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Nutilo maloni Kalėdų 
muzika. Radio pranešėjas 
sako: “Klausykite žinių iš 
Europos”.

“Gerbiamieji Radio klau
sytojai, nuostabios žinios 
atėjo iš Berlyno. Laikraš
tininkai praneša, kad šį ry
tą, 9:30 vai. Hitleris, Goe- 
bbels ir Goering nuėjo į 
Katalikų Bažnyčią. Visi 
trys suklaupę bažnyčioje 
prie Betliejaus stainelės, 
palenkė galvas Vaikeliui 
Jėzui ir ilgai meldėsi. Tos 
žinios yra patikrintos.

“Vėliau Adolfas Hitleris 
pareiškė, kad jis tiki į Jė
zaus Dievybę. Dešimtą va
landą jis įsakė atšaukti 
kariuomenę iš vakarų 

i£! fronto, padarė taiką su 
Prancūzija ir Anglija; Au
strijai ir Čekoslovakijai 
sugrąžino pirmiau užgrob
tas dalis ir paskelbė pripa
žįstąs jų nepriklausomybę. 
Lenkams jis atidavė visą 
kraštą, kurį jis užgrobė 
rugsėjo mėnesį ir prižadė
jo pilną atlyginimą jiems 
už visas padarytas skriau
das ir nuostolius. Lietuvai 
sugrąžino Klaipėdą... Jis 
atsiprašė už persekiojimą 
žydų ir krikščionių, paža
dėdamas jiems visokerio
pą pagalbą. Katalikų Baž
nyčiai, organizacijoms ir 
spaudai suteikiama pilna 
laisvė.

“Iš visų Vokietijos kraš
tų pranešama, kad naciai 
nuplėšo svastikas ir iške
lia Kristaus Kryžių. Už 
padarytus katalikams 
nuostolius bus pilnai atly
ginta”.

Nutilo radio pranešėjas.
Ta žinia be abejo sukrėtė 

klausytojus. Bet Hitleris...
“Radio klausytojai! Dar 

jums didesnis sukrėtimas. 
Iš Maskvos oficialiai pra
nešama, kad Stalinas pa-
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AUKOKIM JAM ŠIRDIS...
Seniai praskambėjo balsai pranašų, 
Skelbią užgimimo Kūrėjo,
Bet ir šiais laikais dar į tai panašu,
Ką tuomet pasaulis turėjo.

Gyvai tebįstrigęs žrilonių atminty 
Tas įvykis, amžiais skambėjęs, 
Tie patys jausmai iškilmingi, šventi, 
Tas pats dangaus laimės Skelbėjas.

Taip pat pasitikt Kunigaikštį Taikos 
Pasaulis prastai pasiruošęs;
Taip pat nuodėminguose klimpsta takuos, 
Žiauria neapykanta puošias.

Tačiau atsiminkim, kad vis ta pati 
Dangaus Kūdikėlio galybė, 
Užuojauta Jo n’išmatuotai plati 
Ir dieviška meilė beribė.

Jis kviečia visus — ir gerus ir blogus
Į savo vargingą kūtelę,
Jo rankomis mums atdarytas dangus, 
Visiems Jis parodo ten kelią.

Su šypsena priima vargo skausmus — 
Mažytis tiek gali pakelti!— 
Iš meilės švečiuose atvykęs pas mus, 
Tur kęsti neturtą ir šaltį.

Aukokim Jam širdis jautrias ir žemas, 
Kad jas paveldėti galėtų,
Ir gausiai palaimintų mūsų šeimas 
Proga šių šventųjų Kalėdų.
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1 vėl per radio ateina žinios, 
viena paskui kitą iš viso 
pasaulio kraštų; iš Japo
nijos, Kinijos, Meksikos, 
Palestinos ir Jungtinių A- 
merikos valstybių, kad 
žmonės, 1939 metų, Kalė
dų dienoje apšaukia Bet
liejaus Kūdikėlį savo šir
džių Karaliumi. Japonija 
sudarė taiką su Kinija; 
Meksikoje paskelbta pilna 
laisvė Katalikams; Palesti
noje arabai nustojo karia
vę su žydais; Jungtinėse 
Amerikos valstybėse ko
munistai ir naciai ir fašis
tai ir masonai broliškai ir 
širdingai pasveikino vieni 
kitus. Visi skuba į Katali
kų bažnyčias, visi garbina 
užgimusį Kūdikėlį Jėzų. 
Visa žmonija sugrįžo prie 
Dievo.

Bet, deja, taip NEBUVO. 
Radio pranešėjas tokių ži
nių nepaskelbė.

Jei taip būtų įvykę, tai
armotų šūviai negriaudė- Tautos nesudarys pasto
tų, dangaus pakraščiai ne- vios ir teisingos taikos iki 
būtų nušviesti karo lieps- nepalenks savo -
nų žaromis, tūkstančių ne- galvų Jėzui Kristui, Kurio 
kaltų žmonių kraujo ne- varde yra išganymas, 
gertų žemė. Kad tokių ži
nių nebuvo, už tai visur aukšto Andes kalno, 
skurdas, i 
gas, neapykanta ir kerštas, stovi milžiniška

Jeigu tokios žinios būtų Kristaus statula. Ta statu- 
buvę praneštos, tai visa- la yra dvidešimts šešių pė- 
me pasauly būtų teisingu- dų aukščio, pastatyta ant 
mas ir taika. Ir iki tokių aukštos akmeninės papė- 
žinių neišgirsime, pasauly dės; prie Kristaus statulos 
nebus ramybės ir taikos, pridėtas šitoks parašas: 
Tiesa, visi kalba apie taiką i “Greičiau šitas kalnas 
ir teisingumą, bet nevisi subįrės į dulkes, nekaip 
pripažįsta, kad be Kristaus Argentinos ir Čilės gyven- 
Taikos ir Ramybės Kara
liaus, jų negalima tikėtis 
susilaukti. Be Kristaus, 
Meilės Dievo, Teisybės 
Saulės, pasauly viešpatau
ja neapykanta, kerštas ir 
savimyla.

Šiandieną žmonės atsito- 
______ , - x lino nuo Kristaus. Tautų 
sisakė tikįs į Jėzų Kristų, vadai Jį paniekino ir iš- 
Komunistai šimtais prii- juoke; Jo vardas niekur 
ma šv. krikštą, atidarė 
bažnyčias; iškelia kryžius 
ir meldžiasi.

“Stalinas įsakė panaikin
ti Kominterną ir uždraudė 
viso pasaulio komunis
tams niekinti tikėjimą, ar 
skelbti Markso mokslą. Jis 
įsakė ištraukti kariuome
nę iš Suomijos ir Pabalti- 
jos valstybių; Lietuvai su
grąžino visą Vilniaus kra-i 
štą. Lenkijai grąžino visą

išdidžių

Pietų Amerikoje, ant 
‘ ............................. r Ar-

neteisybės, var- gentinos ir Čilės rubežiaus 
Jėzaus

sauliui! Koki tai viltis ka- 
R, nuvargintoms tautoms! 
Andes kalno Kristaus sta
tula skelbia, kad nebus pa
sauly pastovios taikos iki 
ji nebus sudaryta prie 
Kristaus Karaliaus kojų. 
Jei tautų kerštą ir neapy
kantą reikia pašalinti, jei 
norima, kad padarytos su
tartys nebūtų tik popierio
lakštas, tai reikia šauktis kuriems rūpėjo, 
Kristaus ir priimti Jo pil
ną Evangeliją. Jėzus Kris
tus yra kelias į visuotiną 
taiką. Kito kelio nėra. T.

li

I

tojai paniekins taiką prie 
Jėzaus Kristaus kojų pa
darytą”.

Tarp Argentinos ir Čilės, 
1902 metais, įvyko ginčai 
dėl rubežių ir abi šalys 
rengėsi į baisų karą. Ta
čiau kunigai, tikintieji, y- 
pač moterys, perkalbėjo 
tautų vadus ir įprašė, kad 
*jie pasitarimais išspręstų 
' ginčą. Jie įrodinėjo vy
riausybėms, kad tie pini
gai, kurie bus išleisti žu
dymui, gali būti sunaudo
ti pagerinimui kraštų, iš
taisymui kelių, uostų, pas
tatymui beturčiams namų. 
Tautų vadai paklausė. Vie
toje nustatyti rubežius ar- 

ir kulkosvai-

Kristaus Gimimo švenčių 
proga sveikiname LDS na
rius. “Darbininko” bendra
darbius, rėmėjus, skaityto
jus ir visus geros valios 
žmones ir linkime Kūdikėlio 
palaimos.

LDS Centro Valdyba, 
“Darbininko” Redakcija 

ir Administracija.

Ramybe žemėje geros valios 
žmonėms ’
(Evangelijos žodžiai)

Iš Evangelijos mes žino
me, kas pirmutiniai išgir
do taikos pasveikinimą a- 
ną Didžią Naktį Betliejaus 
apylinkėse. Kas jie buvo?

Tai plačių klonių, primė
tytų akmenų, bet jų tarpe 
prižėlusių sodrios, gal jau 
kiek pageltusios, žolės, tų 
didelių ganiavų piemenys, 
kurie diena dienon varinė
josi skaitlingas avių ban
das, tai jie seni barzdoti ir 
dar jauni vyrai — išgirdo 
Dangaus dvasių sveikini
mą: “Ramybė jums, Garbė 
Dievui Aukštybėse, ir ra
mybė žemėje geros valios 
žmonėms”.

Piemenys, tai

Prie Betliejaus

Gurklianiškis.

giausia, gyveno nepritek
liuje, nuolatiniam pareigų 
ėjime ir rūpestyje. Jie ne
pažino pertekliaus, o apie 
prabangą svajojo ne Pales
tinos avių ir kitų naminių 
gyvulių piemenys, bet di
deli, ištisų didelių bandų, 
balnotų, apkrautų prekė
mis kuprių — ir kitokių 
karavanų savininkai. Pie
menys palaikė rusenančios 
meilės ir taikos židinį.

Tik didieji pirkliai, namų 
savinin^Šf Trtft?sttidse. ir 
pinigų keitėjai — galvojo 
apie turtą, auks , ir garbę. 
O piemenys visumet buvo 
toli nuo jų. Bet Dievas bu
vo su jais. Dievas jiems 
pirmiausia apsireiškė per 
savo pasiuntinius, pasvei
kindamas, ir laimindamas 
jų darbą — taikos ir ramy
bės vardu...

Šių dienų, civilizacijos 
laiku, žmogus ėmė pama- gvi 
žu nutolti, nuo tos, Betlie- 
jaus piemenų, dvasios. Jis 
verčiau ima sau pavyzdžiu gS 
tuos išdidžius karavanų 
savininkus, arba miesto 
turtų ar aukso blizgučius. 
Blizgučiai pagaminti iš 
metalo, negyvos medžia
gos, gelsvo, spindinčio au
kso — jam esti brangesni, 
kaip ir gražiausi žmogaus 
dvasios turtai ir dorybės.

Auksas ir metalas, — ne
gyva medžiaga. Ją pradėjo 
pernelyg garbinti žmogus. 
Ir medžiaga užvaldė žmo
nių protus, ištuštino sielą 
ir patį žmogų pavertė au
tomatišku — kito žmo
gaus naikinimo, — įran
kiu...

Ir gal būt šiandien pa
saulis labiausia pasigenda 
to dangaus balso, kurį, a- 
ną Didžiąją Naktį išgirdo 
Betliejaus apylinkių barz
doti piemenys, kurie išsy- 
kio išsigando ir tuojau nu
džiugo — išgirdę Dangaus 
dvasių balsą, skelbiantį 
Dievo garbę ir siunčiantį 
žmonėms — geros valios 

Jeronimai, žmonėms sveikinimą, 
T. ramvbę ir taiką.

žmonės, 
pirmiau- 
pareigos.

f

šia, — tik savo
Jie turėjo namie savo šei
mas, žmonas, vaikus arba 
brolius. Jie galvojo, rūpi
nosi jais. Dienomis ganė 
dideles avių bandas ir nak
timis prie menkai ruse
nančios ugnies — jas ser
gėję nuo plėšrių dykumos 
žvėrių. To negana. Jie tas 
avis kirpo, o kitas piovė 
maistui. Iš vilnų moterys 
verpė siūlus ir nėrė rūbus. 
Kailius apdirbinėjo ir siū- 
vosi kailinius...

Piemenys gyveno san
taikoje, sutikę vieni kitus 
sveikino: “ramybė jums” 
— sakydami.

Piemenų tarpe — viešpa
tavo, ištikro, — taika ir ra
mybė.

Ir kitaip negalėjo būti: 
Betliejaus piemenys dau-

Daug šimtų metų atgal, 
šventas Jeronimas, klūpo
jo Kalėdų ryte bažnyčioje 
prie Betliejaus stainelės. 
Jis maldingai prisiminė, 
kaip Jėzus - Dievas aplei
do Savo dangiškąjį sostą, 
priėmė žmogišką kūną ir 
taip vargingai užgimė šal
toje gyvulių kūtėje. O vis 
tai iš Savo didžios meilės 
nusidėjusiems žmonėms. 
Ir susijaudinęs šventas Je
ronimas sako Betliejaus 
Kūdikėliui:

“Gerasis Jėzau, Tu taip 
mane mylėjai, kaip aš ga
liu Tau už tą didžią meilę 
atsilyginti? Aš Tau ati
duosiu visa, ką tik turiu”.

Ir Dieviškasis Kūdikėlis 
jam atsakė: “Jeronimai, 
dangus ir žemė yra Mano, 
tavo turtai Man nereika
lingi”.

Šventas Jeronimas tada 
Tos tautos iki šiandieną tarė: “Mano Jėzau, aš ati- 
gyvena taikoje. ! duosiu Tau savo visą mok-

Koks tai pamokymas slą, visas knygas, kurias e- 
karo liepsnojančiam pa- su parašęs”.

I

neminimas jų pasitari
muose; Jo mokslas laiko
mas pasenusiu; Jo Kry
žiaus vietoje jie iškabina 
kitus kryžius; Jo altorių 
vietoje jie save išsistato; 
Jo meilės įsakymą jie pa
keitė kerštu ir neapykan- i 
ta. Ir juo labiau žmonės 
paniekina Jį, tuo karai motomis 
darosi baisesni ir žiaures- džiais, abi tautos sutiko 

i savo kariuo- 
begėdiški, menes ir prie Kristaus Iš-

ni. Ar buvo kada karai to- nuginkluoti 
ki žiaurus ir

jos kraštą ir visoms vals- kaip šiandieną? Ar buvo ganytojo kojų, Taikos Ka- 
tybėms už Rusijos kariuo- kada toks nežmoniškas raliaus, sudarė 
menės padarytus nuosto- kerštas i 
liūs pažadėjo atlyginti, koks yra šiandieną? 
Stebėtinos žinios”.

Neatsipeikėjus dar nuo lės Įkvėpėjas ir taikos Ka- 
tokių netikėtų žinių, štai ralius — Jėzus Kristus

— ------ ————~ *«*******.., u visiems
ir neapykanta, amžiams taikos sutartį.! tr • «• <r* . ■ -     _  

iVienas tėra artimo mei

Bet Betliejaus Vaikelis 
jam maloniai tarė: “Aš esu 
Amžinoji Išmintis, tavo 
mokslas Man nereikalin- 
gas .

Kiek nusiminęs šventas 
Jeronimas paklausė: “Tai 
ką, o Jėzau, aš tau galiu 
duoti Tavo gimimo šventė
je?” Dieviškasis Vaikelis 
jam atsakė:
duok man savo širdį.”

N.
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Šimtai Lenkų Belaisvių Miršta
Sovietų Kalėjimuose

6erb. "Darbininko" Bendra
darbiu Ir Skaitytoją 

Dėmesiui
Lenkijos Pabėgėliai Lietuvoje I Darbininku Radio Programa

Paryžius, gruodžio 19, — 
šimtai lenkų belaisvių 
miršta sovietų Rusijos ka
lėjime prie Szepieyouka. 
Lenkijoje. Sovietų Rusai

tris 
pra-

ri mokėti sargams 
rublius. Maistas labai 
stas. Belaisviams griežtai 
uždrausta melstis. OGPU 
belaisvius saugoja, bet jei-

užėmę Lenkijos krašto da- gu kuris belaisvis turi pi- 
no- 
pa-

lį. tūkstančius žmonių su- nigų. tai saigai labai 
grūdo į kalėjimus. Vienas riai pinigus priima ir 
karys pabėgęs iš to kalėji- deda kalinius pabėgti, 
mo sako, kad 20,000 lenkų 
kareivių, 1500 policistų ir 
keli šimtai piliečių esą su
grusti į kalėjimą stovyklą, 
kuri yra pastatyta tik dėl 
3000 kalinių. Belaisviai 
serga baisiomis ligomis ir 
šimtai jų miršta. Kalėjimo 
stovykloje nėra jokių į- 
rengimų. nėra apsiplovi
mams vietų, žmonės turi 
laukti ryte tris valandas, 
kad gauti vandens, nes y- 
ra tik vienas šulinys. Už 
bonką vandens kaliniai tu-

Suomija Pašaukė Paskuti
nius Atsarginius

Kitą savaitę išeis Naujų 
1940 Metų numeris penk
tadienį. gruodžio 29 d. š. 
m., ir bus tik vienas nume- 

jris. Ges b. Bendradarbiai, 
prašome siųsti į tą numerį 
raštus, kad pasiektų re
dakciją ne vėliau, kai ant
radienį. gruodžio 26 d., o 
vėliausia tai trečiadienį, 
gruodžio 27 d.

Visiems linkime malonių 
Kristaus gimimo švenčių!

Helsinki, gruodžio 19. — 
Suomijos vyriausybė pa
šaukė apie 50.000 atsargi
nių į kariuomenę. Tai yra 
jų paskutiniai atsarginiai. 
Ji yra nuo 20 iki 40 metų 
amžiaus vyrai. Apskai
čiuojama. kad Suomija da
bar turi 400.000 kariuome
nę.

SUOMIAI APSUPA RUSIJOS 
KARIUOMENĘ

Sv. Vardo Draugijos Maldos 
Už Taiką

New York. gruodžio 19, 
šv. Vardo vyrų Draugijos 
vadas, kun. H. C. Graliam, 
paskelbė, kad sulig Popie
žiaus noro, visi tos draugi
jos nariai Amerikoje, sau
sio 14 dieną, skirs savo 
maldas ir priims šv. Ko- 

! muiliją už pasaulio taiką. 
Jo Šventenybė Pijus XII 
daug sykių atsišaukė į ti
kinčiuosius prašydamas 
visų melstis už taiką.

Kaunas, gruodžio 19 d., 
—Lietuvos vyriausybė, ap
svarsčiusi padėtį ryšium 
su dideliu pabėgėlių skai
čium iš Lenkijos, kurie ap
sunkina mažą valstybę,! 
jau ir be to kenčiančią Eu- į 
ropos karo pasėkas, kaip 
prekybos suvaržymas, ir 
kad rūpinimasis pabėgė
liais trukdo jai atkreipti 
visą dėmesį į Vilnijos ats
tatymą, kreipėsi į SSSR, 
Vokietijos, Švedijos, Dani
jos, Norvegijos ir Ameri
kos vyriausybes, prašyda
ma perimti dalį lenkų pa
bėgėlių. Sovietai jau davė 
sutikimą; kitų atsakymas 
tebelaukiamas. Savaime 
suprantama, kad pabėgė
liai nebus siunčiami į ki
tas valstybes prieš jų (pa
bėgėlių) norą.

j

šeštadienį, gruodžio 23 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys Cambridge 
lietuvių parapijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui 

Vatikanas, gruodžio 18, Mamertui Karbauskui. Radio grupė sugiedos Kalėdi- 
_  Popiežius Pijus XII nes> giesmes ir lietuviškas patriotines dainas, prita- 
kalbėdamas į Haiti atsto-!r^ant smuiką ir pianu.

ivą Vatikanui pasakė: “Pa-i Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 ki- 
i šauly būtų taika ir tvarka, !locycles ir klausytis programos iš WCOP stoties, Bos- 
i jei valstybės vadai atsiža
dėtų ginkluotos galybės ir

Pijus XII Liepia Tautoms 
Atsižadėti Galybės

Vatikanas,

i pripažintų vyriausąją Die- taus gimimo švenčių proga, 
i vo valdžią. Tik tada jie ga
lės sudaryti pastovią tai-: 
ką, gerbs visų tautų, dide-i 

:lių ir mažų nepriklauso-! 
mybes, kada jie pajus at-j 
sakingumą prieš Dievą,! 
gerbs Dievo įsakymus ir! 
žmonių teises”.

ton, Mass.
Radio programos vadovybė sveikina visus Kris-

Vatikano Laikraštis Apgailės 
tauja Suomiją

Naciai Nuskandino Savo 
Laivą

Švedijos Valdžioje 
Pasikeitimai

Stockholm, Švedija, —
Švedijos 

koalicinė valdžia pakeitė
Gruodžio 19, —

i
Helsinki, gruodžio 19, —[kiną Tautų Sąjungą, kad 

Suomijos vyriausybė pra-į jai padarė tokią negarbę, 
neša, kad Suomijos ka- Bet komunistai savigarbos 
riuomenė apsupo sovietų seniai nustojo. Jeigu jie 
Rusijos kariuomenės ; 
20.000 kareivių prie Suo- 
mussalmi ir Polvajarvi. 
Bolševikams gręsia sunai
kinimas. Suomiai paėmė' 
30 bolševikų tankų ir nus
kandino du laivus. Jie sa
ko. kad visuose frontuose 
bolševikai sumušti ir trau
kiasi atgal.

Iš Maskvos pranešama 
kitaip. Sovietų vyriausybe 
sako, kad jų kariuomenė 
prasistūmė 80 mylių į Suo
mijos vidurį ir 50 mylių 
šiaurėje Petsamo. Prie Ka- 
reliano fronto jiems ne-: 
taip sekasi, nes blogas o- 
ras trukdo jiems iš oriai-į 
vių bombarduoti miestus, nis. Jo draugai nori jam į- 
Stalino laikraščiai mažai Į teikti Suomiją, kaipo gim- 
terašo apie karą, tik nie- tadienio davaną.

apie nejaučiu negarbės užpulti 
o,‘ mažą tautą ir jos gyvento-’ 

jus žudyti, tai vargiai be
galėtų kitą kokią negarbę 
bejausti. Dabar Rusija 
kaltina Jungtines Ameri-' 
kos valstybės už Tautų Są
jungos nuosprendį. Bet ko-; 
munistai turėtų žinoti, kad 
Jungtinės Amerikos vals
tybės prie Tautų Sąjungos 
nepriklauso ir savo 

‘vo tenai neturi, tai 
gali būti kaltininkė 
Rusiją ?

Maskvos laikraščiai pilni 
pagyrimų Stalinui prieš jo 
gimtadienį. Stalinas yra 
šešiosdešimties me‘. c se-

atsto- 
kaip 

prieš

Grasinimai Rusijos Kareiviams

Vatikanas, gruodžio 18, 
— Laikraštis “Osservato- 
re Romano” apgailestauja 
Suomijos sunaikinimą ir 
aštriai pasmerkia Rusijos 
bolševikų užpuolimą ne
kaltų žmonių. Suomija yra 
protestantų kraštas. Joje 
yra tik vienas Katalikų 

j Bažnyčios vyskupas ir sep
tyni kunigai.

Montevideo, Uraguay
Gruodžio 19, — Hitlerio į- užsienių reikalų ministrą 
sakymu naciai nuskandino, 
savo karinį laivą Graf! 

į Spee. Praeitą trečiadienį 
laivą Graf Spee užpuolė 
jūroje Anglijos kariniai 
laivai ir gerokai jį apšau- 

•dė. Naciai buvo priversti 
■ ieškoti prieplaukos Monte- 
į video uoste, kad pataisyti 
laivą. Uraguay vyriausybė 

I naciams davė laiko iki sek- 
Jmadienio padaryti patai- 

kelti į Vilnių “Laisvės Var- sas įr išplaukti iš uosto.
. _ M " _ ____ 4-: 44 P „Ji I 1 .

Rusijos Kareiviai Miršta 
Nuo Šalčio

Stockholm. Švedija. — 
Gruodžio 19.— Rusijos ka
reiviai taip piastai apsi
rengę, kad tūkstančiais jų 
miršta karo lauke nuo šal
čio Suomijoj.

—
Kaunas, gruodžio 15 d., j Kaunas, lapkričio 27 d.—

Vyr. Štabo viršininkas div. TX 
generolas Pundzevičius iš- 
vyko revizituoti Latvijos pa” ir įtaisyti jį Gedimino ■ ar-ba būti internuotu ir jo 
gen. štabo viršininką

Lietuvos Vyr. Stabo Virši
ninkas Išvyko Į Rygą

Iš Kauno ruošiamasi per-

kalne

SUOMIAI ŠAUKIASI KITŲ 
KRAŠTŲ PAGALBOS

I

------------------ ,
Helsinki, gruodžio 19. —? Leningrade Daug Vagysčių

Nužudytų sovietų Rusijos _______
kareivių kišenėse rasta pa-1 LeninSradas. Rusija. — 
rašyti .įsakymai jiems ';Gruodži<( 19 _ Sovietu

• vyriausybė praneša, kad 
kada Leningrade užgesi
namos šviesos dėl baimės, 
kad suomiai nebombor- 

; duotų miesto. tai tada 
daug vagysčių papildoma. 
Na, jei Stalinui galima 
vogti svetimas valstybes, 
kodėl paprastam komunis- 

Įtui nevalia užpulti ir vogti 
j krautuvių ar namų? Ar ne 
’taip komunistai moko, kad 
'reikia sekti savo vadus?

rašyti įsakymai 
greičiau užgrobti Suomiją, 
arba patiems būti sušau-l 
dytais. Suomiai taip nar-į 
šiai atmuša Rusijos bolše
vikų puolimus, kad Stali
no vyriausybė nesupranta, 
kas tai galėtų būti, kad jų 
kariuomenė negali nugalė
ti mažos tautos. OGPU vy
riausias vadas ir vyriau
sias komisaras Meklis iš 
Maskvos atvyksta į Lenin
gradą ištirti, dėlko taip il
gai negalima Suomijos do
vanoti Stalinui. Jie sako. 
atvyksta “sužinoti priežas
čių nepasisekimo ir imtis, 
priemonių pergalei”. Bol-j 
ševikų priemonės žino
mos: likvidavimas 
menės vadų.

Helsinki, gruodžio 19, —į 
Suomijos ministras pirmi-' 
ninkas prašo kitų kraštų 
teikti pagalbą kovotojams 
prieš Rusijos užpuolimus. 
Suomiams iki šiol sekėsi 
sulaikyti bolševikų puoli
mus ir net juos nugalėti, 
bet jiems reikalinga gink
lų iš kitų kraštų. Kad kitos 
šalys duotų pagalbą Suo
mijai. sovietų Rusija nega
li priešintis, nes jos vadai 
nuolatiniai sako, kad Suo
mija ir Rusija nekariauja. 
Jei Suomija nėra kare, tai 
nėra pagrindo priešintis, 
nes jos vadai nuolatiniai 
sako, kad Suomija ir Rusi
ja nekariauja. Jei Suomija 
nėra kare, tai nėra pagrin
do priešintis, jei kitos val
stybės jai teiks pagalbą.

II Suomiai Panaudoja Rusą 
Ginklus?rieš Rusus

! Vice-PrezidentasGamer Į 
Amerikos Prezidentus

Suomijos Kareiviai Bėga Į 
Norvegiją

kariuo- Copenhagen. gruodžio 19
-irxc-> ^7i i i i nrrnn

34 Anglijos Orlaivius 
Nušovė

Ričardą Sandlerį, kuris 
buvo nepalankus Rusijai ir 
Vokietijai, ir į jo vietą pa
skyrė Christian Gunther. 
Švedija bijosi, kad nebūtų 
įvelta i karą su Rusija. Ji 
norėtų savo kaimynams 
suomiams pagelbėti, bet 
neišdrįsta: pažadėjo jiems 
teikti maistą ir drabužius, 
bet ne militarinę pagalbą. 
Gi tuo tarpu bolševikų Ru
sija vis veržiasi Suomijos 
gilumon. Neįmanoma, kad 
be kitų kraštų žymios pa
galbos Suomija ilgai galė
tų atsilaikyti prieš didžiu
lę Rusijos kariuomenę.

Popiežiaus Taikos Atsišau
kimas Sekmadienį

Vatikanas, gruodžio 19— 
Spėjama, kad sekmadienį, 
gruodžio 24 d., prieš pat 
Kalėdas Šv. Tėvas, Popie
žius Pijus XII vėl atsi
šauks į pasaulį, kad sulai
kytų ginklus ir kraujo pra
liejimą ir vykdytų taiką. 
Bet ar nutolę nuo Kris
taus, taikos ir ramybės 
Karaliaus, tautų vadai pa
klausys Bažnyčios galvos 
balso, šaukiančio pulti prie 
Kūdikėlio kojų ir sudėti 
pasižadėjimus visus nesu
sipratimus spręsti taikiu 
būdu.

įgula belaisvėn paimta. 
Sekmadienį Graf Spee pri
sirengė išplaukti iš uosto, 
bet keturi Anglijos kari
niai laivai jūroje jo laukė. 
Nacių laivui tebuvo tik dvi 
išeitys: pasilikti Uruaguay 
vyriausybės nelaisvėje, ar
ba plaukti į jūrą ir būti 
Anglijos laivų sunaikin
tam. Laivas išplaukė iš 

; uosto ir paplaukęs į jūros 
gilumą buvo susprogdin- 

įtas. Visi jūreiviai buvo iš- 
i gelbėti vokiečių prekybi- 
• niais laivais.

Į

I

I

Helsinki, gruodžio 19, — 
Suomiai nušautus sovietų 
lėktuvus ir paimtus tan
kus iš bolševikų kariuome
nės pasitaiso ir tais pačiais 
ginklais sumuša ir atlaiko 
Rusijos bolševikus.

Europa Nepriima Amerikos 
Savanorią

VVashington. gruodžio 19 
— Dabartinis vice - prezi
dentas John N. Garner pa
reiškė. kad jis sutinka būti 
kandidatas į Jungtinių A- 
merikos valstybių prezi
dentus, 
muose.

1940 metų rinki-

VVashington, gruodžio 18.

Vokietija Reikalaus Atlygi
nimo Už Laivą Graf Spee
Berlynas, gruodžio 19, —

— Tūkstančiai Amerikos Vokietijos vyriausybė pa
piliečių siūlosi į Europos re^s^e’ kad Lruguay vy- 

riausybė turės vokiečiamskraštų kariuomenes, 
jie nepriimami. Anglijos, ; 
Prancūzijos. Vokietijos,

i Suomijos ir Lenkijos ats
tovybės IVashingtone pra
nešė. kad tūkstančiai vy
rų siūlėsi važiuoti į Euro
pos karą, bet nebuvo pri
imti, nes tos šalys nori pa
laikyti santykius su Ame
rika. Amerikos įstatymai 
draudžia piliečiams prisi
dėti prie svetimų valsty
bių kariuomenės. Kada bu
vo užklausta Rusijos ats
tovybės Vvashingtone, ar’ 
kas nepasisiūlė į sovietų 
Rusijos armiją, tai atsto
vybė nieko į tai neatsakė.

atlyginti už jų laivą Graf 
Spee. Naciai sako, kad pa
gal tarptautines teises, jų 
laivas turėjo teisę būti uo
ste, iki pilnai reikalingos 
pataisos būtų padarytos. 
Uruguay vyriausybė tokio 
laiko nedavė, bet privertė 
laivą apleisti uostą, kada 
jis dar nebuvo pilnai pa
taisytas.

Rusija Atsisako Taikytis Su 
Suomija

Estija Rengiasi j Karą

Talinas, Estonija, — 
Grudožio 19 — Estijos ka
riuomenės vadas genero
las Laidoner ragino savo 
šalies gyventojus rengtis 
į karą ir ginti savo tėvynę. 
Jis sakė: /‘Būkite pasiren
gę ginti savo laisvę ir ne
priklausomybę. Pasaulinis 
karas dar neprasidėjo ir 
niekas nežino ateities”. Ar 
Estija nenujaučia, kad jai 
reikės kovoti prieš Rusijos 
bolševikus? Bolševikai ne
bus pasitenkinę tik laikyti 
kariuomenę Estijije, jie 
tuoj panorės valdyti visą 
kraštą. Komunistai mokės 
prirengti dirvą Rusijos į- 
siveržimui.

Žemės Reforma Vilniaus 
KrašteI

Kaunas, gruodžio 15 d.— 
Seimas priėmė įstatymą, 
žemės reformai Vilniaus 
krašte pravesti.

Popiežius Aukština Krikš
čionišką Šeimą

Vatikanas, gruodžio 18, 
— Jo Šventenybė Pijus 
XII, kalbėdamas į atsilan- 
kusius jaunavedžius pasa
kė, kad krikščioniškoji 
šeima yra Dievo šventovė. 
Jis ragino juos sekti Naza
reto šventos Šeimos pa
vyzdį.

Mirė Rašytojas Heywood 
Broun 1

New York, gruodžio 19, 
— Žymus rašytojas, Hey- 
wood Broun, kuris praeitą 
vasarą priėmė Katalikų ti
kybą, mirė, sulaukęs 51 
metų amžiaus.

BOLŠEVIKAMS NEPATINKA 
SUOMIŲ NARSUMAS

— Norvegijos žinių agen- 
itūra. Svanvik, praneša,
kad 40 Suomijos kareivių 
perėjo į jų kraštą ir buvo 
nuginkluoti. Kareiviai sa-į jos kareiviai užpuola 
kė. kad penkias dienas ir i kariuomenės pulkus 
naktis, be miego ir poilsio! juos sunaikina. Jie sako, savo namus.

Rusijos j 
iki jiems pri-Į

I

Sukilimas Sovietų Rusijos 
ArmijojeHelsinki, gruodžio 19 — 

Suomijos užsienių reikalų 
ministras Tanner per ra
dio atsišaukė į sovietų Ru
siją siūlydamas nutraukti 
karą ir vėl pradėti dery
bas. Jis pareiškė, kad so
vietų komisarai iki šiol ne
parodė jokio noro vesti de
rybas. bet jie nori užgrobti

i
Ii

nusiskundžia, kad Suomi- viai sustoję į eilę pasiduo- Suomiją kraujo pralieji- 
įjos kareiviai užpuola jų tų sušaudymui? Suomiai niu. Bolševikai atmetė

Maskva, gruodžio 19. — Ko Prūsijos bolševikai no- 
Sovietų Rusijos laikraščiai ri. ar kad Suomijos karei-

Berlynas, gruodžio 19.
Netoli Helgoland, Vokieti- jie kovojo prieš 
jos laivyno bazės. įvyko’bolševikus 
smarkūs mūšiai ore. Trys- trūko amunicijos. Jie sako, 
dešimts keturi Anglijos or- kad sovietų Rusijos ka-j 
lai viai puolė bombarduoti riuomenė stipriau augin

iai vyno bazę. Iš kluota. ir nors Suomiai jų 
pranešama, kad daugybę išžudo, komunis- 

visus Anglijos tai vis 
nušovė.

vokiečių 
Berlyno 
vokiečiai 
orlaivius

didesnius pulkus 
kareivių pristato.

ir kovoja už savo tėvynę, už Švedijos pasiūlymą taikai, 
_______ bet Stalinui atmetė Tautų Sąjungos 

kad Suomiai išsprogdina tas nesuprantama, nes Ru- siūlytą tarpininkavimą ir 
kelius, suardo tiltus ir ne
tikėtai užpuola Rusijos ar
miją. ir pastoja jos pažan
gą. Stalino laikraščiai sa
ko: “Suomiai naudoja ban
ditų taktiką, jie nestoja į 
atvirą kovą, bet slaptai už 
puola Rusijos kareivius”, ko prieš didžiulę mešką.

sijoje žmonės nebeturi sa- ginklu terioja mažą vals- 
vo namu, nei jokios nepri- tybę. Visas pasaulis laukė 
klausomybės ar laisvės, i atsakymo j ų ai-

. sisaukimą. Ir sulaukė. Mo- • Bolševikai nebegali pakei-; lotoff pareiškė kad Rusija 
isti tos gėdos, kad mažos i įokįo atsišaukim0 negirdė- 
įSuomijos kovotojai atsilai-j jo ir Suomijos valdžios ne-

pripažįsta.

Copenhagen, gruodžio 19 
— (INS) 
kad sovietų Rusijos karei- į 
viai sukilo prieš politinius 
komisarus ir juos sušaudė. 
Taip įvyko Suomijos karo 
fronte. Tūkstančiai sovie
tų Rusijos kareivių, sušau
dę savo vadus, pasidavė 
Suomiams prie Ladoga e- 
žero karo fronte.

Iš Londono pranešama, 
kad sovietų Rusijos ka
riuomenė sukilo prieš ko
misarus Leningrade. So
vietų kareiviai, pamatę, 
kad šimtai kareivių atve
žama iš karo fronto kas
dieną į Leningradą, pasi
priešino komisarams eiti į

Pranešama,
I karą. Iš Maskvos įsakyta 
I pilnai perorganizuoti so- 
I vietų kariuomenę. OGPU 
jau likviduoja kariuome
nės vadus už tai, kad jie 
neįveikia suomių. Stalinui 
ir Molotovui šiandieną už
tikrinta, kad kariuomenės 
generolai bus pakeisti, ir 
kad iki vasario mėnesio 
Suomija bus užkariauta. 
Tačiau Stalinas esą baisiai 
įpykęs, kad jo kariuomenė 
suomių neįveikia. Ar tas 
kruvinas Stalino pradėtas 
karas nebus tik Rusijos 
naujos revoliucijos pra- 
fdžia? Kada kariuomenė 

; pradeda daryti sukilimus, 
i tada viso galima tikėtis.
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Vieton Kalėdų Taikos, Pasauly

Tautiečiai, Veikim Kol Dar Ne Vėlu!į savaitę, dabar jau trečia eina, o karui galo nesimato. 
Ir karas eina ne juokais. Andai Stalinas tik šaipėsi, 
kad Hitleris su lenkais kovoja, o jis veltui viską pasii- 

■ ma, bet dabar ne do juokų: pats turi kovoti, savo mu- 
j žikų gyvastis eikvoti, jų nepasitenkinimą įsigyti. O kas 
toliau bus? Šitaip dalykams einant, ir prie revoliuci
jos galima dasiirti. Tad įkišo meška koją į spąstus. 
Šiuos žodžius berašant, kaip tiktai atėjo žinių apie re
voliucinį bruzdėjimą Rusijoj. Tad tenka pakartoti, kad 
sovietų meška pačiu nepatogiausiu momentu įkišo 
vieną koją į Suomijos kilpą. Pasirodo, kad į platesnio 
masto politiškas avantiūras Stalinui leistis nebesaugu.

Ir Hitleris nedaug ką geresnioj padėty. Minamas 
ant kulnų savo “prieteliaus” Stalino, smaugiamas ne
gailestinga britų blokada, nežinąs iš kurio galo apeiti 
Maginot liniją, ir, jei ją apeitų, vargiai beturįs pajėgų 
stumti ataką į Paryžių, nes reikia laikyti stambias ar
mijas Čekoslovakijoj ir Lenkijoj, — Hitleris jau prade
da suprasti, ką reiškia politiškas apsiryjimas ir, susir
gus, ką reiškia kreiptis prie tokio šundaktario kaip 
Stalinas. Ar tik abudu vertingu prieteliu, galvas belin- 
guodami, nepakartos Amerikos moralistų žodžių: 
orime does not pay — kriminaliniai darbai neišsimoka.

O bet gi, nežiūrint moralistų perspėjimų, krimina
liniai darbai nuolatos pakartojami ir privatiniame gy
venime ir politikoj. Kalėdų šventėj vieton taikos, pa
sauly įsivyravo neįmanoma suirutė.

I i

Tiksliai pasakė Jo Eminencija Bostono Kardino
las, kad pasaulis prastai ruošiasi pasitikti Taikos Ku
nigaikštį. Apie taiką bešališkai kalbėti išdrįsta tik Ka
talikų Bažnyčios Galva, Šv. Tėvas Pijus XII. Gi pasau
lio valdovai tik tada prasitaria apie taiką, kai jau pri
sigrobia svetimų žemių ir prisibijo, kad kas jų neatim
tų. Anot Kardinolo O’Connellio, Kalėdų išvakarėse ga
minama vis daugiau žudymo įrankių ir vis naujos tau
tos stoja kariaujančių eilėn ir nežinia, kiek dar naujų 
valstybių bus įvelta į pasaulio kautynes. To visko prie
žastis glūdi klaidinguose moksluose bei teorijose, ku
rias blogos valios filosofai ir netikslieji “pranašai” 
skelbia žmonėms kaipo naujus šūkius, kurie siekia pa
keisti nuo amžių įsigyvenusią krikščionišką civilizaci
ją. Tie nauji moderniniai, bet jau visiems įkirėję šū
kiai — tai bolševizmas ir rasizmas. Bolševizmas perša 
komunizmą, gi rasizmas — perdaug išgarbavotą tau
tybę, ant kurios pagrindo statoma absoliutinė valsty
bė, kuri pavergia ištisą žmogaus asmenybę, t. y. nusta
to jo valios veiksmą ir net protavimo kryptį. Rasizmas 
skirtuliuojasi į keletą formų, iš kurių stambiausios: 
nacizmas ir fašizmas — viens vokiečių, kits italų pada
ras. Vokiško ir itališko rasizmo šūkis, rods, toks pat. 
bet esmė gerokai skirtinga — pagal tautos kultūrą, re
ligiją ir charakterį.

Jau nuo pat rasizmo atsiradimo buvo manyta, kad 
jis yra diametraliai priešingas komunizmui. Mat, ko
munizmas tautą paneigia, gi rasizmas į padanges ja 
iškelia. Atrodė, kad juodu kits kitą siekia sunaikinti 
ir tik laukia patogios progos pradėti žūtbūtinę kovą. 
Tačiau, pasaulis neįmanomai nustebo, kada nacizme 
vadas Hitleris padavė ranką bolševizmo vadui Stali
nui ir pasižadėjo kits kitą remti prieš... kapitalizmą! 
Išėjo kažkoks keistas paradoksas, kurs išrodė neįma
nomas teorijoj, bet praktikoj vis dėlto įvykęs. Susijun
gimas nacizmo su bolševizmu ragožium apvertė poli
tišką Europos liniją ir privertė diplomatus grupuotis 
iš naujo remiant savo orientuotę ne faktais, o spėlio
jimais. Bet ir faktai tuojau paaiškėjo. Pasirodė, kad 
nacizmo ir komunizmo vadams rūpi... imperializmas, 
t. y. savo absoliutinių valstybių išplėtimas, praryjant, 
žudant ar terorizuojant silpnesniasias tautas bei vals
tybes. Tad gi idealai ir šūkiai nustumta šalin, pacifisti
niai bei tautos pareiškimai paminta po kojų, sutartys 
sudraskyta kaipo nieko nereiškią popierio sklypeliai ir 
pradėta negirdėti civilizacijos metu karo žygiai, pri
taikant naujausius mokslo išradimus žudynėms pato
bulinti. Tie grynai banditiško pobūdžio puolimai (pri
mygtinai teigiant, kad karas nebuvo gi paskelbtas!) 
primena Tamerlano laikus, kada laukinių totorių or
dos (milžiniškos gaujos) puldavo svetimas žemes, kar
du ir ugnimi naikindamos žmones, sodybas, mantą... 
Po 700 metų istorija pasikartoja, bet kur kas kruvi
niau, nes hunai ar totoriai neturėjo moderninių pa
trankų, kulkosvaidžių ir orlaivių.

Tačiau, tie barbariški žygiai ne visi jau taip sėk
mingi. Su Austrija ir Čekoslovakija apsidirbta lengvai 
ir pigiai, bet Lenkija jau gerokai vokiečiams įgylė. Te
ko ištiesti ranką idėjiniam priešui Stalinui.

i

Vilniuj įsikūrę, lietuviai tuojau pajuto, kad jiems 
reikės rišti lenkų problema, ir juo greičiau, juo geriau, 
kad nepasikartotų Klaipėdos istorija su vokiečiais: 
perdideliu nuolaidumu lietuviai išaugino vokietinin
kams ragus ir palaipsniui susidūrė su tokia padėtimi, 
kad negalėjo vokiečių agitacijos sulaikyti ir galų gale 
Klaipėdą prarado. Lenkai anaiptol Vilniaus neišsižada. 
Vos jį Sovietai mums pripažino, jau Prancūzijoj esanti 
lenkų vyriausybė oficialiai prieš tai užprotestavo, tuo- 
mi pabrėždama, kad Vilniaus klausimas bus įvestas į 
galutinę su lietuviais sąskaitą. Protesto dar neužteko. 
Dabar prancūzų spaudoj tuo tikslu eina smarki pro
paganda. Lenkai įrodinėja, kad dar nuo Jogailos laikų 
Lietuva buvo sujungta su Lenkija, kad unijos idėja ir 
dabar tebegyvuojanti abiejose tautose ir kad moderni
nė Lietuvos valstybė yra tik rusų ir vokiečių padaras. 
Tuo būdu lenkai pamažėli nustato užsienio nuomonę 
busimosios didingos Lenkijos naudai — būtinai su Vil
niumi jos sienose.

Vilniaus lenkai nepasisako taip toli siekią. Atsi
dūrę Lietuvos valdžioje, jie išoriniai yra lojalūs, labai 
mandagūs ir sukalbami, bet iš to viso nejučiomis kyšo 
senosios jų pretensijos. Dabar jie pakeitė savo taktiką. 
Taiko į lietuvių nuolaidumą, kurs, Lenkijos tragedijai 
įvykus, natūraliai pradeda užimti pirmesniojo ryžtin
go neprietelingumo vietą. Lenkai puikiai žino, kad 
spaudžiant lietuvis darosi kietas kaip uosis, bet pra
dėk su juo gražumu, jo pykčius tuoj atlyžta ir aikštėn 
išeina nuolaidi lietuviška geraširdystė. Tuo įdrąsinti, 
Vilniaus lenkai ne tai prašo, ne tai reikalauja palaiky- 

| ti visas jų mokyklas, neišskiriant nė Vilniaus universi- 
iteto. Kiekvienam suprantama, kad tokia lenkams 
lengvata būtų tiesioginiu lenkystės palaikymu. Dėl šio 
dalyko VI. Jokūbėnas “N. Romuvoj” taip pasisako:

“Jei paliksime jų politinį ir kultūrinį židinį Vilniu
je, tai jie tuo labiau reikalaus visos Lietuvos. Vilniaus 
universiteto sulietuvinimo faktą lenkų propaganda, be 
abejo, smarkiai' išnaudos prieš mus; tačiau lenkiško 
universiteto gyvavimo faktą Lietuvoje jie išnaudos dar 
labiau.

“Yra tai žiaurios politinės realybės; bet tokios jos 
yra; nuo mūsų pareina jas pakeisti. Tie iš mūsų tarpo, 
kurie stengiasi išgelbėti Vilniaus lenkiškumą, veikia 
ne politinės realybės, bet tam tikrų sentimentų veda
mi. Tokius mes privalome išskirti iš savo tarpo; kad ir 
kaip juos būtume gerbę netolimoje praeityje, turėsime 
perleisti juos lenkų mažumai ir atitinkamai pakeisti 
savo pažiūras į juos.

“Vilnių atgavome ne tam, kad ten ugdytume len- 
į kybės centrą, bet tam, kad ten įsikurtume, kad padary- 

Bet čia tume jį lietuvybės židiniu. Ši tezė nustato ir kitus mū- 
kaip tik ir prasidėjo tragikomedija. Stalinas be cere- sų politikos bruožus: į Vilnių turi būti keliama viskas, 
monijų pasiėmė kas jam reikia iš Lenkijos ir išstūmė kas tik galima. Jei kol kas administracijos centras ir 
Hitlerį iš Pabaltijos ir nuo Rumunijos sienų, apvers
damas ragožium visą Hitlerio planą, kurį ans taip iš
didžiai buvo išdėstęs savo knygoje “Mein Kampf” 
(Mano Karionė). Du vertingieji prieteliai pradėjo kits 
kito kišenius Čiupinėti. Stalinas turėjo laisvas rankas, 
tai kišeninė operacija jam nekliudomai pavyko. Hitle
ris tebedaro prietelingą mina, bet jo širdy rūgštu, la
bai rūgštu... Hitlerio laikraštis “Volkischer Beobach- 
ter” daro palyginimą Stalino su Aleksandru Didžiuoju. 
Palyginimas, žinoma, toli gražu neišeina Stalino nau
dai. Makedonijos karalius Aleksandras vienu ypu už
kariavo Graikiją, Persiją, Indiją; gi Stalinas neįkanda 
mažutės Suomijos. Laikraštis to nepasako, bet lyg ne
jučiomis prisimena, kad ir Stalinui, kaip Aleksandrui, 
vertėtų savo žygius nukreipti į pietus, būtent i Besara
biją, Rumuniją, Turkija,.Persiją... Reiškia, bent tuo 
atžvilgiu Stalinas būtu kiek panašus į Aleksandra Di
dįjį. Jau viens palyginimas su Aleksandru Stalinui tu
rėtų būti malonus. Kaip ten Stalinas į tai bežiūrėtų, 
bet į Rumuniją šiuo momentu pakrypti nepajėgia. Vie
na Suomija kiek jam bėdos pridirbo. Manė užbaigsiąs

Šiandien Vilnius jau mū- ar paprastu darbininku, vi-i me, reikalaukime Lietuvos 
sų. Lietuvoje, pačiame Vii- si vienodai susirūpinę. {valdžios, reikalaukime nuo 
niuj tą istoriškąjį įvykį, Šio straipsnio tikslas — Sovietų valdžios, kad tą 
sako, minėję labai iškil- yra atsišaukimas į visus negirdėtą, nežmonišką 
mingai, (neiškilmingiau, Amerikos lietuvius. Tau- klaidą atitaisytų: lietu viš- 
manau, negu vertėtų). A- tiečiai, sukruskime, dary- kąsias parapijas, valsčius 
menkoje gi... Amerikoje kime visą, ką tik mes šia- grąžintų Lietuvai. Jei so- 
tas ilgai lauktas, trokšte me, mūsų tautos svarbiau- vietai to nepadarys, tai 
trokštas, svajote svajotas šiame reikale galime! Ir aišku, kad mums nėra kuo 
neapsakomos vertės įvy- veikime tuojau, neatidėlio- džiaugtis, o Sovietams pa
kis tinkamo sau ūpo nesu- jant! 
kėlė. Vienur, kitur šis tas 
padaryta, bet, bendrai i- Vokiečių okupacijos, mū- 
mant, Amerikos lietuviai, sų suvaržyti broliai Lietu- 
pasitikę pirmąją žinelę su voje nedaug ką galėjo, — 
karščiausiu Valio, greitai amerikiečiai 
ataušo. Kodėl ?... ' 
ne dėl patriotizmo, 
sios tėvynės, žilgalvio Vii- dedasi. Taigi ir mes čia A- plotus ir pavergtus mūsų 
niaus meilės stokos. merikoje elkimės irgi pa- brolius greičiau grąžinti

Kaip žiemą šaltas su le- našiai... Per mūsų organi- namo, 
dais vanduo, taip netikėta zacijas, masinius susirin- 
žinia apie baisų, žiaurų kimus, mitingus prašyki- 
mūsų tautos lietuviško kū- 
no suterliojimą, sudrasky
mą sukrėtė, užšaldė mūsų 
čia Amerikoje širdis.

Kaip galima linksmintis, ’ 
džiaugtis, kuomet, atga- munistų organas “Laisvė 

kiekviename numeryj puo
la visus laikraščius, kurie 
tik pakliudo sovietų Są
jungą ir iškelia viešai jos 
agentų teroristinius žy
gius. Neaplenkia nė “Dar- 

, bet jis nė p. R. 
Mizarai neįkandamas, p. 
Mizara, perskaitęs “Darbi
ninke” žinutę apie bažny- 

i čių ir sinagogų uždarymą 
Lenkijoje, sovietų pagrob
toje dalyje, apie šaudymus 

i kunigų ir tikinčiųjų, išėjo 
į kraštą. Jis rašo: “Juk 
kiekvienas žino, kad ko
munistai Lenkijos neval
do, — ji yra nazių žinioje”. 
Jeigu ne komunistai, tai 
kas valdo tą dalį Lenkijos, 
kurią pagrobė sovietų rau
donarmiečiai ? Sovietų Ru
sija ir Vokietija pasidalino 
Lenkiją ir dabar iš Hitle
rio gautą dalį valdo.

Toliau rašo, kad “sovie
tai užėmė tik Ukrainą ir 
Baltarusiją, kuri jai pri
klauso, bet ten bažnyčios 
ir sinagogos ir cerkvės at- 
daros ir žmonės (kurie no- 

i ri) laisvai meldžiasi, pana
šiai, kaip buvo Vilniuje, 
kuomet Raudonoji Armija 
tą miestą buvo užėmusi”.

Vilniuje sovietų bolševi
kai labai trumpai buvo, ir 
jie buvo užimti gabenimu 
turto iš to krašto. Bet Lie
tuvos laikraščiuose buvo 
žinių, kad kaip tik sovietų 
raudonarmiečiai užėmė 
Vilnių, tai buvo uždrausta 
visose mokyklose dėstyti 
tikybą. Bažnyčių nesuspė
jo uždaryti.

“Darbininke” tilpo 
laiškas iš Marcinkonių, ku
riame tarp kitko štai kas 
buvo parašyta:

“Likom nuo karo, bet kai 
užėjo bolševikai, tai labai

I

sitikėti, būtų pragaištinga 
Per Pasaulinį karą, dėlei klaida. Vietoj pasitikėjimo 

Sovietams, reik greičiau ir 
plačiau pasauliui skelbti jų 
veidmainystė, barbarišku
mo, o patiems ieškoti tin
kamiausių kelių ir būdų, 
kad Lietuvon atplėštus

tada labai 
Tik jau daug nusvėrė. Šiandien 
, seno- Lietuvoje kas tai panašaus

Emil. M. Paukštis.

KIBIRKŠTYS
Brooklyno stalincų ko- išmesti loukeles ir nori pa

daryti bažnyčioje šokius 
arba teatrą. Baisūs, sesute 
laikai. Kada ateina pas 
žmones, kur randa abro- 
zus namuose, tai didžiau
sias juokas ir tą namą už 
nieką laiko. Pirmiau, sesu
te, kaip kas kalbėjo (apie 
bolševikus. Red.), tai neti- 
kėjom, bet dabar tai bai- 

i sus dalykas, negalim apra
šyti. Visi žmonės bėga į 

j Lietuvą, palieka gyvulius 
ir namus. Ir mes, mylima 

{sesute, susiruošėme bėgti, 
į bet rusai davė laiko tik 6 
valandas. Tai nespėjome 
išbėgti. Bet rusai sako, 
kad mus kels nuo rube- 
žiaus kur į Rusiją”.

Toliau rašo:
“Bet labiausia bijome iš

važiuoti Rusijon iš savo 
. šalies dėl vaikų, kad ten 
{baisi bedievybė. Baisų, la- 
, bai baisu, negaliu aprašyti. 
Pirmiau žmonės kalbėjo, 
kad gyvi numirėliams pa
vydės, tai taip ir atsitiko. 
Visi prašo mirties, bet ne
galime sulaukti. Dabar 
žmonės miršta be išpažin
ties, laidoja be kunigo, nes 
kunigai išbėgo į Lietuvą. 
Liūdnas mūsų
Rusai neduoda švęsti jo
kių švenčių, nė
Tyčia varo į darbą per 
šventes. Žmonės dirba ir 
verkia. Kaip bus gyven
ti...”

Šis laiškas rašytas lap
kričio 1 d., š. m.

Iš to mes matome, kad 
pavergtasis mūsų Vilniaus 
kraštas neša sunkų komu
nizmo jungą. Džiaugiasi 
tik tie mūsų broliai ir sese
rys, vilniečiai, kurie prisi
jungė prie nepriklausomos 
Lietuvos.

vus Vilnių, jo — tautos šir
dies artimiausios dalys, ar
terijos gyslos, taip nežmo
niškai, žiauriai sužalotos, 
apkarpytos, atkirstos, at
plėštos nuo jo! Gryniausiai 
lietuviškos parapijos, kaip bininko”, 
Apsas, Pelekai, Rimšė, 
Daugėliškis, Švenčionys, 
Marcinkonys ir kitos pa
likta Sovietų pusėje, o nu
alintas, apiplėštas Vilnius 
ir artimiausia apylinkė su 
šimtu tūkstančių žydų vie
tinių ir pabėgėlių, su ko ne 
300,000 lenkų, gudų ir vi
sokių kitų ne lietuvių, taip 
pat vietinių ir pabėgėlių, 
su sugrąžintu Vilniumi, 
palikta Lietuvoje.

Be to rubežius taip pra
vestas, kad ne tik jau et
nografijos, bet ir elemen
tarinės geografijos visi 
dėsniai galutinai paneigti. 
Pav. ruože tarp Pelekų ir 
Švenčionių yra tokių vietų, 
kur Sovietų sargybos pun
ktai vienas su kitu galės ir 
turės susisiekti tik per 
Lietuvos sausžemį, nes dėl 
ežerų ir pelkių ten Sovie
tams susisiekimas bus la
bai vargingas, beveik neį
manomas. Lygiai ir gelž- 
kelis Vilnius — Turmontai Į 
vietomis beveik siekia ru-t 
bežių.

Į visą tą atsižvelgus, no- 
roms nenoroms skverbiasi 
į galvą baisi mintis, kad 
Sovietai kokiais tai sume
timais, (laikino lietuvių 
palankumo) akyse pasau
lio švelnesnio pasirodymo, 
o gal ir Hitleris, parduo-, 
damas Pabaltį, taip pano- { 
rėjo, šiandien Vilnių nors 
ir atidavė Lietuvai, bet su- j 
darė tokią painiavą, tau
tos vivisekviją, kad leng
viau būtų lietuvius nusilp
ninti, suprovokuoti, suras- apsunkino mus, kad nega- 
ti priekabį ir greičiau juos lim aprašyti, 
galutinai pasmaugti.

Šita yra priežastis, kodėl 
Amerikos lietuviai šian
dien daugiau liūdi, negu 
džiaugiasi. Su kuo tik man 
teko tuo reikalu kalbėti — 
inteligentu,
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likimas.

nedėlios.

laikinai paliks Kaune, tai visviena netrukus visa sosti
nė turės persikelti į Vilnių. Suprantame gerai namų 
savininkų širdgėlą: šiuo atžvilgiu daug kas yra apsvar- 
stytina ir pertvarkytina.

“Tačiau... Vilniaus greit nesulietuvinsime, ten 
sostinės neperkėlę; atsidūręs pakraštyje, be didesnio 
užnugario, jis šiaip merdės, nesiplėtos. Gavę didmies
tį, turime ką nors su juo daryti, turime jame įkurti 
lietuvišką gyvenimą. Ir tai turime daryti dabar, ne vė
liau. '

“Taigi nerimkime ant liaurų; tikriau sakant, jo
kių liaurų ir nėra, o yra sunkūs ir atsakingi uždaviniai. 

; Šiuos uždavinius spręsdami palikime santykyj su len
kais tais pačiais, daug blogo iš jų patyrusiais realis- 

į tais, kokiais iki šiol buvome. Lojaliųjų neatstumkime, 
i bet išsyk pačioj pradžioj nurodykime lenkų mažumai 
jos vietą, kuri paliko ta pati, kaip ir ankščiau. Turime 
būti ofenzyvoje mūsų aplenkintų brolių Vilniuje at
žvilgiu; defenzyvoje gi prieš tuos mūsų tautiečius, ku
riuose šiuo momentu pavojingai pasireiškė lenkiškos 
kultūros pradai; ši defenzyva bus reikalinga taipgi ir

Pirmiausia, 
mylima sesute, naikina ti
kėjimą; išvartė kryžius, 
mukeles kojomis minioja; 
bažnyčias naikina. Mar
cinkonių klebonas pabėgo 
į Lietuvą. Tai rusai nori iš-

profesionalu versti bažnyčios stulpus ir

prieš jau jaučiąmą ir demarkliniją jau panaikinus dar 
didėsiančią lenkiško elemento penetraciją į mūsų gy
venimą. Tokios tebūnie mūsų artimiausio perijodo tau
tinės politikos gairės”.

Aiškiau kalbant, reikia atlietuvinti sulenkintus 
lietuvius ir gintis ne tik nuo besibriaunančių j Lietuvą 
lenkintojų, bet ir kovoti prieš silpnadvasius lietuvius, 
vėl liurbišku susmukimu beslenkančius į Liublino uni
jos glėbį. Vis dėlto reikia stebėtis, kad dvidešimties 
metų nepriklausomybės laikotarpis buvo pertrumpas 
jų bejėgiškam nugarkauliui sustiprinti... K.

Sovietų Rusijos komisa
rai nepripažįsta tikrosios 
Suomijos vyriausybės. Ji 
pripažįsta tik sovietų ko
misarų sudarytą vyriausy
bę Suomijos užgrobtuose 
kaimeliuose. Bet kas paiso 
juokdarių komisarų? Ar 
gali nors viena valstybė 
pripažinti tokią Suomijos 
vyriausybę, kurią sovietų 
komisarai sudarė iš Mas
kvos atgabentų komunis
tų.

Šiomis dienomis gavome 
jau antrą žurnalą “Lietu
va” numerį, kurį leidžia ir 
redaguoja p. J. Tysliava. 
Žurnalas būsiąs bešališ
kas. Kaip pirmas, taip ir 
antras numeris gražiai iš
leistas.
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Į “Jaunimo Aidų” pasirody-1 ir dabarties lapus ir visą me- 
mą Centras tuojau atsiliepė ir1 
reagavo savo straipsniais, ko
respondencijomis. paslėpto pa
saulio žiniomis, tačiau iš Pro
vincijos susilaukta korespon
dencijos dar nedaug. Žinoma 
tolimesnės distancijos ir negalė
jo taip greit reaguoti, todėl šiuo 
kartu norime tik priminti ir pa
raginti pradėti vartyti paslėp
tojo pasaulio kolonijų istorijos

Šaukia kaip aviną — 
Tyli tartum nebilys.
Taip aušros rūmuose 
Laikas ir stumiasi 
Dienyne four’y or O...
O širdis plakasi 
Nes meilėj sekasi,
Gauni tu pluoštus meilės laiš- 
Kunigas barasi. Įkų.
Liūdna vėl darosi,
Kaip visa baigsis vėl neaišku.
Baigus kolegiją 
Vynas karazija 
Ir univerka vėliau...
Smokingas šlipsas. 
Ateitis šypsos, 
Tarnyba ir taip toliau...

Pamokos, pamokos
Nėra ir galo
Algebra, kalbos, rašto darbai 
Sėdi sau klasėje 
Nuovargis dvasioje 
Visi išbalę tartum grabai.

Šiandien gramatika 
Ryt matematika 
Lotynų kaiba poryt. 
Profesorius barasi 
Pikta vėl darosi 
Patarkit ką gi daryt ?

Klasėj ar šokiuose 
Mokais ir mokais.
Dieną ir naktį niekus kali. 
O širdis vingiuose.
Jauti, kad tingisi 
Ir paflirtuoti tu negali.

O į egzaminą

džiagą greičiausiai siųsti Cen
trui — “Jaunimo Aidams”. Ne
abejojame, kad Provincijoje yra 

. tiek įdomus gyvenimas, kad
• Provincijos slapti ir vieši ko- 
' respondentai visuomet turės sa- 
' vo plunksnai medžiagos.

Lauksime, Mylimi Korespon-
• dentai, jūsų uždaro gyvenimo 
įgarsiu aidų!

Korespondentų Draugas.

TIKĖTI AR NE

KAS - KUR?
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išgirsime dau-
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ĮVAIRIOS KNYGOSI
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JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

i

(Bus daugiau)

I

prie Na, Onute, jau gana du mylė
ti! Jei vienas geras, o kitas ge
resnis, būk diplomatė.

Ananis. Leva- 
Kisselis ir Jau-

taisyti, tai didžiausia klaida.
• • ♦

tave
vy- 

gra- 
žan-

“Jaunimo Aidai” Kalėdų šven
čių proga nuoširdžiausiai svei
kina savo skaitytojus ir linki 
visiems žydėti amžinąja jaunys
te.

PASLAPČIŲ ŠEŠĖLIUOSE
(In the shadovvs of the sec’-ets)

(Vėl iš pradžios >
“ K u n t ap lynas”

antrų metų studentai, pasi- z 
tain naf alpina 7?

Mažasis Kristus
Visur Tavęs ieškojom. Mažasis Kristau, 
Išvaikščiojom žemę nuo jūrų ik’ jūrų. 
Šaukėme Tave, kad angelu atskristum — 
Įtikėjome Pranašus, kurie Tau ateitį kure.

X

0.1 Ki įsiau, Tavo Pranašai mums sakė:
“Ateis is dangaus Dievas ant šios žemės”. 
Laukėme Tavęs. — žvaigždes Tavo sekėm, — 
Kada gi tas Dievas iš dangaus nužengs...

* ♦ *

O. Mažasis Kristau. Pranašų Siuntėjau, 
Kodėl pasislėpei, taip kukliai atėjęs?
Ne taip Tavęs mes laukėm, kitaip buvo kalbėta, —
Tu Dievas ateini mūsų Atpirkėjas...

♦ ♦ ♦

O. Mažasis Kristau. Kūdiki Betliejaus. —
Laimink mus. meldžiame Tavęs — Tau rankas iškėlę! 
Dangus ir žemė Tau hosanna gieda
Bėkim draug* su piemenėliais garbin savo Dievą.

P- Laimis.

Jaunime, štai jau laukia
mos Kalėdos, mylimiausia 
mūsų šventė. Daug jau jų 
praleidome, tačiau jų vi
suomet vis laukiam, nes 
Kalėdų šventės, atrodo, la
bai glaudžiai surištos su 
jaunimu. Mes gerai prisi
mename savo tėvelių paša-' jaunystė turėtų žydėti am- 
kojimus apie Mažąjį Kris- žinai mūsų širdyse. Iš Ka
tu. piemenėlius, gyvulėlius ledų švenčių mes turėtu- 
ir tt. Eglutė ir Kalėdų do-'rne pasiremti energijos ir 
vanos mūsų širdyse yra la- 'priminimų visam savo g.y- 
bai giliai pasilikę. Perivenimui.
kiekvienas Kalėdų šventes' Pirmiausia Kristaus gi
męs atgemame kūdikyste, mimas turi visuomet 
vaikystės dienos gyvena'mums priminti mūsų pa
mušų mintyse, kūdikėlis- čių atgimimą savo širdyse, 
kas nekaltumas užlieja mū Turime pasilikti amžinai 
sų širdis. Kūdikystė atro-j kūdikiškais savo sielose, 
do mums gražus sapnuo- Eglaitė tai yra gražiausias 
tas sapnas, kurį ir vėl. ro
dos, norėtųs sapnuoti iri 
džiaugtis paskendus žais-; 
luose, gyvenimo kartumų 
dar nepažinus.

Taip, Kalėdos yra tik
rai jaunimo šventė, nešan
ti daug džiaugsmo ir lai
mės visiems jauniesiems. 
Papuošta eglaitė ir dova
nos nuteikia mus džiaugs
mui ir nerūpestingumui. 
Puiku, geriausias dalykas 
nesirūpinti ateitimi ir 
džiaugtis linksmai savo 
jaunyst*. Tačiau ar galima1 
tai visuomet įgyvendinti. 
Aišku ne, prabėga šventės 
j r mes jau vėl susiduriame 
su realiu gyvenimu, kuris 
pradeda reikštis per mūsų j 
jausmus ir kūną skaus
mais.

Mes. paragavę gyvenimo | nauti savo tobulumui ir ki- 
realybės, vėl paskęstame tų gerovei. P. K.

Tu užmiršai tėvų namus 
Ir vaikystės tuos laukus. 
Kai jaunystėj gyvenai. 
Linksmas dainas dainavai.

Laukas, miškas ūžime 
Tebešaukia dar tave

savo kasdieniniuose rūpes
čiuose ir nusiminimuose. 
Mūsų džiaugsmas išnyks
ta ir mes vėl laukiame ko
kio nors atsigaivinimo. 
Taip ir bėga mūsų pilkas, 
jaunas gyvenimas. Tačiau 
taip neturėtų būti. Mūsų

Pinigas, tai yra labai brangus; 
dalykas. Tik tada žmogus žino 
pinigo vertę, kai prisieina nuo 
kitų pasiskolinti.

Apsirengęs, aš linksmai ėjau 
į mokyklon, prisimindamas savo 
■kilnius idealus ir kad juos kuoį 
į geriausia įvykdinti. Apimtas 
į drąsumo, aš pradėjau gražiai ir 
j tykiai dainuoti. Neatsimenu, 
kokią aš tada dainą dainavau. 
Turbūt buvo kokia patriotiška 
dainelė, nes kojos mano, pagal 
dainos ritmą, ėjo ilgais rimtais; 
žingsniais. Aš išpūčiau krūtinę 
ir mosykuodamas rankas nusi- 
daviau. kaip Bartono Kolegijos 
studentas.

Neužilgo matėsi kolegijos na-J 
mai. Taip rimtai as ėjau dainuo
damas. kad visai netikėtai aš 
užėjau ant trijų studentų, sto
vinčių ant kelio. Nusigandęs.; 
aš baigiau dainuoti ir pradėjau' 
persiprašinėti.

Aš vos tik keletą žodžių įšta- 
riau. kai vienas iš jų žiauriai 
atkirto, “Sveikas. Šviežokai”.

Kolegijoj visus pirmamečius 
vadina Šviežokas. kadangi bu
vau pirmametis, ir mane taip 
pavadino.

“Sveiki!” Aš atsakiau dre
bančiu balsu.

“Ką sakei, Šviežokai? Ar tau 
trūksta mandagumo? Mes 
išmokysim. kaip atsakyti 
resniems studentams! Na, 
žiau atsakyk, nes gausi į 
dą!”

“Sveiki, ponai!” Taip silpnai 
atsakiau, kad aš pats negalėjau 
išgirsti savo balso, o manyj ne
liko rimtumo.

“Kaip tavo vardas. Šviežo
kai?” — manęs užklausė.

“Jonas Beausis, ponai”, aš 
skubiai atsakiau.

“Ar žinai, kad šiandien Švie
žokų Diena?”

“Aš visai nežinojau”, atsilie
piau, kad tik juos nesuerzinus.

“Ko tu nežinojai. Šviežokai? 
nes kai

ĮSISTEIGĖ VYČIU KUOPA
Neseniai Lowell’yje Šv. Juo- 

■ zapo parapijoje įsisteigė Lietu- 
l vos Vyčių kuopa. Vyčių susirin
kimas įvyko Šv. Juozapo para
pijos svetainėje. Laikinai išrin
kta valdyba ir vedamas narių 

i vajus. Tikimasi, kad kuopa tu- 
įrės pasisekimą, nes jaunųjų vy
rų ir mergaičių Lowell’io lietu- 

' vių kolonijoje yra pakankamai 
daug. Be to kuopa visuomet ras 
paramą pas jaunimo mylėtoją 
Kleb. kun. P. Strakauską.

i

ii
I

vauti Naujos Anglijos valsty- 
bes. Jų priešai yra Clemson Col- 
lege, pietų valstybių pasižymė-: 
jęs ratelis. Žaidimas įvyks per 
Naujus Metus Dalias mieste, 
Texas valstybėje.

Vytautas Ananis, lietuvis, jo 
tėveliai gyvena Cambridge mie
ste, ypatingai pasižymėjo žais
damas futbolą Bostono Kolegi
jos komandoje. Vytautas yra 
geriausias lietuvis kolegistas 
žaidikas iš visų Naujos Angli
jos valstybių, neišskiriant sve
timtaučius. Daug apie jį para
šė visuose Amerikos laikraš
čiuose. Taigi ir mes lietuviai jį, 
pagerbiame.

Nemanykite, kad tik yra vie
nas lietuvis žaidikas Bostono 
Kolegijos komandoje. Iš ketu
riasdešimt žaidikų, kurie ke
liaus į Texas per Naujus Me
tus žaisti dėl pirmenybių, yra 
penki lietuviai: 
naitis, Jaukoes, 
ronis.

Apie Jaukoes
giau ateinantį metą, nes jis tik 
trečias metas kolegijoj.

Levanaitis, Kisselis ir Jauro
ms,
žymės taip pat ateinančiais 
dviems metais.

Mes lietuviai šįmet turime 
progos pasididžiuoti Vytautu 
Ananiu, o ateinančiais metais 
mes pagerbsim Jaukoes, Leva- 
naitį, Kisselį, Jauronį ir kitus.

Bostono Kolegijos 
lietuvis studentas.

didelis”, pareiškė savo nuomo
nę bendradarbis.

Pastaba. “J. A.” vadovybė 
principe su šio skyriaus įvedi
mu sutinka, tačiau reikalinga 
tik viena maža sąlyga, būtent, 
besigarsinantieji vedybų tikslu 
turi pasirašyti tikrą savo vardą 
ir pavardę. Dėl nesusipratimų 
inicialais pasirašinėti mūsų į- 
statymai neleidžia. Lauksime 
pirmųjų paukštelių.

Petruk, kas atsitiko, kad taip 
nusiminęs? Nieko nežinau, nie
ko nenoriu žinoti, atsako Pet
riukas. “Cheer up”, Petruk. Ka
lėdos čia pat, o po Kalėdų ir 
nauji 1940 metai (leap year).

Dėdė Jackus.

simbolis mūsų kūdikiškos 
sielos palaikymo. Mūsų 
jauna širdis ir jausmai tu
ri degti amžina jaunyste, 
kuri žino tik žengimą pir
myn ir skaisčius idealus. 
Kalėdų dovanos turi būti 
simbolis tarnauti, aukotis 
ir gyventi savo artimui. 
Dovanos turi pratinti mus 
negailėti savo artimui ką
nors dovanoti, pagelbėta Mandagiau atsakyk, 
varge, atjausti nelaimėje. į duosiu tau. tai žinosi”.
Pratinkimės vis ką nors 
dovanoti artimui, ir jam 
pagelbėti

Tie trys dalykai mums 
reikia pratintis įgyvendin
ti, nes jie padarys mus 
jaunais ir linksmais visą 
gyvenimą. Sapnuoti kūdi
kystės sapną reiškia savo 
gyvenimą L_______ __

So. Bostono Vyčiai progresuo
ja. Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
įvyko 17 Algirdo kuopos Vyčių 
susirinkimas. Išrinkta nauja 
vaidyba, kurios pirmininku iš
rinktas adv. Jankauskas, t. y. 
iabai gražus profesionalų ben
dradarbiavimo pavyzdys. Prie 
kuopos prisirašė 4 nauji nariai. 
Kuopa 25 m. jubiliejus, kuris 
gražiai pavyko, davė apie $80 
pelno. So. Bostono Vyčiai, ku
riems visuomet buvo ir yra ar
timi tautos reikalai, nutarė Vil
niaus nukentėjusiems lietu
viams suruošti vakarėlį. Tikrai 
sveika iniciatyva. Centro spaus
tuvei nutarė paskirti $10. o 2 
naujiems So. Bostoniečiams ku
nigams. primicijų proga nutar
ta įteikti dovanas. Susirinkime 
dalyvavo ir dvasios vadas kun. 
P. Virmauskis.

Aš girdėjau, kad keletą gra
žių panelių serga širdies (mei
lės) liga.

Kam taip nusiminus B. G. — 
j gal praradai savo vienintelį ? 
Jei praradai vieną, rasi kitą: o 
jei apsivedei vieną tai jo nepra
rasi nei piktumu.

Aš daug girdėjau apie vieną 
panelę M. A. R. y. Kam ji irgi 
taip nusiminus. Mike?

Vienas jaunuolis tai tikrai 
meilės apimtas. Aš girdėjau, 
kad A. J. ir A. N. vėl iš naujo 
pradėjo.

Kur rasti jaunuolį? Jei nerasi 
jaunuolio Vyčių kambariuose, 
tai rasi 7-toje gatvėje laukiantį 
Lietuvių kalbos pamokų, kai 
pradeda rinktis mergaitės.
— Turėti klaidas ir jas nepa-

Panelė V. labai myli F. ir su 
juo visur važinėja, nes jis turi 
automobilį. Tačiau vieną kartą 
ji susitiko S. ir jos meilė susvy
ravo. pakrypo... S. širdis, nors 
nebuvo pratusi mylėti, tačiau šį 
kartą tikrai suliepsnojo. — na 
ir prasidėjo flirto sapnai mėnu
lio spinduliuose... Bet kadangi 
F. turi automobilį, tai p-lė V. 
vis dėlto važinėja su F. ir tuo 
daug skausmo sukelia S. šir
džiai.

Bet studento niekada neap
gausi, nes jis ir be pinigų moka 
gražų automobilį nusipirkti. Ar 
tikite, kad p-lė V. vis dar išva
žiuoja su F... Vėjas.

Matyt, kad p-lė V. ne automo
bilį myli, bet F., todėl visai aiš
ku, kodėl ji nevažiuoja su S. 
nauju automobiliu. Intrigantas.

“Aš visai nežinojau, kad šian
dien Šviežokų Diena, ponai,” 
nusižeminusiai atsakiau.

Studentai pasijuokė iš manęs 
ir vėl klausė, “Ar žinai, kad 
kiekvienas Šviežokas turi žydiš
ką dainą dainuoti, kai susitinka 
vyresnį studentą?”

“Ne, ponai”, aš vėl silpnai
linksmai tar- į l-ra£ariau-

i

!
Tu Užmiršai Tėvy Namus

Pailsėt prie jų šalies 
Ir užmiršt skausmus širdies.

Vai. sugrįšk. sūnau brangus, 
Atlankyk tėvų kapus — 
Čia likimas be kovų.
Čia atgimsi su jausmu.

V an jautas iš Traviiatos

t Tęsinys)

Mažai aš miegojau, bemąsty
damas ir svajodamas apie kole
gišką gyvenimą. Dar mažas bū
damas. aš skaičiau ir girdėjau 
kolegistus pasididžiuojant jų 
nuveiktaisiais šposais ir pasi
linksminimais. Ar ir man kada

pasiteks kalbėti apie savo ne
protingus bėgiojimus?

Tur būt ne, aš sau pasižadė
jau sąžiningai mokytis ir nepra
leisti laiką veltui, turėdamas 
mintyj, kad už kiekvieną dieną 
praleistą mokykloj, mano tėve
liai turi užmokėti savo sunkiais 
darbais.

“Tai toks yra vyresniųjų stu
dentų nustatymas, jei Šviežo- 
kas nemoka žydiškai dainuoti, 
tai mes jį neleidžiamee į moky
klą. Ar supranti?” rimtai tarė 
studentai.

“Taip, ponai".
“Tai dainuok žydišką damą, ir 

mūsų laiką negaišink Pradėk 
greičiau, nes duosiu į ausį”.

Norėdamas prisitaikinti 
jų nusistatymo, aš kuo grei
čiausiai pradėjau dainuoti “Bei 
Mer Bis Du Scione”.

Vos tik pradėjau, kai vienas 
studentas pagriebė mane už kal- 
nieriaus ir storu balsu sakė: 
“Žydišką dainą liepėm dainuoti, 
ne cigonkų dainą. Vėl pradėk, 
nes bus blogai tau. Šviežokai”.

Dabar aš rimtai pradėjau gal
voti, kaip iš jų išsisukti. Staiga

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
STUDENTAS!

Futbolo sezonas pasibaigė. 
Vieni rateliai laimėjo, kiti pra
laimėjo. Rateliai, kurie geriau
sia pasižymėjo yra pakviesti va
žiuoti į pietų valstybes žaisti su 
kitais pasižymėjusiais rateliais 
iš kitų valstybių.

Taigi šįmet, ypatingai pasi
žymėjo Bostono Kolegijos fut
bolo ratelis, laimėjęs devynis, ir 
pralošęs tik vieną žaidimą.

Bostono (Jėzuitų) Kolegijos 
komanda, buvo pakviesta va
žiuoti į pietų valstybes ir atsto-

Atspėkite, kas žadėjo “J. A.” 
bendradarbiu i “užfundyti” ro- 
bendradarbiui “užfundyti” ro
mo už pagarsinimą vardo “Pas
lapčių šešėliuose”? Pasimatysi
me dažniau “Paslapčių šešėliuo- 
se .

man atėjo graži mintis — šie 
studentai iš tikrųjų ne žydai, 
tai nežinos ar žydiška ar lietu
višką dainą aš dainuoju.

Padrąsintas savo gudrumo, aš 
užtraukiau vieną lietuvišką dai
ną, kurią mano tėvas daug kar
tų dainuodavo: —

“Kai aš jaunas buvau. 
Žydo kiaules ganiau;
Atsisėdęs ant kalnelio
Dėdės pypkę rūkiau...’’
Studentai taip nustebo, kad aš 

lengvai iš jų pabėgau į mokyk- 
Jonas.

“Pasakyk kunigėli”, klausia 
viena sodalietė dvasios vadą, 
“ar ping pong ant jūsų nupirk
tų stalų žaidžia tik sodalietės, 
ar gali žaisti ir berniukai”. — 
“Žinoma tik sodalietės”, užak
centuoja dvasios vadas. “Hm... 
vadinasi, prie Sodalicijos jau 
prisirašė ir berniukų...”

“Ei, drauguži, pasakyk man ”, 
klausia viena p-lė “J. A.” ben
dradarbį, “ar “J. A.” negalėtų 
įvesti vedybų pasigarsinimų 
skyrių”. — “Manau, kad “J. A.” 
vadovybė nesutiks, p-le G., nes 
šis skyrius dėl dabartinio skai
čiaus pasenėjusių būtų per daug

» 
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ATLAIDŲ ŠALTINIS, parašė Tėvas Kazimieras, 
kapucinas. 308 pusi., tikro kolenkoro ir lanks
tūs viršeliai ...........  .

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo for
mate, 127 pusi . .......................................

D:EVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro virše
liai, 192 pusi.

GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 
384 pusi. ....................................................

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams 
maldaknygė, tinkama pr<e Pirmos šv. Komuni
jos. tikro kolenkoro viršeliai, mišių maldos • - 
liustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 
pusi............................................................................

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

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pi. 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apda

rai ........... '..................................................................
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti 

apdarai .................................................................... ..
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai 

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

555 pusi. .....................................................................
ŠVENTAS DIEVE, (Didelėmis raidėmis maldakny

gė). Knygos formatas 5x3colių, 3torumo co
lis. Juodi, tikros odos viršeliai; auksuoti kraš
tai. Joje yra 9 litanijos ir įvairiausių maldų.

SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, 
raudoni kraštai, 384 pusi................................

VYRAI BROLIAI, specialė vyrams msidaknygė. 
parinktos gražiausios maldos, šilkinė labai plo
na popiera. juodi kolenkoro viršeliai

vvra! BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs 
kampai, tikru auksu auksuoti kraštai. 632 pus!,

GYVOJO ROŽANČIAUS PASLAPTYS ..................

40c.

51.25

S1.30 
9Oo.

$3.00

$1 39

$2.59

JĖZUS KRISTUS— Jo gyvenimas ('darbai. Para 
še Vyskupas Būdys, geri apdarai, 514 puslapių. $2.50 

VALGIŲ GAMINIMAS. Si knyga labai tinkama 
šeimininkėms, nes joje yra labai daug receptų, 
kaip pigiai ir gerai pagaminti valgius ir vaisi
nį vyną. Knyga turi 223 puslapius. Kaina..........

TARPTAUTISKŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS, 1064 pusi, 
gerais apdarais...........................................................

ŠVENTAS RAŠTAS arba NAUJASIS TESTA
MENTAS ....................................................................

PILIETYBĖS KATEKIZMAS, šioje knygutėje ran- 
dasi klausimai lietuvių ir anglų kalbose. Norin
tiems patapti Amerikos piliečiu ši knygutė yra 
labai naudinga įsigyti. Kaina tik ....................

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

parašė kun. Pr. Juškaitis. Kaina ................
SKAITYK — RASI UŽSLĖPTĄ TURTĄ. Parašė 

kun. V. Kulikauskas, šioje knygutėje yra išdės
tyta vertingumas šv. Mišių ir kaip jų reikia 
klausyti. Kaina .....................................................

ENCIKLIKA šv. Tėvo Pijaus XI. Kaina ................
GEGUŽĖS MĖNUO. Kun. Pr. žadeikis, labai gražūs 

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

JONO KMITO EILĖS, buvo kaina $1.00. dabar 
SPARNUOTI LIETUVIAI — DARIUR IR GIRĖ

NAS. Knyga labai gražiai iliustruota 81 pa
veikslų. Kaina ............... ■..............

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parašė Kun.
. Dr. J. Starkus. Kaina ................... ................... ..

VYTIS KANKINYS (šv. Jurgis) penkių veiksmų 
tragedija. Parašė V. Nagornoskis. Kaina ........

$1.25

DARBININKAS
366 Broadway, So. Boston, Mass
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Pijaus XII Enciklika "Sumini 

Pontificatus"
6. Žmonijos Vienybes Vaisiai

Ir tautos, nežiūrint jų skirtingų išsivystymų, pri
klausančių nuo gyvenimo sąlygų ir kultūros, nėra 
skirtos ardyti žmonijos vienybę, bet pasidalinant savo 
ypatingomis dovanomis ir bendrai pasikeičiant savo 
gėrybėmis, kaip tik dar ją stiprinti ir palaikyti. Tačiau 
tai yra galima tik tada, kada bendras gailestingumo 
ir gyvas artimo meilės jausmas suburs visus to paties 
Tėvo vaikus ir visus tuos, kurie yra atpirkti tuo pačiu 
Dievišku Krauju, j vienybę.

Bažnyčios Pagarba Tautoms
Kristaus Bažnyčia, ištikimoji Dieviškojo mokslo 

saugotoja, negali ir nemano žeminti ar niekinti žmonių 
ypatingas savybes, kurias jie su pavyzdingu ir supran
tamu puikumu brangina ir palaiko, kaip brangius savo 
tautos palikimus. Jos tikslas yra palaikyti antgamtinę 
vienybę visa apimančioje meilėje, giliai atjaučiama ir 
pildoma, o ne vienybę, kuri yra išimtinai išorinė ir pa
viršutiniška, ir tuo pačiu silpna.

Bažnyčia džiugiai sveikina ir savo Motinišku pa
laiminimu seka kiekvieną veiksmo būdą ir rūpesnį, ku
ris yra daromas išmintingam ir tvarkiam kiekvienos 
tautos ypatingų pajėgų ir pobūdžių išvystymui, jei tik 
tai nėra priešinga uždėtoms žmonėms pareigoms bei 
jų kilmės vienybei ir bendram jų tikslui.

Ji pakartotinai savo misijų darbe parodė, kad toks 
nusistatymas yra pildomas visuotiniame jos apaštala
vime, Jos misionieriai, visais amžiais, su didžiu pasi
šventimu ir atsidėjimu tyrinėja įvairių tautų civilizaci
jas, kad jas geriau įvertinti ir taip sėkmingiau skelbti 
toms tautoms Kristaus Evangeliją. Visi tautų pobū
džiai ir įpročiai, kurie surišti su tikybinėmis klaido
mis, visada bus gerbiami, ir kada galima pilnai palaiko
mi ir išvystomi.

Mūsų tiesioginis, šventos ir garbingos atminties, 
pirmtakūnas tais klausimais yra padaręs garbingų nu
tarimų, kurie yra dabar kaip paminklas jo giliam tau
tinių reikalų supratimui ir jo didžiai apaštališkajai 
dvasiai. Ir nėra reikalo Mums sakyti, Šlovingieji Bro
liai, kad Mes, be jokių abejojimų, manome jo pavyzdį 
sekti. Tie, kurie prisideda prie Kristaus Bažnyčios, ne
žiūrint jų kilmės ar kalbos, privalo žinoti, kad jie, kaip 
Bažnyčios vaikai, turi lygias teises Viešpaties Namuo
se, kur Kristaus įstatymas ir Kristaus Ramybė vieš
patauja.

Ir sekant tuos lygybės dėsnius, Bažnyčia rūpinasi 
išauklėti kiekvienoje tautoje kunigus ir su laiku padi
dinti vietinių Vyskupų skaičių. Kad patvirtinti šį Mū
sų pareiškimą išoriniais įrodymais, Mes pasirinkome 
ateinančioje Kristaus Karaliaus šventėje, prie Apaš
talų Karsto, dvyliką kunigų, plačiai skirtingų tautų ir 
rasių, pakelti į Vyskupų garbę. Sūkuryje tų priešingu
mų, kurie skaldo žmonijos šeimą, lai šis iškilmingas 
įvykis paskelbia visiems Mūsų sūnums, visame pasau
ly, kad Bažnyčios dvasia, jos mokslas ir darbas negali 
būti kitokis, kaip tas, kurį tautų Apaštalas skelbė: 
“apsivilkite nauju žmogumi, tuo kuris yra atnaujina
mas pažinimui einant paveikslu to, kuris jį sutvėrė. 
Ten nėra nei pagonio, nei žydo, apipjaustymo ir nea
pipjaustymo, svetimtaučio ir skito, vergo ar laisvojo, 
bet visa ir visuose yra Kristus” (Kol. 3, 10, 11).

Tėvynės Meilė
Ir negali būti baimės, kad visuotine brolybe, ku

rią Krikščionybės mokslas skelbia, ir ta dvasia, kurią 
jis įkvėpia, yra priešingas tautiniams pobūdžiams ar 
tėvynės meilei, arba kad tas sudarys kokius trūkumus 
gerovės pažangai ar teisėtam tautos labui. Nes ta pati 
Krikščionybė moko, kad artimo meilės darbe, Mes pri
valome sekti Dievo nustatytą tvarką, savo meilėje ati
duodant pirmą pagarbą ir gerus darbus tiems, kurie 
ypatingais ryšiais yra surišti su Mumis. Net ir pats 
Dieviškasis Mokytojas yra mums palikęs pavyzdį mei
lės pirmenybę savo kraštui ir savo tėvynei, kada Jis 
verkė dėl ateinančio Šventojo Miesto sunaikinimo. Bet 
teisėta ir tvarki tėvynės meilė neturi nustelbti mumy
se visa apimančią Krikščioniškąją meilę, kuri reika
lauja, meilės susitaikinimo šviesoje, susirūpinti kitais 
žmonėmis ir jų reikalais.

Toks tai yra nuostabus meiles ir taikos mokslas, 
kuris visada buvo žmonijos visuomeninės ir tikybinės 
pažangos ugdytojas. Ir to mokslo skelbėjai, persiėmę 
antgamtine artimo meile, ne tik išdirbo laukus ir ap
rūpino ligonis, bet visų labiausia išvadavo, išauklėjo ir 
išaukštino žmonių gyvenimą iki dieviškųjų aukštumų, 
pakreipdami jį į šventumo viršūnę, iš kur į visą žiūri
ma Dievo šviesoje. Jie išstatė buveines ir šventoves, 
kurios liudija į kokius garbingus ir aukštus siekius 
Krikščioniškieji idealai skatina žmogų. Bet labiausia, 
jie padarė žmones, išminčius ir bemokslius, galingus ir 
silpnuosius, gyvomis Dievo bažnyčiomis ir šakomis 
Vynmedžio, kuris yra Kristus. Jie perdavė ateities

Jėzaus Gimimo Dienoje
Pirmųjų Mišių LEKCIJA 

Tit. 2,11—14 
MYLIMIAUSIEJI: mūsų Iš

ganytojo Dievo malonė pasiro
dė visiems žmonėms ir moko 
mus, kad, išsižadėję bedievys
tės ir pasaulio geidulių, gyven- 
tumėm šiame pasaulyje blaiviai, 
teisingai ir maldingai, laukda
mi palaimintosios vilties ir atei
nant garbės didžiojo Dievo ir 
mūsų Išganytojo Jėzaus Kris
taus, kurs pats save davė už 
mus. kad mus išpirktų iš viso
kios neteisybes ir apvalytų pats 
sau priimtiną tautą, stropią ge
riems darbams. Taip kalbėk, ra
gink ir bark visu rimtumu.

kad

Pirmųjų Mišių 
EVANGELIJA 
Luko 2,1—14

ANOSE dienose atsitiko, 
išėjo ciesoriaus Augusto paliepi
mas surašyti visą pasaulį. Tas 
pirmas surašymas buvo pada
rytas Syrijos valdovo Kirino. Ir 
visi ėjo įsirašydintų, kiekvienas 
į savo miestą. Tai ir Juozapas, 
kadangi jis buvo iš Dovido na
mų ir giminės, ėjo iš Galiliejos. 
iš Nazareto miesto, j Jūdieją j 
Dovido miestą, kurs vadinasi 
Betliejus, kad įsirašydintų 
draug su pažadėta sau moterimi 
Marija, kuri buvo nėščia. Atsi
tiko gi, kad jiemdviem tenai e- 
sant, atėjo jai metas gimdyti; 
ir ji pagimdė pirmgimį savo sū
nų, suvystė jį vystyklais ir pa
guldė jį prakartėje, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje. Toje pa
čioje šalyje buvo piemenų, ku
rie budėjo ir sergėjo per naktį 
savo bandą. Štai Viešpaties an
gelas atsistojo prie jų, ir Dievo 
skaistumas apšvietė juos. Jie 
labai nusigando; bet Angelas 
jiems tarė: Nebijokite! Nes štai 
aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
koks bus visai tautai, kad šian
dien jums gimė Dovido mieste 
Išganytojas; jis yra Kristus, 
Viešpats. Ir tas bus jums ženk
las: rasite kūdikį suvystytą 
vystyklais ir paguldytą prakar
tėje. Ūmai atsirado prie Angelo 
daugybė dangiškosios kariuo
menės. kurie garbino Dievą ir 
sakė: Garbė Dievui aukštybėje 
ir ramybė žemėje geros valios 
žmonėms!

DARBININKĄ*

pamatykime tai, kas įvyko, ką 
Viešpats yra mums apskelbęs. 
Jie atėjo skubindamies ir rado 
Mariją, Juozapą ir kūdikį pa
guldytą prakartėje. Pamatę gi, 
jie skelbė tai, kas jiems buvo 
pasakyta apie tą kūdikį. Visi, 
kurie tai girdėjo, stebėjosi, taip 
pat tais dalykais, kurie buvo 
jiems piemenų papasakoti. Ma
rija gi tėmijo sau visus šituos 
dalykus ir svarstė juos savo šir
dyje. Piemenys sugrįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami Dievą 
dėliai viso, ką buvo girdėję ir 
matę, taip kaip jiems buvo pa
sakyta.

Trečiųjų Mišių LEKCIJA 
Žyd. 1,1—12

DIEVAS, daug sykių ir kele
riopu būdu kalbėjęs kitados tė
vams per pranašus, paskiausiai, 
šiomis dienomis kalbėjo mums 
per Sūnų, kurį įstatė visų daly
kų tėvainiu, per kurį padarė ir 
pasaulį; kurs būdamas jo gar
bės atšvaita ir jo esmės paveik-

Linki Visiems £ULinksmu Kalėdų a- -jį

sias ir nešdamas visa savo jė
gos žodžiu, apvalęs mus nuo 
nuodėmių, sėdosi didenybės de
šinėje aukštybėse, pasidaręs 
tiek kilnesnis už angelus, kiek 
žymesnį kaip jų jis paveldėjo 
vardą. Nes kuriam kuomet nors 
angelui yra Dievas pasakęs: Tu 
mano Sūnus, aš šiandien pa
gimdžiau tave? Ir vėl: Aš būsiu 
jam Tėvas, o jis bus man Sū
nus? Ir įvesdamas antrą kartą 
Pirmgimį į pasaulj, sako: Jį tu
rės pagarbinti visi Dievo ange
lai! Apie angelus jis juk sako: 
Vėjus jis daro sau pasiuntinius 
ir ugnies liepsną savo tarnus; 
Sūnui gi: Tavo, o Dieve, sostas 
per amžių amžius; tavo karalia
vimo lazda teisybes lazda. Tu 
mylėjai teisybę ir nekentei ne
teisybės; todėl tavo Dievas pa
tepė tave, o Dieve, džiaugsmo a- 
liejumi, labiau kaip tavo drau
gininkus. Ir: Tu, Viešpatie, pra
džioje įkūrei žemę, ir dangus y-- 
ra tavo rankų darbas. Jie pra
žus. tu gi pasiliksi; jie visi pa
sens, kaip apdaras, ir tu pakei
si juos, kaip apsiaustą, ir bus 
pakeisti. Bet tu esi pats, ir tavo 
metams nebus galo.

pu i. tarsi, kas sakyte sako: 
“Pilypai, sugrįšk prie Die
vo: Pilypai, daryk atgailą”. 
Bet Pilypas pusbalsiai sau 
tarė: “Ne, tiek metų nebu
vęs, tiek nuodėmių prida
ręs. aš negaliu”. Tokių, 
minčių nuvargintas jis už
migo. Ir jis sapnuoja ne
paprastą sapną.

kad e- 
žemėje, 
pieme-

Jam vaizduojasi, 
sąs Palestinos 
Betliejaus kūtėje: 
nys ir Trys Išminčiai su
klaupę garbina užgimusį 
Kūdikėlį, sykiu su jais ir 
jis klūpo ir meldžiasi. Tik 
kaip jam pasidarė griau
du, kad visi atnešė Vaike
liui Jėzui dovanas, tik jis i 
vienas neturi ką duoti. Jis 
mato, kad ir jo drabužiai 
purvini ir sudraskyti, jam 
net gėda taip klūpoti. Jis 
žiūri į Vaikelį Jėzų, pagul
dytą ant pageltusių šiau- 
dų ir nedrąsiai sako: “Jė- 

jzau, aš neturiu Tau. ką 
įduoti: aš grįšiu, atgal į na- 
I mus. Aš toks buvau nera
mus ir nusiminęs, už tai a- 
tėjau tik Tave pamatyti”. 
Ir jau buvo besikeliąs eiti,, 
bet Vaikelis Jėzus ištiesė į 
jį savo Dieviškas rankutes į 

ir tarė: “Pilypai, neik, pa
būk pas Mane. Ką čia taip 
sunkaus tu turi ant savo 
pečių? Aš matau, kad ta, 
našta, tau yra labai sunki ■ 
gyvenime nešti. Atiduok 
Man ją, kaip Kalėdų dova-j 
ną”.

Pilypas liūdnai atsake: 
“A, brangusis Kūdikėli, ta 
našta tai yra mano nuodė
mės. Aš nedrįstu Tau jų 
duoti”.

“Bet Pilypai, Aš to tavęs 
prašau. Mano gimimo die
noje tu Man neatsakysi tos 
dovanos. Aš atėjau į pa- 

kad nuimti tą naš
tą”, sakė jam Vaikelis Jė
zus.

Nedr ąsiai Pilypas pada
vė Jėzui savo nuodėmių 

l naštą. Jėzus ištiesęs ran
kas ją priėmė. Bet Pilypas 

į pamatė, kad tos rankutės 
vinimis perdurtos ir krau
jas iš jų bėga. Jis suprato 
Jėzaus meilę prie žmonių. 
Gailesčio ašaros pradėjo 
jam riedėti per skruostus. 
Jis pabudo. Atsiklaupęs 
prie lovos iš visos širdis 
gilumos tarė: “Dieve, ge-

Antrųjų Mišių LEKCIJA 
Tit. 3, 4—7 

MYLIMIAUSIEJI:

jo malone būtumėm sulig vilti
mi amžinojo gyvenimo tėvai- 
niai.

Antrųjų Mišių 
EVANGELIJA 
Luko 2,15—20

ANUO METU angelams pasi
šalinus nuo piemenų į dangų, 
atsitiko, kad jie sakė vienas ki
tam: Nueikime lig Betliejui ir

Šventoji Naktis
Kūčių vakare Pilypas 

Guraitis buvo nusiminęs. 
Jis neramiai vaikščiojo iš' 
vieno kambario į kitą. Jam 
net pikta pasidarė, kad 
taip ilgai reikia laukti va
karienės. Visi namiškiai 
išėjo į bažnyčią atlikti iš
pažinties ir tik sugrįžę val
gys Kūčių vakarienę.

Pilypas seniai bebuvo iš
pažinties, kaip 1914 metais 
atvažiavo į Ameriką, dvi
dešimts keturių metų jau
nikaitis, dar nėra buvęs 
prie Sakramentų. Jo dėdė, 
pas kurį jis gyvena, ir visa 
šeima, retkarčiais jį par a
gina ir prikaišioja jo apsi
leidimą, bet Pilypas nutyli, 
ir pasilieka, kaip buvęs.

Vakarienės metu namiš
kiai sutarė visi eiti vidur
naktinių šventų mišių iš
klausyti ir priimti šventą
ją Komuniją. Dėdė paklau
sė Pilypo ar jis nenorėtų 
sykiu su jais eiti, bet jis 
pasakė esąs pavargęs, no
rįs pailsėti. 

! Pilypas jaute savo širdy-
pasirode je troškimą eiti į bažnyčią, 

mūsų Išganytojo Dievo malo- bet baimė draugų pašaipos 
ningumas ir gerumas žmonėms, ir jo užsikirtimas sulaikė 
jis mus išgelbėjo ne dėl teisybės jį. Nuėjęs į savo kambarį 
darbų, kuriuos mes būtumėm dar labiau pasijuto nera- 
buvę padarę, bet sulig savo gai- mUs ir liūdnas. Kūčių va- 
lestingumu šventosios Dvasios karas jam nejučiomis pri- 
atgimdymo ir atnaujinimo api- minė Lietuvą, jo jaunys- 
plovimu; jos jis išliejo į mus tės dienas; priminė kokį 
apsčiai per mūsų Išganytoją džiaugsmą .jis jausdavo 
Jėzų Kristų, kad mes nuteisinti (širdyje Kalėdų šventėje, 
jo malone būtumėm sulig vilti- kada atsiklaupęs bažnyčio

je prie Betliejaus stainelės 
melsdavosi sykiu su vi
sais: jis prisiminė savo 
motinėlę, kuri išleisdama 
jį į Ameriką tarė: “Sūneli, 
aš melsiuos už tave”. Ji 
jau mirė.

Jis girdi, kaip kitame 
kambary šeima tyliai gie- 
da: “Tyliąją Naktį". Pily- šaulį,

i

I

kartoms senovės meno ir mokslo turtus ir paliko jiems 
tą neįkainuojamą amžinosios išminties dovaną, kuri, 
jų antgamtinės nuosavybės bendrame pripažinime, ri
ša visus į broliškąją vienybę.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar tautybė ardo visuotinę žmonijos brolybę ?
2. Ar Bažnyčia paneigia tautinius pobūdžius ir į- 

pročius?
3. Ar Katalikų Bažnyčioje visos tautos turi lygias 

teises ?
4. Ar Krikščionybė draudžia bei trukdo žmonėms 

mylėti savo tėvynę?
5. Kaip Bažnyčia žiūri į tautinius skirtumus?
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WATERBURY, COHN

METINIS LDS 5-tos Kp.
SUSIRINKIMAS

įvyks sekmadienį, gruodžio 24 
d. parapijos salėje. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šiame susirinkime bus ren
kama 1940 valdyba.

Jonas Totilas, rast.

HAVERHILL, MASS.

7 vai. vakare, KVC svetainėje 
įvyks metinis LDDS 112-tos kp. 
susirinkimas, kuriame bus ren
kama 1940 m. vaidyba. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti. 
Būtų gera, kad šiame susirinki
me nariai užsimokėtų savo me
tines duokles. Kaip praneša 
LDS C. finansų sekretorius, kad 
LDS nariai, kurie užsimokės 
savo metinę duoklę, gaus gražų 
sieninį kalendorių.

Petras Svirskas, Sek.

LDS SUSIRINKIMAS
Trečiadienį, gruodžio 27

LDS Kp. SUSIRINKIMAS 
i Sekmadieni, gruodžio 31 d., 
; čpar. salėje įvyks LDS 81-mos 
I kuopos metinis susirinkimas, 
kuriame bus renkama ateinan
tiems metams valdyba. Prašo
me visų narių skaitlingai daly
vauti.

Pranas šlaveikis, Sek.

riausis, ačiū Tau už tą sap- 
! ną".

Pilypas buvo pirmutinis 
bažnyčioje; atliko viso gy- 

, venimo išpažintį ir, kada 
i per vidurnakčio šv. mišias 
priėmė šv. Komuniją, susi- 

' griaudinęs kalbėjo: “Jė
zau, geriausis atiduodu 

i Tau savo širdį”. Koks 
džiaugsmas ir ramybė apė
mė Pilypo širdį. T,

AMSTERDAMU. Y.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoja paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.
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Lietuvos Pasiuntinybėje 
Paminėtas Vilniaus 

Atgavimas
irasfcinpton, D. C. gruodžio 3 

d. Amerikos Lietuvių Draugija 
Vašingtone praeitą sekmadieni 
po piet atsilankė Lietuvos Pa
siuntinybėje ir per Ministrą P. 
Žadeiki pasveikino Lietuvos 
Vyriausybę su Vilniaus atgavi
mu. Lietuvos Ministras padėko
jo už pasveikinimą ir prie tos 
progos plačiau papasakojo apie 
Vilniaus praeitį ir apie Vilniaus 
atgavimo reikšmę Lietuvai. Bu
vo parodytas ir paaiškintas 
žemlapis su naujomis Lietuvos 
sienomis. Draugijos nariai labai 
domėjosi paaiškinimais ir net 
davinėjo paklausimų.

Tarpe atsilankusių buvo ir la
bai mažai lietuviškai suprantan
čių. todėl dr. Jonas Bražinskas, 
buvus is draugijos pirmininkas, 
pakalbėjo angliškai, taip kad 
visi buvo patenkinti. Draugijos 
dabartinis pirmininkas p. Pet
rauskas - Paterson. atvykti ne
galėjo .nes negalėjo pasiliuosuo- 
tti iš tarnybos Supreme Court 
sargyboje, todėl Draugijai va
dovavo ponia Liudvika Jurkie
nė, kaipo vice-pirmininkė ir p. 
Albert Araskevičius - Ross. se
kretorius.

Girdėjosi, kad tarpe Draugijos 
kilo sumanymas pasveikinti 
Vilniečius lietuvius sumetant 
Kalėdinę dovaną jų reikalams.

Po paminėjimo Vilniaus su
grįžimo Lietuvos Ministras 
pulk. Žadeikis pradžiugino 
Draugijos narius pranešdamas, 
kad vienas Draugijos narių yra 
per Lietuvos Vyriausybę apdo
vanotas Gedimino Medaliu, tai 
p. Juozas Gabralavičius. Drau
gijos iždininkas ir vienas se
niausių ir darbingiausių lietu
vių gyventojų Amerikos sos
tinėje. Medali Įteikus, ponia Ža- 
deikienė pakvietė susirinkusius 
Draugijos narius prie užkan
džio. Svečių nuotaika buvo pui
ki u susirinkimas baigėsi dai
nomis ir geriausiais linkėjimais 
Lietuvai. — pakilusiu ūpu buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas 
“Lietuva Tėvynė Mūsų".

■Jūsų spec. korespondentas.

vedėjos ir Tretininkų literatū
ros platintojos — pp. O. Šakie
nė ir M. Songailaitė. ligonių lan
kytojų prižiūrėtoja — Liudvika 
Venčienė. Federacijos skyriun
atstovai: Juozas Blaževičius ir 
Juozas Antanavičius. Mūsų 
gerb. klebonas, kun. P. M. Juras 
padėkojo buvusiai valdybai, ku
ri bėgyje pereitų trijų metų, iš
augino Trečiojo ordino skyrių 
virš trisdešimts narių.

Didelė dalis narių panaujino 
sekantiems metams Pranciško
nų Pasauli.

Muz. P. Sakas pasiūlė, kad po 
mėnesinių pamaldų bei susirin
kimų. turėtų giedojimo praty
bas. kad sekmadieniais. 8:00 
vai. mišių aukoje, galėtų visi 
bažnyčioje su kitais bendrai gie
doti. Svarstyta Katalikiškosios 
Akcijos Įgyvendinimas. ypač 
spaudos išplatinimas ir tt.

gruodžio 15 d. ir išplėšė žmonai 
vyrą, o vaikams tėvą, a. a. An
taną Marčilionį. Velionis dar 
neturėjo 58 metų amžiaus, ta
čiau silpni plaučiai ir silpna šir
dis paskubino jo kelionę į ka
pus. Kun. Antanas Dubinskas 
ne tik aprūpino jį paskutiniais 
šv. Sakramentais, bet taipgi pa
dėjo jį numarinti. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis pirma
dienį. gruodžio 18 d., Lai gera
sis Viešpats teikia suraminimą 
gyviesiems Marčilionio šeimos 
nariams, o iš mūsų tarpo atsis- 

'kirusiam Antanui, lai Jis duoda 
i kuoveikiausiai amžinąjį atilsį.

LAWRENCE, MASS.

PROVTDENCE. R. I.
Telephone:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

Kada Jums reikalinzi akiniai 
teiskite mums išegZAninurrti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
me dirbtinas akis.

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

275 Marn St.. Webster, Mass.

Wiliiam J. Chisholm
GRA80RIUS

“Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St,

šv. Elzbietos draugija turėjo 
savo metinį susirinkimą, gruo
džio 11 d. Į valdybą išrinkta — 
pirmininke — Juozapina Čiur- 
lioniūtė. vice - pirmininkė — • 
Rožė Kuklienė. protokolų rašti
ninkė — Emilija Murphy. finan
sų raštininke — Ona Jareckaitė. 
iždininke — Marijona Songai
laitė. iždo globėjos — E. Mažei
kienė ir M. Marcinkevičienė. 
Draugijos daktaru užgirtas se
kantiems metams daktaras J. 
Puišys. A. F. T. M. J.

Pranciškaus parapijos 
Tretininkų brolija, kuri turi iki 
šimto narių, ir turi didelę dali 
jaunuolių, turėjo metini susi
rinkimą po pamaldų, gruodžio 
14 d. Išrinkta nauja valdyba 
trejiems metams: Motina pre
fekte — Emilija Butkevičiūtė, 
jos pagelbininkė— Teofilė Man- 
seau. protokolų raštininkė — 
Antanina Arlauskaitė, iždinin
kė — Ona Grendaitė. noviciatų

J

WORCESTER, MASS.

Šv. Kazimiero Parapija
VIEŠA PADĖKA

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

A. A. KUN. S. REMEIKA,
mirė šeštadienį, gruodžio 9 d., palaidotas trečiadienį, 
gruodžio 13 d. iš Karalienės Angelų lietuvių par. 
bažnyčios. Brooklyn, N. Y.,, kurios klebonu velionis 
buvo per 20 su virš metų, būtent, iki balandžio 12 d., 
1935 m. Ilsėkis amžinybėje’

Mylimieji Kristuje’
Vėl išaušo rytas, kuomet krikščioniškasis pasaulis' penki SUAUGĘPAKRIKš- 

TYTI
Kun. dr. Mendelis, šeštadienį, 

gruodžio 16 d. net penkis pro- 
įtestantus pakrikštijo katalikais. 
: Atsivertėliais buvo keturios 
mergaitės ir vienas jaunuolis. 

‘Jie visi priėmė pirmąją šv. Ko
muniją sekmadienį, gruodžio 17 
d. per Mišias, 10 vai. ryte, o po 
Mišių visi buvo įrašyti į rožan
čiaus ir škaplieriaus brolijas. 

■Kaip teko nugirsti. 1939 metais 
kun. dr. Mendelis išmokino ir 

ipakrikštino arti 50 suaugusių 
nekatalikų. Tikrai apaštališkas 
darbas, kurį matyti Dievas gau- 

isiai laimina.

Mirus a. a. Jonui Kulikauskui, 
gruodžio 1 diena, š. m., reiškiu 
širdingiausią ačiū klebonui kun. 
A. Petraičiui, kun. J. Padvais- 
kui. graboriui J. Dirsai ir vi
siems prieteliams už patarnavi
mą. Be to, tariu nuoširdų ačiū 
visiems, kurie aukojo 
šias už mirusiojo sielą.

Nuliūdus žmona —
.V. Kulikauskienė. 
ir visa šeimynėlė.

šv. mi-

METINIS SUSIRINKIMAS

Pilnųjų Blaivininkų metinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 8 
dieną. Susirinkime dalyvavo ir 
Centro pirmininkas kun. J. Pad- 
vaiskas, kuris pareiškė keletą 
gražių minčių ir žadėjo uoliai 
darbuotis blaivybės idėjai. Ap
svarsčius bėgančius kuopos rei
kalus. išrinkta valdyba 1940 m.

Kun. J. Padvaiskas — dvasios 
vadas: P. Mankus — pirminin
kas: E. Vaitkienė — vice - pir
mininkė: J. Svirskas — nutari
mu raštininkas: V. Blavackas— 
finansų raštininkas: M. Ščiukie- 
nė — iždininkė: O. Žiurinskienė 
ir K. Bundzienė — iždo globė
jos: V. R.imša — vėliavos nešė
jas: J. Slavickas — tvarkdarys.

i

• 50 lietuvi^, tai labai skaudus 
smūgis darbininkams. Dirbtu- 

Vilniaus grąžinimas Lietuvai. 'v^® vadovybė kraustosi į Maine 
pradeda išjudinti visus lietuvius valstybę. nes nenori ar negali 
ir rinkliavos turi daugiau pasi- susitarti su unija, 
sekimo. Gruodžio 10 d. kun.! 
Strakauskas darė rinkliavą baž-! 
nyčioje Vilniaus nukentėju- 
siems lietuviams. Kiek surinkta 
per dvejas mišias, sužinoti ne
teko. Draugijos ir organizacijų 
komitetas prie Vilniečių šelpi
mo taip pat prisidėjo. Šv. Juo
zapo D-ja iš savo kasos pasky
rė $25.00. Lotvell’yje nuo senų 
laikų gyvena beveik 
niaus krašto lietuviai, todėl lie
tuvių tarpe yra daug sulenkėju
sių lietuvių ir kalbančių lenkiš
kai. o daugelis net savo vaikus 
leidžia į lenkų mokyklą. Daug 
jų taip pat priklauso prie lenkų 
parapijos. Susipratusiam lietu
viui buvo labai skaudu ir grau
du žiūrint, kaip lenkai kankino 
Vilniaus lietuvius ir išnaudojo 
Vilniaus kraštą. Bet teisingas 
Dievas parodė savo teisingumą 
ir dabar visi lenkai, pamatę lie-

' tuvius gatvėse ar kitur, jų gė
dinas ir bijo lietuvių susitikti. 
Atsirado tuojau daug tokių, ku
rie pradėjo glaustis vėl prie sa
vo brolių lietuvių ir vadintis 
lietuviais. Jų nuomonė tuojau 

* pasikeitė ir jau pripažįsta, kad 
Vilnius yra sena Lietuvos sos

tinė. Jie sakosi buvę lenkų su
klaidinti. Gėda, žinoma jiems.

Darbai mūsų mieste eina la
bai silpnai, ir dėlto daug yra be
darbių. Šiomis dienomis užsida
rė “Federal“ batų dirbtuvė, ku
rioje dirbo 550 darbininkų, apie

LOWELL, MASS

visi Vil-

LRKSA 41 KUOPOS VALDY
BA 1940 METAMS

švenčia garbingąsias Kristaus gimimo sukaktuves. 
Vėl grįžo diena sveikinimų ir linkėjimų. Vėl, kaip baž
nyčiose. taip gerų žmonių širdyse skamba pirmosios 
Kalėdų nakties aidai, “Garbė Dievui aukštybėse ir ra
mybė žemėje geros valios žmonėms”.

Sulaukus šių garbingų sukaktuvių mūsų visų šir
dys yra persunktos garbės ir dėkingumo jausmų. Die
vui priklauso garbė už Jo didelę meilę mums parodytą, 
kuomet Jis mums suteikė brangiausiąją tikėjimo do
vaną. Jam pridera padėka, ypač šįmet už taikos dova
ną, kuria mes džiaugiamės čia Amerikoje ir už nesus
kaitomas kitas malones, kuriomis Jis teikėsi apdova
noti mūsų Tautą, mūsų parapiją, mūsų šeimas, ir mus 
pavienius šiais 1939 metais. Bet, mylimieji, tą garbę ir 
padėką tegalima tinkamiausiai atiduoti, atnašaujant 
draug su kunigu šv. Mišių auką ir priimant Jėzų į savo 
širdį šv. Komunijoj.

Šv. Mišios tai Jėzaus ypatinga dovana mums. Tie
sa. kad Jis kaipo kūdikis gimė tik kartą Betliejaus pra- 
kartėje, bet Jėzus kaipo mūsų Atpirkėjas ir mūsų šir
dies Meilės Prietelius gimsta dvasiniu būdu per kiek-. Gerardas Kaprišiūnas, 
vienas šv. Mišias, kuomet tik kunigas ištaria pašventį- vargonininkas, baigia giesmi- 
nimo Konsekracijos žodžius. Kiekvienose šv. Mišiose ninkus mokyti šv. Cecilijos mi- 

į atsikartoja pirmosios Kalėdų nakties džiaugsmai, nors 
Senas korespondentas, tie tuo pačiu laiku yra sujungti su Didžiojo Penktadie- 
-------------- nio skausmais. Šv. Mišių auka su Šv. Komunija tai ne-

NUOTRUPOS
Kalėdos, darbų metas visiems, 

mūsų

Jūsų nužeminti tarnai Kristuje, 
Klebonas kun. Juozas Lietuvnikas
Kun. dr. Liudvikas J. Mendelis
Kun. Antanas J. Dubinskas.

šias, kurias pirmą kartą sugie
dos per Bernelių mišias. Kalėdų 
vidurnaktį. Jis taipgi mokina 
altoriaus tarnus giedoti Adeste 
Fideles. šią giesmę vaikučiai su
giedos prieš mišias, eidami prie 
Betliejaus stainelės. O Antanas 
Ivoška su visu pulku ištikimų 

■ pagelbininkų puošia vainikais 
bažnyčią ir stato Betliejų. Var- 

jgiai tilps visi bažnyčion, kurie 
'norės dalvvauti Bernelių Mišio- 
I se.

Parapijos Jaunimo klubas ren
giasi nustebinti visus su savo 
Naujų Metų baliumi. Kaip ber
niukai. taip mergaitės, visi vie
ningai, pasišventusiai renka 
skelbimus programai ir platina 
bilietus, ar ne bus tik arti tūks
tančio svečių. Valio Jaunimo 
klubui, bet ypač Melvinui Keido- 
šiui to klubo pirmininkui ir En
rikui Rekui jo iždininkui! Sau-

i Moterų Sąjungos skyriaus or- subaigiančios Kalėdos mūsų bažnyčiose, 
'ganizavimo reikalu įvyko pra-l Mylimieji, mes jūsų dvasios vadai, kad pagelbėjus 
kalbos ir susirinkimas. Kalbėjo jums atiduoti tą garbę ir padėką Dievui, kuri Jam pri- 
viešnios kalbėtojos: iš Worces- dera. Kalėdų dienoje atnašausim net DEVYNERIAS 
terio — ponios P. Liutkienė. L. I šv. Mišias už jūsų intencijas, už jūsų reikalus. Malonė- 
Pauliukonienė ir T. Mažeikienė: kit iš savo pusės tą dieną stengtis išklausyti bent tre- 
iš Norwood. Massachusetts —p. jas šv. Mišias. Visi, o visi būtinai stenkitės priimti Jė- 
Sykes; iš Nashua — p. Mitchell.izų į savo širdis šv. Komunijoj. 
Programą vedė klebonas kun. P. Tadgi dar kartą visus nuoširdžiai sveikiname. Lin- 
Strakauskas. kime visiems iš gilumo mūsų kunigiškų širdžių ne vien

Į kuopos valdybą išrinkta tik palaimintų Kalėdų, bet gausiausiomis Dievo malo- 
p-lė Juozefina Norankevičiūtė nėmis perpilnų 1940 naujų metų. 
— pirmininke, p-lė Elžbieta 
Drevenytė — vice - pirmininkė, 
p-nia Ona Kasparaitienė —raš
tininkė. Viktoria Dzedulionvtė 
—finansų raštininkė, ponia Juo
zefina Ruskvtė _  iždininkė. ILGIAUSIŲ METŲ ABIEMS! bonas džiaugsis pergyvenęs 46
narės į direktorių tarybą — O- šią savaitę kaip mūsų klebo-'metus Kristaus sielų vynuogy
ną Grenda. Veronika Wilkins ir nui kun. Juozui Lietuvninkui,, ne‘ ^un- Dubinskas buvo įšven- 
Elena Saulon. taip mūsų kukliam, nužemintam tintas RomoJe- gruodžio 21 --------------------

............... ..................kun. Antanui Dubinskui sueina ^^9 m., o klebonas Lietuvnm-, gįQ j d bug atmintina, kaip klū-
Sv. Juozapo parapijoje 1®^-j šventinimo j kuni sukaktU- kas Pasiekė kunigystės luomą

gė Lietuvos; Vyčių kuopa. Vai-,Dubingkag minėg gruodžio 23 d., 1893 m. Kaip
dyba išrinkta is prisirasiusių kunigygt-g ketvirta. • vienas, taip kitas visus savo ku-
nanų. Narių vajus vedamas P<>jdienį džio 21 d . 0 kun kIe. nigystės metus pašventė lietu- 
priežiūra dviejų narių, kurie y- ___________________________ ' vių dvasiniai naudai šv. Alfon-
ra Joana Norkūnaitė ir V. Ali- supirko žaislų Kalėdų Egiaitei, so parapijoje. Kaip vienas, taip švęgti Kaip sūnams. taip 
koms. Narių sąrasas bus pa- Rurią sąjunga iietuvių vaiku- kitas yra visų lietuvių mylimi ir tėvams bus begalo linksma, nes
skelbtas vėliau.______________  čiamg ruošia parapijos salėje, gerbiami. Be abejo šv. Alfonso taį bug pirmos į 10 metų drau-

_ tai TYrivilP lDiena tikrai dar ^paskirta. parapijos žmonės abiems tėve- ge Kalėdos. Duok Dieve svei-
. e_ a‘ .U“ j Y- ; , .._______ ____ I liams išreiškė savo linkėjimus. k-iems atvykti ir sveikiems šias

SUS jėgoms išbandyti, O Vargonininkas K. žižiūnas e- priimdami šv. Komuniją ir taip gražias šventes praleisti. B.S.K.
kai ta pii\iiegija drąsiai nergingai chorą moko Kalėdoms pasimelsdami už abiejų dvasios  ~
imama, patogių progų pa- *....................
sitaiko daug dažniau, negu Alberto H. Rosewigo. 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.
__________________________ ___ ____________________ i

. bo. taip parapijos jaunimo gy
venime.

Linksma žinutė. Teko nugirs
ti. kad kunigų Mendelių tėveliai 
žada atvažiuoti į Baltimore Ka-

imama, patogių progų pa- sugiedoti naujas mišias, sudėtas vadų intencijas. Ilgiausių metų 
sitaiko daug dažniau, negu Alberto H. Rosewigo. abiem 1 Dieve duok jiems stip

rybę kuoilgiausiai darbuotis 
mūsų tarpe.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

Sirgo mokytoja Alena Ban- 
džiūtė. Anglų kalbos kursai.' 
kurie klebono rūpesčiu buvo A. A. ANTANAS MARČILIO- 
merginoms ir moterims įkurti,; NIS
ir kuriuos mokytoja Elena ga- Liūdnos bus Kalėdos Marčilio- 

šios filmos biai vedė, tapo pertraukti iki nių šeimoje. Nelaboji mirtis ap- 
Mon-(tapo parodyta ir keletas lietu- Tri^ Karali^ Todėl studentės lankė jų namus penktadienį.

' viško gyvenimo nuotraukų, ku- ’r mokytojos atostogauja, 
irias klebonas Bobinas šią vasa-į Vas i6.taf Kanados Lietuvių.
ra padarė. Šv. Kazimiero para- sajunga tikisi suvaidinti įdomų 
pijos bažnytinė procesija, šv. -r patriotinį veikalą. 
Jono dienos prancūzų paroda. Lietuviai dažnai pak]ausia/ 
\ VS skyriaus piknikai. kada yiontreaian atvyks prof. • Pirmininkė — Eva Marksienė,

Kalėdų pamaldose padėti. Laikraščiai skelbia,
1 rijonų provinciolo kun. dr. Na- kad Kanadon jis ruošiasi po 
vieko leidimu. Montrealo para- kovo 15-tos, bet būtų gerai, jei 

i pijon atvyks marijonas kun. dr. atvyktų ankščiau, nes žmonės 
Jenčius. kuris mokosi prancūzų nor* išgirsti Lietuvos veikėjo 
kalbos Lavai universitete, sena-' m’r,č’'L 
me Ouebec mieste. Jis Montrea-1 gv_ Kazimiero parapijos meti. 

(lan atvyks gruodžio 22. ; nis Nau jų Metų sutikimo vaka.

Kanados Lietuvių sąjungos ras bus ukrainų salėje, gruodžio 
alaus gaminimo komisija Sakalienė ir Ivaškevi- 31-mą. Visi lietuviai prašomi 

ruoštis dalyvauti. Rap. ,

Montrealo Žinios
Baltas sniegutis, kuris, tačiau, salė lietuvių. Prie 

greitai susipurvina, jau 
trealo gatves užklojo, ir gyven
tojai kai kada brenda, kai kada 
čiuožia, ir visada žiemą keikia, 

dvasios į Miesto valdyba nusipirko už
; tūkstančių dolerių 

visokių mašinerijų sniegą valy- 
_L d_. I__’.Lu gero prisni-
gimo jas išbandyti. Darbininkai, 
kurie dėl mašinų darbo neteks, 
į technikos pažangą abejutiškai 
žiūri.

Kun. A. Petraitis — 
vadas: V. Blavackas — pirmi- tris šimtus 
ninkas: M. Morkūnienė — vice- ' ’ ’
pirmininkė: V. Delionis — f i- ti. bet dar laukia 
nansų raštininkas: J. Svirskas 
— nutarimų rašt.: M. Anušaus- 
kienė — iždininkė; J. Laukai
tis — iždo globėjas: J. Cunys— 
tvarkdarys: K. Lekeckas — ko
respondentas: K. Senkus ir J. 
Daučiūnas — knygininkai.

Virš minėtų kuopų valdyboms 
linkime geriausių pasekmių dar
buotis organizacijų gerovei.

D-s.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC. I ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBAI

Gruodžio 9, Vytauto klube 
par. komiteto narys. J. Paznio- 
kaitis. rodė Dows bravoro pa
gamintą filmą, kurioje parodo
ma industrinė ; ‘ 
technika. Pasižiūrėti buvo pilna' čienė, klebonui pagelbstint. jau

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 Washington St.. Rosiindale, 

Tel. Farkway 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 West 6th St.. So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 

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

111 H St., So. Boston. Mass.
Draugija S3vo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitAs 
• pas protokolų raštininkę.

I

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

Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
16 Winfield 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 Zaikis.
7 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth St., So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čiu nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. 7th St.. So. Boston. Mara.
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vietinės žinios]
DKHBINIRKKB

Tamulius. Amerikoje jis mano 
apsigyventi.

T

LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimas

Ketvirtadienį, gruodžio 21 
7:30 vai. vakare, “Darbininko' 
salėje (“Darbininkoo” name) į- 
vyks LDS 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Bus rinki
mas naujos valdybos 1940 me
tams. Taipgi bus renkami atsto
vai į LDS Naujos Anglijos aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 31 d., Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnytinėje salė
je, So. Bostone. Valdyba.

d-,
>7

kad dar labiau džiaugsis vilnie
čiai, sulaukę taip gražią Kalėdų 
dovaną. Nuoširdžiai ačiū Tams
tai, Federacijos 3-čiam skyriui, 
klebonui kun. Pr. Virmauskui ir 
visiems aukotojams! Dieve 
duok, kad Tamstų pavyzdį visos 
kitos parapijos pasektų. Čekį, 
sumoje $225.00 pasiunčiu Fede
racijos centro iždininkui gerb. 
kun. Pr. Jurui.

Linkėdamas Tamstai viso ge
riausio, lieku

Su tikra pagarba.
L. Šimutis.

Sveikiname su Šventom Kalėdom ir Naujais Me
tais visus kunigus, draugus ir geradarius, kurie savo 
aukomis ir gerais darbais, teikia mums savo nuolatinę 
pagelbą. Jūsų nuoširdumas ir įvertinta parama neda- 
leidžia mums užmiršti Jus, ypač šiame malonių laike. 
Prisiminsime tad visus, ypatingu būdu, Kalėdų Naktį 
per Šventas Mišias ir maldausime naujai gimusio Kū
dikėlio, kad ištiesęs Savo laiminančias rankeles suteik
tų jums tą džiaugsmą ir ramybę Jo mylintiems priža
dėtą. Nukryžiuoto Jėzaus Seselės.

LANKĖSI

Ketvirtadienį “Darbininke” 
lankėsi senas LDS 7-tos kp. na
rys ir biznierius iš Worcester, 
Mass. p. Jurgis Palaima. Atsi
lankymo proga, užsimokėjo sa
vo narystės duokles ir davė 
$1.00 auką palaikymui Darbi
ninkų radio programos.

I

ŽINUTĖS

SouthVladas Brazauskas
Bostono Federacijos skyriaus 
iždininkas gavo šį laišką nuo 
Federacijos raštininko Vilniaus 
šelpimo reikalais:
Brangus Tamsta:

Tikrai nudžiugau gavęs taip 
gausią Bostono lietuvių katali
kų auką Vilniaus krašto bied- 
nuomenės šelpimui. Neabejoju,

Šis 3-čias Federacijos skyrius 
surengė prakalbas, gruodžio 17 
d., 7:30 vai. vak., bažnytinėje 
salėje. Kalbėjo kun. K. Urbona
vičius, adv. A. Jankauskas, kun. 
P. Virmauskis ir adv. A. Mile
ris. Žmonės čia sudėjo Vilniaus 
reikalams aukų. Stambieji au
kotojai yra šie: J. Langonis, 
VI. Jakštas, kun. K. Urbonavi
čius, kun. P. A. Virmauskis.

lietuvių kalbos pamokos. Besi
mokančių lietuvių kalbą yra 
gražus būrelis jaunimo. Linkėti
na jiems Naujųjų metų proga 
dar gražesnių pasekmių.

Trečiadienių ir ketvirtadienių 
vakarais būna atidarytas ir pa
rapijos knygynas. Norintieji 
juo naudotis, prašomi lankytis.

gai ir misionierius tėvas P. Auk
štikalnis, S. J. klausys išpažin
čių rytą, per mišias, 3:30 vai. 
po pietų, ir 7:30 vai. vak., gruo
džio 22, 23 ir 24 dd.

Gruodžio 24 d., 3 vai. p.p., į- 
vyks bažnytinėje salėje Marijos 
Vaikelių draugijos metinis pa
rengimas.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

17 d. į-
17 kp. 

kamba-

Keliaukite Vikingų 
Laivais

Per Gothenburgą, Švediją 
Laivų išplaukimų tvark- 
raštis ir laivokorčių kai
nos suteikiama nemoka
mai. Kreipkitės į mūsų 
autorizuotus agentus ar 
bet kurią mūsų raštinę.

Tamstos kelionei niekas nepatar
naus geriau prisirengti, kaip Tam
stos vietinis laivokorčių agentas.

S wedish American Line
154 Boylston St., Boston. Mass.

i 
i
I 
i

INTRIGŲ PASAULIS;

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Southbostonictis Telesforas 
Znotinas. prekybinio laivo radio 
specialistas sveikina savo moti
nėlę ir pažįstamus southbosto- 
niečius iš Calcuta, Indija. Jis 
taip pat telegrama pranešė iš 
Egipto motinėlei, kad jis gyvas 
ir sveikas. Prancūzai buvo jo 
laivą sustabdę, bet, iškratę ir iš
barę, kad laivas nežymiai nuda
žytas amerikoniškai paleido. 
Telesforas turi grįžti Bostonan 
po Naujų Metų.

Gruodžio 15 d., vakare, Šv. 
Petro parapijos pajėgingas cho
ras, savo susirinkime, paskyrė 
$50.00 Seselių Jėzaus Nukry
žiuoto Kalėdų dovanoms ir 
draudė viešai garsinti. Kadangi 
žvakė yra dedama ant lekto
riaus. aš prasižioju ir sveikinu 
šiuo gražiu mostu Dvasios vadą 
kun. K. Jenkų. chorvedį R. Juš
ką ir visą chorą. Valio ameriko
niukai ir amerikoniukės!

Per Šv. Kalėdas, šioje bažny
čioje, bus 12 šv. mišių. Iškilmin
gos bus vidurnaktį, ir 11 vai. 
ryte. Viešos šv. mišios bus 6 v. 
r., 8:30, ir 9:30. 11 vai. ryte iš
kilmingosios šv. mišios bus su 
asista. Celebrantu bus kun. K. 
Jenkus, deakonu deakonas Ab- 
račinskas, subdiakenu klierikas 
Žuromskis.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

368 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

J

Gruodžio 20, 22 ir 23 yra 
taininio pasninko dienos.

ber

Gruodžio 24 d., yra šv. Kalė
dų Vigilija, bet kadangi, įpuola 
į sekmadienį, nėra jokio pasnin
ko.

Southbostoniečiai laukia išsi- 
šventinant į kunigus deakono 
Naudžiūno ir deakono Šmigels- 
kio. Tuoj po Kalėdų jie rengiasi 
prie primicijų ir bankietų. Vy
čiai jau nutarė pasitikti juodu 
su dovanomis.

Sekmadienį, gruodžio 
vyko L. Vyčių Algirdo 
susirinkimas savuose 
riuose. Dalyvavo nemažai narių.
Keli nauji prisirašė, tarp kurių 
ir adv. J. Grigalius. Išrinkta 
valdyba 1940 m., kuri užims pa
reigas sausio 21 d. Naują valdy
bą sudaro šie: pirm. adv. Anta
nas Young (Jankauskas): vice- 
pirm. — Felicija Grendelytė; 
rašt. — Anelė Genevičiūtė ir A- 
lena Narinkevičiūtė; fin. rašt.— 
Ona Razvadauskaitė: ižd. — Br. 
Skrickus: iždo globėjai — Pra
nas Grigaliūnas ir Adomas Ba
rauskas; maršalka — A. Grabi- 
jolas.

Linkime naujai valdybai pajė
gų dirbti Dievui ir Tėvynei.

L. Vyčių kuopa gražiai veikia 
ir auga nariais. Tikimės, kad a- 
teinančiais metais susilauks dar 
daugiau naujų pajėgų. Rap.

Surinko J. K-pa

Tikras Kalėdinis nupiginimas 
bus tuomet, kai tik paskutiniu 
momentu tau įmes, kas netikė
tą Santos dovaną.

« « «

Kalėdose bus pilnas mėnulis, 
bet tai nereiškia, kad jis norė
tų būt liudininku jaunuoliams.

44 * *

Aną dieną Quincy suomiai mi
nėjo savo tautos nepriklauso
mybės šventę Buvo susirinkę 
tūkstantis suomių ir jie per ko- 
lektą sudėjo tūkstantį dolerių.

* « *

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRep$hi$,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
273 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 tr 6 — 8.

Gruodžio 8 d., vakare, iškil
mingai baigėsi Sodalicijos reko
lekcijos. Kun. K. Jenkus priėmė 
18 naujų Sodaliečių ir suorga
nizavo “Arbatėlę”. Po pamaldų, 
užkandžių metu, kun. Pijus Ma- 
čiulionis, S. V. D., rodė puikius 
vaizdus ir aiškino Šv. Mišias.

Tą dieną 4 vai. p. p., kun. K. 
Jenkus įrašė naujus narius į 
Marijos Vaikelių draugiją.

Šv. Petro par. So. Bostono lie
tuvių bažnyčioje, vietiniai kuni-

Vyčiai taip pat nutarė sureng
ti Whist party Vilniaus reika
lams.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Ę)..........................
i Tel. ŠOU 2712

Z

z

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Į

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

>a>s«sssf*>*sss«stMsss»sfMas

Gruodžio 14 d., 7:30 vai. vak.. 
buvo rodomi krutami paveiks
lai, Šv. Vincento Pauliečio drau
gijai vadovaujant. Tą vakarą 
nemažai žmonių aukavo labda
rybės tikslams. Didesnias aukas 
suteikė ponios Šaparnienė. Kar
čiauskienė. Planskienė, kun. K. 
Jenkus ir kun. P. Virmauskis. 
Šioji labdarybės draugija išlei
džia apie $500.00 šelpimo reika
lams šv. Kalėdų metu.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadway
So. Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:—

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Šioje pat salėje, kun. K. Jen- 
kaus ir Seserų mokytojų vado
vybėje, trečiadienį ir ketvirta
dienį 4 vai. p.p., “žydi” vaikelių 
darželis. Trečiadienio vakarais 
Studentai čia turi savo “atosto
gas”.

■

Trečiadienių vakarais parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., yra|

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas) 

ADVOKATAS 
OFISAI.

6 Beacon St, Boston,
Room 627. Tel. CAP 6154 

•ni Raxfęr &}., So. Boston, Mass, 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton

Tel. STA 8659 J

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias piovas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass-

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

PAIEŠKAU Teofilės Ramony- 
tės ir Viktorios Cvirkytės iš 
Kalvių kaimo, Veliuonos para
pijos. Girdėjau, Ramonytė gy
venanti Union City, N. J. Po 
vyrais pavardžių nežinau. Jei
gu jas kas žinote, ar jos pačios, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. K. Masaitis, 9 Hamlen pi. 
Westfield, Mass.

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay ViewMotorServfce
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravl 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Gruodžio 15 d., Carney ligoni
nėje mirė Antanina Lepeškienė 
(Barisienė), 54 m. amžiaus, gy
venusi 148 D St. So. Bostone. 
Palaidota pirmadienį, gruodžio 
18 d., 9 vai. ryte su šv. mišio
lais iš Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčios Naujos Kalvari
jos kapuose.

Paliko nuliūdime savo vyrą 
Vladą Lepešką. 4 dukteris — Ci
ną, Julijoną, Juozapiną ir Leo
norą; brolį Alfonsą Čapliką ir 
brolį Lietuvoje. Velionė buvo 
a. a. kun. J. Čapliko sesuo. Pa
ėjo iš Lietuvos. Samūniškių kai
mo, Merkinės parapijos. Ilsėkis 
ramybėje!

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

IE.L Iii BOfTDn 2680.
7JC

% GENIAUSI

Tel. 3826 Namų Tel. 5307

I

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
18 Thomai Pk, Tel. S. B. 1043

Lucy N. Yakim
LIETUVE ADVOKATE
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Tą pačią dieną, mirė miesto 
ligoninėje, trumpai sirgusi, Elz
bieta Kazlauskienė, 60 metų, 
gyvenusi 250 Athens St. Ji A- 
merikoje pragyveno 35 metus. 
Paliko du sūnų ir dvi dukteri. 
Iškilmingai palaidota, iš Šv. 
Petro par. bažnyčios, 9 v. r., 
gruodžio 20 d., Fairview kapuo
se.

Gruodžio 16 d., tapo pakrikš
tyta Patricija Jokūbo 
(Kazlauskaitės) Griffins. 
mai buvo H. Petrikis ir 
Kazlauskaitė.

Onos
Kū- 

Marė

šeštadienį su p. Tuleikiu lan
kėsi “Darbininke” neseniai at- 
vygęs iš Lietuvos (apie 10 die
nų) Pranas Ramanauskas. Jis 
gimęs Amerikoje, bet Lietuvon 
išvyko visai jaunutis ir gyveno 
Šaulių apskrityje. Šiuo metu y- 
ra apsistojęs So. Bostone pas p.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržove* Ir kitokius daiktus, kuri* 

skelbiasi "Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučją | bilg kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matite “Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROAOWAY,

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins Markei
P. Baltruiiunas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadway. Tel. ŠOU 3120 

80. BOSTON, MASS.

ProfesJonalal. biznieriai. pramonių 
kai. kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
lai verti skaitytoju paramos.

Vlad akelbkitčs “Darbininke”.

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.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais 3togų dengėjai. 
šodewall, Stut Metai Work

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—9—12 mėnesių 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

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Tai buvo Lietuvos Garbės 
Konsulo instaliacijos diena. Prie 
jo rezidencijos namo prisirinko 
minia žmonių. Tai buvo beveik 
visi lietuviai. Su didžiausiu mu
zikos aidų maršu atžygiavo Ste
pono Dariaus Postas su vėlia
vomis atiduoti pagarbą savo 
tautos vėliavai. Legejonas suda
ręs garbės eiles pasiruošė pa
garbai. Štai prasiveria antrojo 
aukšto langas ir puošni Lietu
vos trispalvė iškeliama Jungti
nių Valstybių žemėje. Benas 
ją sutinka Lietuvos himnu, le
gionas saliutuoja karišką pa
garbą, visa minia jaučia rimtį, 
o vyrai nusiima kepures! Mano 
akis nejučiomis praslinko per 
visų galvas ir veidus. Štai pora 
žioplių, žaliukų... jie su kepurė
mis... ir jie dar nespėjo nusi
šluostyti motinos pieno nuo lū
pų, o jau pareiškė savo motinai 
tėvynei savo niekšiškus jaus
mus... Juos mato ir kiti, juos 
viens kits kumštelėjo, manyda
mi, kad jie pasimiršo. kur esą... 
Toliau grojama ir šios šalies 
himnas. Pagarba tęsiasi... 0 a- 
nie žaliukai, tur būt iš baimės, 
kad Dėdės Šamo akis ant jų ne
užmestų žvilgsnio, nejučiomis, 
lyg paralyžiaus pagauti, nutrau
kė savo kepures...

biurokra- 
visos mi-

Mirga - Marga sako, kad Kau
ne atvežus tūlas prekes reikėjo 
pasirašyti po orderiu 110 para
šų. Sako, kad tai ne 
tizmas, tik lavinimas
nisterijos valdininkų, kad kiek
vienas turėtų intenciją likti 
bankos direktorių, ta mintimi, 
kad blogas tas kareivis, 
nenori būti generolu.

• ♦ #

kuris

kad 
laik- 
tik į

Jonas.

Netikėtai pasukau mano radio 
rodyklę ir nugirdau, dviejų kū
mučių pasikalbėjimą nebaigtų 
pyragų kepimo reikalu. Aišku 
man buvo vienas dalykas, kad 
radio stoty pyragų nekepa, o 
tik atėję “artistės" nori sulošti 
šeimininkių rolę. Bet kaip esti 
nejauku sekti vaidinimą, kuria
me vaidina artistas nemokėda
mas rolę, o suflerio šnabždėji
mas verčia pasigailėjimo tam 
nelaimingam artistui-kankin»ui. 
tuo labiau šiuo atžvilgiu, kada 
girdi suflerį per radio. Atrody
tų, kad “artistai” ir iš popierio 
savo rolių perskaityt neišsigali.

Jonas.

Dr. Šliupo Pagerbimas?!

Vyt. Didž. Universitete 
Teisių fakultetas suteikė 
Dr. Šliupui teisių garbės 
daktaro diplomą. Už ką? 
V. D. Universiteto Teisių 
fakultetas turėtų paaiš
kinti. *,

Mirga-Nlarga pastebi. 
Lietuvos piliečiai įstatymų 
raštuko neskaito, bet tas 
sveikatą biudžetui ir tiems, ku
rie juos leidžia, nes negali pri
kišti jų nesilaikymo tiems, ku
rie juos gamina. Ir tas išeina 
ant naudos ir dūšiai ir kūnui.

* * ♦

Mirga-Marga pastebi, kad yra 
išrastas naujas būdas karštumo 
galvoms tirti, būtent: jei žemės 
reformos nori — tai karštos 
galvos, karštagalvis, jei žemės 
reformos nenori — tai ataušu
sios galvos, ataušėliai.

♦ ♦ ♦

Prancūzai su anglais tik kilus 
šiam karui pastebėjo būtiną rei
kalą kasti tunelį po Lamanšu, 
kad susisiekti be baimės abiem 
šalim. Tas darbas nutarta vyk
dyti.

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

Atlieku visu3 plumberio darbus 
greitai ir pigiai. Gas ir steam.

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
insured and 

Bonded 
Local <£. Long

Distance
Moving

iI

i 326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

------- ’

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises 

254 W. Broadway, 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ŠOU 3oston 2590

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

I

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. 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

JosephW.Casper 
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Rc3idence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Edw.V.Warabow
( VVRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD. MASS.
Tel. Norwood 1503

Brocktono Offlce;
24 Field St.

Tel. Brockton 2005
i

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nuliūdimo 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

$
į
t

Montello, Mass.
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Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN, N.Y lizabeth. N. J., vienu balsu pa- 

i skelbiame šitokio turinio rezo- 
1 liuciją:

1) Kadangi po devyniolikos 
metų kovos, pagaliau lietuvių 

didelę tauta atgavo savo amžinąją so-

APREIŠKIMO PARAPIJA
JAUNIMAS

Šios parapijos visas jaunimas 
suorganizuotas į vieną didelę '■auia <nga>v aiuz.u.aja 
organizaciją vardu Katalikiško stinę \ ilnių ir jo žemių dalį, tai 
Jaunimo Asociacija (C. Y. A.), reiškiame savo džiaugsmą. 
Turi savo konstituciją ir savo 
laikraštį The Annunciator. En- ma ' ilnių. 
tuziazmas nepaprastas. Visam 
jaunimui vadovauja šios parapi-

2) Kadangi Lietuva, atgauda- 
betgi 

Vilniaus krašto, 
šimtai tūkstančių

negavo viso 
kuriame dar 

lietuviškai 
jos asistentai, kunigai B. Kru- kalbančių žmonių gyvenama ir 
zas ir A. Petrauskas. Trejetą kuris. einant 1920 metų Lietu- 
kartų į metus surengia milžiniš-,vos Sovietų Sąjungos taikos 
kus parengimus. Du kartu į me-' sutartimi, buvo pripažintas Lie
tus visi bendrai eina prie šv. turai, tai mes reikalaujame, kad 
Komunijos, gi paskui turi pus- ir šitos lietuviškos sritys būtų 

grąžintos Lietuvai.
3) Kadangi dalinant Lenkiją, 

priklauso apie 700 jaunimo. Sovietų Sąjunga paliko \ okieti-
1 jos pusėje taip pat grynai lietu- 
' vių gyvenamas Seinų. Suvalkų, 
i Punsko ir Vižainio sritis, tai 
mes, šią Vilniaus atvadavimo 

’ manifestacijų proga, reikalau- Į 
i jame ir tas sritis grąžinti Lie-' 
į turai.
<

ryčius su kalbėtojais. Įspūdys 
nepaprastas. Prie organizacijos

Ruošiamos įvairiausios sekci
jos. Turi savo ansamblį, dra
mos ratelį, sporto kuopą, kny
gyną ir t. p. Reikia manyti, kad 
iš šio gražaus būrio kils nauji 
vadai, talentingi rašytojai, pa
sižymėję profesionalai.

CHORAS
Muzikas Jonas Jankus visą 

laiką ištvermingai laiko chorą 
aukščiausiame muzikos laips- 
nyj. Nėra tai lengvas darbas di
deliame mieste turėti gerai su
organizuotą chorą. P-nas Jan
kus Romoje studijavęs muziką 
žino gerai kaip nustatyti choris
tų balsus. Dėlto giedojimas vi
suomet yra taisyklingas visais 
atžvilgiais. Choras rengia kon
certus išpildydamas klasiškus 
kūrinius.

ši rezoliucija siunčiama So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
Ambasadoriams

Įgalioti šią rezoliuciją pasira- 
švti:

Amerikoje.

Tai Atsitiko Mokykloje

v •Mūsų artilerija Vilniuje. Artilerijos dalys pravažiuoja pro Vilniaus Katedrą

Svečias mokytojas buvo 
pakviestas į vieną mokyk
lą kalbėti studentams apie 
pasaulio tikybas. Savo kal
boje, tarp kito ko jis pasa
kė: “Ką apie Kristų? Na.
kaikurie žmonės Jį laiko klausimų. 
Dievu, bet šių dienų moks-į 
las duoda tikrą paaiškini-1 
mą. Jis buvo didis žmonių 
vadas, mokytojas, gerada
ris, bet mes žinome, kad s 
Jis įsivaizdavo esąs Die
vas”.

i
Vienas studentas atsis

tojęs paklausė: “Mokyto-

kitaip galėtum tą klausi
mą išaiškinti?”

Mokytojas atsakymo ne
turėjo. Tik pasakė: “Žino- 

j ma, aš nekviestas kalbėti 
1 apie Kristaus Asmenį, bet 
apie pasaulio tikybas. Ar 
daugiau niekas neturi 

9”

Kristus įrodė Savo Die
vybę stebuklais. Net Jo 
priešai sakė: “Niekas ne
gali tokių darbų daryti, 
kaip tik Dievas”. T.

Tautų Galybės Išnyksta— 
Bažnyčia Pasilieka

po piet. komp. A. Aleksio vado- gražinus bus visai parapijai' žmonės ir pasinaudojo Dievo 
vybėje. Bus tikrai jauki šeimy- gražiau, 
niška bei draugiška valandėlė Jaunimas taipgi šiuo laiku ju- '; Dievo stalo ir klausydami turi- 
šventės metu.

Su gražiausiais ir
džiausiais linkėjimais dėl 
mų. lietuviškų Šv. Kalėdų 
mingiausių Naujų Metų!

malonėmis, artindamiesi prie

da. vieni su boiėms, kiti kito-’ ningų ir pamokinančių pamoks-

Doru i nikus P et ručion is, 
Romualdas Džiovelis, t 

Kazys Bernotas.

VATERBURY, C9NH.

ART. JONAS SUBAČIUS

nuošir- kiais žaidimais, visais vakarais lų, kuriuos sakė kun. V. An- 
links- užsiėmę. ' driuška iš Marianapolio Kolegi-
ir lai

Lyra.

kuopos 
įvyko

Napoleonas, ištremtas į 
jau, aš norėčiau paaiškini- Šv. Elenos salą, dažnai ap- 

| mo. Aš sakau, kad Kristus galvojo 
buvo arba Dievas, arba klaidas.
melagis, arba neišmanėlis, praeitį: jis planavo pada- 
Jis sakė esąs Dievas ir už ryti Prancūziją didžiausia 
tai Jis buvo nukryžiuotas, ir galingiausią valstybę. 
Taigi Jis buvo arba Die-, Dabar jis suprato savo 
vas, arba melagis; arba,1 klaidas. Jis prisipažino, 
Jis nemelavo, tai buvo ne- kad viena iš jo didžiausių 
išmanėlis. Tamsta sakei, 
kad Jis buvo didis vadas, 
mokytojas, žmonijos gera
daris. Tamsta Jį išaukšti
nai už Jo prakilnų mokslą. 
Taigi Jis negalėjo būti me
lagis arba neišmanėlis. Aš 
sakau, kad Jis buvo Die
vas. Kaip mokytojas man

savo gyvenimo 
Jis prisimindavo

i ”............ ...........................
driuška iš Marianapolio Kolegi- 

Šį metą Kalėdos bus iškilmin- jos.
gos, choras rengiasi prie berne
lių mišių, bus nauja muzika su 
pritarimu smuikų. Mišios bus— 
6. 9. 10, 11 vai. ryto.

A. Stanišauskas. lankosi po 
parapiją su plotkelėmis. lanky
damas ragina jaunimą rašytis 
į parapijos jaunimo draugijas.

Praeitą penktadienį kleb. kun.
J. Kazlauskas dalyvavo laidotu
vėse. New Britain, Conn.
A. Vaškelio, Šv. Andriejaus 
rapijos klebono.

Kun. V. Andriuška yra dar 
jaunas, bet jau yra pasižymė
jęs kaipo pamokslininkas, nes 
Dievo yra apdovanotas gražia 
iškalba, ir jo malonumas kiek
vieną užimponuoja ir patraukia 
prie savęs. Jis davė progos kiek
vienam suprasti, kokia galinga 
yra malda ir Katalikų Bažny
čia. Tegul gerasis Dievas sutei
kia savo gerajam tarnui, jau
nam kunigui V. Andriuškai, Į 
sveikatą, kad galėtų ilgai dirbti; 
Kristaus vynyne dėl žmonijos ■ 

. išganymo.
I

padarytų klaidų, buvo už
puolimas Katalikų Bažny
čios ir paėmimas Popie
žiaus į nelaisvę. Sykį gar
susis Napoleonas pasakė: 
“Tautos išnyksta, karalių 
sostai sugriūva; viena Ka
talikų Bažnyčia per am
žius pasilieka”. T.

NEW HAYEH, CONN

kun 
pa-

Ct LDS. Narių Ir "Darbininko" 
Skaitytojų Dėmesiui!

“Kalėdos! ramiai 
Jau prabilo varpai. 
Padangėj lyg Angelų 
Girdis balsai...”

Nakties šventoje tyloje, pasi
girdo angelų giesmė “Gloria In

Neseniai iš Italijos pargrįžo Excelsis Deo!”. Angelai prane
šė vargšams piemenėliams 
džiaugsmingą iš dangaus nau
jieną. — gimė Betliejaus mies
tely amžiais lauktasis žmonijos 
Mesijas. Nuo to laiko Kalėdų 
šventė kas metas skelbiama pa- 

| šauliui giesmėmis ir dainomis, 
i Ir dovanos ir linkėjimai it gra
žios melodijos...

Te skamba jums per visą die
ną šios brangios šventės gražio
sios giesmės ir linksmos dainos, 

i Džiaugkitės bažnyčioje ir sa-
■ vuose nameliuose. Prie puošnios 
eglaitės ar prie puikiai prireng- 

. to stalo malonėkite pasiklausy-
■ ti Šv. Kalėdų lietuviškos radijo Į 
. programos iš WBRY (1530 kc. • ■

radio stoties 3:30 iki 4:00 vai.
|

artistas Subačius jau baigia de- Į 
koravęs Šv. Antano koplytėlę. 
Darbas tikrai artistiškas. Malo
nu, kad šios parapijos jaunuo
lis art. Subačius pasireiškia sa
vo talentuose. Nereikia būti 
pranašu, kad atspėti jog Suba
čius bus vienas iš įžymiausių 
bažnyčių dekoratoriumi bei al
torių statytoju.

Visa ka matęs.

ELIZABETH, H. J
REZOLIUCIJA

Mes. Elizabetho lietuviai, susi
rinkę į masinį mitingą, sušauk
tą 1939 m., gruodžio 10 dieną 
Lietuvių Laisvės svetainėje. E-

i’ *si
£
itiJ*
J
J

*-e
cc$t*.J
?!
i

i♦j
| 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir piete

liams tokias Kalėdoms dovanas, kurios bus nau
dingos ir ilgai tvers. Daugelis perka labai brangias 
dovanas, bet nenaudingas. Naudingiausios dova
nos, tai geros knygos ir laikraščiai.

ŠVENTAS DIEVE graži maldaknygė, dide
lėms raidėms, juodos odos apdarais, labai tinkama 
mamytei ar tėveliui............................................. $3.00

VYRAI BROLIAI, specialė maldaknygė vy
rams. Ji yra atspausdinta ant šilkinės popieros ir 
turi specialiai vyrams parinktas maldas. Jos kai
na tik .................................................................. $1.30

i

Newarko Vyčių 29 
mėnesinis susirinkimas 
pirmadienį, gruodžio 11 d. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, ja
me buvo išrinkta 1940 metams 
nauja valdyba ir komisijos. Į 
valdybą išrinkta: pirmininku— 
Petras Padolskis, vice-pirminin- 
ku — Kazys Vaškas, prot. raš
tininku — Loreta Nemanytė. 
finansų raštininku — Ona Bar- 
kauskaitė. iždininku — Pran
ciška Bernotaitė, koresponden
te — Loreta Nemanytė: mar
šalka — Juozas Sakevičius ir 
Juozas Žvingilis.

Į Revizijos komisiją: Eugenia 
Verba. Juozas Grimalauskas ir 
Juozas Sakevičius. 
mų komisiją:
kis. Konstancija Papartytė 
Kazys Grimalauskas. Į 
Bernardas Kaminskas.

į Sakevičius ir Pranciška 
taitė. Į šokių komisiją: 
Baranauskaitė, ----------- —
baite. Berta Staniuliūtė. Ona 
Barkauskaitė, Pranciška Bemo-

I taitė. Jonas Remeika ir Simonas ■ 
į Kavenas.

Kortų žaidimas, kuris buvo' 
" ; rengiamas gruodžio 3 d. dėl pa-i

i rapijos. pavyko gerai. Kuopa
♦ ’ i nuoširdžiai dėkoja visiems at-. 
'slankiusiems. p. Jurgiui Ka-j 

J.jminskui ir jo sūnui Heraldui už į 
i gražią dovaną, kurią jie pado
vanojo. Tarpe visų buvo mūsų 
dvasios vadas kun. I. Kelmelis, 
kun. dr. K. Matulaitis. MIC., ir 
kun. Dambrauskas. MIC.

Kuopos metinė bendra Komu
nija ir pusryčiai bus kovo 10 d. 
Pavasario šokiai bus balandžio 
6 d. šv. Jurgio parapijos salėje. 
Buvo pranešta, kad sekantis 
apskričio susirinkimas bus

Į Parengi- 
Petras Padols- 

ir
sporto. 
Juozas 
Berno- 
Adelė 

Eleonora Ver

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS 
PUIKIAI PAVYKO

Moterų Sąjungos 33 kuopos 
rengtas vakaras, kuriame buvo 
suvaidinta 3-jų veiksmų juokin
ga komedija "Mirta Činčibirai- 

. tė”, pavyko puikiai, nes visi ar
tistai savo roles atliko kuoge- 
riausiai: vaidinimas ir aiški lie
tuviška kalba darė malonumą 
klausytojams, ir labai linksmi
no publiką visas veikalas, ypa
tingai Mirtos atsilankymas.

Jaunimas, kuris dalyvavo vai
dinime, buvo sekantieji: p-lės 
V. Križinauskaitė, M. Žukiūtė, 
O. Norkūnaitė, L. Mažeikaitė, 
J. Matulaitis, J. Mačinskas ir

Klebonui kun. M. Pankui, ku
ris taip sėkmingai prirengė 
šiuos atlaidus. į pagalbą atvyko 
sekantieji svečiai, kunigai: pre
latas kun. J. Ambotas, kun. dr. 
A. Bružas, kun. J. Simonaitis, 
kun. J. Kinta. S. Stonis, kun. N. j 
Pakalnis, kun. V. Masiulis, kun. i 
J. Aleksiūnas. kun. J. Vaškas, j 
kun. J. Valantiejus, kun. A. 
Vaškelis, kun. V. P. Karkaus-; 
kas. kun. E. Gradeckas, kun. J.' 
Kripas. kun. A. Čebatorius. kun. 
Karlonas ir kun. Rožaitis.

P. Gudas. Visiems priklauso Pa*Įkunigai jr

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams, juodi odos apdarai. Kaina 
tik ...................................................................... $1.25

Laikraštis “DARBININKAS’’ eina du sykiu į 
savaitę. Metams......

Pusei metų ......
Į Lietuvą metams
Pusei metų .......

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS

$3.00
$1.50
$4.00
$2.00

ė.
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Newarko Vyčiai šia proga 
nuoširdžiai sveikina visus savo 
geradarius ir kuopas ir linki vi
siems linksmai praleisti Kalėdų 
šventes ir Naujuosius Metus.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 8 d. Jį ves jau nau
joji valdyba. F. V.

dėka ir garbės žodis už tokį 
' gražų vaidinimą. Negalima pra
leisti nepaminėjus, kad už pri- 

i ruošimą veikalo scenai ir mo- 
kinimą priklauso garbė darbš- 

Ičiai sąjungietei Stasei Tamule- 
vičienei. kuri dėjo visas pastan
gas. kad veikalas būtų tinka
mai atliktas ir jos darbas ne
veltui, nes veikalas buvo sėk
mingai paruoštas.

Gaila, kad publikos neperdau- 
giausiai atsilankė, bet dabar, 
kurie nebuvo gailisi, bet jau 
pervėlu.

Kuopos valdyba taria širdin
gai ačiū kun. M. Pankui, už pa
skelbimą mūsų vakaro, atsilan
kymą ir pasakytą kalbą. Taipgi 
dėkoja Lietuvių Vaizbos buto 
radio programos vedėjui Dr. M. 
J. Colney už paskelbimą mūsų 
vakaro per radio. ačiū jaunimui, 
kurie vaidino, ir visoms šeimi
ninkėms. kurios per visą vakarą 
dirbo su pagelbininkėms prie 
visų darbų: ačiū ir visiems, ku
rie atsilankė į mūsų vakarą.

Mūsų kolonijoje dabartiniu 
laiku darbai labai pagerėjo, 
dirbtuvės dirba dieną ir naktį. 
Žmonės gauna darbą, ypač jau
nesnio amžiaus.

Kleb. kun. J. Kazlauskas pla
nuoja. dekoruoti naujai parapi
jos svetainę po bažnyčia, ją iš-

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. į Lietuvą metinė prenu
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

I

Antradienio vakare su iškil
mingais mišparais, ir procesija 
užsibaigė 40 valandų atlaidai, 
kuriuose dalyvavo skaitlingai 

Marijos Vaikelių 
draugijėlė. Gaila buvo, kad ne 
visi galėjo dalyvauti tose iškil
mėse. nes kaip pasirodo, mote
rų buvo gana skaitlingai susi
rinkusių. bet vyrų galėjo būti 
daugiau.

UŽSIBAIGĖ 40 VALANDŲ 
ATLAIDAI

Sekmadienį, gruodžio 3 d., 
mūsų parapijoj per sumą iškil
mingai prasidėjo 40 valandų a- 
doracijos 
Kiekvieną 
vakarais

Švč. Sakramento, 
rytą šv. Mišiose ir 
skaitlingai lankėsi

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 sieninį kalendorių.

I

Priminimas 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 sieninį kalendorių, pridedant 
10c. išlaidoms padengti.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Atlaidų metu antradienio ryte 
gražiai šv. mišias giedojo ir var
gonais grojo kun. J. Simonaitis 
iš Elizabeth, N. J. Šv. Kazimie
ro choras kiekvieną vakarą la-l 
bai gražiai giedojo mišparus iri 
buvo gerai išlavintas, tai pasi
darbavimas vargonininkės po
nios A. Kripienės ir viso choro. 
P-lė Dubinskaitė, iš Ansonia, 
Conn. savo maloniu balsu kiek
vieną vakarą ir sekmadienį per, 
sumą puikiai giedojo solo, už 
ką priklauso jai padėka.

Altorius buvo papuoštas labai 
gražiai gėlėmis, ir elektros 
šviesomis, gėlės buvo suauko
tos, altorius papuošė p-lės O. 
Miliauskaitė ir P. Kelpšytė. A- 
žiū joms.

Vienu žodžiu šie atlaidai ilgai 
visų jais pasinaudojusių širdyse 
pasiliks. Dėka mūsų klebono 
kun. M. Pankaus, kuris taip sėk
mingai viską prirengė ir davė 
progos savo parapijiečiams pa
sinaudoti gausioms Dievo malo
nėms. Atlaidai labai gražiai 
gėsi.

i

WESTINGHOUS£
TABLE MODEL

UNIOH ELECTRICAL SUPPtY CO. 
92HIGHST., BOSTON.MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas 

Telefonas Liberty 2337
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itiOTomo d-jos 
MBIKtUMO SKYMAUS 

StnClIU—LKOTIIU 
PRIEGLAUDA .

KAUTUS, AUKŠTAklU CT.4.

J. MAŽEIKA.

Visur erd- 
kambariai, 
kad nema- j

Mes Vilniaus ir Vilnius —
Mūsų laukė!

Senas Vilnius, sena Lie
tuvos sostinė. Jis dabar 
mūsų... Jis grįžo pas mus, 
nes jo visa Lietuva laukė 
per devynioliką metų. Grį
žo senas ir suvargęs. Ne 
tik Vilnius, su savo senais 
rūmais, pilies liekanomis, 
didingomis ir senomis baž
nyčiomis. Bet grįžo dar 
daug (nors ir labai gaila, 
kad ne visi) — mūsų tikri 
broliai, kurie laukė su vil
timi, kaip mes laukiame 
kartais giedros ir saulės. 
Dar daugiau — jie laukė 
saulės ir maisto, nes dva- 
sio badas juos kankino iš
tisą eilę metų.

Mes dabar turime džiau
gtis, kad grįžo mums Žilo
ji Sostinė, ir kad galų gale 
laisvės susilauks didelė da
lis mūsų brolių. Tačiau, čia 
tik bus pradžia mūsų nau
jų, tik ką iškilusių uždavi
nių ir pareigų; senoji sosti
nė, mums sukelia daug ro
mantinės nuotaikos ir poe
zijos — atvaduotųjų bro
lių tūkstančiai, verčia mus 
netik susikaupti ir džiaug
tis broliško ilgesio jaus
mu, bet dar labiau turi 
mums rūpėti, kaip tinka
miau juos pas save priimti, 
pavaišinti ir pasirūpinti jų 
rytdiena.

Čia tai ir turi būti su
kauptas visas mūsų dėme
sys ir pastangos. Darbo, 
rūpesnio, aukų — matosi, 
kad bus pakankamai. Prieš 
akis stojasi atvaduotojo 
krašto medžiaginis ir dva
sinis skurdas.

O reikia pirmiausia duo
ti alkaniems pavalgyti, ap
sirengti ir susišildyti, o 
jau sakoma, paskui klau
sinėti:— “kas girdėti!” Sy
kiu su būtiniausiais gyve
nimo, kasdienybės reika
lais — tenka 
jant taip pat susirūpinti 
jų dvasiniais 
mais.

Duona jau vežama ir da
linama. Jų suaukojo ir te- 
beaukoja laisvosios Lietu
vos kaimas. Kaimas eina 
pagelbon — eina ir mies
tas, nė biskio neatsitikda
mas. Ūkininkai ir valdinin
kai, pirkliai ir amatninkai, 
pasiturintieji ir darbinin
kai, suaugusieji ir vaikai...

Ir ne tik duona, cukrus, 
rūbas, netik žvarbių ru
dens ir žiemos vakarą — 
šilta pastogė. Reikia dar 
mažiesiems jaukesnės tro
bos mokyklai, reikia paties kad nepakanka 
mokytojo-jos, reikia vado- vien teisėmis, 
vėlių, rašalo ir sąsiuvinių. 
Reikia kaimo jaunuomenei 
ir suaugusiems knygų 
skaitymui, ir laikraščių. 
Čia iš leidėjų mūsų išlais
vintieji broliai laukia, kad 
jau ne už dyką, tai nors už 
pusę prenumeratos kainos čioniškosios meilės, turite 
— bent vieną kitą savait- didesnę jėgą negu dikta- 
raštį.

Iš mūsų jie laukia dau
giau užuojautos, daugiau 
supratimo, be ko jie jaus
tų alkį ar kitokį dvasinį 
neprietelių.

Netik tie, kurie kalba 
mūsų gimtąja kalba. Ir tie 
broliai, ir jie mums turės

būt lygiai artimi, kurie 
sunkiose sąlygose būtų 
pamiršę mūsų lietuvišką 
kalbą. Ir visi kiti, kuriems 
būtų lemta gyventi ir 
vargti bendrais rūpesčiais 
— visi turi jaustis namie, 
jie turėtų būti patenkinti, 
aprūpinti, mūsų gerai pa
žinti, savi, nepažeminti. Ir 
jie visi turės mus greičiau
sia suprasti, pažinti ir pa- 
mylti. Jie turi matyti savo 
tikrus šeimininkus ir glo
bėjus...

Visų mūsų uždaviniai, 
kaip matome, — platūs ir 
dideli. Mes privalome nė 
valandos neatidėlioję, juos 
apsvarstyti ir imtis darbo. 
Darbo, paremto didesnė
mis ar mažesnėmis pas
tangomis ir aukomis.

Mūsų broliai amerikie
čiai, visuomet skubina su 
pagelba opiuose tėvynės 
reikaluose, kurie visad 
skubino savo broliams pa
dėti, kai jie būdavo ko
kios nors pagalbos reika
lingi — jie žinoma ir šiame 
reikale — nepasiliks abe
jingi. Visi juk žinome, kad 
ilgi okupacijos metai, da
bartinis praūžęs karas, nu
alino ir apnaikino ir taip 
jau neturtingą kraštą. Jis 
dar dabar aiškiai tebėra 
alkanas kūnu ir dvasia.

Džiaugiamės, atgauta se
na sostine, sveikiname pas 
mus grįžusius brolius. 
Skubėkime juos pavalgy
dinti, parūpinti fizinio ir 
dvasinio maisto ir pačios 
brangiausios dovanos — 
užuojautos, meilės ir pa
guodos.

Pas vargšų Draugą. Vikaras stato prieglaudą kokios 
Pabaltėj dar nebuvo. Liftai, verdama, kepama tik 
elektra. Be atlyginimo dirba penki gydytojai. Varg
šai nuo prieglaudos stogo žvelgia i amerikiečių dova
notą Laisvės Varpą. Ant durų puošnios lentos su au

kotojų pavardėm.

neatidėlio-

reikalavi-

Tikimasi, kad neliks nė 
vieno lietuvio ne tik Lietu
voje, bet ir užsieniuose bei 
užjūriuose, kurs tuo ar ki
tu būdu neprisidės prie 
pareigos Vilniui. Tikrasis 
kelias lietuvių tautiniam 
susipratimui ir Vilniaus 
meilei parodyti yra vy
riausybės išleistoji Vil
niaus paskola, kurios lak
štus jau galima užsisaky
ti. ‘‘Lietuvos Aidas” rašo, 
kad būtų visai natūralu ir 
teisinga per atstovybes ir 
konsulatus, ar užsieniuose 
veikiančias Lietuvos pilie
čių organizacijas paragin
ti ten gyvenančius Lietu
vos piliečius pagal savo iš
gales purisidėti prie sėk
mingo “Vilniaus paskolos” 
realizavimo. Nes “kiekvie
nas Lietuvos pilietis, kur 
jis begyventų, turi jausti, 

naudotis 
bet reikia

savo valstybei atlikti ir 
pareigų, ypatingai tais mokyklos suolo draugą, puikų radiją, 
momentais, kada valstybei Į naujosios prieglaudos sta- ka, paskaitos, pamaldos giančias mašinas, 
visų jos piliečių parama y- tytoją kun. S. Morkūną, 
ra reikalinga. *-------- >•
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Jūs, kurie turite krikš-
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dinktelėjo ne kartą praei
nant. Dabar mane veda, 
nesinori tikėti. Tas didžiu
lis pastatas — tai naujai 
statoma senelių - ligonių 
prieglauda. Pasikėlę į pir
mąjį aukštą apžvelgėm vi
daus aplinką, 
vūs, šviesūs 
'kurių sienose,
' žint kambario talpos, įren
gta spintelės. Prie kiekvie
nos lovos mygtukai, kurį 
spūstelėjęs, reikalui esant, 
kiekvienas gali išsišaukti 
gailestingąją seselę. Erd
vūs švarutėliai koridoriai, 
kurių sienos išpuoštos ver
tingais paveikslais. Kiek- 

j viename aukšte vonios ir 
i taip vadinamas dieninės 
' palatos, kur seneliai su
gurina laikraščių pasiskai- 

: tyti, kiti, pagal išgalės, pa- 
, dirbėti, moterys siūti, siu
vinėti.

Bet prieglaudos sumany
tojas nepasitenkino vien 
gražiomis sienomis. Jis pa
sirūpino penkiais be atly- čiai ir jų apylinkės paskęs 
ginimo patarnaujančiais 
gydytojais ir penkiomis 
gailestingomis seselėmis 
vienuolėmis, kurios taip 
pat kaip ir gydytojai, dir
ba be atlyginimo.

Čia pat randame erdvią, 
gražiai išdekoruotą, ben
drą valgyklą, kuri įrengta
Kauno žydų visuomenės senukai ištisas valandas ir

Kun. S. Morkūnas.
Šv. Vincento Pauliečio 
draugijos pirmininkas, 
prieglaudos statytojas.

stato stogas. Tai didelė, 
gėlėmis išpuošta, suole
liais nustatynėta tikrai 
miela pasigrožėti aikštė. Iš 
čia visas Kaunas matyt 
kaip ant delno, nūn puriu 
sniegu, kaip baltučiais pa
talais nuklotomis apylen- 
kėmis. kalnais, ledais su
kaustytu Nemunu, tolu
mose mėlynuojančiais ža
liais šilais. Kai ateis žvai
nus pavasaris. Priemies-

alyvų. žibuoklių žieduose, 
gamta užsidės naujutėlį 
kvepiančių pievų apdarą. 
Kokie bus vaizdai, koks 
pasigerėjimas širdžiai 
gamtos ir žmogaus rankų 
harmonijoj matant pati 
Pilnatį grožio — Dievą. 
Tat nenuostabu, jog kiti

čiam asmeniškai būti, pa
matyti ir tik tada pilnai į- 
vertinti artimo meilės dar
bą, kurį jau septinti metai 
čia dirba nepalaužiamas 
pasiryžėlis, idealistas ku
nigas. Užteks čia paminėti 
vieną antrą ištrauką, įra
šytą prieglaudą aplankiu
sių garbingų asmenų. Štai 
Latvijos Socialinio Depar
tamento direktorius Sillis 
apsilankęs ekskursijos 
vardu pareiškė “Šis pasta
tas savarankiškai apgalvo
tas ir moderniai įrengtas 
lankytojams palieka gra
žų ir malonų įspūdį. Ypa
tingai buvome sužavėti, 
kad šis pastatas pastaty
tas privačiomis ir atsitik
tinomis aukomis. Tauta, 
kuri rūpinas savo sene
liais, parodo aukštą kultū
rą ir gyvens amžinai”. Ga
na prielankiai apie šią į- 
staigą atsiliepė ir Ameri
kos konsulas Bernard Gu- 
fler, o J. E. Vysk. Būčys, 
žinomas didelio mokslo, 
aukštos doros vyras, sve
čių knygoje parašė: “Ma
čiau gražiai įvykintus 
Kaune V. Jėzaus žodžius: 
ką padarėte vienam ma
žesniam broliui, man pa
darėte. Patvarus vario pa
minklas miesto aikštėje, 
patvaresnis genijaus kūri
nys moksle ar mene, bet 
patvariausias yra veiklio
sios artimo meilės pamink
las pastatytas nelaimingų
jų sušelptose širdyse”.

—Taip, visa tai gražu 
Sužavėtas eiti _____
kun. Pirmininkui, nuolatos 
besisielojančiam vargšų 
reikalais, — bet pasakyk 
iš kur gavote lėšų tokiam 
erdviam moderniam pas
tatui? Priemiesčio vikarui 
pastatyti tokį pastatą, su
talpinti tiek paliegėlių se
nelių, kurių vien maitini
mas mėnesiui kaštuoja 
7100 litų, o kur būtini vi
daus lauko įrengimai, kur 
aptarnavimas, liftai, šal
dytuvai, koplyčia, dar vi
sai neįrengtas ketvirtas 
aukštas ir k. Vargšų Drau
gas nemėgsta daug kalbė
ti. Tuoj pravėrė rašomąjį 

' stalą, ištraukė glėbį nuo
rašų. bylų. Tai vis staty
bos darbų duomenys, ku
rių būdingesni bus šie. Pe
reitais metais visai Lietu
vai iškilmingai minint 20 
metų nepriklausomo gyve
nimo ir 550 m. Lietuvos 
krikšto sukaktį, statant 
paminklus, paminklėlius,' 
kun. S. Morkūnas nuo 1933 
metų dirbdamas daugiau
sia su visų apleistaisiais, 
vargšais, ligoniais, jų vai
kais ir darbininkais, šio 
dvigubo jubiliejaus proga

I

i mas dėl kitų, save užmir
šęs, nemoka skųstis ir 2) 
joks dvasiškis niekad ne
pajėgs atpasakoti, atsklei
sti viso gėrio, kurį jis bi - 
damas savo vietoje, pad; - 
ro kitiems. Tai mato tik 
dangus. Dangus ir pajėgs 
pilnai įvertinti. Iš valdžios 
jokios stambesnės sumos 
statybos reikalams negau
ta, bet kas pabrėžtina vi.,- 
gas įrengta pastatyta vien 
atsitiktinomis aukomis. 
Atsirado geradarių, kurie 
įvertindami gražų darbų,, 
didesnėmis mažesnėmis 

' sumomis ėmė aukoti. Da
bar jau turima per 20 as- 

' menų, kurie aukodami po 
2000 litų ir daugiau, savo 

' vardu seneliams įrengė po 
i kambarį. Ir dabar kas au- 
ikoja 2000 litų, to vardu 
i pavadinamas kambarys, 
ant kurio durų prikalama 
graži metalinė lenta su už
rašu kas tą kambarį įren
gė. Už įrengėjus, gyvus 
mirusius, kol šis namas 
stovės, kasmet bus laiko
ma dvejos šv. mišios, už 
juos taipgi nuolatos mel
sis prieglaudos seneliai. 
Kas paaukoja 300 — 500 
litų, tų pavardės bus įra
šytos marmurinėj lentoj, 
įmūrytoj puošniausioj ko
ridoriaus vietoje ir už tuos 
geradarius kasmet bus lai- 

Ikoma dvejos šv. mišios. I- 
I ki šiol statyba kaštavo per 
443 tūkstančius litų, visas 
pastatas kainuos 550.000 
litų, tat baigimui dar trūk-

. gIa^u.|5ta 10? be tQ, dar visaį
— sakau_ •___ ._ i.neįrengtas ketvirtas aukš

tas, nėra liftų, šaldytuvų ir 
kitų būtinų dalykų, bet y- 
ra skolų.

Nepalaužiamas 
šventėlis tikiasi. 
geri žmonės, 
skaudu matyt gatvėj blaš
komą sušalusį išalkusį 
vargšą, kurie širdy tebene
šioja tikrą žmoniškumą, 
pagal išgalės, ar tai įreng
dami kambarį, kur nedaro
ma tikybinių suskirstymų, 
o žiūrima pirmoj eilėj 
žmogaus vargo, ar tai ma
žą kelių centų sumą skir
dami, padės baigti statyti 
šį gražų gr ažiausią artimo 
meilės paminklą — senelių 
ligonių prieglaudą, o tik
rai negalėdami ir to pasiųs 
keletą adresų asmenų, ku
rie galėtų prie šio gražaus 
darbo prisidėti, adresuo
jant: Lietuva. Kaunas, Šv. 
Vincento a Paulio D-jos 

i Prisikėlimo skyriaus Pir
mininkui kun. S. Morkū
nui. Aukštaičių g. 4. Vie
nam kambario įrengimui 
(skaitant doleriais) reikė
tų paaukoti 350 dolerių, 
kuriuos galima išmokėti 

pasiryžo Aukštaičių 4 pa-’ Per dvejus trejus metus, 
statyti didžiulį labdaros 
paminklą — erdvią, 
dernią. kokios mūsų 
tiečiai dar niekad pas 
neturėjo, prieglaudą, 
rėdąmas kasoje vos 8100 
litų šv. Vincento Pauliečio 
draugijos Prisikėlimo sky
riaus pirmininkas kun. S. 
Morkūnas 1937 metais ba-

i

i

Pasi- 
jog visi 
kuriems

Ne tik mūsų laikinoje 
sostinėje, bet ir tolimuose 
provincijos užkampiuose, 
kur tik užmegsi kalbą apie 
varguomenės reikalus, vi
si, kurie tik buvo apsilan
kę Kaune Aukštaičių 4, 
kun. Morkūno statomą se
nelių ligonių didžiulę prie
glaudą stato gražiausiu 
artimo meilės pavyzdžiu, 
prieš kurį nublunka gra
žiausi žodžiai, netenka 
prasmės didžiausi pažadai.

“Įrenkite keletą panašių 
prieglaudų Lietuvoj. Duo
kite daugiau tokių artimo 
meilės pavyzdžių, mes ne
priekaištausime, kad Baž
nyčia bendrauja tik su pa
siturinčiais, o varguome
ne rūpinasi tik iš reikalo, 
jog kiti per daug nešauktų, 
— kalbėjo man vienas ge
ro vardo liuteronas, — at
minkite, jog žmonės greit 
pastebi klaidas, bet matyt 
gerų darbų tie patys žmo
nes nenori”. Radęs progą 
užsuku Kaune į Aukštai
čių g-vę 4. Bendrai apie 
prieglaudas buvau girdė
jęs šiurpiausių dalykų. 
Prieglaudą pratę esame 
vaizduotis kaip seną ap
griuvusį namą, kur žiaurių 
prievaizdų akyvaizdoj su
varyti apšepę visų ujami 
seneliai. — Ką? Čia prieg
lauda? — klausiu nedidu-
tės klebonijos kieme po lėšomis, paaukojant sumą praskopso bežiūrėdami į 
penkerių nesimatymo me- 10.000 litų a. a. popiežiui gražias apylinkes, artimo- 
tų sutikęs, vargšų reika- Pijui XI atminti. Puspenk- se gatvėse judančius, lė
tais amžinai besisielojantį ta - aukšte prieglauda turi kiančius, kaip tas mūsų 

kurio muzi- gyvenimas, žmones, dūz- 
, muzie- 

garsiakalbiais perduodami jaus bokšte kabantį lais-
— Taip — trumpai atže- visiems aukštams. Gulėda- vės varpą. Apžvelgus sese

ria tas, kurio lūpose ir šir- mi šviesiose, švarutėlėse lės vienuolės rūpestingai 
dy tik vargšų reikalai, — palatose seneliai gali pato- tvarkomą vaistinę, švaru- 
trupinių vargšams mes ne-(giai klausytis radijo muzi- tėlę, modernią virtuvę, kur 
skiriam. Pamatysi. (I _ \ . —

Tas didžiulis, modernus so kito, kas jiems miela ir pavyzdžiu kepama, verda-
pastatas matyti iš toli ir naudinga. Pietinėje pusėje ma elektros pagalba, atsi- landžio 2 d. pradėjo staty-
aš, praeidamas kitomis kiekvienas aukštas turi po durėme jaukioj nedidutėj, bą didžiulio keturių su pu- o dangus jų nepalaimino.

, nekartą šalia J erdvų, didelį 19 metrų ii- skoningai įrengtoj svečių se aukšto pastato už 500. ---------------
licija, nei kalėjimai. Taigi kuklutės klebonijos ma- gio, gėlėmis išpuoštą bal- patalpoj. Sunku viena pro- 000 litų. Jau nesiteiravau Gera knyga, graži kalba
tik tuo vieninteliu ginklu čiau šį pastatą, kyšojantį koną. Daug smagumo se- ga akim viską aprėpti, dar apie tą vargą, triūsą, kurį gali būti naudinga ir pada-

viską išsamiai teko pakelti realizuojant šį ryti daug gero, bet geras
( _ ! > skaityto- gražų sumanymą, nes: 1) pavyzdys viską pralenkia.

Kardinolas Lienart.;mas. Rūmai ar bankas—jpraskraidrina lėkščias pa- jams nusakyti. Reikia pa-|nes tas žmogus gyvenda-, Konfucijus.

toriai. Šiąja jėga jūs su- 
valdote ne kūną, bet širdis 
— visą žmogų. Prie jos 
jums nereikalinga nei po- gatvėmis.

I
II galima užkariauti pasaulį savo didinga galva. 
Kristui.

■ M A I M I ■ A M 4*
Puikus valdžios

kos, paskaitų, pamaldų, vi- viskas paskutiniu Europos

nukams suteikia ir vaka- sunkiau 
na-jrėjančių dienų valandas maloniesiems

Atminkime, jog kitiems 
mo- darydami gera primiausia 
tau- mes patys liekame laimin- 
save
Tu-

gi. Gražiai išsireiškė šv. 
Jonas Auksaburnis, jog 
nieks nėra nuplikęs dėlto, 
kad vargšui nelaimėje au
kojo. bet ne vieno perdėtu 
šykštumu sukrautas tur
tas vėjais pelenais nuėjo, 
nes tokie širdies neturėjo.
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TAMSOJE?

(XX) Normaliais laikaisi sos nepratę, ne labai kaip 
ypatingai didmiesčiuose jaučiasi. Gatvėse vengia- 
gyveną žmonės beveik ne-’ma smarkesnio judėjimo, 
jaučia ypatingos tamsos, nes niekas nežino, kas lau- 
Tačiau dabar, kai karo kia tavęs už vieno kito žin- 
šmėkla žvangina ginklus, gsnio. todėl
ir didmiesčiuose susispie- itin atsargiai.
tę gyventojai pažino, kas — pasiliekama namie. Bet 
tai yra tamsa. Įvairūs pra- reikalų yra, 
timai ne kartą vertė užge- negi lindėsi ilgesnį laiką 
sinti šviesas, ir prie tam- tarp keturių sienų. Įdomių

vaikščiojama
Dar geriau

o. pagaliau.
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it ATHOL CO-OPERATIVE STORE

Groceries & Provisions
378 South St.. Tel. 829. Athol. Mass

?.

č 
?.

DVVYER'S MARKET

408 South St.. Athol. Mass.

BACHELDER’S

Auto Station 
Gas — Oil — Tires

358 Main St.. Athol. Mass.

DR. M. J. GROSSMAN. M. D.

Athol. Mass.

i

Insurance of Ali Kinds

ž Paige - Kimball Agency Ine

S—SF

Athol, Mass.

THE HOLLYVVOOD SHOPPE

Athol, Mass.

nors 
turi

504 Main St.,

■

456 Main St., Athol, Mass. 
Tel. 271

In Drugs the Prime Essential is Quality, 
In the Druggist it is Reliability”

479 Main St„

DR. I. P. MUZZEY, D. M. D.
F. A. C. D.

Athol, Mass
Dirbo, kiek tiktai galėjo, 
Ir prakaitą karštą liejo.

Lenkai jiems neužmokėjo, 
Atėmė ką turėjo. — 
Prie dirbančio kotą statė.

Tas dėl menko daikto plakė. 
Kotai tie netikę buvo.
Daug vargšų nuo jų pražuvo, 
Tolei žmones kotavojo, 
Kol jie gyvastį nustojo.

Galvą nuplakę nuleido, 
Nepakėlė jau nė veido — 
Galva ant žemės nusviro. 
Iš akių ašaros biro.

1 O kaip graudu man minėti, 
Viską aiškiai čia išdėti. 
Jog varguoliai taip kentėjo, 
Kad kits net numirt norėjo.

į Vargšai ant lenkų šnairavo, 
Nors į kailį tankiai gavo, 
Nusibodo vargus kęsti,’ 
Ėmė ponų neužkęsti.

Į Lenkai buvo neteisingi.
i Ir ant vargšų nemeilingi; 
Dėl prakeiktos ponystės, 
Buvo be mielaširdystės.

Žmonės didelia. nuliūdo. 
Dėl taip biaurio lenkų būdo, 
Nebežino ką daryli. 
Meldė Dievo atmainyti.

Kad nors Dievas iš malonės 
Išgelbėtų savo žmones.
Kad nuo lenkų išvaduotų.
Ir žmonėms liuosybę duotų. 

Dieve, mes jau nubiednėjom, 
Dirbdami spėkas padėjom. 
Dykai lenkams tarnaudami, 
Niekad nieko negaudami.

Mūsų lenkų toks baisumas. 
Kaip piktų žvėrių smarkumas: 
Ant šunų jie mainė žmones 
Ir kankino be malonės.

Pagailėkit. Dieve Pone. 
Rodyk mums savo malonę. 
Gelbėk žmones varginguosius. 
Tavo tarnus teisinguosius.

Tolei Dievas nesusimilo.
Į Kol varguoliai nesukilo, 
j Kai sukilo, tai pamatė.
Kad nuo lenkų atsikratė. 

Lenkų sutrupino galią 
Ir atėmė lenkams valią. 
Kad varguolius nevargintų. 
Ir taip baisiai nekankintų.

Ir taip aukščiausias karalius 
Apreiškė iš Dievo valios.
Jog baudžiavą išnaikino, 
Lenkų galią sugadino.

Į Kai varguoliai tai išgirdo, 
! i Jog geresniu laiku virto.
f i Už karaliaus tą malonę 

Siuntė dangui dėkavonę.
; Linksminos visi nameliai, 

Ir šeimynos ir vaikeliai.
i Kad nebreiks dvare dirbti.
1 Ir iš bado sirgti, mirti.
’ Viens kitam varguolis sakė. 
’ Reik atsiimti žagrę—šakę.

Niekad neisim į dvarą.
; Tegul biesai ponams aria, 
j Ant rytojaus kožnas eina. 
» Dainuodami linksmą dieną, 
ą Ir nuėjo jie į dvarą. 
1’ Atsiimti savo gera.

Visi žmonės, pagirdėkit
Ir i širdį įsidėkit;
Ką aš jums apsakysiu
Ir į širdį įgraudysiul 

.Mano tėvas man kalbėjo, 
Ką senovėje girdėjo. 
Kad kitą sykį Lietuvoje 
įlenksi žmones kotąvojo.

Tuos lenkus biesai gundino, 
Kad dvarus jie sau dabino;
Iš darbo prasto mužiko. 
Lenkams brangi rūmai liko.

Kožnas vargdienis žmogelis. 
Paniekintas mužikėlis.
Dvarus lenkams dirbo, statė, 
Pats paniekinimą matė.

Rytą skubin<»s į dvarą.
Kad abdirbti lenkams gerą. 
Laukus arti. sėt. nuplauti, 
Vežt į klojimus — sukrauti. 

Nors sirgdams. negalėdamas. 
Ėjo baudžiavon stenėdams, 
O kartais kiek pavėlavo, 
Tai tuojau į kailį gavo.

Ėjo kožnas ūkininkas
Ir jo prastas darbininkas. 
Piemenukas ir tarnaitė. 
Nelaimingoji mergaitė.

Kaip į dvarą tik atėjo,

I
O’LAUGHLINS

Mens Store and Ladies Shop

ATHOL, MASS.

COMPLIMENTS of a friend

AR NORITE GERAI MATYTI ; paaiškinimų apie matomu
mą tamsoje duoda prof. 
Loehleinas.

Reikia priminti, kad ne 
visi žmonės vienodai mato 
tamsoje. Pasitaiko tokių, 
kurie, atrodo, turi “katės 
akis”, bet daug ir tokių, 
kurie tamsoje jaučiasi lyg 
į maišą įkišti: neįstengia 
įžvelgti net stambesnių 
daiktų ir dėl to verčiau lie
ka namie, nei rizikuoja pa
sišvaistyti po gatves. Kitas 
nuoširdžiai pasisako, kad 
turįs puikias akis, bet atė
jus nakčiai jis nieko nema
to. Daug nuomonių, daug 
pastebėjimų, bet ar 
sa nėra klaidinga?

Pasirodo, tamsoje 
tomumo problema
lengvai ir vikusiai išspren
džiama. Tereikia daugiau 
valgyti tų patiekalų, kur 
yra vitaminas A. šis vita
minas yra mūsų matomu
mo magiškas rodiklis. 
Daugiau jo vartosime, ge
riau įstengsime matyti ir 
atvirkščiai. Tai jau žinojo 
ir senovės egiptiečiai, nors 
jie, aišku apie pačius vita
minus jokio supratimo ne
turėjo. Viename papiruse 
yra paminėta, kaip to iš
vengus, reikia valgyti ke- tuoj dvariokai keikt pradėjo 
penis. Dar gelbsti pieno jr su kančiais apkapojo, 
produktai, tomatai. žuvies Kol prie darbo jie pristojo, 
taukai.

Kaip prof. Loehleinas to
liau pažymi, didesnis ne
matomumas gana retai pa
sireiškia. Bet kaip yra su 
tais, kurie giriasi “katės 
akimis”?

I
I
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W. T. GRANT CO

Main St., Athol, Mass

Athol Paint and Wallpaper Co.

VVallpaper. Paints. Varnishes. Painters' Supplies 
Prop. Peter Silunas

104—106 Exchange St.. Athol. Mass.

&
5į
iJF,-

« Athol Clothing Co
fe

Clothing and Furnishings for

Men and Boys

Athol, Mass.

DR. DUANE L.TALC0TT
Dentist

Athol, Mass

klausimas, 
kad ka- 
matyti 

gal būt. 
joms tai

Dirbo žmonės per dienelę, 
Grauždami duonos plutelę. 
Daugiau nieko neturėjo. 
Dejuodami namo ėjo... 

Kurs meluot gerai mokėjo. 
Tokiu ponas patikėjo,

į tai atsakymą Visad lenkui jis įtiko, 
duoda minėtas mokslinin- Vyriausiuoju pasiliko, 
kas. Ar katės turi geresnes 
akis, tai dar 
Galimas dalykas,
tės gerai įstengia 
artimus daiktus, 
instinkto dėka 
pavyksta. O kaip su žmo
nėmis? Labai paprastai. 
Medžiotojas. pavyzdžiui, 
naktį puikiai orientuojasi 
miške, tik ne dėl to, kad 
geriau už kitus mato, bet 
kadangi jo dėmesys geriau 
išlavintas. Elektriškoji 
šviesa prisideda prie ma-

O kurs buvo teisingas. 
Darbininkas padoringas. 
Tokį lenks labai kankino. 
Tik vis keikė ir niekino.

Laukus ienkų prasčiokėliai.
Vargdienėliai — artojėliai ■

žesnio matomumo, dėl to 
miestietis, gamton pakliu
vęs nakties metu, menkai 
tenusivokia. Juo smarkes
nė buvo šviesa, tuo ilgiau 
mažai matoma tamsoje. A- 
kis turi įprasti, ir tam rei
kia laiko.

I

DR. J. G, BASSOVV, M. D.

•1 
i! 
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DR. ROGER B. BARTON
Dentist

Athol, Mass.

Athol, Mass.

lį’ B j; I 'i % s
g

CLARK’S RELIABLE 
PHARMACY

$

f?
J’ 4

Kas nori, kad kas 
gero būtų daroma, 
pats tai daryti.

Maršalas VVeleigton

ATHOL, MASS.

LDS Naujos Anglijos Apstai- 4-
So Suvažiavimas S

įvyks sekmadienį, gruodžio;
131 d., 1939 m., 1 vai. po pie-gį 
Į tų, Šv. Petro liet, parapijos &
' salėje, 5th St., So. Boston,,

Depratti's Package Store |

r-?.

»! 
i‘. 
i 

! it

y
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e

M. H. Fishman&Co., Ine.

407 — 413 MAIN ST., ATHOL, MASS.

So. Boston,;ĮfS
|K 

i Visos LDS Naujos Angli- 
, jos apskr. kuopos kviečia- 
mos išrinkti atstovus ir da-!

J; lyvauti suvažiavime, kaip 
,1 galima skaitlingiau. Yra 

daug svarbių reikalų apta
rt rimui.
X1
<5

I
j

r
Kun. Pr. Juškaitis,

Dvasios Vadas, ■ 
Antanas Zavetskas,! 

Vice-Pirmininkas j 
Tarnas Veraiackas,,

«

Raštininkas.

Imported and Domestic Lujuors

Alės - Lagers - Wines 1

536 South St., Tel. 936
v i

Athol, Mass. »
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IFederacija pasiuntė Vilniaus krašto šelpimui $1850.00. 
Gausi šenadoriečių auka. Paskirų asmenų aukos.

ALRK Federacijos cen
tro valdyba pasiuntė at
gautojo Vilniaus krašto 
šelpimui ir atstatymui 
$1,850.00. Pasiųsta per p. 
Petrą Daužvardį, Lietuvos 
konsulą Chicagoje. Prie 
siunčiamų pinigų pridėtas 
toks paaiškinimas:

“Tamstos, p. Konsule, ži
niai pranešu, kad į siun-| 
čiamą sumą įeina:

1. prieš paskutinįjį Fe
deracijos kongresą (1939 
m. rugsėjo m.) surinktos 
aukos Vilniaus reikalams, 
įnimant įeigas už Vilniaus 
pasus, ženklelius ir Aušros 
Vartų paveikslus, $799.17;

v •

I

2. $200.83 pridedama iš 
Federacijos centro iždo;

3. $850.00 jau surinktų 
po paskutiniojo Federaci
jos kongreso per vedamą
jį Vilniaus vajų atgautojo 
krašto šelpimui.

Taip pat pranešu, kad 
Federacijos centro valdy
bos ir daugumos aukotojų 
yra noras, kad siunčiamoji 
pinigų suma aukščiau nu
rodytam tikslui būtų per-

i duota per Lietuvos Katali- 
; kų Veikimo Centrą, kuris 
| giek mums žinoma, įeina 
į bendrąjį Vilniaus Šelpi- 

j mo Komitetą ir visame ka
me kooperuoja su dabarti-

I

v •

NORVVOOD, MASS.

GOVE ELECTRICAL COMPANY Ine.
Electrical Cohtractors

Maytag Washers Westinghouse Refrigerators
Norvvood, Mass.

'i
♦!
t

I Restaurant &. Grill

THE BRASS RAIL
95—105 Centrai St.

Norvvood, Mass.

į ;
į NORVVOOD TAXI INC.

i
738 Washington St.,

Tel. 400 Norvvood, Mass.

Linksmiausių Šv. Kalėdų

&

Norwood, Massko

; JAMES BOYD
t JEWELER

i Norvvood Theatre Block

Norvvood, Mass.

l Cummings Co.
Norwood, Mass.

j

v—• ................... rj
ę * k

C Merry Xmas & Happy New Year £
| from I

E. O’Toole Contracting Co., Ine., ?■
s $
Ž Tel. Norvvood, 0350 Islington, Mass. į

Merry Xmas & Happy New Year

from

JACK’S TAXI SERVICE 1
5i

E. P. COTTER

Hollingsvvorth & Vose Co

EAST WALP0LE, MASS.

5 Range & Fuel Oil

C 760 Neponset St., Norvvood, Mass.
i Call us Anytime į

Norvvood 0022 J

Best Wishes and Compiiments from

2 Stores

1076 Washington Street, 

Norvvood, Mass.

We have complete fumishings 

for your home, at very low prices, 

and very easy terma.

, Special: Mattresses. Beds , •

Independent rumiture 
Company

ne Vieningo Darbo Vyriau
sybe”.

Reikia manyti, kad tai 
tik pradžia. Duosnieji lie
tuviai, aukštaičiai ir že
maičiai, dar labiau sukrus 
padirbėti ir pakrapštys sa
vo kišenius, kad atiduoti 
savo dalį brolių vilniečių 
šelpimui ir Vilniaus krašto 
atstatymui. Kad ir po vie
ną dolerį šiam šventam 
tautos reikalui dėsime, di
delę pinigų sumą sudarysi
me, taip kad kitas mūsų 
siuntinys į Vilnių bus žy
miai stambesnis, negu pir
masis.

Džiugu konstatuoti fak
tą, kad kuo toliau, juo la
biau Vilniaus vajus išjudi
na. Aukos, kai kurios ir 
gana stambios, vis dažniau 
plaukia į Federacijos cent
rą.

Štai iš “lietuvių miesto” 
Shenandoah, Pa., gerb. 
kun. J. A. Karalius, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
prisiuntė $151.00 vertės 
čekį, pažymėdamas, kad ši 
gausi auka surinkta sek
madienį bažnyčioje. Į šią 
sumą įeina ir paties kun. 
J. Karaliaus $25.00 auka. 
N. N., aukojęs $10.00, Mar
celė Bankietienė $3.00. Ki
ti po vieną dolerį ir po ma
žiau. Gražus šenadoriečių 
pasirodymas, neabejoja
ma, paskatins ir kitų 
Pennsylvanijos kolonijų 
lietuvius padirbėti ir pa
aukoti vilniečių reika
lams.

Pradeda ateiti aukų ir iš 
atskirų asmenų. Paulina 
Rimkus iš Chicago Heigts, 
I1L, prisiuntė $10.00, pasi
sakydama, kad ji savo da
lele dedasi prie didžiojo 
Lietuvos sostinės šelpimo

I

ir atstatymo darbo. Bet, 
kaip matot, jos dalelė vi
sai nemaža. Daugiau to-, 
kių! i

Senas lietuvių veikėjas! 
veteranas iš Montello, Į 
Mass. , M. Abračinskas, į-į 
dėjęs į laiškutį penkis dole-! 
rius, rašo: “Kokis tai gra-| 
žus, šventas, krikščioniš
kas darbas sušelpti suvar
gusius savo brolius vilnie
čius! Jei kiekvienas Ame
rikos lietuvis sulyg savo 
išgalės aukotų vilniečiams, 
kiek ašarų nelaimingųjų 
nušluostytume... Jie džiau
giasi išsilaisvinę iš po len
kų vergijos, bet medžiagi
niai skursta, nes jie buvo 
nuskriausti, apiplėšti...”

Stasys Leinartas iš Det- 
roit, Mich., tam pačiam 
tikslui prisiuntė $3.00.

Ignacas Stordumskis iš 
Chicagos tikrai susijaudi
nęs dėl Vilniaus atgavimo 
ir primindamas, kiek daug 
skaudžių valandų mūsų 
broleliai lenkų vergovėj iš
kentėjo, rašo ir siunčia 
penkinę, kad užpraytų šv. 
Mišias, kurios turi būti at
laikytos prie Švč. Panelės 
Aušros Vartuose, kad pa
dėkoti Aukščiausiam ir 
prašyti, kad Švč. Panelė 
Aušros Vartuose saugotų čiai, už Vilnių 
ir globotų mūsų tautą ir už Vilnių visi lietuviai! 
kad Vilnius nebepatektų į j 
neprietelių rankas. Šelpi
mo reikalams įdėjo $6.00. j

Matot, mūsų tarpe yra 
tikrai gražių, patriotiškų - 
širdžių, nesigailinčių nuo J 
savęs centą kitą nutraukti £ 
ir skirti didžiajam tautos £ 
reikalui. Daugiau tokių £ 
širdžių! i į

v •

Linksmiausių šv. Kalėdų

Anglijos Blokadą Pajuto Ir 
Rusija

Šiomis dienomis sovietų 
Rusija pareiškė griežtą 
protestą Anglijai dėl uždė
tos blokados. Anglija sten
giasi panaikinti ir sulaiky
ti Vokietijos gaminių ga
benimą laivais neutralių 
šalių, tarp kurių prisiskai- 
to ir Rusija. Anglija parei
kalavo, kad neutralių šalių 
laivai, kurie veža Vokieti
jos gaminius, turi sustoti 
Anglijos ar Prancūzijos 
prieplaukose, kur tų vals
tybių agentai padarytų 
kratą.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė savo proteste pareiš
kia, kad toks Anglijos pa
tvarkymas laužąs tarptau
tinius įstatymus, ir jeigu 
sovietų Rusija dėl tokių 
patvarkymų turės bet ko
kių nuostolių užsienio pre
kyboje, tai ji reikalaus iš 
Anglijos ir Prancūzijos 
tuos nuostolius padengti.

Anglija su sovietų Rusi
jos pareiškimais ir reika
lavimais visiškai nesiskai
to, nes sovietų Rusija su
laužė ne tik tarptautinius 
įstatymus, bet visas sutar
tis su kitomis valstybė
mis. Taigi sovietai neturi 
jokios teisės kalbėti apie 
įstatymų laužymą.

Gyvenimas — tai privile
gija jėgoms išbandyti, o 
kai ta privilegija drąsiai 
imama, patogių progų pa
sitaiko daug dažniau, negu 
spėsi jas išnaudoti.

O. S. Marden.

Bernardas Koraitis

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo
žemaičiai J skelbimais remia “Darbininką”.

5S

I
i 411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Tad, už Vilnių aukštai-.'

Linksmiausių Kalėdų
Švenčių

Visiems Naujos Anglijos Lietuviams

Visos lietuvės, kurios turės naujus I. 
J. FOX kailinius Kalėdų metu, ištikrųjų 
galės su kuo nors pasidžiaugti. Tai gra
žiausia Kalėdų dovana, nes merginos ir 
moterys gal nemėgsta nieko geriaus, kaip 
tai, turėti vėliausios Paryžiaus mados 
kailinius.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekretorius, i i»

it 
»!
I

i! 
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2334 S. Oakley avė., 
Chicago, Illinois.

M &. K TIRE CO.

i

548 Washington St., J

Norvvood, Mass. ?

GARDNER’S PHARMACY

NORVVOOD, MASS.

JOHN MUTCH&CO.

B riek &. Concrete Construction

Norwood, Mass

Į

!
dr. a. j. kizelevvicz

Chiropodist

738 Washington St., 
Norvvood, Mass. 1

t

&

639 VVashington St., Norvvood, Mass.

i

SAM’S

į Auto Supplies — Sporting Goods 

£ Norvvood, Mass.

i!
<!

ERNEST MAY
Funeral Director

* 85 Nichofs St., Norwood, Mass.

Compiiments of a Friend
ti

Dr. W. E. Seere

Ford l Mercury Sales and Service

Doctors prese r i be our baby milk

Fred C. Braune
GAY FARM

1426 Main St., Walpole, Mass.

Dairy and Milk Products
Norvvood Branch —

Norvvood, Mass. 360 Statė Hiahway

Į 24 Linden St., Norvvood, Mass. į

DR. S. E. GOTTSCHALK,

Chiropodist

j Norvvood, Mass. J

r i*.
•MrVi

Milk from our own Herds

For your proteetion ūse

The Modem Dairy

Milk and Cream and other

HANLEY’SOuality Dairy Products

FEIGEN-SPANTel. Norwood 0084-M
PICKVVICK

(»

Norwood, Mass.1023 Washington St.

X
NARRAGANSETT «

T0WN SQUARE HARDVVARE & 
SUPPLY CORP.

599 Washington St., Norwood, Mass.

D. F. DARGVVOINIS & SONS
Groceries, Meats and Provisions

1203 VVashington St., So. Norwood, Mass

tnri$ttnax
Greefing*

T

Sears,Roebuck&Co

Norwood, Mass.
BUDWEISER

f
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NORWOOD, MASS, KAIP GAVUS ADVOKATO PATARNAVIMį
riši kalbant, visuose ««««^

I
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į
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kuose, kurie tik įstatymų ę 
liečiami, reikia su advoka- 
tu pasitarti. $•

Jei Advokatų Sąjunga g 
negali advokato patarti,' Ž 
galima kreiptis prie kuni- 8 
go, ar kito atsakomingo & 
žmogaus. Visuomet reikia | 
remtis kitų patarimais, < 
norint gerą advokatą gau- į 
ti.

i

Viena iš sunkiausių pro-1 pelną per pusę, 
blemų žmogui, kuris nesu- atsitikime, 
sipažinęs su 
tvarka, tai yra, kur gavus 

i patarimą. Jei patarimas 
rišasi su įstatymu, tai tin
kamiausias žmogus Jung. 
Valstybėse patarimą duo
ti, yra geras advokatas.

Kur ir kaip gauti gerą 
advokatą, yra dalykas pa
čio asmens, kuris turi būti 
aprūpintas pirm laiko. Jei 
žmogus lauks tol, kol bėda 
jį užklups, tuomet gali bū
ti per vėlu.

Jung. Valstybių advoka
tai yra susiorganizavę į 
Advokatų Sąjungą (Bar 
Association). Kiekvienoje 
valstybėje randąsi Valsty- 

i bes Advokatų Sąjunga. 
Šios advokatų sąjungos 
susideda iš organizuotų 
advokatų, kurie maždaug 
kontroliuoja tuos, kurie 
prie jų sąjungos nepri
klauso. Geriausias būdas 
gauti gerą advokatą yra 
per tą advokatų sąjungą. 
Pirmininkas ar raštinin
kas tokios draugijos gali 

i patarti.
Reikia atsargiai advoka-i 

tą išsirinkti, nes tos profe-! 
sijos pašaliais vra susi
grupavę žmones, kurie nė
ra advokatai. Kartais, ne- 
kurie iš tokių pretenduo
ja į advokatus, ir užsiima 
ta profesija savo naudai. 
Tokie žmonės save pava
dina sutvarkytojais, paieš- 
kotojais, agentais ir pana
šiai. Kita grupė susideda 
iš notarų. Jung. Valstybė
se notaras neturi tos ga-i 
lios, kokią jis turėtų kito-į 

se šalyse. Nevisuomet jis 
žino ir supranta įstaty
mus, ir savo pastangomis 
vietoj pagalbos gali prida
ryti daug žalos. Paieškoto- 

• jas paprastai suranda ad
vokatams darbą ir advo-‘ kią nors sutartį reikia su 

| katai su juo pasidalina advokatu pasitarti. Abel- 
iF
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NORVVOOD BOVVLING PARLORS

OWEN SULLIVAN, Mgr.
Aitemoon and Evening Parties Accommodated

942 Super Highway (Route 1) Norwood, Mass,

Myopia Club Beverage Co.
FRANCIS GERULSKIS, Owner

Grafton Avenue Islington, Mass

<

CHUBET'S MARKET

1208 Washington St., Norwood, Mass

BAKER’S
į DRESS GOODS SHOP

Silks, Cottons, Linens, Domestics — Children’s 
£ Apparel
Ž

ja
611 Washington St Norvvood, Mass

A

NORVVOOD DAIRY LUNCH

VVashington St.. Norwood, Mass.

ELLIS PONO ICE CO. i
Norvvood, Mass,
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Newspapers and Magazines
JOHNP. VVELCH «

1) 
Norvvood Square Norwood, Mass. g

I i

t s ?
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Norfolk Lumber Company

Building and Modernizing Headąuarters

43 Canton St. Stoughton, Mass.

Linksmiausių Šv. Kalėdų

ANTHONY W. GASSON, M. D.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LĖWIS J. OANOVITCH, D. M. O.
i!

• • a a a a

E. W. WIGGINS AIRWAYS, Ine
f! Flying Lessons S2.00P
% Norvvood, Mass.• *

rI>
ė
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g

F. A. Morrill, Ine., Agents
Insurance of Ali Kinds

Bigelow Block, 698 VVashington St., 
Norwood, Mass.

Ž 
•• 
‘‘
d

k. K. NEVIACKAS
Real Estate & Insurance Agent 

1120 VVashington St., Norwood, Mass.

k*“
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ŠIMONI BROS.
FLORISTS

118 Neponset Street, Norwood,Mass. $

Tokiame 
asmuo, kuris 

šios šalies turi pavedęs savo reikalus 
advokatui, turi jam ati
duoti 50 nuošimčių visų 
pinigų, kuriuos jis atgaus, 
ir ieškotojui mažai telie
ka naudos. Jei žmogus ne
gali iš kalno advokatui už
mokėti, yra daug teisingų 
advokatų, kurie sutiks 
gauti mažesnį nei 50 nuo
šimčių atlyginimą.

Jei asmuo turi reikalus 
su advokatu įsivelia kokio
je nors keblioj padėty su 
juo, reikia kreiptis prie 
Advokatų Sąjungos. Ši są
junga turi komitetą vadi
namą Skundų Komitetą, 
kuris tokiais dalykais už-' 
siima.

Neturtingas žmogus, 
kuris neišsigali apmokėti 
advokatui lėšas, gali kreip
tis prie Legal Aid Draugi
jos civiliuose atsitikimuo
se, ir prie viešo apgynėjo 
kriminaliniuose atsitiki
muose. Dauguma advoka
tų sąjungų dabar turi ko
mitetus, kurie tokius rei
kalus aprūpina ir, pasitei
ravus tų sąjungų, galima 
gauti visą informaciją. 
Vieną dalyką reikia atsi- 

i minti, kad advokatas, kuo
met jis advokatu tampa, 

•turi prisiekti, kad jis ne- 
užtęs jokių reikalų, vien- 
tik dėlto, kad jokio užmo- 
kesnio nesama. Taigi bile 
advokatas ir visi geri ad
vokatai yra pasirengę pa
gelbėti žmogui, kuris jų 
pagelbos reikalauja, nežiū
rint ar jie tai gaus atlygi
nimą ar ne.

Gavus gero advokato pa
tarnavimą, reikia juo pro
tingai naudotis.

Prieš perkant namą, 
žmogus turi su advokatu 

; pasitarti. Prieš darant ko- 
i - - ■ ‘ -- .
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738 Washington St.,

TALBOT ALLEYS & BILLARD PARLOR

Norvvood, Mass.

Vv

DUTCHLAND FARM STORE
On Route 1 Norvvood, Mass,

Mrs. May Wilton

VVHITE’S MARKET

494 VVashington St., Norwood, Mass.

FLIS.

Prašome Skaityti

| 
I

FRUITS & VEGETABLES

DREYFUS 8c WHITE

629 & 715 VVashington St., Norvvood, Mass.

-V

OLSON & LEPPER, Ine.
Chevrolet Sales & Service

519 VVashington St. Norwood, Mass.

* - *_• — - ~ ~

••

DR.J.THOS. H. H. O’TOOLE, M. D

Pasiilgusiems gerų lietuviškų 
knygų Skaitomo Komisija — 
Lithuanian Book-of-the-Month 
Club šiuomi siūlo Petro Rusec-< : f * <
ko knygą “Išniekintos Vėlia
vos’’. Tie, kurie šį pasiūlymą 
priims nesigailės.

“Išniekintos Vėliavos” yra 
rinkinys trumpų apysakų iš Į 
spaudos uždraudimo laikų. Ne
vienas iš senesnių mūsų tarpe! 
dar dabar gali papasakoti šiur
pulingų įvykių iš tų juodųjų 
mūsų tautos dienų, bet taip: 
vaizdžiai ir tiek įvairių nuoty
kių, gali mums paberti begalo 
gabi plunksna, tik toks rašyto
ms, kaip Petras Ruseckas. Jis 

pilnai persiėmęs tais “Kry
žiaus Keliais”, kuriuos lietuviai 
buvo priversti eiti ir nors visos 
smulkmenos šiose apysakose y-< . • • 
ra sukurta autoriaus vaizduo
tėj, visi įvykiai be abejo turi 
storinio pamato. Kad ne vieno! 

knygnešio namus rusai kers- b 
tingai sudegino nėra tai netie- 
’,a. Kad lietuviai turėjo būt at
sargūs visur ir visuomet tai ir- 
’i nepredėjimas.

šios visos kovos su rusais, 
•etuviškas sumanumas, pirmų
jų vadų nepaprastai sunki dar
bo dirva pačioje liaudyje, ne
senas keršto aktas atliktas 
prieš tautos skriaudėjus, šie ir 
daug kitų panašių dalykų yra 
aprašyta šioje knygoje. Šią 
knygą su pamėgimu skaitys ir 
jaunimas ir senesnieji.

Kaip ją įgyti? Kaip buvo ank
sčiau pranešta, Lithuanian 
Book-of-the-Month Club yra lie
tuviškų knygų skaitytojų rate
lis, kurs partraukia iš Lietuvos 
pačias geriausias, įdomiausias 
knygas. Prisirašyti prie šio ra
telio galima labai lengvai, užsi
sakant Komisijos rekomenduo
jamą knygą. Pavyzdžiui, pora 
mėnesių atgal daugelis įsigijo 
Putino “Krizė”. Tuo pačiu jie 
skaitosi nariais šio skaitytojų 
ratelio, kurs ieško pasigėrėji
mo lietuviškuose raštuose.

Kad įsigyti dabar Komisijos 
užtvirtintą knygą, “Išniekintos 
Vėliavos” ir tuomi užsirezer
vuoti ne vieną valandą malo
naus skaitymo ilgais žiemos va
karais, reikia tik pasiųsti 50

' centų, išrašant čekį ar Moriey 
' Orderį vardan Lithuanian 

Book-of-the-Month Club, 129 
! West 88th Street, New York 
! City, New York. Šis užsakymas 
! bus kūogreičiausiai išsiųstas 
■ Kaunan, ir knygoms už kelių 
, savaičių pasiekus Ameriką, jos 
i bus išsiuntinėta Visiems įsira- 
i šiušiems.
! Norint pasinaudoti šia proga 
! kviečiame neatidėliojant siųsti 
’ užsakymą.

Skaitymo Komisija.

PATAPK AMERI- 
KOS PILIEČIU

Kalėdoms Puikiausia Dovana
Kalėdų atmintiniausia dova
na — ROYAL Portable rašo

moji mašinėlė.
Ją galite įsigyti labai priei- 

k narna kaina ir lengvais išsi- 
mokėjimais.
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DARBININKAS
į 366W.Broadwav, So. Bosfon, Mass.

Tel. ŠOU 2680
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WHITTEMORE Ine

269 Lenox St., Norvvood, Mass
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ARTHUR J. FOREST 
Petroleum Products 

Gas — Fuel and Range Oil 
Norvvood, Mass.

NALBONI PACKAGE STORE

860 Washington SU Norwotx», Mass

■ A r^=

Orent Brothers Ine.I
ji
i‘ 665—667—669 VVashington St,, Norwood, Mass.
U?

Clothing for the Entire Family

$

f-

iL^_________________

| UNITED COOPERATIVE SOCIETY į!
Č Meat, Groceries, Fish, Vegetables. Milk and Cream from our Dairy j • 

*; 47 Savin Avė. Norwood, Mats. < [

VVashington St. Norwood, Mass. !■

Manant apsigyventi A 
menkoje, reikėtų kiekvie 
įam patapti Amerikos pi 
'iečių. Daugelyje ištaigi 
zra griežtai reikalaujama 
:ad kiekvienas darbinin 
cas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbe 
Sotintieji išsiimti pilietiš 
tas popieras, nusipirkit< 
cnygutę “Pilietybes kate 
cizmas”. kuri pildės. Jum; 
atfti Airierikos piliečiu 

Jos kaina 25c.

Buy Shares in the
NORVVOOD CO-OPERATIVE BANK

Norvvood, Mass

Įk » ■ . j,

Norvvood, Mass.

EDVVARD V. WARAB0W
FUNERAL DIRECTOR & EMBALMER

, Norvvood, Mass Brockton, Mass.

Norwo0<l Furnitute Co

Complete Furnishings for the Home

Wm. D. HUNTOON CO
Plumbing & Heating

48 Day St., Norvvood, Mass.

DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
Moterims, Vyrams ir Vaikams

F. SARAPS
1 128 Washington St., Norwood, Mass.



Antradteate, Gruodžio 19,1939

Lietuvos Eitos Žinios
(Kaunas, 1939. XI. 2 J. P.)

Lietuvos kariuomenės į- 
žengimo į Vilnių momen
tus visa eilė dailininkų 
piešia meniniais paveiks
lais. Netrukus tokių pa
veikslų žada nupiešti daili
ninkai kauniškis Petravi
čius ir vilniškis vienas me
nininkas.

ri turėti Vidaus Reikalų 
ministerijos leidimus.

Nuo pačios pirmosios pe
rėmimo dienos Vilniuje 
buvo įsteigta keli maitini
mo punktai neturtingie
siems. Karių virtuvėse ga
minami valgiai neturtin
giesiems dalinami nemo
kamai. Kasdien tokių pie
tų išduodama po 25,000.Nuo spalių 30 d. Vilniuj tų išduodama po 25,000. 

jau pradėjo veikti pašto ir; šelptinų žmonių Vilniuje 
telefono bei telegrafo su- pasirodo yra labai daug, 
sisiekimas. Pirmąją dieną todėl kiekviena auka vil- 
paštas Vilniuje buvo išne- mečiams šelpti yra labai 
žiojamas jau du kartu. Tą! brangi. Aukos gausiai te- 
pačią dieną pradėjo veikti beplaukia, 
ir visa eilė pašto įstaigų daugiau ir ilgesnį laiką. 
Vilniaus krašte. -------------

Jų laukiama

Pradedami plento iš Vil
niaus į Panerius tiesimo 
darbai. Tas plentas jungs 
Vilnių su Kaunu. Bus 
grindžiama Katedros aikš
tė. Įrengiama akmens ta- 
šykla plentams remontuo
ti, be to bus tęsiama hidro
elektrinės stoties statyba 
ir statomi pašto rūmai, li
goninė ir šaldytuvai. Pa
lengvinti dirbantiems įsi
gyti maisto produktų, jie 
bus pristatomi į darbo vie
tas ir duodami įskaitant į 
atlyginimą. Darbo vietose 
darbininkai gaus tvirtai 
nustatytomis nebrangio
mis kainomis duonos, svie
sto, mėsos, cukraus, drus
kos, tabako, degtukų ir kt. 
Viešieji darbai pradedami 
jau nuo lapkričio 2 d.

Vidaus Reikalų Ministe
rijos statybos ir sauskelių 

su
Įvedus reguliarų trauki

niais susisiekimą su Vii- inspekcija su Vilniaus 
niurni, kasdien ten vyksta1 miesto savivaldybe susita- 
labai daug keleivių. Kol rė tuojau pradėti eilę vie
kas vykstantieji į Vilnių iri šųjų darbų, kad darbinin- 
iš Vilniaus grįžtantieji tu-1 kai turėtų iš ko gyventi.

BROCKTON, MASS
•'

Į*
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SAVE FOR SECl R f TY \VITH

IRITYi
» FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION of Brockton

40 LEG1ON PARKU A Y BROCKTON 4491

a

Seasons Greetings
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Brockton, Mass. I

Seasons Greetings
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A. RAUTENBERG & SON

4

Montello, Mass.

j 228 rankraščius, 6000 to
mų perijodikos, per 4000

Suvargin- 
teikti

i!

likvidavo ir 
perduoti 

Dabar visame 
krašte prasidėjo 

gyvenimas ir

Vilnius — Lenkų 1938 
metų statistikos duomeni- 

! mis, pernai Vilniuje ėjo 
116 perijodinių leidinių

čiame į talką ir bendrąjį 
darbą visus žmones be ti- 

. kybinio, tautinio ir sociali
nio skirtumo”.

DARBTNTNRAR

VARD B. LEAVITT

DR. JOSEPH PHANEUF

Wilbur, Gen. Mgr.
Brockton, Mass.

.. modifiedh .

I AVON SOLE COMPANY

I

Paskutinėmis savaitė
mis Vilniuje buvo nepa
prastai daug plėšimų ir va
gysčių. Dar mūsų kariuo
menei tebeįeinant, mieste 
pasitaikė nemažai vagys
čių. Vilniaus policijai nuo 
pirmos dienos griebusis e- 
nergingo darbo, buvo su
laikyta eilė nusikaltėlių ir 
vagysčių skaičius žymiai 
sumažėjo. Taip pat pradė
ta tvarkyti maisto parda
vimą, kuriame rasta daug 
spekuliacijos reiškinių.

Finansų Ministerijoje 
sudaromi planai Vilniaus 
ir Vilniaus srities pramo
nei atnaujinti. Kaikurios į- 
monės galės jau neužilgo 
darbą pradėti ir duoti dar
bo nemažam skaičiui dar
bininkų, kurie bus imami 
tik iš vietinių žmonių. Ne
mažo skaičiaus įmonių 
mašinos rastos netvarko
je, o ir žaliavų tuo tarpu 
trūksta, kurių teks prista
tyti.

Kaunas
tiems vilniečiams 
medicinos agalbą ir gydy
mą Karo Sanitarijos Val
dyba suorganizavo tris 
skrajojamus sanitarinius
būrius, kurie ten, išsivežę i 
daug medikamentų ir skie- 
pų prieš epidemijas, žada 
P?sj.likti-. M susitvykys i ^kistščių)? jį* tarįį 16 
vietine civiline sveikatos dlenrašfilų. 17 savaitraš- 
tarnyba. 34 mėnesiniai ir kt.

Knygų 1938 m. knygų bu
vo išleista 529. — Bibliote- 

1 kų 1938 m. Vilniuj buvo 40, • 
kur su 1’066.599 tomais knygų, |

- 6 viešosios bibliotekos, 24 , 
organizacijų bibliotekos, 5 

mė pergj7ėnę retai istori- valdinių įstaigų ir 5 moks- 
joje pasitaikančias skau- 1,nu» įstaigų- Vilniaus um- 
džias permainas, kada vii- versiteto biblioteka turintis, nusivylimas, didingu- u aP“ «»;000 tomų kny- 
mas ir pažeminimas taip: g«; ^ętuyių Mokslo Drau- 
greit keisdavosi, kad žmo- 8'1°= biblioteka, nors len- 
nės jau buvo nustoję tikė- kll bu™ v!salP varginama 
tis geresnio rytojaus. Pa- 11 uždarinėjama, turėjo 
galiau atėjo seniai laukta P£ 4^?? 
istorinės teisybės valanda 
JoS laukimas sujungė vi- - 4
sus mūsų krašto ir miesto daIyk« 11 Per 400
gyventojus be tikybos ir 
tautybės skirtumo. — Nuo 
šios dienos pradėkime j 
naują gyvenimą. Lietuva į 
bus mūsų gerovės šaltinis 
ir mūsų geopolitinėse są- į 
lygose vienintelis tikras i 
taikos ir tvarkos pamatas.
— Mūsų numylėtas Vil
nius tampa amžiniems lai- |1 
kams faktinąja Sostine ir - 
tuo pačiu atgauna savo į-j. 
taką visam kraštui ir kai
mynams. Nuo šio L___
mes būsime 
šeimininkai. — Gyvenda
mi džiaugsmingą valandą, 
mes, Vilniaus lietuviai, tie
siame brolišką ranką vi
siems mūsų krašto gyven
tojams. Mes užmirštame 
vakarykščias nuoskaudas 
ir skriaudas ir, žengdami 
per naujojo gyvenimo 
slenksti, nuoširdžiai kvie-

Vilniaus lietuviai paskel
bė Vilniaus krašto gyven
tojams atsišatikimą, L__ 
be kt. sakoma: “Paskuti
nėmis savaitėmis mes esa-

Klaipėda — Šių metų 
statistikos duomenimis, 

į Tilžės miestas turi 58,000 
gyventojų, Klaipėda ir A- 
lenšteinas po 50,000, Ka
raliaučius 368,000, Gumbi
ne 25,000, visa Rytprūsių 

Į provincija 2,496,000 gy
ventojų, su 36,992 ketvir
tainiais kilometrais teri-

laiko 
savo krašto;

Perimant Vilnių įvyko 
tarp sufanatizuoto Vii 
niaus lenkų jaunimo ir žy
dų peštynių, kurias polici 
ja tuojau 
triukšmadariai 
teismui, 
mieste ir 
normalus 
darbas.

CHELSEA BUILDING VVRECKINGCO., INC.

66 Parket St. Tel. 363 Brockton, Mass.

Buvusios lenkų telegra
mų agentūros “Pat” patal
uose steigiamas Lietuvos 
Telegramų Agentūros “El
tos” skyrius.

* M - - ~Amerikiečių aukotas Lie- 
tuvai Laisvės Varpas bus į 
perkeltas į Vilnių, kaip: 
spėjama, prieš ateinančio i 
Vasario 16 d.

SAMPSON
A complete funeral 

“Within the means of all ’
309 Main St. Phone 399 Brockton, Mass.

14 Summer St., Phone 943 Bridgewater, Mass.

Jonės 8č Vining Lašt Co

Montello, Mass

ž KNAPP BROS. MFG. CO 

ž
i:
N

Compliments of

MONTELLO HEEL CO.

Emerson Avenue Brockton, Mass
Vų

Woodard& Wright Lašt Co

Finansų Miriistėrio įsa
kymu ligi šio gruodžio 1 d. 
Vilniuje nustatytas zlbto 
kursas: 1 zlotas lygus 50 
centų; išsikeisti leidžiama 
turintiems pasą ligi 100 
žiotų, kitiems ligi 50 zlotų.

Vilnius — Miestui grįžus 
prie Lietuvos, kavinėse or
kestrai pradėjo groti lietu
višką muziką. Pardavėjai 
pasirodo žymia dalimi te
bemoką lietuviškai, tik sa
kosi per 19 metų nebeturė
ję galimybės kalbėti, tai 
daugelis primiršę.

54 Freight St., Brockton, Mass.

EDVVARD V. WARABOW
Funeral Director 
Montello. Mass.

Linksmų Kalėdų Švenčių

E. Bridgevater, Mass
» • —* - - ■—*- —

s
DR. J. KVARACEUS <

688 No- Main St., Brockton, Mass. 5 688 No Mam St. Brockton. Mass.I
•--------—

WIND INNERSOLE&COUNTER CO„ Ine. i
i15 Rutland Sq., Brockton, Mass.

Merry Christmas
i 221 Main St. Brockton, Mass. Į?

f
A
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I
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I
(Narys Fėdėral Insurance Corporation)

I
34 School St. Brockton, Mass.

į
*

k

Kaunas — Lietuvių kny
gų leidyklos aukoja dide
lius kiekius lietuviškų 
knygų Vilniui. “Dirvos” 
b-vė aukojo knygų už 10, 
000 litų, Šv. Kazimiero Dr- 
ja — 5,000 egzempliorių,1 
kaikurios mokyklos ir pri
vatūs asmenys aukoja i 
šimtais tomų. Aukos kny-; 
gomis ir daiktais gausėja 
kiekvieną dieną.

“Sodybos” b-vė jau eks
portavo 52 vagonus lietu
viškų obuolių ir tariasi su 
Užsienių firmomis dėl di
desnių kontingentų. “So
dyba” įsteigė savo skyrių 
Vilniuj ir pradeda supirki
nėti obuolius Vilniaus kra
šte.

Brockton, Mass

Brockton Gas Light Company

Season’s Greetings

TAUNTON lumbėr co

Z1



DARBININKAS

k

SA

COLONIAL DINER

(Frank and Pete)

YANKEE MANUFACTURING CO.i

DR. JOCOY

Dentist

932 North Montello St

134 Main St.. Brockton Mass.

BARBOUR MILLS STORE!

281

d. ketvirtadie 
Rapids lietu

The Niaster
Furnace Man

»! 
it

i', 
it

Johnson - Sweeney Co.
108 Main St., Brockton 
BROCKTON, MASS.

I
i

pijai;
Vasario 7

Prof. K. Pakšto Prakalbų 
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.

Choose your own assort- 
m e n t... h a v e t h e m 
packed, at no extra cost, 
in the new Inter\voven 
Chrictmas Gift Box.

Boston, Mass.

it 
it 
it 
it

HOOKER BROS
Ice Cream — Wholesale and Retail

Holbrook, Mass.

‘Ii

1

Iremkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 
„ SKELBIMAIS REMIA “DARBININKĄ".d. trečiadienį 

Rotary klū-^.^7
i it 
it 
į! 
it 
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Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams:

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams:

Vasario 11 d. sekmadie-

Antradienis. Gruodžio 19. 1939

Sis Tas Apie Tylųjį Afrikos Siaubu
Įtikėtini Ir Neįtikėtini Pasakojimai Apie Gyvates

(XX) Kai pradedama pa- kartą nepataikęs, nes gv- 
sakoti apie gyvates, tuoj vate staigiai mesdavo gal- 
prasikiša tokių stačiai ne- vą į šoną ir tuo būdu žai- 
įtikėtinų dalykų, jog sun- biškai išvengdavo taiklaus 
ku susigaudyti, kur teisy- šūvio, farmeriui neprikiša- 
bė ir kur miklaus liežuvio 
išdaigos. Ir tikrai. Kartais 
gyvačių pasaulyje sutin
kame nuotykių, atrodan
čių lyg fantazija, o tačiau 
tai yra gryna teisybė. Kai 
kuris Ugandos farmeris 
pasakoja, kaip jį dešimties nemėgsta ir negeria, išsky- 
metrų ilgumo pitonas už- rus prijaukintas, ir tuo bū- 
hipnotizavo. 
nė pajudėti. Ir kai kitas mai. kaip gyvatės 
misteris tikina aštuonius išsimelžia karves...
šūvius į kobrą šovęs ir nė Gal būt. skaitytojai šyp-

ma. jog jis buvo išgėręs 
perdaug degtinės, o pagi
riamas kobros sumanumas 
ir greita orientacija. Kiti 
tvirtina, kad gyvatę gali
ma prisivilioti pienu, nors 
gyvatės paprastai pieno

jog negalėjo du išsilukštena pasakoji-

BROCKTON. MASS

WM. H. BASSETT CO

pačios

Pontiac — La Šalie — Chevrolet — Oldsmobile

1782 Main Street Phone 3000 Brockton. Mass

231 Main Street Phone700 Bridgevvater. Mass

COMPLIMENTS OF A FRIEND

BROCKTON MALT PRODUCTSCO.
Wines — Beer — Liąuor

24 E. Elm St.. Brockton. Mass
V,

’sosi ir nenorės tikėti ir že
miau surašytiems keliems 
vaizdeliams, kuriuos papa
sakojo ne kas kitas, kaip 
Fitz Simonsas, žymusis 
Afrikos zoologas.

Jam kartą pavyko aptik
ti dvigalvę gyvatę. Tai nė- 

ira koks ypatingai retas at
sitikimas. dažniau pasitai
kąs. kaip dvigalvis veršis. 
Kas įdomu — abi gyvatės 
galvos dėl grobio kartais 
susipeša, nors auka eina į 
vieną pilvą. Aišku, tokios 
tarpusavio grumtynės į- 
domios. bet dar įdomiau, 
kad kobros mėgsta vištos 
kiaušinius, kuriuos pačios 
ir gana sumaniai pasiva
gia. Fitz Simonsas pasako
ja apie vieną misijonierių. 
labai taupų ir pusryčiams 
mėgstantį šviežius kiauši
nius. Galima įsivaizduoti, 
kaip misijonierius nustebo, 
kai kartą kobros išvogė 
dar iš po tupinčios 1 
kiaušinius. Kitą kartą mi- kad baltojo rankoje laiky- 
sijonierius nutarė pasisku
binti ir greičiau, nei kobra, 
kiaušinius pasiimti. Atė-

i*

?

?
’ *

(ji ve H i m
His Favorite

GIFT

AGENTS — SINCLAIR REFINING CO.
Authorized Distributors

Electroi and Ray — Fully Automatic Oil Burners

ELECTMl-

Wolverine Oil Company
EVERETT L. WOLFE. Mgr.

g 39 Freight St., Tel. 3900-5523-W į
BROCKTON. MASS. -i

xx>

jęs rado gyvatę netoli liz
do. Kiaušinių nebuvo. Kas 
daryti ? Misijonierius įpy
ko. stvėrė kobrą už galvos, 
išsiėmė peilį ir. perplovęs 
vidurius, išsiėmė keturius 
pavogtuosius kiaušinius. 
Pusryčių būtinas patieka
las buvo išgelbėtas!

Vienas farmeris sumanė 
išsikasti šulinį. Buvo gana 
giliai įsirausta į žemę, bet 
vandens nesimatė. Du juo
daodžiai ir du baltieji dar
bininkai jau manė mesti 
darbą, bet vis dėlto sumanė 
dar kartą nusileisti į gilu
mą ir patyrinėti. Vienas 
baltasis įsėdo į pintinę ir 
pradėjo leistis žemyn. Pra- Y 
slinkus 10 minučių, viršuj 
likę negrai, negaudami jo- 
gio ženklo, pradėjo neri
mauti. Kitas baltasis su
šuko. klausdamas, kas nu
tiko. Jokio atsakymo. Tada 
nusileido antrasis darbi- . 

vištos ninkas. Negras pastebėjo,

'. . . . . . . . . . . . . .  I

Ir vėl jokio i 
iš nusileidusiųjų. Ta- 
‘mnric niiforn natc

ta žvakė po kiek laiko už
geso. Jis šūktelėjo, bet nie
kas neatsiliepė. Pasilikę 
viršuj nuskubėjo į fermą 
ir klausė, kas daryti. Atbė
go fermeris. 1 
garso iš 
da fermeris nutarė pats 
leistis į šulinį. įsakęs, kad 
negrai pintinę sulaikytų

STAR Banner
Murohv’s Pale Ale

£ /

Prize La^ero

no. Fermeris į vieną ranką 
pasiėmė deglą, į kitą — re- j 

ivolverį ir pradėjo leistis, 
žemyn. Pasiekęs nustatytą! u ąukegano 
normą, fermeris pamatė 
siaubingą vaizdą. Abu dar
bininkai sėdėjo ant žemės 
ir buvo negyvi. Netoli jis 
pastebėjo juodą mambą, 
kuri buvo jų mirties prie
žastis. Tačiau ir mamba 

j negyveno. Jos galva buvo 
sutriuškinta, o šulinio sie
nos gausiai apšlakstytos nį Rochesterio lietuviams;

> Vasario 15 d. ketvirta- 
neturėdamas dienį Newarko lietuviams; 

jokio ginklo, stvėrė mam- į Vasario 16 d. penktadie- 
bą nuogomis rankomis ir nį Brooklyno lietuviams: 
daužė jos galvą į sieną, kol, Vasario 18 d. sekmadienį 
biaurybė nusibaigė, tr:-1------
dėlto ir darbininkas neiš-;
vengė mirties, nes mamba 
buvo spėjusi jį įkąsti. Pa
kanka nedidelio jos nuodų 
kiekio, ir žmogus momen
taliai apleidžia pasaulį.

Dar viena istorija. Vien
gungis fermeris mėgo ka
narėlę. kurią labai rūpes
tingai prižiūrėdavo. Kar
tą jis įprastu laiku norėjo 
paukščiuką palesinti. Deja, 

j kanarėlės nebuvo, o jos 
vietoje narvelyje buvo di
delė gyvatė. Surijusi pauk- 

' ščiuką, gyvatė nespėjo iš 
■ narvelio išsikapstyti ir pa
siliko kanarėlės vietoje. 
Tačiau giedoti, gaila, gy
vatė nemokėjo.

Už gyvates institutai ge
rai moka. Už pitono metrą 
duoda du svarus. Neblogas 

r* biznis, tik nepratusiems 
■ nemalonus ir pavojingas, 

galįs suteikti daug netikė
tumų ir painiavų. Bet 
priešnuodžių reikalinga, o, 
be to, gyvatės nuodai gydo 
ir nuo kai kuriu ligų.

J. k. č.

bui;
Vasario 8 

nį Grand 
viams;

Į

Buteliuose, Stikluose 
ir Kenuose

i?

i!

i

STAR BREWING CO.I
r!
•! 
i!

LA

Avon & Brockton. Mass.

LA

i

l

krauju. Tikriausiai vienas 
darbininkų.

No. Abington. Mass

Vis Philadelphijos lietuviams:
Vasario 21 d. trečiadieni 

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-. 
jter Mass. Šiuo adresu pra- 
išoma į jį kreiptis.

i

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus Prof. K. Pakšto 
prakalbos vasario mėn. 
numatomos sekamuose 
miestuose:

Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

Vasario 6 d. antradienį 
Waukegano lietuvių para-

i!
it
I TARLOW BROTHERS CO
»'t
i!

7't
i; 167 Centre St., Brockton, Mass
it
it

Mes kviečiame Jus atsilankyti Į mūsų dirbtu
vės krautuvę, kurios yra savininkai Barbour Mills, 
Montello, Mass. Mūsų dirbtuvės kainos sutaupys 
daug dolerių, perkant ©verkautus, siūtus, dreses, 
skirts, skisiutus dėl berniukų ir mergaičių, vilno
nius blankietus. Hayvvard kojines, svederius, 
camel hair kautus ir jackets, kurie galima pirkti 
kaipo Kalėdų dovana. Taipgi, mes turime keletą 
moteriškų drabužių likusių iš pereito sezono, ku
riuos parduodame labai sumažintomis kainomis a- 
patinėje krautuvėje. Kodėl neateiti ir pamatyti 
vieną iš puikiausių mūsų dirbtuvės krautuvių, 
Naujoje Anglijoje. Apsimokėtų Jums atsilankyti 
Kalėdų pirkinių proga. Mūsų vieta randasi pačioje 
dirbtuvėje, kur yra daug vietos parkinti karams.
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Season’s Greetings
JONĖS & VINING LAŠT CO.

Montello, Mass.

p •iojjp**" •**" —* *' «**1,1 * •*g^gr~ 4

i! BROCKTON WALL PAPER & PAINT CO.
| 42 School St. OPP. City Hali Brockton, Mass. | 
L

Brockton, Massachusetts

Į! 370 N. Montello St., Brockton, Mass 
i'.
(■4

♦!------------i
? BARBOUR WELT COMPANY J
i*v
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iį Most Complete Line of Foreign & Domestic 
?. Liąuors & Wines

d Catalano Wine&Liquor Store
Call for Įjelivery

***' -yK’jrr , . . • • •
86 Centre St., Tel. 5306 Brockton, Mass.

Linksmų Šv. Kalėdų

Atty. Elmer Egan

DIAMOND SHOE COMPANY

Montello, Mass

Keith O:1 Corporation
Gasoline-Fuel Oils — Range Oil 

Lubricants — Oil Burner Service 
Distributors of — Quiet May Oil Burners

74 Plain St.. Brockton, Mass. Tel. 5675
£

Dievo darbas Jėzaus Kri
staus asmenyje žmogų pri
verčia pasirinkti arba Die
vą arba šėtoną. Naujiena a- 
pie Dievo meilę, kuri vi
siems matoma Golgotos 
kalne, tačiau ne visiems 
tesuprantama. Ji gali būti 
žmogaus priimama arba 
atmetama. Kas tiki, tampa 
naujuoju žmogumi. Per 
krikštą miršta su Kristu
mi ir amžiaus gauna nau
ją gyvenimą, kurį vis iš 
naujo stiprina Viešpaties 
kūnas ir kraujas. Jame 
gyvena Šventoji Dvasia ir 
jam atidengia Dievo gel
mes. Nuo to laiko tik vie- vo meilėje.

v •

nas Dievas turi būti žmo
gaus gyvenimo centras. 
Kasdieninis gyvenimas tu
ri stovėti apsireiškusio 
Dievo akivaizdoje. Ne nau
da ir nuostolis turi valdyti 
žmogų, bet tik apsireišku
si Dievo valia. Taip klus
nus krikščionis laimi nau
ją viltį, ne apgaulingą pa
saulio viltį, bet begalinę 
amžinojo tobulumo viltį. 
Dievas myli žmones (tai 
aiškiai liudija kryžius): 
kada nors išnyks visi trū
kumai, visi netobulumai ir 
bus rasta amžina ramybė 
ir amžinas gyvenimas Die-

Tikėjimas

tingos, jos nėra be įrody
mų. Jei žmogus nenori, tai 
nieko ir nemato, bet kas 
turi gerą valią, gali įžvelg
ti į tikėjimo gelmes, iki 
šiol nematytas, ir dar dau
giau suprasti. Reikia tikėti 
krikščioniškai naujienai. 
Žmogus gali pasirinkti. Jis 
turi save rankoje, arba ge
riau: jis gali apsispręsti už 
Dievą arba prieš. Tai mįs
linga. Bet tik teisingai ap
sisprendęs žmogus yra ver
tingas. Be gero apsispren
dimo pasaulis jam bus vi
siškai neišsprendžiama 
mįslė. Kartą žmogus išgir
dęs apie Jėzų, Evangeliją 
apie nukryžiuotąjį ir prisi
kėlusį Kristų, turi apsi
spręsti. Jėzaus asmuo ir

— — “ — V • W 

Dievo dalykai šiame pa
saulyje vyksta labai neaiš
kiai, paslaptingai. Nuosta
bu, kad Jėzus taip vargin
gai gyveno, kad buvo nu
kryžiuotas, kad jo moki
niai taip sunkiai į jį įtikėjo, 
kad Evangelija buvo skel
biama paprastiems žmo
nėms, bet ne “išminčiams 
bei gudriesiems”, kad silp
ni apaštalai po Sekminių 
visai nelauktai tapo tikėji
mo kankiniais, kad sudužo 
pasaulio išmintis, kur tik 
pasirodė Evangelija. Taip 
galėtume tęsti ir tęsti.

Reikia pasakyti, kad 
krikščionybės tiesos nėra 
taip aiškios, kaip matema
tikos dėsniai, nėra taip į- 
žiūrimos, kaip bandymų 
išdavos, bet nėra ir nepro- mokslas išsprendžia žmo-

■» >

gaus likimą, nes Jėzus tik
rai yra “daugeliui žūti ir 
prisikelti Izraelyje”. Die
vas ištiesė pasauliui ranką 
susitaikyti, bet žmogus ga
li ją priimti ar atstumti. 
Taip, nelengva yra tikėti, 
be Dievo pagalbos visai ne
įmanoma. Dangiškasis Tė
vas turi žmogui apreikšti, 
kas yra Jėzus, panašiai, 
kaip kad atsitiko šv. Petrui 
Pilypo Cezarėjoje. Tai ne
priklauso nuo mūsų norė
jimo, bet nuo Dievo pasi
gailėjimo, ir krikščioniui 
reikia nepamiršti, kad yra 
išgelbėtas malone ir tikė
jimu, t. y., Dievo dovano
mis, bet ne savo jėgomis. 
Retas žmogus neturi neti
kėjimo pagundų. Tačiau 
Dievas teikiasi vis iš naujo 
“padėti netikinčiajam”. Ti
kėjimas arba netikėjimas 
yra pilni apsisprendimai. 
Apsisprendimas 
mis pajėgomis, 
padalinimo 
Kiekvienas 
vjęna. mintis 
teisiama. Vi:- 
sakyta N? Uja jame ■ 
mente, kad žm-. .gus 
varžomas naujo : I.-!; 
Jėzaus Kristaus įsurt no 
kad tikėjimas turi apsi
reikšti visu rimtumu kas
dieniniame gyvenime, kad 
tikėjimas de darbų yra mi
ręs tikėjimas. Tai patvirti
na šv. Jokūbas. “Tikėjimo 
be darbų” entuziazmas nė
ra krikščioniškas. Krikš
čioniui reikia nuolat “bu
dėti ir melstis”, reikia “su 
baime ir drebėjimu” užsi
tikrinti išganymą, nes ki
taip gali žūti.

su viso- 
be jokio 

ar išskyrimo, 
darbas, kiek- 
bns Jėzau 

n r aiškia*

į) **■

į
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| BROCKTON WHOLESALE BEVERAGE Ine.
1u 20 N. Montello St., Brockton, Mass. Tel. 411
N-

1

Montello, Mass.

HATHAVVAY BAKING COMPANY

Brockton, Mass.

BROCKTON
THEATRE

RJLATO
THEATRE

Kalėdų Sveikinimai

NEMASKET TRANSPORTATION CO., INC. 
Cape Cod Motor Line

Boston — Providence — Hyannis

Main Office — Middleboro, West Grove St. Tel. 39-W, 39-R
* -* *-

i?

i!
$
i

CAROLINE — BECKER CO.

Herrod Ave„ Brockton Tel. 2127

E. A. MASEFIELD—ROOFING CONTRACTORS

19 Gardner Avė., Tel. 6909 Brockton, Mass. !;• f“

GILBERT’S PAINT STORE

24 Centre St., Brockton, Mass
įi

DR. A. F. BUDRESKI
į

DR. A. WAITKUS

RAND STUDIO

Commercial and Wedding

153 Main St.. Brockton, Mass.

LA SALLE BEVERAGE CO.
Opp. Winthrop School

E. Main St.. Brockton, Mass

CRYSTAL BOTTLING CO.

Tel. 3245 Brockton, Mass

Edgar's Basement
Vaikams Dovanoms Svederiai

Special assortment of boys warm wmter sweaters. 
Slip on or zipper front styles. Sizes 30 to 36. Ali the 

wanted colors. Many two tones. Buy now for 
Christmas gifts.

704 No. Main St., Brockton, Mass. /
r

676 No. Main St.. Brockton. Mass.

I.S. KIBRICK ;i
Insurance Agent

70 Legion Pkwy., Brockton, Mass. ;j
^F^F

Compliments of £
SYLVIA SWEET SHOPPE . ?

C 
Cor. School and Main Sts. Brockton, Mass. ;įj

G. W. G. GILBERT, O. M. D.

Oentist

Brockton, Mass.

•9

DR VV uLIAM O. OUCY

Srockton, Mass.

134 Main St., Brockton

BROCKTON SAUSAOE MFG.CO.

Krikštas Ir Viešpaties Puota
Tikėjimas rodo kelią pas 

Dievą. Žmogus palenkia 
savo protą ir valią Dievo 
veikimui, ir Dievas jame 
sukuria naujų dalykų, pa
keičia jo vidaus esmę. 
Žmogus, kuris turi regimą 
kūną ir regimai gyvena, 
tampa neregimu per mato
mus sakramentų ženklus, 
neregimu būdu pakeičia
mas į naują žmogų, jame 
pasėjama sėkla naujos, 
dangiškos būtybės.

Tikėjimas prasideda kri
kštu. Jau Jonas Krikštyto
jas krikštijo, ir Jėzus priė
mė jo krikštą. Bet tai buvo 
tik atspindys: Jonas atėjo 
“krikštyti vandenimi, kad 
Jėzus būtų apreikštas Iz
raelyje”. Naujojo gyveni
mo tikrumas, kuris garan
tuoja “įėjimą į Dievo kara
lystę”, gali būti pasiektas 
tik “atgimus iš vandens ir 
Dvasios”. Todėl prisikėlęs 
Kristus įsako: “Eikite tat 
ir mokykite visas tautas, 
krikštydami juos vardan 
Tėvo ir Sūnaus ir Švento
sios Dvasios, ir mokydami 
juos laikyti visa, ką tik es 
jums įsakęs”. Nėra m vi<

» M i f •'
pas 

• ua- 
i jei 9

no kelio, kurs h- ti; 
žmogaus )(*••<■• 
Dievą: < i ; t' ikia 
gal bos, kad žmogus g 
Dievą pasiekti. jRe*k;:< •
viško gyvenimo, kad butų 
galima matyti Dievo gyve
nimą, reikia mirti senajam 
žmogui, kad iš naujo at
gimtų. Žmogui reikia tapti 
“dievišku”, kad galėtų pri
artėti prie Dievo, kaip jam 
yra skirta. Žmogui nepa
kanka tapti panašiu į Kris
tų, bet reikia savo likimą 
sujungti su jo likimu, rei
kia su juo būti nukryžiuo
tam ir mirti. Per krikštą
Žmogus yra su Jėzumi nu-

ęsinys 16-tame pusi.)

n

Einant senu papročiu, nuošir-| 
džiausiai sveikiname Kalėdų šven
čių proga visus savo rėmėjus ir 
klijantus ir linkime linksmiausių 
švenčių. 4

BROCKTON EDISON CO

ATHERTON’S

Atherton Furniture Co

Centre St., Brockton, Mass

BESSE BAKER’S STORE

65 Main St., Brockton, Mass.

ridgewater Workers

Co-op. Assoc., Ine

Bridgewater, Mass.
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(Pradžia 15-tame pusi.) • j 

marinamas, kad Tėvas pri-į 
keltų naujam gyvenimui.’ 
kaip Kristus buvo prikel
tas garbei. Kaip mes pas
laptingu būdu dalyvauja
me Kristaus mirtyje, ly
giai taip pat dalyvaujame 
ir jo prisikėlime. “Jei Dva
sia to, kuris prikėlė iš nu
mirusių Jėzų Kristų, gy
vena jumyse, tai prikėlusis 
iš numirusiųjų Jėzų Kris
tų atgaivins ir jūsų marius 
kūnus dėl gyvenančios ju
myse jo Dvasios... Nes jei 
mes su Kristumi mirėme, 
tikime, kad su juo ir gy
vensime”.

Nereikia manyti,
krikštas tėra vien tuščias 
simbolis. Ne. Per krikštą 
žmogus tik tampa kitu. 
Kas per krikštą yra pradė
ta. toliau palaikoma ir pa
gilinama Viešpaties puo
toje — Eucharistijoje. Kas 
nori eiti pas Dievą, turi ei
ti pas Kristų: “Jei neval
gysite kūno žmogaus Sū
naus ir negersite jo krau
jo, neturėsite savyje gyve
nimo. Kas valgo mano kū
ną ir geria mano l 
tas pasilieka manyje ir aš gaus jėgų išeina 
jame”. katūra.

Krikščionybėje išsipildo 
visas žmonių pageidavi
mas, žmogus čia yra sudie
vinamas. bet ne dėl to. lyg 
žmogus tam turėtų teisę, 
bet dėl to. kad Dievas yra 
be galo gailestingas. Supa-, 
gonėjusi šio pasaulio dva
sia siekia žmogų sudievin
ti kitais būdais, kaip įvai-! 
riais išradimais, naujų pa
slapčių atidengimais. Kiek 
tai pavyko, matome iš šių 
dienų liūdnų padarinių: 
žmogus, prisirišęs prie me
džiagos, paneigęs Dievą ir 

į savo dvasinę pusę, žūva 
nuo tos pat medžiagos, nuo 
savo proto padarinių, kurie 

kad tur^j° ji “sudievinti”, "vi
sagalį bei nemirtingą” pa
daryti. Krikščionybė ne
niekina šio pasaulio daik
tų. tik skiria jiems priklau
somą vietą, prie jų nenri- 
sirišo. bet nuėjo prie Die
vo. Jėzus pasakė, kad krik
ščionybėj žmogus gali su
artėti su Dievu, savęs ne
prarasdamas. Taigi be 
krikščionvbės neįmanomas I w v(joks aukštesnis žmogaus i 

kraują pakilimas. Iš vienų žmo- 
------.... _ kari-

I

i

Naujas Centras
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Tai ji! Tai ji — mirtis!
“Jeronymai, mirtis!” pa

šoka nuo žemės kareivis E- 
milijus. Jo išverstose aky- 

ise matytis siaubas. Jo kū
nu teka kruvinas prakai
tas, suvilgydamas balti
nius ir juos prilipdydamas 
prie kūno... Bet kur dingo 
jo švarkas, naujas, žydras 
švarkas? —

sukaupia paskutines jėgas 
— “Gyventi! Gyventi!” Jis 
raitosi ant smėlio, raitosi 
kaip kirminas — mirtinai 
sužeistas, sieloje kentėda
mas, bijodamas mirties — 
tos beribės tuštumos.

Vakare jį rado — nebe
gyvą kareivį Emilijų. Jau
nas, gražus jo veidas buvo 
baisiai iškreiptas, nebepa
žįstamas.

Tą naktį iš dangaus nu
krito viena žvaigždelė ir 
ieškojo vargšės, paklydu
sios sielos...

Kaip liūdna mirti be Die
vo! N. H. “Ž. P.”

šis milžiniškas veržimasis! 
mirs tik su paskutiniu A- 
domo sūnumi. Poetai ne
nuvargsta. apdainuodami 
žmogaus didybę, pasaulio 
išminčiai garbina jo valios, 
jėgą, menininkai piešia jo 
didvyrišką veidą. Bet kas 
išreikš tikrąją neapgaulin- 
gą žmogaus didybę? — 

i Taip galvoja žmogus apie 
save. Bet Naujasis Testa
mentas pirmiausiai kalba 
apie Dievą, paskiausiai tik 
apie žmogų. Ir apie žmogų 
kalbėdamas, galvoja apie 
Dievą bei jo didybę. Žmo
gui atrasti save nėra kito 
kelio: kai randa Dievą,' 

i randa ir save. Žmogus nėra 
savy uždarytas, nėra ats
kiras. nuo kitų nepriklau-' 

ssąs pasaulis, bet yra nu-' 
: kreiptas į Dievą. Tiesa.' 
žmogus yra didis tvarinys.■ 
Bet yra melagystė ir apsi
gavimas. kai žmogus klau
piasi prieš didybę, neprisi
mindamas savo visagalio 
Tvėrėjo. Jėzus priešinosi 
sugedusiam žmogaus šir
dies veržimuisi, skelbė ne 
žmogaus, bet Dievo kara
lystę. Svarbu jam buvo 
žmogaus santykių palaiky
mas su Dievu, jį reikia my
lėti "visa širdimi, visa sie
la. visu protu”, reikia ieš
koti "pirmiausia Dievo ka
ralystės ir jo teisybės”, 
reikia tikėti, kad jam “visa 

I reikia atiduoti”. Kas nori 
; priklausyti prie būsimos 
Dievo karalystės turi pri
imti be išimčių Dievo ulti
matumą. t. y. save palikti,. ’ 
Dievą pastatyti savo gy-

i venimo centru, nusilenkti • 
prieš Dievo begalinį ma • 1 
jestotą. Prie to priklauso 

į Dievo Pasiuntinio balso 
klausymas, atsivertimas, 
atgailavimas, iš pagrindų 
atsinaujinimas. atgimi
mas. Dievas savo ultimatu
mu nenori, kad mes kan- 
kindamiesi vykdytume Jo 

! įsakymus, bet kad atvers- 
’ tume savo širdį. Dėl to Jė-
• žus myli nusidėjėlius ir 
; sergančius, nes jie patyrė, 
; kad žmogus iš savęs nieko 
į negali, kad yra pavojuje, 
’ kad yra sužeidžiamas tiek 
! jo kūnas, tiek siela. Jėzus 
.’ giria šio pasaulio paniekin-
• tuosius, prispaustuosius, 
; liūdinčius. švelniuosius, 
; gailestinguosius, persekio- 
i jamus. nes jiems Dievas 
< pirmiausia išpildys savo 
į pažadus: jie nėra taip pri- 
! sirišę prie šio pasaulio, to-
• dėl turės tą laisvę, kurios 

visiškai neturi šio pasau
lio, vaikai. Nes sveikas 
žmogus, šio pasaulio galiū
nas žmogus, kuriam viskas 
sekasi, sunkiau atvers šir
dį Dievo pasauliui, sunkiau 
išgirs Dievo šaukimą ir ne
bus taip klusnus, kaip ne
laimingas kenčiantis, visų 
atstumtas žmogus. Jėzus 
daugiau nieko nemokė, 
kaip tik priimti Dievo va
lią ir ją sekti. Kas nenusi
žemina tas skursta, toks 
žmogus menkai tepažįsta 
Dievą. Juo aiškiau kas pa
žįsta Dievą, juo Dievas di
desnis žmogui atrodo, juo 
labiau žmogus pripažįsta 
savo menkumą. į nieką pa
našumą. Nusižeminimas 
prieš Dievą yra sielos kil
numo matas. Vaikiškas iš
didumas, įžūlumas yra sie
los aklumas. Kadangi žmo
gus laisvai save gali apa
kinti. todėl nemato Dievo. 
Reikia klusniai priimti Jė
zaus mokslą, kad rastume

I

Mirtis Be Dievo
“Jeronymai... ei... Jero

nymai, kur esi?... Ar ir tau 
pataikė, Jeronymai?... 
Tark bent žodį... Ar gir
di?”

Sunkiai pakilo sužeistas 
Emilijus. Nuo kaktos per 
įdegusius skruostus varva 
kraujas. Jis teka per kak
lą į atsegtus, suplyšusius 
marškinius. Kur dingo jo 
gražus, naujas švarkas? 
"Jeronymai...?” Bet, Jero
nymas nieko neatsako. Vi- 

! sur tylu. Jau užstojo vidur
dienis, saulė kepina be pa
sigailėjimo.

i O, kad jis žinotų, kur nu- 
; ėjo Jeronymas, tas gera- 
tsis, linksmasis draugas!

"Kad tave velniai nuneš
tų, Jeronymai”, ištarė E- 
milijus ir sukrito vėl ant

natvės pasididžiavimu. E- 
milijus buvo vyriausias.

Emilijus... kareivis Emi
lijus varto akis. Emilijų jį 
šaukdavo motina ir jau-! 
nesnieji broliai. Emilijų jį j 
vadindavo ir draugas Jero
nymas. Taip tų dviejų rei
kėjo jam pasiskirti... Ir iš
sirinko jis Jeronymą. Jero-' 

, nymą, kuris jį išmokė, kad! 
Dievas ir velnias yra vie- 

j nas ir tas pats. Būtent, nie- 
' kas...

“Jeronymai...!” mirtinai 
■sužeistas šaukia Emilijus 
Į— drugio krečiamas — 
pragariškame skausme. 
Jei dabar ateitų mirtis? 
Štai! Štai ji ateina! Štai at
šliaužia tamsūs šešėliai! 

I
žemės. O, kad jis tik gale- 
tų pajudinti dešinę koją!

“Jeronymai! Švarką! 
Švarką! Velne, tu pavogei 
mano švarką! Drauge, grą
žink man švarką! Mirtis a- 
teina...!” Ir dabar pravirk
sta Emilijus, kaip kūdikis. 
Taip jis nenori mirti. Gy
venimas toks gražus! “Mo
čiute! Geroji močiute! Bet 
kas yra mirtis? Tu sakai, 
kad niekas? A, bijau nie
ko, kuomet dabar jį ma
tau...!” Kareivis Emilijus

i

i

I

Kaip toli siekia tavo mo
kėjimas valdyti, taip toli 
eina tavo laisvė.

Ebner Echenbach.

Žmogaus valia, nusilpusi męs žmogus. Jis linksta 
po to. kai nuodėmė prade- tapti savistoviu, atsipalai- 
jo valdyti pasaulį, krypsta duoti nuo Dievo, visuomet 
į save pačią. į tai. kas yra nori savęs išaukštinimui 
tolima nuo Dievo, pamilsta pastatyti Babilono bokštą, 
savąjį Aš. pavirsta į lauki- nori tapti žinomu dėl mil- 
nę valią. Dažnai tvirtina- žiniškų darbų, per aki- 
ma, kad visiškai sau atsi- mirksnį padarytų. Tai pri- 
davęs žmogus yra išsigi- kiaušo žmogaus didybei, ir
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ATMINTINOS DOVANOS-
IŠ AUKSINIŲ DALYKŲ
Iš auksinių dalykų yra atmintiniausios Kalė

dų dovanos, nes jos ilgai tveria ir gražiai atrodo.
Nesuskaitomą daugybę Kalėdoms tinkamų 

dovanų galite gauti ir pasirinkti pas Roland Ket
virtį Krautuvėje, So. Bostone.

1. Dukterei ar sūnui: Prašomoji mašinėlė, plunks
na, laikrodėlis Bulovą - Waltham - Gruen - Hamil- 
ton ar kitokių dalykų.

Motinai: Skalbiamą mašiną, šaldytuvas arba 
sidabriniai peiliai, šakutės ir šaukštai.

Tėvui: Radio. plunksna, elektrikinis skustu
vas ar kitokių dovanų, kaip tai: elektrikinis laikro
dis, kavai perkulatorius, automatiškas toasteris, 
kurie kainuodavo $16.00 dabar parduodame už 
$9.95 ir šimtai kitų gražių Kalėdoms dovanų, gali
te gauti pas mus.£

ROLAND KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay — So. Boston, Mass. 

Tel.SOU 4649
Lietuviai iš toli ir arti atvažiuoja pirkti pas 

Ketvirtį ir visi būna patenkinti. Pabandyk ir Tam
sta!
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Kad pasiutiškai neskaudė- 
tų sužeista galva ir nuga- 
ra!

Pulkininkas taip pat kri
to. Kareivis Emilijus aiš
kiai matė, kaip jis krito. 
Dešimtį metrų priešais jį, 
tik dešimtį metrų. Jei pul
kininkas galėjo kristi, tai 
ką bekalbėti apie paprastą 
kareivį Emilijų... Bet gal 
pulkininkas vėliau pakilo? 
To jis nežino. Jis žino tik, 
kad niekuomet nebeatsi
kels kareivis Emilijus — 
granata sudraskė koją, 
nugarą, galvą ir kaklą...

“Jeronymai...” šaukia jis 
nežmonišku balsu vidur
dienio tyloj. ‘Jeronymai...!’ 
Dabar jį pradeda apimti 
nusivylimas! “Jeronymai, 
velne!” Iš ugnies ištraukė 
jį draugas Jeronimas, už 
rankų nutempė toli, toli — 
iki pat šio gojelio, kur ne
sigirdi paukščių giedojimo. 
Bet dabar Jeronymas kaž 
kur pražuvo. Velnias žino, 
kur jis bėra. Gal nuėjo su 
kitais draugais, gal nusivi- 
jo priešą? O gal pabėgo to- fe 
Ii į kalnus. i

Ak, kaip jis negali pasi- 
judinti...! ‘Dieve...!’ Spiauk, 
Emilijau! Kas ‘Dievą’ išta-i& 
rė, tas turi tris kartus nu- 
sispiauti. Tpfu, trissyk 
tpfu! Emilijus kerta sus- Jfe 
tingusius nagus į karštą VĮ 
smėlį... Jeronymas jam 
kalbėdavo, kad Dievas ir 
velnias yra tas pats. Jei 
jau reikia paminėti vieno 
kurio vardą, tai geriau vel
nio.

“Jeronymai, velne!” 
Kareivis Emilijus staiga 

pradeda verkti. Jis guli 
taip visų apleistas. Jokio 
žmogaus, jokio garso. Tik 
kepinanti kaitra. Jokio 
vandens lašo, jokio vyno 

! lašelio — o sopuliai varsto 
koją, ėda, degina visą kū- Sįk 
ną...

“Jeronymai, tu buvai ge
ras draugas! Bet tikras 
velnias!!!” suklykė Emili
jus. O, kad kas nors pasi
gailėtų... Dieve, koks sopu
lys!...

Spiauk, Emilijau! Spiauk 
greitai! neminėk daugiau 
Dievo! Veln ą, velnią priva
lai minėti, jei nori ką pa
našaus sąlyti!

“Jeronymai... vandens...! 
vandens!” užkimusiu bal
su šaukia Emilijus.

Gražai nuaugęs jaunuo
lis jis buvo! Kaip jį mylėjo

I

I Idiališka Kalėdom Dovana

RRAND NEW G-t RADIO PHONOGRAPH COM- 
RINATION with AUTOMATIC RECORD CKANOER
* Model H-7C8—Built-:.n Beam-a-scope—12-inch Dy- 
napower Speaker — Fe athertouch Tuning Keys— 
Eąuipped for tclevision sound —7 tubes—2 banda — 
Fuil-vision illuminated dial—Tone se’ector— Si Te n t. 
self-starting electr*c motor—Crystal pick-up and tone 
f.rm — Automatic record changer — Plays 10 ana 
12-inch records. Walnut veneer cabinet. Only $99.95

THE LOW PRICE RANGE!
GENERAL ELECTRIC 

yra padariusi puikų, ele
gantišką console radio su 
automatišku phonografu 
ir stalinį modelį su fono
grafo kombinacija.

Jūs negalite rasti geres
nio radio kaip šie. Jie turi 
išimtinai naujus įrengi
mus — jie parsiduoda ne
brangiai. Jų balsas yra 
švelnus ir malonus. Pasi
klausyk!

G RE AT
ADIOS

f'.

vargšė motina — pamaldi, 'L: 
don moteriškė! Septynis Sį 

j Dievą ir tuo pačiu patys vakus buvo pagimdžiusi, 
save. “Ž. P.” Di jauni numirė. Likusieji

J. Grubiiausk^.iP<nki turėjo būti josse-|^

IN

l
Union Electrical Supply Co.

92 High Street Boston, Mass.
Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas

NEW G-E CONSOLE
Model H-625

• Ecuipped with Built-in Bearr.-a-scope 
(no aerial—no ground)—new 12-inch Dyna- 
power Speaker—FeathertouchTuningKeys 
— 2 bands—6 tubes— De luxe fuil-vision 
illuminated dial—Tone Monitor Circuit— 
Automatic volume controL Cabinet in 
beautiful imported Šapeli wood veneer.

ANOTHER
GRANO BU Y!
• B r a n d n e w 
Radio - Phonograph 
Combination — 
Model H-508. 
Equipped with 
Built-in Beam-a- 
scope (no aerial — 
no ground) — Dyna- 
power Speaker—5 
tube Superheterodyne. Plays 
10-inch and 12-inch records. 
Automatic volume control. De 
luxe matched veneer cabinet.

/

V. >2

Su Jūsų 
senu Radio

Ty
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išvalyk

nuvalyk

kur tu,

kam-

grin-

krūtinės. Kaip gera man 
tuomet buvo gyventi! Bet 
šiandien, jau ne. Duok, 
brangusai, Dieduk, kad 
prieš Kalėdas sugrįžtų ma
no mamytė. Pasakyk jai, 
kad aš jos pasiilgstu. Aš 
noriu dar kartą prisiglaus
ti prie jos krūtinės, pabu
čiuoti jos skaistų veidelį. 
Daugiau nieko nebenoriu, 
neprašau; vien tik šios vie
nos man malonės. Sugrą
žink, Dieduk, man mano 
motutę nors vienai dienai 
pasidžiaugti...

Karštos ašaros veržėsi 
mergaitei pro akis ir biro 
ant šaltų grindų. Kaip 
skaudu buvo pamanyti,! 
kad ji negalėjo gyvent 
kaip kiti vaikai, kaip jos 
pusbroliai ir puseserės. Jai 
reikėjo dirbti, kentėti tai, 
ko neužsipelnė. Ir kodėl?

Taip ir užmigo Alicija, 
visų šių minčių nukamuo
ta. Jos miegas buvo gilus, 
nuvargusios mergaitės, 
miegas. Bet neilgai jai te
ko ilsėtis. Vos išmušė pen
kta valanda, jaunutė turė
jo keltis ruošti tėvui pus
ryčius ir sudėti į pundą 
pietus.

Rytais tėvas nieko nesa
kydavo. Gerai išsimiego-

I

Iš

sušuko pa-
— ar

Viename skurdžiame na
me, netoli miesto, pakraš
ty esančių fabrikų, gyveno 
12-kos metų Alicija su sa
vo pamote, dviem pus bro
liais, ir pusesere. Jau treji 
metai prabėgo, kai mer
gaitė neteko tikros moti
nos, bet jai dar niekad taip 
liūdna ir sunku nebuvo, 
kaip šiomis prieš kalėdinė
mis dienomis.

Ypač šį vakarą, prieš tą 
didingą šventę, ji jautėsi 
labai kukliai. Nuo pat ryto 
jauna Alicija bėginėja iš 
vieno kampo į kitą, pildy
dama visus jai duodamus 
įsakymus. Nuo pat saulė
tekio ji tegirdėjo:
— Alicija, 

barius.
— Alicija, 

dis.
— Alicija,

čiau bėk į krautuvę, — tai 
pašėlusi mergaitė, niekur 
negali pasisiųsti.

Vakarui artėjant, mer
gaitė vos tik paėjo. Visi 
sąnariai, visa jos energija, 
taip buvo išnaudota, kad 
nė atsigulus negalėjo rasti 
trupučio ramybės. Kur gi 
čia pailsėsi. Štai pasigirdo 
tėvo sunkūs žingsniai. 
Duok, Dieve, pamanė mer
gaitė, kad nebūtų toks 
kaip vakar, kad bent vėl 
jos nemuštų dėl kokio 
mažmožio.
— Alicija,

motė rūsčiu balsu, 
dabar laikas miegoti! Ne
girdi, kad tėvas pareina. 
Greičiau paruošk stalą va
karienei, — ir tai ištarus, 
rėžė Alicijai per žandą. 
Mergaitė nuo seniai pri
pratusi prie tokių atsitiki
mų, visiškai neprabilo. Ji 
paklusniai ėmė nešti viską 
ant stalo.

Trinktelėjo durys!
—Alicija, — kur tu. Tai 

duktė! Nemoka dar, taip 
sunkiai dirbančiam tėvui 
paruošti pietų! Išmokysiu 
aš tave! — ir vėl pasikar
tojo tai, kas buvo atsitikę 
su pamote. Seniai taip bu
vo, kad tėvas pareitų na
mo neišsigėręs.

Tą vakarą, kai visi buvo 
sumigę, Alicija, atsiklau
pus savo kampelyje, karš
tai meldėsi, tik ne į Dievą, 
nes Jo dar nepažino, bet 
į Kalėdų Dieduką, kurį ne
kartą pastebėjo stovintį 
gatvėje prieš didžiąsias 
kratuvėse.
— Brangusai Dieduk, ne

bežinau, kas Tu toks esi. 
Nebežinau, iš kur Tu ir 
dėlko Tu čia. Bet man kiti 
pasakoja, kad tu, Kalėdų 
vakarą, visiems geriems 
vaikams atneši dovanų. 
Dėl savęs, Dieduk, prašau 
tik vienos malonės. Tu ži
nai. kad prieš trejus metus 
mano mamytė išėjo ir dau
giau nebegrįžo. Neužilgo 
tėvas parsivedė kitą moti
ną, bet jau ne tokią, ši an
tra labai negera, Dieduk. 
Aš kiek tik išgaliu sten
giuosi jai patikti, bet nebe
išgaliu. Viskas jai bloga ir 
bloga. Mano pirma motina 
niekuomet tokia nebuvo. 
Ji buvo gera, gailiaširdin- 
ga. Kas-vakarą, einant 
gulti, ji mane pabučiuoda
vo ir priglausdavo prie

rų nuotolyje nuo mūsų, y- 
ra paliktas Rusijos terito
rijoje. Verkė visi anuose 
kaimuose ir maži ir seniai, 
kai sužinojo, kad lieka vėl 
po vergija. Skaudus smū
gis aniems gyventojams.

Varėnos stotis, važiuo-

Šiomis dienomis “Darbi
ninko” nuoširdus rėmėjas 
ir skaitytojas prisiuntė į- 
domų laišką, kurį jis gavo 
nuo savo giminaičio iš Vil
niaus krašto. •

Rašo:
Šis laiškas yra pirmas,

kurį siunčiau iš Laisvosios jant atgautu kraštu į pie- 
■ Lietuvos. Pagalios jau su
silaukėme to, ko nuo senai 
troškome ir ilgėjomės. Vil
nius ir jo tam tikra sritis 
yra prijungta prie Lietu
vos. Tik gaila, kad didesnė 
dalis lietuviškų vietų liko 
už Laisvosios Lietuvos sie-

tus, Gardino kryptimi, yra 
paskutinioji Lietuvos sto
tis. Varėna dabar turi ge
ras sąlygas išaugti dides
niu miesteliu. Čia bus aps
krities būstinė, greičiau
siai bus dar ir muitinė, na 
ir kitos svarbesnės įstai- 

jęs išsipagiriojęs vargiai Marcinkonių lietu- gos. Varėna jau dabar at-
atsiminė praėjusio vakaro į 
atsitikimus. Jis, tyliai pa
valgęs, pasiėmė pietų pun
delį ir be žodžio išėjo į dar
bą.

Tuo tarpu mergaitei rei
kėjo visiems kitiems ruoš
ai pusryčius. Pamotei tas 
nerūpėjo. Jai svarbiau bu- 

, vo kur ji tą dieną išeis ir 
įsu kuo susitiks. Taip ir 
, prabėgo šiais darbais ap
sunkintos dienos.

Šių metų Kūčios dieną 
j Alicijai buvo nepaprastai 
sunku. Reikėjo išvalyti vi
sas namas taip, kad net 

į blizgėtų. Nuvargusi mer
gaitė atnešė paskutinį in- 

i dą ir pastatė ant stalo. Šį 
vakarą iš visų metų jai 

(buvo leista sėstis kartu su 
: kitais prie bendro stalo, 
: nors ir paskutinėje vieto
je.

Tėvas, neperdaug išsigė- j 
ręs, palaimino duoną ir iš- j 
dalino. Visiems pavalgius, j 
perspėjo, kad rytojaus I 
dieną, jei visi bus geri, at-!

I

viškiausias kraštas, Šven- rodo lietuviška. Valdinin- 
čionys, Gervėčiai ir kiti kai, policija, kareiviai vi- 
mažesni. Reikia tikėtis, sur lietuviai, be to ir šiaip 
kad ir anuos kraštus neuž- civilinių gyventojų daugu- 
ilgo atgausime. Mums ma- ma lietuvių. Karas pas 
tosi laimė nepašykštėjo, mus praėjo žaibo greitu- 
mūsų kraštas prijungtas, 
o vietos, kurios yra 10-ties, 
o gal dar mažiau kilomet-
—------------------------------
silankysiąs Kalėdų Diedu
kas.

1 Alicija, tai išgirdus, nu
tirpo. Nejaugi ir jos maldą 
Diedukas išklausytų ? Kaip 

į tai būtų džiugu! Ir gyven
dama ta mintimi greit už
baigė visus vakaro darbus, 
kad galėtų kiek ankščiau 
pasimelsti ir atsigulti.

Atsiklaupus savo kam
pelyje, jautėsi labai gerai. 
Nors rankos, kojos buvo 
bejėgės, tačiau širdis pla
kė smarkiau negu kitados. 
Rodos, kad šį vakarą pa
saulis to savotiško džiaug
smo nebegali atimti. Mer
gaitė taip buvo 
džių sujaudinta, 
begalėjo nė ilgai 
Užteko tiktai:
— Brangusai 

jaučiu, kad ištikrųjų Tu šį 
vakarą sugrąžinsi man 
mamutę. Aš iš anksto tau 
dėkinga.—

Taip baigdama savo 
trumpą maldelę Alicija at
sigulė. Meilus šypsnys su
švito jos veide.

Kalėdų rytas išaušo gra
žus. Visur skambėjo links
mai žmonių šūkiai, vaikų 
riksmas. Vien tik Alicija 

j jų nebegirdėjo. Ji meiliai 
i šypsodama miegojo amži
nu miegu.

Nors Kalėdų Diedukas 
nebegalėjo išpildyti jos 
prašymo, išklausyti tų 
karštų ašarų, tačiau — 

į Amžinasis Kalėdų Diedu- 
’ kas, kuris visus mato ir vi
sus myli, suteikė Alicijai 
tą dovaną ir sugrąžino ją 
mylimai motinai.

Petras Aikšnoras, L. K.

tėvo žo- 
kad ne- 
melstis.

Dieduk,

v •

Iš Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių. Vilniaus rinktines daliniai pakeliui į Vilnių.

'viską ėmė, kas jiems pati- 
įko. Pas mus dar jokių re
formų nedarė, bet kitur 
jau buvo pradėję, būtent: 
atėmė karves, paliko tik 
po vieną, su žeme, rūbais 
ir kitu ūkininkų turtu pa
našiai jau darė. Privesdi- 
nėjo prie savo kolchozų ir 
sovchozų santvarkos. Aps
kritai juos lengva trumpai 
sucharakterizuoti, viską 
iš žmonių ėmė, o nieko 
jiems nedavė. Matosi nu
jautė, kad reiks jiems iš 
čia išvažiuoti. Iš Vilniaus 
sovietai tai viską išvežė: iš 
krautuvių viską išpirko, 
iš valdiškų įstaigų taip pat 
iki mažiausio dalykėlio iš- 

; vežė į Rusiją pav. kėdes, 
suolus, stalus, lovas, aps
kritai, kas pakliuvo. Aps
kritai, rusų kariuomenė, 
ne tik prasti kareiviai, bet 

j ir vyresnieji, pasirodė la
bai tamsūs, neišauklėti. 
Tik viena pas juos gera, 
kad kariuomenė yra pui
kiai apsiginklavusi.

I

I Spalių 27 dieną provinci- 
jon, o 28 dieną Vilniun į- 
žygiavo Lietuvos kariuo
menė. Koks ten gražumas 
buvo. Žmonės, be tautybių 
skirtumo, be pertraukos 
šūkavo, kėįė ovacijas. Lie
tuvos kariuomenė taip 
gražiai atrodė, kad žmo- 

Dau-. ngS negalėjo atsigerėti.

Marija Vilnių Atgavo ir dirba, kad užbaigimas 
būtų pasekmingas.

Klausimas kyla, kaip čia 
dabar studijuoti? Šv. To
mas Akvinietis geriausia 
šitą klausimą atsako: “Jūs 
paklausėte manęs, kaip 
žmogus turi studijuoti, 
kad galėtų įgyti mokslo 
brangenybę. Mano patari
mas šiuo principu pama
tuotas — žmogus turi ke
liauti per upeles ir neban
dyti iš karto dasiekti ma
res, nes mes turime perei
ti sunkesnius dalykus per 
lengvesnius, todėl šitas 
mano patarimas jum^:

Kalbėdamas būk lėtas; 
mylėk grynumą sąžinės; 
dažnai melskis; mylėk bū
ti savo kambaryje; būk vi
siems malonus; klausinė 
ki apie kitų dalykus; ne
būk per familiariškas su 

apleidžia namus, kad gale-.bet kuriuo, nes perdidelis 
tų įsigilinti moksle. Pasi
renka tinkamą kolegiją ar 
universitetą ir, palikdami 
tėvus, draugus, pažįsta
mus, ir viską, kas buvo ar
ti širdies ir malonu, keliau
ja šimtus mylių — kaiku- 
rie net tūkstančius mylių 
— ir suranda kitus drau
gus su kuriais apsigyvena 
ir siekia bendro mokslo.

Visi pradeda mokslo me
tą su tikru pasiryžimu mo
kytis. bet po kelių savai
čių, mes matome, kad 
daug nuomonių jau pasi-

Džiaugkis. Lietuva. Vilnija. 
Kad Aušros Vartų Marija. 
Vilnių Lietuvai grąžino. 
Ten vergiją panaikino. 
Tą. ko troškom. ko norėjom. 
Per Mariją paveldėjom. 
Vilnius tapo sugrąžintas. 
Mūsų priešas išblaškytas. 
Sugaudė varpai skaitlingi. 
Šūviai kanuolių galingi. 
Dievui. Marijai, dėkavo. 
Vilnių Lietuva atgavo. 
Tūkstančiai Mišių aukuota. 
Dievui. Marijai dėkuota. 
Džiaugsmo ašaros riedėjo. 
Nes Marija nugalėjo!'!

Seiri jų Juozas.

KOKIU BŪDU STUDIJUOTI?

Kiekvieną rudenį milijo
nai studentų ir studenčių

mu. Vokietija, kaip žinote, 
su Lenkija apsidirbo per 
dvi savaites. Mūsų krašte 
karo veiksmų nebuvo. Tik 
kartais vokiečių lakūnai 
gąsdindavo žmones savo 
bombomis, su kuriomis jie 
visą Lenkiją sugurino. 
Barčių kaimui neteko ra
gaut nė vienos bombos, bet 
Varėna buvo du syk grana
tomis apmėtyta, bet jokios 
žalos nepadaryta, 
giausiai mėtė miške prie. Kareiviai gražiai apsiren- 
kareivinių. Kaimuose, ypa- gę, aptvarkyti, ginklai šva- ...---- .. ... o arkUa. Uetuviu tai> keitė. Jonas, pirmininkas

tik žemė dundėjo. Jais la- kokios ten draugijos ir

i

familiariškumas trukdo 
mokslą; nesidomėk pasau
lio ir žmonių kalbomis; 
venk nereikalingo bėgioji
mo; sek pavyzdžiu šventų
jų ir teisingųjų; atmink 
kiekvieną gerą dalyką, ku
rį išgirsti ir nepaisyk, kas 
tai pasakė; suprask, ką 
skaitai ir dirbk, kad pripil- 
dytum minties sankrovą; 
neklausinėk apie dalykus 
aukščiau savęs. Jeigu sek
si šitą patarimą, galėsi į- 
gyti ko trokšti.”

Juozas Remeika.

i

tingai Vilniaus krašte, vo
kiečiai labai mažai nume
tė bombų. Daugiausiai ap- bYausiaf lenkaf Jlr kitiste- daugiausia užimtas drau- 
mėtė didesnius miestus, bejosi. Iš karto tik užėmė 
tiltus, geležinkelius, karei- Vilnių ir jau pradėjo rū- 
vines ir kitus svarbesnius pintis žmonių maitinimu. 
punktus. , Varšuvos mies- <javg dovanai pietus, vaka- 

rienę miesto gyventojams, 
tuo jaus atidarė 

j krautuves. Šita 
j žmonės buvo labiausiai pa
tenkinti. Rusai pavyzdžiui 
' neatvežė iš savęs nė vieno 
mažiausio dalykėlio, bet 
kiek galėjo, tai maistą dar 
pas save išveždinėjo. Kad 
dar ilgiau, tai žmonės bū
tų iš bado mirę. Rusai pa
liko šiame krašte labai 
daug savo rublių. Dabar jų 
niekas neima, nei lietuviai, 
nei rusai patys. Šitie rub
liai nėra padengti auksu ir 
užsienio rinkoje jie yra be 
vertės. Lenkų pinigas zlo
tas pas rusus turėjo labai 
mažą vertę, maždaug 15 
skatikų senojo zloto. Lie
tuviai padidino zlotą iki 50 
centų. Dabar kiekvienas 
asmuo, kuris turi pasą, ga
li, jeigu yra vedęs, pakeisti 
100 zlotų į litus, jeigu ne 
vedęs, tai tik 50 zlotų. Už 
zlotus dabar jau krautuvė
se nepardavinėja, išskyrus 
maisto krautuves, kurias

I

tas yra visiškai sugriau
tas, taip kad neapsimoka 
netgi atstatydinti. Vilnius 
buvo tik du kart bombar
duotas. Žalos labai mažai 
padaryta, keliolika namų 
sugriauta ir lėktuvų aero 
dromas suardytas. Apskri
tai, labiausiai sunaikintos 
vakarinės Lenkijos dalys, 
kur buvo frontas karo.

Apie 15-tą dieną rugsėjo 
mūsų kraštą užėmė rusai. 
Tuomet jau buvome visiš
kai nustoję vilties susi
jungti su Nepriklausoma 
Lietuva. Rusai mūsų kraš
te paliko vaizdą nekokį. 
Nors žmonės juos priėmė 
šiltai, bet beveik visi jais 
nusivylė.

Tik įžengus jiems, atro
dė, kad bus geri šeiminin
kai, palengvins žmonių gy
venimą. Pasirodė kitaip. 
Barčiuose irgi kurį laiką 
stovėjo jų kariuomenė. Iš
plėšė tuomet nakčia mūsų 
vienas bites, pavogė iš pir
kios konfitūrus ir šiaip

maisto 
tvarka

i LIETUVOS ŽINIOS

gijos reikalais. Marytė 
ruošia šokius. Petras spor
tininkas ir mokslas jam 
antraeilis dalykas. O koks 
ten Wilbur, turtingų tėvų 
sūnus, žinodamas, kad 
jam ateitis gerai aprūpin
ta, tai jis sau ulioja.

Bet visgi mes matome 
daug studentų ir studen
čių. kurių vienintelis tiks
las lankymo kolegijos yra 
mokytis... ir jie dar moki
nas ir mokysis iki galo 
meto. Jie ne tik tikisi ir 

! laukia gero užbaigimo, bet 
i '
atidarė lietuviai užėmę 
kraštą.

Pats blogiausias laikas 
1 buvo Vilniuje tai, kada ru
sai užėmė mūsų kraštą. 
Sako, tuomet dar Vilniuje 
nebuvo galima gauti val
gyt. Daugiausiai, jeigu ga
lima buvo, tai pusė kilo- 

! gramo juodos duonos. A- 
į pie kitokį valgį, tai ir gal
vot nebuvo ko.

Daug yra visokių įdomių 
dalykų iš šio karo laiko, 
bet kur čia ir aprašysi vis
ką. Tik papasakot tai gali
ma”.

Vilniuje jau veikia dvi 
lietuvių gimnazijos su lie
tuvių dėstomąja kalba. 
Pirmoji yra Vytauto Di
džiojo berniukų aštuonių 
klasių gimnazija, abtroji 
— Lietuvos Kunigaikštie
nės Birutės mergaičių ke
turių klasių gimnazija.

Lapkričio 20 d. Vilniuje 
prof. Končius, Švietimo 
ministro įgaliotas, perėmė 
iš buv. Vilniaus Stepono 
Batoro universiteto rekto- 

jriaus prof. Ernkreuzo un- 
to valdymą.

Sovietų Rusijos pasiun
tinybės konsularinis sky
rius praneša, kad Vilniaus 
krašto gyventojai šiuo me
tu i Sovietų Rusiją neįsi- 
leidžiami.

Vilniaus mieste bus 53 
pradžios mokyklos ir dvi 
gimnazijos.

Šiuo metu dėl įvairių 
varžymų iš Klaipėdos mie
sto masiniai išvyksta mū
siškiai lietuviai darbinin
kai, daugiausia amatnin- 
kai.
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Detroito Žinios
1939. 7:30 vai. 
mokyklos sve-

kp. me- 
"Food 

seserų.
O. Kra-

' gio parap. svetainėje ir kartu 
laimėjimas dovanų
pirmasis laimėjimas; $5.00 an
tras ir dar kuopa skyrė $10.00 
dėl žaidimo laimėtojų. įžanga 
25 centai. Pelnas skiriamas Se
serims Pranciškietėms statymo 
fondan.

kaldra
vver” išdavė E. Paurazienė pa
našiai : sąjungietės sunešė 80 
svarų cukraus, tris maišus mil
tų. 46 cans fruit. 27 cans vege- 
tables. ir po kiek kavos, arba
tos. druskos, bulvių, riešutų, 
ryžių, jello, pupų, pamidorų, tu
ną fish. sardines, erackers, gra- 
pe fruit. Spry ir kt. ir dar $2.50 
pinigais.

nusipirkti. Kurios dar neturite, 
malonėkite įsigyti.

Turėjome 1939 metais šiuos 
margumynus — balius, bankie- 
tus. gegužines, pamokas svars
tymus, nutarimus, seimą, vajų, 
aukas ir kitus naturališkai ge
rinant. auginant kuopą, atjau
čiant Tautą ir Bažnyčią. Tie

BOSTON, MASS.

Season’s Greetings ii
from

t AMERICAN OAK LEATHER I 

COMPANY ;
ress St. Boston, Mass. f

i!

į
žinti su jos veikimu ir prisira
šyti.

A. Baronienė kvietė visas at
silankyti į šv. Jurgio parap. ba- 
zarą. nes jis baigsis sekmadienį, 
gruodžio 1(1 d. O Kremblienė ra
portavo loterijos bilietų išplati- 
tinimą. Pirm. Kratavičienė ra
gino moteris, nors po vieną 
knygutę bilietų pasiimti. J. As
trauskienė atvežė rankoms pa- 

. siutą kaldrą ir dėkojo sekan
čioms už siuvimo pagelbą: S. 
Slazinskienei. M. Mikalsevičie- 
nei. U. Rakauskienei. O. Jurgu- 
tienei ir pašalinėms, ne sąjun- 
gietėms. kurios darbavosi Sese
rų naudai.

Į
i

Gruodžiu 6 d., 
vak. šv. Jurgio 
tainėje įvyko M. S. 54 
tinis susirinkimas ir 
Shower” dėl vielinių 
Susirinkimą vedė pirm,
tavičienė. Buvo dauguma narių. 
Nutarimai praeito susirinkimo 
perskaityti ir vienbalsiai priim
ti. Randas viena ligonė — I. 
Stanevičienė 
pasveikti. Jaunimo 
davė C. Stankiūtė. 
Centro veikimo i 
Vaičiūnaitė ir O.

i

viena
— linkime greit

• raportą iš- 
Iš Katalikų

raportavo M.
Banionienė, 

aiškindamos. kad dabar, būsian
ti ALRK Federacija, vietoj Dėt.: 
Liet. Katalikų Veikimo Centras, i 
ir prašė narius atsilankyti į Fe-. Sausio 25 d.. 1940, bus "bun- 
deracijos susirinkimus susipa- co”. “pinocle" vakaras Šv. Jur-

ATHOL. MASS

DR. RAYMOND H. VVATSON
Dentist

Pirm. Kratavičienė
Sr. M. Victorią ir Sr. M. Felici
ją. įteikdama vardan M. S. 5-1 
kps. dėžes, maišus valgių dėl 
vietinių šv. Jurgio parap. sese
lių. Motina Sr. M. Victorią nuo
širdžiai visoms dėkojo. Sr. M. 
Felicija, nesenai grįžus iš Lietu
vos įdomiai papasakojo apie 
mūsų mylimą tėvynę, apie Lie
tuvos kraštą, kurortus, moteris 
ir jų veikimus. Narės buvo pa
tenkintos aiškia turtinga kalba. 
Sr. M. Felicija apleidžia Detroi- 
t. apie gruodžio 20 d. Pirm. 
Kratavičienė pranešė, kad lie- 
tuvių kalbos rašybos pamokos, 
vedamos Sr. M. Felicijos dar 
tęsis antradieniais ir penktadie
niais, nuo 7 iki 9 vai. vak.. Šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. O. 
Jurgutienė raportavo, kad per 
du siuvinio suėjimus pasiutu 
trisdešimts suknelių vargšams 
ir įduota “Goodfellovvs” fondan. 
Sekančios aukavo medžiagą ar
ba pasiutas sukneles:—M. Rut
kauskienė. E. Petrauskienė. M. 
Laurinaitienė, M. Vaičiūnaitė ir 
A. Laurinaitienė. Siuva pačios: 
S. Mikalsevičienė. J. Astraus
kienė. K. Dailidienė. O. Kremb- 
lienė. M. Matonikienė. M. Užda- 
vienė. A. Balkienū. O. Banionie
nė. M. Gustaitienė. U. Mičiutie- 
nė. P. Medonienė. R. Stankienė. 
M. Blaskevičienė. V. Marozienė.
O. Kiuberienė. R. Valitkevičie- 
nė. ir O. Jurgutienė.

Pasidarbavus M. Kasevičienei.
P. Medonienei ir E. Paurazienei. 
atskaitą šio vakaro “food sho-

perstatė

Svarstyta valdybos algos. Ka-1 
daugi kuopa kasmet auga, tai ir 
darbai didėja ir yra surišti su ■ 
išlaidom. Sekančiai nutarta 
1940 metams mokėti: nutarimų' 
rast. — $10.00 metams: finan-■ 
sų rašt. — $36.00 metams: iždi-į 
ninkei — $6.00 metams: kores
pondentui — už pašto ženkle
lius. popieri ir pan.

į mūsų darbeliai, išreiškia mūsų 
: stiprią kooperatyvišką santai-' 
! ką. Taigi, mylimosios sąjungie- 
i tės pirmyn, dvigubai nuveikime 
i 1940 metais! Lai Aukščiausias 
: visoms suteikia stiprią sveika- 
I tėlę sulaukti linksmų Šv. Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų!

0. Y. koresp.

M. S. 54 kp. 1940 metams se
kanti išrinkta valdyba: Dvasios 
vadas — kun. J. Čižauskas: dr. 
kvotėjas — Dr. J. Jaunikaitis; 
pirmininkė — Ona Kratavičie
nė; vice-pirm. — Julė Medinie- 
nū: finansų rašt. — Magdalena 
Stankienė; nutarimų rašt. — 
Marijona Vaičiūnaitė: iždir.’nkė 
— Petronėlė Medonienė: iždu 
globė-j os — Antaneta Kamins
kiene ir Ona Kremblienė: mar
šalka — Ona Banionienė; indų, 
tvarkytoja — Marijona Šaltie- 
nė: knygų prižiūrėtojos — Rū
ta Valetkevičienė ir Marija Ka- 
sevičienė: korespondentė — O- 
na Jurgutienė: jaunamečių 
deja — Adelė Barštaitė.

Athol. M ass

ve-

NASHUA. N. H
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Bowling Alleys
Athol, Mass.
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ATHOL. MASS
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GOULD - FARMER CO

70 Free St Portland, Me.

LEVVISTON. MAINE
-rr.
į
•! 
♦!

KIMBALL & COOKE

INSURANCE OF ALL KINDS

Athol. Mass.

Dentist
Athol. Mass

YORK THEATRE
GARBOSE BROS.

467 M ai n St.. Athol. Mass.

DR. C. F. BASSOVV. M. D.

Athol. Mass.

^4

FALL RIVER, MASS.

LIETUVOS ELTOS ŽINIOS

Paskutinėmis dienomis į 
Klaipėdos uostą atplaukė 
keli laivai iš Sovietų Są
jungos ir Suomijos su miš
ko medžiaga, kuri dėl nu
sekusio Kuršių marėse ir 
Nemune vandens, gabena
ma i Tilžę vagonais.

Atstovės į Federacijos susi
rinkimą išrinkta V. Cepulioniū- 
tė ir M. Vaičiūnaitė.

Centro Pirm. E. Paurazienė 
kalbėjo apie naujų narių vajų, 
kuris prasidės sausio 1. 1940 ir 
tęsis šešius mėnesius. Naujos 
narės galės prisirašyti dykai. 
Pranešė, kad Moterų Sąjungos 
jubiliejinių knygų dar galima

H. C. Lintott
Chevrolet — Oldsmobile — La Šalie

Nashua. N. H.

JamesB. Crowley Agency
Insurance of all Kinds

97 Mąįn St. Nashua 467

$
I

Klaipėda — Paskelbtas 
įsakymas, kad visas, ran
damas Baltijos pakraš
čiuose gintaras yra “vokie
čių tautos turtas”, kurio 
negalima pasilaikyti sau 
nė mažiausio gabalėlio. 
Gintarą rinkti leista tik 
vietiniams, turintiems 
specialius leidimus. Ginta
rą reikia atiduoti paskir
tiems pirkliams Nimersa- 
tėje, Melneragėje, Juod
krantėje, Nidoje ir Klaipė
doje. Pastebėtas be leidi
mo renkant gintarą būsiąs 
griežtai baudžiamas.

Klaipėda — Buvusiose 
Duonelaičio vardo lietuvių 
gimnazijos rūmuose Pagė
giuose dabar įkurta vokie
čių žemės ūkio mokykla.

HOWARD — ARTHUR MILLS

Fall River, Mass.

*(•
♦2
•L

f
Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 

skelbimais remia “Darbininką”.

BOURNE MILLS

Manufacture of Cotton Goods

Mill at Tiverton, R. I.

Office — Fall River, Mass.

NORTHAMPTON, MASS.

COLLEGE CITY MOTORS SALES f
Ji Hudson Terraplane Motor Care Sales and Service
•’J Automobile Storage Day and Night ’r

♦?J» 35 King St. Tel. 3078 Northampton, Mass. <
* >•

MARGANIS MOTORS
DeSoto and Plymouth

141 King St. Tel. 43

Sales and Service

Northampton. Mass.

SABIN COAL COMPANY
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Girardi's Cafe
Nashua Mfg. Co

Nashua. N. H.

High Grade DIAMONDS — SILVER 
Clocks and Jevvelry of Ali Kinds 

Satisfaction Guaranteed at all Times 
We Solicit vour Patronage 

BURQUE JEWELER 
Established 1909

75 VVest Pearl St. Nashua. N. H.

i

t

5’

;į
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Spalių 15 d. duomenimis į! 
Lietuvoje yra 789 draugi
jos. neskaitant jų skyrių: 
186 kultūrinės, 123 labda
rinės, 109 ugniagesių, 107 
savišalpinės, 60 ekonomi
nių, 59 profesinės, 39 kul
tūrinės - ideologinės, 28 
medžioklinės, 24 pramogi
nės, 21 sportinė, 14 orto
doksinių, po 6 bažnytines 
ir kraštotyrines, 4 blaivy
bės ir 3 sveikatos. Pagal 
tautybes draugijos skirs
tosi: lietuvių 338, žydų 220, 
latvių 18, rusų 16, vokie
čių 14, lenkų 11, gudų 3, 
estų, ukrainų ir karaimų 
po 1 ir 166 įvairių draugi
jų, kuriose dalyvauja įvai
rių tautybių žmonės.

Coal and Coke Range and Fuel Oil
Quality and Service 
OFFICE and Yard

19 Fulton Avenue, Phone 2561 Northampton

į; PERRY STREET PACKAGE STORE
ji
J;i We carry a Complete Line of Imported and Domestic
S Wines — Alės — Liquors Direct Delivery Service
•J 64 Ferry St.. Tel. 310 Easthampton. Mass.

“A Good Meal Means A Good Deal”

BECKMANN'S RESTAURAHT
Regular Dinners

35c. — 50c — 60c. — 85c. — $1 
Opposite City Hali, Open Sundays 

Northampton, Mass.

TheCOVVAN MILL
Maniifacturers <»f VVoolen Goods for \Vomen £. Women Weai 

Fan<v Cloaking. Dress Goods 

Mill St. Phone 790 Lewiston. Me. Portland. Maine

Farm Service Company
Nashua. N. H. Tel. 1470

The American Oil Co
Orange American Gasoline 

Amoco Motors Oil

Amoco Dealers Range Fuel Oil
24 H r. Service

į 
♦<!

į

ics
i
i c ci

A. deMontigny Ine.
Jevvelry Store

95 Main St., Nashua, N. H

HARTFORD. CONN

DOVER BREWING

Hartford, Conn

l

Rugpjūčio mėnesio ant
roje pusėje keli Kauno 
skautai išvyko į Prancūzi
ją pargabenti ten nupirktą 
skautams naują jachtą, 
kuri turėjo būti laikoma 
Šventosios uoste. Su nau
jąja jachta skautai dar 
rugsėjo 6 d. išplaukė per 
Atlantą į Šiaurės jūrą, iš 
kur turėjo pasiekti Balti
ją ir Šventąją. Nuo to lai
ko nebebuvo gauta jokių 
žinių, tik spalių 6 d. “Lai
ko” redakcija gavo vieno 
įgulos nario Gedgaudo lai
šką, kuriame pranešama, 
kad jachta ir įgula tebe
klaidžioja Lamanšo kanale 
ir yra labai sunkiose sąly
gose, ir nebežino, kaip pa
siekti Lietuvą.

POMEROY DAIRY
La borą tory Control for Your

Protection
369 Main St. Tel. 711 Easthampton. Mass.

1 
f 
I

Sfti

UNITED DAIRY SYSTEM, INC.
Grade "A” Milk and Cream For Prompt Delivery

Call 1857 23 Hooder Avė.. Northampton, Mass.

T"

i!iL—

•J MARTI N A. PADDOCK
JiĮ Custom Tailor for men and women. Finest of Domestic and Imported ->J 
•JJ Woolens. Prices to suit the Individual. WE LEAD...OTHERS FOLLOW 

į'l Main at Craft Tel. 308 Northampton. Mass.
~~~> i n.~ B .*j»

•*•*•*•
J

6

GAGNON &FORSANDER
*1’ Dodge and Plymouth — Sales and Service Agency
i'J • Dealers in Lee and Gatės Tires — Exidc Batteries

Atlantic Oils — Lubricants
47 Cottage Street Phone Easthampton 660

e

I
Lapkričio 18 d. buvusios 

Kuratorijos salėje įvyko 
Vilniaus 
mokytojų 
Dalyvavo 250
krašto mokytojų.

krašto lietuvių 
suvažiavimas. 

Vilniaus
i'

TWIN CLEANING & DYE WORKS
211 North Street Phone 1911—1912

TV a 
i 

......J
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Gardner, Mass
o dabar tylu. kymas sako;riuos ir šiokio tokio nepa-

I

I

Polish and Lithuanian Friends

-J".

!■• buvo tiek ilgi tie praėję de- 
vyniotika metų, kaip tos

Lambson Furniture Co

mašinomis,

Complete Home Furnishings 
Funeral Directors

kuro iš SSSR, bet dabar 
kaikurie netekę vilties, pa- 

rankosna medinį

du ir Naujų Metų šventėse.
Šv. Kazimiero Seserys, 

Chicago, III.

Milk — Cream — Ice Cream — Butter 
Special Orders Given Prompt Attetntion

17 George St., Tel. 1233 VVestfield. Mass.

SARGENT MONUMENTAL VVORKS
Monuments of All Descriptions

407 Chestnut St., Gardner, Mass.

Bet kasdienius reikalus
ir kaime stelbia dabartinis skendęs, 
momentas, T 
<4.

Cor. Elm &. Thomas Sts., Tel. 22 
VVestfield, Mass.

GREENFIELD’S FARMERS’ 
CO-OPERATIVE EXCHANGE 
Off Deerfield, Greenfield, Mass.

I

Antradienis, Gruodžio 19, 1939

Vilnius — kalbų centras. 
Nauja našta. 
Vilko akys. 

Tinginio šventė. 
Dabartinis momentas ir 

socialiai rūpesčiai.

Filo de patrujo.

____________ • 
, Lietuva. Ir Vilnius pasida- 
irė džiaugsmo ir naujų rū
pesčių centru. Jau renka
mos aukos iš visų ūkinin
kų, iš valdininkų, laisvų 

i profesijų žmonių, nes kito 
i kelio nėra, nes alkani žmo
nės privalo būti pavalgy-Kad užsienio lietuviui 

tektų paklausti, kas girdė- dinti ir apvilkti . 
ti Lietuvos kaime — pir
miausia jam tektų išgirsti, Į Perdaug būtume apsilei- 
kalbas apie Vilnių. Apie dę, jei to vargo nematytu- 
Vilnių kalba, žinoma, visi (me, kokį kenčia vilnietis 
— miestas ir kaimas; apie.mūsų brolis? 
grįžusią sostinę kalba visa

Pasaulyje meluojama taip, 
kaip kvėpuojama. Gal būt, 
beveik nieko pasaulyje pa
sakyti negalėtume, jei ne

meluotume”. Ernestas Heilo.

Visi mielai kalbame, bet
ar visuomet mūsų kalba y- ‘ 
ra laisva nuo melo ? Vargu!...

Daug nuoširdžių sveikinimų dvasininkams, myli
moms Rėmėjoms ir visiems mūsų Vienuolijos bendra
darbiams Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų šventėms.’

Brangieji bendradarbiai, dėkingomis širdimis 
meldžiame mielų Kūdikėlį Jėzų būti Jums džiaugsmin
gu atpildu už visus Jūsų pereitų metų pasiaukojimo atsiras pasaulyje žmogus 
darbus ir už suteiktą mums medžiaginę paramą.

Priimkite mūsų nors kuklią, bet širdingą dovanė
lę — šv. Mišių aukas ir prisiminimą maldose. Jūsų in
tencija šv. Mišios bus paaukotos mūs koplytėlėje Kalė- dieniniųįvykių. “Pasauly

Bet girdėti pas kaiku- sitenkinimo: mat Vilniaus Sako greit atvešią skysto netiesos”

5A.4

The First National Bank
Of New-Bedford

Auto Loans

Check Master Accounts

Member of the Federal Reserve Bank

I

NEW BEDFORD, MASS

Compliments of the Season

NEW BEDFORD, MASS.

JAMES HERLIHY
Pasteurized Milk from 100'> — Tested Herds 

Prompt Delivery Service
6 Birge Avenue Tel. 1126-W Westfield, Mass.

VVESTFIELD, MASS.

t! 
t? 
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Acushnet&Nevv Bedford
Co-operative Banks

GARDNER, MASS,

DAVIS HARDVVARE CO.

Gardner, Mass

i
|

i! 
i;! 
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5 FARMERS CO-OPERATIVE MILK EXCHANGE 
f!
i!
i!
i‘

Westfield Savings Bank

Woronoco Savings Bank

WESTFIELD, MASS

krašte, o dar daugiau — 
pačiame Vilniuje yra su
plūdę Lenkijos pabėgėlių, siėmę 
daugumoje žydų. Nejaugi spragilą, kulia savo javus 
mums teks maitinti ir rū
pintis ne tik broliais vil
niečiais, bet ir visais sveti
mais, kitos valstybės pi
liečiais, kurie mums nieko

•* gero nedavė, net nieko 
t- žmoniškesnio nevelyja, sa-

ko kažkas. Žinoma, šiuose yra druskos ir cibulių, — paslėpti; _ ______ J
žodžiuose yra nemaža tie- guodžiasi nenusiminus šei- muį išnaudoti, o~sau pelnv 

■; sos. Bet mes, būdami arti mininkė. ■ t;
karo lauko, turime noroms 
nenoroms kaikurias karo 
sunkybes patirti.

Apie Vilniaus grįžimą su
žinojo visas kraštas, labai 
greit. Reikėjo tik tam tik
ram laikui praėjus įžengti 
mūsų kariuomenei. Lau
kėme tos valandos mes vi
si, laukė ir mūsų broliai a- 
napus administracijos lini
jos. Ir kaikurie dėl tos ke- 
letos dienų laukimo šiaip 
išsireiškė: — “Rodos ne-

kuris nebūtų kada nors pa- >,! 
melavęs. jį!

Melas priklauso prie kas-j-:' HEYWOOD - WAKEFIELD CO.

je meluojama, kaip kve-;< 
puojama”, sako E. Heilo.!;* 
O vis dėlto melas yra nuo-,1 i! 
dėmė. Ašmas dekalogo įsa-

“Nekalbėk i 
j 

. I
Melas yra priešingas tie-į 

sai, o “tiesa tave išganys”, I p 
sako Šv. Raštas. Tik tiesa,!;* 
pasitikėjimu galimas vi- i* 
suomeninis gyvenimas. '»

Kas meluoja ir kada me- , 
luojama? Meluoja apgavi- ;

1 •• 4
■į

1!
;t 
i! 
it

• ii*
Mele yra pasaulis pa- i<

nors būtiniausiam reika
ilui.

— Karo metu yra ir kito
kių trūkumų. Daug ko ne- kas ar bailus žmogus. Me- 
begaunama pirkti, net luojama kitiems privylioti, 
muilo ir pipirų, — nėra pi- apsukti, apgauti; meluoja- 
pirų ir nereikia; gerai, kad me savo nusižengimams

; meluojame arti-
.7-

Greetings and Best Wishes to our

GOODNOW PEARSON’S

j pora savaičių, kol mūsų 
j kariuomenė žengė Vil- 
1 niun!”

Kaimas laukė tos dienos 
ir sėdėjo daugybė prie ra
dijo aparatų. Vilniun įžen
gimas mūsų kariuomenės 
buvo transliuojamas.

i O kas daugiau naujo Lie
tuvos kaime? — paklaus

i vėl ne vienas. Dabar, kai
me dažnai tamsu, nes visi 
žinom, kad be žibalo šviesa 
menka prie balanos. Atsi
rado “vilko akis”, t. y. to
kios lemputės, kurios vos 
žiba, bet už tad maža ir ži
balo tereikalauja. Dabar 
žibalui gauti įvesta korte
lių sistema, ir su korčiukė
mis gauna viena šeima, 
pusantro litro mėnesiui. 
Tiek žibalo, žinoma, negali 
ilgiems vakarams užtekti. 
Todėl susitvarkę ir vaka
rienę pavalgę kaimiečiai 
eina gultų.
— Prasidėjo tinginio šven
tė, — kalba juokdamiesi 
žmonės. Bet palieka daug 
nenudirbtų darbų. Papras
tai ūkininkai javus kulda
vo su žibalu varomomis

Meluoja vaikas, 
taip sakant meluoja senis, meluoja vy- 

politika”. Mes busime jau.ras, meluoja ir moteris. Y- 
kaimynai su rusais, bet ra profesionalų melagių.

Ar galima melą pateisin
ti? Niekuomet!I

i žmogus visada tiesą kalba,
■ bet ne visa tą kalba, ką ži- ‘ 
no. Taurus žmogus moka 
tylėti. Ir kaip dažnai reikia 
tylėti. “Iš kiekvieno žodžio 
— sako Evangelija — rei
kės atiduoti Dievui apys
kaitą”.

Skaitykimės su žodžiais, 
venkime melagių ir patys 
nemeluokime! “P. G.” 

r

dar daugiau turėsime jų ir 
savo sienose, ir matysime ! 
juos šiek tiek “iš tolo”, nesį 
sakoma, visai arti prie jų, Į 
tariamų bazių, nebus gali- 

; ma lįsti ir raudonųjų per- 
i daug kalbinti. To, esą, ne
nori, nei viena nei kita vy
riausybė. Tiek to, nėra ir 
didelio noro su nežinomais 
piliečiais turėti artimes
nių reikalų!...

Sienų bendrumas su SS 
SR Lietuvoje kelia dides
nio susirūpinimo socialiais 
klausimais. Šioje srityje 
jau nemažai padaryta Lie
tuvoje, bet dar daugiau 
reikėtų padaryti kaimyni
nėse valstybėse, daugiau 
pasirūpinta šiuo klausi
mu. Pas mus jau kalbama 
apie žemės reformos pagi
linimą, t. y. norima dvarų 
ir centrų žemės normas 
palikti tik 50 ar 60 ha, ki
tą atiduoti bežemiams. Ro
dos, nieko nežmoniško ne
būtų, jei dvarininkai gau

btų tiek žemės, kiek gauna 
savanoriai ir visi kiti beže
miai ?

Invalydų ir ilgamečių li
gonių reikalas prašosi nea
tidėliojant jų būkle susirū
pinti. Ir, kai ims socialė 
nelygybė nykti, bus visai 
nebaisios kaimyninės idė
jos.

Prieš viešuosius tiesos 
priešus kiekvienas žmo
gus turi būti kareivis.

Tertulijonas.

ŠVENTAS RAŠTAS
NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS
Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass

I
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Taurus ?
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GREENFIELD, MASS

ALEXANDER COAL COMPANY
Coal — Oil — Coke Tel. 4371

201 Main St., Greenfield, Mass

REMKITE TUOS PROFESIONALUS IR BIZNIERIUS, KURIE SAVO 
SKELBIMAIS REMIA "DARBININKĄ”
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THE SENSATION OF 1040

THIS GIANT

HRS 
FEMURtS

RAO«ORG*N

10M64—Ttn.tvb* »«>>•*• 
h«t»rodyna wilh Kotor 
rnojntl A*rid, tadiorgon, 
Automofe tveing, Ii* lltfc 

0>’el, OvMr OrcU R. f. Gr- 
«vH, T«l«v!»»on Sound C*»- 
n«ct<on, 10 inch Spcokar, 
recaivM AiMncon, for«ig* 
brecdcoiti, polio, 
fovr*. oviotion, thipr 4lVfc 
inchos high. luorietM 
put finiih cobinat.

— ROTOR

■įJoRT WAVE

BEAU'nfU'-

BtACK DlAt

UNION z 
electrical'; 

SUPPLY CO
f Union Electrical Supply Co

92 High Street Boston, Nass
Samuel Kaufman, Prez. ir Kasininkas
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Lietuvių Dienos Programos Dalyviams Padėka
Nors jau du mėnesiai Į mūrį, kokia buvo Lietuvos 

praslinko nuo Lietuvių, Diena.
Dienos, bet buvęs žavėti-j 
nas vaizdas, kai tūkstan
čių chorų narių oficialiai į- 
maršavimo į programos 
pildymo vietą, neišdvlo iki 
šiol. Taip pat ir dainuotos 
dainos tebeskamba ausyse. 
To viso dėka nustebo Pava
dos Administracija ir sve
timtaučių spauda, kad to
kių lietuvių esama šiame 
krašte, ypatingai gražiai 
paminėjo "The New York 
Times”, “New York Herald 
Tribūne” ir kt. Anot sve
timtaučių žurnalistų išsi
reiškimų: jei ne karas, tai 
dėl tūkstančių lietuvių, 
taip pavyzdingai dalyvavu
sių parodoje, kur kas dau
giau būtų buvę rašoma ir 
daugiau paveikslų būtų į- 
dėta. Tikrai, jei pavartytu
me mūsų išeivijos istorijos 
lapus, vargiai rastume sa
vo dydžiu tokį lietuvių są-

Kai dainininkai, legionie
rių vedami, su vėliavomis j * ’

i ir orkestrais pradėjo per 
aikštę maršuoti. kas tik 
buvo parodos plote, visi į- 
smeigė akis į šią eiseną, o 
lietuvių akyse sruveno 
džiaugsmo ašaros, kad to
kioje pasaulinėje arenoje, 
kur nepažvelgsi, visur lie
tuvių pilna, lietuviškai kal
ba iig būtų viso pasaulio 
lietuviai vienon vieton su
važiavo. O čia tik chorai 
vienas paskui kitą eina ir 
eina. Choristės tautiniais 
rūbais pasipuošusios suda
ro tikrą tautinių spalvų gy
vą grandinę. Santraukoje 
to viso pasidarė toks žavė
tinas vaizdas, kad trūksta 
žodžių jo aprašymui bei 
dažų vaizdo nupiešimui. 
Kas tą visą matė ir girdėjo, 
tas iki mirties nepamirš.

Praslinkus porai mėne
sių. atslūgus nuo begali-

VVORCESTER. MASS

>oetings>

Denholm & McKay's

EASY TERMS 
Liberal Trade-in 

Allovvance!
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Goriem

DEPT. STORE

GetThis 
Hondsome Bednt

rako aoa 11 n

DURING OUR

PHILCO
Anniv&rsary 
Celebration!

Cet thi* brautiful. 
<9%”' **’<*») Se»»ion«

^lf-starting Electrie 
Rąrtio Clock FREE 
*illi thc purchase ©f 
• nis Anniverearv Spė
riai Philco. Offer 
Knod only during oor 
Olebration Sale!

Anmversary Specia 
PHILCO 180XF_ — 

«59
lonra Amrrkan

ir Push-Bntton Tuning- 
eilinei© Sc®

Built to 
TBLtVISlON SOUHO

Millbury Furniture Co., Ine.
Furmture, Carpets. Household Specialties 

Radios and Electrie Refrigerators

178—200 Millbury Street VVorcester Mass 
Tel. Dial 2-5936

A. Aleksiui, J.

—
niai įtempto darbo, galima 
ramiai svarstyti buvusį 
nepaprastą įvykį ir daryti 
išvadas teigiamų ir neigia
mų pusių. Šia proga norė
tųsi paklausti gerb. chorų 
vedėjų ir chorų narių, ar į- 
sisąmonėjote, kokį Jūs tik
rovėje atlikote milžinišką 
darbą Tautos. Valstybės ir 
Dainos labui? Vargiai? Ne
skaitant dalyvavimo 59 
chorų vienetų su 2,519 da
lyvių, štai kuo dar Jūs pri
sidėjote Lietuvos Dienos 
gerovei:

1) desėtkus valandų pa
šventėte įtempto darbo 

i praktikos, išsimokinimui 
dainas dainuoti atmintinai, 
tuo pačiu atsisakydami, vi
durvasaryje per pačius di- 

; džiuosius karščius, nuo vi- 
j šokių asmeninių malonu-

7 mų;
2) sukėlėte savo keliones 

padengimui lėšas, pašvęs- 
dami tam nemažai laiko 
(vieni pardavinėjote įvai
rius kosmetikus, kad gau
tą pelną panaudoti kelio
nėn, kiti rengėte kortavi- 
mo vakarus, šokius, loteri
jas, koncertus, išvažiavi
mus ir tp.);

3) choristės didžiumoje 
įsigijote savo lėšomis tau
tinius rūbus, kitos net išti
sas uniformas;

4) užsimokėjote savo lė
šomis nakvynes;

5) užsimokėjote savo lė
šomis j parodos aikštę į- 
žangos bilietus;

6) užsimokėjote už pla
katus, kuriuose buvo įra
šytas choro ir kolonijos 
vardai;

7) savo kolonijose išpla- 
Lietu-
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ę tinote tūkstančius 
i’ivių Dienos ženklelių ir tp. ] 
tllNa, o kur tas ūpas ir pro- : 

paganda, kurią kėlėte ko
lonijose, besirengdami va
žiuoti į parodą. Jūsų dėka 
dideli būriai lietuvių sekė 
paskui jūsų išpuoštus tau
tiniais ženklais karus, bū- 
sus, traukinių vagonus.

i (Jūsų pasiryžimo važuoti 
i Lietuvių Dienon proga, te- 
! ko man lankytis Jūsų kolo- 
! nijose ir ten sukelti neina- 
! žai lėšų programos išleidi-
• mui, kur savo kolonijų au- 
; koto jų vardus randate pa- 
; skelbtus knygoje).
! Negali būti dviejų nuo-
• monių, kad Jūsų skaitlin- 
; gas dalyvavimas nulėmė 
; galutiną Lietuvių Dienos 
į pasisekimą, kur mūsų gar- 
j bingas generalinis konsu- 
» las p. Budrys pasiųstoje, 
’ proga Chorų Sąjungos sei- 
! mo, telegramoje pažymi: 
’ “Akivaizdoje L ietuvių Die-
• nos triumfo, demonstruoto 

•1 vakar Pasaulinėje Parodo- 
» je, prašau priimti mano gi

ri lią padėką visiems ponams
chorvedžiams ir vyriau- 

!> šiam dirigentui profesoriui 
■ ; Juozui Žilevičiui. Lygiai 
į» prašau perduoti ir visiems 
fi i choro dalyviams. Linkiu

| Jūsų seimui pasekmingos 
•!'darbuotės, išlaikyti ir to-

I liau lietuvių dainą Ameri- 
!■ koje tinkamoje aukštumo- 
!; je. Jonas Budrys”. Šie žo- 
•; džiai yra labai svarbūs, jie 
; i' yra pareikšti Lietuvos Vai
ri džios atstovo, visą dienos 
•;! i eigą rimtai stebėjusio. 
♦’ Panašiai daugumoje įver
ia tino ir lietuviška spa ada, 

, kuri į reikalą žiūrėjo iš es- 
\ mės, o ne... (Buvo tokių 
p “korespondentų”, kurie sa- 
p voje spaudoje iškraipė fak- 

-^-/•jįitus, dalyvaujančių cho-

rų skaičių, ir pačių cho- monaičiui, 
ristų, nors programoje bu- Brundžai ir J. Jankui: 
vo detaliai skaitlinės pa
duotos. Jie net ir dalyvavu* nams,kurie (su maža iširu
sios publikos skaičių sa- timi) man lankant chorus, 
vaip skaitė, neatsižvelgda
mi į svetimtaučių spaudo- 

I je žymimas skaitlines. Ša- 
Į le to viso stengėsi ir chorų 
vedėjus įžeidinėti, net Lie
tuvos laikraščiams teikė į- 
žeidžiančias dirigentus in
formacijas ir tp. J tokius 
asmenis tenka su gailesčiu 
pažvelgti: jie liguisti, pa
vydo ir pagiežos ligos a- 
pimti, negalėdami plačiam 
maste visuomenėj pasiro
dyti, nieko kito nebegalė
dami padaryti, ėmėsi šeš- 
kišką politiką varyti. Tik
rai charakteringas tokių 
“korespondentų” mūsų) 
Tautai ir Dainos kultūrait 
pasitarnavimas. Nekreip-'j 
kitę į tokius “šeškus” jo-i 
kio dėmesio, juo daugiau ir. 
sėkmingiau veiksite, tuoj 
labiau jie Jus terš. Pana
šus tokių “koresp.” elgesys 
Jums dar didesnį pasiryži
mą turi sukelti. Už tai Jūs 
drąsiai ženkite kupini dva
sios pirmyn lietuviškos 
Dainos dirvoje, o jie tegu 
"mėnesienoje kalba”).

Šio viso istorinio įvykio 
akyvaizdoje, garbingi cho
rų vedėjai ir mūsų tautos 
žiede — jaunime — chorų 
nariai, reiškiu Jums savo 
asmeninę padėką viešai.

. Jūs klausėte visų mano pa
tarimų lyg kareiviai

. lauke. Sekėte visą 
stebėjote kiekvieną 
netik rankų judesį 
veido mažiausią išraišką ir 
dėka to viso Jūs panuošėte 
Lietuvių Dieną gražiausiu 
bukietu. Šiuo savo susi
kaupimu įrodėte savo auk
ščiausią discipliną ir jos J 
ęagelba įrašėte savo šį pa-j

d) Gerbiamiems Klebo

AMSTERDAM, N. Y.
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M0HAWK CARPET MILLS j'
i!

Season’s Greetings
visada širdingai perstatė 
mane chorams, nurodyda
mi jiems mano atvykimo 
tikslą ir dėka to man leng
viau ėjo visas darbas;

e) chorų valdyboms, ku
rios artimai su manim ben
dradarbiavo;

f) advokatui K. Jurgėlai, 
Legionierių Vadui, už šir
dingą darbą su Legionie- j 
riais, tvarkant chorų įėji
mą į estradą, toks tvarkin
gas chorų įvedimas daug 
pagelbėjo dainos sklandu
mui;

g) garbingiems Brookly- 
no biznieriams, kurie, ma
no kviečiami, sutiko su
daryti programos dalyvių 
pavaišinimui komitetą, bū
tent: J. Garšvai, L. Grigo
niui, A. Daukantui, A. Mi
kalauskui ir jų pagelbėto- 
jams: J. Brundžai, P. Dul
kei ir A. Visminui, ir vi
siems tiems biznieriams, 

: kurie juos rėmė. Sunkiai 
j jie dirbo, bet darbas davė 
' gražų vaisių. Gaila, radosi 
tokių biznierių, kurie neiš
laikė man duoto pažado ir 
dėl to buvo daug nemalo
numų, tik dėka šio komi
teto sumanumui viskas bu
vo nugalėta;

i) visiems uniformuo
tiems Legionieriams, ku
rie, man kviečiant, koloni
jose sutiko dalyvauti, įve
dant savo kolonijos chorus 
į estradą, tuo daug prisidė
dami prie papuošimo eise- 

įnos;
! k) Waterburio jaunuolių __
benui su jų vadu, kuris 
;Klaščiaus salėje davė gra-)C 
jžų svečiams paradą. Šis 
I paradas buvo labai įspū-, •;

a
Amsterdam, N. Y. c

karo 
aklai, 
mano 
bet ir

1

SPRINGFIELD, MASS.

I

i

SPRINGFIELD CELERY CO.
The only exclusive Celery House in We»tern 

Massachusetts
Fancy Celery — Parrot Brand

VVashed & Packed Daily
1808 Columbus Avė. Tel. 3-3141 Springf ield, Mass

VVOONSOCKET, R. I.

rip
B

| 144 MainSt., JVoonsocke^RA.
1 Tel. 1468

Woonsocket Institution 
For Savings

sirodymą išeivijos istori- ^įn^as’ ^ur^° mačiusieji 
joje aukso raidėmis. Jūs!mekuomet nepamirs, p 
išmėtėte desėtkus tūks-i D Vincui Justu1’ mano $išmėtėte desėtkus tūks-, 
tančių dolerių Lietuvių1 
Dienos garbei ir Dainos 
garbei ir Tauta Jus visada 
minės. Garbė Jums už tai!! 
(Būtų labai malonu, jei i 
kiekvienas choras ir pavie
nis choro narys, padaręs 
kokias nors išlaidas, suloš
tas su kalbamu reikalu,' 
praneštų man bendrą skai-: 
tlinę, kad galėčiau ją su-1 
traukti krūvon ir parodyti; 
visuomenei, kiek daininin-i 
kai — jaunimas yra tam 
reikalui paaukavęs lėšų. 
Labai prašau mano prašy
mą, ilgai neužtęsiant, iš
pildyti. Šis yra mano pas
kutinis prašymas Jūsų).

Šia proga noriu pareikšti 
visai eilei asmenų mano gi
liausią padėką, kurie vie
naip ar kitaip man gelbėjo 
tą didelį darbą įvykinti, 
būtent:

a) Gerbiamam Generali
niam Konsului p. J. Bud
riui už tėvišką globą nuo 
pat pradžios šio darbo 
(1938 m. balandžio mėn. 6 
d.). Jis gelbėjo gaidų spau-i 
sdinime, suteikdamas ga-

> rantijas, pasiuntimui visų 
gaidų chorams surado lėšų 
apmokėti persiuntimui. ■ 
žodžiu, jojo parama mums 
buvo begalo svarbi;

b) Klebonui kun. J. Simo-' 
naičiui už sudarymą pro
gos man atsitraukti choro 
patikrinimui, be jo širdin-) 
gos paramos nebūčiau ga-< 
Įėjęs to darbo atlikti;

c) Dainos Komisijos na
riams, kurie nuo pat 1938 
m. bal. 26 d. (kai ši komisi
ja pradėjo veikti) gelbėjo 
visame darbe: kun. J. Si-

kaimynui, kuris daug var
go turėjo mane pavaduo
jant;
(Tęsinys 21-mame pusi.)

t
I

FITCHBURG, MASS.

FITCHBURG SAVINGS BANK
A Mutual Savings Bank

745 Main St„ Fitchburg, Mass.

MIDDLEBORO, MASS.

i! 
i!

ii
ii

l£ 2
MiddleboroughCo-operative Bank |

Middleboro, Mass. 5

i

__ą
■' ■■

(• Thrifty Years Conservative Home Financing

?! 
it

Shares Always on Sale
"V-

GOLDEN WEDDING
DĖL KALĖDŲ

DOVANA JŪSŲ
‘ — Kiękvienas

Lašas 4 metų ar Senesnis — Visiškai Ta Pati Au
kšta Kokybė, kuri Golden Wedding išgarsino 
vardą — Tik Pažvelk į Kainą,

Skani Maišyta Straight Degtinė

Copynfcht 1939. Jos. S. Finch « Co.. Ine., Schenky, Pa.
90 Proof—Kaip Patinka, Bourbon or Rye 
Straight Degtine šiame produkte yra 4 mėty 

Senumo ar senesni

GOLDEN WEDDING GVARANCIJA 

MES UŽTIKRINAME: (1) Kad Golden 
Wedding. parduodama nauja kaina yra 
tos pačios rūšies degtini, kuri buvo 
Parduodama aukštesne kaina. (2) Kad 
kiekvienas degtines lašas yra mažiau
siai 4 metų senumo. (3) Kad mūsų yra 
dideli senos parinktos degtinis rezer
vai. kurie užtikrina gerą ir vienodą 
degtinę ir ateityje.

"NETURĖJO SAU LYGAUS PER 50 METŲ"

' j Paintės 69c. Kvorta $2.a0
Kainos paliečia tik Massachusetts

Išsiplėsk Šj Skelbimą Ir Eidamas Į Vietinę Pakeliu Krautuvę Jį Nusinešk
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So. Boston, Mass
• Visiems Kostumeriams Širdingai Linki

LINKSMIAUSIŲ SV. KALĖDŲ ;’į

THIRD STREET TAVERN, į 
Ine. Ž

Savininkai: F. Razvadauskas ir Alb. Neviera 4 
58 Dorchester St., So. Boston, Mass. į

?!

Lietuviu Dienos Programos Dalyviams Padėka SO. BOSTON, MASS.

Jonas Jakštas
Mt Grosernės Savininkas
|! 257 W. 5th St., Tel. ŠOU 4193 So. Boston, Mass.

e
C$ti
i
l

si

i
l<!i
Š *

| T. J. Murphy - Siuvėjas
| 352 Broadway, So. Boston, Mass
ATa • • - * • -• • • •* • ♦ < * • 9 • -w. - ■* ' •

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

THE STRAND CAFE
Skaniausi valgiai ir gėrimai

374—378 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 1639

* « • -• • 9 • *

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LIETUVIŠKA KEPYKLA
K. PLEVOKAS, Savininkas

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, pyragai
čius, Birthday keksus ir tt.

131 C. St., So. Boston, Mass.

»! 
% 
V

ž?! ?
S

Linksmiausių Šventų Kalėdų švenčių

South Boston Hardware, Ine.,
Parduodame Hardware, Sieninę Popierą ir Kitus 

Smulkius Daiktus
J. KLIMAS, Vedėjas

290 W. Broadvvay, Tel. ŠOU 1756, So. Boston, Mass

(Pradžia 20-tame pusi.) !sukeltų kelionei pinigus.
m) visiems aukotojams, daug turėjote nemalo-

kurie per mane ar per ma- Lr da^ kentftc; Jus
no įgaliotinius, paliktus' dauS ^notes, kad chorai 
kolonijose, aukavote Lie- Zeriau atstovautų jusi* ko- 
tuvių Dienos paramai. Jū
sų aukos daug nulėmė ir 
palengvino mano kelionę ir 
pagelbėjo gražią progra
mos knygą išleisti;

n) visiems tiems, kurie ± ........................ ...
mane širdingai sutiko, Pat labai įvertinu širdingą 
stengdamiesi palengvinti Pafalb« laAke Programos 
pačiuose vasaros karščiuo- ■
se šį begaliniai varginantį 
darbą, suteikdami man 
daug ūpo ir energijos; . . . .

o) spaudai, kuri talpino ^5a>y!al^sJ““;s’ ^ 
kalbamu reikalu visus pa
siųstus raštus, ; _ 
“Muzikos Žinioms” pave- 
dusioms daug vietos;

p) Liet. Dienos Komite
tui už paramą šį užsimoji
mą įvykinti, nes turėjo ne
mažai galvosūkio.

Dri-uge tat visiems išvar
dintiems ir šiaip vienaip 
bei kitaip, prisidėjusiems 
prie šio prakilnaus didelio 
darbo, tariu širdingiausią 
lietuvišką ačiū! 

j Baigdamas dar kartą no
riu, Jums, gerb. Chorų Va
dai, tarti ačiū. Juk jei ne 
Jūsų nuo keletos metų 
šiam darbui pasitikėjimas 
mano sumanymui, nieko 
nebūtume padarę. Juk tai 
Jūsų didžiausias darbas. 
Jūs įkvėpėte jaunimui no- 
,rą važiuoti. Jūs išmokino
te dainas. Jūs gelbėjote ir 
vadovavote chorams,

• *■i f-J! 
i?!L= 
r i

Joniją. Jūs aklai sekate ma
no šiame darbe (su maža 
išimtimi) nuo daugel metų 
užmačias. Sunku yra viską 
išvardyti, kiek Jūs prisidė
jote prie šio darbo. Taip

p.p.: R. Juškai, Juozui Že
maičiui, Mamertui Kar- 

, bauskui ir Povilui Sakui. • J • • Z _ 1
bianūeJi Choru Vadai, reiš- 

y patingai k*u mano giliausią širdies » ...

I

I

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

SOUTH BOSTON CAFE
Įvairūs Vynai - likeriai - alus !'j

VINCAS BALUKONIS, Savininkas * į

249 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. ji

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

JUOZAS ŠVAGŽDYS
%

Parduodame pirmos rūšies valgomus produktus

309 W. 4th St., So, Boston, Mass.

Vladas J, Jakštas
— Tel. ŠOU 1224 
So. Boston, Mass.

.a;

‘ Grosernės Savininkas 
‘ 308 W. 4th St.,

Linksmiausių Šv, Kalėdų

:t

Broachvay Cafeteria
Skanūs Valgiai ir Gėrimai

GEORGE MASILIONIS, Sav,

377 Broadvvay, So. Boston, Mass

padėką, kokią galiu ii- su
gebu pareikšti. Jūsų gra
žūs norai ir nuoširdi koo- I 
peracija visada bus mano 
širdyje!

Baigdamas privalau pri
siminti ir neigiamuosius 
dalykus, kurie pasitaikė, 
būtent - klaidas. Jei pa na
šūs darbai vykt ii ta n k ia i, 
kaip kad yra Lietuvoje, 
daug klaidų būtų išvengta. 
Ypatingai skaudžiai cho
ristus palietė, kuomet Pa
rodos Administracija prieš 
kelias dienas pranešė mūsų 
Komitetui a) kad neduos 
jokių palaipų chorui susto
ti ir b) neduos dykai daly-’ 
viams įžangos, nors vienas 
ir kitas garbingai buvo 
ankščiau pažadėję. Dėl 
trumpo laiko nebebuvo ga- 

kad Įima nieko kito padaryti,

kaip tik prisitaikinai prie 
to, kas yra. Kaip šis, taip ir 
kiti mažesni dalykai erzino 
atvykusius chorus, bet su
lyginus trūkumas su pa
siektais laimėjimais, pas
tarieji viską, kas neigia
ma, uždengia. Nors aš savo 
kalbose besilankydamas 
žadėjau daryti visą, kas tik 
būtų naudingiau ir geriau 
Jūsų naudai, bet vienur ki
tur pasitaikė netaip, pra
šau atleisti. Visų buvo

j stengtasi viską kogeriau 
padaryti vienam bendram 
tikslui: Lietuvių Dienos ir 
Dailios labui, ką mes į- 

; temptomis jėgomis ir at
siekėme. Tai mūsų di
džiausias džiaugsmas, kad 
kelių metų ruošimosi dar
bas nenuėjo niekais. Sumi
nėjau tik tuos reikalus, ku
rie lietė mane kaipo jung
tinio choro dirigentą.

Lieku su gilia pagarba 
visada Jus gerbiąs,

Juozas Žilevičius, L. M., 
Jungtinio Choro 

Dirigentas.

Ar Tai Protingai Daroma?

APEX SHADE & SCREEN CO.
Wtndow Shades — Screens Metai VVeatherstrips 

Venetian Blinds Door & Piazza Screens 
AUTHORIZED DEALER

75 Broadvvay Tel. ŠOU 0677 So. Boston, Mass.

BI t Mt. Washington

Co-operative

430 Broachvay

Bank

So. Boston, Mass
Bį_______________ _
!*• New Engianti Coke Fuel Oils Oįl Burnera and Coa! Stokers j!

•i BATCHELDER VVHITTEMORE |
>» 

•1 • 1♦ ’ 108 Dorcheatcr Street So. Bobton, Mase. j'
Thonias Thornton Tel. ŠOU 1830 j j

r
iic
?!(!

J. DOYLE Ine.
Kultūringos šalies Ame

rikos atstovai Kongrese ir 
Senate nutarė siųsti, t. y. 
parduoti Anglijai amunici
ją, laivus ir orlaivius karo 
reikalams. Čia žmonės 
tuos pabūklus dirba, krau
ją į laivus ir veža ten į Eu
ropą tokiu pat tikslu žmo
nių mušti. Kur išmintis tų 
didelių galvų? Kur darbi

ninkų unijos? Ar tokios u- 
įnijos geros? Ar tai unijos 
kovai prieš kapitalistų iš
naudojimą, kuomet kapi- 

ftalistams nuolankiai tar
naujama ir vien tam, kad 
kitus darbininkus išmu
šus, išžudžius, tokius pat 
savo brolius. Jei šios uni
jos dėl darbininkų gerovės 
ir tarpe jų viešpatauja bro
liškumas, tai kodėl taip 
daroma, smerkiama kita 
grupė darbininkų, pasitar
naujant kapitalistams.

Tokiuose darbuose, jei 
ten yra unijų darbininkai, 
neturi nė žingsnio eiti ir 
dirbti žudynėms įrankius 
kitai grupei darbininkų. 
Darbininkų brolijas sąjun
ga bus tuomet, kai vieni 
kitiems paduos brolišką 
ranką ir užuojautą visuo
met ir visur.

Kapitalistai juokiasi iš 
tokių darbininkų unijų, 
sąjungų, kaip jos organi
zuotos ir kiek ten jose da
bar savitarpio pagelbos.

Vežami dalykai per van
denyną j Angliją ir Pran- 

icūziją, bet ar daug tų lai
vų Europą pasieks? Gali
ma drąsiai sakyti, kad pa
sieks savo tikslą tų pri- 

,i krautų laivų tik apie 20 
__ ” ’ tai abejoti
na, o 80 nuošimčių eis j 
jūrų dugną. Be to daugybė 
ir tokių pat darbininkų su 
tais laivais nuvažiuos j 
jdi ų gelmes.

Tai kur tų didelių žmo
nių išmintis, jei bilijonus 
dolerių kemšama į jūras ir 

i šimtus ir

303 Broadvvay Tel. ŠOU 9252
So, Boston, Mass.
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L*- 470 Broadvvay So. Boston, Mass. Tel. ŠOU 2700 •*;
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SOUTH BOSTON MARKET

CLEAR WEAVE
SO. BOSTON STORE

423 Broadvvay So, Boston, Mass.
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J. P.CONNOLLY iį
Tavern !•

t*
Andrew Square, Dorchester, Mass. ?’

LITHUANIAN FURNITURE CO.

326—308 W. Broadway, So, Boston, Mass-

S Vilna Brand

ROLAND KETVIRTIS & CO.
JEWELERS and RADIOS

322 Broadway So. 8oston. Mass.

•ij Whiskev. Wme & Alės. Bee»
| SULLIVAN’S LIOUOR STORE

295 Broadvvay So. Boston, Mass

?

I

»
e 300—308 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

BLINSTRUBS
VILLAGE & GRILL RESTAURANT
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?! bereikalingai
?! tūkstančius žmonių gyvy- 
!; bių drauge laidojama. Ša- 
!; ly žmonių milijonai skurs- 
ji ta badauja, jiems numeta- 

i ma nuo milijonierių stalų 
?!' trupiniai ir tai per didžiau- 
?! sius sunkumus, kad tik 
j; i nuo visiško bado apsigy
ni nūs. žmonėms žudyti a-

municijai paskirta nuo kai”, kur bus daugiau ra- 
$700,000,000 iki 1,600,000, soma tuo klausimu į lai- 
000. Tai ir Demokratija, mingą ateitį. J. K. Mikai, 
žmonių sprendžiami daly
kai. Ar žmonės suprotės 
kada nors, tai didelis klau
simas. Galima sakyti, kad 
ne, ] 
kaip dabar. Reikia ką nors 
geresnio daryti, jei nori
me ką geresnio sulaukti.

Aš tuo dalyku, t. y. dar- ar kava vietoje cukraus, 
bininkų gerovei pasauly e- ^as vart°Ja “J0
su parašęs vadovėli, kny- kai’uoja tikB75c. Jo gaiite 
gulę, dar po šio straipsnio gauti “Darbininko” adm. 
gal pamatysit straipsnį 366 W. Broadvvay, So. Bos- 
antgalviu “Visi Darbinin- ton. Mass.

MEDUS

__ ___________ _ ____ Grynas bičių medus, ku 
kol tokia sistema bus bitės sunešė iš žydinčių 

-_____________ javų, gelių, pievų ir me-
? džių yra tikras vaistas. 

Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata

t

Į

For a Practical Person
•’! 
į!
$

BROCKTON,MASS

y<wr« This Christmas For Only
Big 6.1 Cu. R. Fully
Eguipped All-Steel ▼ | V*
Cabinet. Sealed-ln- JH,
Steel G-t Thrift Unit

N
EVER befdfe 
hasGeneral Elec- 
tric offered such a big, 
fully cquipped refrig- 
erator at today's low 
price. It s the buy of 
your lite’

GENERAL UTILITIES CO
15 Belmont St., Brockton, Mass. Telephone 7275 jį

S s ♦.•
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Linksmiausiu Kalėdų Švenčiu
4- C 4

Šv. Kalėdų Palaiminimas
DIAMOND CAFE A. P. SANDYS

Savininkai: A P. Neviera—:—P. Razvadauskas

305 W. Broadway

Linksmiausiu Kalėdų Švenčiu
4-4 4-

KLONDIKE MARKET
SILVESTRAS STROKAS. Savininkas

'maino mūsų širdis į atitin
kamus Tabernakulus, ku
riuose Jis pats su savo die
viška motina ir šv. Juoza
pu galėtų apsigyventi šv. 
Kalėdų metu: lai paverčia 
mūsų protą amžina alto-

sielą, sušildytų mūsų šir-| 
dis, kad jose būtų jauku ir 
malonu šv. Šeimynėlei ap 
sigyventi.

SO. BOSTON, MASS.

371 W. Broadvvay So. Boston. Mass
«■

Nepasiduoti, neleisti — 
tai tik neigiamoji pusė: 
pulti priešą, paskui jį sek
ti, versti jį pasiduoti — 
štai teigiamas darbas, ku
rį gali atlikti tik stipri va-

riaus lemputės ugnimi, ku- lia ir galinga energija, 
ri nušviestų visą mūsų: R. Plūs

Linksmiausių Švenčių!
Sveikiname didžiai gerbiamą Kunigiją, ir Vilos
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LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias šios valstybės lietuvių Graborius ir 

Balsamuotojas
254 W. Broadvvay. T ei. Šou 2590. So. Boston. Mass
Gvven. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537
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Linksmiausių Kalėdų švenčių

Bronius Kontrim

Linksmiausiu Kalėdų Švenčiu
C C ±

DR. J. L. PAŠAKARNIS
OPTOMETRISTAS

447 Broadvvay. Šou 2805-R. So. Boston. Mass

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DANTISTAS

i; _
į; Linksmiausių Kalėdų Švenčių
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?! 251 W. Broadvvay. Tel. Šou 2660. So. Boston. Mass
»!

Linksmiausiu Kalėdų Švenčiu
C L c

PETER CHAPLIK & CO.
TAVERN — Puiki Vyrams Užeiga
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Daugelis iš mūsų dvasio
je esame regėję Betliejaus 
žvaigždėmis nusagstytą 
padangę, skaidrųjį mėnu
lį: džiaugėmės jo aplinkos 
žavingumu, jo garsų pa
slaptingumu. Daugelis ne 
vieną kartą troškome kar
tu pagarbinti su piemenė
liais ir Išminčiais naujai 
gimusį Karalių; ne vienas 
gal ir panorėjo palaikyti 
mažutę Kūdikėlio Jėzaus
rankutę, ją uždėti ant savo Geradarius, džiaugsmingųjų Kalėdų švente ir laimin- 
galvos kaip apturėtą palai- gųjų Naujųjų Metų proga.
minimą. Giliau įsižvelgę į Brangūs Geradariai, teatlygina Jums malonus 
mūsų būklę, ar kartais Betliejaus Vaikelis, už praėjusių metų mums palanku- 
mes nesąmoningai mąsto- mą. Linkime tikro džiaugsmo, geros sveikatos ir gau- 
me? Nėra reikalo mums sios Dievo palaimos Jūsų darbams.
keliauti į tolimą Judėją šv. Kazimiero Seserys,
apturėti dangiškų malo- Vila Juozapo Marijos
nių! Jos čia pat prie mūsų Newtown, Penna.
sielų slenksčio. Mūsų alto
riuose Kristus turi savo 
Betliejų, švč. Sakramento 
palaiminimo metu, ta pati 
brangioji Kristaus ranka 
laimina kiekvieną žmo
gaus sielą, laimina savo 
garbintojų protą ir širdis. 
Jis visus laimina, panašiai 
kaip anuomet Betliejaus 
miestelyje, — vargšą ir 
turtingą, sveiką ir ligonį, 
siipną ir galingą, viešpatį 
ir tarną. Visi apturi iš mū
sų Viešpaties visokerio- 
piausių malonių. kurie, 
kad galėtų savo ydas per
galėti. kiti kad savo geru
me ištesėtų.

SO. BOSTON, MASS.
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Anuomet žmonės atėjo 
pas Kristų, bet šiais palai
mintais laikais. Kristus a- 
teina pas mus. Jis gyvena 
daugelyj Tabernakuluose.

Palaimė
ta pačia 
žmones, 
apšvietė

Švč. Sakramento 
nimo metu Jis 
šviesa apšviečia 
kurie anuomet
Piemenėlius ir Tris Išmin 
čius.

Prisiminę šią tiesą artin- 
kimės arčiau mūsų gimu
sio Karaliaus. Jei mes Jo 
mokytiniai ir mokytinės Jį 
negodosime, kaip giliai į- 
žeisime jo švelnią širdį. 
Gana Jį įžeidžia Prancūzi
ja su savo bedievišku mok
slu: Anglija, paneigdama
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? Jo Asmeniškumą: Ameri 
?’

157 W. Broadvvay. Tel. ŠOU 2714. So. Boston. Mass.

DĖL VISŲ AMERIKIEČIŲ
ČIA JIE PARUOŠIA MANE

Jie sako, kad Hood’s Supertest pienas 
nevien turi gerą skonį ir atsargiausiai pri
rengtas Grade “A”, bet Grade “A” pienas 
yra vienas geriausių visoje šalyje.

Kodėl neduoti savo šeimynai progos 
paragauti ar užsisakyti Supertest Grade 
“A”? Pažiūrėk, ar jie nesutiks — jūs gau
site extra kokybės skonį.

HOOD’S

^supertest
GRADE “A MILK

HOOO MAN S°Uth B°Ston 0785
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ka. su savo kalėdiniu die
duku. visai užmiršdama, 
kad mažasis Kūdikėlis Jė
zus privalo būti statomas 
vaikučiams gailestingumo 
ir duosnumo pavyzdžiu 
vieton kokio pasenusio 
barzdoto malonaus sene
lio. Plačiosios juodukų ša
lys niekados dar neregėjo, 
negirdėjo apie mūsų die
višką Išganytoją: gi mūsų 
baltoji civilizacija, kuri re
gėjo. patyrė Išganytojo 
gerumą, kiek kartų jau su
drumstė Išganytojo ma- 
jestotingumą. Ar gi ir mes 
panašiai pasielgsime? Ar
gi mes už visus apturėtus 
palaiminimus nedėkingais j 
virsime? Kuomet Marija 
ir Juozapas bels į mūsų 
sielų duris ar mes jas at
versime? Atsiminkųne, 
kad mes esame dieviškojo 
Vaikelio daugelio turtų 
paveldėtojai. Kiek gi dova
nų, malonių mes sulaukė
me iš šio Šv. Kūdikėlio! 
Tadgi nebūkime nedėkin
gais. Kada Švč. Panelė kla
bens į mūsų sielų duris, at
verkime jas. neleiskime 
Dievo motinai stovėti lau
ke. Užkvieskime ją nakvo
ti mūsų sielų išpuoštuose 
rūmuose. Lai Kristus pa-
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LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Cambridge Bottling Co., Ine.
Išdirbam visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us 

Lietuviai remkite lietuvius ir vartokite mūsų 
Saldžius Gėrimus

CAMBRIDGE BOTTLING CO.. INC.
4—6 Berkshire St., Tel. Trovvbridge 8374

Cambridge, Mass.

South Boston. Mass.

GROSSMAN SUPPLY CO.

Quincy. Mass.
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?!;• Paints, Varnishes, Wallpaper£ Plumbing Supplies ;♦ 
!• JOHN STONIS. Sav. !;
?♦ ;?
j? 412 Broadvvay, Tel. ŠOU 3835 So. Boston, Mass. -J

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

M. s
LAIKRODININKAS

Kalėdoms, įvairias dovanas, Auksinius-Auk- 
suotus. Sidabrinius-Sidabruotus ir kitokius daik
tus pirkite pas laikrodininką - auksorių p. JUOZĄ 
DILIŲ. Aš visiems patarsiu ir padėsiu — sako p. J. 
Dilis, — išsirinkti įvairias dovanėles. Taip pat tai
sau senus laikrodėlius ir kitokius visokius sidabri
nius bei auksinius daiktus. Prieš Kalėdas ofisas 
atdaras ištisomis dienomis ir vakarais. Patarnavi
mas mandagus ir nuoširdus visuomet.

366 West Broadway, So. Boston, Mass.
(Darbininko Name)

V;

Linksmiausių Šv. Kalėdų

JOHN’S HARDWARE

?»

?!

?♦

351 Broadvvay. Corner D and E Sts.

469 Broadvvay and Dorchester St.

J. F. CASHIN & CO.
Milk and Cream

Xe\v Laid Eggs Ne\v Made Butter 
"Ali Tuberclin Tested Milk’’

526 Fifth St., So. Boston. Mass.

Sullivan’s Shoe Stores

it 
?!
i į

»t 
it 
it

L

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

JAMES STRIGŪNAS

Street Taverno, Savininkas
L & 8th St., So. Boston, Mass. Tel. Šou 1149•9

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PECHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS, savininkas

447 W. Broadvvay. So. Boston. Mass.
v.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

C. BARISAS
PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 

Įvairiems parengimams ir į namus.
Patarnavimas Skubus

220 E St., Tel. Šou 9328. So. Boston. Mass•9

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Sveikiname visus su Kalėdų Šventėmis ir visus kli 
jantus —

J. KUPSTIS,
seniausias real estate ir insurance agentas Bosto 

ne ir apylinkėje. Adresas, 332 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

i! 
?! 
?! 
?! 
i? 
?! 
P 
'»! 
?! 
?! 
?!

•'»

-■ • 
?! 
?! 
•! 
?! 
?! 
?! 
?! 
?! 
?! 
P 
?!

’T-'

PICKWICK Kalėdų Proga
PICKWICK ALE 

darytojai 
linki savo draugams 

ir rėmėjams 
Sveikatos—Pasisekimo—Laimės

HAFFESREFFER & CO.. INC.
BOSTOS. MASS.^CM^ETTS
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LAVVRENCE, MASS.

Bay Statė Merchants 
National Bank

of
Lawrence, Massachusetts

Founded 1847

The Only Hational Bank In Lawrence

I Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPIIIA, PA.

IŠ CENTRO ŠV. VARDO 
DRAUGIJOS METINIO SU

SIRINKIMO DAVINIAI

6b *Kj Member of Federal Reserve Insurance Corporation!į;

BEST WISHES FROM

Kaip žinoma, visam pasauly 
katalikiškose parapijose yra su
siorganizavę Šv. Vardo Drau
gijos, kaipo katalikiškos bažny
tinės. iš vyrų, jaunų ir senų. 
Philadelphijoj, Šv. Vardo Drau
gija turėjo visuotiną metinį su
sirinkimą gruodžio 3 d. 1939 m. 
3 valandą po pietų, Šv. Petro 
parapijos salėje, 5tos ir Girard 
avė. Susirinkime dalyvavo visų 
parapijų šv. Vardo draugijos ir 
Dvasiškijos atstovai ir skyrių 
komitetai, kurių buvo apie 1000 
vyrų. Prezidiumas išdavė meti
nį raportą, kuris buvo priimtas 
aplodismentais. Po to, sekė visų 
parapijų iššaukimas — skyrių 
ir komitetų, jų tarpe buvo ir 
mūsų lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijos dalyviai: pirm. Z. Kri- 
vinskas, M. Seilius, S. Mažeika, 
ir K.

tinį patarnavimą suteikė a. a. I 
velionio sielai, susirinkę atkal
bėjo rožančių, prie gražiai pa
puošto žaliom palmom ir gėlė
mis karsto. Velionio kūnas, 
kiek teko matyti buvo apklotas 
nevystančių gėlių vainiku, nes 
25-ki laiškai su užrašu nuo 
minių ir draugų užprašytų 
mišių. Nuo to neatsiliko ir 
Vardo draugija ir užprašė 
mišias.

Dryža.

kėjai, eikite į tokius susirinki
mus, kurie duoda gerus pamo
kinimus; atėję turėsite sau 
daug naudos, nes pats gali likti 
pasauliui naudingas, aukštas ir 
garbingas asmuo. Atsimink, kad 
susirinkimai tęsiasi tik valan
dą, kitą, ir paskui laiko, kiek 
nori pasilinksminimui. Štai, pe
reitą Šv. Vardo Draugijoos susi
rinkimą, prisirašė sekantieji 
jaunuoliai: Padorius, Varžėvi- 
čius, Arlauskas, Savickas ir To- 
lišis. Suprantama, tai susiprati
mas jaunuolių, ir tėvų, kad savo 
vaikus veda prie katalikybės ir 
mokslo; be to patys jaunuoliai 
tinkamai įvertina, ir ateityje 
visi supras savo gerus darbus; 
pasitikėk, už gerus darbus su
silauksi gero užmokesčio, nes y- Nerims reiškia gilią užuojautą 
ra pasakyta, “ką pasėjai, tą ir 
piausi”. Todėl, visi jaunuoliai 
kviečiami rašytis į Šv. Vardo 
Draugiją savo pačių ateities ge
rovei, ištikimybei Dievui, Tau
tai ir Tėvynei. Nebūk atskalū
nas. K. D. Narys.

gi 
šv 
šv 
šv

Velionis, nuo senų laikų buvo 
žinomas, ir į kapines palydėjo 
didelis skaičius draugų, parapi
jiečių ir giminių. Palydovams 
buvo paruošti pietūs, kuriuose 
dalyvavo ir vietos klebonas I. 
Valančiūnas ir vikaras Vitas 
Martusevičius. Atkalbėję maldą 
sykiu praleido laiką. Rašėjas 
šių žodžių, likusiai našlei Ba
rauskienei ir sūnams bei dūk-

Merrimack Co-operative Bank
264 Essex St., Lawrence,Mass.

iššaukimo parapijų komi- 
buvo rinkimas Centro Val

Lawrence Co-operative Bank
21 Lawrence St., Lawrence, Mass.

Members Home Loan Bank System

r
SEASOH'S GREETINGS FROM

Essex Savings Bank
Community Savings Bank

Lawrence Savings Bank

NEVINS AUTO CO.
OLDSMOBILE and PONTIAC

Lawrence. Mass.

ANDREVV VVILSON CO.
Roofing and Sheet Metai Work

616 Essex St. Lavvrence, Mass.

GINGERALE
CURRAN L JOYCE COJnc.

JOHN MURPHY. Mgr.
Ginger Alės and Soda Waters
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Po 
tetų, 
dybos, į kurią pateko ir juodų
jų rasės narys, kuris lygiai 
skaitysis, kaip ir kiti Centro 
Valdybos nariai.

Labai rimtų svarstymų nebu
vo: užbaigoje buvo pasak yta 
keletą kalbų. Vieną tokių kalbų 
pasakė Dvasios vadas, tikybi
nės reikšmės, rišančios su šv. 
Vardo Draugija, reikalu. Susi
rinkimas baigėsi malda.

Užbaigus susirinkimą, buvo 
rodomi krutami paveikslai, pa
imti iš Šv. Vardo Draugijos, 10 
d. spalių, kuris buvo viešas pa
sirodymas. minint Kristaus 
Karaliaus šventę, darant eiseną 
ir nešant Draugijos ir bažnyti
nius ženklus — vėliavas. Tos 
visos ceremonijos buvo rodo
mos spalvuotuose paveiksluose, 
kas darė nepaprastai įspūdingą 
ir tikrai nematytą vaizdą, kurį 
Šv. Vardo Draugija labai įverti
no. Užsibaigus paveikslų rody
mui. visi vyrai buvo užkviesti į 
bažnytinį skiepą, kuriame buvo 
parodytas vyskupo Neuman 
Tomb karstas, ir kun. vienuolis 
išpasakojo apie vyskupo visus 
nuveiktus gerus darbus katali
kiškų parapijų gerovei, ir pri
minė, “kad pilnai tikimės bus 
laikui bėgant pripažintas šven
tuoju”. Daug vyrų ėjo aplink jo 
karstą ir meldėsi prašydami jo 
užtarymo. Vyskupas Neuman 
Amerikoje įsteigė per penkis 
metus 100 katalikiškų parapiji
nių mokyklų. Pagal kun. vie
nuolio papasakojimą: “Neu- 
manas atvažiavo į Ameriką 1852 
metais, (tautybės prancūzas) 
Amerikoje išėjo mokslus ir liko 
kunigu, vėliau įšventytas į vys
kupus. neapsakomai turėjęs di
delius gabumus, mokėjęs 12 
skirtingų kalbų, todėl jam tekę 
po 8 valandas sėdėti klausyklo
je kasdien ir klausyti išpažin
čių. nes tuo laiku buvo tik pra
džia ateivijos į Ameriką”. Kaip 
man taip ir kitiems teko labai 
stebėtis ir vertinti kun. vienuo
lio (neteko sužinoti pavardės) 
pasakojimą apie a. a. mirusį 
vyskupą Neumaną. kuris paliko 
istorinius katalikybės naudai 
nuveiktus darbus.

Kyla klausimas, kur mūsų 
jaunuomenė? Žinoma visiems, 
kad nemažas skaičius jaunų 
vyrukų priklauso prie Šv. Var
do Draugijos, bet nesilanko į 
tokius istorinius susirinkimus, 
kuriuose daug turėtų pamokini
mų. susitikęs vienas kitą, galė
tų paivairyti, sustiprinti katali
kybės tikėjimą. Jaunime, susi
praskite, įvertinkite save ir ro- 
dykitės, kad esate Kristaus se

ŽVIGAIČIŲ ŠEIMOJ 
AUTOMOBILIO NELAIME

Savaitė atgal, automobilio ne
laimėje netikėtai buvo sužeista 
ponia Žvigaitienė, jai sužalota 
galva, ir ligoninėje teks ilgai 
pagulėti. Su Žvigaičiais važiavo 
Žvigaičio sesuo Švedienė ir p. 
Kundrotienė, kuriai sužalotas 
petys, įlauštas kaulas, ponia 
Kundrotienė serga namuose, bet 
gali vaikščioti. Stebėtinas daly
kas liko visiškai neužgautas 
pats p. Žvigaitis jo sesuo Šve
dienė. Nelaimė įvyko apvertus 
kitam automobiliui jų automo
bilį. Ponai Žvigaičiai tik trys 
savaitės minėjo Sidabrinį Jubi
liejų savo vedybinio gyvenimo. 
Žvigaičiai gyvena ir laiko biz- 

5426 Woodland avė. Phila.

liūdesio valandoje, o sielai tegul 
Viešpats suteikia amžiną atilsį: 
ilsėkis amžinai šios laisvos ša
lies žemėje.

PRIERAŠAS: Velionio mote
ris Barauskienė per daugelį me
tų pirmose eilėse darbuojasi į- 
vairiuose parengimuose. Sūnūs: 
Stasys ir Juozas nuo pat jau
nystės teatrų lošėjai ir parapi
jos seni choristai, ypatingai 
Stasys daug yra pasidarbavęs 
Tautai ir lietuvybės naudai.

K. Dryža.

SENUS METUS BAIGIANT. 
NAUJŲ BELAUKIANT.

D2IAUGSMING AS BALIUS

nį

AUKOOS VILNIAUS 
LIETUVIAMS

su-Pasidarbavus K. Dryžai, 
rinkta nuo sekančių asmenų au
kos Vilniaus lietuviams: Anta
nas Kaniušis — $5.00; Antanas 
Juodis — $5.00; J. Stankus — 
$5.00: Kazys Dryža — $3.00 ir 
Matas Lopšaitis — S2.00. Viso 
$20.00. Minėtos aukos pasiųstos 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui, p. Budrio vardu, perlaida— 
“Money Order” su aukojusių 
vardais. Balandėlis.

A. A. MIRĖ STANISLOVAS 
BARAUSKAS

Po trumpos ligos sirgimo a. a. 
mirė Stanislovas Barauskas, su
laukęs senivo amžiaus. Velionis, 
turėjo nuosavą namą, kuriame 
ir amžių baigė, 225 Mautain St. 
Velionis mirė gruodžio 1 d. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero bažny
čios po visų bažnytinių apeigų 
gruodžio 5 d. Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Velionis iš Lietuvos pa
ėjo Ramygalos parapijos. Į A- 
meriką atvaižavo 1902 metais. 
Velionis paliko liūdesy moterį 
L. Barauskienę (Povilaitę), tris 
sūnus: Stanislovą, Juozą ir A- 
leksandrą, ir dvi dukteris: Alio- 
izą ir Adolfą ir, tikrą brolį Jo
ną Amerikoje. Velionis nuo pat 
atvažiavimo į Ameriką buvo 
pirmose eilėse prie organizavi
mo Šv. Kazimiero parapijos, kur
visą laiką ligi pat mirties buvo, 
geru parapijiečiu. Be to. dari 
priklausė prie Šv. Vardo Drau-j 
gijos. Maldos Apaštalavimo dr-j 
jos. ir prie Lietuvių Pašelpini<> 
klubo. Šv. Vardo Dr-jos ir Mal
dos Apaštalavimo nariai pasku-
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HON. THOMAS F. GALVIN
Alderman of Public Safety

Cherry & Webb Co.
The Fashion Center for Women's, Misses’, 

Children’s. Infants’ Apparel, 
Sportswear and Furs

237-241 Essex St., 
Lavvrence, Mass.

BRIDES, GRIMES&CO.
Steam and Water Piping 

Supplies and Tools

9 Franklin St., Lavvrence, Mass.

F. M.&T.E. ANDREW

Realtors — Insurance

Bay Statė Bldg., Lavvrence. Mass.

fe

Senus 1939 metus baigiant, 
gruodžio 31 d., sekmadienio va 
kare Šv. Vardo draugijos jau
nuomenės skyrius su senaisiais1 
sykiu, rengia linksmą balių-šo- 
kius, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. 331 Earp St. Balius pra-i 
sidės 9-tą valandą ir tęsis visą 
laiką iki pasibaigs senieji metai 
ir ateis naujieji, 1940 metai.

Visus nuoširdžiai Jaunuome-j 
nė kviečia atsilankyti. Pelnas 
skiriamas jaunuomenės paremi-į 

mui, žaidimų įrankių įtaisymui.! 
Tamstos atsilankymas bus la
bai įvertinamas, nes jaunimo 
reikalai yra patys svarbiausi iš 
visų mūsų reikalų.

Susitiksime baliuje baigdami 
senus metus, ir spausime vienas 
kitam ranką linkėdami laimės 
naujų metų sulaukus. Tad. iki 
laimingo pasimatymo. K. Dryža

I

i

KATALIKU SEIMELIS

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 
paprastai įvyksta vasario 
22 d. (Jurgio Vašingtono 
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
ksto. Visa programos eiga 
ir vieta salės bus paskelb
ta vėliau. Federantas,

Žodynai ■ Dictionaries

STERLING
CUT—RATE

Lavvtnce, Mass.

HACKER'S ALE
Breners Since 1890

Lavvrence, Mass
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Coal — Coke — Oil

326 Essex St., Lavvrence, Mass.

SANDLER’S
DEPARTMENT STORE

Bargains Ahvays
256 Essex St.. Lawrence. Mass

fe 
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TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas. A. Sirutytė — 

fčepčnienė. Jis turi 1064 pusią- 
ipius. Popieriniais viršeliais kal
ina $3.00: gerais audeklo apda
rais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu 
siųskite:

“Darbininkas”. 366 W Broad- 
way. So. Boston. Mass.

Remkite tuos profesio
nalus ir biznierius, kurie 
savo skelbimais » e m i a 
“Darbininką”.

M. J. MAHONEY
J. W. Mahoney Joseph A. Mahoney

FUNERAL DIRECTOR
Ėst. 1862

182 Hampshire St.. Tel. Day and Night 7113 Lavvrence. Mass.
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TO OUR PATRONS

Lovvell, Mass.

A.



Antradienis, Gruodžio 19, 1939

Kada Raitelis Verkia
Tik trečia naktis be mie- “Viršila, kur tu ten!” sau

go. o regis niekad nebuvau 
užmigęs. Taip atsitiko, ži
not. aš jau trečia naktis be 
miego. Trečia naktis be 
miego, pamanykit! Taip aš 
pasakočiau saviškiams, 
guosčiaus visiems, jei ne
būčiau karys. Ir dar raite
lis.

Nesuskaitysi, kiek nak- 
čių praleidau be miego. Ir 
nesistebiu, ir nesistebėkit, 
kariuomenėje tai pripras
ta. Gal ne taip turi būti.

Aš esu viršila. — prisi- 
statau. Ryžtuosi būti nenu
galimu jokioj kovoj, bet — 
regėt: esu nugalėtas. Ne 
kulkų, ne priešo atakos, o 
miego. Guosdamas save, 
aš giriu savo priešą, todėl 
sakau: Miegas baisus prie
šas. Klastingas. Svarbiau
sia — atkaklus priešas.

Aš regiu tris dienas, ka
da iš viso mūsų krašto 
plaukė vyrai, arkliai, veži
mai. ir vis į mane — virši
lą. “Viršila, aš ant šito ark
lio už auksą ir sidabrą ne
josiu. jis spardosi”. “Virši
la. košė prisvilo”. “Viršilą 
pašaukit”, taria kapitonas.

Uždyką: Vilson Electric Show
Stuart 4 Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės 

Degtinės 
Bile Kuriam 

Butelyje

24

judėjau... Tiesa, snūduria
vau, mąsčiau, bet kovojau 
su miegu. Ir nugalėjau... Ir 
štai, atjojus tiek kelio, be
veik prie stovėjimo vietos, 
sustojus atsikvėpti — už
migau. Net seilė ištekėjus. 
Aiškiai užmigau.

Aš kalbuosi su ūkio vir
šininku ir nežinau, kodėl 
ištrykšta ašara. Vienui 
vienintelė.
— Ko tu verki? — klausia 

ūkio viršininkas.
— Ne, tamsta majore, aš 

neverkiu. Iš tikrųjų.
Majoras nieko nesako, 

tik giliai pažvelgia... Su
prantu... Tikrai išblyškusi 
ašara. Greit nusišluostau... 
Iš kur velnias davė ašarą. 
Sudegtum!

Kada majoras nuėjo, ma
ne apėmė baisus nusivyli
mas. Ėmiau kolioti save. 
Aš, viršila, užmigau ir 
dar... pravirkau. Raitelis. 
Suprantat. Mazgotė, po 
velniais! Aš pravirkau...

Nuėjau į sodą. Gilumon. 
Ant šakų žvilga gaili rasa. 
Saulė tvieskia pro šakas. 
Vienur kitur lapai pageltę. 
Raudoni dvaro mūrai tvir
tai stovi. O aš... Taigi. Visą 
naktį išsilaikiau, ketvirtą 
naktį, tiesa, pačią sunkiau
sią naktį. Ir ant galo... pra
virkau.

Suspaudė širdį... Žiūriu į 
rasotą lazdyną... pravir
kau... Po velnių, kaip mer
gaitė. Trys didelės ašaros 
nuriedėjo. Iš tikrųjų, pra
virkau. “L. A.”

Liudas Dovydėnas.

kia leitenantas”. “Viršila, 
man autai perdideli, o kel
nės persiauros”, guodžiasi 
atsarginis. Viršila, viršilai, 
viršilą. Ir taip visa links
niuotė. Tris dienas ir tris 
naktis.

Bet šiąnakt — baigta, iš
jojam. Dešimta valanda. 
Lynoja. Džiaugiuosi, kad 
netvanki naktis, nes po ne
migo tvankuma — papiū- 
tis. Pulkas rikiuojasi žvil
gančiam plente, topolių la
puose šlamena lietus. Man 
regis, plentas pavirto kal
nų upe. o į topolius renka
si nakčiai maži paukščiu
kai. Renkasi, ir priglaus 
gelsvą snapelį po sparnu. 
Užsnūs saldžiu miegeliu. 
Brrr. Po velniais! Užmig
siu, begalvodamas apie 
tuos kvailus paukščiukus. 

[Mano eskadronas išsirikia
vo. viskas kaip išlieta, bet 
dar perjoju — išvaikyt 
tuos paukščiukus, kurie 

i snapelius po sparneliu pri
glaus. Pasiteirauju būri- 

] ninku šio ir to. klausiu, ar 
I pasiėmė žvakių, lemputes. 
; nors aš pats tai pasirūpi
mam Man reikia budėti — 
priešą juntu. Aš jį nugalė-

■ siu. bet budėk kary, budėk! 
! sakau sau. Atmetu veidą 
j į blausų dangų, ir ant veido
■ krinta smulkūs lašai. Tai 
gaivina. Net pasipurtau. 
Jaučiu — priešas nugalė
tas. visai prasiblaiviau.

Trimitas. Pulko vadas be 
jokio apsiausto stovi prie 
vartų — seka išjojančius. 
Subilda į plento akmenis 
šimtai kanapų, darda gur
guolės. Ūkanoto, tylaus lie
taus tamsoje, tas šlamesys 
eina per visą kūną, prisi
pildo kažin kokios didybės 
ir jėgos. Neapsakysi, — 
reikia pačiam sėdėti ant 
arklio, žygio aprangoje. 
Jauti šimtus, tūkstančius 
tokių kaip tu. Aš teku kaip 
upėje. į vieną pusę, vienos 
minties vedamos. Gatvės 
žiburiai žiba po topoliais, 
tokie mažyčiai, mažyčiai. 
Nebejaučiu jokio miego. 
Aš tolydžių prisipildau ka
žin kokios jėgos. Štai ma
no pirmas būrys, štai — 
antras būrys. Leitenantas 
Jonuška... Štai šarvuočiai. 
Po jų ratais bilda visas 
plentas... Štai gurguolės... 
Jos tik pritaria šarvuo-

iie-.- . H. i I < .
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Vaizdelyje matoma naujai pastatytoji Kauno priemiesčio Šančių gimnazija, kuri 
spalių 22 d. buvo atidaryta, dalyvaujant Respublikos Prezidentui ir Švietimo mi
nistrui. Gimnazijos rūmai skaitomi vieni gražiausių visoje Baltijoje, turi visus 
mokslui ir sportui reikalingus įrengimus, muziejų valgyklą ir kitas reikalingas 
patalpas. Gimnazijoje mokosi 611 berniukų ir mergaičių, visi Šančių ir A. Pane
munės gyventojų vaikai.
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jau užtekėjusi sau-

Kas tai?... Leitenantas... 
Birr, nupurto šiurpas... Tai 
aš vėl miegojau... Ne, ne
miegojau, bet tik taip rau 
prisnūdęs buvau... Tik pri
snūdęs buvau supranta
ma... Iš kur tokios mintys... 
Raito keistas miegas.

Ačiū Dievui, rytuose 
greit saulė pasirodys. Išsi
skirstė debesys, parengda
mi saulei kelią. Pulkas su
stoja pailsėti. Mano eska
dronas gavo patogią vietą, 
prie dvaro sodo. Po ruošos, 
regiu
lė. Nei nepastebėjau.

Atsisėdu prie sodo, po to
poliais, valgom, šiltą kavą 
gerdami. Šilta saulė, šilta 
kava. Ąžuolai, liepos dar 
kvepia vasaros žaluma. Pa
kylėjusi saulė krinta į ša
kas, jokio vėjelio. Duonos 
ir kavos kvapas taip gaivi
na alkį ir uoslę. Man regis, 
ąžuolai ir liepos geria sau
lę ir pusryčių dvelkimą.

Atsiremiu į storo ąžuolo 
kamieną, o saulė dvelkia 
stačiai į veidą. Užušyla sa
gos; jaučiu tai ir diržo sa
goje. Milinės milas ima 
džiūti... Aš atsimenu avių 
bandą... Ganiau bandą ant 
Šventosios krantų, prie pu
šyno. Viduvasaryje, kada 
banda suguldavo... Taigi, 
ko ten šūkauja... grandi
nis... Aš žinau, buvo baisus 
avinas Paliekio, tai jo ra
gai raitėsi apie ausis, akys 
buvo labai piktos... Dvelk
davo tvartu ir vilna... Sa
votiška smarvė... Atsargi
ni, ar neprimušai “Dobilo”. 
Geras... geras arklys, tik 
piktas...
— Aš! — Aš pašokstu, 

kaip iš ugnies.
— Tai miegi ? — klausia 

ūkio viršininkas, karinin
kas gero veido.

— Nemiegu, tamsta, ma
jore, o tik... tik mąstau, — 
aš jam atsakau.

Po velniais, visą naktį iš-

ri. nes kita išsekusi... Tik 
vokas truputį mirksi; be- 

į prasmingai ir griaudžiai... 
Ir paskutinė akis užsimer- 

1 kė... Turr... Kad tave!... Ar 
I 

aš miegu, ar sapnuoju... 
Tai aš vėl miegojau... Argi 
mane nugalės priešas... 
Toks menkas ir kvailas 
priešas, 
Ne, šitas numeris nepra
eis. Ei, tu “Kadugi”, ark
leli, bičiuli, truputį dau
giau kratyk, kad aš neuž
migčiau.

Dangui jau daugiau žvai
gždžių. Pabudo. Laikas, , 
laikas pabusti. Nors dan- 

jguj rytų šone kiek pabalo. 
Tai jau rytas greit bus. Pa- 

■ čios pavojingiausios valan
dos. Kada aitvarai ir vai
duokliai grįžta į savo šiltas 
minkštas gūžtas, tada atei
na miego valandos. Pačios 
pavojingiausios, ypač po 
trijų nakčių nemigo. 

Mane vėl atakuoja į Mes kopiam į kalną. Ir 
dauregiu pirmiau arklių ir 
žmonių galvas. Daugumas 
apsidengę brezentais, pala
pinėmis. Tur būt, kai aš 
snaudžiau dar nulijo. Ant 
pečių ir šautuvo apsiaus
tos palapinės sudaro kam
puotą figūrą, kuri juda 
žalsvam danguje, prie pat 
žvaigždžių. Po du, greto
mis pasirodo dangaus pla
tybėje judanti šešėliai ir 
dingsta. Ne už kalno, o ka
žin kaip į dangaus platy- 

I bę įsminga. Ir aš priartėju 
prie kalno, persisveriu per 
viršūnę ir, lyg upe, pilkuo- 

Paplaku ; jančiu keliu nuslenku vėl 
papurtinu į daubą. Tai kalnuoti Aukš-

čiams. Dunda, bilda, aidi. 
Tiek vyrų, tiek arklių, tiek 
plieno... Man noris kautis! 
Eh. kad jūs žinotumėt...1 
Koks aistringas džiaugs-] 
mas — jėgos pajautimo- 
džiaugsmas. Ir man miela 
žiūrėti į šlapiu veidu, gat
vės žiburio šviesoj sėdintį 
ant arklio pulko vadą. Ir 
jis. tur būt. tą patį jaučia.

O žmonių būriai, kurie 
nepabojo lietaus ir nakties 
tamsos, sustoję abipus 
plento, ar jie jaučia jėgos 
džiaugsmą. Jei ne — kaip 
gaila.

Keliaujam. Jojam. Miš
kai. sodybos. Dešimt kilo
metrų. dvidešimt. Ten su
giedojo gaidys. Toli. Gal 
ant laktos tupi. Šilta pasto
gė. vištidėje. Ir gieda... Aš 
taip vaizdžiai matau gaidį, 
tupinti ant išlinkusios kar
telės. Ir kaklą įtraukęs... 
Kad tave... — jau prisnū
dau.
priešas. Dabar jau gaidžiu 
pavirtęs.

Apstojo lietus. Ten. ant 
miško išsikalė viena žvaig
ždelė. Vienui viena, kaip 
sargyba prie lauko sandė
lio. Budi... O kitos žvaigž
dės... Taigi kitos... Miega.

1 Žinoma... Miega... Ir mili-
1 jonai žvaigždžių, minkš- 
; tuose debesų pataluose 

miega. Ramiai, savo akį 
veriantį žvilgesį paslėpę, 
miega... Kas tai?... Sukniu
bau ant arklio karčio... Tai 
aš miegojau. Pasiutimas! 
Argi mane ir persekios tas 
atkaklus miegas, 
rankas į šonus, 
galvą. Aš nepasiduosiu, ne! taitijos laukai.

Kas ten?... Tai prazova-i 
duoja viršila Libeikis. 
arklys vis risčiuoja, jis jį] 
nori nuvarginti... O gal su į 
miegu kovodamas, lekia’ 
zovada pakelės rugiena.

Mes jojam per kaimą. Vi-' 
si miega. Tik iš baltos pa-! 
langės iššoka šuva ir ima, 
baisiai aršiai loti. Man pa-i 
tinka šuns lojimas, jis rė
žo ausį, ir veja miegą. Bet 
jau už kaimo nutyla šuva, 
tik retkarčiais amteli, tar
si kovodamas su miegu. 
Argi ir šuva turi budėti... 
Regiu gimtojo miestelio 
šventorių... Ten, prie baž
nyčios vartelių stovi būda, 
o ten pardavinėja geltonus 
cukrainius. Putnūs, gelto
ni. kaip pagalviukai... Ten 
gulėdavo, po ta būda, vie
nakis šuniukas ir jis nie
kad nelodavo... Nors aš, kai 
buvau mažas vaikas, pirk
damas cukrainius bijoda
vau to šuniuko... Tas šu
niukas, rodos, visada mie- nu vainikas... Kas ten lyg 
godavo... Moteris turėjo di- šaukia... Tai joja... Žinoma, 
delį intapą prie nat nosies joja... Kaipgi... Atidaryda- 
šnervės. Tas intapas judė- vo prieskrinkį sesuo ar aš 
jo. kai jį alsuodavo... Šu- pats, ir rasdavom juostelę. ■ 
niukas tik viena akim žiū-,Pirktinę, gražiais kvietkiu-j

kais išrašytą... Grandinis 
Ragaišis reiks pakelti į 
puskarininkius. Taip jau 
buvo kalbėta... “Ateinat, 
jūs kaip upė, praeisit jūs 
kaip upė”... Tai kažin kas 
pasakė... Pasakė... Ir gana. 
Kad taip prieskrinkį pra
darius, ir su juostele... gu-

mane — viršilą. Ii... Šilta... ramu... Nuo žvil
gančio ežero pakyla dvi an
tys... Ant vienos galvos už
sikabinusi žvaigždė... Keis
ta... antis su žvaigžde... An
tys skraido viršum van
dens, o šita antis kyla į 
aukštį... Stačiai į dangų...
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Telefonas 
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH PHONE
1410 Columbia Rd., So. Boston

South Boston 2271

60 Ellsvvorth St. 
VVorcester. Mass.
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję Į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, 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.
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Sako, kad technikos es
kadrone ne taip jau gera... 
sriuba... Gali būti... Gal vi
rėjas, gal viršila... “Ateinat 
jūs kaip upė, praeisit, jūs, 
kaip upė”... Antis staiga 
krinta iš padangės... “Kad 
tave velniai, kur joji’.”.. Iš 
kur toks tolimas ir baisus 
riksmas... Antis visgi krin
ta... Bet galvą iškėlusi, ka
klą ištiesusi, sakytum, ji 
bijo į ežerą panerti galvą... 
galvą ir žvaigždę. Kaip u- 
pė... supa... plaukia... “Kur 
joji, viršila?... Tai miegi?...

Ten blizga ežeras. Prie 
Jo I juodo miško visaip išsiran

gęs, nežymiai subadytas 
žvaigždžių... Tiesa, užmir
šau grandiniui Šateikai už
siūti laipsnius. Kad neuž
mirščiau. Puskarininkis 
Kupraišis žada vesti. Išsi
rinko sau mergaitę. Žvali, 
prie kūno. Kągi, mergina • 
kaip vyšnia. Iš kaimo... i 
Reikės pasirūpinti kokia • 
dovanėlė. Kaipgi— kitaip... j 
Sesers skrynioj yra marga 
juostelė. Guli ji ten jau 
daug metų. Ta juostelė : 
dar bobutės palikta, dova
nota dvare, ponios Pšelins- 
kienės. Už gerą tarnybą. 
Gražūs buvę senutės plau-. 
kai. Geltoni, tankūs, kaip 
kviečių varpų vainikas, ap- 
supdavos kasos galvą. Ir 
už tarnybą, ir už gražius 
plaukus, ponia apjuosė gal
vą, atleisdama iš tarny
bos... Gražūs buvo tetulės 
plaukai... Kaip kviečio var-
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Dar nei viena moteris nėra mačiusi TOASTMASTER 
SETĄ, nei apie jį sekretnai svajojusi. Štai, josios pa
sirinkimas... naujas, gražus Toastmaster modelis... 
Standardinis Setas su kuriuo eina didelė riešuvo taca. 
toast cutter, du Stangi indai — ir elegantiškas naujas 
Automatiškas 2-jų riekučių Toaster. VISKAS Už — 
$19.95. LENGVI IŠSIMOKfiJIMAI leis 
ti šią dovaną, kuri skaitysis N

TAIP.... TIKĖK AR NE
Tik $3.50

TELECHRON VIRTUVES
LAIKRODIS

Čia yra spalvuotas, naudingas 
ir originalus laikrodis už žemą 
kainą, tinkantis Kalėdų dova
nai. Teisingai rodo laiką ir yra 
pagarsėjęs. Pasirinkimas spal
vų. Ivory. Raudonas ar žalias.

I**ROUGHOUT TH1

AR JOS NORITE, KAD JOSŲ DOVANA 
BOTU VILIOJANTIS CENTRAS?

Jums nupirk-

Kaip Duotumei Jai TARNAITĘ 
Virtuvėje dirbti

•Sis stiprus virtuvėje pagelbininkas atima sukimą, 
plakimą ir kitokius panašius darbus. Gražiai pa
darytas. Ateik ir pamatyk, kaip jis veikia. Gene- 
ral Electric Portable Mixer $18.95

Lengvi lisimokėjimai

$49.95 Su Jūsų 
Senu Valytuvu
JI SU MALONUMU 

PASITIKS J|!
Jei kas Jums suteiktų tokią dovaną, 
kuri SUMAŽINTŲ DARBĄ 1940 m. 
ir ateityje, ar Jūs nesakytumėte, 
kad tai geriausia iš visų dovanų do
vana? ROYAL VACUUM CLEAN- 
ER kombinacija išvalo stebėtinai 
puikiai. Sutaupo darbą ir laiką. Su 
visais įrengimais. Įmokėti Tik $2.50 

Lengvi lisimokėjimai

Edison Shops
Ir Elektrlkinivt Pardavėjus *
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