrindo jį kaltinti. Taip-j 
gi kaltinamas ir tūlas Wil- 
liam T. Conway, kaipo 
Connelly tarpininkas. Co- 
nelly paleistas užstačius 
$2,500 kauciją, o Conwav 
— užstačius $5,000 kauci
ją. Abu kaltinamieji kal
tais neprisipažino. Teis
mas atidėtas iki gruodžio 
13 d.

Kaunas, gruodžio 7 d. —■ 
Šiais metais į Lietuvos 
miestų statybą įdėta 66 
milijonai litų.

Prasidėjo Baltijos Valstybių 
Santarvės Konferencija

KAS GIRDĖTI ISPANIJOJE
■ 1 ■ - 1 "■

(KSB) Ispanijos primas!nūs, kiti net jau visai su

profesorius, 
keletas karininkų. Šalia 
mokyklų reformos krikš
čionybės dvasioje, norima 
įsteigti ir kt. universitetą. 
Daug vilties dedama į gra
žiai beatgyjančią katalikų 

rūpestis — akciją. Yra pagrindo ma-

y 
kad Ispanijos katalikai be 
kitko dabar yra susirūpinę 
atstatyti sugriaut ą s i a s 
bažnyčias. Vyriausybė pa
gal išgalės pasiryžusi pa
dėti. Antras 
kaip susidaryti naujus ku- nyti, kad bus sudarytas 
nigų būrius vietoj sušau- konkordatas, 
dytų, 
dais. Yra daug stojančių į nustatyti Bažn. 
seminarijas ir į vienuoly- bes santykiai.

Puikus, Spalvuotas Su Dariaus Ir Girėno Paveikslais 
Sieninis Kalendorius Dykai!

Kas užsiprenumeruos ar atnaujins “Darbininko” 
prenumeratą vieniems metams vajaus laike, prisiųsda- 
mi $3.00 už prenumeratą ir 10c. persiuntimo lėšoms pa
dengti, tas gaus gražų su mūsų didvyrių - lakūnų pa
veikslais gražų sienini kalendorių.

I
Priminima? LOS Nariams—

Daugumos LDS narių metinė duoklė už organą 
“Darbininką” baigiasi su gruodžio mėnesiu. Taigi, la
bai prašome gerb. LDS narių sumokėti metines duok
les vajaus metu ir gauti sienini kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Talinas, gruodžio 7 d. čia 
prasidėjo Baltijos Valsty
bių Santarvės konferenci
ja, į kurią atvyko Lietuvos | 
delegacija vadovaujama 
Užsienių Reikalų Ministro 
Urbšio, Politikos Departa- i 
mento Direktoriaus Tu-1 
rausko, Ekonominio De
partamento Direktoriaus 
Norkaičio ir delegacijos 

j nario dr. Daukšos.
———

kuriuo nuo- 
ar virtusių invali- širdumo pagrindais bus 

valsty-

Atatinkamos įstaigos, 
dalyvaujant Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus ats
tovams, pradėjo registruo
ti Vilniuje esančius karo 
pabėgėlius. Vilniuje tokių 
esama apie 15,000 ir Vil
niaus krašte apie 10,000.

MH
t

ę 
J 

Duok Geresnę Šviesu Kalėdose^
CDuok geresnę šviesą naujausioje meto- $ 

doje — BETTER SIGHT Lamps. Jos taip yra 
padarytos, kad duoda geriausią šviesą akims į'į 
ir įvairiems darbams dirbti. Jį

Daugelis madų yra išstatyta pardavimui 
— cable, floor ir bridge lempų — jos visos y- 
ra garantuotos - užtikrintos, kad duos geriau
sią šviesą akims ir tikrą patarnavimą.

Pamatyk šias vertybes ir pasirink iš jų 
Kalėdoms dovanų, kad suteikus geresnę švie
są. Kainos labai prieinamos ir vertybės aukš
tos rūšies.

BROCKTON EDISON CO.
SS
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Stalino Ratai Užvažiavo Ant

Niekada, tur būt, netapo 
katalikų Bažnyčiai tikėji- 

Į mo ir gyvenimo santykių 
problema tokia aktuali, 
kaip mūsų laikais. Kas
dien, kas valandą mes jau
čiame vis gilesnę ir giles
nę prarają tarp tikėjimo ir 
gyvenimo. Jeigu nepavyks 
Bažnyčiai ją pašalinti grei
čiausiu laiku, krikščiony
bei gresia didelis pavojus. 
Kad dabarties krikščiony
bės būklė yra labai rimta, 

i rodo buvusio popiežiaus 
Pijaus XI apaštališkas su
sisielojimas katalikų ak- 

! cijaą arba pasauliečių a- 
paštalavimu, kurį jis vadi
na savo akies lėlyte. Visais 
amžiais lemiamuoju Baž- 

į nyčiai momentu pasaulie
čiai buvo kviečiami padėti 
restauruoti krikščionybę. 
Nuo jų geros valios, nuo 
jų sąmoningumo ir savo 
katalikiškų pareigų supra
timo pareidavo, ar krikš-

i

Prancūzijos žinių agentūra Havas prikaišioja 
Stalinui, kad jis nori pratęsti karą koilgiausiai tuo 
tikslu, kad kariaujančios valstybės nusilpnėtų, ir tuo
met komunizmas, niekuo nekliudomas, galės plačiai 
žygiuoti prie pasaulinės revoliucijos. Stalinas piktai 
atsakė, kad Havas agentūra meluoja. Tam įrodyti esą 
štai kokie faktai: pirmas, kad ne Vokietija puolė An
gliją ir Prancūziją, bet šios pastarosios puolė Vokieti
ją, ir tuo būdu britai ir prancūzai pasiėmė atsakomy- ^onyi^* pražysdavo pir- 
bę už dabartinį karą; ir — antras, kad karui jau prasi
dėjus, Vokietija siūlė taiką ir sovietai tam pritarė, nes 
sovietai tiki, kad trumpas karas pasitarnaus visų tau
tų ir valstybių gerovei. “Štai kokie yra faktai, — 
triumfaliai sušunka Stalinas — ir ką prieš juos pasta
tys pigūs Havaso Agentūros politikieriai?”

Taip, tai yra neva faktai, bet jie persilpni prieš 
vieną faktą, kurį Stalinas tiksliai pamiršo, gal many- n-ra ži teorjja> kurią 
damas, kad nieks jo nežino. Tas faktas tai paties Stali- o.alirna nriimti ir tikėti, 
no kalba, kurią pasakė savo Politbiūrui rugpiūčio 19.
Štai jo žodžiai:

“Jei mes pasirašytume sutartį su Anglija ir Pran
cūzija, tai Vokietija turės kaip nors susikalbėti su Va
karų Valstybėmis, kas būtų labai mums pavojinga. 
Jei, priešingai, mes priimsime Reicho pasiūlymą ben
drai su juo veikti, tai Vokietija nesivaržys sutriuškin
ti Lenkiją; tada Anglija ir Prancūzija savaime bus į- 
veltos į karą, kurs visiškai sunaikins Vakarų Europą. 
Gi mes laikydamiesi nuošaliai, galime laimingai laukti 
savo valandos... Jei Vokietija laimės, ji bus perdaug 
pailsusi su mumis- kariauti... Tovariščiai, būtinai rei
kia eiti prie to, kad kiltų karas tarp Vokietijos ir ang- 
lo-prancūzų bloko! Mes turime priimti Vokietijos pa
siūlymą ir elgtis taip, kad tas karas ko ilgiausiai te
sėtų”.

Stalinui be abejo nemalonu, kad jo planai išėjo 
aikštėn, bet jei tie žodžiai ir nebūtų buvę pasakyti, tai 
iš jo darbų pigu buvo spręsti, kad jis nori supiudyti 
visą pasaulį ir ant “kapitalistinių” valstybių griuvėsių 
statyti komunizmą. Puolimas nuveiktos Lenkijos ir 
terorizavimas Pabaltijo aiškiai parodė, kad vyliūgin- 
gas sovietų voždius pigiu būdu nori praplėsti imperia
listinės Rusijos ribas. Kol kas jam neįmanomai sekėsi, 
bet jo vežimas užvažiavo ant mažo kupsto — Suomi
jos. Čia staiga paaiškėjo, kad vien gąsdinimu ir propa
ganda nepaimsi — reikia įsivelti į tikra karą, kurs pa- 
mažėli pradeda atskleisti tariamo milžino silpnybes. 
Jau dabar pasėkos neperlinksmiausios: raudonoji ar
mija, kulkosvaidžiais varoma į ataką, kažkaip nepa
žengia. Vokiečiai pradeda šaipytis — iš džiaugsmo. A- 
pie kitas tautas nėr ką ir bekalbėti — visi džiūgauja, 
kad sovietų pajėgumo prestižas smunka ir smunka...

K.

mųjų amžių žiedais, ar ji 
ir toliau merdėjo. Ka
talikų akcijos svarbiausias 
uždavinys yra išmokyti 
katalikus krikščioniškai 
gyventi. Visi katalikai turi 
suprasti, kad krikščionybė

Nėra Pagrindo Pesimizmui

galima priimti ir tikėti, 
bet yra gyvenimas: visa, 
ką mes tikime, turime vyk
dyti gyvenime.

Turime daug tikinčiųjų 
žmonių. Katalikų Bažny
čia pagal krikšto metrikas 
jų priskaito per 380 mili
jonų. Jie visi tiki tą patį 
Kristų, jie visi lenkia gal
vas prieš Jo dievišką as
menybę, prieš Jo pasiau
kojimą, išmintį, idealizmą 
ir meilę. Jie visi pripažįsta 
Jo kilnąją Evangeliją, su 
didžiausiais Dievo ir arti
mo meilės įsakymais, su 
aštuoniais palaiminimais, 
kurie sudaro Jo karalys
tės konstituciją. Jie visi 
pakrikštytieji, visi save 
vadiną krikščionimis, visi 
vieno dangiško Tėvo vai
kai. Tai didelė masė, be
veik 1/5 dalis visos žmoni
jos, bet katalikai nedaro 
lemiamos įtakos gyveni
mui, jie nesukuria krikš
čioniško gyvenimo sti
liaus, krikščioniškos kul
tūros ir dorovės. Jei Kris
tus šiandien ateitų su kū
nu vėl į mūsų žemę. Jis ne
rastų pakeisto žemės vei
do, Jis pasigestų savo ka
ralystės. Su širdies skaus
mu Jis klaustų: “Kur ma
no karalystė? Kur teisin
gumas, taika ir artimo

(“Darbininko” Specialaus 
Korespondento Žinios iš 

Lietuvos)

tai kol kas dar yra neaiš
kumų... Komunistai pra
džioje buvo pakėlę galvas, 
bet mūsų policija su jais 
“apsidirbo” gana lengvai.

! užtrukę? Sveikiname! Wi- 
tamy! Valio!” pastarąjį šū
kį buvo išmokę visi vilnie
čiai, ir tie, kurie šiaip lie
tuvių kalba ligi šiol nė ne
manė interesuotis.

Lietuvių, vietinių lenkų, 
baltgudžių, žydų ir totorių 
tautybių vardu sveikinimo 
širdingas prakalbas pasa
kė jų centrinių organiza
cijų atstovai savo kalbo
mis, kurios radio garsia
kalbiais buvo perduoda
mos keliose miesto vietose 
ir oro bangomis išnešiotos 
po visą nepriklausomąją 
Lietuvą ir už jos sienų li
kusias lietuvių sodybas. 
Negreit tą vakarą, spalių 
28 d., minios teišsiskirstė 
pirmą kartą po ilgųjų me
tų ir paskutinių rūsčių 
dienų ramiai pasilsėti.

Spalių 29 d. išaušo, jau 
gatvėse rasdama nepapra
stai ir Vilniui atprastai di
delį judėjimą. Kas skubėjo 
į maldos namus savo padė
ka ir lūkesčiais pasidalinti 
su savo siela, kas nešė gė
les, vainikus į Rasos kapi
nes, savo džiaugsmu su 
brangiaisiais mirusiais pa
sidalinti,. kas — pirmasis 
nekliudomai su atžygiavu
siais susitikti, pasikalbėti.

altoriaus, jas paaukoti 
dangiškajam Tėvui ir pa
švęsti. Kai baigiasi šv. mi
šios, su jomis nesibaigia 
mūsų aukos. Kunigas ta- 

missa ėst.

meilė? Kur mano moki
niai, kuriems aš patikėjau 
pasaulio atnaujinimą E- 
vangelijos šviesoje?” Su 
sopama širdimi Kristus ei
tų antrą kart kentėti ir 
mirti. Jo mokiniai - katali
kai tylėtų ir bijotų pasiro
dyti savo Mokytojo akyse. 
Didelė atsakomybės dalis 
dėl šių dienų pagoniško pa
saulio veido krinta ant 
mūsų katalikų. Jeigu mes 
visi gyventume, kaip tiki
me, kokia palaima ateitų 
krikščionybei!

Daug yra tikėjimo klau
sytojų, bet maža darytojų, 
sako apaštalas. Šimtą kar
tų būtų geriau, jei mes tu
rėtume daugiau darytojų, 
negu klausytojų. Mes tik 
tikime, ir neretas dar klau
some skelbiant tą tikėji
mą, bet nedaugelis vykdo
me jį gyvenime. Mes nebe- 
pakenčiame tikėjimo de
damų pareigų ir naštų, 
mes ieškome lengvo ir pa
togaus gyvenimo, kurs pa
tenkina mūsų kūno geidu
lius ir teikia žemų malonu
mų. “Tikėjimas be gerų 
darbų yra miręs”, sako šv. 
Jokūbas apaštalas. Kris
tus atėjo ant žemės ne 
tam, kad skelbtų savo 
mokslą, o žmonės juo gė
rėtųsi ir tikėtų, lyg kokią 
svajonę ar pasaką. Ne tam 
Jis mirė ant kryžiaus, kad 
parodytų savo didvyrišku
mą ir kad mes pažiūrėję į 
Jo kryžių dievotai atsidus- 
tume ir apsiašarotume. Jo 
visokeriopos misijos tiks
las žemėj buvo — išmoky
ti žmones gyventi naujuo
ju gyvenimu, duoti jiems 
dorovinio gyvenimo ir Die
vo malonės, nukreipti jų 
protus nuo kūniškų aistrų 
į amžiną Tiesą, Gėrį ir 
Grožį, išmokyti juos die
viškosios meilės slėpinių.

Ant kryžiaus Jėzus su
kūrė krikščionybę, nuo 
kryžiaus ji atėjo į gyveni
mą. Kryžius yra aukos 
simbolis. Negalima įsivaiz
duoti krikščionybės be au
kos. Pavartę Bažnyčios is
torijos lapus pamatysime 
tik kraują ir kančias. A- 
paštalai, pirmieji krikščio
nys — kiek jų mirė savo 
mirtimi? Jie beveik visi 
nuėjo mirti į stabmeldiš
kas arenas su šventomis 
giesmėmis lūpose. Visi 
krikščioniškosios istorijos 
amžiai yra savęs atsižadė
jimo ir aukos amžiai. Iš 
kančios ir aukos sponta
niškai trykšta gaivališkas 
idealizmas ir šventumas. 
XX amžius turi tapti šven
tuoju amžiumi. < Šiandien, 
neatidėliojant, mes turime 
iš naujo atgauti prarastą 
krikščionybės šventumo 
aureolę.
vardas, kurį davė apašta
las šv. Petras pirmųjų am
žių krikščionims, turėtų 
tapti vėl mūsų nuosavybe.

Sekmadieniais ir šventa
dieniais ateiname į bažny
čią dalyvauti šventose mi
šiose. Ir čia susitinkame su 
auka. Altoriuje auka — 
šventųjų kankinių palai
kai, ant altoriaus taip pat 
auka — Kristus su savo 
dangišku kūnu ir krauju 
aukojasi nekruvinu būdu. 
Čia vėl jis priima duonos ir 
vyno pavidalus, kaip pir
ma buvo priėmęs žmo
gaus kūną ir kraują, kad 
aukotųsi už žmonių gimi
nę. Čia jis atsižada savo

dangiško grožio, savo lais-Tčia aukotis, atsižadėti savo 
vės, užsidarydamas į duo- nuodėmių, įkyrias kovas 
nos ir vyno pavidalus, sa- su savo ydomis sudėti ant 
vo visagalybės, leisdamas 
su savimi daryti, kaip ku
nigas ir žmonės nori, čia 
Jis kenčia, kaip anuomet 
ant Golgotos kalno. Ir žva
kės ant altoriaus taip pat ria į mus: ite, 
reiškia auką. Degdamos Eikite, šv. mišios baigtos, 
jos save sunaikina, kaip ir bet nebaigtos dar mūsų 
Kristaus meilės liepsnos gyvenimo mišios. Tais žo- 
sunaikino Jo kūną ir krau- džiais Kristus kunigo lū- 
ją. Meilė išspaudė iš Kris- pomis įsako mums pasiim- 
taus kūno paskutinį krau- ti nuo altoriaus vėl savo, 
jo lašą ir užgesino Jo gy- per šv. mišias pašvęstus, 
vybę. Šalia Kristaus prie kryžius ir eiti į gyvenimą 
altoriaus stovi kunigas, tęsti savęs nugalėjimo ir 
Visas jo gyvenimas taip atsižadėjimo aukos, eiti 
pat auka: kunigiški pote- atnaujinti pasaulį Kristu- 
riai, sunkus ir nedėkingas mi. Kol šitaip neišmoksi- 
apaštalavimo darbas, sa- me dalyvauti šv. Mišiose, 
vęs ir pasaulio atsižadėji- tol ir gyventi krikščioniš- 
mas, gyvenimas skaistybė- kai nemokėsime. Tad pra- 
je etc. Aplink altorių stovi dėkime gyventi taip, kaip 
pasauliečiai. Ir jie ateina mąstome ir tikime. Ateitis

I

Lietuvos Istorinės Dienos
Nežiūrint karo ir kito-1nebe tik lietuvių, bet 

kių pasaulį slegiančių nuo
gos jėgos veiksmų, teisin
gumas tebepasilieka žmo
nijos vedamuoju akstinu. 
Lietuvos istorinės spalių 
27 — 29 dienos, nuo Lie
tuvos kariuomenės įžengi
mo į Vilniaus kraštą iki 
Lietuvos Vėliavos iškėli
mo Gedimino Kalne, nuai
dėjo visame pasaulyje. Is- 

i toriniam žygiui i tikrąją 
Lietuvos sostinę be gausy
bės visų sluoksnių ir orga
nizacijų atstovų lietuvių 
buvo prisirinkę ir 29 užsie
nių spaudos bei telegramų 
agentūrų atstovų, kurie 
visus svarbiausius žygio ir 
teisingumo atstatymo mo
mentus bevieliais keliais 
išsiuntinėjo ne tik po Eu
ropos kontinentą, bet ir į 
kitą Atlanto pusę. Vis dėl 
to joks genijus negali ap
rašyti nei kitam perduoti 

l tų įspūdžių, kokių pergy
veno tie laimingieji, ku- 

• riems laimė lėmė asmeniš
kai dalyvauti ir savo siela 
pergyventi tas visos lietu
vių tautos džiaugsmo die
nas. Visa Lietuva tas die
nas sekė prie radijo priim- 

I tuvų, susirinkdami kai
muose į tuos"4 namus, ku
riuose tokie priimtuvai 
buvo; didžiąją džiaugsmo 
dieną, spalių 29. kurią pa
trankų 21 šūviui saliutuo
jant, Vilniaus gyvento
jams džiūgaujant Gedimi
no Kalne suplevėsavo Lie- 

i tuvos Vėliava, ne tik Vil
niuje, bet visoje Lietuvoje 
bažnyčiose ėjo iškilmingos 
dėkonės pamaldos ir 
skambėjo varpai, į kurių 
galingą chorą įsiliejo ir 
brolių amerikiečių auko
tasis Lietuvai Laisvės Var
pas, kurs. beje, greičiau-

______ šioj ateityje bus iškilmin- 
“Šventos tautos” gai perkeltas į Katedros

• v

t

Prof. K. Pakšto Prakalbu 
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.
Pagal ligšiol gautus pa

kvietimus Prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. 
numatomos sekamuose 
miestuose:

Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

Vasario 6 d. antradienį 
\Vaukegano lietuvių para
pijai;

Vasario 7 d. trečiadienį 
Waukegano Rotary klu
bui;

Vasario 8 d. ketvirtadie
nį Grand Rapids lietu
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie
nį Rochesterio lietuviams;

Vasario 15 d. ketvirta
dienį Newarko lietuviams;

Vasario 16 d. penktadie
nį Brooklyno lietuviams;

Vasario 18 d. sekmadienį 
Philadelphijos lietuviams;

Vasario 21 d. trečiadienį 
Baltimorės lietuviams;

Vasario 25 d. sekmadie
nį Worcestery Aušros Var
tų parap.

Kitos prakalbos bus pa
skelbtos vėliau, kai jau 
bus gauti nauji kvietimai.

Prof. K. Pakšto pastovus 
adresas pasilieka tas pats: 
38 Tower Street, Worces- 
ter Mass. Šiuo adresu pra
šoma į jį kreiptis.

ir 
I lenkų kalbomis. Įžygiavi- 
: mo dieną visas miestas pa- 
' sipuošė tokia gausybe tau
tinių lietuviškų vėliavų, 
kokia ir laikinoji sostinė 
Kaunas nevisuomet pajėg
davo pasirodyti. “Vilniaus 
gyventojai sveikina Lietu
vos kariuomenę”, didžiau
sias transparentas puošė 
didžiuosius iškilmių var
tus, pastatytus Laisvės 
gatvės (buv. Jurgio, vėliau 
Mickevičiaus) pradžioje 
prie Katedros aikštės.

; “Miasto Gedymina wita 
Armiję Litevvską”, kalbėjo 
didžiulis plakatas skersai 
Vilniaus gatvės. Panašių 

■sveikinimo šūkių buvo prie
miesto geležinkelio stoties, > 
prie visų gatvių, kuriomis i 
buvo laukiama įžengiant 
kariuomenę ir pačiame 
miesto centre. Taip pat iš
kilmingi vartai buvo pa
statyti prie buv. demarka
cijos linijos, kur mūsų ka
riuomenei peržengiant tri
jose vietose buvo piūklais 
perpjautos užsklandos ir 
sudegintos 19 metų Vil
niaus kraštą nuo nepri
klausomosios Lietuvos 

iskyrusios gairės. Ne tik į 
į Vilnių buvo prisirinkę dau-; 
gybės žmonių iš gana toli
mų Vilniaus krašto vietų, 
bet taip pat kariuomenei 
einant keliais į Vilnių gre
timųjų kaimų ir miestelių 
gyventojai su gėlėmis pul
kais rinkosi pakelėmis, vi
sur širdingai sveikindami 
laisvės ir nepriklausomy
bės nešėjus.

Pergyvenęs rūsčias die
nas. savaites, mėnesius ir 
ilgą metų eilę Vilniaus 
miestas, vos tik mūsų ka
riuomenei įžengus, pradė
jo atidarinėti ligi šiol už
rakinėtas duris ir užkali
nėtus langus, kuriuose 
pradėjo išstatinėti dar iš
saugotus skurdžius mais
to ir kitokių reikmenų li
kučius. Spalių 28 d. nuo 12 
vai. iki vėlybo vakaro vis 
naujoms kariuomenės da
lims įtraugiant, minių mi
nios, užtvindžiusios gat
ves, susiliejo į vieną, ne
paliaujamą, kelias valan
das trukusį, šimtatūkstan
tinį chorą “Valio”.

Kur tik Vilnius tiek gė
lių ėmė, kuriomis greit bu
vo papuoštos visų karių 
krūtinės, apvainikuoti pa
būklai ir nubarstyti keliai 
bei gatvės, kuriais pražy
giavo lietuviškieji pulkai. 
“Sulaukėme! Kur buvote

prie Lietuvos, dabar baisi 
tragedija. Mano tėviškė 
pateko ant pat ribos, ta
čiau rusų pusėje. Lenkai 
ten viską buvo surekviza- 
vę karui, o naujieji šeimi
ninkai, girdėt, ten nepris
tatė dar net muilo, degtu
kų ar druskos. Taigi išė
jo taip, kad Vilnių atga- 
vom, tačiau Vilnių ne su 
lietuviais, o su... lenkų pa
bėgėliais, kurių per karą 
ten atbėgo net keletas de
šimčių tūkstančių, su di
dele mase žydų ir gudų. 
Dauguma jų nususę, rei
kalingi šelpimo, bet abejo
tina, ar Lietuvai bus kada 
lojalūs. Taigi naujoje pa
dėtyje rūpesčiai nemaži, 
tačiau dar kartą vertą pa
minėti, kad jei mūsiškiai 
mokės tvarkytis,

• Svarbiausius dalykus
jūs beabejo, žinote iš spau- Apie 60 jų, daugiausia žy- 
dos. Tik tai toji ameriko- dų, vadin. trockininkų, iš- 
niškoji .spauda daug ką siuntus į priverčiamojo 
tur būt išpūtė. Tačiau da- darbo stovyklą, kiti aptilo, 
lykus matant iš arti ne Raudonoji armija, kiek iš 
taip jau baisu ir nebėra vilniečių girdėt, esanti 
jau taip didelio pagrindo drausminga ir korektiška, 
pesimizmui. Blogiausia, 
žinoma, tai tos raudono- Vilniaus grįžimo džiaug- 
sios kariuomenės bazės, smą labai aptemdė nauja- 
Teisybė, ne mes vieni jas sis “sienos” išvedimas. Ji 
gavome ir jos buvo neiš- išvesta taip, kad pačios 
vengiamos vokiečiams su- lietuviškiausios sritys — 
sitarus su rusais, tačiau Švenčionių, Lydos ir Gar- 
tai maža paguoda. Vis ge- dino apskrityse paliktos a- 
riau nei tiesioginė okupa- napus. Kodėl šitaip atsiti- 
cija. Toliau daug kas pri- ko, kol kas sunku pasaky- 
klausys nuo to, kiek nau-'ti. Bet tų kraštų lietu- 
joje padėtyje mūsų valsty- viams, atkakliausiai kovo- 
bininkai ir visuomeninin- jusiems su lenkais ir visą ----- -
kai sugebės tvarkytis. Čia1 laiką troškusiems grįžti į sime.

nežū-

bokštą amžinojoj sostinėj 
Vilniuje, ir kurio džiugus 
skambėjimas buvo per
duotas radio bangomis iš 
Kauno į Vilnių tą valandą, 
kada Laisvės gatvės aikš
tėje Vilniuje spalių 28 d. 
sostinės gyventojų minios 
be tautybės ir kitų skirtu
mų entuziastingai sveiki
no ką tik įžengusią Lietu
vos kariuomenę.

Vilnius, belaukdamas ne
sulaukdamas Lietuvos ka
riuomenės Jau gera savai
tė kaip buvo pasistatęs vi
sose svarbesniose gatvėse 
iškilmingus vartus, pa
puoštus vainikais ir lauki

amo bei sveikinimo šūkiais

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio Suvažiavimas

įvyks sekmadienį, gruodžio 
31 d., 1939 m., 1 vai. po pie
tų, Šv. Petro liet, parapijos 
salėje, 5th St., So. Boston, 
Mass.

Visos LDS Naujos Angli
jos apskr. kuopos kviečia
mos išrinkti atstovus ir da
lyvauti suvažiavime, kaip 
galima skaitlingiau. Yra 
daug svarbių reikalų apta
rimui.

Kun. Pr. Juškaitis.
Dvasios Vadas, 

Antanas Zavetskas, 
Vice-Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Raštininkas.
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Nekalki Pradėtosios Svč. P. Marijos Seserų Vienuolija

KATALIKŲ SEIMELIS
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Girdėti, kad Jonas Pundžius 
su žmona tylomis ruošia kažko
kį suokalbį savo draugams po 
>aujų Metų.

SISTER SUPERIOR
West St.

Thompson, Conn.
S. A.

i
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For Real Savings Eat at Our 
AJR-CONDITIONED RESTAURANT

Good food — Low Prices — Cool and Comfortable

NEW YORKER RESTAURANT
702 Main St. Dial 2-935B

RUBIN JOSEPH’S POULTRY MARKET
į

AB Kinds of Poultry — Fresh Eggs
j 33 Harrison St. Tel. 3-7107

HOTEL DINER
BILLIE BURNS. Prop.

Dinners Served at Moderate Prices

17 Federai St.. Worcester, Mass.

tų novicijatą prieš darydamos 
pirmuosius įžadus. Šiuo laiko-! 
tarpiu kandidatės ir seserys' 
novisijos atsitraukia nuo viso-j 
kių tiesioginių ir atsakomingų

Antradienis, Gruodžio 1Ž, 193?
________ __ ______ —L ygBgg

Modelis H-708
•v

THE
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Prieš tris metus mažas šio6 atlieka šešių mėnesių postulatą ^2 d. (Jurgio Vašingtono 
vienuolijos Seserų būrelis atvy- į — bandymo laiką ir vienų nie
ko į Ameriką ir pradėjo darbuo-1 
tis Marianapolyje ir Marian' 
Hills. Nemaža mergaičių, ku
rios susipažino su Seselėmis, pa
reiškė noro stoti į šią vienuoli-

t Kadangi novicijatą reikėjo pareigų ir atsidėjusios ruošiasi ksto. Visa programos eiga 
atlikti Lietuvoje tai kilo abejo- vienuoliškam -------:' *' ‘ ' ” ’ ’ ”lems šviečia, visus sil- ; . . ,, , , . mų ir kliūčių. 1o. nelaukdama prašyme, _ 

ėl.os. Taip pat ir jūs <
.-...u laidavimų i-

.. ;T\...ą, oet padėkite y 
įmonėms gera valia — ii | y 
uūsite mylimi kaip saulė Y

!j ❖ 
t’’ ♦♦♦_____ 'ė. X

I Y

JUSTOUT!

Pasiėmusi tęsti ir tobulinti ir jaukią nuotaiką. Tai buvo 
buvusio Vilniui Vaduoti Sąjun- į vienas geriausiai Montreale nu
gos skyriaus darbus, naujoji sisekusių vakarų, kurio gražūs 
Kanados Lietuvių Sąjunga gali įspūdžiai ilgai dalyviams min- 
tikrai pasidžiaugti savo pirmuo- tyse pasiliks. Parengimo komi- 
ju parengimu — šokių vakaru, sijos pirmininkas buvo K. Ivaš- 
kurio pelnas paskirtas Montre- kevičius. Prie baro ir užkandžių 
alo lietuvių vaikučių Kalėdiniai vikriai sukosi K. Jasutis ir Paz- 
Eglaitei. Vakaras įvyko gruo-' nokaitienė su Ivaškevičiene, 
džio 2 d., ir žmogus, į jį įėjęs.I Prie stalų nešė Adelė Paulaus- 
tuojau pajuto jo gyvą, smagią kaitė. K. Jasutienė ir M. Žinai-

tytė. Prie tikietų ir drabužių IKitą metą sueis 20 metų sų- 
priėmimo sušilę dirbo: J. Paz-: kaktuvės merginų Nekalto Pra- 
nokaitis. K. Verbyla, Vaškelis [ sidėjimo draugijai, kuri nemaža 
ir jaunas Paznokaitukas. Iždi- Į yra padariusi parapijos, tikv- 
ninku buvo J. Zinaitis. Pelno, bos. tautos ir labdarybės reika- 
sakonia. liksią apie $75. Į va- lais. Merginos patylomis ruošia- 
karėlį trumpam laikui atsilankė si šias sukaktuves begalo gra- 
ir klebonas Bobinas. kuris pa- žiai paminėti. Parapijos komi- 
kvietė susirinkusius į Šv. Kaži- teto nariui Andriukaičiui, regis, 
miero parapijos Naujų Metų i 
sutikimo vakarą, rumunų salė
je. Publika pakvietimą širdingai 
delnų plojimu priėmė.

iį VVIDOFFS
į OUALITY BAKERY !

£ Ryc Breads. Roll and Pastry '

> VVholesak and Retail j

!; 109 VVater St. Tel. 2-9756 i
J________________  l

i
1 ; JOHNSON BROS. GLASS. CO. j!

i Dial 5-8608 Res. Dial 3-7935
j Glass and Tile Bath and Shoįvers ]• 

Store Fronts Į i
L. O. F. Agerrts fĮ

1 Bradley St. Worcester. Mass-

Booths for Ręsta urants — Store
Fixtures Manufactured by

»' ARCHITECTURAL WOODWORKING CO.
d Dial 2-3623 21 Cypress St. J

z

< D, d H.

965 Miiibury St. i ei. 3-6307

Worcester. Mass.

Distributors of

TEXACO PRODVCTS

Gasoline — Fuel Oil

PutRam L?nc Ph. 2-4656

CENTRAL 01L CO

Fresh Fruit and Producc Baily

250 Franklin St. Phone 5-5141

FRANKLIN STREET 

PRODUCE CG.

LUSIGNAN TEXTILE COMPANY
Manufacturers of FINE 1VORSTEDS

48 H'.rmon St.

CHARRON RADIO CO
Electric Rad'os — Refrigerators — Rangės

20 Tr u m bu II Street D i ai 4-9430
VVorcester, Mass.

v 
✓

— —--------

i

FOLEY’S MARKET ; HUGHIE McGUIRE į
Meats. Groceries. Vegetables , > Beer Wiae L.iquor S

200 Vernon St. Dial 2-9217 , [ 1077 Main St. Tel. 3-9*04 5

Froni a Friend

WORCESTER TELEGRAM

SUNDAY TELEGRAM

Radio Station W.T. A. G

Misionierius Pijus Marčiulio
nis iš Montrealo išsivežė apie 
$30 aukų katalikiškų misijų rei
kalams. Aukas sudėjo duosnūs 
katalikai, kuriems patiko tėvo 
misionieriaus paveikslai ir pa
aiškinimai apie kilnumą ir sun
kumą misionieriško pašaukimo. 
Progai pasitaikius, kun. Mar
čiulionis atlankė daugelį savo 
senų pažįstamų, nes yra buvęs 
montrealietis.

ateina 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvės. Jis mažai kal
ba. bet. regis, daug padarys. 
Jo sūnus eina medicinos moks
lus. ir bus pirmutinis kanadie- 

! tis lietuvis, gavęs gydytojo di- 
; plomą. O dar už metų įvyks 25 
metų sukaktuvės dabartinei Šv. 
Kazim. par. bažnyčiai. Tas su- 

Į kaktuvės iškilmingai paminėti, 
jau planus daro ir klebonas, ir 
parapijos komiteto nariai. Būtų 
gerai, jei ir Montrealo draugi
jos toms iškilmėms ruoštųsi. 
Montrealiečiai didžiuojasi fak
tu. kad jų negausus skaičius į- 
stengė parapiją įkurti ir bažny- 

1 čią pasistatyti, kuomet Argen
tinos lietuvių kelis kartus dides
nis skaičius buvo priverstas ieš
koti Amerikos lietuvių pagal
bos. Rep

1918 m., Didžiojo Karo pabai
goje, įsikūrė Nekaltai Pradėto
sios Švč. P. Marijos Seserų Vie
nuolija. Kadangi prieš tai ne
buvo Lietuvoje grynai lietuviš
kos vienuolijos tat mergaitėms, 
turinčioms pašaukimą prie vie
nuoliško gyvenimo, buvo dide-' 
lis keblumas ir ne viena turėjo 

Į atsižadėti savo kilnių troškimų.
Tai supratęs a. a. ark. J. Matu
levičius, MIC. įsteigė minėtą 
vienuoliją. Su laiku vienuolija , 
paplito po visą Lietuvą ir dirba ' 
įvairiose srityse. Neminint dva
sinio gyvenimo, kuris yra vie
nuolijos svarbiausias tiksiąs, 

I užsiima auklėjimo, švietimo, 
spaudos, artimo meilės bei so-1 
daliniais darbais. Seselės savo 
dvasines ir fizines jėgas pašven
čia Dievo ir artimo tarnybai.

Praėjusį pavasarį Hartfordo 
vyskupas J. E. M. F. McAuliffe 
suteikė šiom Seserim leidimą 
įsteigti Amerikoje novicijatą. 
Tam tikslui nupirktas namas 
Thompson, Conn. ir dabar prii
mamos norinčios stoti į vienuo
liją. Amerikoje, kaip ir Lietu
voje, vienuolija yra užsibrėžusi 
visokeriopų visuomeninių dar
bų. Todėl iš norėtojų nėra būti
nai reikalaujama, kad jos turė
tų aukštesnį išsilavinimą. Taip
gi priimamos ir vyresnio am
žiaus, nes yra nemaža darbų, 
kuriuos jos galėtų atlikti. Ben
drai pasakius, priimamos mer- 
gaitės nuo 15 metų amžiaus:! 
mokslą baigusios arba tebeei
nančios ir šiaip kokį amatą mo
kančios ir galinčios dirbti. i

Padariusios įžadus kiekviena se
suo darbuojasi jai pavestoj sri
ty; mokslą nebaigusios siunčia
mos jį tęsti ir pasiruošti nau
dingam darbui.

Geriausiai visais reikalais 
kreiptis į vienuoliją laišku ar
ba, jeigu galima, asmeniškai ir 
pasitarti tuo klausimu su vie
nuolijos vyresniąja.

Laiškus galima siųsti šiuo 
antrašu:

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 

Priimtos kandidatės paprastai pupf 3-Stai įvyksta vasario

dienoje) ateinančiais 1940 
metais, vasario 22 d. įvyks 
Šv. Petro liet, parapijos ri
bose, So. Boston, Mass.

Draugijos kviečiamos nu
žiūrėti savo atstovus iš an-

Montreaiiečiams, taip pat, 
aip amerikiečiams, jau prade- 
i eokajktnvkų pasitaikyti. Šį 
vasari gražiai paminėjo savo 

^dybų 25 metų sukaktuves 
iena žymiausių ir labiausiai 

gerbiama veikėjų pora — Juo
zas ir Juozienė Paznokaičiai.

WORCESTER SAND & GRAVEL CO.
JOHN TROTTO. Pres.

Readymixed Cement - Meeting City. Statė and Government • 
Specifications

214 Holden St.. Shrew»bury, Mass.
A

THE VALHALA

RESTAURANT INC.

3 Summer St. Tel. 2-9702

Wnrcestcr, Mass.

GENERAL BAKING COMPANY
a

Bakers of Bond Bread
The Home — Likę Loaf That Men Prefer

'!city builders supply co.
'For Reasonable prices on Mason 
[Buiiding Supplies, Lime, Cement 

|>and Sand. Gravel. Brick. Plasters 
i*Metai Laths. Sewer Pipe. Land 
Įi Tile or any other Building 
i' Supplies
Į! DIAL MAA KATZ AT 
lĮ 96 Armony St. 4-4187

NATIONAL SHOE MFG.CO,, INC.
Womens Hard Solcd Stippers
142 Green st. Tel. 6-1581

i WORCESTER MUTUAL FIRE INSURANCE CO

29 Elm Street Phone 4-3271

Brockert s Brewing Cc
A Lithuanian Institution

Worcester, Mass.

i gyvenimui dvasi- įp vieta salės bus paskelb- 
nėmis studijomis ir pamokomis, ta vėliau. Federantas.

IATEST G E RAW0
Phonogropii
Combinstion

LET YOUR EYES 
AND EARS DECIDE!

GENERAL ELECTRIC

RADIO
PHONOGRAPH COMBINATION

Su Jūsų senu Radio

LOWEST PRICE 
G-E HISTORY

’ Automatiškas Record Cbanger * Groja 10-ties arba 12-kos colių 
Rekordus * Automatiškas Record Rejector * Nuolatinis Gaitis, Self- 
Starting Motor * Buiit-in Beam-a-scope 
gauti * 12-kos colių Dynapovver Speaker 
Elegantiškas Custom - Craft Kabinetas.

* Įrengtas Televisijos Balsui
* 6 Feathertoucb Tuning Keys *

Union Electrical Supply Co.
92 High Street Boston, Mass.

Samuel Kaufman. Prez. ir Kasininkas 4*
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SU JAUNYSTE
Juozas Žemaitis

PASTABA

I

I

M

Garsai Mūsų Klausimu

■

t

!KAS - KUR?

Mergaičių Polkute
I

PAINI

B'js'ness First Established 1773

1

Worccster. Mass.

MĮSLĖ — (Riddle)
Yra kažkur, kažkada So. Bos-

X

eina

Dial 5-6079 J ’

šar-
dva-

po esąs laimingas. Mano klebo
nas vakar mane pasveikino ir 
linkėjo pasisekimo moksle.

Aš taip buvau sujaudintas,

Par- 
gat-

Ar man taip pasiseks ir to
liau? O kas atsitiks rytoj? Ei
damas miegoti, aš pasimeldžiau

Kas atsitiko su Keturių Kara
lių orkestru? Tur-būt, jie užtek
tinai pinigų uždirbo, nes dabar 
jie gyvena, kaip karaliai. Ar ne 
taip. Mike?

FREEMAN’S 
MODEL BAKERY INC.

kaip jaučiasi 
netekę myli-

metas
Jonus.

gražus mėnulis 
pereitą sekma - 

ten kaž-kur sa- 
vakariniam pa

Spėria iuing
Wedding — Birthday Cakes

Ali Kinds of Home Faatries

75 Miilbury St. Dial 2-9387

VVORCESTER, MASS

Jau Veikia

duoja jo gyvenimo sunkenybes, pimafi Vadinasi, rimta malda ir
. iluasiuclS pasilinksminimas,

į
i
linksmas šokis įr vėl rimta mal
da...

Gerai ir tam. kas turi draugę 
sodalietę, nes jis viską žino.

Kas taip pritraukia daugumą 
lietuvių jaunimo prie “Carney 
Hospital”? Ar ten kas serga, 
vyručiai? 0 gal laukiat kokios 
gražios slaugės?

Nuo pat išradimo rašomųjų į- 
rankių, mirusios kartos žmonės 
užrašinėjo savo tautos karo žy
gius, mokslo išradimus bei ki
tas Dievo duotas laimes ir ne-

I

DARBINTNR'AB

na, nes tie raštai, kaip koks mėnesio ir vėl pasilinksmini- 
milžiniškas veidrodis atvaiz-. mas o po to ir vėl susikau-

Antradienis, Gruodžio 12, 193U

Jauni veidai, ugningos akys 
Į tolį žvelgiančios linksmai... 
Mum šypsos saulė ir berželiai, 
Ir lygus kelias laimėn eit...

Džiugu kaip pasakoj ir gera. 
Jaunystė žydi, kaip gėlė.
O kas, o kas jaunai krūtinei 
Uždrausti džiaugtis begalės ?
O kas pastos mum kelią žengti, 
O kas užtvenks mūs troškimus ?

1

I

JAUNUOLIO 
DIENORAŠTISMum aiškūs, šviesus horizontai. 

Ir kelias toks tiesus prieš mus.

Už kalno rausva saulė teka, 
Padangėj blėsta žiburiai...
O juk ir vėl čia žais drugeliai, 
Kvepės laukai baltais žiedais.
Mūs ateitis žaliuos, lyg lankos, 
Gyvenimas šypsosis mum...
Čia tokios linksmos, šviesios Į laimes, 

[dienos
Su jaunyste ir su dainom!

j “A. Sp.

organizuoti jaunimą ir jo 
skyrius įvairiose lietuvių 
kolonijose. Savo paskaito
je, kuri taip pat buvo skai
tyta Federacijos kongrese, 
jis plačiai išdėstė jaunimo

kad ašaros pasirodė mano aky
se. O mano brangūs tėveliai 
taip pat buvo linksmi, nes jie 
matė mano džiaugsmą. Visi pa
rapijiečiai žinojo, kad aš jau 
lankysiu kolegiją, nes skaitė 
lietuvių laikraštyje, kad aš siek
siu aukštesnio mokslo. Tai bu
vo pirmas kartas, kai aš ma
čiau savo vardą laikraštyje, 
nes tik tų vardus atspausdina, ’ 
kuriems jau pasisekė. Jie tiki, 
kad ir man pasiseks moksle ir 
gyvenime, todėl ir mano vardą 
atspausdino. •

Pamokos greit praėjo ir 
skambutis pranešė, kad jau lai
kas eiti namo. Taip aš buvau a- 
pimtas mokyklos grožybėmis, 
kad laiką beveik pamiršau.

Šiandien man parodė, kur mū
sų majoras sėdėjo, kuomet jis 
lankė Bartono Kolegiją, dešimt 
metų atgal. Kai niekas nežiūrė
jo, aš slapčia atsisėdau jo vie
toj ir jaučiausi, kai kokis didž
ponis.

Aš ištisą vakarą praleidau, 
bepasakodamas tėveliams ir se
seriai ,apie šios dienos įvykius 
ir malonumus.

PASLAPČIŲ SENELIUOSE
(ln the shadovvs of the secrets)

SANDMANS
Smart Clothes for Men. Bovs. Women and Giri-

302 Main St., Worcester, Mass.

ZENZIAN’S GASOLINE 
STATION

Ra ilge Oii Hoine DeUvery
Corner Mulberry St.. Ashmont 

and Harding St.

Parking Space — 53 Orange St.
Tel. 2-9035

1 Holmes Electrotype Foundry»
Mūsų protėvių užrašinėjimai 

ir žodžio padavimai sudaro is
torinio mokslo šaltinį, iš kurio 
mes visi semiame mokslo me
džiagą.

Kiek vertės turi šie seni užra- j 
Šimai? Mes galime geriausiai!I 
išsivaizduoti jų brangumą nu-Į 
ėję į muziejų. Ne kartą mums! 
tenka čia pamatyti vieną ar ki-i 
tą seną žmogelį panašų į uni-jDievui kad Jis man pagelbėtų 
versiteto profesorių su gražia moksJe ir> kad visas

praeitų laimingai.
(Bus daugiau)

Pehr G. Holmes

167 Commercial St

— Kas ieško garbės, tas gyve
na žmonių lūpose. Taip, V., ge
rai galima išgarsėti ir be pla
katų.

Į — O! Koks 
buvo. Felicija.

I dienio vakarą 
los. Atlanto 
krašty.

— Jonai, tau. kaip geriausiam 
i draugui, linkiu išleisti meilės 
intrygų kalendorių. Jis labai pa
tarnaus kenčiančioms širdims. 
Tavo žodis parašytas bus vi
suomet klausomas.

— Pasakyk. Waterburiški K., 
suspaudė taip

Worcester, Mass.

versiteto profesorių 
apskrita balta barzduke, žiūri
nėjant; per įvairius akinius ir 
tyrinėjantį senas apdulkėjusias 
knygas ir rankraščius, kad tik 
ko naujo surastų. Toks jų iri. 
gyvenimas tyrinėti svetimtau
čių rankraščius ir išversti tas 
mintis, kurias jis surašo savo' 
knygutėje, kad ir kiti galėtų' 
pasinaudoti jo suradimais.

Ar mūsų protėviai tikėjosi, 
kad jų raštai bus taip brangi
nanti? Ar jie rašė mūsų nau
dai ? O gal jie turėjo savo reika- ( 
lą? Sunku šį klausimą išspręsti.

Ir mums gal kada užėjo noras,' 
ką nors rašyti. Iš tikrųjų yra 
daug tokių žmonių, senų ir 
jaunų, kurie rašo apie savo da
bartinius atsitikimus, atsimin
dami, kad šios dienos įvykiai 

i bus rytojaus istorija.
i re jo netik dvasinį, bet mažą it 

Rašytojas savo raštus brangi- i materialinį pasistiprinimą, o po

Garsai jaunimo klausi
mu skambėjo ir skambės 
Amerikos lietuvių organi
zacijose ir lietuvybės vadų 
tarpe taip ilgai, kaip ilgai 
gyvens lietuvių vardas šia
me kontinente. Jei mūsų klausimus ir jo organizavi- 
klausimu kalbėta daug ir mo būdus ir priemones. Jis 
perdaug, tai praktikoje siūlo sudaryti vieną jau- 
jaunimo klausimu niekada ■ nimo organizaciją, kiekvie- 
nebus perdaug rūpesčių ir i noje parapijoj ir šiuo klau- 
veikimo — konkrečių dar- simu rašo: “Pavyzdžiui 
bu. Katalikų Jaunimo Draugi

ja jaunimo vedama. Orga
nizacijos ir Valdyba suda
ryta iš atstovų iš kiekvie
nos parapijoj jaunimo 
draugijų. Jaunimo valdy
bai visa atsakomybė visas 
darbas. Darbui atlikti val
dyba pasiskiria iš jaunimo 
visus komitetus, grupes, 
sutvarko veikimą įvairiose 
srityse ir, žodžiu, įvykdo, 
kas tik jaunimui ir organi
zacijai bus naudinga..,’' 
Bet organizatorius pabrė
žia, kad “... pasisekimas 
organizacijos pareina nuo 
paties jaunimo pasidarba
vimo ir valdymosi. Jauni
mas turi suprasti ir jaus
tis, kad čia jie turi organi- 

>zaciją, kad čia jaunimas 
vienas veikia...” Taip, mū
sų klausimu rašoma, kal
bama, diskutuojama ir vei
kiama labai daug, bet prie 
progos paklauskime savęs, 
kiek mes rūpinamės patys 
savimi ir kiek mes patys 
šiuos klausimus gvildena
me. Jei mumis rūpinasi 
mūsų vadai, tai nemažiau 
turime rūpintis mes patys 
savimi. Jei mes neprisidė- 
sime prie savo vadų ir jei 
nekooperuosime su jais,!. .. , . . .. .
veltu, bus jų darbas. veltui 3“; d!rko.,sauk,etl «,6unel» ka’ 
energija, o pagaliau ir mes tahk,sk°? ,oaas- bal’
patys neturėsime teisės iš- a“krta"”*" JT’*’"3“ "J” 
sitarti, kad vadai, mūsų ^į’*030' 
profesionalai ir visi vyrės- ų ° eg’-ią‘ 
nieji nesirūpina mums, i 
Laikas yra pagaliau tarti 
ir mums savo žodį ir paro
dyti darbo vaisius savo va.

i dams. P. Petkaitis

Pereitą rudenį garsai 
jaunimo klausimu nu
skambėjo plačiau organi
zacijose ir spaudoje. Tuo 
reikia pasidžiaugti, nes 
vis dėlto, juo daugiau kal
bama kuriuo nors klausi
mu, tuo daugiau juo rūpi
namasi ir praktikoje. At
rodo, kad mūsų klausimu 
šiais metais daugiausia 
kalbėjo ir plačiausia svars
tė ALRK Federacijos kon
gresas, įvykęs New Yorke, 
rugsėjo mėnesyje. Kongre
sas jaunimo klausimu iš- 
tikrųjų priėmė rimtų rezo
liucijų, kurios, kaip girdė
ti, jau pradėta gyvendinti 
praktikoje. Džiugu, labai 
džiugu girdėti visa tai, nes 
reikia tikėtis, kad tikras 
pasiryžimas ir tikras rea
lus darbas duos gražių re
zultatų. Tiesa, šiuo metu 
lietuvis jau turi keletą 
aukštų ir brangių lietuviš
kų jaunimo tvirtovių ir 
daug jų mažesnių, kuriose 
gyvena tikrai lietuviška ir 
papročiai, tačiau jos nega
li apimti ir suburti plačių 
lietuviškų jaunimo masių, 
kurios pasiskleidę po visą 
Amerikos kontinentą. Jau
nimo vadai, jo veteranai 
reikalingi didelės morali
nės ir medžiaginės pagal
bos ir džiugu — pamažu 
pradedama atbusti. Vienas 
iš dabartinių naujų jauni
mo vadų yra kun. V. Ma
siulis, kuris ALRK Fede
racijos konkreso įgaliotas

? HOME SERVICE LAUNDRY
"Į J. A. l>eWolfe. Prop.

i Coinpletc Laundry Service <>f tl,< J 
Better KiM ?

i 538 Franklin St. I

J WORCESTER CITY DLLIVERY

\ 16 Gcrtrudc Avė. Tel 4-6503
kas tavo širdį 
skaudžiai.

—Kas atspės,
Worcesterietės.
mųjų.

— Turėk dar vilties, Providen 
ceiške. gal kada nors dar...

— Pasakyk Cambridge, gra
žuoli. kodėl paviliojai ją iš jo. 
Mums So. Bostoniečiams ne
ramu — jisai naktis nemiega...

KLEINS DRY GOODS STORE
We spedalize įn a Seteeted line of Curtain.s

159 Miilbury St.. Worcestcr. Mass.

Pavyzdžių šaltinis. So. Bost<L 
no sodalietės galFbūti gražiau
siu pavyzdžiu daugeliui jauni
mo organizacijų. Neseniai jos 
turėjo Whist and Dance; perei
tame penktadienį baigė savo re- 

; kolekcijas; per rekolekcijas tu- 
i rėjo netik dvasinį.

jo klaidas ir pasisekimus. Kas 
neįvertina tokį veidrodį ?

Daug jaunuolių norėtų pasi- 
i naudoti savo laisvu laiku sura- 
; šinėdami savo ilgesius ir džįau- 
; gsmus. •

Pasiskaitykime vieno jauno 
berniuko dienoraštį, kuris no
rėjo turėti savo gyvenimo at
vaizdą.

Jonas, 19-kos metų jaunuolis, 
pradėjo lankyti kolegiją. Jo tė- 

; vėliai. Dievo baimingi lietuviai, 
atvažiavę į Ameriką karo laike, 
daug vargo iškentėjo. Sunkiai

Kas sako, kad Studentų kuo- sparčiai pirmyn. Dabar vajaus 
pa South Bostone užmerkė sa
vo akis po jų metinių šokių? 
Tam būtų įdomu sužinoti, kad 
po tų šokių įvyko trys “susirin
kimai”! Ir kad “visi” studentai 
dalyvavo Naujos Anglijos Stu
dentų suvažiavime Marianapolio 
Kolegijoj! Studentų kuopa taip 
pat prisidėjo prie “Whist 
ty” jaunimo naudai 7-toje 
vėje prieš Padėkos Dieną!

Taigi Studentų kuopa

Waterburiečiai vyčiai basket- 
ballistai kaujasi. Jų bolė vis ne
gailestingai krinta į priešininkų 
krepšį; jie laimėjo jau antras 
rungtynes, neabejotinai jie lai
mės ir trečias. Linkime!

į C. ARTHUR MARSH & CO.
i 29 Pcarl St.

f For Ule Best in Ali Kinds of 
Irisu rance

rn Business Sinec 1913

THE UNION LAUNDRY

Home of Coinpletc Laundry
Service

115 Exchangc St. Phone 5-3149

Jausdamasis laimingesnis už 
savo draugus. Jonas manė iš
reikšti savo džiaugsmą rašte. 
Nuo pirmos dienos mokslo ko
legijoje, Jonas pradėjo rašyti 

: savo dienoraštį, visai netikėda
mas. kad kas jo raštą skaitys, 
bet štai jo raštai papuolė į mū
sų rankas ir dabar mes juos at
spausdinsime.

JONAS RAŠO SAVO 
DIENORAŠTI 

Šiandien mano gyvenimas kei
čiasi. nes aš, baigęs aukštesnią- 

į ją mokyklą. įstoju į Bartono 
i Kolegiją. Mano draugai džiau- 

Jei kas sako, kad South Bos- gėsi, kad nors vienas iš jų tar- 
tono jaunimas snaudžia, tai lai 
nueina bet kurį vakarą į Vyčiu 
bowling alleys, tai ten pamatys, 
kaip jaunimas ritasi su bolėmis.

metu, Studentų kuopa kviečia 
visą lietuvių jaunimą prisirašyk i 
prie šios organizacijos ir ben
drai veikti. South Bostono Stu
dentų kuopa veikia, tik jauni
mas snaudžia!

Marianapolio studentija 
vuojasi mokslu — stiprėja 
šia. Šįmet netik Marianapolio 
Kolegija dvigubai padidėjo, bet? 
ir studentija žymiai rimčiau 
ruošiasi gyvenimui. Mokslo 
standartas pakilo, auklėjimas iri 
ugdymo formos rimtai įgyven-j 
dintos. Idėjinis gyvenimas įvai
riomis formomis bu jote bujoja. 
“Jaunimo Aidai” nuoširdžiai 
sveikina savo kolegas ir bendra
darbius taip rimtai žengiančius tone kažkokios lietuvių kalbos 
mokslo viršūnėsna.

I■

♦

Aš mergytė, kaip rožytė, 
Antakiai bent kiek dažyti, 

I Veidas truput papudruotas —
Šoku valsus ir fakstrotus, 
O berniukai dobiliukai 
Apie mane sukasi.

Šiandien esu aš brunetė, 
Rytoj būsiu jau blondinka — 
Nors ir mamai nepatinka, 
Nedažytai būt netinka, 
O berniukai dobiliukai...

Turiu dresučių šimtelį. 
Kasdien keičiu sau kailelį — 
Visi stebis, visi dairos.
Plačiai skamba mano aidas.
O berniukai...

Automobiliais važiuoju.
Meilės dainas sau dainuoju — 
Su studentais uliavoju.
Daugel vyrų suvilioju,
O berniukai...

Aktyvi esu veikėja, 
Manęs kviesti nereikėjo, 
Nei prie choro, prie draugijų. 
Nes ten meilė man išgyja. 
O berniukai...

Man pasaulis visad* šypsos. 
Ateitis mano akyse — 

O kai aš jau ištekėsiu. 
Tada tikrai surimtėsiu. 
Ir berniukai dobiliukai 
Nesisuks apie mane...

Flagiatorius.

Bostono diecezijos ribose ka
talikiškas jaunimas stoja į 
sportininkų eiles. Atskirose pa
rapijose organizuojami basket- 
ball rateliai, kurie žais netik 
tarp savęs, liet ir su visais ki
tais basketball rateliais. Reikia 
tikėti, kad lietuviai sportinin
kai, sus:irganizavę į šį rateli, 
bus labai pavojingi savo visiems 
kaimyniniams rateliams.

Lęšis.

pamokos. Tas pamokas veda 
kažkas, — jas lanko kažkas. 
Kas yra tas kažkas, kas tas pa
mokas lanko, ir kodėl tas pa
mokas lanko tik tas kažkas.

Atspėjusiam kažkam šią mįs
lę. kažkokios lietuvių kalbos pa
mokos bus duodamos drauge 
kažkada su kažkuo.

Slapioji akis.

Mylėti jaunystėje, o vesti se
natvėje, tai tas pats, kaip ryte 
gėrėtis paukštelio čiulbėjimu, o 
vakare jį suvalgyti keptą.

MARBLE-NYE COMPANY

18 Foster St., Worcester, Mass.

HARR MOTOR CO

265 Pleasant St. Te! 2-6751

C 
it
C

»■

3PRINC.FIELD 

CUT FLOVVER 

LKCHANGE

Warcester. Mass.

Naujas Palankumas,,. Priede

Vienatinėje Saldymo Systemoje—

NETURI JUDAMŲ DALIU
JKI norite išsirinkti tefrigeratorių 
arba seną išmainyti, pirmiausiai 
pamaty.-te Servel Electrolux. Pa
stebėk naujus pagerinimus. Ir at
simink. kad maža geso liepsnelė 
atliks visą darbą ir jūs gaunate 
štai ką:

Nuolatmj Tylumą

Nejudomos dalys niekad nesu- 
dyla-

Labai pigus operavimas. 
Ilgesnius metus tarnauja. 
Sutaupytais pinigais išsimokėsi.

IŠMAINYK SENĄ 
REFRIGERATORIŲ 

KAIPO PIRMA IMOKtJIMA

SERVEL
ELECTROLUX

WORCESTER GAS LIGHT CO 
MILFORD GAS LIGHT CO. 

MARLBOROUGH - HUDSON GAS CO
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VIEŠA PADĖKA VYČIAMS
Kadangi “Darbininkas" 

surištas tampriais ryšiais 
jaunimu Vyčiais ir ta proga bu
vo talpinta mane biografija, tat 
jaučiuos kaltu už tokią suteik
tą malonę ir todėl giliu troški
mu noriu išreikšti savo padėką 
Vyčiams ir visiems prieteliams.

Nesugebu išreikšti žodžiu to
kią padėką, kokią jaučiu savo 
širdyje už suteiktą man neti
kėtumą (surprisei mano gim
tadienio. 70 metų amžiaus su
kakties proga.

yra
su

Nenoroms ir be skausmo, bet 
išrieda džiaugsmo ir meilės a- 
šara. beskaitant tokius jaus
mingus sveikinimus. kuriais 
mane per paštą ir telegrafą ap
krovė ir kuriuose suradau daug 
dovanų nuo kuopų per Centrą 
ir nuo atskirų kuopų bei asme
nų tiesioginiai.

Bejėgis esu surasti atatinka
mus padėkos žodžius, kokius 
jaučia mano širdis šiame gyve-

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washincton Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

|

dar

d «»''»

A WEEK

Mykolas Andrius Norkūnas.

MĄII; THIS COUPON A GIFTS »

16 kp. 
Chicago. 

Mass.: 29 
kp. West- 
Brooklyn.

27 kp. Norvvood. 
Jasionytė: 26 kp. 
Mass.: Marijona

\1
,r.\ 9°

d ,

K ‘"t

i-tam 
Re- 

organizavi- 
(surprise > 

A. F. Knei-

pe<4ec'"i

lot^»"'0U X v. si

K VJtVk

nime. Kadangi mano metai jau 
stato mane prie amžinasties 
vartų, tai lai gerasis DIEVU
LIS. kuris mane daug kartų 
stebuklingu būdu išgelbėjo nuo 
sielos ir kūno pražūties iki 
šiam laikui, gal pasigailės ir po 
apleidimo šio pasaulio nuo am
žinos prapulties, ir po skaistyk
los kančių, jei būsiu vertas ma
tyti JOJO Majestotišką Galybę, 
maldausiu To Dangiško TĖVO 
pasigailėjimo ir palaimos visai 
Vyčių organizacijai ir tiems vi
siems. kurie prisidėjo mano 
gimtadienio proga malda, svei
kinimais ir dovanėlėmis.

Nesijaučiu tiek užsitarnavęs 
kiek padėkos man išreiškėte, 
kadangi troškimų jaunimo ge
rovei. koks liepsnojo mano šir
dyje. išpildyti negalėjau, nuolat 
sutikdamas kartais stambias ir 
karčias kliūtis.

Ta pačia proga visos Vyčių 
kuopos, nariai, narės ir visi 
prieteliai priimkite gilius, nuo
širdžius linkėjimus linksmų 
šventų Kalėdų ir daug daug lai
mės Naujais Metais. Linkiu ben
drai visiems džiaugtis ir giedo
ti mistiškai prie Betliejaus tvar
telio. atiduodant garbę Kūdikė
liui Jėzui ir Švenčiausiai šeimy
nėlei.

Pagal "Amerikos" straipsne
lio — “70 metų jaunuolis”.

M. A. Norkūnas.

Kadangi “Vytyje” buvo tal
pintas mano adresas klaidingas, 
tat turėjau pašte ir trukdymų 
su laiškais ir telegrafu, todėl 
galimas daiktas daug galėjo 
laiškų ir žūti, nes prieš Kalėdas 
pašte priima labai daug sveti
mų tarnautojų. Todėl prašau pa
talpinti gautus sveikinimus ir 
dovanas.

Sveikinimai ir dovanos nuo

Nuoširdžiausiai dėkoju 27 
Vyčių Seimui ir "Vyčio” 
dakcijai už slaptą 
mą ir netikėtumą 
mano pagerbimui, 
žiui už patalpinimą biografijos 
"Darbininke". "Amerikos" red. 
J. Laučkai už straipsnelį — "70 
jaunuolis”.

Dėkoju visiems ir visoms pa
gal Vyčių himno — Maldauju 
Dangaus Galybių atlyginimo. 

‘ kadangi aš jau bejėgis.

Vyčių kuopų tiesioginiai:
17 kuopa. So. Boston, Mass.: 

109 kp. Great Neck. N. Y.; 6ta 
kuopa Hartford, Conn.: 90ta kp. 
Kearny. Harrison. N. J.: 103 
kp. Providence. R. I.. ir laiškas 
nuo kun. J. Vaitiekūno su linkė
jimais ir dvasiškais patarimais. 
Jis dėl manęs negirdžio pamok- 
slas. kokio uar savo gyvenime 
negirdėjau. Lai Tas Geras DIE
VULIS Jums atlygina.

Dovanos prisiųstos per Cent
rą :—

JULIUS BEER

OTTO KINDERSBERGER

;į

Rolls Bread Paštį y
Ali Bakery Products

8 Market St. Tel. 249 Rockville. Ct.

Westingh< >use Refrigerators 
VVilliams Oil-O-Matic Oil Bumers

9 W. Main St. Tel. 208 Rockville. Ct.

A. F. LUDVVIG. INO.
Ice. Range & Fuel Oil

Coolerator The Air-Conditioned Refrigerator
77 Brooklyn St. Tel. 641 Rockville. Ct.

CONRADY BROTHERS
Motor Repairs

Ali Modem Eouipment
106 Union St. Tel. 520 Rockville. Ct.

Rolls Bread Pastry
72 Union St. Tel. 186 Rockville. Ct.

ROCKVILL E. CT

CHAPMAN S
R"< kvilh- s Leading Shoe Store 

VVhere It I’ays To Tradę 
Bostonians Queen Quality 

6 Park Place Tel. 96 Rockville. Ct.

14 kp. Chicago. III.: 
Chicago. III.: 24 kp. 
III.; 26 kp. VVorcester. 
kp. Nevvark. N. J.; 30 
field. Mass.: 41 kp.
N. Y.: 52 kp. Elizabeth. N. J.: 
66 kp. Omaha. Neb.; 67 kp. Ba- 
yonne. N. J.: 96 kp. Dayton, O- 
hio; 36 kp. Chicago. III.: 110 
kp. Maspeth. N. Y.; 113 kp.
Linden. N. J.

Gėlių bukietas nuo Vyčių Cen
tro Barnice Rimkus.

Sveikinimai telegramomis:
New York — New Jersey ap

skritys. K. Bason: 124 kp. Jer
sey City. N. J. — A. Bason: 
Jersey City. N. J. — Kun.

KUHNLY PLUMBING & HEATING CO.

THE ROCKVILLE HOTEL. INC.
Chas. XV. Kokerda

Rockville. Connecticut

ROCKVILLE MILLING CO.
įishes an<: VVall Papei Roofing & Mason Materials

3 Market St. Tel. 132 Rockville. Ct.

F. W. BRADLEY
Lumber. Builders Hardware. Mason s Supplies. Paint

9 Grove St. Tel. 194 Rockville. Ct.

CENTRAL GARAGE
Elmer Fluckinger. Prop.

Complete Automobile Service Bodv & Fender \Vork 

E. Main St. Tel. 750 Rockville. Ct.

ROCKVILLE DINER & ANNEX
Steaks Chops Chicken 

Daily Luneheon Spėriais

11 W Main St. Tel. 881 Rockville. Ct.

REMEMBER
al KAYS STAKT PAYMEKTS 

IANUARY
COAST

$1 dOV/N XNltL 
PURPSI 

GIH

| UP 10

•JO')

Chromium
Waffle Iron

With heat indicator ther 
show$ when to bale. 
Guaranfeed.

A WEEK

Sveikinimai laiškais:
Nuo "Darbininko" redakcijos: 

kun. J. Vaitekūno, kun. M. Ur
bonavičiaus. kun. S. Vembrio — 
nuo šių trijų kunigų sveikini
mai ir dvasiški misionieriški 
patarimai, kokių aš dar savo 
gyvenime neturėjau progos iš
girsti: 29 kp. J. Grimaliauskas 
ir L. Nemainiūtė; V. J. Kudir
ka. Norvvood. Mass.: B.* Rimkiū- 
tė. C. F. R.; E. Waitkus: D. 
Varnus. Chicago Aps. Pirm.: 
41 kp. Brooklyn. N. Y. Su para
šais, gal visų narių. A. Pukienė: 
Naujos Anglijos apskritis. E. 
Jasionytė: 
Mass. — E.
Worcester,
Brazauskaitė. Cen. R.: Elena ir 
Zigmas Vyšniauskai (Cherry) 
Fin. Raš. Centro R: (X) Kom. 
Raš. L. V. 36 kp. ir Sporto Kom. 
narys.

Jūs esate nariai organizacijos, 
kurioj ugdoma artimo meilės 
jausmai ir tobulai suprantamas 
atlyginimas darbuotojams. Ap
siginkluokite ištverme, nes ir 
jūs laukia tokia pat pagarba, 
kaip ir jūs gerbiate.

Ačiū ačiū Brangūs Vyčiai. Lai 
Gerasis DIEVULIS Jums atly
gina šimteriopai. Neužmirškite 
ir savo gerųjų Tėvelių.

Visuomet su jumis —

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys”

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa- 
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

d K

50c

YLAR TO PAT - - cKo Cxtra Ghar^s
H Piece

Vanity Fair
Lovely simulated doš- 
sonne backs. fn rayon 
lined case.

AWEEK

»WieA *

,»W«-,e\ecVon-

Genera! Eiectric
Triple Whip Mixer
The finest gift you can 
give Mo+her. Juicer— 
$2.75 ex+ra.

Dr. J. J. Zabarauskas — Re
gistruotas Optometristas. 
KAY’S krautuvėje maloniai 
patarnaus ir Lietuviškai <ra- 
lės viską paaiškinti.

ISĮLJJUJEIRV (ū
_ JĮF

BRocviN STREET 
_°CKTQN. MASS

Reming+on Rand
Elec.RazorKit
The fa nnous elec+ric 
shaver wi+h fi++ed ripper
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[vietines ŽINIOS) “NAVY SECRETS
L. . —. . . . . . . . . . . . .   -. . . . . . i. . . . . . . . -. . . J 2 ir pusę valandos įvairių paveikslų įdomi program

H

ŽINUTES

Gruodžio 10 d., mirė širdies 
liga, miesto ligoninėje, Stanis
lova Gėdutienė. 51 metų, gyv. 
135 I St. Amerikoje pragyveno 
30 metų. Paliko vyrą, dvi dukte
ris ir keturis sūnus. Laidojama 
iš Šv. Petro par. bažnyčios, 
gruod. 13, 9 vai. r., Naujos Kal
varijos kapuose.

Tėvas Pijus, S. V. D., kurs tą 
dieną skaitė paskaitą kun. K. 
Vasio parapijoje. Pirmadienį 
važiavo į atlaidus kun. K. Ur
bonavičius ir kun. A. Baltrušiū- 
nas.

įvairių paveikslų įdomi programa
BUS RODOMA

$v. Vincento Pauliečio Labdaringos Draugijos Vadovybėje
Ketvirtadieni

Sekmadienį dalyvavo Worces-į 
tery 40-ties valandų atlaiduose' 
kun. P. J. Juškaitis. kun. P. A. į 
Virmauskis; kun. K. Jenkus ir j 

I
iDAKTARAI

Ketvirtadienio vakare, bažny
tinėje salėje W. 5th St., bus ro
domi įdomūs paveikslai. Pelnas 
bus Kalėdų dovanomis. Visi 
prašomi atsilankyti į gražius 
paveikslus labdarybės tikslams.

Gruodžio-Dec. 14 d., 1939
7:30 Vai. Vakare

Bažnytinėje Salėje, W. 5th St., Sa. Boston, Mass.
TIKSLUI: Sušelpti Našlaičius, pavargėlius — 

biednuomenę šv. Kalėdų proga.

IREIKALINGA mergaitė cash- 
ier. Atsišaukite. 181 L St.. So. 
Boston. Telefonas South Bos
ton 1314.

Penktadienio vakare, po šv.1 
valandai, įvyks svarbus Fede
racijos skyriaus susirinkimas. 
Šis skyrius rengia Vilniaus rei
kalams visuomenės prakalbas j 
bažnytinėje salėje, gruodžio 17 ■ 
d., 7:30 vai. vak. Svarbiuoju 
kalbėtoju bus adv. A. Mileris iš 
Worccsterio.

Į V Y KO SUSI RIN KIM ĄS

Gruodžio 5 d.. : -t* I 'ai. p. 
Mr. Arthur <», Tlionisvn ad 
kato ofise, FcderaJ St., įvyko 
Ontral Boston Cooperative 
Cancer Contrvl Comittee susi
rinkimas. Šio komiteto tikslas 
— informuoti žmon?fc. kaip ap
sisaugoti nuo vėžio ligos. Infor
macijos organizacijoms teikia
mos dykai. Komiteto nariai yra 
sekanti: Mr. Wilman Adams. 
Mr. Charles W. Bartlett, Mrs. 
Fred Beak Mr. A. Ingham Bick- 
nell, Mr. Walter H. Foster, Mr. 
John Gilbert, Mr. Frederick F. 
Hockaday. Mr. Edwin D. Owcn, j 
Mr. Arthur Thomson.

r*
• L

V<> •

Šiuomi Šv. Vincento Pauliečio draugovė, vardan 
tikros labdarybės ir vardan mūsų kolionijos varguolių, 
širdingai maldauja visuomenės gausiai atsilankyti i šį 
metinį jos parengimą. Atsilankę nevien atliksite pa- 
šelpos darbą, bet, iš “Navy Secrets” ir kitų žavingų ju- 
džių, dar, daug ko pasimokysite, gardžiai pasigerėsite 
ir smagiai pasilinksminsite, 
čiai veikia kiek tik išgali. Šiais metais mes sutrik 
biedn’icincnr; p o t .ur.n- vertės $1,267 09. S v, '

Ii, a
lėanrra 36c. Fri< -.d

proga laimėt; $5.00
Kviečiame.

ŠV. VINCENTO PAULIEčiO
LABDARINGA DRAUGIJA.

Iš savo pusės Vincentie-
> į r

II I -I - Ų.f!

me išpirkti, žinoma dau
giausia valdininkai, bet tai 
niekis, mums linksma, Kad 
pagaliau mes gavome tą 
apie kurį taip daug svajo
jome, dainas dainavome, 
aukas aukojome ir ką pa
galiau lenkai mums buvo 
uždraudę minėti.

Žinai, vienu laiku taip 
pasijutom, kad jau, jau ir 
mus įtrauks į tą baisią 
ugnį, kuris siautė Lenki
joje. Kai vokiečiai jau bai
gė spausti lenkus ir iš ki
tos pusės į Lenkiją pradė
jo eiti rusai, tai tuč tuojau 
buvo pašaukti beveik visi 
mūsų vyrai į kariuomenę; 
mes pasijutome karo išva
karėse. Bet kai lenkų ka
riuomenė, kuri vokiečių ir 
rusų spaudžiama traukėsi 
prie mūsų sienos, mūsų 
kariuomenei pasisekė len
gvai nuginkluoti ir inter
nuoti, tai »»•«•••

muzikoje, kuomet turi vilties, 
kad bus proga savo talentą pa
reikšti oro bangomis.

Lietuviai, radio programų lei
dėjai, taip kaip ir kitataučiai, 
duoda programas biznio dėliai. 
Kitaip radio valanda palaikyti 
neįmanoma. Todėl nenuostabu, 
kad lietuviškoje programoje 
girdime ir svetimtaučių biznio 

Į įstaigų garsinimus. Tame nėra 
nieko blogo. Svetimtautis, užsi- 
mokėjęs už garsinimą, paremia 
lietuvišką valandą, na ir klauso
si, kaip jį pagarsina. Iš to išei
na, kad jis užsimoka už pasi? 
klausymą gražių lietuviškų dai
nų. Tik programos dalyviai 
kartais nemalonumo suteikia 
tam svetimtaučiui ir patiems 
lietuviams, kuomet dainininkai 
dainuoja kitų tautų melodijas 
lietuviškais žodžiais. Prasti dai-

i

I

I

f
I
nų vertimai atima mūsų kalbos 
grožį. Ar gi jau nėra mūsų tau
tos dainų?

Visi lietuviškų programų lei-
. !■: :r i t:»r»4 r • L; n į lnrėtų uži’i-

’ JI t

NAUJAUSI IR GRAŽIAUSI

DARIAUS-GIRĖNO SIENINIAI

KALENDORIAI 1940
Atvaizduojanti abu lakūnus, jų tikrą 
orlaivį Lituanicą ir Soldino mišką, 
spausdinti keturiomis spalvomis. 
15/20 -didumo, labai puikūs artisto 
J. Arlausko piešinys. Gražiausia ka
lėdinė dovana nusiūsti Lietuvon.' 
Kiekviena organizacija. ■ bei klūbai 
privalėtų turėti šių didvyrių kalendo
rius. Kaina 25e už vieną. Užsakant, 
pažymėkit kokiais norit mėnesiais, 
lietuviškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt. arba 
biznieriai kreipkitės dėl informacijų 
šiuo adresu:

f

t

{VAIRŪS skelbimai

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi U pataisau

366 WE8T BROADWAY
So. Soste n, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus. 
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

}

Sveikinimai Iš Indijos

STANDARD CALENDAR CO.
332 West 8roadway

So. Boston, Mass.
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Queen Ann Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston. Mass
L • i.

•i*

Riek laiko atgal, Norwoode 
(Mass.) gyvenantieji giminės 
kun. K. J. Perednos, M. S., gavo 
nuo jo laišką iš misijų krašto 
Akyab, Indijos. Kun. Peredna 
ten labai gražiai darbuojasi. Ka
dangi ten gyvenimas labai ski
riasi nuo mūsų, tai kun. Pered
na rašo įdomių žinių iš to kraš
to. Ten yra labai daug įvairių 
žvėrių ir paukščių, kurie savo 
balsais sudaro nepaprastą mu
ziką. Indijos gyventojai taip pat 
skiriasi savo apsirengimu, pa
pročiais nuo amerikiečių ir eu
ropiečių žmonių.

Kun. K. Peredna. M. S. neturi 
laiko visiems savo giminėms ir 
draugams parašyti laiškus, bet; 
jis praneša, kad atsimenąs vi-į 
sus savo maldose ir šv. mišiose.; 
Jis taip pat prašo visų, kad ir:

Vilniaus sritį, o kiti sakė 
“velnio akį, mes nieko ne- 

! gausime. Dar ko gerą ru
sai ir visą Lietuvą užims” 
jr t. t. Buvo nemaža tokių, 
: kurie susilažino iš kelių 
šimtų litų, iš bačkoš alaus, 
iš kilogramo šokalado ir tt. 

i Pas mus radijo translia
cija prasideda 7 vai. Spalių 
11 d. mes laukėme per ra
diją apie galutinas dery
bas Maskvoje. Pradėjus 

: transliaciją, pirmiausią, 
?’ kaip paprastai pasakė lai

ką, oro temperatūrą ir pa
saulio naujienas. Po tuo 
pasakė: “Alio, alio, dėme- 

jsio, dėmesio, — galutinė
je derybose su Maskva,

(Išsiųstas Spalių 28, š. m.) rai, kad gausime Vilnių ir
Pasirdo, kad laiškai iš A- 

merikos ne tai}) jau labai 
ilgai eina. Tavo laiškas ė- 
jo 20 dienų, seniau eidavo 
12—14 dienų.

Tai matai, dabartiniais 
laikais kaip greit viskas 

į keičiasi. Prieš dvidešimt 
į dienų, tu. rašei man laišką, 
tai mes dar abejojome ar
gausime Vilnių, o kai laiš-į 

j ką gavau, tai jau senai 
Vilnius mūsų, nors dar ir 
šiandien mūsų kariuome
nė į Vilnių neįėjo. Žinai, 
kaip mūsų delegacija bu- 

?vo iškviesta į Maskvą, visa1 
'mūsų tauta buvo labai su
jaudinta dėl Vilniaus, pa- 
plito įvairiausių gandų į- Vilnių Tr
vairiausių spėliojimų. Vie-i vi|niaug Lietuvai ' Ir 

iragineųo, kad mums ge-. tuojaas ?radėjo ?roti him. 
ji atsimintų savo maldose. Kun. išlėkiau iš lovos ir

f s-s < . /«l ■» 
z —’ J J. j. f

nors kai kas i ■ i jau iab u 
nepatenkintas, nes mūsų 
vidaus politika turės smar
kiai palinkti į kairę pusę. 
KoJ kas tai viskas kaip bu
vę. ramu ir galime džiaug
tis, kad mūsų atžvilgiu 
taip laimingai viskas praė
jo-

Vakar vakare parašiau 
laišką, bet neišsiunčiau. 
Šiandien turime dar vieną 
džiaugsmą, tai truputį pa
rašysiu įspūdžius. Šian
dien 9 vai. ryto mūsų ka
riuomenė ties Širvintais ir 
Giedraičiais peržengia ad
ministracijos liniją ir žy
giuoja į Vilnių. Čia prie 
Širvintų (kur 1919 m. bu
vo smarkus ir paskutinis: 
mūšis su Lenkais) padary-į 
ti garbės vartai. Čia šuva-j 
žiavo mūsų kariška dele-’ 
gacija ir rusų kariška de-j 
legacija, kurie perduoda ir;

t 21

i<1;-?:■ .iskcibiarie sąjungos didžiausį 
damų >r giesmių katalogą, iš ku 
rio galima pasirinkti tinkamų 
dainų radio programoms. Tuo
met mūsų tautiečių radio va
landos būtų tikrai lietuviškos ir 
malon ios. Klaiizyloj'Uf.

120 Keleivių Iš Lietuvos

Peter P. Pievad
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjaa. 
Sodewall, Stut Metai VVork 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 menesių išsimokėjimu 

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Į

Gruodžio 6 d. atplauku
siu iš Švedijos M. S. Grips- 
holm laivu atvyko 120 ke
leivių iš Lietuvos. Iš Lie
tuvos vyko per Estiją, iš 
Talino laivu į Stockholmą. 
Visi džiaugiasi atvykę į A- 
meriką, pabėgę iš Europos 
karo padangės. V. M.

Šio gyveninio laime sle
pia savy kančių bedugnę: 
itkasei laimę, tuoj išsiver
žė ir kančių šaltinis.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visus plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

322 Dorchester St.,
SO. BOSTON, MASS. 
Namų tel. ŠOU 0346 

Shapes adresas — 193 Broadway.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
rai verti skaitytoji; paramos.

VALGOMOJU DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m€są, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nušją j bitą kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
<8 CRESCENT AVENUE, 
Telephonc COLumbis 6702 

29 SAVIN HIUL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
• 18 E. BROAOWAV, 

Tel. SOUth Boston 936/ 
Pristatau JCE CREAM^ ir užkan
džius piknikams ir visokiems

parengimams.

Perklos Market
P. Baftrušiūnas ir p. kUnpa, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

PrvferfonalsJ. Mznlrrial. pr;:n><>nj:: 
jk«M, kitrir “I i.k
lai verti skattytujv p.'irjunos.

I VImI Kkf*ibiUi4x

i jį atsimintų savo 
Peredna sveikina 
Dievo palaimos.

Kun. Peredna. 
yra sveikas ir 
karštlige, kuria turi beveik visi 
persirgti. Kiti du kunigai, kurie 
kartu nuvyko į Indiją, katalikų 
misijų kraštą, jau keletą kartų 
sirgo.

Jeigu kas norėtų plačiau su
žinoti apie kunigų vienuolių 
darbus Indijoj, tai patartina už
siprenumeruoti La Salette mi
sijų žurnalą. Prenumeratos kai
na. $1.00. Galite adresuoti: La 
Salette Mission Magazine. Alta- 
mont, N. Y. Jeigu kas 
no kun.

i -r-
n:-.. M. 
Hgum-

visus ir linki vienmarškinė pradėjau 
giedoti himną iš džiaugs- 

Dievui dėkų. mo šokinėti po kambarį, 
dar nesirgęs I

I

I

s..

A •. •. ■ . \ r. \ .

redno -.
• • ■■ : 1 ’

f. :

dar neži 
Iy».
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Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 1 

PO GLOBA MOTINOS *VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. Ath St.. So. Boston. M1M. j 
Tel. So. Boston 1298

Viec-Pirm. — F. Zatetskiepė.
564 E. Broadvvay. So. Boston, Mass. j 

Prot. Ra#t. — Ona Ivaškien*.
440 E. Sixth SL, So. Boston. Mass. 

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė, !
4115 Washington St.. Roslindale, 

Tel. Fkrkway 0558-Mf 
Iždininke — Ona Staniuliūtfi.

105 West 6th SL. So. Boston. Maas. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienfi,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona AukštikalnleM,

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

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

Visais draugijos reikalais kntpkttBa 
pas protokolų raAtlnink*.

I

*V. JONO EV. BL. PASALPINĖ8
DRAUGIJOS VALDYBA i

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

Viee-Pirm. Albinas P. Nevienu 
16 Winficld St., So. Boston, Mass.

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

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

Maršalka, Jonas Zaikls,
7 VVinficld St., So. Boston. Mass. 

Iždininkas, Andrius Zalcskas.
702 Fifth St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas tre- į 
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio < 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49i j 
E. 7th SL. So. Boston. Mass.

VAŽIUOKITE 
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakortfy

/ / / 
priima Vilnių. Iš čia tos iš- ' 
kilmės transliuojamos per / 
radiją. Demarkacijos lini- į / 
joje dega didelis laužas, į £ 
kurį sumetamos nuimtos 
nuo demarkacijos linijos 
gairės. Prakalba į kariuo
menę kariuomenės vado, 
Vilniui vaduoti sąjungos 
pirmininko ir kitų. Kai su
dega gairės, piuklu per
pjaunamas per plentą bu
vęs barjieras ir pasigirsta 
generolo įsakymas kariuo
menei ‘žengte marš’. Šauks 
mai susirinkusios 
menės, skamba 
varpas, ir kariški 
Radijo pranešėjas
šia visą vaizdą, kaip visuo
menė sveikina 
riuom'v

TURKIŲ VAKARIENĖ
DĖL KALĖDŲ BASKET FONDO 

Rengia Stepono Dariaus Postas #317 ir
Ladies Auxiliary Amerikos Legijono

SEKMADIENI, Gruodžio 17, 1939
Lietuvių Salėje, E ir Silver St., So. Boston. Mass. 
Pradžia 4 vai. p. p. Graži programa. įžanga S1.00.

Visur džiaugsmo šauks
mas. Įstaigose tarnautojai 
bėgioja, glėbesčiuojasi, 
bučiuojasi, gimnazijose 
vaikai šaukia, studentai 
gatvėmis eina dainuoja, vi
sur tik šauksmai, muzika 
vėliavos. 11 valandą visur 
buvo nutrauktas darbas ir 
organizuotai su vėliavomis 
ir orkestrais buvo einama 
į karo muziejų su gėlėmis 
ir iš ten į prezidentūrą. Di
džiausia džiaugsmo švrn 
te.
kn
• i a .

dar

padai y • > 
si maišyt •

Bet čia visiem: i
■;:•2 a<

I
Ii
I

visuo- 
laisvės 

maršai.
nupie-

musu
I

k a -
1

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS <>IOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU Boston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2637.

t

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

V. karato*
zai’T 1 -■O’ T I 'Cltz ,

i_: L ~ < A O <4 •S
OJAS

t
oBK t-,- 
jo pa; a t 

sukilimą. '»• -:•> 
__ v policijai ir tokiu 
būdu sudrumstė musu na
tūralų džiaugsmą.

Dabar jau viskas nuvimę, 
laukiame diena po dienos, 
kada mūsų kariuomenė į- 

|eis į Vilnių ir kada mes 
. į pradėsime ten šeiminin- 

1 kauti. Vilnius mums daug 
kaštuos, bet atrodo, kad 
visa tauta taip myli Vilnių.

•J

r
p

l

I

i

GEDAUSI
WĮJ[ ^rx j v 10a tauta taiĮJ iii^yii ▼ Aliui},

kaci tą uždedamą naštą

’X

; lengvai panešime. Dabar 
valstybė išleido 5 milijonų 
vidaus paskolos lakštų,

; kuriuos mes patys turėsi-

Lietuviškos r.i:li<> pr ogi’ori o;-, 
kurių dabar šioje šalyje gana 
daug, neša nemažą naudą lietu
vių tautai. Pe» jas mes girdime 
visą lietuvišką veikimą, kas ir 
mus pačius pažadina prie jo 
prisidėti: žinome lietuvių biznio 
įstaigas ir klausomės instru- 
mentalės ir vokalės lietuviškos 
muzikos. Mūsų mėgėjai ir pro- 
fesijonalai dainininkai radio 
garsuose turi platesnę dirvą į 
muzikos pasaulį. Jiems yra di
džiausias paakstinimas lavintis

i I į

• - • ... 
t>,>. Bvtton, M;n >i.

j Dichų ir
Residence: 198 M SL, So. Boston.

Tel. ŠOU Boston 1437
Tel. ŠOU Boston 3960.

Ii

l

1156 Washingtai SU
N’OKtVOOD, MASS. 
Tci. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

| P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
* -------- --------------- >

* 
j* 
;♦

Montello, Mass. £
> «

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktį. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

258 W, Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. SOUth Boston, 4486

16—18 Intervale St. I
Tel. Brockton 4110

s ** *. ‘
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DETROIT, MICH

Aušros Vartų Parapija
MEDUS

Žodynai - Dkti:na-ie$
AMHERST, MASS.

aud< k!o apda

money orderiu

365 W. Broad

of the Month 
iš Lietuvost Lauksim daugiau tokių vaka

rėlių.

Įkas girdėti lietuvių
I KOLONIJOSE

Lapkričio mėn. įvyko Moterų 
S-gos 69 kps. susirinkimas, ku
rio šeimininkės: Z. Žemaitienė- 
O. Matachinskienė. W. Bagdie- 
nė ir O. Mikolaitienė. vadovau
jant pirm. T. Mažeikienei. su
rengė vakarienę ir programėlį. 
Kun. J. Bakanas atidarė vaka
rėli malda ir pasakė trumpą kal
bą naujoms narėms, kurių įsira
šė 10 per 1939 m. Po užkandžių 
gražiai paskambino piano Kons
tantas Žemaitukas. Eiles — “Ei 
Katyte" pasakė maža mergaitė. 
Kuopos pirm. T. Mažeikienė 
perstatė šias nares: Oną Andru- 
lionytę. Josephiną Smith. Oną 
Žibinskienę. Oną Mitchell. Oną 
Židelienę. Helen A. Nichols. 
Mary Arne Daugininkas. Jose- 
phine Daugininkas. Albertą 
Svetuojūtę ir Mrs. Nellie Anto- 
nucci. Kaikurios gražiai tarė ke
letą žodžių. Linkime naujoms 
narėms gražiausios darbuotės. 
Vakarėlis baigėsi šokiais. Mūsų 
narė, artistė ponia M. Čižaus- 
kienė paskambino pianu įvai
rius šokius, po kurių visos išsi
skirstė namo.

DARBININKAS
Maspeth. N. Y..
Hartford. Conn..

Sodalietės Aušros Vartų pa
rapijos taip-gi šįmet pasirodė, 
ką galinčios. Jau atsirado naujų 
solisčių jų tarpe, viena jų p-lė 
Matačinskaitė. kita kuri daino
mis pasižymėjo, tai Elenora 
Keršiūtė. Visa grupė sudainavo 
"Lopšinė", jų pirmininkė, p-lė 
Zakariūtė vaidino mamytės ro
lę ir supo mažytę, o kitos, su 
žvakutėmis rankose. tvarkoje 
sustatytos dainavo. Labai buvo 
gražus įspūdis, kuomet mergai
tės surengė greitu laiku įdomų 
vakarėlį. Rodos jų vedėju buvo 
p-lė J. Metrikaitė. Buvusi.

Federacijos skyriaus paskelb
tas susirinkimas 
sekantis tai 
skaitlingas 
prie darbo, 
dirbti sekau

neįvyko, bet 
tikrai turės būti 
ir. reikia rengtis 
kurį Valdyba duos 

sekančiame susirinkime. 
Paprastai susirinkimai įvyksta 
kas antrą antradienį. 8 vai. va
kare. Dabar įvyks metiniai su
sirinkimai. nepamirškite drau
gijos paskirti atstovus į Fede
racijos skyrių. Kaip girdėti 
prof. K. Pakštas atvyks į Wor- 
cesterį vasario 25. 19-10 m., to
dėl tą dieną visi tVorcesterie- 
člai turėtų pasilikti laisvą, kad 
galėtų pasiklausyti jo įdomių 
kalbų.

Mahanoy, Pa., gerbti tėvų giminę — Lietuvą. 
New Britain. Be to ji rodo paveikslus ir atsi- 

Conn. ir Amsterdam. N. Y. Iš vestus iš Lietuvos daiktelius, 
ten ji vyks į Rochester, N. Y. ir kaip tai: lietuvaitės tautiškus 
visas kitas lietuvių kolonijas, rūbus, klumpes, senovišką ra- 
Keliaudama, daugiausia lietuvių telį. juosteles, lietuviškas sto- 
mokyklose. skaito paskaitas iš vylėles ir kit. Taip pat ji moko 
Lietuvos gyvenimo ir ragina vaikučius 
visus mylėti lietuvių kalbą ir j dainelių ir plastikos.

lietuviškų liaudies
K. V.

mam tėveliui Vincui Svagšdui J| 
gruodžio 3 d., 1939. gyv. Eastm 
Vandergrift, Pa., liūdesio va-« 

i landoje reiškia gilią užuojautą. 9
—

Šiomis dienomis gauta nuo
1 Lithuanian Book 
Club, New York,
knyga rašytojo V. Mykolaičio 
“Krizė”, Romanas gana įdomus

i ir atskaitos priimta. Paskaityti. O. Y. koresp.
4

NVENIENCto
™OUGHOUT THt

KERI nors turės 
Geriausias Kalėdas

Savo Gyvenime!

Gruodžio 3, 1939, šv. Jurgio 
parapijos mokykloj įvyko Lie
tuvos Dukterų Draugijos po 
globa Motinos Švenčiausios me
tinis susirinkimas, kurį atida
rė malda pirm. E. Paurazienė. 
Atkalbėta maldos už mirusias 
nares. Mėnesinis, metiniai pa
nešimai 
Buvusi fin. rašt. Sasienė dar 
serga. — linkime greitos svei-' 
kates. Lietuvos Dukterų Dr-ja Grvnas bičių medug ky 
paskyrė S50.00 Sv. Jurgio para- rį bit& suneSb įj žydinčių 
pi jos šių metų bazaro fondan. javų, gelių, pievų ir me« 
Gausus delnų plojimas išreiškė džių yra tikras vaistas, 
pasitenkinimą dėl 1939 metų Taigi, įsigyk kvorta me- 
valdybos darbų. Naujiems, 1940 .daus ir gerk ji su arbata

— - -- 1 ‘—-m vietoje cukraus. ,
medų — t<>

Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galit* 
gauti “Darbininko” adm.| 
363 W. Eroadway. So. Bos-4 
ton. Mass

Padėkos dienoje, lapkričio 30 
dier.ą, apsivedė panelė Marijona 
Sabalauskaitė. ponų Sabalaus- 
kų. gyvenančių 154 Summer St.. 
North Amherst, Mass.. dukrelė 
su Jonu Aridziavičiu. ponų A- 
ridziavičių. gyvenančių West 
Deerfield. Mass.. sūnumi. Šliū
bas įvvko su šv. mišiomis šv. 
Brigitos airių parapijos bažny
čioje. Sužiedavo kun. Patrick J. 
Coyle. Pusryčiai buvo jaunosios 
namuose, dalyvavo giminės ir 
draugai. Jaunieji išvyko pra
leisti atostogas porai savaičių. 
Sugrįš gruodžio 15 dieną. Apsi
gyvens M’est Deerfield. Mass. 
Abu Amerikoje augę lietuviai 
jaunuoliai, pavyzdingų lietuvių 
tėvų vaikai. Lai Dievas laimina 
jų gyvenimą ir lai jie seka tėve
lių pėdomis. Daug linkėjimų: 
nuo Greenfieldiečių. A. Dėdinas. \

Puikus Naujas NORGE Ref rigeratorius 
namų turtas Kalėdų surprizas. Jūs nu

stebinsite ją su šiuo gražiu, elegantišku baltu 
šaldytuvu, kuris eir.a labai tykiai ir turi daug 
įtalpos. Jis sutaupys daug pinigų ir jį turint, 
džiaugsmas niekad neužsibaigs. Išimtinai Mor
ge Rollator Mechanizmas. Penkiems m. ga
rantuotas. $129.95
Nereikia (mokėti Lengvi Išsimokėjimai.

Streamlined Dovana — Praktiška! 
VVESTINGHOUSE PROSĄ

V ėliausios mados. Nepaprastai gera prosą, 
sparti, lengva, saugi. Įrengta su fabric šilumos 
kontrolium.

TIK $8.95

PHiLADELPHIA, PA.
LIETUVYBĖS SKLEIDĖJA

JOS KALĖDŲ SVAJONĖ ORE:

... pasakiškas Universal Elektrikinis pe
čius. kuriame galima iškepti 12 sv. kalaku
tą tobulame karšty. Rodosi, netikėtina ką 
su šiuo pečium kalima padaryti... galima 
kepti, šutinti ir tt. įsigyk jį! $29.95 su pa
statu.

UNIVERSAL ELECTRIC OVVEN
Tiktai $2.95 (mokėti

TIK UŽ $3.S5PUIKIAUSIA DOVANA

Proctor 
Toaster

Lapkričio 26 d. įvyko gražus 
vakarėlis, paruoštas pono Či- 
žausko. kuriame dalyvavo vien 
jaunos merginos, bet gražiai ir 
gerai atliko savo roles. Daugu
mas jų vaidino vyrų roles ir jas 
atliko taip gerai, kad nesupras
tum. jei nežinotum, kad vaidina 
mergaitės. Tikrai buvo juokų 
vakaras.

metams, išrinkta sekanti valdy-! ! r kava 
ba: Pirm. — Petronėlė Bon-, vartoja 
dzienė, Vice-pirm. - Adelė nevargina.
Barštaitė. fin. rašt. — Ona Ka- 
sevičiūtė, ižd. — Ona Kremblie- 
nė, ižd. globėjos — Monika Sa- 
lasevičienė ir Matilda Karna- I 
gienė. rašt. — Marijona Žvirb
laitė. Dr. kvotėjas — J. Jauni
kaitis, maršalka — Kazimiera 
Barkauskienė, koresp. — Ona 
Jurgutienė.

i

i

TARPTAUTINIU ŽODŽII.
ŽODYNAS, surengė K. Boruta*
— Pr. Čepėnas. A. S-rutytė —į. 

4;
4

Čepėnienė. Jis turi 10C4 pusla- 
-i-ic Popieriniais viršeliais kai
na $3.00: gerais 
ra;s — $3 75.

Užsakymus su 
siuskite:

“Darbininkas”.
way. So. Boston, Mass.

Moterų Merginų Pašelpinė lie
tuvių Katalikių Draugija yra 
viena w iš didžiausių Detroite, 
kuri įsikūrė birželio 13 d.. 1916 
metais, Šv. Jurgio parapijoj, ir 
per dvidešimts tris gyvavimo 
metus nemažai nuveikė. Narių 
yra ir iš kitos parapijos. Susi
rinkimai vedami tik lietuvių 
kalboje ir laikomi pirmadie
niais kiekvieną mėnesį tuojau 
po vėlyvų mišių. Narė, norinti 
įstoti į šią draugiją, turi būti 
tarpe 16 ir 45 metų amžiaus. 
Dėl platesnių informacijų gali
ma kreiptis prie valdybos arba 
narių. Bus veltui įstojimas jei
gu naujos narės prisirašys per 
metinį balių, sausio 7 d., 1940 
m.. Lietuvių Svetainėje. 25tos 
ir W. Vernor Highway, kuria
me bus vaidinama trijų aktų 
komedija ‘ Teta iš Amerikos" ir 
šokiai abejose svetainėse. Bus 
proga matyti mūsų Dėt. lietu
vių aktorių gabumus, kaip tai— 
J. Tumo, P. Medonio, A. Salase- 
vičiaus. J. Vaitkaus. A. Širvai
čio, o taip pat B. Petkienės. P. 
Medonienės, C. Stankiūtės. V. 
Barkauskaitės ir kt. Kaip žino
ma. visi būna patenkinti Lietu
vos Dukterų Dr-jos vakarais, 
taigi prašome ir šįmet visiems 
atsilankyti. Įžanga 35 centai as
meniui. Bus dvigubai “good 
time’’’. O. Y. koresp.
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Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės

Butelyje

W.»V<«0

WllS0N OiSTILLING CO INC N£WYQRK N Y
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Degtinės 
Bile Kuriam

lPuiki žemos kainos skirtinga dovana. Į- 
rengta su chime ir signalais! 2 -rėkutės 
įtalpos. Automatiškas.

| rg-SgaS 

g 39 Bovtston St.Sesuo Marija Kristina Grin- 
kevičiūtė. pranciškietė. neseniai i 
grįžusi iš Lietuvos, šiuo metu | 
skaito eilę paskaitų apie Lietu-' 
vą ir jos gyvenimą įvairiose lie- i 
tuvių kolonijose. Sesuo Kristi
na Grinkevičiūtė yra šv. Jurgio j 
parapijos auklėtinė. Jos tėvai ir1 
giminės gyvena taip pat Phila- 
delphijoje. todėl sesuo Kristina 
dažnai aplanko savo tėvelius ir Į 
visuomet palieka parapijie-i §io vakarėlio 
čiams gražų įspūdį. Bet. nekal
bant apie viešėjimą mūsų mies
te. Sesuo Kristina jau y ra ap-, įanas jr Kostantina Zapėnai, Si- 
lankiusi Elizabeth. N. J.. Kear- ,mas jr Alfonsas Ulcickai ir Juo- 
ney. N. J.. Brooklyn. N. Y., Sviokla.. Vakarėlio metu

I
A: buvo kalbų ir dainų, jam įteik- 
!■• ta piniginė dovanėlė.

“ ________
Ir šį metą lietuviai laimėjo 

ji: miesto rinkimuose į Mokyklų 
Tarybą (Board of Education) 

? vieną narį, tai laimėjo teisėjas 
i’ p. B. Degėsis. Nors per pirmą 
j! skaitymą Degėsis 

žiau balsų 29 už 
!;J bet. pareikalavus 
j', p. Degėsis sumušė 
jf» tą 89 balsais. Dabar lietuviai tu- 

ri jau 2 nariu taryboje — Tarną 
•! Grigą ir B. Degėsį.

Prie šių rinkimų daug dirbo 
Lietuvių Piliečių klubas. Šis 
klūbas praeitame savo susirin
kime nutarė rengti pagerbimo 
vakarėlį dėl teisėjo B. Degėsio. 
Žada prisidėti ir. kitos draugi
jos.

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

HASHUA, N. H
NAUJAS ADVOKATAS

Alfonsas Bakanauskas baigė 
: mokslą ir atidarė savo ofisą 
Main St. Jo giminės surengė 

j jam pagerbimo vakarėlį, kuria
me dalyvavo daug žmonių. Dėl 
...v . ui.ll. v.*j daug dirbo jo 
krikšto motina Izabelė Tamu- 

įlionienė, Jonas Tamulionis, An-
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60 Ellsvvorth St. 
VVorcester. Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE ‘
So. Boston 

2271

Edison Shops
* ANO ELECTRICAL DEALERS “

BOSTON EDISON COMPANY J

DABAR
$1.25

PAINTĖ

Į istoriją ir klebonus, kurie jau 2 dėti prie Vilniečių šelpimo, tas 
mirę: a. a. kun. L. Tyla ir P.jklausimas apsvarstytas ir iš- 
Daniūnas. V. Tamulionis paša-! rinkta komisija, kuri kreipsis į 
kė apie kapines, kaip jos buvo visas draugijas, kad prisidėtų 

inupirktos ir kaip sunku buvo prie to darbo. Išrinkta taip pat 
gauti vietą dėl kapų. K. Nadzei- 
ka kalbėjo apie draugijas, kaip 
jos buvo organizuojamos ir 
kaip veikė dėl Tautos ir Bažny
čios gerovės. Vėliau sekė vaidi
nimas — komedijėlės. Vieną 
vaidino Lawrence mergaičių 
grupė, kurių vardų nepamenu. 
Vieno akto komediją “Ponkių 
Pie”. Antrą komediją — “Kur
pius” vaidino vietiniai: J. An- 
druškevičius. L. Tamulionis ir 
A. Grigas. Visi savo roles atli
ko gerai. Choras, vadovaujant 
vedėjui S. Verkauskui, sudaina
vo 4 daineles. Viena dainelė a- 
pie Vilnių labai žmonėms pati
ko. Buvo priimamos ir aukos, 
kurias žmonės davė dėl bažny
čios skolos sumažinimo. Aukų 
surinkta S500.00. Ant rytojaus 
vakare įvyko kortų vakarėlis, 
surengtas lietuvių profesionalų 
dėl parapijos naudos. Pelno da
vė S50.00. Prie surengimo šio 
vakarėlio darbavosi ponia T.
Mitchell ir R. Atkins.

■
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turėjo ma
li Atherton. 
perskaitymo, 
savo oponen-

Šv. Kazimiero lietuvių parapi
ja minėjo 30 metų sukaktį nuo 
susitvėrimo šios parapijos. Lap
kričio 26 dieną buvo laikomos 
pamaldos už parapijos narius. 
Po pietų įvyko vakarėlis. Prog
ramą sudarė: kalbos, dainos ir 
vaidinimas. Pirmiausia klebo
nas papasakojo šios parapijos* iškeltas klausimas.

rinkėjai. kurie eis pas kiekvie
ną lietuvį prašyli aukų ir vėliau 
gal sudarys kitokį šiam tikslui 
planą dėl didesnės pagalbos Vil
niaus krašto lietuviams.

Dzūkelis.

GREEHFIELD, MASS.
Gruodžio mėnesio 3 dieną, 

sekmadienį įvyko bankietas dėl 
Agnietės Povylaitytės. Balius 
atsibuvo ponų J. Povylaičių na
muose. Balių surengė ponia M. 
Dėdinienė ir motina Agota Po- 
vylaitienė. Buvo daug svečių ir 
gražiai apdovanojo Grenfieldie- 
tės.

Lietuvos Dukterų Dr-jos, ir 
M. S. 54 kp. nariai, Anelei Lau
rinaitienei, jos broliams, sese
lėms ir šeimai, mirus jų myli-
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Amą WESTINGHOUSE
TABLE MODEL

A valu® ieader' Has 7 tub®« mamt
6-«tation Push Button Tuning. 
Slide Bule Dial. 8-inch Dy- 
namie Speaker. 17% inches "1 AC
wide. 9 inches high Į / J

WESTINGHOUSE

Radio-Phonograph Comhination

Only $44.95
Take advantage oi thjs sensational radio 
offer A new 1940 iull-sized Westinghous« 
Radio-Phonograph Console! SizstationPusb* 
Button Tuning Large 12-inch speaker . .; 
7 tubes. 34 inches high 27’4 inches wide.

PADĖKOS dienoje, lapkričio 
mėnesio 30 dieną, apsivedė pa
nelė Helen Mary Lukoševičiūtė. 
ponų Lukoševičių gyvenančių 
Canada -Hill. Greenfield dukrelė 
su Antanu Kuzmesku, ponų 
Kuzmeskų sūnumi, gyv. Mea- 
dow Road, Montague. Šliūbas 

Įsu šv. mišiomis įvyko šventos 
LDS 65 kuopos metinis susi-i Mari jos parapijos bažnyčioje, 

rinkimas įvyks 17 d. gruodžio, j 10 vai. Sužiedavo kun. John 
po pamaldų, malonėkite visi Treel. Pamergė buvo Millicent 
nariai dalyvauti, nes bus renka-ĮBieliūnaitė, pabrolis jaunosios 
ma nauja valdyba 1940 me- Į brolis Jonas Lukoševičius. Pie- 
tams ir rinkimas delegatų įitūs įvyko jaunosios namuose, 
apskričio suvažiavimą, įvyk- Į dalyvavo 45 asmens daugiausia 
siantį gruodžio 31 d.. 1939 m. j giminės ir draugai. Sugrįžę iš 

------------- | poilsio, jaunieji apsigyvens 
Meadow Road, Montague, Mass.

Linkime Dievo palaimos jų 
tolimesniame gyvenime.

A. Dėdinas.

Šv. Kazimiero parapijos pa
laipinė draugija turėjo savo su
sirinkimą gruodžio 5 d. Buvo 

kaip prisi-

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST., BOSTON. MASS.
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

-
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