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Ragina Sekti Suomių 
Pavyzdį

Dienraštis "Draugas” 
pažymėjęs, kad suomių 
"korektiškumas, sąžinin
gas mokėjimas savo obli
gacijų buvo tikrai geras 
investmentas”, stato šito
kį klausimą mūsų tautai: 
"Ar nevertėtų ką nors su
galvoti, kad tą Amerikos 
spaudos ir visuomenės o- 
piniją atitaisyti?

"Gal būtų ne pro šalį 
bent dabar sutelkti visas 
mūsų tautos jėgas ir su
rasti galimumų pradėti 
mokėti Lietuvos skolą A- 
merikai. Tai į visuomenę ir 
vyriausybę padarytų dide
lio įspūdžio”.

Sumanymas, kad Lietu
va mokėtų skolas Jung. 
Valstybėms ne naujas ir 
gal kiek suvėluotas. Bet 
geriau vėliau, negu niekad, 
sako priežodis. Jau buvo 
sumanymų, kad Amerikos 
lietuviai pasirūpintų likvi
duoti Lietuvos skolą, bet 
nevieningumas lietuvių 
pačioje Lietuvoje, neturė
jimas pasitikėjimo vyriau
sybe užkirto kelią. Rodos, 
kad mūsų juristai buvo pa
siėmę skolų likvidavimo 
darbą? Dabar, kada Lietu
voje susidarė koalicijinė 
vyriausybė, pakeltas su
manymas reikėtų reali
zuoti. Pirmenybę turėtų 
pasiimti lietuviai juristai. 
Visos organizacijos tą 
darbą paremtų.

Prancūzijos Darbininkai Į
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Popiežius Pasiuntė Pašalpą 
Suomiams

Aušros Vartuose Kasdien 
Lietuviškos Pamaldos

Rusijos gyventojai, netu
rėdami užtektinai maisto, 
i’ matydami, kad vokiečiai 
superka javus, daro suki
limus prieš Staliną.

Italijos Karalius Pas 
Popiežių

Paryžius, gruodžio 28, — 
Apvilti komunistų paža
dais, Prancūzijos darbi
ninkai smarkįgi pradėjo 
dėtis į katalikiškas darbi
ninkų unijas. Nuo rugsėjo 
mėnesio, 1939, tų unijų 
narių skaičius pakilo 
nuošimčių.

Vatikanas, gruodžio 28, 
Oficialiai pranešta, kad Pi
jus XII pasiuntė didelę su
mą pinigų Suomijos karo 
nukentėjusiems žmonėms.

Rusija Teikia Pagalbą 
Vokietijai

i ■ —
Berlynas, gruodžio 28. — 

Tiesioginis geležinkeliu 
susisiekimas sudarytas 
tarp Rusijos ir Vokietijos. 
Sakoma, kad Rusija veža

Žuvo 9,000 Žmonių7 c

Vilniuje suregistruota 
per 30,000 pabėgėlių nelie
tuvių. Tačiau dar yra ne
užsiregistravusių, nes bi
jo, kad nebūtų ištremti ar 
patraukti atsakomybėn 
už ankščiau atliktus ne
draugingus veiksmus prieš sras, kuris sunaikino dvy 
Lietuvą. iliką miestelių ir kaimų.

Ankara. Turkija, gruo
džio 28 — Šiaurinėje Ana
tolijoj vakar įvyko baisus 
žemės drebėjimas. Neofl- 
cialės žinios praneša, kad 
žuvo apie 9.000 žmonių. 
Žemės drebėjimą sekė gai-
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Vatikanas,
20 d. Italijos karalius Vit- 
torio Emanuelis ir kara
lienė Alena lankėsi pas Po
piežių Pijų XII ir parodė aliejų ir javus j Vokietiją, 
didelį palankumą Katalikų 
Bažnyčios galvai. Tarp I- 
talijos vyriausybės ir Va
tikano santykiai dar la
biau pagerėjo.

Nuo Lietuvių Vilniaus užėmimo dienos prie Auš
ros Vartų kasdien laikomos lietuviškos pamaldos.

Naujųjų Metų proga telaimina Šv. Marija iš 
Aušros Vartų visą Lietuvą ir tesaugoja ją taikoje ir 
ramybėje.

Nauji Metai - Naujas Vilnius
!

Lietuvos spauda prane
ša, kad iš Valstybės Ope
ros pasitraukė įžymusis 
dainininkas - artistas, tos 
operos įkūrėjas Kipras 
Petrauskas. Jis išstojo iš 
operos dėl piktų ir netei
singų teatro šmeižtų, ku
rie tilpo ‘‘Lietuvos Aide”, 
lapkričio 15 d. laidoje.

Kipras Petrauskas rašo:
“Protestuodamas, aš iš 

teatro išeinu ir negrįšiu 
kol bus išaiškinti tie ano
nimiški šmeižė jai ir ati
duoti viešam pasmerki
mui”.

Hitleris Planuojąs Sudaryti 
Buferinę Valstybę

Paryžius, gruodžio 28,— 
Vokietijos diktatorius Hit
leris planuojąs sudaryti 
buferinę valstybę, maž
daug tokio didumo, kaip 
Airija, užimtoje Lenkijoje, 
kur apgyvendintų apie 
dvidešimts milijonų lenkų 
ir žydų. Toji buferinė vals
tybė būtų tarp Vokietijos 
ir sovietų Rusijos. Tai 
naujas nacių skymas ats
kirti sovietų Rusiją nuo 
Vokietijos. Toji nauja bu
ferinė valstybė būtų maž
daug ketvirtadalis buvu
sios Lenkijos valstybės.

Pasibaigė senieji metai.
Jau paskutiniai kai kuriems...
Daug juose vargo išgyventa — 
Skaudu geriems ir neger iems.

Su noru juos kapuosna lydi 
Nusikamavus žmonija.
Nes pagal tragiškumo dydį 
Jie bus pirmoje eilėje.

Tačiau kai kam jie džiaugsmo nešė;
Tarsi ironijos šypsniu
Pasuko jie likimo ašį
Į mūsų pusę palaipsniui.

Nuo devynioliktojo kovo,
Praradę Klaipėdos žemes.
Grasinami žiaurių valdovų, 
Pavojuj atsidūrėm mes.

Bet štai jau priešas nugalėtas, 
Nelaisvės sutriuškėj grandis.
Mums grįžo Vilnius numylėtas —
Ir kas jį vėl atimt bandys?!

Bet kaip nuskuręs, sužalotas!...
Kiek jame vargšų, elgetų!
Ir koks didžiulis žemės plotas
Dar liko rankose kitų...

Kiek dar lietuvių slavas valdo.
Kamuoja mūsų tautiečius, 
Terorizuoja, smaugia, skaldo.
Žiaurius jiems bruka sovietus!

Kultūrą perša azijatų
Ir komunistinius dvarus,
Kad naują baudžiavą gyventų
Lietuvis lėtas ir kantrus...

Tad mūsų džiaugsmas keičias baime. 
Pasibaisėjimo jausmu
Mes matome mieste ir kaime
Tiek vargo, ašarų, skausmų...

Palikime Naujiesiem Metam 
Likimą Vilniaus pataisyt.
Gi mes ko ryžtingiausiai ketam 
Padėti jam atsistatyt.

Gyvuokie Gedimino mieste. 
Daugiau nelaisvės nepatirk!
Pradėk mus stiprinti ir šviesti
Ir jau nuo mūs nebeatskirk!

J. Kmitas

Vatikanas, gruodžio 28, 
—Jo Šventenybė Pijus XII, 
kalbėdamas Kalėdų išva
karėse Kardinolams, pa
reiškė, kad sudarymui tei

singos ir garbingos taikos 
pasauly reikalinga:

1. Užtikrinti kiekvienai 
tautai, didelei, mažai, ga
lingai ar silpną^laisvą gy
venimą ir nepriklausomy
bės teisę.

2. Išvaduoti pasaulį nuo 
‘apsiginklavimo vergovės’.

3. Sudaryti, arba atitai
syti tarptautinę organiza
ciją, kuri ištikimai rūpin
tųsi tarptautiniais reika
lais.

4. Išpildyti tautų, žmonių 
ir mažumos gyventojų rei
kalus ir teisingus reikala
vimus.

5. Atsižadėti visų neapy- 
kantų ir vadovautis Krikš
čioniškais idealais.

Tuos nurodymus Pijus 
XII paaiškino. Jis sakė: 
Pirmas. Pagrindinė sąlyga 
teisingos ir garbingos tai
kos yra užtikrinimas vi
soms tautoms, didelėms, 
mažoms, galingoms, ar 
silpnoms gyvenimo ir ne
priklausomybės teisių. 
Vienos tautos noras gy
vuoti niekada neturi kirsti 
mirties smūgį kitai. Kada 
tos lygybės teisės yra su
naikintos. suvaržytos, ar 
įstatomos į pavojų, tada 
juridinė tvarka reikalauja, 
kad atlyginimas būtų pa
darytas, kurios didumas

neturi būti sprendžiamas 
kardu, arba sauvališka 
nuožiūra, bet sulig teisin
gumo principų.

! Antra. Kad įsteigta tvar
ka būtų pastovi ir gera, 

i reikalinga, kad tautos bū- 
■ tų išlaisvintos nuo vergiš- 
!ko apsiginklavimo, nesi 
medžiaginė galybė vietoje 
apsaugoti teises, pasidaro 
tironiška jų naikintoja.

Trečia. Tarptautinė or
ganizacija privalo rūpintis į 
visų tautų gerove. Ji turi j 
iš praeities pasimokyti iri 
daboti, kad tos klaidos ne
pasikartotų. Tarptautinės 
organizacijos vadai priva
lo darbuotis, kad sutartys 
nebūtų laužomos.

Ketvirta. Jei Europoje 
norima geresnės tvarkos, 
tai reikia atsižvelgti į tau
tų, žmonių ir mažumos gy
ventojų reikalavimus; tie 

i reikalavimai privalėtų bū- 
įti gerai ištirti, taikingu 
būdu apsvarstyti ir jei rei
kalinga, pataisyti pirmiau 
sudarytas sutartis. Kada 
tarp tautų bus įvesta lygy
bė ir pasitikėjimas, tada 
daug neapykantos ir noro 
imtis kardo galybės, bus 
pašalinta.

Penkta. Bet ir geriausios 
sutartys nebus tobulos, 
jeigu tie. kurie vadovauja 
tautoms, ir pačios tautos 
nebus persiėmę dieviškojo 
įstatymo dvasia, ir neseks 
Krikščioniškųjų idealų’’.
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STALINAS SIUNČIA KAZO
KUS PRIEŠ SUOMIUS

Švedija. —
— Stalinas

Lietuva Gilins Šventosios 
Uostą

gilinti iki 11 metrų, kad į 
uostą galėtų įplaukti ir di
dieji jūriniai laivai. Gilini
mo darbams perkama di
delė žemsemė, kuri galėtų

šventoji — Būtinais ūki
niais sumetimais nusista
tyta Šventosios uostą pa- kasti jūros dugną iki 11

metrų ir iškasti apie 200 
kubinių metrų jūros grun
to. Be to perkamas vienas 
tvirtas vilkikas ir 3 šalan- 

■ do iškastoms žemėms ša- 
| lin pagabenti.

Stockholm,
Gruodžio 28, 
pasiuntė pulkus kazokų 
prieš Suomius. Kazokams 
vadovauja Stalino ištiki
miausi draugai iš Gruzi- 
nos. Generolai, kurie iki 
šiol veda karą prieš Suo
mius, buvo Stalino atšauk
ti į Maskvą, ir vieni “likvi
duoti”, kiti sugrūsti į kalė
jimus, kad jie neužkariavo 
Suomijos.

Du Tūkstančiai Italų Atvyko 
Suomijon

Nauji Stulpai Skirs Lietuvą Nuo 
Rusijos

-------- _________________________________________

Vilnius — Einant susita
rimu jau statomi stulpai 
palei naujosios Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos sienos. 
Tarp Lietuvos ir Sovietų 
S-gos stulpų paliekamas 5 
metrų atstumas. — Tarp 
Švenčionėlių ir Kaltinėnų 
tiesiamas plentas. — Mai- 
šiogaloje suimta gauja 
banditų, kita kriminalinių 
plėšikų gauja suimta Vil
niuje. Juos teis karo lauko 
teismas. Bendrai, Vilniaus 
miestas ir kraštas jau bai
giamas apvalyti nuo kri
minalistų, kurie čia buvo 
paplitę, kai lenkai pasku
tinėmis savo yiešpatavimo 
dienomis iš kalėjimų palei
do visus kriminalinius nu
sikaltėlius.

Lietuvos XX Amžius, ka
talikų dienraštis, rašo, kad 
lapkričio 1 d. Vilniuje prie 
Aušros Vartų stebuklingo
jo paveikslo pradėtos lie
tuviškos pamaldos, ir lai
komos kasdien 7 vai.

Šventėse Žuvo 665 
Žmonės

Chicago. III. — Kalėdų 
šventėse ir prieš tris die
nas žuvo apie 665 žmonės 
Jung. Valstybėse automo
bilių nelaimėse, pasilinks
minimų vietose, šaudy
muose ir kituose nelaimin
guose įvykiuose.

Suomiai Bombarduoja Rusijos

Helsinki. Suomija, gruo
džio 28 — Suomių apsigy
nimo pulkai jau įsiveržė į 
sovietų Rusiją ir bombar
duoja Murmansko geležin
kelį. Pietrytinėje Suomijos 
dalyje suomiai atmušė so
vietų raudonarmiečių puo
limą tankais.

United Automobile Wor- 
kers uniją. Kaip gaila, kad 
darbininkai yra susiskaldę 
ir nesugeba vieningai veik
ti.

Italijos Santykiai Su 
Vatikanu Gerėja

Dėl Streiko Uždarė Nash 
Dirbtuves

Roma, gruodžio 28. — 
Užsienių reikalų ministras 
Ciano pareiškė, kad Vati
kanas ir Italijos vyriausy
bė turėtų iš vieno darbuo
tis pasaulio taikai ir prieš 
komunistų vedamą karą. 
Hitleriui toks pareiškimas 
nepatiko.

Deetroit, Mich. — Nash- 
Kelvinator korporacijos 
dirbtuvėse įvyko sėdėjimo 
streikas. Korporacijos vir
šininkai išsprendė dirbtu
ves uždaryti, bet darbinin
kai atsisakė išeiti. Pašau
kė policiją. Tačiau, polici- . ,
jai nebuvo darbo, nes dar-< kesms Skrybėlių Dirbtuvėse 
bininkų vadai patarė dar
bininkams išeiti iš dirbtu
vių. Darbininkai yra susi
organizavę į Mechamc E- 
ducation Society of Ameri- 
ca, kuri nepriklauso prie 
jokios centralinės unijos.
Kaikurie darbininkai nori 40 centų į valandą, pradė
tą draugiją įrašyti į CIO dant sausio 15 d.. 1940 m.

40 Centu Minimumo Mo- 
I kesnis Skrybėlių Dirbtuvės

VVashington. D. C., gruo
džio 28 — Algų - valandų 
administracija nustatė, 
kad skrybėlių dirbtuvėse 
darbininkams būtų moka
ma minimumo mokesnis

Londonas, gruodžio 28 — 
j Britų žinių agentūra pra
neša iš Helsinki nepatvir- 

' tintas žinias, kad 2,000 ita- 
. lų savanorių atvyko į Suo
miją pagelbėti suomiams 
gintis nuo užpuolikų so
vietų Rusijos raudonar
miečių.

Darbininkų Radio Programa
Šeštadienį, gruodžio 30 d.. 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išipldvs Cambridge 
Lietuvių Parapijos mokyklos vaikučiai. Sesučių moky
tojų išmokinti ir paruošti. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražios mūsų 

‘jaunosios kartos programos iš WCOP stoties. Boston.
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ĮVAIRIOS žinios
Sovietų Raudonarmiečių Vadai
Atsidūrė Stalino "Nemalonėje"

| nėms suprasti, kad yra 
'kaip tik priešingai. Jei 
Suomi ja norėtu Stalino 
globos, tai nevestų žūt-bu
tinės kovos. Rusija tikėjo- 

! si. kad Suomijoje žmonės

Linksnių Kalėdų Švenčių ir 
Laimingų Naujų Metų!

Tris Vadus Sušaudė, Kiti Laukia 
Raudonųjų Teismo

iš Maskvos ko- 
Suomijos “liau- 

areštuo- 
vyriau- 

sybės" nariai apvylę Stali
ną. Jie esą buvo pažadėję į 

pralaimėji-, trumpą laiką užimti visą 
mai Suomijoje. Sakoma, Suomiją 
kad kaikurie raudonarmic- Stalinui. 
<ių vadai buvo atšaukti iš nio dovaną. 
Suomijos į Maskvą, trys iš 
jų esą sušaudyti, o kiti 
Jaukia raudonųjų teismo 
sprendimo.

Be to. esą sudaryta iš im-

Stockholmas. gruodžio! j kortuotų
28—Kaip žinome, gruo
džio 20 d., sovietų Rusijos dies vyriausybė” 
pareigūnai minėjo Stalino ta už tai. kad tos “vyr 
gimtadienį. Bet tą minėji- ..... --- --......... 0
mą sudrusmtė raudonar
miečiu dideli

munistų

Nauju Mėty Sveikinimas
ALRK Federacijos cent

ro valdyba nuoširdžiai 
sveikina visus lietuvių ka
talikų veikėjus ir visus 

j tautiečius, palinkėdama 
laimingiausių Naujų Me
tų! Teduoda Aukščiausias 
sveikatos ir ištvermės sek- 

i mingai vesti katalikišką ir 
Todėl Včoširdžili t*?1®* akci». stiprinti 
t Lietuvai tikrai musų orSani,za------  ; cijas, parapijas ir visas lie- 

remkime jos pastangas j-l*“™? religines, tautines ir 
vairiais būdais kaip kam kulturmes jstaigas! 
parankiau, o prie šios pro-' 
gos linkiu Jums visiems' 
tikros gerovės saugiojeį 
Dėdės Šamo padangėje.

P. Žadeikis,
Lietuvos Atstovas.

| ville, III., prisiuntė savo do- 
Į lerinę ir K. M. $3.00. Ta pa- 
i čia proga nusiskundžiama, 
kad tame lietuviškame 
miestelyje” mažai beliko 
tautiško veikimo.

Danielius ir Anielė Slė
niai iš Chicagos suteikė 

į suvargusiems vilniečiams 
$5.00.

V. Kalinskai iš Kingston, 
Pa., prisiuntė $1.00.

LRKSA Vajus
Šių, t. y., 1940 metų sau- 

■sio mėnesyje visu smarku
mu bus varomas mūsų di-

• džiosios fraternalinės or
ganizacijos — Lietuvių R. 
' K. Susivienijimo Amerikoj 
; naujų narių prirašinėjimo 
: vajus. Nauji nariai yra pri
imami be įstojimo mokes
čių. Lietuviai katalikai į 
šią organizaciją turėtų at

kreipti rimto dėmesio. Ji 
i to tikrai yra verta. Ji stip-
• ri savo finansais, garbinga 
praeities darbais, gausing i

. Į nariais, gerai yra sutvar
dyta, valstybių apdraudos 
i; departamentų pripažinta 
. ir kontroliuojama. Susi

vienijimas priima vaikus, 
jaunimą ir suaugusius 
žmones iki 55 metų am- 

Ji priima vyrus ii

Šį lietuvių tarpe įprastą ūkio ir kultūros dir 
linkėjimą. kuris dabar 
skamba Kauno ir Vilniaus 
gatvėse ir skaitlinguose 
Lietuvos kaimuose, siun
čiu per spaudą broliams ir 
sesėms Amerikoje.

Lietuva, atgavusi Vilnių
ir jo apylinkes, jaučiasi di- pie 100.000 bėglių iš Lenki- 
džiai moraliniai sustiprin- jos. Tai dideli ir nelengvus 
ta i» jos pasiryžimas savo darbai. 1 
nepriklausomybę ginti yra geisdami 
atitinkamai užsigrūdinęs, laimingus 1940 metus, pa- 
Lietuvos kaimyniški san
tykiai yra išsiryškinę: nie
kas Lietuvai nebeturi jo- 

' kių sąskaitų bepatiekti, 
todėl, nepaisydama karo 
audrų, kurios kame tai ne- 
tolymais gaudžia, Lietuva, 
prakaitą braukydama ir 
išsijuosusi darbuojasi savo Washington, D. C.

vonuo-i
se, tuom įgydama sau 
draugingumo ir kaimynų' 
tarpe ir plačiame pasauly
je.

Lietuvai tenka atstatyti 
nualintą Vilniaus sritį. 
Lietuvai tenka maitinti a-

pareikalaus valdžios nusi
leisti Rusijos reikalavi

mams ir pasiduoti, bet jie 
■ visi, kaip vienas kovoja 
prieš užpuolikus. Jeigu po 
trijų savaičių karo didžioji 
Rusija nepajėgė užgrobti 
mažos Suomijos, ir ne tik 
liepajėgė, bet dar lieka nu- 

Į galėta. tai tikras įrody
mas. kad Suomija Rusijos 
globos nenori.

Sovietų Rusijos lakūnai 
bombarduoja Suomijos 
miestus ir kaimus iš lėktu
vu ir žudo nekaltus gyven
tojus.

i

Į

ir ją padovanoti 
kaipo gimtadie- 

Suomijos ne 
tik neužėmė, bet dar bai
siai raudonarmiečius su
pliekė. Tūkstančius užmu
šė. o kiti tūkstančiai su
šalo sniego pusnynuose.

Lietuvoje Kurstę Nešvęsti 
Kalėdų?

i

NEKATALIKŲ LAIKRAŠTIS 
UŽSTOJA POPIEŽIŲ

gruodžio da dabar pasaulis virto ka- 
Dienraštis Dalias ro lauku. Popiežius šaukia 

tautas sudaryti taiką pa
gal teisingumą”.

Komunistai, nežinodami 
kaip pateisinti Stalino 
žiaurumą, smarkiai pradė-

Dallas. Texas.
28. —
Morning News aštriai pa
smerkia komunistų vadą 
Brovvderį. kuris puolė Pijų 
XII už jo išleistą encikliką. 
Tas laikraštis rašo: "Nėra
visai pagrindo sakyti, kad jo pulti Popiežių ir visus 
Katalikų nusistatymas, ar katalikus. Tik neseniai jie 
Katalikų Veikimas yra 
priešingas Amerikos idė
joms.•»

“Komunistas Erouderis 
skundžiasi, kad Popiežius 
varo propagandą. Tik pa
mąstykite, Earl Brovvder 
priešinasi propagandai!

katalikams buvo “ištiesę 
ranką“, bet katalikai su
prato. kad tai buvo Judo- 
šiaus lanka. Jei dabar jų 
kas užklausia, kodėl Stali
nas naikina Suomiją, tai 
jie pradeda šmeižti Kata
likų Bažnyčią, kad tik nu-

“Ką Popiežius pasakė y- kreiptų mintį, nes Stalino 
ra tiesa. Amerikos mokyk- darbų negali pateisinti, ne
lošė nemokoma užtektinai gali dabar sakyti, kad sc- 
tikybos ir už tai nėra už- vietų Rusija yra nusista- 
tektinai tikybos namuose, čius prieš karą ir už demo- 
kur vaikai auklėjami... Ka- kratijų palaikymą.

Suomiai Veja Rusus Iš Savo

Helsinki, gruodžio 28. — limus.
Narsūs Suomijos kovoti^' 
jai šiaurėje veja 
Rusijos kareivius iš 
krašto.
to Suomiai, karo lauke, iš
žudė 4000 Rusijos karei
vių. Jie netoli Rusijos ru- 
bežiaus ties Murmansku. 
Pietų pusėje, prie Ladoga 
ežero jie taip pat atremia 
smarkius bolševikų puoli
mus, 
kareivių išžudyta, 
tankų. kulkosvaidžių ir 
šautuvų Suomiai paėmė iš visos mokyKlos paverstos 
bolševikų. Sako, kad Rusi- į ligonines, 
jos kareiviai taip menkai matydami 
apsirėdę, kad jie negali pa- valdžiai 
kęsti didelio šalčio. Jie ne- Jiems buvo sakyta, 
turi pirštinių ir sušalusio- Suomijos 
mis rankomis negali šau-ipatekti po Rusijos globa, 
tnvų laikyti. Suomiai pasi-'bet tos mažos tautos vie-i 
tiki, kad per žiemą jie at-iningas karas prieš Rusijos : 
laikys visus bolševikų puo- užpuolikus, duoda žmo-

i i

bet atėjus pavasa
riui. jei karas nebus už-

Berlynas, gruodžio 28, —, 
Naciai praneša iš Kauno. 

; kad Lietuvos vyriausybė 
į kursčiusi žmones nešvęsti 
Kalėdų švenčių. Vyiiausy- 

Ibė esą sako, kad Kalėdų 
šventimas esąs svetimas 

:įprotis, nieko bendro netu
rįs su Lietuvos įpročiais. 
Žmonės esą didžiai įpykę 
už tokį vyriausybės darbą. 
Pranešama, kad tarp kitų 
dalykų vyriausybė uždrau
dusi žmonėms kirsti eglai
tes Kalėdoms.

Tikrai neįtikėtina žinia. 
Ar ji teisinga ar ne, negali
ma pasakyti. Taip pat dar 
nežinoma, kaip Kalėdos 
buvo švenčiamos Lietuvo
je, nes iš Lietuvos žinių a- 
pie tai negavome. Tiesa, 

į dabai apie pačios Lietuvos 
vidujinį stovį Lietuvos lai- 

ikraščiai mažai ką terašo. 
Jei ta žinia apie Kalėdų 
švenčių uždraudimą yra 
teisinga, tai aišku, kad 
Stalino ranka tvai ko Lie
tuvos reikalus. Bet nesino
ri tai žiniai iš Berlyno ti
kėti.

Gruodžio 27 d. gavome iš' 
Lietuvos Eltos žinias, ra-j 
sytas gruodžio 9 d. Štai ką j 

■ Elta rašo:
Kaunas — Lietuvoje bu

vo įsigalėjęs svetimas pa
protys Kalėdų šventėms 
miestuose ir kaimuose 
rengti eglaites. Jei kitose 
šalyse tokios eglaitės yra 
gaminamos iš popieriaus 
arba iš eglošakių. tai Lie
tuvoje joms buvo kerta
mos pačios geriausios eg
laitės ir kiekvienoms Kalė-

i

Amerikos Atstovas Vatikanui
POPIEŽIUS SVEIKINA 

ROOSEVELTĄ

VVashington. gruodžio 28 
— Jungtinių Amerikos 
valstybių prezidentas Roo- 
seveltas paskyrė specialų 
atstovą Vatikanui. Myron 
Taylor. kuris sykiu su 
šventuoju Tėvu darys pa-

Vilniaus Vajus Pratęsiamas
Buvo manyta varyti Vil

niaus krašto šelpimo ir at
statymo vajų tik iki Kalė
dų. Bet šiuomi pranešama, 
kad vajus pratęsiamas iki 
vasario 16 dienos. Berods, 
nereikia aišiknti kodėl.

Toli gražu dar ne visi 
mūsų tautiečiai atidavė sa
vo dalį šiam šventam tau
tos reikalui ir, be to, at
gautojo krašto gyventojų 
šelpimo reikalas tebėra la
bai didelis.

Praėjusią savaitę aukų 
niai santykiai su Šventuo- įplaukė per Federaciją Vil

niaus šelpimui iš šių kolo
nijų:

Gerb. kun. Pr. Virmaus- 
kas, prisiųsdamas So. Bos-; žiaus. 
tono lietuvių katalikų ir moteris, 
kitą stambią auką, rašo;

“Federacijos skyriui pra
šant, siunčiu į centrą $75. 
00 čekį Vilniaus reikalams. 
Tuos pinigus skyrius sukė
lė gruodžio 17 d. surengto
se prakalbose“.

Gerb. kun. Ig. Zimblys iš 
Philadelphia. Pa., prisiun
tė šv. Jurgio par. surinktas 
aukas — $26.48.

J. B. Sečkus iš Philadel
phia, Pa., savo laiške sako: 
“Siunčiu 
Vilniaus 
Nors ir maža aukelė, bet, 
tikiuosiu, bus nuoširdžiai 
priimta”.

Jonas Gedvilas iš West-

ju Sostu, kaip visos didžios 
ir mažos valstybės turi.

Vatikanas, gruodžio 28. 
— Popiežius Pijus XII, su
žinojęs, kad Jungtinių A-

i

stangas pasaulinei ’ taikai merikos valstybių prezi-; 
sudaryti. Prezidentas Roo- 
seveltas pasiuntė laišką 
tuo reikalu Popiežiui Pijui 
XII prašydamas. 1__

Į Šventenybė ir toliau dar- 1 
buotųsi pasaulio taikai. i

Šitas specialaus atstovo 
paskyrimas, dar nereiškia, 
kad sudalyta diplomati- 1 
niai santykiai tarp Vatika- 

įno i’- Jungtinių Amerikos' 
valstybių, bet gal būt pir
mas žingsnis prie to. Šioj 
atstovo darbas bus ben- 
drai veikti su Šv. Tėvu pa
saulio taikai. Senatoriai ir 
aukštieji valdininkai už- 
gyrė prezidento žygį ir pa
reiškė norą, kad ateityje 
būtų sudaryti diplomati-’mą ir Savo dėkingumą”.

dentas Rooseveltas pasky
rė Vatikanui specialų ats- 

į pasitarimui su Jo 
kad JJo Šventenybe pasaulio tai

kos reikalais, pasveikino 
prezidentą už tokį žygį ir 
pareiškė didį džiaugsmą: 
Jis sakė: “Tas Jungtinių 
Amerikos valstybių prezi
dento žygis yra Mums ma
lonus, nes tai paeina iš di
delės ir galingos tautos pa
žadąs Mūsų darbui pagal
bą sudaryti pasauly teisin
gą ir garbingą taiką, ir 
taip pat paramą karo nu
kentėjusiems žmonėms. 
Už tokį žygį Mes norime 
išreikšti prezidentui Roo- 
seveltui nuoširdų sveikini-

Ikovot o- 
sovietų1 baigtas, jiems bus reika- 

savolinga kitų tautų pagalba.
Netoli Salia mies- Sovietų Rusijos bolševi

kai įšėlę dėl nepasisekimo 
užgrobti Suomiją, sutrau
kė *00.000 kareivių sutruš- 
kinti Suomijos gyvento
jus. Visoje Rusijoje žmo
nių nepasitenkinimas Sta- ’ doms sunaikinama šimtai 
lino kruvinam karui didė-

Tūkstančiai Rusijos ja. Leningrade visos ligo- 
daug ninės prigrūstos sužeistais 

kareiviais iš karo fronto:

I

WEBSTER. MASS

Šv. Tėvas Pas Italijos 
Karalių

Suomiai Juokiasi Iš Bolševi 
kų Atsišaukimų

Ir žmonės tai 
reiškia Stalino 
pasipriešinimą, 

kad
gyventojai nori

Federacijos skyriai ir ap
skričiai yra prašomi, kiek 
jiems laikas ir aplinkybės 
leidžia, Lietuvių Katalikų 

i Susivienijimo kuopoms 
J pagelbėti sėkmingai pra- 
! vesti šį vajų.

Leonardas Šimutis. 
ALRKF Sek r., 

2331 Sį Oaklcy avė., 
Chicago, III.

$2.00 perlaidą 
pavargėliams.

NORVVICH, CONN.

GREETINGS

MAX RABINOVITCH

Norwich, Conn. I
i'

GREETINGS FROM

į SAVARD BROTHERS
i*

i 191 Main St., Norwich. Conn.
• •

<■! 
i

I

Th<»nwsonville. Conn

Radžos. Rcfrigerators. and VVashtng Machin-s 
Hartfvvare and Paints

Agents fot Say Statė Paints

KINDLERS HARDVVARE C0.
VVebster. Mass.

V * • T* '• * ♦'■ * -

GREETINGS FROM

BIGELOW SANFORD CARPET C0.. INC.
Thompsonvitle. Conn.

i\- Ž
Helsinki, gruodžio 28. — 

Sovietų Rusijos bolševikai'‘it 
iš lėktuvų paleido į Suomi- $ 
jos miestus atsišaukimo J; 
lapelius. Lapeliuose paža- 
dama Suomijos žmonėms į p 
po sovietų valdžia aštuo- įj 
nias darbo valandas į die-i 

Šimtai tūkstančių na ir dvi savaites atostogų'į!

Greetings ofRoma. Italija, gruodžio 
28 — Šiandien Jo Švente
nybė. Pijus XII padarė re
vizitą Italijos karaliui Vit- 
torui Emmanueliui ir ka
ralienei Alenai. Tai pir
mas popiežiaus pasirody
mas Romos gatvėse per 93 
metus, 
žmonių sveikino Katalikų vasaros metu, jeigu tik jie ■ 
Bažnvčios galvą. Popiežių

IPijų XII.
I I 
I

CITY OF NORWICH
GAS & ELECTRIC DEPU

Norwich, Conn
tūkstančių geriausių jau
nų eglelių. Jau kurs laikas 
kai yra iškeltas sumany
mas užkirsti kelią tokiam 
bereikalingam jaunų miš
kų naikinimui. Dabar Fi
nansų ministeris pasirašė 
įsakymą, kuriuo visu grie
žtumu uždraudžiama kirs
ti Kaiėdų šventėms eglu
tes. Leidžiama rengti eg
laites, pasidarytas iš eg
lių šakelių, kurias galima 
dailiai įtaisyti į bet kokiC <7 C C

stiebą.
Jeigu Lietuvos vyriausy

bė uždraudė kirsti eglai
tes. tai už tai reikia ją pa
girti. nes Lietuvos miškai 
ir taip baigia nykti. Dabar 
klausimas, ar buvo koks 
nors kitas draudimas Ka- 

lledas švęsti? Sužinosime 
iš laiškų, kurių tikimės 
gauti.

Tiesa, dabar Lietuvoje 
veikia ne tik Lietuvos, bet 
ir sovietų Rusijos cenzūra. 
Bet yra gudresnių laikraš
tininkų ir už gudriausius

4 • -* • -4

I

- J.t
r •

Vokiečiai Neleidžia Popie
žiui Teikti Pašalpą

Londonas, gruodžio 28,— 
Laikraštis “Daily Tele- 
graph“ rašo, kad Vokieti
jos vyriausybė neleidžia 
Popiežiui siųsti pašalpą 
nukentėjusiems nuo karo 
lenkams. Hitlerio vyriau
sybė neįleidžia įvežti į Len
kiją jokių daiktų.

~~ Isutiktų priimti sovietų. į 
Rusijos komunizmą. Šuo- ;• 
miai paskaitę lapelius nu
sijuokė. Rusijos bolševikai 
mat nežino, kad Suomijos 
darbininkai jau nuo seno 
laiko tik po astuonias va
landas tedirba, o vasaros 
metu turi tris savaites a- 
tostogų.

Browderis Bus Teisiamas

GREETINGS FROM

Į Vilnių Keliama V. D. 
Universiteto Dalis

§ JOHN A. FERGUSON 4
‘i- jg
Ji 189 Main St.. Norwich. Conn. *

i ’ .................
i į

|
I

...... .
Federalis teisėjas HulbertGreetings from 
paskyrė sausio 2 d. Brow-i|i 
derio teisimui. Browderis r i C ♦ n IChelsea Savings Bank
ij—----- įstatymų. 'Į Dime Savings Bank

| Jewett City Savings Bank
| Norwich Saving Society

i

New York, gruodžio 28—

Į Vilnių keliami Teisių, ;deralių pasų 
Humanitarinių Mokslų ir: Kaip žinome, Browder yra 
Teologijos - Filosofijos fa- į prisipažinęs Dies komiteto 
kultetai. Ltyrinėjimo anti - ameriko- 

—■-------- ninės veiklos posėdžiuose.
Taigi Berlyno kad jis panaudojęs netik- 

paskleistas žinias skaitv- rus nasus, kada jis vyko į 
kime labai rezervuotai. i Rusiją.

cenzorius.

GREETINGS FROM

THE PLAUT -CADDEN CO.
Norwich. Conn. Ncw Uondon. Conn.

h- • k k k kk*^- • k k B bb
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g Paukščio straipsnis “Tautiečiai, veikim kol dar ne vė- 
| lu” verčia mus ne tik susimąstyti, bet ir rimtai susirū- 
•I pinti. Straipsnis pašvęstas dabartinei Vilniaus krašto 

• būklei. Anot autoriaus, istorinis Vilniaus atgavimo į- 
vykis Lietuvoj paminėta labai iškilmingai. Gi Ameri- 

, f koj tas “neapsakomos vertės įvykis tinkamo sau ūpo 
nesukėlė. Kodėl? Tik ne dėl patriotizmo stokos. Kalba- 

| mąjį dalyką autorius taip apibūdina.
“Kaip žiemą šaltas su ledais vanduo, taip netikėta 

Į žinia apie baisų, žiaurų mūsų tautos lietuviško kūno 
suterliojimą, sudraskymą sukrėtė, užšaldė mūsų čia 
Amerikoj širdis. Kaip galima linksmintis, džiaugtis, 
kuomet atgavus Vilnių, jo — tautos širdies artimiau- 

Ksios dalys, arterijos-gyslos, taip nežmoniškai, žiauriai 
[-sužalotos, apkarpytos, atkirstos, atplėštos nuo jo! Gry- 
| *niausiai lietuviškos parapijos, kaip Apsas, Pelekai, 
L Rimšė, Daugėliškis, Švenčionys, Marcinkonys ir kitos 

palikta Sovietų pusėje, o nualintas, apiplėštas Vilnius 
.-•'ir artimiausia apylinkė su šimtu tūkstančių žydų vie- 
I tinių ir pabėgėlių, su ko ne 300,000 lenkų, gudų ir viso- 

hkių kitų ne lietuvių, taip pat vietinių ir pabėgėlių, su 
I sugrąžintu Vilniumi, palikta Lietuvoje”.

Reiškia, Sovietai sudraskė Vilniaus kraštą, pasi
rėmė milžinišką daugumą lietuvių, kad juos surusintų, 
;guso vietintų, o mums paliko šimtus tūkstančių nusku- 

| prūsių kitataučių, kad juos maitintume ir bet kada iš jų 
| Susilauktume nepasitenkinimo, riaušių ir net viešo su

kilimo. Tiesa, atiduota Vilnius. Ot čia ir glūdi Sovietų 
| vylius: Vilniaus atgavimo sentimentas nuslopins milži- 
I niškus nuostolius, kuriuos sovietai užsimojo Lietuvai 
L padaryti ir jau skubotai savo pragaištingą darbą pra-! 
Į dėjo... Jau vis ryškiau aiškėja faktas, kad Vilnijoj pri- j 
| verstinai įvedama kolchozai bei komunistų dvarai, ku-j 

riuose ūkininkai turės eit senovišką baudžiavą, ir kad- 
negailestingai persekiojama katalikų tikėjimas. Varg-! 
Žai vilniečiai! Iš vienos nelaisvės pakliuvo į kitą, dar 

naršesnę. Kas daryti? Į tą klausimą autorius taip atsa-

• v

vo
jo 60 metų sukaktuvių proga. Ta dovana turėjo būti 
jei ne visa Suomija, tai bent jos sostinė Helsinki. Deja, 
pasižadėjimo nepavyko išpildyti. Stalino sukaktuvės 
jau praėjo, o Helsinkai vis dar tebėr suomių rankose. 
Tiesa, bolševikų lakūnai miestą kiek apgriovė (yapč 
rūpestingai metė bombas į ligonines), bet paimt nepa
ėmė. Ir ne tik Helsinkų nepaėmė, bet ir patys turėjo 
pasitraukti iš užimtųjų pirmiau pozicijų. Kai kur, y- 
pač šiauriuose, Petsamo apylinkėj, sovietų armija taip 

'skubotai traukėsi, kad tasai ‘‘strateginis pasitrauki- 
i mas” daugiau panešėjo į netvarkų pabėgimą.

Suomiai džiūgauja dėl savo laimėjimų, bet džiū- 
: gauja apdairiai. Jie žino, kad meška vis dėlto meška — 
I ir sužeista ji pavojinga. Tačiau jau atsiranda strate
gų ar politikų (ne suomių tarpe), kurie pranašauja, 
kad suomiai, susmukdę “garsiąją” raudonąją armiją, 
įsibriaus į Rusijos sienas. Visos Rusijos jie, žinoma, 
nemėgins užkariauti, bet jie gali nustumti rusus už O- 

! niegos ežero ir tuo būdu užimti visą pussalį, kurio tik 
i du trečdaliu sudaro dabar Suomijos valstybę. Tada 
į Suomijos siena būtų daug natūralesnė — nuo Oniegos 
i ežero iki Baltųjų jūrų. Tąsyk ir pussalis Kola, su uostu 
I Murmansku, priklausytų jau nebe sovietams, o Suomi- 
j jai. Toks planas šiuo momentu atrodo tik lakios fan- 
I tazijos padaras, bet juk mes gyvename kaip tik staig- 
i menų ir netikėtumų amžių.

Numatoma dar ir štai kokia galimybė. Suomiai 
užima Leningradą (dabar kautynės eina 40—50 kilo- 

f metrų atstui), kuris turi pusketvirto milijono gyvento
jų ir kuriame sukoncentruota pusė sovietų industri
jos, pavadina jį Peterburgu ir padaro iš jo “baltosios” 
Rusijos sostinę. Padarę tokią pradžią, suomiai perlei
džia inicijatyvą į pačių rusų rankas. Kas toliau būtų, 
galima visaip įsivaizduoti. Andai Petrograde išsiperė- 
jo revoliucija. Ar dabar jame išsiperėtų kontr-revoliu- 
cija prieš bolševikus, tai tik spėliojimų dalykas. Viskas 
priklausys nuo to, kaip stipriai stovi Stalinas ar, tiks
liau kalbant, kiek jam ištikimi jo “opričnikai” — GPU, 
ta milijoninė sovietų policija. Šitas planas ir gi labai 
fantastiškai atrodo, bet sėdįs ant bačkos parako Stali
nas apie tokią galimybę, be abejo, kartais pagalvoja. 
Negavęs dovanų iš savo armijos, Stalinas gali susi
laukti kokio prezento iš buvusio caro generolo, dabar
tinio suomių vado — Mannerheimo. Pravartu būtų tu
rėti Trockį — Leningradui apginti. K.

f

PRIE STRAIPSNIO:

"Tautiečiai Veikim Kol Dar Nevėlu!"

A. A. Kunigui Antanui Vaškeliui, 
Geram Mano Draugui o

Palikai mus galutinai, siela kunigo amžinoji!* 
Danguj tarp angelų kunigas esi vis.
Ten skaistybe žibės tavo siela gražioji, 
O kūnas, tie sielos rėmai, čia pasiliks.
Pasiliks ir atsiminimai tie gražūs, asmeniški
Ir jaisiais remsiuos ilgai, ilgai čionais. 
Duosnumo tavo širdies aruodai patirti 
Pavyzdingais liks visais mano čia keliais.
Iki vieškeliu eisiu ten pas tave aš
Pasiliks man atminty, kad nežiūrint, kas 
Man atsitiks gyvenime, žinosiu vis,
Kad esi dar mano draugas kunigas lietuvis! 
Ir užtark tenais, ties Aukščiausiojo Sostu tu 
Mums žemės pasilikusiems vargšams čionais... 
Saulė skaisčiau žibės, mėnulis ir už kalnų tų 
Liudys, kad esi namie su praamžių angelais.

Plytaitis

“Šio straipsnio tikslas — atsišaukimas į visus A- 
merikos lietuvius. Tautiečiai, sukruskime, darykime 

iską, ką tik mes šiame, mūsų tautos svarbiausiame 
ikale galime! Ir veikime tuojau, neatidėliojant! Per 
asaulio karą, dėlei vokiečių okupacijos, mūsų suvar- 

i broliai Lietuvoje nedaug ką galėjo, — amerikiečiai 
da labai daug nusvėrė. Šiandien Lietuvoje kas tai 
našaus dedasi. Taigi ir mes čia Amerikoje elkimės 
inašiai... Per mūsų organizacijas, masinius susirin- 
imus, mitingus prašykime, reikalaukime Lietuvos 

Itvaldžios, kad tą negirdėtą, nežmonišką klaidą atitai- 
^^™^.8ytų: lietuviškąsias parapijas, valščius grąžintų Lie- 

uvai. Jei sovietai to nepadarys, tai aišku, kad mums 
tėra kuo džiaugtis, o Sovietais pasitikėti būtų pragaiš- 
inga klaida. Vietoj pasitikėjimo Sovietams, reik grei- 
iau ir plačiau pasauliui skelbti jų veidmainystė, bar- 
ariškumas, o patiems ieškoti tinkamiausių kelių ir 
lūdų, kad Lietuvai atplėštus plotus ir pavergtus mūsų 
tolius greičiau grąžinti namo”.

Tikslas tai susirūpinimas ir pačiu laiku iškeltas, 
■s kiek palūkėjus iš tiesų gali būti pervėlu. Mat, so- 

jetai labai gudriai išnaudojo psichologinį momentą, 
ravę taip karštai pageidaujamą Vilnių, lietuviai iš 
žiaugsmo tarsi apsvaigo ir laikinai pamiršo paliktų 

(sovietų vergovėj brolių likimą. Dabar pradėta atsipei- 
■ a. , , w —— aaa • w • • — » • v "1 • ■ V • • •
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pašiūrėje, nors ir labai rū- 
! pestingai motinos apklos- 
: tytas. Ant ėdžių drebėjo 
' vaikelis, gimęs Valdovas, 
1 kuriam atvykę kupriais iš
minčiai su didžiausia pa
garba nusilenks ir sudės 
savo turimas dovanas.

r

Jis gimė kaip tik tada, 
kuomet labai daug reiškė 
pinigas ir auksas, lygiai, 
atrodytų, — tartum mūsų 
laikais. Kuomet apie už
uojautą niekas negalvojo, 
jei gal būt tik vieni, patys 
bedrebą nuo nakties šal
čio, klonių piemenys.

Kūdikėlis apklostytas 
menkais vystyklais, tam
sioje pastogėje, poros silp
nų gyvulių kvapo šildo
mas. Tvarte, kur nebuvo 
jokių patogumų, net pa
prasčiausio švarumo: — 
dar daugiau, kur įsiskver
bė ir šaltis ir vėjas, — bu
vo prikreikta ir blogas 
kvapas.

i

Tas mažas, tik ką gimęs 
Kūdikėlis — vienog buvo 
Valdovas, kurio laukė sku
bindamiesi pasveikinti to
limų šalių Išminčiai. Taip 
jis buvo — žmonių širdžių, 
— Valdovas, kuriam nusi- 

. lenkė ištisos tautos, ištisos 
giminės ir skaitlingi varg
šų būriai, — kurie alko 
kasdienės duonos, ilgėjosi 
tiesos, stigo užuojautos ir 
meilės, ramybės ir taikos...

Pasaulio Gelbėtojas se
nai paskelbė savo Dieviš
kąjį mokslą, paremtą ste
bėtina žmogaus meile, tai
ka ir ramybe.

( Jis gimė prieš devynioli
ką amžių, ir Jis buvo dar 
kūdikiu, o jau ieškomas, 
ir norimas nužudyti... Jis 
turėjo pasišalinti už Nilo...

Tas, kurio gimimo šven
tę mes dabar minime su 
dideliausia pagarba — bu
vo pasmerktas. Jis buvo 
pasmerktas ne tik Jeruza
lės valdovo ir nuolatiniu to i ”
meto kurstytojų. Jis buvo 
puolamas visais amžiais 
ir visais laikais. Prade
dant Erodui, ir toliau ei
nant Romos Ciesorių pas
tangomis. Naujieji amžiai, 
materializmo pranašų am
žiai. Jį tarėsi išbraukti iš 
žmogaus sąmonės. Mėgino 
Kristaus mokslą išguiti iš 
gyvenimo ir padaryti patį 
žmogų aukščiausiu pasau
lio valdovu, dievu. Deja! — 
jie, ištikro, — norėjo žmo
gų padaryti ir padarė, tik 
gyvuliu.

Žmonija laisvu noru pa
neigusi Kristaus Dievišką
jį mokslą — pati save 
skaudžiai baudžia. Ji Die
viškosios teisės ir artimo 
meilės nenorėdama pripa
žinti — ruošia viena tauta 
kitai, ir valstybė valstybei 
—tikrai zoologiškas grum
tynes, papuoštos jos, taria
mo proto, laimėjimais. Ir 
paneigęs Dievą žmogus, 
dar atkaklesnių ir aklesnių 
vadų raginamas, lenda tik
ron pražūtin, nusinešda
mas drauge kultūrinių, il
gų amžių laimėjimų di
džiumą.

Tačiau dabartinės civili
zacijos, politikos ir taria
mi — tautų vadai — be 
kruvinų aukų, skurdo ir a- 
šarų nepajėgs nieko žmo
nijai duoti. Kristus Vieš
pataus žmonių sąmonėje ir 
visos tautos Jo mokslo. Jo 
žodžio ir Jo meilės ir tei
sybės. karalystės — amži
nai trokš ir ilgėsis. Kūdikė 
lis, kurs gimė Betliejuje, 
visų apleistas — nebus šių 
.laikų Erodo nužudytas.

i

Anglijos valdžią, 
raudonoji armija naikina 
Suomiją ir žudo jos nekal
tus gyventojus. Lenkiją 
priešai sunaikino ir grobį 
pasidalino. Vakarų fronte 
armijos sustatytos krau
jo praliejimui.

Kalėdų dienoje žinios iš 
Berlyno pranešė, kad Lie
tuvos valdžia kurstę žmo
nes nešvęsti Kristaus užgi
mimo dienos, sakydama, 
kad tai esąs Lietuvai sve
timas įprotis. Žmonės 
prieš tokį valdžios darbą 
aštriai pasipriešinę. Lietu
va yra katalikiška šalis. Ir 
kaip tą žinią išaiškinti? 
Katalikiškas kraštas, ka
talikai valdininkai, liepią 
žmonėms Kalėdų nešvęsti? 
Jei ta žinia teisinga, tai 
aišku, kad Stalinas verčia 
Lietuvos vyriausybę var
žyti žmonių tikėjimo lais
vę, arba likti bolševizmo 
sunaikinta. (Greičiausia 
tai bus gandai — spaudos 
antis, Lietuvos priešų pa
leista. Red.).

Ar naujieji, 1940 metai, 
bus sunaikinimo ar išsigel
bėjimo, priklausys nuo vi
sos žmonijos. Kas pašalins 
karus ir sutaikins tautų 
vadus? Kur rasime vadą, 
kuris išgelbėtų žmoniją 
nuo pražūties?

Išgelbėtojas atėjo. Tai 
Betliejaus Dieviškasis Kū
dikėlis. Žmonės turi Jį ap
šaukti savo vyriausiu Va
du; tautų vadai privalo 
Jam palenkti savo išdi
džias galvas ir Jo mokslą 
pildyti. Jis yra “Kelias, 
Tiesa ir Gyvenimas”.

Jis pats šaukia suvargu
sią ir beieškančią vado 
žmoniją ateiti prie Jo: “A- 
teikite pas Mane visi”. Štai 
Vadas pasauliui į taiką ir 
sėkmingą sugyvenimą. Tik 
Jis vienas tegali išgelbėti

Karo griausmai baugina žmogaus protą iš tamsy- 
visą pasaulį. Japonijos ir bių ir įžiebti jame tiesos 
Kinijos kareiviai veda žūt- švyturį, galingai nušvie- 
būtinę kovą. Indijos žmo- čiantį kelius, vedančius į 
nės kelia revoliuciją prieš taiką ir gerovę. Tik Jis vie- 

Stalino Z nas gali išgydyti žmogaus 
valią, sergančią dorovinio 
klaikumu bei abejingumu 
visam tam, kas gera, ir su
kurti joje galingą kilnios 
artimo meilės gaisrą, su
naikinti pavydą, kerštą, 
neapykantą ir kraujo troš
kimą. Tik Tas, kuris vienu 
žodžiu nutildo Genezereto 
ežero įšėlusias bangas, ir 
šiandieną yra galingas 
Dievas, galįs palenkti žmo
nių širdis.

Bet Jis yra meilės Die
vas. Jis nevieno žmogaus 
nepriverčia pildyti Jo 
mokslą, žmogus laisva va
lia privalo pasirinkti Kris
tų - Išeglbėtoją savo Vadu. 
Tautų vadai privalo visą
daryti pagal Jo Evangeli-i 
jos mokslą. Bet kad priim
ti Jo mokslą, tada jie savo 
išgalvotas klaidas turi at
mesti ir jų atsižadėti, nes 
jos yra priešingos Kris
taus mokslui.

Kada, išvakarėse Naujų
jų Metų, pasaulis daro to
kį liūdną vaizdą, iš Vatika
no bokšto vėl pasigirdo 
Kristaus Vietininko, Pi
jaus XII balsas: “Žmonės, 
sugrįškite prie Kristaus. 
Nėra kito išgelbėtojo, kaip 
tik Jėzus Kristus”.

Tai yra kvietimas žmo
nijos į taiką ir pastovią ge
rovę: tai yra kvietimas pri
imti į visą gyvenimą Jėzų 
Kristų, Kuris yra Kelias, 
Tiesa ir Gyvenimas.

Be Jo mes nieko naudin
go negalime padaryti — 
visi mūsų sumanymai ir 
pastangos niekais nueis, 
kaip jau nesykį nuėjo.

Su Juo mes visa galime 
nuveikti; sugrąžinti pa
sauliui taiką ir ramybę, 
pasiekti amžinąją laimę.

Lai Kristus Karalius bus 
1940 metais žmonijos Va
das. T.

i

Gruodžio 19, 1939 “Dar-[rėti draugišką kaimyną; 
bininke” tilpo pirmas šios 5) mums, lietuvių kilmės 
rūšies straipsnis. Šiandien , (apie 600,000) amerikie- 
kreipiuosi į plačiąją visuo
menę: 1) prašydamas, kad 
visi tautiškai nusistatę lai
kraščiai tą straipsnį malo
nėtų perspausdinti ir 2) 
čia paduodu konkretų, ap
čiuopiamą, greičiausią ir 
trumpiausią būdą veikti. 
Štai jis: visų tautiškai nu
sistačiusių srovių svar
biausių organizacijų cen- 
tralinės valdybos parašo ir 
įteikia bendrą memoran
dumą Sovietų pasiuntiniui 
Washingtone. Memoran
dume nurodoma, kiek gali
ma plačiau ir smulkiau, 1) | 
kaip svarbu Lietuvai, ma
žai tautelei, grąžinti apie 
septintą dalį, jei nedau
giau savo tautiečių; 2) nu
statyti etnografiniai - geo
grafinį natūralų rubežių; 
3) ką gi didelė Rusija per 
tai nustoja? — 4) Europo
je politinis gyvenimas toli 
gražu dar nenusistovėjęs, 
o Lietuva stovi tarp Vokie
tijos, lenkų ir sovietų, tai
gi tolimesnėje istorijos ei- 

! goję net tiems patiems so
vietams argi negeriau 
šiandien Lietuvą mažmo
žiu patenkinti ir visada tu-

i

čiams, tas nerūpėti negali, 
mūs nieks negali pertik
rinti, kad rubežiai 
tyti skubotai, su 
Lietuvai skriauda, kad so
vietai tą labai lengvai gali 
atitaisyti.

Jei centralinių organiza- 
i ei jų bendra komisija ras- 
! tų reikalinga šaukti masi
nius susirinkimus, mes tą 
padarysime, nes žmonės 
užjaučia, reikalauja.

Reik veikti dabar, nes 
pavasarį prasidės migraci
ja — mūsiškiai bus nus
tumti Rusijos gilumon.

Emil. M. Paukštis.

nusta- 
didelia
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Balius, Prezidento Gimimo 
Dienoje

MAŽEIKA.

NEW YORK — Kaip kas me- 
! tai. taip ir šįmet organizuojami 
j komitetai rengti balių preziden- 
j to gimimo dienoje, kurio pelną 
i skiria kovai su vaikų paraly- 
jžium. Amerikos Darbo Federa
cijos prez. Green priėmė kvieti
zmą būti komiteto darbo divizi
jos pirmininku.

keti ir sovietų “malonėj” įžiūrėti skaudų pasityčioji- 
mą. Bet ką gi Lietuvos vyriausybė gali dabar padary
ti? Ginklais sovietų nepuls. Gi diplomatiniu būdu tar
tis su bolševikais tai bergždžias darbas. Viešai protes
tuoti sovietai neleidžia, nes jų kontrolėj radio ir tele- 

afų stotys. Tad vienintelė Lietuvos viltis — ameri- 
iečiai. Jie turi suprasti, kad politinė Lietuvos padėtis 
kia pat kaip 1918—20 m. Toks pat pavojus gręsia ne 

ik Vilniui, bet ir visai Lietuvai. Sovietai, įsivėlę i ne- 
Sekmingą su Suomija karą, reikalauja, kad Pabaltijo 
Valstybės padėtų mušti suomius. Rodos, sarmata mil
žinui prašytis pagalbos nykštukui nugalėti, bet kieta 
ealybė sarmatos nepažįsta. Dar vienas kitas suomių 
mūgis, ir sovietam gręsia vidaus sukrėtimai, o gal ir 
evoliucija. Revoliucija sovietijoj pašalintų pavojų 
ietuvai, bet tik laikinai, nes kitas pavojus kiltų iš len- 
ų, kurie nors kiek sustiprėję, nedvejotinai pultų Vil
ių. Žinoma, lietuviai gražumu Vilniaus neatiduos. Kil- 
ų žūtbūtinė kova. Tuos dalykus mes turime numatyti, 

nes jie gali įvykti visai netolimoj ateity. Ar šiaip, ar

taip, pavojaus esama didelio, ir Lietuva turės įtempti 
visas savo pajėgas jam likviduoti.

Tad mes amerikiečiai negalime snausti, nes mo
mentas labai rimtas. Reikia veikti ir tai ne kartkartė
mis, ne paskirai, bet organizuotai. Turime plačiai ir 
vieningai susiorganizuoti ir rinkti Saugumo Komitetą, 
kaip kad daroma karo metu, valstybei atsiradus rim
tam pavojuj. K.

Prieš devynioliką šimt
mečių Rytuose — ir visam 
pasaulyj — buvo laukia
mas Pasaulio Gelbėtojas. 
Ilgėjosi ir laukė pranašai, 
laukė Rašto žinovai ir 
mokslininkai. Laukė liau
dis, amatninkai ir darbi
ninkai. Laukė laukų, pla
čių klonių, didelių avių 
kaimenių piemenys — ir 
dar daug vargšų ir bena
mių.

Laukė visi, nes nuo nea
pykantos stjjjgo žffloniy

širdys ir pelno ir aukso 
troškimas — užramstė nu
vargusiam keleiviui nak
vynę ir pastogę, pavertė 
akmeniu duoną, o meilės 
ir užuojautos žodį — šiur- 

j piu ir žvarbiu žiemos vėju. 
I Kuomet per tyrus, pla- 
j čius smilčių pusnynus, ant 
aukštų baltų kuprių jojo 
išminčiai, — jojo, nes ma
tė stebėtiną žvaigždę, ne
kantriai skubindamiesi, — 
tuo pat metu tik ką gimęs 

Kūdikis — šąlo apleistoje
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. Mūsų idealai—Amžinasis Gėris, 
darbas — Tėvynės laimė, 
jaunystė — ateities gerovė.

' Sveikinimas Ir Paraginimas
—

A. VALANT1NAS
Toks gražus išaušta man kasdieną rytas, 
Teka aukso saulė, šypsanti, rami. 
Ateinu, o Dieve, pas Tave nušvitęs, 
Ateinu su džiaugsmo pilna širdimi. 
Negirdėsi jokio mano sielos skundo. 
Liūdesį užmiršęs, užmiršau skausmus. 
Dabar mane laimė savo šypsniu gundo, 
Dabar lyg balandis krykštauja ramus. 
Pasipuošęs veidą šypsena ir juoku, 
Žengiu per pasaulį kupinas vilties.
Girdžiu, tartum laumės burdamos ką suokia, 
Girdžiu, rožėm klotus man kelius nuties. 
Vysta baltas žiedas, bet ne man nuysti, 
Ne su lapais krist man, kai savim tikiu — 
Šypsena papuošęs žydinčią jaunystę, 
J kūrybos darbą sakalu lekiu.

ŠEŠĖLIUOSEPASLAPČIŲ
(In the shadoAS of the sccrcts)

JAUNUOLIO DIENORAŠTIS

(Tęsinys) |;
FIRMA PAMOKA

F mokęs Kartono KolegijosJ j 
mandagumo iš šio ryto įvykių, 
aš kuo greičiausia suradau savo 
paskirta kambarį.

Beveik penkiasdešimt studen
tų laukė kambary, kol skambu
tis praneš, kad pamoka jau pra
sidėjo. Kadangi profesorius dar 
neatėjo, visi studentai kalbėjosi 
tarp savęs. Vieni studentai buvo 
rimti, o kiti labai nervuoti. Ner- 
vuntjį jr aš b’ivau.nežmodamas. 
a: viskas gerai įvyks, ar gal ve. 
kas pradės šposus krėsti.

Aš įėjau į kambarį, suradau 
neužimtą vietą ir atsisėdau. Be
laukdamas profesoTfetiš' aš- Vi
tus Šviežokus apžiūrėjau ir mė
ginau išspręsti, ar visiems pasi
seks mokslas. Ar aš galėsiu su
silyginti su visais moksle? Vieni 
atrodė mokytesni už kitus, ir a.s 
abejojau, kad už mane nebūtų 
visi mokytesni.

Taip neramumas mane apėmė, 
kad net karšta man pasidarė. 
Kad aš tik turėčiau nors vieną 
pažįstamą, ar nors ką bendro su 
kitais kalbėti, tai man būtų ra
miau sėdėti. Mano mastymai 
lyg kokios maldos buvo išklau
syti.

Visai netikėtai vienas aukštas 
u- šviesiaplaukis studentas priė
jo ir klausė: “Ar aš tamstą ne 
esu kada susitikęs?”

“Iš tikrųjų aš tamstą neatsi
menu", mandagiai atsakiau. 
Džiaugdamasis, kad aš su kuo 
turiu progos pasikalbėti, kalbą 
tęsiau toliau. “Tamsta panašus

jis atsakė ir dar pri
ešu gimęs Amerikoj, 
tėveliai atvyko iš Lie

i lietuvį".
“Taip", 

dėjo, "aš 
bet mano
t u vos. Mes apsigyvenome Nar- 
vardo mieste, kur tėvelis užlai
ko gerą vietą ir paremia lietuvių 
bažnyčią. Aš pažinojau nuo vei
do ir būdo, kad tamsta lietuvis, 
h todėl aš užkalbinau".

"Ačiū širdingai tamsta, kad 
mane užkalbinai, nes aš maniau, 
kad man bus labai sunku be 
draugų. Mano vardas Jonas Be- 
ausis”, kalbėjau toliau, kad tik 
neprarasčiau savo malonų drau
gą-

"Mano vardas Petras Supilvis 
n iabai malonu tamstą pažinti’’, 
jis maloniai atsakė.

Susipažinę, mes ištikimai kal- 
liejome apie savo tėvelius ir 
aiškinome, iš kokių kaimų jie 
yra atvykę. Taigi mes kaip se
ni drąugtų kalbęjoąm apie visą. 
Vii tilt /rripiomp rvriKtminl i

aukštesniąją mokyklą, bet man 
nebuvo 
nos man 
rūpės.

Mums 
juokti. Bešnekėdamas, aš Pet 
rui pasakojau apie mano neti
kėtą suėjimą ir keistą padėtį si 
vvresnaisiais studentais šį rytą 
Ir, kai jis išgirdo, kaip aš iš ji 
išsprukau, tai jis ėmė juoktis i. 
visų jėgų.

Rodos visi studentai kalbėjos, 
ir juokėsi tarp savęs, kai mūsų 
profesorius įėjo į kambarį vest; 
pamoką. Tuojau visi nutilo ii 
atkalbėjo maldelę, nes visose 
katalikiškose mokyklose, profe
sorius ir studentai pradeda pa
moką malda.

Petras atsisėdo prie manęs iš 
kairės ir mudu laukėm, kol pro
fesorius ištars žodį. Mūsų pro
fesorius buvo jaunas ir gražios 
išvaizdos kunigėlis, ir jausda
mas, kad mes visi Šviežokai ne- 

| ramiai sėdėjome, jis mus nura
mino savo atvirais žodžiais. 
Pirmiausia jis mus pasveikino 
ir patikrino ar visi studentai at
silankė. Tada jis maloniu gaisu 
kalbėjo į mus: “Kai aš pradėjau 
lankyti Kartono Kolegiją, man 
ir buvo labai neramu. Aš turė
jau mažą draugų ir abejojau, ar 
aš pasieksiu savo tikslą moksle 

’ ar ne. Tai, brangūs studentai, 
nėra jokios abejonės, jei sąži
ningai lankysite pamokas, klau 
sykite savo profesorių ir parėję 
namo keletą valandų pasimoky
site, tai aš galiu užtikrinti, kac 
viskas jums gerai pasiseks. Pa
siskirkite sau laiką mokytis ir 
laiką pasilinksminti. Tik nepa
mirškite. kad laike mokslo tai 
ne laikas pasilinksminti".

Jo žodžiai taip padrąsino vi
sus, kad mes jautėmės lyg pio- 
fesorius būtų vienas iš mūsų 
pačių tarpo.

(Bus daugiau i

labai svarbu. Mergi- 
dar nerūpėjo ir gal ne-

buvo progos ir pasi

"Jaunimo Aidų’’ vadovybė, 
pradėdama leisti — vesti sky
rių laikrašty "Darbininke”, vie
šai kreipėsi į jaunimą bendra
darbiauti. Labiausia kreipėsi ii 
pabrėžė vyčius, kurie pilnai su
siorganizavę, bet kol kas “Jau
nimo Aidai” susilaukė dar ma
žai bendradarbių, ypač iš Vyčių 
tarpo mažai savanorių pasirodė, 
bet reikia tikėtis, kad vyčiai at
jaus “J. A.” vadovybės pastan
gas ir šimtu nuošimčių padės!

Man tenka nuoširdžiai svei
kinti “Jaunimo Aidų” vedėją 
stud. Petrą Kupraitį už jo pa
stangas įvesti jaunimo skyrių 
laikrašty "Darbininke” ir visus 
jo bendradarbius. Vyčius, gi ir 
aš raginu, kad visus savo įspū
džius bei žinias rašyti “J. Ai-

.. , . ~~ ' i • , • t dams”. Pr.Naktis pradėjo skleisti savoĮ____________________ _______
sparnus, o languose Kalėdų eg-- , . . . .. . . „1 ° ° ) paskutiniuosius siuntimus kos-
luėių ir šiaip įvairūs Kalėdų.. ...r * tumenams atsisėdo pailsėti. Jis
švenčių sviesų žaismai puošė ir , . , . , , .1 sustojo prie savo darbo stalo ir
žadino kažkokią kilnia nuotai-L. ., ., įssitrauke iš stalčiaus mažytę
ką. Tai buvo juk tam iv laikas, ... x ......J dėžutę. Zenge kelis žingsnius
nes tai išvakares sv. Kalėdų.: ..... . . . ., . . , I prie sėdinčios ir sustojo. AnojeJuozas irgi .buvo perimtas ta- . . ... i_. , . .. .. .. , j mažoje dezuteje, kurią jis da-nepaprasta Kalėdų švenčių dva-;, .... A.,. . .. _ . . bar laike atidaręs sužibėjo puos-

su ja susigy-i , . . - , - ,_ ... . I nūs deimantas ^smeigtas į auk-Bet u nevien tas džiugi-! ..... . ,..... . .... Simo žiedo rėmus. Jo sirdis pra-Jis vaikscioio sparčiais kie-| ... , . , , . .., , I dėjo smarkiau plakti, bet jis vy-
darbo ... . . ,riskai pažvelgęs i jos pavargu- 

_ sį veidą tarė: “Še tau, tai bus 
Kalėdų atmintis...” Ji priėmė... 
ir nusviro... “Juozai širdis tau 
priklauso”... Tai buvo tylūs žo
džiai.

i

palaikyti visai glaudūs santy
kiai su Centru, bet taip nėra! 
Vyčių kp. susirinkime buvo įne
šimas, kad Centrui paaukoti 
kokią nors sumą pinigų. įsigiji
mui naujos mašinos, 
nuo ja $1.200.00. 
nutarta paaukoti 
tik $10.00?

šia ir jis mėgino 
venti.
no.
:ais žingsniais po savo 
ir biznio kambarį ir kažką svar
stė. Čia pat buvo ir jo ilgametė, 
pagelbininkė, kuri nuolat triūsė 
ir buvo gerokai dienos darbo 
privarginta. Ji nuoširdi jo dar
bo ir biznio draugė. Tur būt jis 
r apie ja galvojo. Ji prirengus

Jonas

KAS-KUR?

Kodėl Tik Dešimts?

kuri kai-
Po diskusijų 
$10.00. Kodėl

ką tik .galėjome prisimintu
Petras pasakojo'apie savo šei

myną ir apie jo lietuvišką para- 
Aš sužinojau, 

labai gražią se- 
baigs parapijos

pi ją Kai varde, 
kad Petras turi 
šerį, kuri šįmet

čiau. nes mes kitaip ir negalime 
šiandien keliauti. Trijukė, tai 
ie poruke. Reikia grįžti ir laiku 
ir iš ten, iš kur atvažiavęs... O, 
eia seni draugai! Po paibelių ir 
ie turėtų spinduliuoti, kaip mes. 

Še dvigalvė, ii- skubėk, parnešk 
.os ką nuo šalčiu žmonės naudo- 
a... Juk jūs atrodot susitraukę, 
yg... Nėra kam parneši. Na, 
ką tas ten daro užsirioglinęs 
.tampė? Anas nedasileidžia, nes 
permaino drabužius. Bet kur 
;au, kas ten svarbu, kad baltos 
viršuj... Jam ant ‘conio’ užmy
nus... Eik, te, ir būsime pa
linksminti ir nuo šalčio pagydy- 
ti.Trumpas nusiraminimas. Ir a- 
nas pasigriebęs dvigalvę doleri
nę, kaip ėjo, taip ir nuėjo... Taip 
ir neteko pagydyti naminiai sve
čiai. O kur gi Kalėdų Dieduko 
dovanos? Mat ir jos liko ten 
kur sako “roof”. Taip viskas nu
aidėjo ir trijukė OPF gyvena tik 
sapnais ir ano “good time” 
sėkmėmis...

FITCHBURG and LEOMINSTER, MASS
f■*_■ .v/v .vr-
ji GREETINGS FROM

LEOMINSTER FEDERAL SAVINGS LOAN 
ASSOCIATION

S? Leominster, Mass.

i1
i

GREETINGS FROM

pa-

IŠMINTIS

9^'9*,

.<------------
!

ji(• Gardner 
ij 66 Main : t.

— Mokslas be mąstymo, 
darbas prarastas, — mąstymas 
be mokslo, tai prapultis.

—Sėkmingas žmogus mažai 
kalba, bet daug nuveikia.

Jaunuolis be meilės, tai kaip 
arklys be uodegos, sviestas be 
druskos, mergina be šypsenos...

tai

NEKALBĖK ŽYDIŠKAI

INDEPENDENT LOCK CO.
Fitchburg, Mass.

» • a * • * • ♦ ■ « • * • ■* •

*

GREETINGS FROM

RITTERS for FLOWERS

GREETINGS FROM

I 
•J

Fitchburg
360 M ai n St

«

I

Ji
FITCHBURG MOTOR SALES

INC.

l ord Sąles & Sei vice

21 Wi!low St., Fitchburgh Jei. 470Q
* • 9

GREETINGS FROM

JERRY E. MARCEAU
Ali Lcadiag Brands of Choice Wines, Liquor3 and Cordials

251 River St. Tel. 1840 Fitchburg, Mass.

•V-
GREETINGS FROM

GARDNERCOALCO.
(Hcat Headąuarters)

Cokc. Anthracite and Bituminous Coal. Ra« ge ajiii Fuel Oil 
Phone 129-W Gardner. Mass.

Artinantis Sv. Kalėdoms Onu
tė pamatė, kad josios draugas 
jau nebe toks, koks jis buvo pir
miau. Ji viena pasilikus darė vi- 

1 sokius spėliojimus. Bet vieno 
daikto norėjo, tai kad tos Kalė- 

i dos kaip greičiau artėtų. Štai ir 
1 išvakarės. Skambutis. Onutė su
drebėjo ir spruko prie durų. Pa
matė, kad jis čia ateina. Kada

Car-

tavo

•

J c u nes Vytis įžengė į vidų tai su ja mažaiI
LAIŠKAS į “SANTA CLAUS” j 

Aš neprašau žaislų, tik duok, 
kad mūsų jaunimas būtų ap
saugotas nuo karo baisenybių 
ir. kad mūsų broliai Europiečiai 
galėtų išvengti tolimesnio karo 
pavojų. Duok jiems, ne man, 
drabužių apsivilkti ir kąsnį 
duonos, kad ir jie galėtų švęsti 
kalėdas. Svarbiausia duok 

jiems laimingų Naujų Metų!

susilaikė kalbėti, bet tiesiog nu- 
drožė į virtuvę pas mamą. Ji jc 
nesekė, bet širdis .rodos, plakt 
vis* smarkyn ir smarkyn. Ji 
greit norėjo nekaltai patirti 

; ką Kalėdų Diedukas jai žada.
Grįžta jis iš virtuvės ir kaip pa
prastai nori pasakyti kokį tai 
juoką, bet jam šį kartą nesise
ka. Tada jis pasiknisa kišenėse 
ir ištraukia mažą dėžutę, kurią 
atidarius pradėjo mirkčioti dei-

Taip negerai:
Kuriame mieste ir kuriame 

steite gyvena tavo f rentas? Ma
no f rentas gyvena in Mt. 
nei, in Pennsylvania.

Kuriame stryte gyvena
coi/.sin, tavo papa ir sister? Ma
no cousin ir mano papa gyve
na ant D Stryte.

In koki florą tu gyveni? Aš 
gyvenu į trečią florą.

Kur tu gyveni, ar tavo rūmas 
nice, o mano rūmas labai nice.

Kaip tu šiandien falini? Aš 
šiandien nefylinu. Aš turiu big 
cold.

Kaip tu Zaikfei mano dresę?
O aš ją laikinu.
Taip reikia sakyti:
Kuriame mieste ir kurioje 

valstybėje gyvena tavo draugas 
(statė — valstybė;
draugas). Mano draugas gyve
na Mt. CarmeI mieste. Pennsyl- 
vania valstybėje. (Negalima sa
kyti in Pennsylvania, nes lietu
vių kalboje išreiškiama tai vie
tininko linksniu: kame, kurioje, 
vietoje, kur. Pav. gatvėje, mies
te, valstybėje, Pennsylvanijoje.

Kurioje gatvėje gyvena pus
brolis ar puseserč, tėvas ir se
suo? Mano pusbrolis gyvena D 

cou- 
pa-

V C/7du>i(i.s Juiomo/is.. manto akutės. Jos buvo įsegtos 
gražiame aukso žiedely. Onutė 

į pamačius nutirpo ir laukė kas 
'bus toliau. Jos širdis virpėjo ir 
net šurpuiys nukrėtė. Jis priar
tėjo prie jos ir ištarė, ne žo
džiais, bet širdimi — lai mūsų 
meilės ryšius patvirtina šis auk
so žiedelis... Jos akyse biykste- 

! įėjo džiaugsmo ar išgąsčio aša
ros. Ji norėjo pasilikti su juo 
viena kuoilgiausiai. Bet Kalėdų 
elektrikinės žvakutės liudijo tą 

■ faktą ir jis turėjo išeiti viešu- 
I mon...

Kas Jie Toki?
Metai laiko atgal So. Bostone 

susiorganizavo iš Lietuvos at
vykęs jaunimas ir pasivadino: 
Lietuvių jaunimo ratelis.

Jie iškarto pasisakė, kad jie! 
nepriklausys nė vienai srovei— 
bus neitralūs. bet pagyvenus 
pasirodė kitaip!

Gruodžio 10 d., įvyko šio rate-' 
lio metinė vakarienė. Vakarie
nės pelnas buvo skiriamas nu
kentėjusioms vilniečiams. Prieš 
vakarienę įžanginę kalbą pasa
kė ratelio pirm. K. Mereškevi- 
čius (sandarietisl. Kalboje 
»o ironijos kitoms srovėms.

Už garbes stalo sėdėjo 
sandariečiai vadai. Kalbose 
sveikino ratelį ir pabrėžo, 
□andariečių ratelis gyvavo 
miau, o dabartinio ratelio vadai 
jį tik atgaivino. Reiškia — Lie
tuvių Jaunimo Ratelis sandarie- 
tiškas.

bu -;

GREETINGS FROM

LAUREL HILL CREAMERY
118 Laurel St.. Tel. Fitchburg 51

Milk — Ite Creani — Cream — Kayo Chocejate

GARDNER CREAMERY CO
28? Centrai St-, Gardner 335

• • ■* • • ■* • «

friend —

Bostono Vyčių kuopa, gražiai 
veikia ir jie tų patys pasisako,

SODALICIJOS WHIST 
PARTY

Sausio 10 <1. 8 viri, vakare, 1Ū2 
Ji’Tfch St. parapijos svetainėje 

i parengimas. 
Sodalicijos 

I reikalams. Visas jaunimas ir se- 
Po

Ui yra-Mabai gražu ųi-tiįfettmi .i" ~ 
kad jaunimas gražiai sutaria ir j įvyks Sodaliečių 
atjaučia savus bei, tautinius rei-' Pelnas skiriamas 
kalus. :.................. J

Kuopos pirm, yra ir Centro1 nesnieji kviečiami dalyvauti, 
vice-pirm. Todėl būtų galima į žaidimų bus šokiai.

II
:■I

GREETINGS

Support A Co-operativc
lt ineans Uiat not oniy a!l profits irom your investineut viii be returned 
to yoti, būt you will also be building a ncw eeonomic order, in which 

goods are produced and distribūted for tise and not for profit.

UNITED CO-OPERATIVE SOCIETY
Fitchburg and Gardner, Mass. Milford, N. H.

’•%

SOUTHBRIDGE, MASS
XV-

Kada visi žmonės galvatrūk
čiais pirkosi įvairias dovanas į- 
vairiose Didžiojo Bostono krau
tuvėse, tada ir southbostoniečių 
būrys išvažiavo savo “shopping’ 
reikalais. Bet, deja, jie nepatai
kė į krautuves, bet į Parker 
house Roof. Pirmas šūvis — 
po didžiosios stiklines (mat čia. 

j kad ir mažesnė stiklinė, oet kai- 
j na dviguba), antras šūvis — po 
mažesnės stiklinės ir taip ligi 

' mažiausios. Pasitaisymui ir dėl 
sudiev vėl po didžiosios. Kasi
ninkė buvo viena ir numetus de
šimkę leidosi žemyn ‘ Uvatoriu, 
kaip Kalėdų Dieduką pabučia
vus. Bet dar tuo neužsibaigė. 
Juk reikia vakarienes paragau
ti. Štai ant Washington gatvės 
irgi puošni užeiga. Na čia vėl 
susėdo trijukė ir šaukia po vie
ną baltosios ir po juodosios. Iš 
ten į namus... Ei. taksi! Grei-

gatvėje (street — gatve; < 
sin — pusbrolis, puseserė; 
pa, father — tėvas; sister 
sesuo.)

Kuriame aukšte tu gyveni? 
Aš gyvenu trečiame aukšte. Ar 
tavo kambarys yra gražus. 
Taip mano kambarys yra labai 
gražus ( Floor — grindys; aukš- 

gražus, malonus;tas: nice 
room — kambarys!.

Kaip tu šiandien jautiesi? Aš 
jaučiuosiu blogai. Aš šiandien 
sergu. Aš šiandien ne 
neturiu ūpo (to feel — _ 
jaustis l.

Kaip tau patinka mano suk
nelė? Ji man patinka, ji man 
labai graži, (to likę — mėgti, 
patikti; dress — suknelė, dra
bužiai ).

BEAUREGARDS FURNITURE CO.
HousehoM Furnishings 

Kadious and Refrigerators 
Southbridge, Mass.

McKINSTRY ICECO., INC.
Dcak-is in lce. Refrigerators, Coat and Wool and Oil Burnera 

Range and Fuel Oil Timken Oi! Burners
6 Dupaul Street Tel. 519-R and 516 Southbridge, Mass.

BROCKTON,MASSACHUSETTS

4!

u

— jkr
l KENNEDY’S CLOTHING CO
S
*• Women’s Apparel
l
l 134 Main St., Brockton, Mass.
i;*.
• —- * “ — * —- “ -* — — * — * - * - *  — * — — — * * — “ — . — *
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EDGARS
Juozas Kasinskas

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarna\ imas Dieną, ir Naktį

602 Vhshington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

I

I

DEPARTMENT STORE !

195 Main St., Brockton, Mass.-
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Penktadienis. Gruodžio 29. 1939 DARBININKAS 6

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ j 
KOLONIJOSE

balių rengia suvienytos Green- 
fieldo draugijos. išrinkusios 
bendrą komitetą. Bus šokiai su 
užkandžiais; visas pelnas ski
riamas dėl Vilniečių pagelbos ir 
Lietuvos saugumui.

Remia šios draugijos: S. š. V. 
J. draugija — Albertas Tamu
lis. Ipolitas Grigaravičius ir 
Kastantinas Dėdinas; S. L. A. 
297 kuopa — Juozas Andriule- 
vičius. Ignas Budrevičius ir Juo
zas Tamošaitis: šv. Onos drau
gija — Elzbieta Aguonienė. An
tanina Steponkevičienė ir Ona 
Jasionienė. šie visi komitetai 
rengia bendrai susidėję. Visa tai 
bus paskelbta plačiau paskuti
nėmis dienomis.

GREEHFIELD, MASS.
Gruodžio mėnesio 22 dieną, 

penktadienį po pietų, atvyko 
pas mus Athol švento Pranciš
kaus parapijos klebonas kun. 
Pijus Juraitis klausyti išpažin
čių. Lietuviai pasinaudojo Die
vo malonėmis prieš Kalėdų 
šventes.

Pas mus atsilankė su plotke- 
lėmis Athol. Mass. parapijos 
vargonininkas Jurgis Stačiokas 
ir apdovanojo plotkelėmis. tai 
tikrai bus linksmos Kalėdos. 
Dėkojame vargonininkui už 
plotkeles.

Greenfieldiečiai rengia didelį 
parengimą, kuris įvyks sausio 
mėnesio 27 dieną. 1940 m..
Knigths of Columbus salėje, šį

William J. Chisholm
CRABORIUS

• rinkas Patarnavimas"

dirba prie pašto rūmų statybos. 
Linkime draugui greit pasveik
ti. K ores p. .4. Dėdinas.

NORWOOD, MASS
Gruodžio 19 d., šv. Jurgio pa

rapijos svetainėje įvyko L. Vy
čių 27 kp. susirinkimas. 1940 m. 
valdyba liko ta pati, kurios pir
mininku yra gabus jaunikaitis 
p. Bronius Kudirka. Vyčiai nu
tarė rengti šokius ir vaidinimą.

Gruodžio 17 d. įvyko Lietuvių 
Katalikų Studentų kuopos susi
rinkimas parapijos svetainėje. 
Išrinkta valdyba 1940 m., ku
rios pirmininku išrinkta p. Ger
trūda Minkevičiūtė.

LDS 113 kuopos naudai yra 
rengiamas Naujų Metų balius, 
kuris prasidės sekmadienio va
kare. pusė po septynių, gruodžio 
31 dieną ir tęsis iki ryto. —bus 
valgiai ir šokiai. Rengėjos deda 
visas pastangas svečius priim- 

• ti. Stenkitės visi dalyvauti, nes 
balius bus viešas, tikietas tik 
50 centų. Atsilankymu paremsi- 
me LDS kuopą, kuri daug dirba 
dėl lietuvybės ir katalikybės pa
laikymo.

Kalėdų šventės šioje kolonijo
je praėjo labai gražiai ir ramiai. 
Veik visa parapija priėmė Kū
dikėlį Jėzų į savo širdis. Žmo
nių per visas trejas šv. mišias 
buvo pilna bažnyčia. Altoriai 
buvo labai gražiai papuošti. Tai 
garbė Sesutėms mokytojoms iš 
Cambridge. kurios ir Šv. Jurgio 
parapijoj moko vaikučius tiky
bos ir lietuvių kalbos šeštadie
niais.

ii

i

Sausio-January SALE 
ŠVENČIŲ PROGA DIDELIS NUPIGINIMAS!

švenčių proga. I. J. Fox kailinių firma per sau
sį mėnesį skelbia JANUARY SALE — SPECIALI 
IŠPARDAVIMĄ, kuriame moteriškų kailinių kai
nos labai sumažintos. Naujosios Anglijos ponios ir 
panelės turėtų šiuo išpardavimu pasinaudoti, nes 
dabar pirkdamos sutaupys daug pinigų.

SENUS KAILINIUS IŠMAINYSIME Į NAU
JUS — Kam vilkėti senus kailinius, kad I. J. Fox 
krautuvėje galite juos pakeisti į naujus ir už juos 
gauti didelę nuolaidą? Nelaukite ilgai, pasinaudoki
te šia proga. — Atėjusios į krautuvę visuomet rei
kalaukite. kad Jums patarnautų lietuvis šios firmos 
atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ex- 
pertas. Per jį pirkdamos kailinius dar gausite 10 
nuošimtį nuolaidos, neįskaitant tos nuolaidos, kurią 
gausite šiame specialiame išpardavime.

PIRKITE KAILINIUS IŠSIMOKĖJIMAIS. — 
Mūsų krautuvėje galite įsigyti kailinius labai leng
vomis sąlygomis — lengvais išsimokėjimais pritai
kintais kiekvienai. Ateikite ir persitikrinkite, kaip 
pigiai ir lengvai galite nešioti naujausios Paryžiaus 
mados kailinius.

Prof. K. Pakšto Prakalbų
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.

Rotary klū-

d. ketvirtadie- 
Rapids lietu-

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti į naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.

Kalėdų antrą dieną, parapijos 
šeštadieninės mokyklos vaiku
čiai. vadovaujant Sesutėms mo
kytojoms. išpildė gražią prog
ramą savo klebono kun. Stepo- rį įr traukti siūlus, kad susiieš- Tad sveikinime Lowellietes ir 
no P. Kneižio vardinių proga.

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

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
pijai;
I Vasario 7 d. trečiadienį 
Waukegano 
bui;

Vasario 8 
nį Grand 
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie
nį Rochesterio lietuviams;

Vasario 15 d. ketvirta
dienį Newarko lietuviams;

Vasario 16 d. penktadie
nį Brooklyno lietuviams;

Vasario 18 d. sekmadienį 
Philadelphijos lietuviams;

Vasario 21 d. trečiadienį 
Baltimorės lietuviams;

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

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

Prof. K. Pakšto adresas:
Prof. Dr. K. Pakštas

' / Sisters of St. Casimir,
105 E. Mathews St., 

Roswall. New Mexico.

kiuose.
I

OPERACIJA

LOWELL, MASS.

6ARDNER, MASS
Worcester. Mass.

Jo-
Kurlonas.

IV. s.

B. Viskaus-' 
Al. Bomilas, 

Jonas Narinkevičius, Pr. Stane
vičius. Jonas Varokas. Jonas 
Stanavičius ir Al. Stanilonis.

iš apylinkės suva-

PROVTOENCE. R. I.
Telephor.e:

Ofiso: Dexter 1952 
Namu: PI. 6286

NAUJA MOTERŲ SĄJUNGOS
KUOPA

mininkė — E. Dravinskaitė. 
prot. rašt. — Ona Casper, fin. 
rast. — V. Dzedulionytė. iždi
ninkė — J. Rusini, iždo glob.—

S. Š. V. J. draugijos metinis 
susirinkimas įvyksta sausio me

dieną. sekmadienį
A. A.
perei- mūsų lietuvių tautos jaunimo, 

pirmasis, nes jog jie visi

nas iš svarbiausių 
buvo “Santa Clous" 
mas. Šią rolę labai gerai atliko 
O. Siaurienė.
Boston’o. P. p. Naujokaičiai ir kienė.
Sąjungietės dėkingos 
Clous” už palinksminimą.

Bežaidžiant beano kaikurios Johama Norkūnaitė. 
narės gavo telegramas, kurias. Vismauskaitė. Ona Casper.

GRAŽI DOVANA
į “Aušros” Choras savo numy

kui nupirko labai patogią, 
pančią minkštą kėdę, kaipo 
Kalėdų meilės išsireiškimo i vaną.

ir sesu-

i

Irope Optical Co.
A’bert R. Barker

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

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

275 Mair. St.. VVebster, Mass.

iį
nėšio 7
Knights of Columbus salėje. 
Stenkitės visi draugai dalyvau
ti šiame metiniame susirinkime, 
nes bus renkama nauja valdy
ba ir išduotos sąskaitos.»I_________

i Gruodžio mėnesio 13 dieną su- 
įsižeidė S. Š. V. J. draugijos na-

11 rys Albertas Tamulis, kuris

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

MRS. L. MASHIDLAUSKY
Kailinių Siuvėja

no P. Kneižio vardinių proga. 
Vaikučiai ne tik programą gra
žiai atliko, bet ir apdovanojo 
kleboną gausiomis dvasinėmis 
dovanomis.

Klebonas dėkojo Sesutėms, 
vaikeliams — programos daly
viams ir visiems tėveliams už 
gražią programą ir dovanėles.———

Gruodžio 17 d. įvyko Šv. Ce
cilijos choro (Šv. Jurgio lietu
vių par.) susirinkimas. 1940 m. 
valdybon išrinkti šie: Jonas 
Pazniokas. pirmininkas: Jonas 
Perekšlis. vice-pirmininkas; A- 
nėlė Grudinskaitė. raštininkė: 
ponia Alukonienė. finansų raš
tininkė; varg. Anicetas Šlape
lis. iždininkas; Danielius Milės 
ir Jonas Pazniokas, atstovai į 
Federacijos skyrių.

įteikė Mrs. “Santa Clous”. Na- šią kuopą įsirašė beveik visos’giečiais. tais broliais
rėš turėjo sueiti į vieną kamba- jaunos moterys ir merginos, tems, kurie taip myli mūsų lie

tuviškas daineles ir taip opiai 
brangų mums lietuvybės darbą. 
Negaliu iškęsti neparaginęs a- 
pylinkės lietuvius, kaip senus 
taip ir jaunus, kad visi dalyvau
tų šiuose šokiuose. Pamatysite 
visus gražuolius ir gražuoles

kotų savo dovanas. Vaišės buvo linkime Joms gražios ateities ir !
begalo puikios. gero pasisekimo Jūsų drabuose

Sąjungietės sugiedojo Kalėdi- ir išauginti kuopą į didelį skai- 
nes giesmes ir pasišnekučiavu- čių narių, 
sios išsiskirstė į namus.

Šiame vakarėlyj dalyvavo ir 
nauja narė. p. Aidukonienė. 
viešnios pp. A. Kurienė ir O. 
Kavaliauskienė.

Ilgai nepamiršim p. p. Naujo
kaičių nuoširdumo ir komisijos 
pasidarbavimo.

Brockton, Mass

GARDNER. MASS

p. Jonas Jasionis su žmona ir 
mažu sūneliu Kalėdų šventes 
praleido pas savo tėvelius, gyv. 
Sturtevant Avė. Taipgi Kalėdas 
praleido ir p. Jasionių dukrelė 
Ona su savo vyru p. Kontrimu terų Sąjungos tikslas. 
Norwoode.

. ■ I — -

Federacijos skyriaus susirin
kimas sekmadienį neįvyko. į- 
vvks sausio mėn. 1940 m. CSX.

Šv. Juozapo parapijos 
basketball ratelis, kuris 
tus metus buvo i ' • "S w nepralaimėjo nei vienų rungty- žuos ir dalyvaus sąjungiečių šo- 
nių ratelių rate, šįmet vėl pra
deda savo rungtynių sezoną.

K.P.R. Žaidimų sezono tvarkraštis bus 
paruoštas ir paskelbtas šią sa
vaitę. Žaidimų vedėjas yra Jo
nas Narinkevičius. jis taip pat 
nustatys datą žaidimų prakti
koms. Į

Žaidimai vvks tVestford Str. •
Dėka kun. P. Strakausko. Šv. Prie rateHų_ p'riklauso šie žaidi-]nos namuose džiaugiasi, kad ne- 

Juozapo parapijos klebono, ir kai; g. Gurbiskas, 
Mass.. Maine. N. H. valstybių kag St Blažonis. 
direktorės p. Anastazijos Sykes. 
suorganizuota nauja Moterų Są
jungos kuopa.

Gruodžio 10 dieną. 4 vai. i baž
nytinę svetainę susirinko gra
žus būrys jaunų moterų ir mer
ginų ir čia buvo aiškinama Mo- 

ir kaip 
yra naudinga kiekvienai lietu- i 
vei katalikei priklausyti prie 
šios prakilnios organizacijos.

Kalbėjo vietinis klebonas kun.
P. Strakauskas. Mass.. Maine ir 
N. H. valstybių direktirė Anas
tazija Sykes. apskričio pirm. I
Teklė Mažeikienė, apskričio ižd.
T. Mitchell. M. Pauliukonienė ir 
V. Liutkienė. Lowellietėms pa
tiko Moterų Sąjungos tikslas.

ši organizacija narių

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.
Visiems gerai žinoma lietuvai

tė ir “Aušros” choro narė Elž
bieta Petrauskaitė laimingai iš- 

ilaikė apendiko operaciją gruo- VVORCESTER, MASS. 
džio 12-ta diena. Šiandien moti- ---- ----

j v j Greetings į
I užilgo vėl galės tęsti normalų < J

“ į GOLDSTEIN, SWANK &. ?
kasdieninį gyvenimą, darbuotis < gordon J

: Dievo ir lietuvybės gerovei. i vvorcester, Mass. į
P. Aukštikalnis.

d
d GREETINGS

FISKE - CARTER CONSTRUCTION CO.

SCHICK 
ELECTRIC SHAVER 

$12.50

EVERY MAN 
LIKĘS GOOD TOOLS 

Nailhammer 79c
Ratchet Bit Brace $1.89 
Smooth Plane $1.69 
Disston Handsavv $1.25

ATEINANČIŲ METŲ VAL
DYBOS RINKIMAS

Gruodžio 21-mos dienos vaka
re įvyko slapti balsavimai naujų 
metų valdybos. Mokytojas. Jur
gis Stačiokas (Atholio parapi
jos vargonininkas); pirminin- 

i kas. Petras Aukštikalnis; vice- 
pirm.. Ona Bartkiūtė: protoko
lų rašt.. A. Nakutis; finansų
rast.. Gabrielė širkšniūtė; iždi- ‘1 3 
ninkas. Petras Baltušnikas: ka- ’

1 I 

sos globėjai. Rozalė ir Alena
Lukusevičiūtės: maršalka.
nas

GREETINGS

AMERICAN COAL&COKE
122 Green Street VVorcester, Mass.

GREETINGS

CARVING SETS
3 Piece — Stainless 

Steel — $2.79
ELECTRIC POWER 

TOOLS
Bench Grinder 
8” Bench Saw 
4” Planer

$18.50
$28.50
$14.75

VACUUM 
BOTTLES

Pint 89c
Quart $1.49
Gallon Jug 98c

Iii•f f s La

FISHING TACKLE
Baskets ................ 79c

Reels ................... $1.89
Casting Lines 35 to 1.75 
Fly Rod $3.79 to $10.00

GOLF SUPPLIES
Dunlop Balis 25c
Golf Bags $1.00 to $6.00 
Club-lron $2.95 to $5.00 
Club-Wood 3.70 to $6.00

HUNTING KNIVES
98c to $2.50

DAVIS HARDWARE CO
GARDNER, MASS.

Gruodžio 18 d. p.p. Naujokai
čių namuose. Pleasant St. įvyko 
Sąjungiečių privatus Kalėdų 
vakarėlis. Dalyvavo visos narės,
išskyrus vieną, kuri negalėjo 
dalyvauti dėl svarbios priežas- kadangi 
ties. Žaizdamos beano. daug są- tarpe skleidžia dorą, mokslą ir 
jungiečių laimėjo dovanų. \ ie- susipratimą katalikiškoj ir tau-

“surprise . tiškoj dvasioje, sušelpia ligoje 
pasirody- jr aprūpina mirusias.

Po visų kalbų įsirašė į Moterų lėtam mokytojui Jurgiui Stačio-, * J

Į
sajungietė iš So. Sąjungą šios: Agota Strakaus-

Josephina Narinkaitė,
Santa Veronika Dzedulionytė. Elzbie

ta Drev’.nskaitė. Ona Grendaitė,
Marijona

A-
lena Zileniūtė. Josephina Rūšie-į

nė. Alena Vilkišiūtė. Veronika rengti labai 
Vilkišiūtė. Alena Saulėniūtė.
Elzbieta Čepaitis. Ona Kučins- pylinkės chorus, kad su mumis j- 
kaitė. Antanina Vilkišienė ir dalyvautų. ‘ — ■ 1

___ ____ ______ Teofilija Valantienė. 
(Jurgio Vašingtono Kuopa susitarė iš 17 narių 

pirmi-

KATALIKŲ SEIMELIS
r

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 
paprastai įvyksta vasario 
22 d. i 
dienoje) ateinančiais 1940 I valdyba išrinkta šios: 
metais, vasario 22 d. įvyks ninkė — J. Narinkaitė, vice-pir- 
Šv. Petro liet, parapijos ri
bose, So. Boston, Mass.

Draugijos kviečiamos nu
žiūrėti savo atstovus iš an
ksto. Visa programos eiga A. Saulėniūtė ir V. Vilkišiūtė, 
ir vieta salės bus paskelb-| maršalka — Ona Grindaitė. 
ta vėliau. Federantas.

ŠOKIAI
“Aušros” Choras nutarė 

linksmus šokius d 
prieš pat gavėnią ir užkviesti a- i*.

1 ' *__ ‘ , Komitetas jau iš-
I ' . . !rinktas ir stropiai darbuojasi.( kad šokiai pavyktų.

CHORŲ SĄJUNGOS ŠOKIAI 
“Aušros" Choras negali nei 

vienos dienos užmiršti sąjungie
čių šokių, kurie įvyks sausio 19- 
tos dienos vakare. Parker 
House, Boston, Mass. Mes visi 

| taip laukiam to vakaro, kada
Labai malonu matyti, kad įgalėsime susipažinti su sąjun-

BAILEY, BARNES AND BURNHAM CO.
390 Main Street Worcester. Mass

GREETINGS

FISHER DRUGCO.
Worcester, Mass.336 Grafton St.,

GREETINGS

TABLE TALK PASTRY CO.
79 Beacon St., Worcester, Mass.

GREETINGS

R&G NECKVVEARCO.
17 Green St., Worcester. Mass.

GREETINGS

TAFT MANUFACTURING CO.
Oxford, Mass.

GREETINGS

THAYER W00LEN CO.
N. Oxford, Mass.



IŠ LDSSUSIRINKIMO

ŽINUTES

DAKTARAI

nu

!

vai. vakare.

I

Tą dieną, 1 valandą po pietų, 
salėje, po bažnyčia, įvyks Nau
josios Anglijos LDS apskričio 
suvažiavimas. Kviečiami atsi
lankyti kas tik galite.

Šioje bažnyčioje, Naujų Me
tų dieną mišios bus šiomis va
landomis: 7:30, 8:30, 8:30 ir 11. 
Paskutinės bus su klierikų asi- 
sta.

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

p. p.. Municipal salėje. Kalbėta 
apie būsimų kunigų Naudžiūno 
ir Šmigelskio primicijų pokilius 
ir apie Katalikų Seimelį.

Gruodžio 21 d. ištiko nelaimė 
Albiną Jankauską, kurio tėve-

Fenktadienis, Gruodžio 29, 1939 DKRBININRKB

IVIETINES ŽINIOS)

Ketvirtadienį, gruodžio 21 d.,' 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” ! 
salėje įvyko LDS 1-mos kuopos 
susirinkimas. Tarp daugelio nu
tarimų buvo plačiai kalbėta a- 
pie įvyksiantį LDS N. A. Aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 
gruodžio 31 d. š. m., bažnytinė
je salėje, So. Bostone. Išrinkta 
apie keturiolika atstovų. Kuo
pa nuoširdžiai kviečia visus iš 
Naujosios Anglijos LDS narius 
atvykti, ar tai būtų sniegas, ar 
lietus. Narys.

Pr. Aukštikalnis, S. J., sakys 
prakalbą. Pelnas bus Vilniaus 
ir kitiems labdaringiems tiks
lams. Visi kviečiami atsilankyti, 
įžanga 25c. Vaikams 10c.

Gruodžio 26 d., mirė, miesto 
ligoninėje Jonas Jeskevičius, 34 
metų amžiaus. Gimęs Brook- 
line, Mass. Paliko tėvus, dvi 
dukteri ir tris sūnus. Palaidotas 
28 gruodžio iš Šv. Petro parapi- 

Šv.

LDS 1-mos kp. narys ir darbuo
tojas dirbdamas viduj namų iš
taisymo darbą nelaimingai kri
to nuo antro aukšto koridoriu
je ir susižeidė pečius, ranką ir 
nugarkaulį. Dabar prižiūrimas 
daktaro laukia gerėjimo, išsvei- 
kimo. Linkime kuogreičiausio 
pasveikimo ir vėl grįžti darbuo
tis prie savo kasdieninio ir idė
jinio darbo. LDS Narys.

Iš L.D.S. Veikimo

jos bažnyčios, 9 vai. ryte,
liai gyvena 264 Bolton St., So. Mykolo kapuose.
Boston, Mass. Šis jaunikaitis ė-1 
jo su savo draugu iš valdiško. 

Į ūkio, Baldwinsville, Mass., ir į 
i juodu abu traukinys mirtinai; 
j sužeidė. Šv. Mišios už Albino' 
■ vėlę buvo atgiedotos gruodžio 
123 d., Šv. Petro So. Bostono lie-į 
į tuvių parapijos bažnyčioje. Iš j 
j čia jo kūnas buvo palaidotas 
(gruodžio 24 d. Velionis paliko 
tėvą — Joną, motiną — Marijo- 

Gruvdžio 19 d.. įvyko trumpas,ną, brolį ir seserį.
Federacijos skyriaus susirinki-' me už mirusius, 
mas. Prakalbų Vilniaus reika- | ----------
lams, įvykusių gruodžio 17 d., 
atskaita parodė, kad gryno pel
no paliko 875.00. Nutarta tą pa
tį vakar;* pasiųsti tuos $75.00 
Vilniui per Federacijos centrą. 
Nutarta rengti kitas milžiniš
kas prakalbas Nepriklausomy
bės proga, vasario 11 d.. 3 vai.

PADĖKA

Šiuomi reiškiame nuoširdžią

L

LKitlVIŲ OVvTuinC

!padėką kun. Pr. Virmauskiui ir j
a. a. mano'neišaiškinta.

Pasimelsk!-i

Gruodžio 24 d. mirė savo na
muose, 402 W. 2nd St., Juoza
pas Danesevičius, 60 metų am
žiaus. Jis yra kilęs iš Luokės 
parapijos. Amerikoje pragyve-: 
no 40 metų. Paliko žmoną, du 
sūnų ir dukterį. Palaidotas iš 
šv. Petro parapijos bažnyčios, 
gruodžio 27 d- 9 vai. ryte.

kun. K. Jenkui už a. _______ i 
sūnaus Albino kūno aplankymą

1 ir maldas už jo vėlę. Dėkojame 
i taip pat Jėzaus Nukryžiuotojo 
Seselėms, giminėms ir visiems 
draugams bei pažįstamiems už 
aplankymą, gėles ir labiausia 
už užprašytas šv. mišias.

Laidotuvėse patarnavo laido
tuvių direktorius p. Zaletskas.

M. Jankauskienė, 
264 Bolton St., So. Boston.

Gruodžio 24 d,, po mišparų, 
bažnytinėje salėje vadovaujanti 
kun. K. Jenkui ir Seserims mo-j 
kytojoms įvyko Marijos Vaike-Į 
ijų draugijos metinis parengi-’ 
mas. Be gražios programos vai-: 
bučiai turėjo Kalėdų Dieduką ir į 
saldainių.

SUSIRINKIMAS

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12.
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki » v. v 
Scredornis nuo 9 iki J2 vai. dieną. 
Subatomi3 nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Ncdėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

Jobu Repshis, M. D. 
(REPSYS) -

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET.

Kampa.', Jnman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

447 Broadwdy
So, Boston, Mass.
OFISO VALANDOS:-

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Sercdomis;—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

WORCESTER, MASS. . GREENFIELDJ4ASS.
LDS 7-tos kp. SUSIRINKIMAS1 LL>S 113 kuoPos metinis susi- 

_______ rinkimas įvyksta sausio mčne-
Sekmadienį. sausio 7 d., 4 vai. šio 28 dieną, sekmadienį. 2 vai. 

po pietų, Šv. Kazimiero par. sa- po pietų pas Vincus Aguonius, 
Įėję įvyks metinis LDS 7-tos kp. 14 Linnwood St. Stenkitės visi 
susirinkimas, į kurį nuoširdžiai dalyvauti; išrinksime naują vai-

Trečiadienio vakare, gruodžio' 
20 d., apie 11 vai., Lietuvių sve
tainėje, E Street, kampas Silver, 
kilo gaisras prie didžiųjų laiptų 

j ant pirmų lubų. Priežastis dar

kviečiame visus narius dalyvau- dybą ir užsimokėsite už “Darbi-į 
ti. Taip-gi primename, kad dau-: įlinką”. Kas norite užsimokėti 
gumos narių duoklė baigėsi su už “Darbininką” pr iduokite pi- 
gruodžio 31 d., 1939 m. Taigi, nigus raštininkui ir tuojaus pa
prašome šiame susirinkime už-j siusime ’ LDS Centrą. Gausi ka- 
simokėti duokles už ateinančius; lendorių dovanų, kurie užsimo- 
1940 metus. Valdyba.' kės pr ieš Naujus Metus.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk 
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Boston, Mass.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

So. Bostono lietuvių taq>e ki
lo įvairių kalbų dėl gaisro ir pa
čios svetainės. Vieni ją vadina 
“sklepuku”, kiti “urvu”, o. dar 
kiti kitaip. Vieni džiaugiasi, 
nes sako “nebus vietos mote
rims ir merginoms girtuokliau
ti, pasislėpus sklepuke”, o kiti 
nuliūdę sako, “nebėra vietos už
eiti ir linksmai laiką praleisti”.

Pasitaikė gaisras kaip tik 
prieš metinio Lietuvių Piliečių 
klubo susirinkimo išvakarėse. 
Tame susirinkime turėjo įvykti 
valdybos rinkimai. Kandidatų 
į valdybą, ypač į pirmininkus, 
tarpe vyko smarkios rungtynės. 
Gaisras dar labiau pagyvino 
rinkimų kontestą. Bet piliečiai, 
netekę savo svetainės, rinkimus 
atidėjo. Valdyba ir direktoriai 
dabar turi daug darbo su skylė
ta svetaine.

Gaisrininkai pagyrė asmenį, 
kuris suvedė elektros šviesas 
svetainėje. Jie sako, kad švie
sos apsaugojo daug žmonių gy
vybių. Jeigu būtų blogai suves
tos šviesos, tai būtų užgesusios 
ii- žmonės nebūtų radę durų, 
pro kurias turėjo pabėgti. Švie
sų neužgesino nė liepsnos, nė 
vanduo, kuris liejosi iš gaisri
ninkų vamzdžių. Tuo asmeniu, 
kuris taip gerai suvedė elektros 
šviesas, buvo p. Stasys Stankus, 
Stepono Dariaus Amerikos Le
giono posto koniandierius, gyv. 
Roslindale. Mass. Nap.

AUKOS LIETUVAI
Lietuvos Generalinis 

Konsulatas iš New Yorko 
praneša, kad Lietuvos Pa
viljonui Pasaulinėje Paro
doje išlaikyti Amerikos 
lietuviai sudėjo $1,956.75.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas rašo:

“Amerikos lietuvių para
mos dėka Lietuvos Pavil
jonas pasiliko atdaras iki 
Parodos pabaigos.

“Kiek išleista bus pa
skelbta vėliau, po ekspona
tų su pa Ravimo ir išdalini
mo.

“Visiems aukotojams, 
aukų rinkėjams, bei kitaip 
pasidarbavusiems, Gene
ralinis Konsulatas nuošir
džiai dėkoja”.

Vilniaus reikalams ben
drai suaukota $3,031.91.

Už aukas Generalinis! 
Konsulatas nuoširdžiai dė
koja. Aukos pasiųstos i 
Lietuvą.

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio Suvažiavimas

—

įvyks sekmadieni, gr uodžio! 
31 d., 1939 m.. 1 vai. po pie-: 
tų. Šv. Petro liet, parapijos; 
saleje, 5th St., So. Boston,! 
Mass.

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

Kun. Pr. Juškaitis,
Dvasios Vadas, 

Antanas Zavetskas, 
Vice-Pirmininkas

Tarnas Versiackas, 
Raštininkas.

: Queen AnnLaundry, Ine. -
: 7—9 Ellery St, :
; So. Boston, Mass.
; Tel. ŠOU 2923 j

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į
> Dūtų švariai išplauti,
i paveskite &į darbą mums.

ir pasiekė 
degė kaip koki 

gaisrinin-

Svetainėje ant antrojo aukšto 
vyko šokiai tūlų jaunuolių. Su
žinoję apie gaisrą, turėjo bėgti 
lauk šoniniais dėl gaisro įreng
tais laiptais, nes kitais laiptais 
dėl tirštų dūmų nebegalėjo pa
bėgti.

Kadangi tas namas turi apie 
šimtą metų, tai liepsnos greit 
prasiveržė į viršų 
bokštą, kuris
žvakė pakol atvyko 
kai. Gaisrininkai įsakė visiems 
gyventojams, gyvenantiems ar
ti svetainės išsikraustyti. Lai
mė dar, kad tą naktį nebuvo vė
jo ir lijo lietus. Kitaip tai gais
ras būtų nušlavęs visą apylinkę.

Gaisrininkai suvartojo daug 
į vandens, kol apgesino seną iš- 
Įdžiūvusį namą — Lietuvių sve
tainę.

Lietuvių svetainė, tai buvo So. 
Bostono Lietuvių Piliečių drau
gijos. kurios klubas rūsyje turė
jo barą, kur kaikurie draugu
žiai praleisdavo dienas ir nak
tis. Ten gausiai lankėsi ir mo
terėles. Kada gaisrininkai už
baigė darbą, tai rūsyje, kur bu
vo baras, buvo trys pėdos van
dens, tur būt susimaišiusio su 
degtine, vynu ir alumi, nes pi
liečiai sako, kad neberadę apie 
200 bonkų su įvairiais gėrimais. 
Be to. dingę ir apie šimtas do
lerių.

Visi buvusieji lietuviai laimin
gai paspruko iš liepsnų sūkurio. 
Tik du gaisrininkai tapo sužeis
ti.

Svetainė buvo apdrausta, ro
dos, $22.000.00. Bet buvo mort- 
gičius $5,000. Taigi atmokėjus 
mortgičių ir kitas skolas ne ka
žin kiek liks pinigų. Ką dabar 
darys piliečiai su sudegusia sve
taine. klausinėja vienas kito pi
lietis narys. Miestas ją “pa
smerkė” sugriovimui. Na. jau ir 
griauna. Ar statys naują? Val
dybos nariai sako, “taip”, bet 

j | trūksta pinigų.

Antradienį, sausio 2 d., bažny
tinėje svetainėje, 5-je gatvėje, 
įvyks Moterų S-gos 13 kuopos 
susirinkimas.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti. 

Valdyba.

SERGA I

Šeštadienį, gruodžio 16 
i Juozas Juška. Arlington. Mass.

So. Bostono lietuvių parapijos: 
bažnyčioje, kunigai pagyrė- 
žmones už dažną ėjimą prie Sa-| 
kramentų ir ragino visus priei- PAIEŠKALr 
t i prie Sakramentų Naujų Me- tės ir
tų proga. Išpažintys bus klau- Kalvių kaimo, 
somos šeštadienį ir sekmadienį pijos. ( 
per mišias, 3:30 v. p. p., ir 7:30 j velianti Lnion City, N. J. Po

d., p.
i

(VAIRŪS SKELBIMAI
Teofilės llamony- 

Viktorios Cvirkytės iš 
, Veliuonos para- 

Girdėjau, Kamonyte gy-

vyrais pavardžių nežinau. Jei
gu jas kas žinote, ar jos pačios, 
prašau kreiptis šiuo adresu:

A. K. Masaitis, 9 Hamien pi. 
VVestfield, Mass.

Gruodžio 31 d., 9:30 vai. ryte, 
kun. P. Aukštikalnis. S. J., gie
dos šv. mišias intencijai Šv. Jo-j 
no Ev. draugijos.

Vakare po pamaldų ir po iš
pažinčių. minimoje salėje. įvyks 
senų metų išleistuvės. Katalikų 
Bažnyčios Platinimo draugija 
rodys porą valandų judamus pa
veikslus: Alaska Silvere Mil- 
lions”, “The Cross and the Dra- 
gons”, “The Twenty Sis Mar- 
tyrs of Japan”, ir kitus. Kun.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

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

1Q1 Baxter Si- So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673 

'NAMŲ:
35 Hunncvvcll Avė.. Brighton 

Tel. STA 8659
—■ —

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokiai provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Telephone
SO. BOSTON 

1058

Lucy H. Takte
LIETUVE ADVOKATĖ
(JEKIMAUčUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass. >.

i

Jote J. Grigata
(Grigaliūnas)

AOVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 1761 Room 3

Rcsidence:
16 Thomas Pk, Tel. S. B. 1043

f

Bay ViewMotorServrce
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių isdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joc. KapoCiūnas ir Pctcr Trečioką* 
Savininkai.

i

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ OR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E. 8t.h St.. So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zalctskienč.
561 E. Broachvay, So. Boston. Ma33. 

Prot. Rašt. —- Ona Tvaškienė.
440 E. Sixth St- So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Wsshingrton St.. Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė Ona Staniuliūtė.

105 West 61 h St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė - Ona Mizgirdienč,

1512 Columbia Rd- So. Boston. 
Kasos GI. Marijona AukštlkalnlenG,

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

antrą utarninką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytin^j svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
paa protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BU. PASALPJNES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Ra§t. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Mass. 

Fin. RaM. Aleksandras Ivaška,
440 E. Stxth St.. So. Boston, Mass 

Maršalka. Jonas Zaikis.
7 Winfield St., So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
C«a nedėldienj kiekvieno mėneslc 
2 vai. po pietų, Parapijos saKj, 4F. 
E. 7th St.. So. Boston. Misa

VALGOMOJO DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsa, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurk 

skelbiasi "Darbininke’’ apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja- Nuėję 1 bil« kuru krautuve pasakykite, kad jų skelbimų 
matėte “Darbininke”.

Šiame mieste yra suorgani
zuotas South Boston Cooperati- 
ve Cancer Control komitetas, 
kurio pirmininku yra adv. An
tanas J. Young (Jankauskas); 
sekr. — p-lė Anna Doherty. Na
riais yra šie: p. A. Ašmenskie- 
nė; p. Harry Bishop; p. Patrick 
Donahue; p. Frank Grabam; p. 
Roman Kelnicki: p. William Ke- 
hoe; p-lė Catherine McHugh; p. 
Stanley Michelson: p-lė Rita 
O’Hero; p-lė Mary M. Hurley. 
Statė Dept. of Pubiic Health.

Šis komitetas veikia, kad su
pažindinti visuomenę su pavo
jinga liga vėžiu. Komitetas 
kviečia įžymius gydytojus, ku
rie skaito paskaitas draugijų 
nariams ir visuomeniniuose su
sirinkimuose. Komiteto pirm, 
adv. Young rūpinasi, kad tokių 
paskaitų įvyktų kuodą ogia usia i. 
Kiek laiko atgal skaitė paskai
tą L. Vyčių susirinkime Dr. 
Paulina Luzeckaitč iš Cambrid- 
ge; Dr. Vincas Dusevičius (Du-:i 
serick) skaitė paskaitą apie vė-: 
žio ligą gruodžio 8 d. Stepono' 
Dariaus posto 317 .susirinkime. Į 
Gruodžio 20 d. įvyks paskaita i 
Stepono Dariaus posto Moterų 
Auxiliary susirinkime.

So. Boston Cooperativc Can
cer Control komiteto susirinki
mai įvyksta antrą penktadienį 
mėnesio. Health unite, Dorches
ter St., So. Bostone. Rap.'

Povilas BusImmms
48 CRE8CKNT AVKN1IR 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLt AVENTTE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367
Pristatau TCK CREAMĄ tr užkas- 
džiua piknikams ir visokiems 

parengimams.

Perkins .Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga. Sav. 
753 Broadway.

SO. BOSTON, MASS.

|J. rsH’iydt x»O » • .

Tel. ŠOU 3120 i
M. MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonln 
kai, kurk* skelbiasi “T»arbhiink«' 
»al verti skaitytojų psiravvom.

V lai skelbki lės “I hirbiuiuke".

tik

Valstybės apdraudos de-Į 
partmentas praneša, kad; 
šiais metais apdraudos 
kompanijos pranešė 9,000 
automobilių savininkams, 
kad jos atsisako apdrausti 
jų automobilius 1940 m. 
dėl įvairių priežasčių.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKASį 

Septyniais būdais stogų dengėjau 
Sodewall, Stut Metai Woru 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
3—6—S—12 mėnesių išsimokėjimu

TOKI 25 METŲ PATYRIME 
Taiso ir stato kaminus 

Geras Darbas — Karnos Žemo.

324 E St., So. Boston
TEL ŠOU 1452

■Lpskaitliaviniai ir patarimai dyna

Lietuvis Piumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar 
koI kainus yra žemos

Atlieku visus pi um bėrio darbut, 
greitai ir pigiai. Gas ir steam

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

ihapos adresas — 193 Broadvvay

Profesionalai, biznieriai, pramonių- 
Kai, kurie skelbiasi “Uarbiiiinke" tik 
ai verti .-kaitytųjų paramos

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insurcd and 

Bonded 
Local & Long 

□istance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

| S. Barasevičius Ir Sūnus
I; SENIAUSIAS 6IOS VALSTYBBS 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Tel3ea 

254 W. Broadv/ay, 
SO. BOSTON. MASS. 
Tel. ŠOU Soston 2590

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

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Ba)3amuotojai 

Patarnavimas dieną ir r.aktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0315 
Tel. ŠOU Boston 2609

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Fatamavlruao Dienų ir NaktJ.
Rcsidence: 198 M St., So. BoMoil 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

1156 Washington St., 
NORWOOD, MASS 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Officc:

24 FKd St. 
Tel. Brov. ton 2005

t

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktį. 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
Tel. Brockton 4110

r? 
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Rytinių Valstybių Žinios
BAYONNt, N. J.

Reikia išreikšti didžiausią pa
dėką Pranciškietėms Seserims 
ir Sodalietėms už gražų papuo
šimą bažnyčios per Kalėdų 
šventes. Bernelių Mišios, vidur
naktį. buvo labai gražiai atlai
kytos. Kun. S. Stonis pasakė 
pritaikintą pamokslą apie Kris
taus gimimą. Taipgi ačiū cho
rui. kuris giedojo naujas Kalė
dų giesmes.

terbury. kuris prisidėjo
' darbu prie visų jaunimo kuopų 
Linkiu gerų pasekmių tam ener
gingam jaunuoliui.

savo

Susirinkimą pradėjo! 
Antanas Giedraitis su 

sekė skaity- 
Nieko ypa- 
nes viskas 
po Naujų

išrinkta se-

Mūsų Vyčiai turėjo mažą pa
silinksminimą ( Sočiai ). parapi
jos svetainėje. Kalėdų vakare. 
Atsilankė ir kitų kolonijų vy
čių: parengimas gražiai ir link
smai praleistas.

Gruodžio 24 d. įvyko LDS 5 
kuopos metinis susirinkimas 
choro kambariuose. Nors ne
daug narių susirinko, bet viskas 
buvo tvarkoje, buvo renkama 
nauja valdyba 1940 metams. 
Labai gaila, kad pirmininkas P. 
Jokubauskas atsisakė nuo savo 
darbo, tačiau reikia tikėtis, kad 
jis nenustos dirbęs kuopos rei
kalams. Į jo vietą buvo 
tas naujas pirmininkas 
Sekantį susirinkimą bus
tomą daugiau naujų reikalų, 
pradedant Naujus Metus 
jus

išrink-
D. M. 
svars- į

šįmet kolekta per Kalėdas bu
vo labai gera. Reikia pastebėti, 
kad surinktos aukos buvo daug 
didesnės negu per kitus metus. 
Klebonas visiems taria nuošir
dų ačiū.

nau-
reikalus. J/. Digimienė.

KEWARK,N.J

Jonas Bernotas, jaunas alto
riaus tarnautojas, buvo iškil
mingai palaidotas trejomis Mi- 
šiomis 10:30 ryte. Parapijiečiai 
labai nusiminė, išleisdami tokį 
gerą jaunikaitį, kuris tarnavo 
ir dirbo parapijai per daug me
tų. Amžiną atilsį duok jam 
Viešpatie.

WATER&RY, COHH.

ŽAISLŲ DIRBĖJAS
Parapijos salėje, antradienio 

vakare, gruodžio 26 d., buvo 
vaidinama “Žaislų Dirbėjas", 
operetė, trijuose veiksmuose, 
parašyta A. Giedraičio.

“Žaislų Dirbėjas" yra juokin
ga ir gyva operetė, bet Šv. Ka
zimiero choras (parapijos ma
žasis choras). parodė dar tai ko 
nebuvo tikėtasi iš jaunų mer
gaičių ir berniukų. (14. 15 ir 16 
metų amžiaus). Ypač puikiai 
pasirodė Lėlė Jonukas (E. Ta
mošiūnas ) ir Lėlė Marytė (Da
rata Račkiūtė L kurie savo pui
kiu dainavimu ir vaidinimu tik
rai sujaudino visus. O tie juok-

’ u y bos. 
pirm.
malda, po kurios 
mas dienotvarkės, 
tingo nenuspręsta, 
dalinai yra atidėta 
Metų.

Naujoji valdyba
kanti: pirm. — Antanas Gied
raitis, vice-pirm. — Jonas Jan
kauskas, sekretorius — Anta
nas Peldūnas, iždininkė — P. 
Venckienė, fin. rašt. — Darata 
Simonaičiūtė, ir knygų prižiūrė
tojai — Katarina Račkiūtė ir 
Antanas Tittle. Klebonas buvo 
atsilankęs ir siūlė "užfundyti 
raidą" į New Yorko planato- 
rium. ir gyrė chorą už jo puikią 
darbuotę per visus metus.

Trečiadienio vakare (maža
sis) šv. Kazimiero choras, tu
rėjo savo metinį susirinkimą ir 
naujos valdybos rinkimus. Susi
rinkimui mažai laiko buvo, nes 

, choras rengėsi prie operetės — 
žaislų dirbėjas. Nauja valdyba 
išrinkta sekantį: — pirm. An
tanas Giedraitis, vice pirm. — 
E. Rapalevičiūtė, sek. — O. 
Šultskiūtė. iždininkė — M. Ma
tulytė. priėmimo sek. — V. 
Laukžemis, knygų prižiūrėtojos 
— H. Bitinas ir M. Šreibikaus- 
kaitė. rep. — H. Pečiūra ir L. 
Sandargiūtė.

ėiau, kai kada, pasirodo. Pavyz
džiui. Mažiukna ir Jutkevičius 
dalyvavo klebonijos pašventini
me pernai, kada Montrealą at
lankė ir kunigas Valantiejus su

Baltijos Amerikos draugijos, Washington, D. C., 
pietūs ir muzikalė programa įvyko sekmadienį, lap
kričio 26 d., paminėti Padėkos Dieną ir Suomijos ir 
Latvijos nepriklausomybių sukaktį. Vaizde matome iš 
kairės į dešinę ponią S. Beckman, Latvijos tautiniame 
kostiume; Dr. Alfred Bilmanis, Latvijos ministras A- 
merikai; Dr. Ellis Haworth, draugijos pirmininkas; Dr. 
Hjalmar J. Procope, Suomijos ministras Amerikai, ir j 
ponia Alfred Bilmanis.

i

$v. Kazimiero Parapija

Montrealo Didžioje seminari
joje šiuo metu mokosi net trys 
Amerikos lietuviai iš Spring- 
field, Mass. diecezijos. Visi prieš 
Kalėdas sėkmingai baigė ata
tinkamą kursą ir gavo paaukš- kun. Petraičiu, 
tinimą. Mikas Tamulevičius su- • ----------

. - . - o Savo įsigyvenusią tradicijąsilauke tonzūros, Bronius Ma- 1 J
... . . . . . . . sekdama, Šv. Kazimiero parapi-ziukna pirmo mazvbinio laips- r 1

T T ., . ja ruošia Naujų Metų sutikimomo, o Jonas Jutkevičius tapo J
... . ., , A vakarą, ukrainiečių salėje, 2316diakonu. Jutkevičius moko Šv. _ y _ ’ ......
Kazimiero parapijos vaikučius 
kas ketvirtadienį katekizmo. 
Jutkevičius tarnavo diakonu 
Kalėdų mišioms lietuvių bažny- 

į čioje. Šį metą Kalėdų pamal
doms vargonininkas žižiūnas 
parapijos chorą pramokė labai į 
gražių Rosewigo kompozicijos; 
mišių. Aukščiau minėtus kleri-į 
kus paaukštino vyskupas Cha- 
baut, atvykęs iš Hudson Bay 
vyskupijos. Kanadoje mokosi ir 
kitas lietuvis. Tai kunigas Jen- 
čius. marijonas, kuris atnašavo 
mišias Kalėdų ryte Montreale. 
Jis mokosi prancūzų kalbos La
vai universitete, Quebec mieste. 
Paskui mokytojaus Marianapo- 
lio kolegijoje. Mokslu užimti, 
klerikai retai tegali lietuvių vi
suomenės veikloje dalyvauti, ta-

Ibbervile gatvėje, gruodžio 31 d. 
Pradžia 8:30 vakare. Vakaro 
pasekmingu suruošimu daugiau
sia rūpinosi klebonas kun. J. 
Bobinas, bet jam energingai pa
deda parapijos komitetas, kurio 
pirmininku šį metą yra Naru
ševičius. Tikietus išplatinti ap
siėmė mokytoja Alena Ban- 
džiūtė, jaunas Pundžius. Pazno- 
kaitis. Sakalas ir kiti. Į parapi
jos Naujų Metų sutikimo vaka
rą. paprastai, ateina visi veik
lesni Montrealo lietuviai, todėl 
visi smagiai ir linksmai “ištara- 
banija” senus metus, o sutinka 
Naujus. Vakaro rengėjai publi
kai parūpina kepuraites, švilpu
kus ir kitką, kas reikalinga ši
tai procedūrai. Įžanga 25c.

Juškaitis, kun. P. Virmauskis, 
kun. K. Jankus, kun. J. Baltru- 
šiūnas, kun. Orvidas, kun. J. 
Bakšys, kun. K. Vasys, kun. J. 
Bakanas, kun. K. Urbonavičius, 
kun. P. Juraitis. ir kun. V. Pui
dokas.

Šv. Kazimiero parapijiečiai 
reiškia nuoširdžiausią ačiū vi- 

! siems kunigams svečiams, kurie 
metiniuose at-

I

Sausio 7 d. Kanados Lietuvių 
Sąjunga ruošia Kalėdų Eglaitę 
Montrealo vaikučiams. Tiesa, 
truputį vėlokai, bet Kalėdų Die
dukas pranešė, kad dėl karo Eu
ropoje. jam tenka keliauti ap
linkiniais keliais, kad saugiau 
atgabenus vaikučiams Kalėdi
nes dovanėles, todėl truputį pa
vėluos. Bet vaikučiai, vistiek. 
jo laukia, nes jau du sykiu jis 
parapijos salėje vaikučius lan
kė, ir kiekvieną sykį labai gra
žiai pasirodė. Kaip žinoma, jis 
netik vaikučiams kai ką atnešė, 
bet ir tėvams. Todėl jo laukia ir 
senesni. Kalėdų Eglaitę gražiai 
surengti pagelbsti klebonas kun. 
J. Bobinas ir Nekalto Prasidėji
mo merginų draugija, kuri pa
rūpina saldainių ir kitko. Tie. 
kurie dalyvavo Kanados Lietu
vių Sąjungos Kalėdų Eglaitės 
baliuje, bus įleidžiami nemoka
mai. Nedalyvavę mokės 25c.

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Katalikiškų draugijų Federa

cijos 13 skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks gruodžio 29 die
ną, tuojau po šv. valandos, Šv. 
Kazimiero salėje. Todėl kaip 
nauji, taip ir seni draugijų ats
tovai malonėsite dalyvauti, nes 
reikės užregistruoti. kad būtų 
žinoma, kiek iš viso atstovų da
lyvauja. Tėvynės reikalai mus 
šaukia, kad visi dirbtumėm vie
ningą darbą. Tik skaitlingai da
lyvaudami galėsime nuveikti 
milžiniškus darbus kaip juos 
nuveikėme praeityjee.

Dusmeniikis.

Kalėdų rytą. Bernelių mišias 
iškilmingai atnašavo kun. A. 
Alinauskas. MIC., kurios prasi
dėjo procesija. Choras giedojo 
Leonards in F mišias, ir solo 
dainavo V. Račkiūtė ir K. Rač- 
kiūtė. taipgi — A. Giedraitis, B. 
Palušis. S. Venskienė. J. Rač- 
kus ir S. Venskus.

Pirm mišių choras pradėjo 
giedoti giesmes “Šventa Nak
tis” ir Adeste Fidelis, kurią so-i 
lo giedojo V. Račkiūtė. Per pro-! 

' cesiją choras giedojo “Sveikas 
Jėzau Mažiausias”. Procesijai į 
apėjus aplink bažnyčią ir pagul
džius Kūdikėlį, tuojaus prasidė
jo mišios. Bažnyčia buvo prisi-Į 
grūdusi žmonių ir išvakarių ne-Į 
teko pastebėti? Pamoksią sakė 
klebonas kun. Ig. Kelmelis, gra
žiai išreikšdamas Kalėdų reikš
mę ir prie jo prisirengimo nuo
pelnus. Rap.:

I

PADĖKA STUDENTŲ 
KUOPOS NARIAMS

Už išpildymą gražios progra
mos Kalėdų dienoje iš WATR dariai — Pančis. Jude ir Dėžėje 
stoties Studentų kuopos na
riams nuoširdžiai reikia padė
koti. kurie ne vieną lietuvį ka
taliką labai nudžiugino ir pa
linksmino tos gražios
giesmelės, kurios skambėjo oro Rapalevičiūtė) atėjo jį gydyti 
bangomis iš jaunų ir energingų' 
krūtinių. Tas parodo, kad mūsų bai visus suįdomino 
jaunimas 
tikrus 
darbuotis lietuviškoje dirvoje.

Lai jums Kūdikėlis Kristus 
padeda ir toliau gražiai darbuo
tis.

Džiakis (V. Laukžemis. M. Ma
tulytė ir E. Pečiūra). turėjo ke
lis kartus kartoti ir iš juoko ki
lo didelis triukšmas, ypač kai

Kalėdų Pančis apsirgo, o gydytojas (N.

Pirmame ir trečiame akte, la^ 
žaislų dir- 

turi gerus norus ir i bė jas — (Jonas Stukas). kuris 
katalikiškus troškimus nors jaunas berniukas, brt pui- 

■ kiai vaidino senuko rolę. Taipgi 
ypatingai gražiai vaidino — D. 
Zugžda (Jonukas). J. Balukas 

i t Marytė). H. Arbašauskaitė\ 
(Cukrinis Kareivėlis), ir Rūta 
Tamošiūnaitė (Dailioji Lėlė).

Po vaidinimo klebonas kun. 
Ig. Kelmelis padėkojo artistams 
ir jų vedėjui — kompozitoriui 
A. Giedraičiui už tokį puikiai 
suvaidintą veikalą. Po kalbų 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi i- 
ki vėlumos.

Sugrįžta atgal į VVaterbury. 
Conn. mūsų vienas gabus veikė
jas jaunuolis, kuris buvo aplei
dęs VVaterbury iš priežasties 
bedarbės, tai yra mūsų visų ži
nomas jaunuolis Petras Berno
tas. Jis yra visuomet pilnas e- 
r.ergijos ir dirba be nuovargio, 
todėl mums visiems yra malonu 
turėti tokį jaunuolį savo tarpe. 
P. Bernotas yra Amerikoje gi
męs. bet buvo išvykęs Lietuvon 
ir sugrįžo keli metai atgal į VVa

ELIZABETH, H. J

i*

GRUODŽIO 10 D.. 1939 M.
AUKAVUSIŲ VARDAI

Antradienio vakare, gruodžio 
19 d. parapijos salėje, didysis 
choras turėjo savo metinį susi
rinkimą. ir rinkimą naujos val-

*

į

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję i tavernus ar restoranus visuomet 

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

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

60 Ellsvvortn St. 
VVorcester. Mass.

Telefonas
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Co'urr.bia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

A. Petraičiui, 
šv. Kazi-

40 VALANDŲ ATLAIDAI
Šv. Kazimiero bažnyčioje 40 

valandų atlaidai prasidėjo iškil
minga procesija gruodžio 10 d., 
o baigės i 12 dieną gruodžio. 
Prie virš minėtų šv. Kazimiero 
parapijos metinių atlaidų rū
pestingai ruošėsi klebonas kun.
A. Petraitis, kun. J. Padvaiskas ' dalyvavo mūsų 
ir Šv. Kazimiero Seselės, kurios; laiduose. Taip pat dėkojame 
taip gražiai priruošė mokyklos klebonui kun. 
vaikučius prie procesijos ir pa-1 kun. J. Padvaiskui,
puošė altorius. Muzikas J. Že-; miero Seselėms ir muz. J. Že
maitis mūsų parapijos chorą i maičiui už rūpestingą prisiriši- 
taip priruošė, kad jis žavėtinai | mą. 
gražiai giedojo laike pamaldų ir 

: procesijos. Šimtai kiekvieną die
ną žmonių ėjo prie Šv. Komuni

jos.
Atlaiduose dalyvavo šie kuni

gai svečiai: kun. dr. J. Navic
kas, MIC., kun. J. Starkus, kun.

■ J. Vosylius. MIC., 
kas, MIC., kun. 
MIC., kun. P.

kun. J. Vaš- 
Pauliukonis, 

Malinauskas, 
MIC., kun. V. Strakauskas, kun.
J. Petrauskas, kun. J. Švagž- 
dys, kun. J. Skalandis, kun. P.

iĮ
i

i

Pauliukonis. V. Bernatonis, J.
Patrick Jr

Didesnių aukų surinkta $90.00
Mažesnių ............. 34.37

PADIDĖJO AUKA
Jau buvo rašyta, kad Katali

kų Federacijos 13 skyrius turė
jo prakalbas lapkričio 19 dieną, 
kuriose Vilniaus reikalams su
rinkta aukų $64.93.

Bet vėliau kun. A. Petraitis 
aukojo 835.37. Taigi tokiu būdu 
aukos padidėjo iki $100.00.

Visos pažymėtos aukos pasių
sta Federacijos centro iždinin
kui, kun. P. Jurui. Kaip visuo
met taip ir dabartiniais laikais, 
šios parapijos lietuviai katali
kai pasižymėjo gausiai aukuo
dami savo Tėvynės reikalams.

Dusmeniškis.I

SI 24.37 
D. Petručionis.

Šv. Kazimiero Parapija

Po $5.00 — Mr. J. Sakalaus
kas ir Mr. J. Biekša.

Po $2.00 — Lietuvos

BRIDGEPORT, CONN.
Gen. Jau Kalėdos praėjo labai iš-

Konsulato Vice-Konsulas p. V. kilmingai. Šv. mišios buvo 6 vai. 
Stašinskas. J. Radzevičius, R. 
Jakimavičius. M. Budreckis, K. 
Bernotas. B. Mockevičius. V. 
Zabarauskas ir Mrs. Nevakien.

Po $1.00 — Kleb. kun. J. Si- 
monaitis. prof. J. Žilevičius, Al. 
Galatilius, J. Bruzgis, J. Savic
kas. G. Lisevičius. S. Morkevi- 
čius, P. Degutis. P. Jurgelevi
čius, Mrs. A. Jankūnienė, J. 
Butkus. Mrs. G. Jukčienė, Mrs. 
S. Kačinskienė. Mrs. V. Linkus. 
Mrs. Jasinauskienė. S. Barkaus
kas. P. Šeikūnas, Mrs. Lietvie- 
nienė. Mrs. Linkevičienė, 
Mockevičienė. J. 
V. Žukauskienė. 
Česna. J. Biekša. 
Mrs. V. Tumienė. 
niutienė, Miss
Mrs. M. Gedminienė, 
landienė, D. Petručionis. 
Džiovelienė, Mrs. Grincienė, J. 
Brasunas. Mrs. Goštautienė, Mr. 
Sujieta, Mrs. Akulionis, 
Devanas, Mrs. 
Kruger. Mrs.
Linkšis. Mrs. Barkauskienė, J. 
Budrys, A. Križonis, L. Drau
dikas. Mrs. Kaleinikienė, J. Če
ponis. J. Matuza, Mr. Petrick. 
M. Baronas, Mrs. Jočius, Mr. 
Liutvinas. Mr. Jakimavičius. A. 
Gudaitis, J. Puzina, Mrs. R. 
Jankauskienė, Mrs. M. Kaskie- 

jnė, K. Staniulis, K, Stulgis, V.

Mrs.
Siclaris, Mrs. 
V. Gapšis. K.

A. Oškutis. 
Mrs. M. Ku-

Mackočiūnaitė, 
Mrs. Ba- 

Mrs.

Amerikos Lietuvių Politiškas 
klubas surengė savo pirmą Ka
lėdų pasilinksminimą vaikams, 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėje. šeštadienį, gruodžio 23 d., 
10 vai. ryto. Juozas S. Stoškus 
buvo Kalėdų Diedukas ir išdali
no dovanas vaikamb. Rengimo 
komisijon įėjo sekantieji: gar
bės pirmininkas — kun. Kons
tantinas A Vasys, jo pagelbi- 
ninkas — kun. Jonas Bakanas; 
veikiančio jon komisijon: Wil- 
liam G. Krounialis — pirminin
kas: pagelbininkai — Vincent 
P. Jonis, Juozas S. Stoškus ir 

kurios buvo!Jonas Kašėta- Komisija reiškia 
Muzikaliai PadėRą visiems, kurie pagelbėjo,

parapijos 
vadovau- 
Seselėms, 
kalėdinę

MOKINIŲ VAKARAS
Gruodžio 21 dieną 

mokyklos mokiniai, 
jant Šv. Kazimiero 
puikiai išpildė prieš
programą parapijos naudai. Bu
vo gražūs vaidinimėliai ir muzi- 
kališki veikalai. Tėveliai ir šios 
parapijos šviesuomenė gėrėjosi 
puikia programa, 
pilnutėlė svetainė, 
d-'liai vadovavo muz. J. Žemai
tis. Kaip šv. Kazimiero Seselės, 
taip ir muz. J. Žemaitis uoliai 
darbavosi, kad tinkamai vaiku
čius priruošus prie viršminėtos 
programos. Todėl viskas išėjo 
kuopuikiausiai.

ryto, žmonių buvo daug, bet ga- ’ 
: Įėjo būti dar daugiau. Choras, 
pritariant smuiku p. Zikarui ir 

i p. Bakūnui, gražiai giedojo; so
lo išpildė p. Duginas, p. Balno
tas ir p. Mačiukaitis: duetą iš- 

: pildė p. Duginiūtė ir Radviliūtė. 
Labai yra gražu, kaip daug 
žmonių ir jaunimo eina prie Ko
munijos, ir šį kartą tikrai per 
šešias mišias ėjo vis po didelį 
būrį žmonių, tikrai yra pagirti
na. Pirmas mišias laikė kun. V. 
Ražaitis, o sumą kleb. kun. J. 
Kazlauskas.

Dabar jau choras pradeda
ruoštis vaidinimui: — “Katriu-1 mišių auką atnašavo

Mrs. 
Savickienė, M r. 
Janušaitis. A.

C 

t!
J’

Nauji Metai, kiti lapai. Jei 
norite, kad “Darbininko” lapai 
jus ir per 1940 metus lankytų, 
atminkite, kad redaktoriai ir 
zeceriai ne oru gyvena. Paštas 
greitai jiems prenumeratą pris
tato, jei tik jūs ją pasiunčiate. 
Geriausias Naujų Metų linkėji
mas “Darbininko” redakcijai y- 
ra — atnaujinimas savo prenu
meratos ir pakalbinimas drau
gų “Darbininką” skaityti'. Rap.

kad šis parengimas būtų pasek
mingas.

Sekančios organiazcijos ir 
prieteliai aukavo dėl Kalėdų 
pasilinksminimo vaikams: Auš
ros Vartų Moterų Sočiai is klū- 
bas; Aušros Vartų draugija; 
Aušros Vartų bažnyčios choras; 
Moterys Sodalietės; L. Darbi
ninkų S-gos 108 kuopa; Lie- 

ituvos Vyčių 116 kuopa; Juozas 
gruodžio 24, 12 vai. nakties. Šv. J. Dirsa. daktaras Antanas J. 

» klebonas Karpavičius, adv. Kazys W. Ta- 
tės Gintarai”, kada bus vaidina-, kun. A. Petraitis, kuris ir paša- mulionis, Adomas Kudarauskas. 

kė pamokslą, pritaikintą šv. Ka- Antanas J. Pūras, Ignas Pigaga,

BERNELIŲ MIŠIOS
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 

Bernelių šv. mišios prasidėjo

I

Uždyką! Vilson Electric Show
Stuart 4. Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės

Butelyje

Degtinės 
Bile Kuriam

DABAR
$1.25

PAINTĖ

ma, bus pranešta vėliau.
Kleb. kun. J. Kazlauskas daly-Į ledų iškilmėms. Be to sekančią > rep. Gustaf A. Carlson, Council- 

vavo 40 vai. atlaiduose, 
son, N. J., pereitoje savaitėje.

Praeitą ketvirtadienį Sodali-Į savęs ir nuo savo pagelbininko' nas Kurkonis, Jonas Šiugždinis; 
cijos draugija turėjo savo pri-, kun. J. Padvaisko ir linkėjo vi-; Antanas Dūda. Aleksandras Sa- 
vatišką pasilinksminimo vaka-1 siems parapijiečiams laimingų: viekas, Vincas Mitrikas, 
rėlį į kurį buvo pakvietusios šv. švenčių. Didysis altorius ir Bet-■ 
Vardo narius ir parapijos cho- (lėjaus Kūtelė stebėtinai gražiai 
rą, toki pasilinksminimai yra la-' buvo papuošta. Tai vis Seselių 
bai gražūs ir pagirtini. i pasišventimas. Mūsų didysis

Su Šv. Kalėdų šventėms para- ‘ choras, vadovaujant muzikui J. 
pi jos choras įteikė varg. A. Sta- Žemaičiui, labai gražiai giedojo 

i nišauskui dovanėlę, už kurią jis Kalėdų giesmeles. Tas viskas 
: jiems yra labai dėkingas. į davė labai malonų įspūdį ir

Ir kitos parapijos draugijos kiekvieno širdis prisipildo malo- 
rengiasi prie vakarų, kurie tuo- numu ir žmogus jautiesi kaip 
jau įvyks. O.' senoje tėvynėje.

Peter-’dieną, laike visų šv. mišių kle- man John J. Deedy; Petras Ba- 
Į bonas pasakė linkėjimus nuo ■ nionis, Petras J. Kisielius, Jo-

Louis 
Volungis. Jonas Kaškanas, Vik
toras Buda, Juozas J. Zaleckas, 
Bernardas Struckus, Jonas 
Struckus, Danielius Barbaravi- 
čius, Jonas Čiupas, Jonas Da- 
vackas ir Agota Bobinienė. Na- 
tional Bottling Co., Royal Ba- 
king Co.

William G. Krounialis 
Pres. American Lithuanian 

Political Club.
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Pijaus XII Enciklika "Summi 
Pontificatus"

7. Valstybes Išaukštinimas
Šlovingieji Broliai, užmiršimas visuotinio artimo 

meilės įsakymo — tos meilės, kuri tik viena tegali su
stiprinti taiką, užgesindama neapykantas ir sušvel
nindama pavydus ir nesutarimus — yra šaltinis labai 
didelių blogumų tautų taikingam sugyvenimui.

Bet yra dar ir antra klaida nemažiau pavojinga 
tautų gerovei ir sėkmingam gyvenimui didžiosios žmo
nijos bendruomenės, kuri savo ribose yra subūrusi vi
sas tautas. Ta klaida yra tame supratime, kad viešąją 
visuomenės valdžią galima atskirti nuo viso priklau
somumo Aukščiausiajai Būtybei — Pirmajai Priežaš- 
čiai ir tiek žmogaus, tiek draugijos Visagaliui Viešpa
čiui — ir nuo bet kokio Aukščiausiojo Įstatymo pildy
mo, kuris yra kilęs iš Dievo, kaip pirmojo Šaltinio. Ir 
tuo teikiama taip viešajai valdžiai neribotą veiklos ga
lią, kuri panaudojama pagal pasikeičiančią žmogiškąją 
valią arba pagal pasikeičiančią žmogiškąją valią arba 
pagal įsakymus atsitiktinių istorinių reikalavimų.

O kada Dievo autoritetas ir Jo įsakymų galia yra 
taip paneigti, tada civilinis autoritetas, kaip neišven
giama pasėka, siekia prisiskirti sau visuotiną valdžią, 
kuri išimtinai priklauso Aukščiausiajam Kūrėjui. Ji 
pasistato save Visagalio Dievo vietoje ir iškelia valsty
bę arba grupę iki žmogaus gyvenimo galutinio tikslo, 
padaro ją dorovinės ir juridines tvarkos aukščiausiu 
teisėju ir už tai draudžia sekti įgimto proto ir Krikš
čioniškosios sąžinės principus. Žinoma, Mes pripažįsta
me, kad tie klaidingi principai nevisuomet pilnai pada
ro savo įtaką, ypatingai kada amžių senieji Krikščio
niški įpročiai, kuriuose žmonės buvo išauklėti, dar gi
liai pasilieka, nors ir nejaučiamai, bet yra įsišakniję jų 
širdyse.

Tačiau nereikia pamiršti,‘kad kiekvienas gyveni
mo principas, kuris yra pagrįstas vien tik žmogiškąja 
galia, įkvėptas tik žemiškais sumetimais, ir savo ga
liai pasitiki tik išorines valdžios pripažinimui, yra vi
sai nepakankamas ir silpnas.

Žmogiškos Teisės Silpnumas
Kur žmogiškos teisės priklausomumas nuo Die

viškosios yra paneigtas, kur yra atsikreipiama tik į 
žmogiškos valdžios bet kokį neužtikrintą supratimą, ir 
sakoma, kad visuotina valdžia remiasi tik ant tokios 
dorovės, kad kas naudinga, tas ir teisinga, tada pati 
žmogiškoji teisė netenka dorovinės gaiios savo svar
biame pritaikinime, kuri yra būtinai reikalinga jos pri
pažinimui ir taip pat jos pasiaukojimo reikalavimui.

Tiesa, valdžia paremta tokiu silpnu ir nepastoviu 
pagrindu, gali kartais, prie tam tikrų aplinkybių, pa
siekti medžiaginio pasisekimo ir paviršutiniams žiū
rovams net sukelti nusistebėjimą.

Bet ateina laikas, kada neišvengiamos teisės galy
bė apsireiškia ir niekais paverčia visa kas buvo pasta
tyta ant slaptojo ar viešojo neatatinkamumo tarp me
džiaginės didybės ir išorinio pasisekimo, vidujinės ver
tės ir dorovės pagrindo. Toks neatatinkamumas ran
dasi, kur tik viešoji valdžia nepaiso arba paneigia 
Aukščiausiojo Įstatymdavio viešpatavimą, kuris, kaip 
Jis yra davęs valdovams galybę, taip Jis uždėjo ir nus
tatė jos ribas.

Visuomenės Gerovė
Tikrai, kaip garbingas Mūsų pirm lakūnas, Ikonas 

XIII, išmintingai mokė savo enciklikoje ‘Tmmortale 
Dci”, kad tai buvo Kūrėjo valia, jog civilinė valdžia 
privalo tvarkyti visuomenės gyvenimą sulig nepasi- 
keičiamojo nurodymo visuotinių principų, padėti žmo
nėms žemiškame gyvenime atsiekti fiziško, protinio ir 
dorovinio tobulumo, pagelbėti jiems atsiekti savo ant
gamtinį tikslą. Todėl valstybės garbinga pareiga ir 
veikla yra valdyti, pagelbėti ir nurodyti visuomenės 
gyvenime žmonių veiklą, kad jie visi sutartinai siektų 
bendrosios gerovės. Ta gerovė negali būti nustatyta 
pagal ncapribotą supratimą ir negali priimti savo pa
grindu visuomenės medžiagines geroves, bet privalo 
būti nustatyta į sutartiną išsivystymą, ir žmogaus iš
tobulinimą. Nes tokiam ištobulinimui Kūrėjas skyrė 
draugiją kaip priemonę.

Noras laikyti valstybę tikslu, kuriam visi dalykai 
turi būti palenkti ir nukreipti, negali nepakenkti tik
rai ir pastoviai tautų gerovei. Tas gali atsitikti, arba 
kada neribota galia yra suteikiama valstybei, ir laiko
ma kaip tautos, liaudies ar visuomenės valios reiškėją, 
arba kada vaystybė pasisavina tokią valdžią, rodosi, ji 
būtų visagalis valdovas, sauvališkai, be jokio kito įsa
kymo. Jei, iš tikrųjų, valstybė prisiima ir tvarko as
meniškus reikalus, tie reikalai, kurie yra tvarkomi 
švelniais ir supainiotais vidujiniais principais, užtikri
nant jų ypatingų tikslų pasekmą, gali būti viešosios 
gerovės nenaudai, ir tik dėl to, kad jie buvo atskirti 
nuo jų įgimtos aplinkos, tai yra nuo asmeniškos veik
los atsakingumo.

DARĮHKINKAB

DAR DĖL IŠVEŽIMO IŠ
VILNIAUS

Brooklyno lietuvių stalincų I daug nuostolių, bet taip pat ne- 
organas “Laisvė”, gruodžio 7 d.! abejojame, kad raudonarmie- 
laidoje. rašo: 'čiai išvežė daug mašinų ir kito-

“Čikagoj aną dieną kalbėjo kių brangenybių.
konsulas p. Daužvardis. “Vii-Į šiomis dienomis mūsų spauda 
įlies” korespondentas rašo, jog gavo Lietuvos Eltos žinias iš 
p. konsulas pareiškęs, kad “Vii- /Vilniaus, kuriose aiškiai pasa- 
niaus fabrikus skaudžiai pašei-;kyta. kad raudonarmiečiai išve

ržė mašinas. Tas žinias gavo ir 
stalincų komunistų laikraščiai, 
tik jie tų žinių netalpina. Kada 
Lietuvos kariuomenė perėmė 
Vilnių iš sovietų kariuomenės, 

į tai Vilniuje nerado nė vieno au-

dė vandalai arba bėgę svetur 
lenkai savininkai... fabrikuose 
atrasta daug mašinų 
ta...”

Stalincų organas, 
taip pat kitą stalincų 
tų organą* “Vilnis”, talpina štaiĮtobuso, visi buvo išvežti, 
kokią pastabą:

“Na. o kunigų, tautininkų ir 
socialistų spauda paskelbė, būk 
tuosius fabrikus apvogę raudon
armiečiai!”

Taip, paskelbė ir niekas tų pa
skelbtų žinių neužginčijo. P-nas 
Daužvardįs, jeigu jis taip sa
kė, kaip “Vilnis” ir “Laisvė” ra
šo. nekalbėjo apie mašinų išve
žimą, o tik sudaužymą. Mes ne
abejojame, kad vandalai pridarė

sudaužy-

pacitavęs 
komunis-

I “Vilnis” ir “Laisvė” citavo 
Lietuvos konsulo p. Daužvar
džio kalbą, bet jos ištisai netal
pino. Gal negavo? “Darbininko” 
redakcija p. Daužvardžio kalbą 
gavo ir ją talpiname. Gerb. 
Skaitytojai patys perskaitykite 
ir pamatysite, kad toje kalboje 
nėra nė vienu žodžiu užginčyta, 
kad raudonarmiečiai neišvežė 
mašinų iš Vilniaus. Štai ką pa
sakė p. Daužvardis:

Konsulo P. Daužvardžio Kalba, Pasakyta Chicagoje, 
1939. XI. 29 d.

o kitiems pražūtis. 
Kaip vieni, taip ir kiti, man ro
dos, prašoka faktiną situaciją— 
nutolsta nuo realumo j pakraš
čius. Lietuvių tautai dabartinė
je karo padėtyje netenka nei per

9
kurių Vilniaus srityje buvo per 
šimtą, taip pat stipriai nukentė
jo — jas atstatyti ir darban pa
leisti reikės nemažai pridėti. Ši
tą visą Lietuvos žmonės galvoje 
turėdami sukoncentravo visus 
jėgas Vilnių ir jo kraštą skubiai 
atstatyti ir su visa šalimi su
jungti be: sulyginti.

Prie Vilniaus suvargusių gy
ventojų dar prisidėjo tūkstan
čiai pabėgėlių iš užkariautosios 
Lenkijos. Šitie žmonės subėgo 
Lietuvon be jokių išteklių. Visi 
jų turtai paliko Lenkijoje. Ši
tuos nelaiminguosius geraširdė 
Lietuva turi apgyvendinti, ap
rengti papenėti ir visokiais ki
tais būdais globoti. Tai didelė 
ir sunki našta nedidelei Lietu
vai.

WORCESTER, MASS.
■■■■■■■■

ŽGREETINGS
'į GEORGE A. FLAGG CO.
įt 18 Burncoat St.. Worcester. Mass.

I
I
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Lietuva, tačiau, tą naštą lietu
viškai priima ir su pasirįžimu 
neša. Vyriausybė išleido 50 mi
lijonų litų Vilniaus paskolos bo- 
nų. Tuos bonus perka visi, kurie 
tiktai gali pirkti. Aukas vilnie
čiams krauna visa šalis. Vieni 
duoda pinigus, kiti maistą, tre
ti drabužius ir kitus gyvenimui 
reikalingus reikmenis. Nuo au
kų bei vilniečių rėmimo neatsi
lieka ir amerikiečiai — pagal
bon įeina ir lietuviai, ir žydai ir 
net lenkai. Čikagos Lietuvos žy
dų Federacija praeitą sekmadie
nį. savo konferencijoje, nutarė 
sukelti vilniečiams $25.000. Lie
tuviai organizuoja kolonijose 
komitetus, renka aukas 
čia suvargusiems bei 
tiems vilniečiams.

Artinantis Kalėdoms, 
sezonui, būtų gražu,
vienas dirbantis lietuvis pado 
vanotų vilniečiams bent po vie 
ną dolerį. Tai būtų ir broliška ir į jį 
rr 1 A Ir r* Z"4 Z~xl ZA _ LT 11 Z A n i* 1 • .

ir siun- 
nualin-

dovanų 
kad kiek-
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GREETINGS

CITY DENTAL LAV0RATORIES
ALE^ANDER MOLNAR

60 Franklin St., Worcester. Mass.

GREETINGS FROM į,
GEORGE BOEPPLE CO. |

Sausage Mfgs. and Provision Dealers
600 Millbury St. Worcester. Mass.

1

J

7!

$ COMPLIMENTS OF

| M. H. LAIPSON ACO.
įi MILK and CREAM
iį Worcecter, Mass.

£ GREETINGS |

!
WETHERBEE & CO. !

25 Foster St.,

U/orcester. Mass. i

i

I
 GREETINGS

COMMUNITY GRAIN C0. j!

1087 Mąia St. J>
VVorcester. Mass. Į iGREETINGS

UNITED DAIRY SYSTEM INC.
Agents for Cream Top Milk

17 E- VVorcester St. Tel. 6-2496 Worcester. Mass.

i
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Vilnius grįžo Lietuvai ir jis (Visus tuos klausimus priseina 
bus Lietuvos per visus amžius. | tinkamai suprasti. įvertinti ir 
Jo daugiau niekas nuo Lietuvos! išryškinti. Lietuvoje tas viskas 
neatskirs. Jis surištas su Lietu- suprantama ir vykdoma, čia gi 
va visais saitais. Tuos saitus’dar yra kaikur neaiškumų. Vie- 
gali pažeisti tik militarinė jėgaJni į Lietuvos naują padėtį žiūri 
Tačiau, tokios jėgos bent šiuo!per daug optimistiškai, o kiti 
tarpu nesimato. Vilnių lietuvių per daug pesimistiškai. Vie
ta uta įkūrė ir per šimtus metų niems vaizduojasi Lietuvos iš- 
valdė. Jis pateko Rusijai dali- ganymas, 
nant Lietuvą ir Lenkiją aštuo
niolikto šimtmečio pabaigoje. 
Vilnius juridiniai ir faktinai 
grįžo Lietuvai, einant 1920 me
tų Taikos sutartimi su Sovietų
Sąjunga. Jį Lenkija iš Lietuvos daug džiaugtis, nei liūdėti —jai 
atėmė ir laikė per 19 metų be reikia budėti, realiai į gyvenimą 
juridinio pagrindo. Lenkijai žiūrėti ir įtemptai bei vieningai 
šiais metais pakliuvus Vokieti- dirbti. Dirbti su atnaujinta e- 
jos bei Sovietų globon. Vilnius nergija ir su padidintu įtempi- 
pateko Lietuvos draugingo kai- mu.
myno jurisdikcijon ir likosi Sustiprintai dirbti yra ir rei- 
grąžintas jo teisėtam savininkui kalinga ir malonu. Juk atgau- 
Lietuvai — einant š. m. spalių tas per 19 metų lauktas amži- 
mėn. 10 d. papildoma ir praplė- našai Lietuvos miestas Vilnius, 
čiama sutartimi. Prie Vilniaus Lietuvos sostinė ir lietuvių tau- 
dabar niekas juridinių ir kito- (tos kultūrinis centras, religinė 
kių teisių neturi ir be Lietuvos šventovė ir atgimimo lopšys, 
sutikimo negali turėti. Ar Len- Dėl Vilniaus lietuvių tauta per 
kija po šio karo bus atstatyta. į 19 metų dirbo, sielojosi ir ken- 
ar nebus atstatyta — Vilnius ----— :
vistiek pasiliks Lietuvos.

Vilnius ne tik juridiniai, bet 
istoriniai, ekonominiai, kultūri
niai ir visaip kitaip yra Lietu
vos. Lietuva jį antrų kartu per niaus grąžinimo sutarties pasi- 
Sovietų pagalbą atgavus, sku- rašymo, spalių 11 d. visa Lietu- 
biai tvarko ir į bendrąjį krašto va degė patrijotiztno ir džiaugs- 
kūną tvirtai stato. Vilnius šiuoimo ugnimi. Tai buvo Vilniaus 
tarpu Lietuvai yra rūpesniu, oi šventė, tautos troškimų reali- 
už metų - kitų ir per amžius busi žavimo šventė.
tautos džiaugsmu ir garbe. Reikšmingos sutarties pasira-

Vilnius grįžta Lietuvai ekono-išymo ir Vilniaus užėmimo šven- 
miniai nualintas ir kultūriniai į tės bei demonstracijos jau pra- 
nugyventas. bet lietuviškos ran-jėjo — dabar prasideda darbas 
kos. kurios jį pastatė, 
skubiai atstatyti ir visų miestų j žo su savo 
pirmon eilėn pastatyti. T

Vilniaus atgavimas yra nau- kv. kilometrų teritorijos ir apie 
jas lietuvių tautos atgimimas, puse milijono gyventojų. Teri- 
Lietuva ir lietuvių tauta dabar torija gamtos turtais neturtin- 
pergyvena persitvarkymo bei ga. o žmonės didžiumoje betur- 
persiorganizavimo periodą. Lie
tuvos sienos prasiplečia ir teri
torija padidėja. Ryšium su tuo 
iškyla naujo ekonominiai, poli
tiniai bei kultūriniai klausimai.

> tėjo. Vilnius lietuvių tauton į- 
' augo ir jo niekas nuo jos ats- 
, kirti negalėjo ir negalės. Vil- 
į niaus išlaisvinimas visą tautą 
suelektrizavo ir uždegė. Po Vii-

žmoniška. Dėl dolerio - kito nei 
vienas “nenubiednėtų”. tačiau 
vilniečiams rimtą ir reikšmingą 
pagalbą suteiktų — ne vienam 
šviesesnias Kalėdas padarytų.

Vilniečių šelpimas ir Vilniaus 
moderninimas yra reikalingas 
intensyvaus ir planingo darbo. 
Vilniaus atstatymas ir vilniečių 
sustiprinimas turės būti organi
zuotas ir platus. Lietuvoje jis 
jau vykdomas, o Amerikoje i į 
vykdytinas. Lietuvoje kiekvie- į 5 
nas profesionalas, verslininkas.j į 
valdininkas ir eilinis darbinin-į?į 
kas apsideda tam tikru Vilniaus j ** 
mokesčiu. Mokesčio didis nūs- į* 

į?-
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GEORGE WIEGERT CO.
Aukštos Rūšies Dešrų Gamintojai

275 Greenwood St.. Tel. 3-4028 Worcester. Mass.

ARNOLD LUMBERCO.
887 Millbury St. Tel. 2-1067

Ali kirtds of Building material 
Worcester. Mass.

GREETINGS

FAIRMONT CREAMERY

Worcester. Mass.
1

mokėsi ir rūpestis. Vilnius Lietuvai grį-
► turtais ir bėdomis.

Lietuva padidėjo beveik 7.000

čiai. Vieni iš jų ir pirmiau buvo 
beturčiais, o kiti per karą pasi
darė tokiais. Karo rekvizicijos 
palietė ir ūkininkus ir kitus gy
ventojus. Industrinės įmonės.

mokesčiu.
tatomas pagal mokėjimo pajė
gumą ir reikalo atjautimą bei į- 
vertinimą. Šita procedūra reko
menduojama visoms draugijoms 
bei klubams ir organizacijoms. 
Kiekvienas narys laisvai ar su
sirinkimo nutarimu apsideda 
Vilniaus mokesčiu ir jį moka 
sistematingai. Toks mokėjimas 
nė vienam nugaros neįlauš, o 
svarbiems pašalpos ir kultūros 
reikalams didelį fondą sudarys. 
Šis rimtas reikalas svarstytinas 
ir vykdytinas.

Kaip lietuvių tautos vieningu
mas Vilnių atgavo, taip tas vie
ningumas jį atstatys, su visa 
Lietuva visais ryšiais sujungs ir 
visiems ateities amžiams jį Lie
tuvos Respublikos ir lietuvių 
tautos sostine padarys.

Tad. sveikas Vilniau! Valio, 
laisva ir nepriklausoma Lietuva 
su sostine Vilnium! !!

Darbininku Laimėjimai

I
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Šeimos Teisės
Toliau, dar būtų pavojus, kad pirmoji ir pagrindi

nė visuomenės ląstelė, šeima, su savo gerove bei augi
mu, tuo atveju galėtų būti atsižvelgiama vien tik tau
tinės galybės požiūriu, ir galėtų būti pamiršta, kad 
žmogus ir šeima sąvo prigimtimi yra buvę pirmiau už 
valstybę, ir kad Kūrėjas, šeimai ir valstybei suteikė 
jėgos ir teisės, nurodė jų paskyrimą ir uždėjo pareigas, 
kurios atatinka aiškiems prigimties reikalavimams.

Klausimai Apsvarstymui
1. Koki yra antra pragaištinga klaida bendruome

nei ir tautoms?
2. Kas atsitinka, kaip valstybė atskiriama nuo 

Dievo?
3. Ar valstybė gali susilaukti pastovaus pasiseki

mo be Dievo?

GREETINGS

GUARANTY BANK & TRUST CO.
Federal Deposit Insurance Coip. Nariari

386 Main St.. VVorcester, Mass.

rę rgr <r;> ■
GREETINGS

J £ GREETINGS f

•I j! JOHN BATH & CO- J

? f 18 Graften St. /
? Worcester. Mass. 5£

GREETINGS

G. E. STIMPSTON CO.
101 Pleasant St.. Worcester. Mass.

iš

GREETINGS

H0WARD B ROS, MFG. CO.
44 Virte St., Worcester. Mass-

• •

\ GREETINGS

HILLCREST DAIRY
4% Park Avenue
• •. ^ L ♦i* V’

Worc«»t«r, Mass. -
.V .v.v

GREETINGS

R0SS B ROS. C0.
181 Commtrcial St. Worcestcr. Mass. 

Seeds and Farming Equipment

GREETINGS

DR. EDWIN T. OLSON
OPTOMETRIST

265 Main St.. Worceoter. Mass

i

Šiomis dienomis Jung. 
Valstybių Aukščiausis Tei
smas nusprendė, kad In- 
terstate Commerce Com- 
mission turi teisę reika
lauti, kad geležinkelių 
kompanijos, kurios susi
lieja į vieną, privalo aprū
pinti darbininkus, kurie 
dėl tokio susiliejimo turi 
nukentėti.

GREETINGS

COLONIAL ICE CREAM CO

26 Colton St.. Worcester. Mass.

Groetings

HENRY FREEMANACO.
198 Front St..

VVorcester. Mass.

Tas pat teismas nuspren
dė, kad pagal Wagnerio 
Darbo įstatymą visos taip 
vadinamos kompanijos u- 
nijos yra nelegališkos. ne
žiūrint kaip į tokias unijas 
atsineštų darbdaviai.

f

GREETINGS

DARLING & RHODES
ReMaurant. Kitchenuare. China. Silver and Tavern Gta.<vwan- J. S

32 Austin St.. Worcester. Mass. jų

.V-.V.V.V

GREETINGS

VVORCEESTER COUNTY INSTITUTION 
FOR SAVINGS

Cor. Main and Foster St*.. W«rcester. Mass.
T‘ .V.V
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