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"Darbininko'' Kalėdinis
Numeris

Kalėdinis “Darbininko” 
numeris išeis šią savaitę, 
penktadienį, gruodžio 20 d. 
Kito numerio prieš Kalė
das nebus. Prašome visų 
Gerb. Bendradarbių, kurie 
rašo ar jau turi parašę, sių
sti savo raštus taip, kad 
gautume ne vėliau, kaip 
trečiadienio rytą, gruodžio 
18 d.

— “Tarybų Lietuva” spa
lių 6 d. No. 6: “Tarybų val
džia iš kapitalistinės san
tvarkos paveldėjo per 50, 
000 bedarbių”.

“Tarybų Lietuva” spalių 
11 d. No. 11: “Nežiūrint a- 
kių dūmimo, kaipitalisti- 
niais laikais Lietuvoje bu
vo ape 150,000 bedarbių”.

Kaip tai pavadinti? Ar 
tik ne akių dūmimu...

— “Tarybų Lietuva” pa
teikia pavyzdį, kokius raš
tus rašo naujieji sovietų 
Lietuvos pareigūnai. Raš
tą pasirašė Kražių nuova
dos viršininkas. Jis skam
ba taip: “Iš Apsiteiravima. 
Ape. špilene. Michalina. 
Turting. Ture. Kražose. 
3 Namus. Pastatai. Medi
nei. 1 kilm. No. Kražių. 
Ture Dvara. Smulkmesnių 
Žinių. Nežinau. 1940 m. 
Spale. Me. 4 d.” Trūksta 
tiktai: ant ko ir pasirašau.
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Vokiečiai Vėl Bombardavo

■ta-

FIVE CENTS

Katalikas, kurs neremia 
katallkitkos spaudos, neturi 
teista vadintis geru bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleria
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Vokiečiai Nuskandino 
Anglijos Laivą

K;. , - ;<■ į» < v, 
JBPU -

Washington, D. C. —Ka
nados atstovybė praneša, 
kad Vokietijos submarinas 
pereitą šeštadienį nuskan
dino Anglijos keleivinį ir 
prekinį laivą “Western 
Prince” 410 mylių nuo Ai
rijos. Tuo laivu vyko keli 
Anglijos ministeriai. Viso 
jame buvo 67 keleiviai. 
Veik visi išgelbėti.

VOKIETIJOS NACIAI MINI METINES SUKAKTUVES KRAKUVOS, Lenkijos miesto užėmimo. Pa- 
radoje matome Vokietijos kavalerijos būrius Krakuvos aikštėje, Vokietijos žvalgus, dalyvaujant Heinri
chui Himmleriui. . . _____ į_______

Anglai Paėmė 75,i 
Į Nelaisvę ------------------ ♦ 

Londonas, gruodžio 16— 
Anglų žiniomis, Italijos ka- • 

j 
|
if

Raudonųjų Propaganda Prieš 
Vokiečius Balkanuose

IJlt Italu

Nužudė Italijos Generolą 
Albanijoj

— Švietimo komisaras iš
leido įsakymą, pagal kurį 
ligi spalių 25 d. tun’ būti 
likviduota Lietuvos Skau
tų Sąjunga su jos padali
niais.

“AVĖ MARIA” RADIO 
VALANDOS STOTIS.

Besiartinant Kalėdų laikui, y- 
ra gera proga prisiminti apie ge
rus darbus, kurie vykdomi 
Pranciškonų Atpirkimo Brolių 
šv. Christoforo užeigoje, Gray- 
moor, Garrison, N. Y. ši užeiga 
ar namas yra toji vieta, iš ku
rios transliuojama kiekvieną 
sekmadienį “Avė Maria” valan
da.

Šis šv. Christoforo namas 
randasi ant lapuotų Hudson u- 
pės krantų, prie Albany kelio, 
tik apie 50 mylių nuo Manhat- 
tan šiaurės. Čia yra pavaišina
ma, aprengiama ir pemakvydi- 
nama tūkstančiai vyrų, kurie 
reikalingi materialinės ir dvasi
nės pagalbos. Nuvargę kūnai ir 
sielos čia būna atgaivinama 
Kristaus vardan. Pranciškiečiai 
broliai neatsižvelgia j žmonių 
rasę, tautybę ar spalvą—jie ap
rūpina ir priglaudžia visus.

Namo direktorius yra Tėvas 
Patrick McCarthy, S. A., kilęs 
iš Brooklyn’o. Jis šios įstaigos 
gyvenimą tvarko disciplinuotai 
ir tvarkingai. Jis tvarko, bet 
nediktuoja; svečius grupuoja 
sulig religinių pažiūrų. Tačiau 
šioje įstaigoje nėra vietos nusi
kaltėliams, girtuokliams ir tin
giniams. Visi svečiai turi atlik
ti tam tikrą darbelį.

Išlaidos apmokamos iš žmo
nių aukų ir iš dalies “Avė Ma
ria” valandos, kuri vaizduoja jų 
gyvenimą, ir kuri jau penktas 
metas oro bangomis skleidžia 
žmonėms katalikišką mokslą.

Gyventojų atvykimo ir prieg
laudos ieškojimo priežastys — 
yra netekimas darbo, šeimyni
nis nepasisekiąąas ir finansinis 
suirimas. Tik nedaugelyje atsi
tikimų jie ateina, kuomet nebū
na patenkinami.

Instabul, Turkija, gruo
džio 16 — Komunistų par
tijos nariai, gavę nurody
mus iš Maskvos, slaptai 
skleidžia propagandą prieš 
vokiečius, praneša čekų 
tremtiniai, kurie per Bal
kanus vyksta į artimuosius 
rytus.

'Vokiečiai taip pat veda 
>rieš sovietus smarkią pro
pagandą. Rutenų emigran
tų ir rusų caristų spauda 
ragina padidinti puolimus 
prieš sovietų valdžią. Pra
goję Vokietijos valdžia įsa
kė visiems caristams emi
grantams priduoti Vokieti- 
os viršininkams savo do- 
cumentus.

Čekoslovakijoj dažnai 21 m.

vyksta komunistų areštai. 
Pilsene areštavo visus “So
vietų Unijos Draugų klu
bo” narius. Kosmonosyj ir

Darbininkai Laimėjo
Detroit, Mich. — Briggs 

[dirbtuvių darbininkai, pri- 
Mlada Boleslave naciai a- klausanti CIO Unijai, rei- 
reštavo 17 jaunų komunis-, kalavo padidinti algas ir 
tų intelektualų. Moravs- duoti apmokamas atosto- 
koj Ostravoj taip pat daug 
komunistų areštuota. Če
koslovakijoje ir kai ku
riuose kituose Vokietijos 
centruose pereitą lapkričio 
mėnesį buvo atnaujintos 
anti-komunistinės pamo
kos. Pamokas lankė rinkti
niai naciai. Kai kuriems 
caristams buvo duotas lei
dimas lankyti pamokas, 
kuriose buvo aiškinamą a- 
pie raudonąjį terorą 1917-

gas. Darbininkai laimėjo. 
Kompanija mokėti
darbininkams po du centu 
daugiau už kiekvieną dar
bo valandą ir duoti atosto
gas su $40.00 atlyginimu.

ro jėgos turėjo labai dide
lius nuostolius Egipte. 
Daug italų žuvo mūšiuose; 
75,000 italų paėmė į nelai
svę, ir užgrobė daug karo 
medžiagos. Anglai veržiasi 
į Libiją, Italijos koloniją.

Italams ne tik su grai
kais nesiseka kariauti, bet 
ir su anglais turi milžiniš
kus nuostolius.

Žinios Iš Pavergtos Lietuvos

Nauja Krizė Prancūzijoje
Bernas, Šveicarija, gruo- ministru. Reikalauja, kad 

džio 16 — Prancūzijos vai- Prancūzijos valdžia išaiš- 
džioje vyksta permainos, kintų nesusipratimus ir 
Vice-premieras Pierre La- permainas, 
vai buvo priverstas pasi-

— “Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Prienuose įsi
steigęs “naujas mokslo ži
dinys”. Tas “mokslo židi
nys” yra ne kas kitas, kaip 
“valstybinė rusų vidurinė 
mokykla”.

Korespondentas iš Prie
nų nusiskundžia, kad te
nykštėj gimnazijoj “kai 
kurios klasės mokiniai da- 
iro tokius žvgius, kurie yra 
! priešingi šių dienu mokv- 

tai Vokietija''' gali užimti ikIoa disciplinai”. Taip pat

Prancūzijoje susidarėtraukti. Sakoma, kad jis i
-Pateakina Vokietijos,1 

rytas cnateau ae reuevoi- ffli VnirU+Ha o-oii užimti 
šone, kartu su kitais Pran
cūzijos buvusiais valdinin- 
kais-dinlomatais.

Laval’io, kaipo užsienių kad Prancūzijos valdžia at- 
reikalų ministerio parei- sisakė siųsti kariuomenę^ į 
gas dabar eina 1 
Etienne Frandin.

Berlynas nepatenkintas prancūzai pagelbėtų ita- 
Laval’oi prašalinimu iš vai- lams kovoje su graikais, 
džios. Vokietijos valdžia] Vokietijos spauda kol

visą Prancūziją.
Vokietija nepatenkinta,

mokytoju žymi dauguma 
neštojanti i mokytojų pro
fesine sąjungą ir nelan
kanti susirinkimų.

Pierre-, Libiją gelbėti Italijai. Be 
Į to, Vokietija norėjo, kad — Kretingos apskr. ko

munistų partijos susirin
kime- nusiskųsta, kad Jo
kūbave skirta žemės to
kiems asmenims, kurie že-

Londonas, gruodžio 16— 
Vokiečių lakūnai vėl bom
bardavo miestą Sheffieldą, 
Anglijos plieno centrą. Pir
mą kartą vokiečiai bom
bardavo Sheffieldą pereitą 
ketvirtadienį. Bombomis 
suardė miestą ir padegė 
kelioliką įstaigų.

Anglijos RAF, atsilygin
dami vokiečiams, bombar
davo Berlyno apylinkėje 
Vokietijos įstaigas.

Anglai nušovę du, o gal 
tris bombinius lėktuvus, 
kada vokiečiai puolė Shef
fieldą.

Athens, Graikija, gruo
džio 16 — Pranešama, kad 
graikai puolė svarbias Ita
lijos pozicijas Albanijoj. 
Mūšiuose nužudytas Itali
jos generolas ir pulkinin
kas. Italai buvę priversti 
bėgti. Graikai visu smar
kumu puola italus, kad už
imti Valoną, vieną iš trijų 
svarbiausių uostų Albani-I susidaužė, 
joj- *

17 Užmušta, 40 Sužeista 
Traukinio Nelaimėje

Mexico City, gruodžio 16 
— Šeštadienio vakare arti 
Naranjo, apie 150 mylių 
nuo Mexico City, įvyko ne
laimė ant geležinkelio. Ke
leivinis ir prekybinis trau
kinys, važiuodamas pakal
nėn, nušoko nuo bėgių ir 

17 žmonių už
mušta, 40 sužeista.

3,814,818 Nepiliečių
Užsiregistravo

Washington, D. C., gruo-Jtravote, 
džio 16 — Teisingumo De- 
partmentas praneša, kad 
liki šiol užsiregistravo 3,-

, tai nieko nelauk
dami eikit ir užsiregistruo
kite valdžios įstaigose, kad 
paskui nereikėtų gailėtis.tams rimtieji kandidatai?

^vUS1^os i814,818 nepiliečių. Valdžios Pasitesinimo valdžia nepri- 
zydeliai, ko- įjUVO numatyta, kad iš vi- ims, nes kiekvienas nepilie-komunistai, 

misarukai.

nepripažįsta naujo minis- kas nedaro jokių komenta- mės darbu visai nesiver- 
ji tebeskaito Lavai į rų dėl permainų Prancū- čia: žemės gavėjas vertėsi mitro,

AMS1ERDAM, N. Y.
zijos valdžioje.

LDS. 81-MOS KP. SUSIRIN
KIMAS.

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 
tuojau po Sumos įvyks metinis 
LDS. 81-mos kp. susirinkimas 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių į šį susirinkimą atsilanky
ti, nes bus rinkimas naujos val
dybos ir kiti svarbūs reikalai. 
Taipgi, primenu, kad atsilankiu
sieji į susirinkimą, apsimokėtu
mėte savo duokles* už organą 
“Darbininką.” *"

Pranas Slapikis, rast.

prekyba, vienas vaikas 
provizorius, kitas gydyto
jas. Nesunku atspėti, kad 
šių naujųjų “valstiečių” 
pavardė bus Rabinovič ar 
kaip kitaip.

— Švietimo liaudies ko
misariatas, pranešęs, kad 
jis nuo spalių 21 d. perke
liamas į Vilnių, kitą dieną 
pranešė, kad jo kėlimasis 
tuo tarpu atidėtas, nes 
Vilniuje nebaigtas patalpų 
remontas. Matyti, remon
to darbininkai dirbo sta- 
chanoviškai, tad remonto 
laiku ir nepadarė, švieti
mo komisariatas įsikurs 
trijų aukštų namuose Vo
lano gatvėje, kuri yra tarp____ o----------------------
Pilies ir Šv. Onos gatvių. | Kas gi tie šiandien sovie-

Į 1 *
so yra tik 3,600,00, bet jau tis turėjo 3 mėnesius laiko 
dabar tas skaičius pasidi-i užsiregistruoti. Jeigu kuris 
no 214,818. Inepilietis neatsimena savo

Beliko tik 7 dienos užsi- [atvažiavimo dienos laivo 
registravimui. vard° ar *» kltą'.tal ta,P.,r

; pasakykite nuėję regis-
Jung. Valstybių Teisin-! truotis.

— Švietimo komisaras iš
leido įsakymą, kurio pir
mas paragrafas toks: Mo
kyklos direktorius, ins
pektoriai, mokytojų tary
bos ir mokytojai atsako už gumo departmentas įspėja 
mokyklos tvarką, mokymo visus nepiliečius, kurie dar 
auklėjimo vaisius politi- neužsiregistravo, kad tuo- 
niu, moraliniu, moksliniu jau užsiregistruotų, nes 
atžvilgiu, rengiant jauni- neužsiregistravusieji bus 
mą socialistiniam gyveni- baudžiami įstatymais nu- 
mui. 1 matytomis bausmėmis.

Toliau įsakyme nurodo-' Lietuviai, nepiliečiai, jei- 
ma, kad jaunuomenei sek- £>u dar kuris neužsiregis- 
mingiau auklėti komunis
tine dvasia, prie mokyklų 
steigiamos komjaunimo 
organizacijos. Kom jau- ( 
nuoliai vadovauja mokyk- VVashington, D. C. 
loję esantiems p1—“ - — ~ -
riams.. Mokyklose steigia- jos ambasadorius Jung. 
~ Valstybėms 1 o r d a s Lo-

thian, kuris prieš pat savo 
mirtį prašė Amerikos val
džios paramos Anglijai.

Spėliojama, kad Angli- išleido atsišaukimą, kad 
jos ambasadorium busiąs Jun£t- Valstybių valdžia

“Darbininko” adminis
tracija visą laiką patarna
vo lietuviams, pagelbėda
ma išpildyti blankas. Jeigu 
kuriam reikia pagalbos, 
tai užeikite į “Darbininko” 
administraciją bile kada 
prieš gruodžio 26 d.

Mirė Anglijos Atstovas Amerikai

“Tarybų Lietuva”, Lie
tuvos sovietų komisarų or
ganas rašo:

“Rietavo žemės ūkio ko
misija sudarė didoką že
mės fondą, apie 4,000 ha. 
Su turimu fondu komisija 
aprūpins, visus rimtuosius 

■ žemei gauti kandidatus...”

“ideologiniai būreliai”. 
Mokytojų taryba turi ben
dradarbiauti su komjauni
mo komitetais. Mokyklose 
turi būti įrengtas “Lenino 
kampelis”. Įsakymo pa
baigoje sakoma, kad “šie 
nuostatai skelbiami susi
tarus su LTSR komjauni-i 
mo centro komitetu”. Pa
sirašė A. Venclova.

♦- - - - - - - - - - - - - -
— 34 Moksilininkai Ragina Pa- 

pionie- Gruodžio 12 d. mirė Angli- eLA|Li; piu, MAkiifoajUia 
steigia- jos ambasadorius Jung. F mię fflnuniZaCIjg

Princetown, N. J., gruo
džio 16 — Trisdešimt ketu
ri mokslininkai paruošė ir

— Profesinės sąjungos 
reikalausiančios iš savo 
tarnautojų, kad jie įsipa
reigotų be vyresnybės su
tikimo nekeisti taip staiga 
sa,To tarrybų. >

Bahamų salų gubernato
rius, Windsoro kunigaikš- 
Itis, kuris dabar yra atvy
kęs į Floridą, neva privati
niais reikalais.Jis jau turė
jo pasikalbėjimą su prez. 
Rooseveltu.

Tačiau, anglai nelabai 
norėtų, kad Windsor kuni
gaikštis būtų paskirtas 
ambasadorium.

i

paskelbtų generalę indus
trijos, armijos ir laivyno 
mobilizaciją, kad pagreiti
nus apsigynimo programą.

Lietu voiePavergtoje
turgai pranyko, nes ūki
ninkai nebeturi ką vežti į 
turgus. Viską sudorojo iš
badėjusi sovietų komisarų 
Rusija.



Pirmadienis, Gruodžio 17, 1940

dangi tamsta gyvenai Ka
nadoj suvirš penkis metus 
iki 1923 m. (kada atvažia
vai į Jung. Valstybes), tad 
galėjai, sulig tų dienų eę-

Up Gauti
Cer

Klausimas — Mažas bū-
tarnas atvažiavau į Jung. zįstuojančiu įstatymu, at- 

važiuoti iš kvotos ir netu
rėjai turėti pasportą arba 
vizą. Todėl tamstai pavė
linta pamainyti ant imi
gracijos rekordo žodžius 
“vizitas” (svečias) į “ad- 
mitted for permanent 
stay” (įleistas pastoviam 

1 apsibuvimui).

Valstybes ir nieko neatsi
menu apie kelionę. Tėvai 
abu mirę, ir niekas negali 
man pasakyti, apie kada 
aš atvažiavau ir kokiu lai
vu. Noriu tapti Jung. Vals
tybių piliečiu, bet man pa
sakyta, jog kadangi nega
liu pristatyti tolesnių in
formacijų apie mano atva- ■ _ . „ . ,
žiavimą, aš visų pirma tu-! 
riu gauti užsiregistravimo tax_ : 
certifikatą ir tokiu būdu Pra®ytl 
įsteigti rekordą legališko kuoP^usia 
įleidimo į Jung. Valstybes. ’ . _ . ,
Kaip galima gauti tokį Y™- įvažiavai be perziure- 
certifikatą ir kiek jis kaš- ■>un° Ąmman Imnu- 
tuoia9 gration Service, ir neuz-

™ i mokėjai “head tax” tai y-
Atsakymas — Susinešk ra sunkesnis dalykas. Bet 

su arčiausiu Immigration vistiek tamsta gali išrišti 
and Naturalization Ofisu, tą ypatingą problemą, bet 
prašydamas dvi kopijas ims ilgesnį laiką ir dau- 
Form 659. Sek patarimus,1 gįau kaštuos. Kadangi 
paduotus ant blankos, ją tamstos nelegalis įvažiavi- 
išpildyk ir sugrąžink į Im- mas įvyko prieš liepos 1 d., 
migration and Naturaliza-. 1924 m. gaii legalizuoti 
tion Ofisui, iš kur gavai, buvimą, Išsiimdamas už-si- 
Šiuo laiku užsiregistravi- registravimo certifikatą. 
mo certifikatas kaštuoja Gavęs tokį certifikatą, ne

bus sunku gauti pirmų po- 
pier,ų.

tax” 1923 m. patariame 
pirmų popierų 

. Bet jeigu 
atvažiavai nelegaliai, tai

pan., ir kurie neturi drau
gų ir giminių, kurie pa
mintų apie jų atvažiavi
mą, atsakydami į Klau
simą 7 ant Registravimo 
blankos, turi užrašyti žo
džius — I don’t know. Jei
gu ateivis pamena atva
žiavimo dieną ir iš kur iš
važiavo iš Europos, jis ga
li parašyti laišką į Com
mon Council for American 
Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City, ir ta orga
nizacija pasiųs vardus tų 
laivų, kurie atvyko į New 
Yorką jo paduotu laiku. 
Jis irgi gali parašyti į 
Common Council for Ame
rican Unity, jeigu jis pa
mena vardą laivo ir metą 
bet spėja mėnesį ir dieną. 
Jeigu žmogus turi tiek in
formacijų apie jo-at važia
vimą Common Council ga
lės jam pranešti kokiai ; 
kompanijai laivas priklau-! 
so, iš kur išvažiavo, ir ka
trą dieną jis atvažiavo į 
Jung. Valstybes.

Kur Gauti tofonMdjiį Apie 
ArelYlg

DARBININKAS
‘ š ■» " ■ i • ą “ 

Regatai-ar- Delegatai*. Visi 
ateiviai, kurie 
je šalyje tarpe 

! ir gruodžio 26 
ir, kurie po tuo laiku nega- 

parodyti užairęgfstravi- 
į mo kortelę, gali į bėdą pa
pulti.

Kaip registravimas lie
čia nelegaliai atvykusius 
ir ką reikia daryti paaiš
kinta 64 puslapių knygu
tėj, kurią išleido Common 
Council for American Uni- 
ty. Knygutė pilnai disku- 
suoja tą dalyką ir duoda 
reikalingas informacijas, 
nurodo kokius faktus rei
kia paduoti užsiregistruo
jant ir atsako ' daug kitų 
klausimų, kurie suka atei
vių galvas. Galima gauti 
knygutes kopiją vardu — 
“Alien Registration” pa- 
siunčiant 15 centų į Com
mon Council for Ameri
can Unity, 222 Fourth A- 
venue, New York City.

i I I

I

Aš nelega-

2

JUeMy BefHnvtas

KIBIRKŠTYS
> ■ I I

$10., bet reikia atsiminti, i 
jog neužilgo kainuos dau
giau. Įstatymas pakelia 
kainą į $18. buvo preziden
to užgirtas ir pradės veik
ti su sausio 12 d., 1941 m.

Nelegaliai Atvykusį Prieš 
Liepos 1 d.,1124 

Stovj Galima Legalizuoti

II

HeMi ReysInriiM Sky- 
nūs negau rmraryn Lovų 
Vardus Ir AtvyMm Otelų

Klausimas
liai atvykau į Jung. Vals
tybes. Ar turiu registruo
tis? Jeigu užsiregistruosiu 
tai ką su manim darys? 
Ką turiu daryti?

Atsakymas — Tamsta 
privalai užsiregistruoti, 
nepaisant kaip atvykai,

Klausimas — Ar ateivis, 
kuris užsiregistravo sulig 
Ateivių Registravimo Įsta- 

i tymu, bet kuris nežino nei 
Klausimas — Gimiau laivo vardą nei dieną at-

Lietuvoj, bet 1914 m. at- važiavo, gali gauti tokias 
vykau į Kanadą apsigy-; informacijas, pasiųsda- 
venti. 1923 m. atvykau į mas laišką į Immigration 
Jung. Valstybes aplankyti and Naturalization Ser- 
draugų ir man čia gyveni-' vice, Ellis Island, arba į A- 
mas labai patiko ir aš ne-.teivių Registravimo Sky- 
begrįžau į Kanadą. Noriu rių Washingtone?

. tapti Jung. Valstybių pi-j Atsakymas - Ne. Tie o- 
liečiu, bet nian sako, jog fjsaj negali pristatyti to- 
negaliu, nes čion gyvenu informacijų prieš
nelegaliai. Ar Ui teisybė? j gruodiio 26 d., 1940 m., 

Atsakymas — Malonu kada ateivių registravi- 
mums Umstai pranešti,! 
jog tamstos atsitikimas 
ne tokis blogas. Jeigu už
simokėjai “head-tax”, ka
da atvykai 1923 m., tai nė- į 
ra jokios problemos. Ka-1 kumentų, kaip pasportų ir

mas baigsis.
Ateiviai, kurie nežino 

laivo vardą nei nežino ka
da atvažiavo, ir kurie 
šiandien neturi jokių do-
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Algimantas arba Lietuviai 13-ame Šimtmetyje.
Aušrininko Dr. V. Pietario istoriška $
apysaka. Penki tomai. 488 pusi. .................................. 3.50 $

Amerikos Lietuvių Pirmieji Profesijonalai ir
Kronika (Kun. A. Miluko paskaitos) tomas 1.......... 2.50 *!•

” tomas n. 2.00 !>
Amerikos Lietuvių Kronika (Kun. A. Miluko) .................3.00 i
“Aušros” 40 Metų Saukaktuvėse, 262 pusi. .......2.00 £
Anima Vilis — J. Montvilos vertimas.............................  75c.
30 Metų Spaudą Atgavus T. I. “Aušros” fotografijos 4.50 
30 Metų Spaudą Atgavus T. II. Lietuvos Atbudimas

ir Jog Budintojai........................................................... 1.50 J,
“Aušros” 50 metų Sukaktuvės .......................................
Iš Kelionės po Europą ir Aziją (Pranaičių Julės) 
Laisvosios Lietuvos Atlankytų (Pranaičių Julės) .......  2.50
Lietuvių Tautos Istorija. (Kun. A. Jusaičio) 75c
Ne Mieste Laimė. (Pranaičių Julės vertimas) 1.00
Laiškai iš Ispanijos (Pranaičių Julės) 1.00
“Spaudos Laisvės ir Amerikos Lietuvių Organizuotės

Sukaktuvės” (Su daugybe iliustracijų ir dokumentų 
fotografijų). 782 psl.................................... S.00

Viešnage šeštokuose. (Pranaičių Julės) ........................ 2.00
“Žvaigždės” ir jos leidinių paminėjimas 50c.
Musų Spaudos Darbininkų Vargai 
Amerikos Lietuviai XIX šimtmetyje T. I.

Moksleiviams ir šito laikraščio skaitytojams nulei
džiama 50''/.

Adresas užsakymams ir prenumeratai:
A. MILUKAS A CO.,

3654 Richmond 84., Philadelphia, Pa.
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iejmra, arte ~mibaustia- 
biems taūsflnėms.

Visi ateiviai, 14 metų 
amžiaus ir daugiau, priva
lo asmeniškai registruotis.

Ateivius vaikus, neturin
čius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar

Chicagos lietuvių sočia- Neapleidau ir fašistų zoo- 
listų organas “N-jienos” logijos parko...” 
su dideliu naėgi™n tai-i Vadinasi, visi komunis-,

*■ ® . I U • V • •

prakalbas. Jie tikėjosi pa-' 
matyti _ _
ir svetimesnį gyvūną”, bet 
pamatė ponią iš Lietuvos, truojami. 
tai dabar netekę lygsva- jokių pinigų už ateivių re- 
ros šaukia: “O koks velnias gistravimą.
tave ten nešė?”

ou mucuu pauicgimu uii-
pina raštus, kuriais puola ^ai sugužėjo į tautininkų
lietuvius kunigus visai ne- 
pagrįsUis kaltinimais. Pa
vyzdžiui, tuose raštuose 
sako, kad kunigai “užgynė 
jiems lietuviškai Dievą 
garbinti, užgynė jiems net 
ir prasižiot i (? Red.) jų 
pačių bažnyčiose; užgynė! 
jiems giedoti lietuviškas 
giesmes ir net tą seną nu-! 
mylėtą giesmę ‘Pulkim 
ant kelių.’ ”

“A Manual of Informa- 
tion for Aliens”, didelė pa
gelta, atsakant klausimus 
sąryšyje sii Ateivių Regis
travimo Įstatymu. 15 cen 

j tų už vieną kopiją — 10 
kopijų už dolerį. Knygutę 
pagamino ir išleido Com
mon Council for American 
Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City. (Telepho- 
nas Algcmąuin 4-6440).

MES IR MŲSŲ VAIKAI

zoologijos parką
Ateiviai paštuose regis- 

Nereik mokėti

Saugokitės 
j nuo reketierių.

Po užsiregistravimo, vi- 
Isi ateiviai, į penkias die
nas, privalo pranešti pa
keitimą jų pastovaus a- 
dreso. Reikia adreso pa-Ateivių Registravimas 

baigsis gruodžio 26 d., ir keitimą pranešti Immigra-
Jeigu tai ne būtų melas, visi nepiliečiai už nesire- tion and Naturalization 

tai tą socialistų rašytoją gistravimą gali būti bau-. Service, Washington, D. C. 
Tam tikslui blankos parū-būtų galima pasveikinti už džiami pinigine bausme —■

lietuvių kalbos ir lietuvy- $1,000., šešis mėnesius ka- pinamos visuose paštuose, 
bes gynimą. _ ’

Lietuvių katalikų bažny- Kiekvienas Lietuvos Vadavimo So
čiose, kurios prisipildo lie- • k T <t> • d- • xt •! 1
tuviais, kaip giedota, taip jungos Narys Turi Būti Nepnklau-
ir giedama lietuvišk. gies
mės ir giesmė “Pulkim ant 
kelių”.

Chicagos socialistų rašy
tojas neįvardija nei vieno 
kunigo, kuris būtų uždrau
dęs lietuviškai Dievą gar
binti, giedoti lietuviškas 
giesmes lietuvių bažnyčio- lietuviai.

somybės Tvirtove
Lietuvos Vadavimo Sąjunga 

nėra nauja kokia nors organiza
cija — yra toji pati, kuri veikė 
dar prieš dvidešimts metų visa
me pasaulyje, kur tik gyveno

se.

prie patriotizmo ir susipratimo 
bus prijungta kita didelė dory
bė - 
mė.

Drausmės ir susiklausymo pa
jautimo ne visados pakankamai 
yra pas mus, kad ir organizaci- 

l jose — kas ir atneša labai daug 
' žalos lietuviškame ir visuomeni
škame darbe.

Šiais laikais, kada visų lietu-

susiklausimas ir draus-

Jos įsikūrimas ir Urugvajuj,
Jeigu tas rašytojas neį- ^ra šią laikų dvasia ir pasiryži- 

vardija, tai jis meluoja, mas visiems Čion gyvenantiems 
kas pas socialistus ir visus jlietuviams parodyti lietuvišką, 
bedievius yra įprasta da-'Patriotini’ tautinį ir valstybinį

-r- ---- • L,-, susipratimą ir didelį atsparumą, vių išeivių pajėgos turi būti la-
Lietuviškas ir Valstybinis su- bai tampriai sujungtos ir vie- 

sipratimas negalima įrodyti ir ninga pastatytos, negalima leis- 
apibudinti vien žodžiais, bet rei-! ti reikštis bet kuriam nedarnu- 
kia realių darbų. Tais darbais mui, kuris galėtų sumažinti mu- 
Sąjunga galės pasidžiaugti, nes (sų jungtines jėgas.

ryti. Jie laikosi obalsio: 
“Šmeižk, šmeižk, o vis kam 
nors prilips.”

KOMUNISTUS TIK GY
VULIAI SUĮDOMINA.Ar vaikams yra geriau nūs visus ateivius; ignora- 

> vo tuos visus puikius daik
tus, kuriuos naujai atvykę 
atvežė į Ameriką, ignoravo 
net ateivių prisidėjimą 
prie šios šąlįęs kultūrėji- 
mo. Laimė, kad pastarai
siais metais žmonės pradė
jo įvertinti ir gerbti imi
grantų puikų prisidėjimą 
prie šalies išsivystymo. 
Senesnieji amerikiečiai to 
nesupranta. Bet augantis 
skaičius suprantančių yra________
didelis, ir jie nori, kad mes Į tave ten nešė?” 
. ' _ • • ' • _ • J >   _ _ • f —

pasilikti su tėvų tautos 
žmonėms ar draugauti su 
šios šalies ir. kitų tautybių 
vaikais ? Šita problema 
tankiai pasikartoja visų 
gyvenime. Bet kaip su ja 
apsidirbti?

Kai mes atvažiavome į 
Ameriką mus stebino nau
jos šalies visokios progos, 
jos laisvė, jos įvairumai. 
Nepažinimas svetimos ša
lies, kur viskas visai kitaip 
buvo daroma negu mūsų 
sename krašte, mus trau
kė tos vietos, kur mūs tau
tiečiai gyveno, mes norė
jome tik tarpe savųjų ir 
apsigyventi. Nesuprasda
mi šios šalies kalbos mums 
geriau buvo vartoti savo 
kalbą, nežinodami šios ša
lies papročių mes steigėme 
ir skaitėme savo kalbos 
laikraščius. Prisirašėme 
prie savo organizacijų. 
Lankėme savo krautuves 
ir visais būdais norėjome 
čia gyventi kaip gyveno
me sename krašte.

Supraskime, kad ameri
kiečiai kitose šalyse irgi 
panašiai daro. Jie turi sa
vo klūbus ir organizacijas^ 
ir ten tankiai susirenka 
pasidalinti mintimis su ki
tais amerikiečiais. Tai nė
ra kas naujo.

Bet svarbu mums su
prasti, kad daug amerikie
čių, kurių giminės per am* 
žius gyvena čia, negali su
prasti, kodėl tiek daug 
žmonių šioj šaly neprisi
deda prie jų gyvenimo bū
do, kodėl jie tik su savais 
gyvena, kodėl jie nenori 
priprasti prie visko kas tik 
geriausia 
pasauliniu 
mename 
judėjimą, 
mūs šalį, 
stengėsi 
kietinti visus Čia gyvenan
čius žmones, jis ignoravo 
viską, kad suamerikieti-

Amerikoje. Su 
karu, mes pa- 
amerikonizmo 
kuris apsupo 

Tas judėjimas 
iškart suameri-

Brooklyne tautininkai 
suruošė prakalbas, kur 
kalbėjo p. Jadvyga Tube- 
lienė, kuri neseniai iš Lie
tuvos pabėgus atvyko į A-j 
meriką.

Brooklyno komunistai 
labai nervu© jasi ir vienas 
kolioja už tai, kad ir jie ne
iškentė nenuėję į prakal
bas. Komunistų rašytojas 
R. Mizaras “friento” vardu 
sušunka: “O koks velnias 

Atsako: 
“Kai tik pamatau spaudo
je, kad zoologijos parke y- 
ra pargabentas koks nors 
svetimesnis gyvūnas, aš vi
suomet einu pasižiūrėti.

L. V. Sąjunga yra pirmoji, ku
ri šitą lietuvišką-patriotinę mi
siją — drausmės ir susiklausy
mo pajautimą turi skiepyti kuo 
platesniems musų išeivijos •X./ ' 
sluoksniams.

L. V. Sąjunga savo gyvu pa
vyzdžiu ugdys musų išeivijoje 
fizinį ir dvasinį atsparumą bei 
drausmingumą ir prisidės prie 
didesnio musų kolonijos suce
mentavimo, kur kiekvienas lie-

visi pilnai prisidėtum prie 
jų gyvenimo būdo, kad 
mes nedarytum jokio skir
tumo savo vaikų auklėji
me.

Europoje buvo prieš ki
tas tautas daug neapykan
tos. Aišku, kad kiek nors 
tos neapykantos ir nesusi
pratimų čia atgabenta. 
Bet čia tam nėra vietos. 
Pratinkime savo vaikus su 
visais draugiškai gyventi 
ir nesusipratimai išnyks. 
Mūsų vaikai čia gimė ir 
augo, jie gal čia ir mirs, 
todėl mūsų pirma pareiga 
jiems, jeigu norime, kad 
jie būtų geri amerikiečiai, 
pagelbėti geriau suprasti 
visus kitus šios šalies žmo
nes — savuosius, kitų tau
tybių ir amerikiečius. Mo
kinkime juos su jais vi
sais draugiškai apsieiti. 
Negalima išrišti Amerikos 
problemas, jeigu mes tik 
svarstysime savo reikalus, 
kreipkime dėmesio į kitas 
tautybes, o gal mes ir nuo 
kitų ką nors išsimokinsi- kiti žmonės daro 
me. Negyvename ant sa- Lai mūsų vaikai tą supran- 
los. Kiekviena mūsų prob- ta. 
lema sykiu liečia visus ki
tus žmones.

Jeigu skaitytojas sutin
ka su tuo kas čia rašoma, 
jis gsd norės žinoti, ką dėl
to reikia daryti. Čia pa
duosime kelis patarimus. 
Ar žinai, kad čia -prie mo
kyklų yra “tėvų-mokyto- 
jų” draugijos. Josi dažnai 
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turi susirinkimus ir jos vi
sos pageidauja, kad tėvai 
prie jų kreiptųsi dėl geres
nių santykių tarp mokinių 
ir mokytojų. Prie tų drau
gijų priklauso įvairių tau
tų žmonės. Tėvai gali su 
jais pasidalinti mintimis. 
Kartais tėvams patarimai 
duodami, kaip geriau su
prasti savo vaikus, jie ap- 
sipažįsta su tuo, ką vaikai 
daro mokyklose, o kas dar 
svarbiau, jie sueina su ki
tų tautų žmonėms. Unijo
se, susiedijų namuose, baž
nyčiose ir panašiose vieto
se žmones taip pat įtrauk-’ 
ti į visuomeninį gyvenimą.

Kiekvienas žmogus ma
no, kad jo tautos papro
čiai, jo tikėjimas yra pa
saulyje geriausi. Tas gerai 
jeigu pačiu laiku mes 
gerbsime ir suprasime, ką 

> ir tiki.

v •

Jie pilnai jausis kaip 
namie Amerikoje, ir jie su
pras, kodėl Amerika yra 
progų šalis. Žiūrėkime į 
augančią ir gražesnę Ame
riką ir imkime iš praeities 
tik tuos dalykus, kurie 
mūsų 
lingi.
esame

ateičiai yra reika- 
Mes ir mūsų vaikai 
amerikiečiai.

FLIS.
. > tM

yra visa eilė atlikti. Pradedant 
nepriklausomybės kovomis, nau
jieji Savanoriai - Kūrėjai sudarė 
Sąjungos užuomazgą, kuri sėk
mingai plėsis ir augs. Tos aplin
kybės ir dabartinės politinio gy
venimo sąlygos, kuriose yra 
lemta susikurti šiai organizaci
jai ir pradėti pirmuosius veiki
mo pradus, ir nustatyti bei už
davinius — Lietuvos laisvės gy
nimo reikalą.

Gavus tokius pagrindus L. V. tuvis bus įtrauktas į aktyvų, 
Sąjunga eis tais keliais vado
vaudamosi mintimis musų Lie
tuvių Tautos patriarkų k. a. Dr. 
J. Basanavičiaus, rašytojo Dr. 
Vinco Kudirkos ir daug kitų. Sa
vo veikloje neatsiliks ir kultūri
nėje srityje nuo grynai visuome
niško pobūdžio eis vieninga lie
tuviška, patriotinė linkme ir bus 
gera talkininkė viso pasaulio lie
tuviams.

Delei to turime išugdyti savo 
dvasinį atsparumą, taip stiprų 
ir taip patvarų, kad kiekvienas 
lietuvis, L. V. Sąjungos narys, 
butą mažutė, tvirtovė, kuriai su
griauti priešas turėtų panaudoti 
didį savo pajėgų ir pastangų kie
kį, kad norima sunaikinti auką 
jam keleriopai daugiau kaštuo
tų. Tokiam atsparumui išugdy
ti reikia padėti daug pastangų. 
Kiekvienas narys turi būti ne- 
dirbtinai ir nepaviršutiniai iš
mankštintas — bet perauklėtas. 
Jo atsparumas, jo pasitikėjimas 
savimi ir savo tauta turi būti 
įspaustas į jo charakterį, į jo bū
dą.

L. V. Sąjungos uždavinys ir 
yra stiprinti tautos atsparumą, 
didinti skaičių tų gyvų tvirtovių, 
kurios nei kokiems vėjams pu
čiant nesvyruotų ir butų pasi
rengusios žut-butinai kovai. To
kio užgrudinimo pagrindas yra 
patriotizmas ir tinkamas laisvės 
supratimas. Kiekvienas letuvis, 
įvertindamas laisvę ir nešioda
mas širdyje subrendusį patrio
tizmo jausmą, galės atnešti daug 
gero tautai josios nelaimingose 
dienose. Tačiau šitą tikslą pa
siekti garime tiktai tada, kada 
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musų nepriklausomybės kovoji
mo ir stiprinimo darbą.

Lietuviai ir Lietuvės išeivijoj ’ 
Ryžtingai ir giedriai savo dvasia 
ir poilsio sutvirtintu kūnu, žen
giame į Lietuvos vadavimo nau
jąjį darbą, kur galėsime drąsiai 
sutikti save amžinosios Tėvynės 
Lietuvos ateitį.

Dr. Pranas Sacikauskas, 
“Urugvajaus Žinių” Redaktorius

SINCE
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Ar Italija Atsigriebs?
Italai jau išvyti iš Egipto. Kai kur dar ginasi, bet 

daugumoj—netvarkingai bėga. Anglai jau pasiryžę 
žygiuoti į Lybiją—italų koloniją. Tai Afrikos fronte. 
Graikijos fronte vėl tas pat. Graikai išvarė italus iš sa
vo sienų ir dabar stumia iš Albanijos, kur siekia pa
griebti du italų uostų — Valoną ir Durazzo. Jei tas pa
vyktų, italai neturėtų kur įkelti koją į Albaniją. Iš viso, 
pastaruoju laiku italams pradėjo smarkiau nesisekti. 
Mussolini teigia, kad Italija atsigriebsianti. Tai esą tik 
laikini nepasisekimai.

Ar Italja iš tiesų atsigriebs ? Atsakinėti į tą klau
simą reikia labai apdairiai, nes karo metu būna visokių 
staigmenų ir netikėtumų. Bet netikėtumų pasitaiko 
tik su naujais oponentais, kurių pajėgumas buvo skai
tomas visai menku, o paskui visus nustebino. Štai Suo
mija beveik buvo sumušusi sovietus, gi graikai pliekia 
išdidžiai išsigarsinusius Italijos fašistus. To niekas ne
sitikėjo. Bet Italija nebe naujas britų oponentas. Ji 
parodė ką gali. Iš jos netenka laukti jokių staigmenų 
bei siurprizų. Ji pradeda smukti dėlto, kad jau išsisė
mė. Tam kaltas anglų laivynas. Drąsiu puolimu ties 
Taranto britai smarkiai sužalojo italų laivyną, kurs 
pirmiau turėjo persvarą Viduržemio jūroj. Dabar per
svara jau britų pusėje, ir čia kaip tik visa italų nelaimė. 
Be laivyno Italija bejėgė. Tai pigu suprasti, pažvelgus 
į žemlapį.

Ant iškišto į marias bato gyvena virš 40 milijonų 
italų. Jie labai ten susispaudę, nes batas turi tik 119,- 
710 kvadratinių mylių teritorijos. Tokioj spūsty žmo
nėms neužtenka žemės ir maisto. Jie turi gabentis apie 
70-80 nuošimčių maisto ir žaliavos iš kitų kraštų. At
kirsta nuo savo kolonijos, Italija turi mirti badu. Apie 
išlaimėjimą karo nėra nė kalbos.

Žinoma, padėtis dar kol kas nėra tokia juoda. Dar 
laivynas ne pilnai sunaikintas ir Hitleris gal ką sugal
vos. Bet prieita prie sunkios krizės, iš kurios atsigrieb
ti nebelengva. K.

• v

J. E. Vyskupo Bučio 
Pranešimas

( (Tęsinys)
15. “New York Times” lapkr. 

mėn. 9 d. praneša, kad Prezi
dentas Roosevelt Luksemburgo 
įgalioto ministro Amerikai 
kredencialų įteikimo proga pa
sakęs: “Tamstos šalies istorijos 
tragiškoje valandoje Amerikos 
simpatijos tenka Luksemburgo 
žmonėms, kurie galį rasti pa-j 
guodos užtikrinime, kad Ame-1 
rikos žmonės nenori nieko dau-Į 
giau, kaip matyti juos vėl lai
mingus, pilnoj nepriklausomy
bėj valdomus jų maloniu suve-į 
renu. Įteikdamas kredencialus1 
Prezidentui Luksemburgo mi-į 
nistras Hugues Le Galiais tarpi 
kito pasakęs: “Tamstos dekla
racija, kad Amerika niekada 
nepripažins teritorijų užėmimų 
jėgos galia, teikia mano tautie
čiams inspiracijos belaukiant 
laimingesnės ateities”.

16. “New York Times” lapkr. 
mėn. 9 d. iš Londono praneša, 
kad Sovietai pirmą kartą po 
1934 m. susitarimo nepervedė 
Londonui išmokėti Britų firmai 
Lena Goldfields, Ltd. jai pri
klausančią išmokėti $92,500 ra
tą. Laikraštis spėja “Sovietai 
imasi retorsijų už aukso, verty
bės popierų ir laivų, priklau
sančių Latvijai, Lietuvai ir Es
tijai, užėmimą. Po inkorporavi
mo Pabaltės valstybių į Sovietų 
Sąjungą, Britų vyriausybė lie
pos 25 d. užsaldžiusi auksą ir 
vertybės popierius laikomus 
Britų bankuose trijų Pabaltės 
valstybių vyriausybių sąskai
tose. Britai protestavę prieš šį 
veiksmą liepos 28 d.

Britų vyriausybės Pabaltės 
valstybių aukso sulaikymas bu
vęs padarytas ryšyje su oficia
liais pareiškimais, kad Britai 
nepripažins trijų Pabaltės vals
tybių perleidimo Rusijai”.

Tas pats laikraštis toliau 
stebi, kad Foreign Office’o 
sekretorius Butler pranešęs 
muose Rūmuose, kad “24 Latvi
jos, Lietuvos ir Estijos laivai įįeajų

bendra užsienių politika ir ben
dra karo vadovybė.

19. “The Evening Star” per
duoda “Associated Press žinią į 
iš Maskvos lapkr. 7 d. 23 meti-) 
nių revoliucijos sukaktuvių mi-į 
nėjimo proga Timosenko pasa
kytos kalbos santrauka pažymi, j 
kad “išskaičiuodamas Latvijos, i 
Lietuvos, Estijos, Rumunijos 
Besarabijos ir Šiaurės Bukavi- 
nos be kraujo užkariavimus, 
Timošenko pareiškė, kad Stali
no taikos politikos pasėkoje 
būta didelių naujų laimėjimų”.

20. “New York Times” kores
pondentas lakr. 12 d. parduoda

pokarinę Lenkų ir Čekų uniją. 
Karo paliaubų sukaktuvių die
ną, lapkr. 11 d. Lenkijos ir Če
koslovakijos vyriausybės Lon
done padarė pareiškimą apie 
numatomus santykius tarp tų 
dviejų valstybių. Britų vyriau
sybė davė šiam susitarimui sa- 

Ivo palaimą trumpu pareiškimu, 
(kurį padarė Informacijos Mi- 
inisterijos valdininkas. Jis pasa
ukė, kad Jo Didenybės Vyriausy- Sociologijos profesoriaus Dr. J. 
bė sutiko šį susitarimą su dide- Thorning pareiškimą spaudai, 
liausiu pasitenkinimu. Britai kuriame tarp kita sako: “Kam

šventasis Tėvas yra ne-,bangų, tai būtų naudinga 
paprastai geras. Vatikano'Amerikoje sudaryti sutartį 
Radijo stotį jis pavedė var-1 su kokia nors stipriąja 
toti tikybos paskaitoms į-'skleidimo stotimi, kuri 
vairiomis kalbomis. Dėl tų sekmadienio paskaitas pa- 
paskaitų daugybės ir skel- keistų Amerikoje į plačia- 
bėjų įvairybės lengva su- sias priprastas bangas, 
prasti, kad Apaštalų Sos- Manau, kad A. L. K. Fede- 
tas neima ir negali imti už racija galėtų susirūpinti 
paskaitų turinį ir formą, tuomi.
Ne Apaštalų Sostas ir tvar-: Už lietuviškas paskaitas 
ko tas paskaitas, o Tėvų per Vatikano Radijo, kaip 
Jėzuitų Ordenas.

P. Girdvanio __ H_________
leista Vatikano Radijo sto-! Apaštalų Sostas, nė stoties 
tim naudotis lietuvių kalba'vedėjai Tėvai Jėzuitai, tik 
paskaitoms dukart savai-imu atsakomybę aš pats 
tėję, būtent trečiadieniais.'vienas. Mano pareiga yra 
ir šeštadieniais. Tos pa-' nesikišti į karo dalykus, nė 
skaitos prasidės Romos va- į politiką, nes to viso aš ne- 
sariniu laiku 20 v. 5 m., tai išmanau ir nežinau. Pa- 
atitinka 12 vai. 15 m. P. M. skaitoms medžiagą surink- 
Standard time Chicagoje ir ti ir apdirbti man padeda 
1 v. 15 m. P. M. Standard penkių rimtų žmonių bū- 
Time New Yorke. Bangų rys.
ilgis 19 metrų 84 santimet-
rai. Trečiadienio paskaitas gerai padarytų ir man už- 
skirsime labiausiai Lietu- davinį palengvintų, jei 
vos klausytojams, o šešta- man praneštų savo pasta- 
dienio paskaitas Amerikos bas ir sumanymus. Ne vi- 
lietuviams. Įdomu, kad šeš- sas tas pastabas galėsiu 
tadienio paskaitos Ameri- sunaudoti, ne visus suma- 
koje bus girdimos sekma- J nymus įvykinti, nes šiais 
dienio vakarais Chicagoje neramiais laikais daugelis 
8 vai., o New Yorke 9 vai.
Standard time.

Kadangi daugelis Ame
rikos lietuvuh-turi Radijo bos, neatstumsiu nė vieno 
klausytuvus be trumpųjų

! sakiau, neima atsakomy- 
rūpesčiu bes nė šventasis Tėvas, nė

Amerikos lietuviai labai

dalykų negali eiti savo pa
prastu taku. Bet aš nepa
niekinsiu nė vienos pasta-

nuoširdaus patarimo ar su-

r. » 
lybės įaikotirpyj galvojo 
apie Japonijos apgyventas 
salas susilaukė pegirdėto . 
pažeminimo, kada amba- 

1 sadorius Shotoku Taishi 
į (sk. Šotoku Taiši), 1300 
metų atgal nešė pasveiki- 

Inimą dangiškajam imperi
jos sūnui, pradedant šiais 
žodžiais:

j “Tekančios saules šalies dangiškasis 

į sūnus, leidžiančiosios saulės šalies 
dangiškajam sūnui”.

Kada 1600 metais Japo
nija pajuto kažkokį nepa
sitikėjimą iš svetimų vals
tybių jos nepriklausomy
bei, kaip matant užtrenkė 
savo duris bent kokiam 
kontaktui su užsieniu, kad 
atidarius jas tik po ilgų 
200 metų Naujajai refor
mai, ir kad pasukus per 
porą metų savo tautos lai- 

....... _ į krodi visu šimtą metų pir-
As sais sunkiais laikais. To-į t r

Sovietų Rusi- dlė nebuvo jau taip sunku n‘
Antras savumas tai tas, 

kad Japonija pajėgė pasi
savinti ir suvirškinti sve
timšalių geras ypatybes, 
neprarasdama savo fizio
nomijos. Matome ją lenk- 
tiniuojant su Korėja su 
Kinija. Ten jis siunčia sa
vo mokslo vyrus. Iš ten ji 
kviečia pas save literatū
ros, meno, mokslo, pramo
nės įmonių ekspertus. Vis
kas yra perkošiama per 
japonišką koštuvą, viskas 
asimiliuota ir susavinta. 
Iš tų kraštų įplaukia ir bu
dizmas. Šis taip prigyja 
pas japonus, kad net pasi
daro dominuojanti visos 
tautos religija.

Pagaliau prieina eilė va
karų civilizacijai. Šiai pas- 
tarąjai pasisavinti Japoni
ja iššaukia savo jaunas jė
gas. Šiam darbui pats im
peratorius Meiji duoda 
pradžią šiuo posakiu: — 
“Paimti iš svetimų tai, kas 
yra gero, ir palikti tai, kas 
bloga”.

Ir štai mity, sapnų bei 
pasakų Japonija, plašta
kės įvairiaspalvės kimono 
Japonija vienu akymirks- 
niu tampa elektros, radio, 
didelių užsimojimų Japo
nija; tačiau ji pasilieka ir 
šiandien pirmuiu pavasa
rio saulės SDindulių palies
tų vyšnių žydinčio ji Japo
nija, ji lieka ištikima savo 
imperatoriui.

Mažu pamažu i šia gar
bingą tautą leidžia šaknis 
ir krikščioniškoji idėja, 
kuri sustinrins šios tautos 
kilnius idealus veržtis į 
priekį ir pasiekti savo už
brėžta tikslą.

1940 metai, tai 2600 me
tai ženklina naujo šimtme
čio pradžia jaoonų imperi
jai, tai žydinčio ir didelio 
šimtmečio džiaugsmo pra
džia.

Kl. Albinas Margevičius, 
misijon-salez.
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gaisringų puslapių visai 
neturi, nes ją sudaro vie
nas ir stiprus skeletas, im
peratoriaus asmuo. Visoje 
japonų istorijoje dominuo
ja dinastija. Kiekvienas 
imperatorius sudaro savo 
tam tikrą laikotarpį. To
kių laikotarpių sujungi
mas krūvon sudaro jų is-

į tori ją. Todėl dinastija yra 
širdis, plaučiai ir visas 
stuburkaulis, duodąs gra
kštumą ir lankstumą vi-1 
sam tautos kūnui.

Iš tiesų ir Japonijoj im
peratorių dinastija turėjo 
savo sunkius laikus, turė- 
jo pavojų, ypatingai iš ga
lingų bajorų šeimų puks.

užsiangažavo paremti šį susita- ta paskuba ieškoti pasaulio blo- Tačiau centras, ašis ant 
irimą, į kurį susitarimo autoriai giausios autokratijos draugiš- kurios sukosi visos tautos 
įžiūri, kaip į branduolį didesnės kūmo. Dėl kokių priežasčių Hit-1 gyvenimo ratas liko vi- 
1 regionalinės unijos, prie kurios lerio tylusis partneris staigiai suomet Imperatorius vi- 
galės prisidėti ir kitos Rytų ir užsitarnavo pagarbos? Aš 
Centralinės Europos Valsty- smerkiu naują su 1 
bes”.

Tokioje unijoje

pa- 
pa- 
Že-

!ja ir Stalinu susiartinimą kaip imperatoriui Meiji (sk.
............... ' ' ’ Meidži) panaikinti per 200 

metų tęsusį galingos To- 
kugava šeimos sauvaliavi
mą, grąžinant imperato
riaus autoritetą į savo pir
mykščių garbę. Toji grą
žintoji garbė lieka tikroje 
ištikimybėje savo valdo
vui. Patranka ir dirbtuvė 
randa savo pradžią ir pra
dą toje galybėje. Japonija 
gyvena dar ir šiandien ta 
atmosfera taip kaip gyve
no 2600 metų atgal.

Japonai vartoja žodį 
“šeima” savęs personifika- 
vimui. Tos šeimos tėvas y- 
ra imperatorius, vaikai — 
visi japonai. Iš istorijos 
žinoma, kad imperatorius 
Nintoku, du tūkstančiai 
metų atgal, išėjęs ant savo 
balkono rūmų, pažvelgęs į 
žemiau stovinčias savo pa
valdinių sodybas pastebė
jo, kad iš kaminų nesima
tė kylant dūmų. Tas reiš
kia didelį pavaldinių skur
dą ir menką gyvenimą, pa
galvojo sau. Todėl nutarė, 
kiek galint greičiau juos 
gelbėti. Dėl to panaikina 
per du metus mokesčius, o 
jis pats sustabdo visus sa
vo naujo palociaus pradė
tus statymo darbus.

Laike rusų - japonų ka
ro pats imperatorius Mei
ji, kaip ir daugelis savo 
pavaldinių kenčia žiemos 
šaltį, išmesdamas iš savo 
kambario įrengtą krosnį. 
Daugel poezijų, kurias jis 
parašė yra persisunkusios 
tėviška meile pavaldi 
niams. Imperatoriaus min
tis lydi kiekvieną pavaldi
nį, kokiame luome jis ne
būtų, visuose jo gyvenimo 
pasirodymuose: nuo karo 
lauko iki pažemintos dirb
tuvės, iki mokyklos suolo, 
iki šeimyniško ramaus gy
venimo.

2600 metų minėjimas at
randa kiekvieną japoną, 
glaudžiai santikiuojantį ir 
stipriai prisirišusį prie sa- 
vo imperatoriaus. Tai am
žina jų šventė, tai džiaugs
mas, kurį svetimšalis sun
ku ar supras!

Dar ir kitų savumų turi 
ši tauta, paminėsiu bent

Tokioje unijoje numatomi pasityčiojimą iš teisingumo ir 
skirtingi Lenkijos ir Čekoslova- kaP barbariškai GPU
kijos prezidentai, parlamentai, užmušt'i^ atminties įžeidimą”, 
vyriausybės, kariuomenės, bet Pabaiga

Švenčiant 2600 Metų Japonijos
Imperijos Įkūrimo Sukaktį
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yra Britų Vyriausybės rekvi
zuoti”. Jis pasakęs, kad šių lai
vų ir kiti klausimai kilę iš So
vietų “okupacijos Pabaltikoj 
dabartiniu metu abiejų vyriau
sybių diskutuojamas”. Butler 
pridūręs, kad Britų ambasado
rius Maskvoje davęs suprasti 
Sovietams, kad tie laivai būsią 
rekvizuoti.

17. “New York Times” lapkr. 
7 d. rašydamas apie Sovietų 
revoliucijos 23 sukaktuves pas
tebėjo, kad nuo 1939 m. revo
liucijos minėjimo penkios nau
jos respublikos tame tarpe ir 
Lietuva priimtos į Sovietų Są
jungą.

18. “Washington Post” lapkr. 
12 d. pranešė apie numatomą

į

manymo. Mano adresas y- 
ra: P. Bučys, via Corsica 1, 
Roma 137, Italy, Europe. 
Geriausia yra rašyti oro 
paštu, nes paprastieji laiš
kai užtrunka kelyje ir pra
puola.

Girdžiu, kad Amerikos 
lietuvių dvasia prislėgta. 
Tiesa, kad Europos gyveni
mas šiais laikais yra karo 
supurtintas, bet nė kultū
rai negręsia pražūtis, nė 
Lietuvos ateitis nėra be 
vilties. Net ir seni žmonės 
Lietuvoje dar gali suilauk- 
ti šviesių, laimingų dienų. 
Juo sunkiau dabar, juo ge
riau bus rytoj.
Petras-Pranciškus Būčys,

M. I. C.

Japonų imperija šiemet 
švenčia 2600 metų įsikūri
mo jubiliejų.

Japonų - kinų konfliktui 
išsiplėtojus aoikščiau ne
numatyto plano ribų, ta
čiau suteikiantis japonų 
imperialistiškai kariuome
nei ir pačiai tautai tiek 
bdaug garbės, daugel svar
bių ir didelių įvykių iš
braukė iš numatytos šven
čių programos, kaip tai 
pasaulinę olimpijadą, to
kio pat masttf pasaulinę 
parodą, tačiau jokiu būdu 
neužslopino to entuziaz
mo tos didžios tautos, ku
ri šiame įvykyje sinteti- 
zuoja savo beveik trijų: 
tūkstančių metų garbingą'rus ir vainikuoti didžiąją 
istoriją, o taip pat didį no- Imperiją tarp pasaulio di- 
rą ir drąsą naujame pro- džiųjų galybių, kokią šian- 
grese siekti savo aukštų dien mes matome Japoni

ją
Imperatorius Jimumu y- 

ra mazgas jungiantis pa
sakos laikotarpį, taip va
dinamą dievų epochą su 
tikrąja Japonų istorija. Jo 
gimtinė — Kyiiskū sala, 
kaip tik iš Hynga vietos, 
tai yra šiandienis Miya- 
zaki, kur dirba evangeliza
cijos darbą salesiečiai mi- 
sijonieriai, kame ir rašazi- 
čiam teko dirbti.

Po ilgo ir sunkaus plau
kiojimo jūra, pagaliau 

' > prie 
Naniva, šiandieninės Osa- 
ka’os, kur iškeldino savo 
karius ir po kelių puikiai 
pasisekusių mūšių, pradė
jo savo imperijos dinasti
ją užfiksuodamas ją savo 
sumaniu valdymu, ši di
nastija dabar persomfi- 

kalingas kitų jau egzistuo- kuoja iš eilės be pertrau- 
jančių raštų, kurių pagal- kos 124-tasis paveldėtojas 
ba autorius Oono Jasuma- 
ro vadovavosi savo dar
bui. Žinoma iš istorijos savo įkūrimo 26-jį šimt 
kelių veikalų vardai, ku
rie dingo kartu su Soga’os garbingąją imperatoriaus 
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mo, kuris be abejo negalė
jo išdygti vienu akymirks- 
niu, kaip grybai po lietaus.

Japonų imperijos įkūri
mo tikroji data nėra jau 
tiek skirtinga nuo tos da
tos, kuri dabar švenčiama.

2600 metų atgal Impera
torius Jimmu (sk. Džimu) 
Jamato šlaitose tarp Osa- 
ka’os ir Nara’os pirmą 
kartą dėjo kertinį sosto 
akmenį, kuris turėjo likti 
amžiams nepakenčiamas, 
nežiūrint kad ir koki pa
vojai gręstų. Toji pirmoji 
base turėjo būti nepajudi
namas kamienas, duodąs 
pradžią ir vedąs mažą sau
jelę individų į garbę, į lau-

- - - “ — - - V •

Palikime nuošaliai visus 
istorikų išvedžiojimus dėl 
tos datos tikrumo. Nesvar
bu rašytojui ir skaityto
jams didesnis ar mažesnis 
metų skaičius, svarbu tai, 
kas sudaro branduolį pa
čios Japonų istorijos. Be 
to negalima perdaug iš
naudoti ir kritikos, kuri 
nori tą datą atkelti, vien 
tik dėl to, kad ji perdaug 
sena. Seniausi knyga Ja
ponijoj, kuri parašyta 700 
po Kristaus ir pavadinta Jimmu prisiartino 
Kojiki (sk. Kodžiki — se- 7- - —
ni metraščiai), išsilaikiusi 
iki mūsų dienų, yra pui
kiai paruošta, su labai gra
žiu įvadu. Išvada tai ta, 
kad jau būta pažengta pir
myn rašybos mene. Toks 
puikus sutvarkymas rei
kalingas kitų jau egzistuo-

Jo Majestotas Showa.
Japonų tauta švęsdama

mėtį, švenčia taip pat savo

• •*

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

0. S. Marden.

šeima, kurios nuosavybėje 
jie buvo: kaip antai Sume- 
rami no f ūmi (imperato
rių dienoraštis); Kunitsu 
Fumi (tautos kronika); ir 
dar keli kiti veikalai. Ne 
vien tik Kojiki teužsiliko 
iš anų laikų, užsiliko dar 
visa virtinė kitų veikalų, 
kurie seka ir jungiasi į 
vieną virtinę vienas po ki
to. Todėl visa tai reikalau
ja literatūrinio pasiruoši-

porą.
dinastiją, o joje ir savo is-1 Pirmų pirmiausia tai di- 
toriją. Kaip tik čia mes džiausi garbė Japonijai, 
randame visos japonų is
torijos branduolį.

Tautų istorija puslapiuo
se daugeliui atvejų randa
me žlugimą vienos dinas
tijos ir prisikėlimą kitos, 
arba net kelių tautų pra
nykimą, jei taip būt gali
ma pasakyti, o jų vietoj 
atsiradimą kitų. Japonų 
tautos istorija tokių pra-

Gyvoio Rožančiaus 
Paslaptys

kuria negali džiaugtis kita 
tauta, tai ta, kad japonų 
žemę niekad nemindė prie
šo koja; ir niekad šią žemę TYS” knygutės formoje. Kiek- 
neteriojo svetimų priešų viena paslaptis iliustruota pa- 
jungas. Nei viena tauta ne- veikslais. Šioje knygutėje taip- 
gali girtis, galėjus nors ir gi yra ir narystės mokesčių la- 
trumpiausiam laikui įnešti peliai. Knygutės kaina 20c. Už- 
į japonų žemę savo trium- sakymus siųskite: 
fališką pergalės vėliavą.

Pati Kinija, kuri savo ga- Boston, Mass.

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP-

“Darbinin
kas", 366 W. Broadway, So.



Maištas Kaime
Būlietuvino 

V; Daukintis
nesakiau jam, kad tas į- 
vyks. Jii mūsų benori lei
sti žiūrėti, kaip ligoniui i- 
kis ir šifdį išlups .

kambaryje nebuvo ma
toma kas dedasi. Tik silp
nas balsas buvo girdimas. 
Staiga durys prasidarė. 
Tarpe netikinčių pasirodė 
krikščionis: “štai žiūrėki
te ir būkite patenkinti, 
kad dar ligonis turi abi a- 
ki at savo širdį”. Vienas iš 
jų pamatęs, kad ligonis 
kūniškai kunigo neužgau
tas paskelbė kitiems, kad 
įtikėtų ką jis matė.

Kambaryje, Tėvas Al
fonsas baigęs patepimą 
dėliojo dalykus atgal į ry
šulį, rengdamasis išva
žiuoti. Šniohės apgulė Tė
vą Alfonsą ir meldė, kad 
pasiliktų pietauti ir aplan
kytų kitas šeimas kaimy- 
nystėje. Kunigas pasitei
sino, kad jau vėlu ir turįs 
stigtįžti tą pačią dieną, nes 
nepefgėriausia žinąs kėlią 
atgal. Tėvas Alfonsas sėdo 
ant dVitačio ir išvažiavo. 
Jis nieko nesupratę, kas į- 
vvko už durų, kai jis vienu 
du su ligoniu buvo, bet, 
pravažiuodamas pro Žiba
mų minias šalia kelio, ma
tė, kaip žvairavo į jį, lig 
norėdami persekioti.

Štai piktas gandas pa
sklido... Jis mus išvarė iš 
kambario ir išlupo ligonio 
akis. Iš akių padarys gydi
mo vaistus. Gandas pla
čiau ir plačiau sklido. Visų 
lūpose ir visose užeigose 
buvo kalbama ipie kunigo 
darbą, žmonės daugiai! ir 
daugiau jaudinosi tuo 
klausimu. štai sugrįžo 
kaimo mokytojas ir visi 
apsupę jį papasakojo atsi
tikimą. Jis netikėjo ir ra
miai atsakė visiems nueiti 
pirm ir įsitikinti; at ligo
nis be akių ir širdies, taip, 
kaip visi kalba. Einame 
aplankyti atsakė mokyto
jas, bet viki sušuko: Nė-

(tą*)
Baigęs prieiti šias lin

dynes, prašneko JUožu- 
kas: “Štai čia jau esame”. 
Kunigas stovėjo prieš kitą 
molio trobelę, kur priean
gyje buvo virtuvė. Čia ap
sidairius ir gilyn įėjus bu
vo mažas kambarėlis ke
turiomis molio sienomis. 
Perėjus per šitą kambarė
lį, buvo kitas kambarys, 
to pačio didumo kaip ir 
virtuvė. Čia ligonis buvo 
paguldytas, švariai ap
rengtas ir po galva tūrėjo 
vatinę kaldrą. SteBėtlfia, 
kad žmogus būvo pilnoj 
sąmonėj, ir galėjo valgyti. 
Tėvas Alfonsas nudžiugo, 
kad pasiėmė su savim 
švenčiausią.

tesimatė ir nebūvu tin
kamos vietos Švėtičiau- 
Siam priruošti. Niekas ne- 
būvo prirengta, Buvo du 
dulkėti staliukai, apgriu
vę prie sienos. Vifš vieho 
stalo kabojo dulkėtas pa
veikslas Jėzaus Širdies, ir 
dalis išdraikytos malda
knygės. Taipgi nebuvo ir 
krapylos vartojama. Ant 
stalelio kunigas ištiesė 
rankšlūoščius if prirengė 
vietą Šv. Sakramentui. 
Moterys, sėdinčios ant ak
mens, šnekučiavosi ir gar
siai kalbėjosi juokauda
mos iš viena kitos, lig ir 
nieko tokio čia svarbaus 
aplink nevyksta. Jos nieko 
nežinojo apie mūšų Vieš
patį, nes tarp višiį, ligonis 
vienas Būvo krikštytas, o 
visi kiti buvo stabmeldžiai. 
Tėvas Alfonsas užsivilkęs 
karrižą if užsidėjęs stulą 
pradėjo suteikti paskutinį 
patepimą. Prieš pat ligo
nio išpažintį, kunigas pra
šė, kad visi išeitų iš kam
bario.

Vienas, stovėdamas tar
pe durų, sušuko: “Ar aš svarbu! Mes visi žinome,
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kad pasklidęs gandas yra 
tiesa. Jūs ir jūsų kunigai 
iš akių gamina vaistus 
pardavimui. Jūs norite pa
sipelnyti ir pralobti iš mū
sų vargšų ūkininkų. Val
džia tūrėtų jus nubausti, 
jūs esate tikri komunis
tai, ir priklausote prie va
gių giujos. Jūs beširdžiai, 
jūs turėtų nužudyti.

Staiga sukilo maištas. 
Pradėjo stumdytis, kumš- 
čiuotis ir spardytis. Bega
lo daūg krikščionių nekal
tai būvo sumalti su žeme. 
AiŠkU, kada kiniečiai įnir
šta, tada begalo daug ža
los pridarė, neš jų piktu
mui nėra galo. Buvo gaila 
žiūrėti į nukentėjusiuš. 
Per kelias valandas buvo 
žvėriškas dulkinas sukili
mas prieš mokytoją ir ti
kinčius. Nuplėšė drabu
žius fiiid krikščionių, jie 
iškrėtė ir išvogė visus pi- 
bigūs iš jų kišenių. Krikš
čionys pastebėjo, kad pėr- 
sekiojiriias jiėfns atėjo. Jų 
gyvastis stoVi pavojUi. Jie 
matė, kad tik viena išeitis 
beliko, tai pabėgti iš kai
mo. Gfeitū laiku vienas po 
kito paspruko iš maišto. 
Akmėnys iž Keiksmai pa
lydėjo jtids. Kiti dar fidfė- 
jb pasilikusius primušti, 
bet aiėkas jų negalėjo su
laikyti. KriiViiii, sušidfite- 
kę, dulkini ir užilšę jiė bė- 
go lt pargriuvę prie savo 
dtirų sušuko: “Mūsų misi
ja baigta! Antrą kartą 
kaip iškilo didis maištas 
kaime! Nebegalima savo 
veidų parodyti j visi bai
siausiai įniršę.”

Mokytojas, norėdamas 
numalšinti jų jausmus it

tė klebonui. Neaiškumas 
biivo formaliai ir iškilmin
gai Vedamas. Iš kiekvienos 
trobelės žmonės subėgo 
pasižiūrėti pasitarimų. Su
tartis reikalavo atgailos ir 
atsiteisimo:

1) Mokytojas turi būti 
garbingai nešte įneštas į 
kaimą.

2) Visi krikščionys iš

miestelio ir apylinkės turi 
būti pavaišinti didžiojoje 
puotoje.

3) Pasveikinimai iš ka- 
nuolių prisiminti įvykį.

4) Įrengti paminklą įvy
kių prisiminimui.

5) Nukentėjusiems turi 
būti pinigiškai atlyginta.

6) Sutikimo sąlygose bu
vo viešai prisiekiama, kad 
taika viešpatautų tarpe 
visų tikinčiųjų ir netikin
čiųjų.

Laimingai ligonis, kuris 
buvo visai nekaltas, bet 
priežastis viso šio sukilk 
mo, laimingai pagijo. Svei
kas ir su abejoms Savo a- 
kims vaikščioja ii* šian
dien po miestelį, įrodyda
mas klaidingą kiniečių 
burtą it nepažinimą tikro
jo maišto.

JL
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ėjo per Samarijos miestelį. 
H* štki raupsuotasis išlin
dęs iš savo pasislėpimo 
vietos, pribėgo prie Jo ar
tyn, savo rankomis palietė 
Jo rūbus ir didelio tikėji
mo balsu sušuko:

—“Viešpatie! — Jeigu 
nori, Tū gali mane nuo 
rauplių apvalyti...”

Raupsuotojo maldavi
mas, nuolankumas ir tvir
tas tikėjimas, — tikrai pa
dažė stebūklą:
— “Noriu! — Būk apvaly

tas!... — atsakė jam Išga
nytojas. = Ir rauplės ū- 
mąi nuo jo kūno pranyko...

Žinomas šv. Evangelijo
je čėiitūri jonas — kareivių 
viršininkas, mirtinai ap- 
sirgus vienam jo tarnui, 
pasiuntė savo giminaitį 
pas Jėzų, kad Jis ateitų ir 
padėtų Savo ranką ant li
gonio. Kai Išganytojas bu
vo atėjęs netoli pas jo na
mus, — centurijonas išbė
gęs priešais jį ateinantį Iš
ganytoją, jam sušuko:
— “Viešpatie! — Aš ne

vertas esu, kad įeitumei 
po mano nuodėmingo 
žmogaus pastoge; bet tik 
ištark žodį, — ir bus išgy
dytas mano tarnas!”

Čia nuolankumas, ‘tikėji
mas ir maldavimas, pada
rė ir antrą stebūklą:
— “Ištikrųjų Aš neradau 

taip didelio tikėjimo visa
me Izraeliuje; tebūna taip, 
kaip pasakei...” — atsakė 
jam išganytojas. — Ir to
je valandoje pasveiko cen- 
turijono tarnas iš sunkios 
savo ligos.

Yra tik trys svarbiausieji 
elementai, kūfiė kiekvieno 
žmogaus maldą, būtinai 
išklausoma pas V. Dievą 
padažo, tai: — Nuolankū- 
miš, Tikėjimas if Malda-
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Dievu nebūdamas, 
visiškai nebegalėjo paro
dyti, malda, —tarsi aštfus 
dūfklas arba každas, vi
siškai perveria V. Dievo 
meile ir tikru gailesčiu ūž 
savo nuodėmes gerojo pik
tadario, dešinėje kybančio 
širdį. Jis susijaudinęs su
šunka:
— “Viešpatie! — Kai nu

eisi į Savo Tėvo karalystę, 
—atsimink ir mus čia ker
tančius!;;.”

Šie gerojo piktadario iš
tarti žodžiai, sužeistą Die
viškąją Išginytojaus širdį 

dar 
daugiau sužeidžia! Jis vie
nu akymirksniu visa už
miršta, it greitai jam at
sako:
— “Ištiktųjų, ištiktųjų 

sakau taii, kad dat šian
dieną, būsi su Manimi Ro
juje...”

Viehą kartą Išganytojas

nuraminti jų širdis, prabi
lo, kad rytoj klebonas su- 
Sįš ir tada galės visi Su 

ebohu spręsti padėtį.
Jeigu iki pietų klebono be
bus, tai jis pats telegrama 
praneš, kad paskubėtų. 
Visi susirūpinę išsiskirstė. 
Tietūs ir dar klebono nesi
matė. kaip tik mokytojas 
būvo surašęs telegramą, 
if ėjo prie dufų atiduoti 
pasiuhtiiiitii, kaip pasiro
dė didelis kinietis. Tai bu
vo maišto vedėjas. Šis
žmogus turėjo didelę šu-l . 
mą pinigų. Jo apyvarta! Apsiaustas 
būro sStoma rM de- temstančios erdvėje saulės 
«mt tūkstančių dolerių. | tamsybėse, mirties išbąli- 
Sulig kiniečių ūkininkų ®“0 aPS"«tu
PHgyVėnimų Hi netikėti-^s bėra jziun- 
iias turtas. Jis atsiklaupęs,mas’ Kalvarijos kalne 

prifeš mokytojų žemai nu
silenkė. Atkartojęs tris 
kartus, meldė, kad neiš
keltų maišto klausimą 
teisme if kad atleistų pra
sikaltimą. Jis prižadėjo iš
kelti didžią brolišką pūotą 
atsiteisimui už maištą u* 
stikviesti visus 
krikščionis.

Mokytojas neatmetė 
pfrasymų, bėt šakė, kad jis 
flfekb begali pagelsti ši
tame klausime. Padėtis 
ttip paBšišėjo, kad krikš- 
ėfenys fiebegali pasirodyti 
šitame kaime. Mdkytojas 
jam aiškinę, kad nė Vienas 
žūibgus nuo šiol nevadin
sią krikščionimi.

bifeftų vėliau klebonas 
sugrįžo. Išgirdęs apie 
maištą nušpreftdė pašku- 
tiliį sykį praleisti lėhgvai, 
Sėt tūri būti paskutinis 
toks nbotykis.

Vakare, niaištininko at
stovai garbingai pefsišta-

kaiiho

F J ► k

ūmai beuž- kitas,

Kalvarijos kalne 
įkvbo ant kryžiaus paka
binus už mūsų nuodėmes 
mirštantis Brangiausias 
niūsų Išganytojas, — V. 
Jėzus Kristus, šv. Jo kū
nas visas sudraskytas, — 
žaizddmiš nuo kojų apa
čios iki viršaus galvos ap
tekęs. Nuo baisių kančių, 
iki visiško nepanašumo au

ra. Šy. Jo kraujas 
sas ištekėjęs!... Jis J 
visa atsipalaidavęs, it tik 
laukia to momento, kuria
me Jis atiduos Šv. Savo 
Sielą, į Dangiškojo Tėvo 
Rankas..; Tačiau dar ne 
viskas, ką Jis Dieviškoje, 
šioje žemėje Savo misijoje 
atliko. — Jis dar turi daug 
darbo padaryti! — Jis mel- 
dziasi.
— “Tėve, atleisk jiems, 

nės jie nežino ką daro...” 
Ta Jo Dieviška, mirties a- 
gonijoje, — pilna didžiau
sios mėilėš, kurią niekas

gėdinta visa Jo kūno figū- 
jau vi- 

... Jis jau nuo
— meilės ietimi
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vimas!
J. Butkevičius.

neapykahtos augimas yra pavojingas kiek
vienai eivilizaeijai. Ir ji dabar pasiekė tokią 
vietą, kad, ją išskleisti, Veidmainiavimas pa
sidarė nė huodėmė, bet dofybė. Užtai; kad 
pamiršome kodėl nifes gyveūanie, randėsi to
kių asmenų; kurie salto, kad “Tik klasė turi 
teisę egžistdbti”. Užtai, kad pamiršome tie
są, randasi tokių, kurie Žako, kad “Tik klai
da Bus Skleidžiama”. Užtai, kad pamiršome' 
teisingumą, randasi tokių; kurie Sake; kad 
“Tik žiaurumas valdys”. Už tai, kad pamir
šome žmogū; randasi tokių, karte šakb, kad 
“Tik valstybė pasiliks”. Fašizmo, naėižfoo, it 
komunizmo ideologijos ieško būdų sulaikyti 
žmogaus tikslą; pagal krkiijo arba partijos 
ribas. Priversdami žmogų pasiduoti jų auto
ritetui; jie visiškai nukerta žmogų nuo tų 
tikslų; kurtais jis per irreligiją nesirūpini; 
Pasaulio žmogus, tat, pats sau mėtė dūllių 
į akis ir paskui jas išlupo, kad daugiai! nebe
galėtų sūfasti vartų; kurte vestų atgal į na
mus; Jam buvo pasakyta, kid religija esą 
nuodai it amžinas tikslas tik teologinė pasa
ka, ir kad, jei jis atsikratytų jos prievartų ir 
rūpesčių, jis susirištų rdjų žlimė pasauly
je. kvailai elgdairias; žmogus tai įvykdė, bet 
vietoj rasdamas praturtėjimą savo materia
liniam gyvenimui, jis rėnda, kad tas gyveni
mas kasdien darosi abejingesnis be tbs vil
ties ir paguodos, kad anapbs kapo laukia 
kits gyvenimas. Pametus gyvenimo tikslą 
jam teliko tik tie tikslai, kurių galus jis ne
sugeba sudurti.

Nėra kito būdo sulaikyti šią laisvės Išda
vimą, išskitiant Krikščionybės skelbimą afiife 
žmogaus tikslą, būtent, jo asmenybės socia
linį; ekbhontiriį, ir politinį atskleidimą šiartifc 
pasaulyje, ir jo dvasinį pražydėjimą kitatne: 

Dievas mus jėga gali išgelbėti nuo thšoso 
ir vergijos; bet tai būtų laisvės naikinimas. 
Dievas laukia žmogaus laisvo ir beįirivbršti- 

negu meilės prislėgtam draugui žmbgui. ttmio atsakymo Jo pašaukimui, iž todėl Jo ptt-
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Netekimas entuziazmo dėl visų gerovės 
turėjo liūdnas pasekmes, nes davė leidimą 
visam kas bloga ir irreligiška skleistis, kaip 
maras. Daug žmonių myli tiesą mažiau, ne
gu kiti jos neapkenčia; štai kur demokrati
jos sunkiausias pavojus-. Neapykanta smar
kiai darosi galingesnė jėga negu meilė, tiesa, 
teisingumas, arba padorumas; Yra; pav., 
mūsų šalyje kaip kurių tarpe didesnė neapy
kanta kapitalizmui negu tose pačiose grupė
se atsiranda soeialinio teisingumo meilės. 
Randasi didesnės neapykantos darbo sąjun
goms tažpe tam tikrų grupių mūsų šalyje,

I

kutinis atsisveikinimas sti pasauliu buvo nuo 
Kryžiaus bejėgiškumas, nuo kurio tik jo a- 
kys galėjo mus kviesti 
mo tikslo. Jis kentė' 
tarpe dėl laisvės.
kuri nesirūpina tiesa, arba kuri toleruoja ne
tiesą, bet laisvė, kurt laiko tiesą, kaipo tokią 
šventą; kad ji yra Verta ftiiftiėš ant Kryžiaus; 

1 ir tat, visuoriiet btis laisvė, kuri bus gana ga
linga palaikyti laisvę. Pasitikėjimas Kalvari
jos Tiesa yža pasitikėjimas žmogaus laisve. 
Tik po Kryžium stovėaaii

i pžie saldaus gyveni- 
ntėjo didžiausių nusikaltėlių 
1. Tokia idisvė bėra laisvė,
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išs žmogaus laisve, 
kinas, žmogus reali

zuoja, kad laisvė fiesifranda tiese® išvadavi
me, nesiranda žiauriame prisirišime prie jos, 
bet randasi tos sielos mielame apkabinimė, 
kuri rddlizavo savd tikslą ir šaukia iš dr 
čios tiėsa širdies gilumos: “Aš esu Tavo,

legari- 
>, Die

ve' Gelbėk mane, kurį Tu siitvėžei”. Žmogus 
ant kryžiaus kito hiekuoihet neprivers. Tik 
akių meilingas gestas mūs pakvietė prie Jo 
Tiesos. Nukryžiuotos rinkos jokių dūrių su
griauti negali. Kaip poetas sako:

“Kii tyla mine apsupa, 
DMną ar naktį 
Esu nustebintas šūkiu. 
Nuo kfyžiaus atėjo — 
Kai pifma girdėjau. 
Aš Išėjau ieškoti — 
Ir badau žmogų nukryžiavimo skaus

muose.
Ir iš sakiau: “Aš tave nuimsiu’’,
Ir inėgiriau iš Jo Kojų vynis ištraukti, 
Bet Jis tarė: “Tegu lieka,
Iki kiekvienas vyras, kiekviena moteris, 

kiekvienas vaikas
Nėiteis mane niiimti, 
Aš negaliu būti huinitas”.
Ir aš tariaū: “Man gaila tavo šauksmo. 
Kaip galiu aš pagelbėti?” 
Ir Jis tarė: “Eik per pasaulį 
Ir visiems sakyk, 
‘Yfišlnmgus aht Kryžiaus’.” B. d.
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SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS, 

paraM kun. Pr. Julkkitis; ksbrt ..............
SKAITYK — RASI U2SLEPTA TORTĄ. PiraM kun. V. kdrtfa<MkMi. Įloję tfftiittjllhl 

tfta ♦krttflfumas tv. IRithl Ir kaip jų rėlkta 
ENtifcuiltl iv.1 T«Vč Ajaus ži; Kaina...............

GEGUŽĖS MĖNUO, Kun. Pr. Žadeikių ląbai aražūs 
MekvienJI dNnžl jMtiškaftffinil. Kalirf tavo 
50c., dabar parduodame pb .....................

JONO RMlTO EILėS, buvo kalha.l1.tf6, dabar . 
sparnuoti lietuviai =- BARibR irt bire

nąs. Knyga labai gražiai iliustruota SI pa
veikslu. Kaina ...........................................................11.58

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Parai* KBn.
Dr. J. Starkus, Riina .........................................  >1.10

VYTIS KANktrtYl (tv. JBrfUi Mrtkfy taitirmi 
tragedija. ParaM V. Nagorfloskis. Kaina ....... 35c.

DARBININKAS
566 Broadway, So> Boston* Mass.

20c. 
10c.

25c. 
50c.
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Sveiksta

Kortavimo Vakaras.
Po pavojingo susižeidimo, iš

gulėjusi virš mėnesį laiko Šv. 
Rapolo ligoninėje, p. Izabelė 
Jokubaitienė gruodžio 8-tą d. su
grįžo į savo namus, 175 Filmore 
St.

Į Turint omenyje josios amžių

Šv. Kazimiero parapija rengia 
penktadienyje, gruodžio 20 d., 
kortavimo vakarą parapijos sa
lėj, 339 Greene St., kuris prasi
dės 8 v. v.

Teko sužinoti, kad šis vaka- ir susižeidimo padėtį (krito iš 
ras nebus paprastas, bet turės trečio aukšto ir turėjo keletą 
ypatingą programą, kurią išpil- lūžusių šonkaulių, vidurių sukrė- 
dys šv. Kazimiero parapijos tim4 be» galvos sužeidimą) rei- 
jungtinis choras. Jam vadovaus v*en tik stebėtis. Matyti, ge-

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS '
------------ -  /h ■ *. 
sveikatos patikrinimui Ir t.t., 
nes pernykščių metų liudijimai 
buvo priimti, ir tik reikėjo pasi
rūpinti, kad jie būtų pasiųsti iš 
Švietimo Departamento į Dele
gacija Particular). Dabar laukė
me, kad mus pašauktų. Belauk
damos intensyviai ruošėmės nuo 
ryto lig vakaro, vartydamos por- į 
tugalų vadovėlių lapus. Galų ga- • 
le, rūpestingai laukiamas pa
kvietimas atėjo. “Diaro Offi
cial ’ iaikraštis paskelbė sekan
čią kvotimų programą:

duk-

(IŠTRAUKOS)
- ,

Gerb. Motina M. Aloyza 
Brangioji Motinėlė:

Džiaukis drtug su savo
romis, kurioms pasisekė atlikti 
tai, prie ko jos du metu rengėsi. 
Taip, Motinėlė, išlaikėme Brazi
lijos Mokytojų kvotimus portu
galų kalboje. Ar būtų tamstai į- 
domu išgirsti truputį apie visą 
šio dalyko tvarką?

Paskutinėje rugsėjo savaitės 
“Diario Official” laidoje buvo

BROOKTON, MASS.
r t •

idoiiis, ir Dievo mąloaei. išlaikė
me iki gaiui.

šeštadienį po kvotimų įvyko 
didelis netikėtinumas. Apie 7-tą 
vai. vakare, vienas iš inspekto
rių, dviejų mokytojų lydimas, 
atėjo prašyti mus atstovauti vie
nuoles komisijoje, kuri planuos 
iškilmingą programą diplomų į- 
teikimui. Toks dalykas Sao Pau
lo mieste niekad pirma nebuvo 
girdėtas. Po kvotimų, laimėję 

i kandidatai, nueidavo į Delegaci
ją ir ten gaudavo paliudijimą be 
jokių ceremonijų. Šiais metais 
Privatinių Mokyklų tvarka buvo 
pakeista. Naujosios administra
cijos nuomonė yra, kad publika 
! turėtų būti daugiau supažindin
ta su privačių mokyklų veikla, 
kurių čia esama apie 600. Ka
dangi aš nemokėjau portugalų 
kalboj labai mandagiai atsisaky
ti. sutikau prisidėti prie komisi
jos. J. fe. Arkivyskupas giedos 
šv. mišias ta proga.

Mūsų mokslo metų pabaiga 
artėja. Kitą savaitę bus kvoti
mai. Antradieny Festa de Ban- 
deira — Vėliavos Dieną. Viešo
sios mokyklos planuoja didelę 
parodą stadiume. Gdl nueisime 
ir mes pasižiūrėti.

Maloniausiais pasveikinimais 
visoms mūsų Seselėms nuo mūsų 
visų.

i

jungtinis choras. Jam vadovaus ’ f paskelbta programos medžiaga. Spa|ių lg d._ Portugalų kalba
gabi vargonininkė p. A. Kripie- rasls Dievulis išk.auso maldų, j. ...... . .. —

“pažangiųjų“ ne-'nė, o programą ves naujasis kle- nors daugelis 
bonas kun. E. Gradeckas. Be to nor^ tikėti.
yra pakviesta, ir kitų kalbėtojų.1 Linkiu p. Jokubaitienei greitai 
Ši programos Halis, dėka darbš- pasveikti ir toliau tęsti pradėtą- 
taus klebono rūpesčiui, bus tran- ii darbą, teikiant džiaugsmą 
sliuojama per Ne# Haven’o W. kukliai savo šeimai, iš kurių 
E. L. I. radio stotį. Transliacija dukterys — p. Onutė ir Marytė 
prasidės 9:30 v. vakare ir tęsis yra ne tik pavyzdingos katali- 
ligi 10 v. v., kuri yra vadinama 
“X-mas Carols”; Tokia progra
ma įvyks pirmą kartą New Ha
vene, o, gal būt, ir Connecticut 
valstybėje. Visas pelnas skiria
mas parapijos naudai. Tad kvie
čiami visi lietuviai-lietuvaitės

kės, bet ir plačiai žinomos kaip 
susipratusios lietuvaitės, patri- 
jotės New Havene ir kolonijose.

Krepšiasviedis Gražiai 
Pavyko

Gruodžio 8-tą dieną, Šv. Kazi-

-

FRANKLIN AUTO SUPPLY CO., Ine.
B
;• 333 VVarren Avenue Brockton, Mass.

WM. H. BASSETT CO.
Pontiac — La Šalie — Chevrolet — Oldsmobile

1782 Main Street Phone 3000 Brockton, Mass. 

231 Main Street Phone Bridgewater, Mass.

kurią turėjome apimti. Remda
mosi patyrimu pereitų metų, ne
buvo sunku išpildyti, nors for
malumai ilgi ir smulkmeniški. 
(Buvome laimingos, kad nerei
kėjo mums vėl eiti pas gydytoją Spalių 26 d. — istorija ir geo-

*.**" ’ ** I graf i ja.
Rungtynes pradėjo jaunesniųjų Spalių gg d _ Gamtos woks!as 

ImmonrlzTC burine Knrrn .(Sfeienees) 
Spalių 30 d. — Muzika (su de

monstracija klasėje) 
Spalių 31 d. — Mokytojavimas

(su demonstracija)

Po pirmųjų kvotimų mes 
sargiai skaitėme laikraščius 
žinoti, ar mūsų vardai skelbiami 
antriems kvotimams, nes jei ne
būtumėm išlaikiusios pirmųjų, 
nebūtų mums leista tęsti sekan
čius kvotimus. Ačiū Jūsų mal-

(raštu).
Spalių 22 d. — Matematika ir 

geometrija
Spalių 25 d. — Portugalų kalba

(Orai)

komandos, kurios buvo gana gy- i 
vos ir entuzijastingos ir susilau
kė gausių aplodismentų. Laimė
jo kazimieriečiai. Pažymėtina, 
kad ši pastaroji komanda yra 
gana jauna, palyginus su kito
mis, bet lietuviška dvasia if pa
siryžimais pasirodė tiek didelė, 
kad nepabijojo stoti į kovą ir su 
stipresniu priešu. Po to sekė

at- 
su-

| YOUR PHARMACY, INC.

J 6861/? North Main Štreet Brockton, Mass. $

į Telephone 7730

HENbRICK INSURANCE AGENCY

Ėverything in Insurance
126 Main Street

atsilankyti į šį taip nepaprastą miero parapijos salėje, įvyko 
vakarą ne tik iš New Haven’o, rungtynės tarp Šv. Kazimiero 
bet ir iš kitų kolonijų. Būsiu ir parapijos komandų ir “Mėlynųjų | antros rungtynės tarp vyresne- 

į” — “Blue devils” iš sės parapijos komandos —au
giesiems bus skiriamos dovanos. Brandford, Conn.

BROCKTON
THEATRE

aš. Be to už kortavimą laimin- velnių' RIALTO
THEATRE

Sesuo M. Julija.nior team — ir vyresniųjų “me- ' 
lynųjų velnių” — “blue devils“. 
Pastaroji komanda viena iš žy
mesniųjų Connecticut valstybė- 1 
je. Žaidimas įvyko tikrai žavė- 1 

Į jantis.Abi pusės rodė savo gabu- , 
j mus, bet “matyt” ta diena nebu- j 
vo “velniams” naudinga, nes if j 
ši komanda po gana sunkių pa- 
stangų turėjo kazimieriečiams 

$ pasiduoti.
C} Sveikinu ir linkiu toliau pa- 
(’ sėkmingai veikti, keliant ne tik 
$ savo, bet ir lietuvių vardą sve- 
$ timtaučių tarpe. Publikos atsi- 

lankė pusėtinai, bet, atsižvel- 
Ž.giant į jaunimą, galėjo būti ir 
| daugiau. Per visą rungtynių eigą 
g susilaukė gausių aplodismentų. 

Po tokio laimingo pasisekimo 
kazimieriečių krepšiasviedžio a- 

Greetings From f! bidvi komandos rengia kitas
PARK OIL COMPANY §

džio-Dec. 2o d. parapijos salėje, 
485 Orchard St.; New Bedford, Mass. T<?l. 1104 j>! kurios bus tikrai įdomios, nes

be paprastų rungtynių įvyks' 
taip vadinamas “dvasių krepšia-i 

,.Į;sviedžio žaidimas”. Šis žaidimas! 
f’ įdomus tuo, kad dar pirmą kartą į 

yra statomas New Havene, ir 
f? galiu tvirtinti, kad dauguma net 

negirdėję apie toki žaidimą. Pfa- 
sidės 8 v. v. Ateikite ir pamaty

si site. • Kibirkštis.

NEW BEDFORD, MASS. BRČČKTON, MAfeŠ.

MY PACKAGE STORE J

New Bedford’s Leading Retail Liquor Store >
410 North Front St. New Bedford. Tel. 554 f

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

v ’ COLONIAL DlNĖfc

(Frank and Pete)
BROCKTON WALL PAPER & PAINT CO.

i 
Į 
i J
Į

COZY LUNCH
LIQUORS, ALĖS, LAGER AND BEER

Special Dinnefrs Daily—Nightly Entertainment 
B1LL JUDD, Proprietor

1453 AėusHnėt A vende, New Bedford. Tel. 9688

i
I 
»

Į
į
►
i

You wiil ėnjoy thė delicious homė likę food, Air f- 
conditioned dining room, Superior quality įj 

meats, Frešh vegetablės, Cakes and į
Ice Cream at — Si

Gult Hill Parlots

596 Pleasant Street New Bedford $

b
i! 
i! 
j!

BOYLE BROS.

Men & Women’s Clothes on Time Payments 
938-940 Purchase St.; New Bedford, Mass.

FOR GOOD FOOD AND SERVICE GO TO

SMITM’Š GfllLL

6th and Union Streets

j

THE PACIFIC COAL INC., COMPANY 
COAL AND FVEL

Office Telephone 6951 Yard Telephone 6952
994 South Water Štreet 49 Brook Street

WAMSUTTA MILLS

"♦ItN BEDFČRD. masš.

HARRISOM-KEARNY, N. J.

Šv. Vardo draugijos mėnesinis 
susirinkimas įvyko gruodžio 9 
d. savo svetainėje, 6 Davis Avė. 
Susirinkime atidarė pirmininkas 
K. Mačiulis. Apsvarsčius draugi
jos reikalus, buvo pranešta, kad 
serga du nariai — p. Vaitkū- 
nas ir J. šleikdaitis. Nutarta 
juos aplankyti ir pasiųsti kalėdi
nius pasveikinimus. Draugijos 

. sekretorius pašauktas į kariuo
menę. Jam nutarta nupirkt do- 

: vaną ir surengti išleistuves.
Draugija sveikina “Darbinin

ko” štabą Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga ir linki jam geriau
sios laimės ir nuveikti didelius 

! darbus.I
Sekantis mėnesinis susirinki

mas nutarta šaukti sausio 13 d., 
1941 m., kuris prasidės 7 vai. 
vakare. Po susirinkimo įvyks va
karas.

Bendrai draugija gražiai vei
kia ir nariai bei valdyba savo 
darbus sąžiningai atlieka.

Lietuvos Vyčių 90 kuopa ren
gia vakarą — sutikimą Naujųjų 
Metų. Vakaras įvyks Šv. Vardo 
draugijos svetainėje. Visi kvie
čiami dalyvauti. Korespondent.

i

I

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

- ----- T
42 School St. NOpp. City Hali Brockton, Mass.

1 

t!
BROCKTON ICE & COAL CO. į

. _ _ _ _ _ _  • _ _ §

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

| BROCKTON MALt PRODUCTS CO.

ii Wines—Beer—Liquor
24 E. Elnį St.,’ Brockton, Mass.

OLD COLONY SHOE COMPANY BROCKTON VVHOLESALE BĖVERAGE, Ine.

20 N. Montello St., Brockton, Mass. Tel. 411
-A

•vJ

GENOVA GAFE
Italian and American Dishes—Choice Wines 

and Liąuors
ii CrescentSt. Brockton, Mass. Tel. 4504

TARLOW BROTHERS CO

167 Centre St., Brockton, Mass

m Jootvvear Economy
R AND STUDIO
Commercial and Wedding

153 Main St Brockton, Mass.

r

-v - . ^^1
*z/*»

k *

M . M

Stacv-Adam* Siioe« are real footwear economy. Thev main* 
tain their distinetive a pp tarane e and shape... give vour body 
perfcct support. •. and they protect your fcet for many time« 
the life of average shoes.

Kalėdinis Išpardavimas 
Elektrikiniy Refrigeratorių

Metų pabaigoje yra geriausiai pirkti 
elektrikinį refrigeratorių, dėlto, kad yra 
didelis modelių pasirinkimas, sumažinto
mis kainomis. Čia rasite tikrai didelių bar- 
genų; pirkdami dabar, sutaupysite pinigų 
ir pasidžiaugsite Kalėdų pirkiniu.

Įsigijęs elektrikinį šaldytuvą tikrai 
pasidžiaugsi ir toliau nepriseis galvos var
ginti, kaip apsaugojus maistą nuo suge
dimo. Operavimas labai mažai kainuoja. 
Pirkdamas elektrikinį refrigeratorių su
taupysi pinigu ir turėsi didelį namuose pa- 
rankumą.

BROCKTON EDISON CO
36 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
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■ • 12 ATSIŠAUKIMAS
Nuo pereitos žiemos yra užsi

likęs musų tautai ir išeivijai 
sVarbus darbas, kuris reikia tuoj 
baigti.

Keletu atsišaukimų laikraš
čiuose, Amerikos Lietuviai su
įdominti svarbiu Angliškoje 
kalboje parašytu veikalu, “The 
Economic Reconstruction of 
Lithuania”, tuoj sudėjo kelis 
šimtus dolarių tos knygos išlei
dimui paremti.

Bet staiga įvyksta Lietuvos 
okupacija, sukrėtimas, kuris

Vaizbos Butai, draugijos ir 
rateliai bei kliubai lengvai gali

kimus, laimėjimus, įrodo kad 
mes kaipo tauta esam sugabųs 
ir verti gyventi kitų tautų tar
pe.

Ta knyga privalo rastis kiek
vieno inteligento Lietuvio na
muose, kiekvienas Lietuvis tu
rintis kitų inteligentų draugų 

i privalo įsigyti tą knygą ir pado
vanoti jiems: kolonijų Vaizbos 
Butai, arba draugijos privalo iš
rašyti tos knygos po keletą eg
zempliorių ir patalpinti savo 
miesto skaityklose, Amerikoni-

atsiliepė į visą musų gyvenimą, škuose Prekybos Rūmuose 
Per vasarą įvairus musų fon- (Chamber of Commerce) ir ko

dai taikomi Lietuvos reika- legijų bei universitetų skaityk- 
lams remti susiformavo, dar- lose.
bai nusistatė. Ta knyga, patalpinta tokiose

Dabar, greta anų darbų, tu- vietose, neš tiesioginę moralinę 
rim pasirūpinti kuogreičiausia naudą musų nuskriaustai šaliai 
išleisti tą minimą p. A. Simučio ir tautai.
veikalą, “The Economic Re
construction of Lithuania”.

Dėl Lietuvos tragedijos kai skirti po penkinę ar daugau šio 
kas paklaus: kokia dabar nau
da mums iš knygų apie Lietuvą, 
kada Lietuvos jau nėra...

Pirmiausia, mes patys turim 
nugalėti savyje tą keistą mintį 
buk Lietuvos jau “nėra”. Lietu
va buvo, yra ir bus, jos niekas ri 
nuo Baltijos pakraščio, iš Ne
muno, Šešupės, Vilijos ir kitų 
Lietuvos upių glėbio neišplėš ir 
neiškeis niekur kitur. Tebėra 
ir žmonės, tik svetimo gaivalo 
prislėgti.

Svetimų pavergta musų tauta 
— ir laikinai, kaip pasakė net 
Amerikos prezidentas, — tai 
tiesa. Bet jos toks likimas nė
ra amžinas, ir musų visų pareiga 
yra dirbti visokiais budais ją iš
laisvinti.
KNYGA TARNAUS PROPA- i 

GANDA UŽ MUS.

Tarp tų būdų yra dar didesnis i , _ . . .
reikalas skleisti pasaulyje kito- JIJms “reikėtų rūpinta ir trug-

veikalo išleidimui.
Knyga bus didelė, išsami ir 

naudinga. Pavienės prenumera
tos knygai yra $2. Susidėję keli 
draugai po $2 pasiuskit savo 
užsakymus tai knygai jos auto
riui, šiuo antrašu:

A. Simutis, 41 W. 82nd St. 
New York, N. Y.

Prisidėdami prie šio veikalo 
išleidimo greitu laku, atliksim 
savo tautai didelį darbą.

Amerikos Liet. Ekonominio 
Centro Valdyba.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Noriu Tamstoms išreikšti sa

vo padėką už visus metus rūpes
tingą man siuntinėjimą “Darbi
ninko.” Siunčiu drauge $40 už 
ateinančius 1.941 metus, kad

dyti savo darbą, ir prašau taip 
prisiųsti man

mis kalbomis literatūrą apie
Lietuvą, literatūrą įrodančią PaL jei leisite, 
musų tautos kilnumą, musų ša- kalendorių, kuris būtų dvasiško 
lies stiprumą, musų žmonių mo
kėjimą gyventi ir savo ekonomi
nio gyvenimo pakelti sugebėji
mu įrodyti kitoms tautoms ir 
šalims kodėl mes kaipo tauta 
verti laisvo, savistovio gyveni
mo, kodėl kiti, galingesni, pri-i 

.valo mus užtarti. į
Kaip ąi kas mus užtars, jeigu į

nieko nežinos apie musų gyveni- ■
mą ir nuopelnus?

Taigi, šis veikalas, “The Eco
nomic Reconstruction of Lith- 
uana” kalba apie Lietuvos atli-

<
BROCKTON, MASSrv

CAROLINE — BECKER CO.

J

HATHAWAY BAKING COMPANY
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Parts For All Cars

N A S H — Service

Parts

FORD PARTS & SERVICE
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DARBINiygAS

Vedybinio Gyvenimo Sukaktį

gili
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- - K
I 1 1 '

I
• 1'

Herrod Avė., Brockton, Tel. 2127

Brockton, Mass.

KEITH OIL CORPORATION

Gasoline-Fuel Oils—Range Oil—Lubricants— 
Oil Burner Service—Distributors of 

Quiet May Oil Burners
74 Plain St., Brockton, Mass. Tel. 5675

STEINGELS DELICATESSEN STORE

Avon & Brockton, Mass.

STANDARD AUTO GEAR CO.

HOOKER BROS.

Ice Cream — Wholesale and Retail
Holbrook, Mass.

Miliam J.
GRABORIUS

Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St,
PROVIDENCE. R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

*

■
P.1N

turinio.
,Taip pat ačiū jums, kad gina

te visuomet darbininkų reikalus 
ir apsaugojate mus nuo komu
nizmo nagų. Jūsų šaukimas 
žmonių prie Dievo tai labai gra
žus ir kilnus darbas, ir, norint 
tai pilnai pasiekti, reikia visų 
pirma supažindinti šeimas Kris
taus mokslu ir juos stiprinti 
dvasioje.

Mūsų apylinkėje “Darbinin
kas” skaitomas su pamėgimu, ir 
perskaitę dalinamės mintimis. 
Gaila, kad daugelyje šeimų šių 

i gerų laikraščių nematyti, pas 
daugelį viešpatauja įvairios rū
šies magazinai, daugumoje blo
go turinio. Gaila, bet taip yra.

Stenkimės nors mes apašta
lauti savųjų tatpe, ypač globo
kime savo jaunimą ir mokykime 
jį lietuvių kalbos bei papročių.

J. Raudonaitis.

PRANAS IR PETRONĖLĖ (LEBIKAITĖ) GERULSKIAI IR ŠEIMA,
Įžymūs biznieriai, LDS. ilgamečiai nariai ir dideli “Darbininko” prieteliai ir 
rėmėjai, gyvenant., Grafton Avė., Islington, Mass., spalių 27 d., minėjo vedybi
nio gyvenimo 20 met. sukaktį. Sukakties proga, p. Gerulskienės sesutė O. Tilė- 
nienė, tą dieną surengė jiems surprizą — iškilmingą bankietą, Šv. Petro par. 
salėje, 7-tos gat. So. Bostone, kuriame dalyvavo virš 300 svečių bei viešnių. Ten 
“jaunavedžiams” buvo sudėta daug sveikinimų, linkėjimų ir dovanų.

P-nas Pranas Gerulsksis atvyko į šią šalį 1910m., o Petronėlė Lebikaitė- 
Gerulskienė 1912 m. Vedė 1920 m. P-nas Gerulskis, atvykęs iš Lietuvos, turėjo 
sunkiai dirbti, kad susitaupius keletą centų ateičiai.P-nas Gerulskis pamatė, 
kad iš mažos algelės sunku bus verstis, tai jis įsigijo valgomųjų daiktų krautu
vę 1915 m., kurią sėkmingai vedė per keletą metų.Dabar jau 17 metų kaip jis 
yra toniko biznyje. Jo įstaiga vadinasi —MYOPIA CLUB BEVERAGE Co., 
Grafton Avė., Islington, Mass. Telefonas: Dedhaml304-W.

P-nas Pr. Gerulskis išdirba įvairių - įvairiausių nesvaiginamų gėrimų toni 
ką, kuris yra pripažįstamas vienas geriausių. Jis pristato toniką įvairioms 
krautuvėms, piknikams, parems ir tt.

Pp. Gerulskiai augina tris sūnus: Praną, Antaną ir Fredriką. Linkime pp. 
Gerulskiams ilgiausių metų. Rap.

Klausimai Ir Atsakymai
Sugrąžinimas Pilietybes

WEST HANOVER, MASS.

k
•jj 389 Warren Avė. Tel. 3734 Brockton J
y ' A

McGLINCHEY & RUSSELL, Ine.

Funeral Home Available To All

1! 
i! 
i! 
i!

Brockton 254

I NATIONAL FIREVVORKS, INC.

West Hanover, Mass.
C

SOUTHBRIDGE, MASS.

1<

6

SOUTHBRIDGE FINISHING 
COMPANY

SOUTHBRIDGE, MASS.

Finishers, Bleachers and Mercerizers

of Cotton Piece Goods

8
Also

Dyeing and Printing

i i! 
£ 
it Ž 
n 
i! 
i!

i!

i! 
i I 
i!

Klausimas — Naturali- 
zavimu tapau Jung. Vals
tybių pilietė, bet pilietybę 
pamečiau 1921 m., kai iš
tekėjau, nes tuo laiku ma
no vyras buvo ateivis. Nu
vykau į Natūralizacijos 
raštinę su liudininkais ir 
padaviau prašymą dėl su
grąžinimo mano ameriko
niškos pilietybės, bet lig 
šiol manęs nešaukė į teis
mą ir ištikimumą šiai ša
liai neprisieikau. Ar aš 
skaitoma ateivė, ir ar tu
riu užsiregistruoti sulig 
Ateivių Registravimo Į- 
statymu ?

Atsakymas—Taip. Tam
sta privalai vėl būti priim-

ta kaipo Amerikos pilietė 
ir prisiekti ištikimumą 
Jung. Valstybėms. Jeigu 
tas visas neįvyksta prieš 
gruodžio 26 d., 1940 m., 
turėsi registruotis kaipo 
ateivė.

Nepamena Nei Laivo Vardo 
Nei Atvažiavimo Dienos

Atvykau į

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

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

275 Main St, Webster, Mase.

Klausimas
Jung. Valstybes 1913 m. 
Jokių informacijų arba ži
nių apie atvažiavimą netu
riu. Nepamenu iš kur išva
žiavau tik žinau, kad atva
žiavau į New Yorką. Ar 
Common Council for A- 
merican Unity gali peržiū
rėti imigracijos rekordus 
ir man pranešti, kada aš 
atvažiavau? Man tos in
formacijos reikalingos iš
gavimui pirmų popierų.

Atsakymas
jame, bet šita organizaci
ja negali pristatyti tams
tai prašomų informacijų. 
Tos informacijos randasi 
kur nors imigracijos re
korduose, bet turime atsi-

minti, jog imigracijos re
kordai laikomi konfiden
cialiai ir tik valdžios dar
bininkams prieinami. Ka
dangi Common Council 
for American Unity (bu
vusi Foreign Language 
Information Service) nėra 
valdžios įstaiga ji negali 
prieiti prie imigracijos re
kordų ir šiuo būdu tams
tai pristatyti tas informa
cijas. Antra, 1,197,892 imi
grantai atvyko j Jung. 
Valstybes 1913 m. ir 892, 
653 iš tų atvyko j New 
Yorką. Kadangi tamsta 
mums nepristatei kuopil- 
niausių informacijų, imtų 
savaites laiko sužinoti var
dus visų laivų, kurie tam
stos paduotų laiku išplau
kė iš Europos į New Yor
ką.

ji

KENNEDY’S CLOTHING CO į t
ii 
i! 
i! 
j;

134 Main St., Brockton, Mass. !■
7 . 
;>

WOMEN’S APPAREL

Gailestau-

Patariame tamstai pra
šyti užsiregistravimo cer- 
tifikatą (paskaityk viršui 
paduotą straipsnį). Gavęs 
tokį certifikatą galėsi išsi
imti pirmas popieras be 
jokios bėdos.

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

,4

‘^^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£  ̂į
ADAMS MOVING COMPANY j i
Packing, Crating and Storage ! ■

Brockton, Mass. Tel. 953 i į

EDGARS
DEPARTMENT STORE

195 Main St., Brockton, Mass.

MARLBORO, MASS.
•'

i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! A

; j DIAMOND OIL COMPANY j
<! For Clean, Clear and Dependable Range & Fuel Oil j 
i! Call Marlboro 1480 ! ■

299 Maple Street Marlboro, Mass. _ !;

MARLBORO COAL COMPANY

Dealers in — Blue Coal—Range & Fuel Oils 
For better, more economical solution to your 

Heating Problem call

______________________________
i ’ 
i! 
i! 
i!

i!
~ M.Marlboro 372—373 191-BMainSt. Marlboro. i

f r . ■
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[vietines žinios
PRAKALBOS LIETUVAI 

GELBSTI.
f __________ i

Gruodžio 13 d., vakare, po ; 
šventai valandai, bažnytinėje sa- I 
Įėję, West Fifth St., įvyko pra
kalbos apie pavergtą Lietuvą ir 
jai gelbėti, Federacijos skyriaus 
vadovybėje. Žmonių susirinko 
apipilnė salė. Svarbiuoju kalbė
toju buvo, neseniai iš Lietuvos 
atvykęs, adv. Stasys Gabaliaus- 
kas. Prakalbas pradėjo Federa
cijos skyriaus pirmininkas adv. 
Antanas Jankauskas. Trumpai 
kalbėjo kun. Dr. K. Urbanavi
čius ir kun. Pr. Virmauskis.

Adv. S. Gabaliauskas vaiz
džiai kalbėjo apie tą visą, ką jis 
matė, ką jis girdėjo ir ką jis pa
tyrė Lietuvoje — ypač žiaurios, 
klastingos okupacijos metu. Jis 
kalbėjo labai nuoširdžiai, nesi- 
karščiuodamas, sklandžiai, nuo
sekliai, įdomiai ir įtikinančiai. 
Jis turi kalbėjimo ypatingą ta
lentą. ,

Gerb. svečias kalbėjo iš dvie
jų atvejų. Iškalbėjęs valandą ir 
bertainį, padarė trumputę per
trauką. Tuomet padaryta rink
liava Lietuvai Gelbėti Fondui. 
Surinkta $83.40. Po to, jis dar 
pakalbėjo pusvalandį.

Žmonės prakalbų taip atydžiai 
ir su pasitenkinimu klausėsi, 
kad, joms pasibaigus, nieks ne
pakėlė klausimo. Viskas buvo 
kuoaiškiausiai visiems. Daugiau 
tokių prakalbų.

Po prakalbų dar daug žmonių 
įsirašė Lietuvai Gelbėti Fondo 
nariais.

Iš viso tą vakarą tapo Lietu
vai Gelbėti Fondo nariais šie as
menys, aukuodami po $1.00:

Petras Kleponis, Karolyna 
Čiurlionienė, Romaldas Janku- 
navičius, Ona Diksienė, Agota 
Švedienė, Jadvyga Virbickienė, 
Zofija šiškienė, Petras Šnaras, 
Petronėlė Kasmauskienė, Juozas 
Stankevičius, Kazimieras Ma
jauskas, Julė Kalendrienė, Juze- 
fina Steckienė, Karolina Šejef- 
kienė, Marijona Plekavičienė, 
Konstancija Diršienė, Marijona 
Naujokienė, Domininkas Bučys, 
Katrė Liaudanskaitė, Ieva Jan
kauskienė, Marijona Šidlauskie
nė, Dr. Pranas Galinis, Grasilda 
Martinkienė, Vincas Brazaus
kas, Antanas Šaparnis, Marijona 
Kilmoniutė.

Po du doleriu:
Karolis Jankunavičius, Kons

tancija Griciunienė, Amelija Ple
kavičienė, Muz. R. Juška, Mor
ta Krauneiienė, Amelija Raulu- 
šienė.

Po tris dolerius:
Kun. Albertas Abračinskas.
Po penkis:
Kun. Dr. K. Urbanavičius;
Po dešimts:
Kun. Pranas Virmauskis, N.N. 
Smulkių surinkta $17.40. Viso 

surinkta $83.40.

ŽINUTES
ŽINUTES

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A.LKapoaus

517 E. Broadway,
8o. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2860
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
8eredomls nuo 9 iki 12 vaL dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vaL vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną 

(pagal sutarti)

Tol. TROwbrMge 6330.

John RepsHs, H. B.
(REPSYSJ

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARO STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq.,

Oflao Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

(VAIRŪS SKELBIMAI

Cambridge, Mas.
CAMBRKE, MASS.

UJ duona turi sėlenų ir grūdų 
iš kurių ji daroma, o tos 
sėlenas suteikia mineralų 
ir virškinančios medžia
gos.

“Mano vyras nevalgo špi- 
nakų, bet mėgsta kručkus, 
aš kručkus negaliu valgy
ti”. “Jonukas pieną mėgs
ta, Mariutė visai negeria”, 
kiek motinų girdėjome 
taip kalbant? Beveik visa
da yra kad vienas iš na
miškių nemėgsta sviesto. 
Geriausia apsieit, tai nesa- 
kyt, kad tas ar tas nepa- 

I tinka. Šeimininkė tegul 
ruošia kas reikalinga ir 
namiškiai tegul valgo kas 

Duona buvo priprastu yra paduota. Bet kaip tas 
valgiu per daugiau laiko galima daryti? Tiktai pa-

suaugusio. Duok valgiui 
mažiausia vieną vaisių, dvi 
virtas daržoves (apart 
bulvių ir kornų) ir vieną 
nevirtą daržovę per dieną. 
Duok rupią duoną ir cielų 
grūdų valgius — arba su- Į 
maišyk su sėlenomis ir

b&liauskas. Prasidėjus prakal
boms kleb. Pr. Juškaitis su 
džiaugsmu pareiškė, kad sykiu 

Gruodžio 1, mirė Pranas Buk-!su P* S* G*baiiausku atvyko iš 
nis, gyv. Arlingtone, 63 Mass. i1^^06 ^vęs “XX amžiaus” 
Avė. Palaidotas gruodžio 5 d. su redaktorius kun. Juozas Pruns- 
bažnyčios apeigomis, iš Nekalto Prakalboms vadovavo kleb. 
Prasidėjimo bažnyčios, šv. My- Juškaitis ir jis labai gražiai 
kolo kapuose. Paliko savo žmoną Palikai perstatė kalbėtojus, 
ir sūnų virš 20 metų amžiaus. į Pirmiausiai kalbėjo XX am

žiaus” redaktorius kun. Juozas 
Prunskis. Jis kalbėjo tik apie 
Lietuvos pabėgėlių vargingą pa
dėtį ir labai smulkiai išdėstė jų 
būklę. Išklausius jo kalbos, vi
siems klausytojams įsmigo šir- 
dyn, kad mūsų broliams pabėgė
liams yra labai greitai reikalin
ga materijalė pagelbą. Toliau 
kalbėjo, adv. p. Stasys Gabaliau
skas. Jis kalbėjo apie dabartinį 
Lietuvos gyvenimą, kokiu būdu 
buvo okupuota Lietuva, kokias 
juodas sutartis rusai davė Lie
tuvai, kurias tuoj sulaužė, ir 
vietoj žadėtos laimės skurdą ir 
vergijos pančius užtraukė ant 
Lietuvos gyventojų. Klausant jo 
kalbos, nevienam ašaros pasiro
dė akyse ir šaltas šiurpas krėtė 
pečius. Matyt, kad komunistai 
savo barbariškumu jau toli pra
lenkė Julių Cezarį.

MIRĖ

KRIKŠTAS
Gruodžio 8, klebonas pakrikš

tijo Dr. L. ir Anelės (Nemeiksy- 
tės) Plekavičfų dukrelę vardu 
Louise Phyllis. Krikšto tėvai bu
vo Jonas Nemeikštis ir Pranciš
ka Plekavičiutė. Dr. L. Plekavi- 
čius yra optometristas.

Buvęs.

PRAKALBOS APIE LIETUVĄ

Ketvirtadienio vakare, gruo
džio 12 d., Cambridge Lietuvių 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
svetainėje, įvyko prakalbos apie 
pavergtą Lietuvą ir Lietuvos pa
bėgėlius. Iš anksto buvo skelb
ta, kad kalbės ką tik iš Lietu
vos atvykęs, adv. p. Stasys Ga-

Rap.

Jo Eminencijos kardinolo O’- 
Conneli įsakymu prasidės Novė- 
na prie Kūdikėlio Jėzaus pasau
liui taikos prašymui, šv. Petro 
parapijos bažnyčioje, gruodžio 
17 d., 7:30 v. v. Novėnos pa
maldos bus laikomos kiekvieną 
vakarą. Baigsis kūčių vakare 
7:30 valandą.

Gruodžio 15 d., tapo pakrikš
tyta Aleksandria-Patricija Juo
zapo ir Anelės (Kabalinskaitės) 
Čižių (Chase). Kūmai buvo Ste
pas Kabalinskas ir Mikalina 
Krolienė.

Tuom pat laiku tapo pakrikš
tyta duktė Simono-Onos (Jaku
bauskaitės ) Aliukonių, vardu

Per šv. Kalėdas šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišios bus 
laikomos šiomis valandomis: vi
durnaktį 6, 7, 8, 9, 10 ir 11. Pa
skutinės šv. Mišios įvyks 
klieriku asiste.

AR JAUČIATĖS NUVARĄ 
-BE VIKRUMO?

Skauda galvą — išpūtę viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ait-Į 
rūmas, imkite FEEN-A-MINT. Ta 
malonaus skonio liuosuojanti kram
toma guma švelniai bet tikrai liuo- 
suoja vidurius. Imkit einant gult. Ry
te jausite tikrą palengvinimą ir at
gausi! vikrumą, jaunų ir senų mili
jonai naudojasi nebrangiu FEEN-A- 
MINT. Jis tinka ir jūsų šeimai. Nu
sipirkt FEEN-A-MINT šiandien!

Dayton, Ohio. Apie p. Joną bu
vo ir pereitais metais panašių 
žinių, bet pasirodė, kad pagrei
tintos. Tikimės, kad šios žinios 
apie susižiedavimą yra tikros. 
Todėl sveikiname p. Joną Varną 
ir jo mylimąją. Laukiame jung
tuvių. Rap.

Gruodžio 15 d., tapo pakrikš
tyta Katrė Aleksandra duktė 
Juozo ir Mortos (Kybartartės) 

j Intų. Kūmai buvo Petras ir Zo
fija Rodžiai.

Tą dieną kun. Dr. K. Urbana
vičius dalyvavo Tėvų Marijonų 
Rėmėjų ir Blaivininkų parengi
me dėl vargdienių Seselių, ir 
Norwoodo parapijos vakarienėj.

Kun. Pr. Virmauskis buvo iš
važiavęs į 40 valandų atlaidus, 
Providence, R. I.

MOODSTOCK
T Y P E W R I T E R S

Woodstock Typewriter 
Company 

Chamber of Commerce Bldg.
80 Federal St., Boston, Mass.

LIBerty 6907-08 "

Sveikatos Patarimai
• ————

Kaipo vaistas nuo šalčio, 
mažai kas yra geresnio 
kaip lemono skystimas ir 
cukrus. Mažai tų perų, ku
rie daugiausia mus vargi
na, gali išsilaikyti prieš 
lemono sultį. Jeigu po bu
vimo dulkėtoj gatvėj, ar
ba su nešvariais žmonė- grūdais. Vienas kiaušinis 
mis kokių tarpe kartais at- priduos dešimtą dalį gele- 
siduriam, parėję atsipiau- žies kasdien reikalingos 
tume šmotuką lemono, iš- kiekvienam taigi duok 
trintume juo burną, ir iš- kiaušinius įvairiais 1 
plautume gerklę su lemo- dais, vienus ir sudarytus į 
no sultimis, daug negero- kiaušinienes ir kitaip, 
vių, kurios mus užpuola, 
būtų prašalintos. Namuo- 
se visada laikyti nors pusę negu jsįvaizdinam. jį buvo renkant tam tikrus val- 
tuzino lemonų greitam rei- ir bus gyvenimo ^į Svei- gius ir tinkamai juos pri- 
RalUL 'katos reikmenis. Vienok, rengiant, kad būtų skanūs

Žmonės kartais įgauna nerauginta duona dar vis įr sveiki, 
paprotį eit pas gydytoją tebevartojama iki tam tik- • 

.................................... ro laipsnio. Mes perėjom 
per daugybę laipsnių ir Į 
mūsų duona paliko leng
vesnė ir baltesnė. Nors 
lengvesnė geriau virškina-j 
si, bet abejotina ar baltu-1 
mas yra geras atsiekimas 
ir dėl sveikatos priežasčių 
žmones raginami grįžti 
prie juodesnės duonos. 
Priežastis to, kad juoda

Prakalbose dalyvavo ir kun. 
Jonas Švagždys, bet pakviestas 
kalbėti atsiprašė, pareikšda
mas esąs labai iš kelionės su
vargęs. Pabėgėlių šelpimui au
kavo šie asmens: po $1.00 kleb.
---------------------------,-------- .----------

LDS Naujos Anglijos Apskričio 
Pusmetinis Suvažiavimas

arba šaukt gydytoją gydy
mui tokio apsireiškimo, 
kurį galima aplenkt kaip 
ta patarlė sako — uncija 
apsisaugojimo. Jei valgy- 
sit kasdien tinkamą mais
tą, retai jums reikės gydy
tojo gydymui vidurių ligų. 
Sekantis patarimas gali 
pagelbėt jums pasirinkt 
gerai reguliuotą maistą 
užlaikymui vidurių geroj 
padėtyj. Kasdien reikia iš- 
naudot kvortą pieno ant 
vaiko ir po puskvortę ant

Pietų Amerikoje Kelionės 
Įspūdžiai

i

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Plumeris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove A F u mace Repairs 
Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kay)
322 Dorchester St.

Šou. 0346

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. salėje, St. George St, Norvvood, Mass. į- 
vyks LDS pusmetinis suvažiavimas. Prašome visų 
kuopų atsiųsti atstovus šiame suvažiavime dalyvauti. 

Kun. P. J. Juškaitis, Dvasios Vadas, 
Antanas Zaveckas, pirmininkas, 
Tomas Versiackas, raštininkas.

Pr. Juškaitis. P. Janiūnas, A. 
Daukantas. A. Vinėiūnas. M. 
Mockevičienė, Jakavičienė, B. 
Jakutis, M. Norbutas ir O. Yvaš- 
kienė. Aukavo ir smulkesnėmis 
aukomis. Iš viso suaukota $14.- 
50c. Klebonas pažadėjo atkarto
ti šias prakalbas sausio mėnesį, 
nes šios prakalbos yra įdomios 
kiekvienam išgirsti. A. D.

Parašė Kun. J. Paškauskas. 
Knygutė labai įdomi ir verta 
kiekvienam įsigyti. Kaina tik 
25c. Užsakymus siųskite: “Dar
bininkas”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

I

f

South Boston Gange
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadway So. Boston, Mass.

MEDUS Juozas M. Diiis

Teodora. Kūmai buvo Juozas 
Aliukonis ir Ona Gėdaitytė.

Gruodžio 22 d. 3 v. p. p., baž
nytinėje salėje, W. 5th St. įvyks 
Marijos Vaikelių Draugijos me
tinis parengimas. Bus suvaidin
tas veikalas, duodamos aukos ir 
rodomi judami paveikslai. Visi 
kviečiami dalyvauti.

ADV. SHALLNA GRĮŽO IŠ 
WASHINGTONO.

Pereitą savaitę adv. A. O. 
Shallna. Lietuvos konsulas, bu
vo išvykęs į Washington, D. C. 
klientų reikalais Teisingumo 
departmepte. Grįžo į savo konto
rą pirmadienio rytą. Rap.

“BIRD’S EYE”
Jūsų raporteris sužinojo, kad 

Padėkos dienoje susižiedavęs p. 
Jonas Varnas su p. Alena iš

Juozas Kasinskas

^MEMBE?

OI* POLHI
“The purpose oi the Association skali 
be to help preserve the ideals and 
traditions of oer eountry. the l'eited 
Statės of America, to revere its laws 
and inspire edters te respect and obey 
thenu and in all vvays te aid in mokine 
this country greater and bettef”

Ine.
Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmoainai dėl visokių reikalų.

I
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Pristatom geriausi toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir 

visokiems Parengimams. 
Kabos pritinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Ave„ Islington, Mass. TeL Dedham 1304-1
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R
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Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas.! 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. į 

366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Laikrodininkas
Parduodu {vairiausios rūMes auk

sinius Ir sidabrinius daiktu*.

L

PASIPUOŠKITE
KALĖDŲ ŠVENTĖMS

Mūsų naujos metodos kirpimas — 
“Hairline Cut” yra labai lengva 
palaikyti gražų plaukų stovį. Mes 
nukerpame, sugarbeniojame ir pri
taikome tinkamą veidui. Tik pa
bruk plaukus šukomis ir sugarbe- 
niavimas ateis į riaturalę vietą — 
kaip turi būti.

Dėl Kalėdų Speciales Kainos
New Ray Gold Stamp Permanent Wave reguliarė kaina $8.50

Dabar.................  $5.00

Dabar
$5.00 
$3.50 

Shampoo, Finger Wave ir Manicure ......................................................... $1.00
Garbeniavimai — Permanents ......... nuo $2.95 iki $10.00

Pas mus nereikia laukti — dirba 7 patyrusios 
plaukų garbeniuotojos

Sutaupysi Pinigų
pirkdama Caspers economical Beauty Shop knygelę 

Knygutės vertė — 

$5.00 parsiduoda 
už $4.00

Bile kokį plaukų garbeniavimo 
darbo $5.00 vertės atliksime 

už $4.00. Pasinaudok kuponais. 

$12.50 už $10.00 
$12.50 vertės grožio kultūros 

vertės atliksime už $10.
širdingai laukiame Jūs atsilankant.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKA8) 

Septyniais būdais stogų dengftjaa.
Sodewall, Stut Metai Work 

Namus Modernizuoja. Mokestis su 
8—6—9—12 mėnesių išsimokėjimu

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso Ir stato kaminus 

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavlinai ir patarimai dykai

GRABORIAI

Creme Oil Permanent Wave reguliarė kaina ......

Casper's Beauty Salon,
83 L Street-So. Boston,Mass.

S.BarasevidKk'SūHB
SENIAUSIAS MOS VALSTYBR8 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
•AL8AMUOTOJA8
Turi Notaro Teima

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 8OU Boston 2590

Gyvėsi, vieta: 838 Dorchester Ava. 
TeL COLumbia 3537.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston. Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Nakų 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

» « 1
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HARTFORD. CONN.

Sekantiems metams šv. Tre
jybės parapijos sodai ietės išrin
ko naują valdybą, kurią sudaro 
šios narės: pirmininkė — Ona 
Manikaite, vice-pirmininkė — 
Ona Jotautaitė, raštininkė
na Brundzaitė ir iždininkė Mari
ja Madeksaitė.

O-

kyklos benas, vadovaujant Wild- 
er Gobdale, ir pasidarbavus 
Moterų Auxiliary, nuvyko į Ne- 
tfington Soldier’s Home ir palin
ksmino sergančius kareivius. 
Mayoras Bannon išgyrė ypatin
gais žodžiais mūsų mokyklos 
(Švč. Trejybės) beną. Jisai sa
kė, kad beveik kas savaitė bū
na programai kareiviams, bet 
iš visų mūsų benas gražiausiai 

i pasižymėjo. Valio, mūsų mokyk
los Penui! Ypatingai jie gražiai

CONVENIENCE 
and EASE . . .

They re sure
to please!

Atskirų pareigų pirmininkė
mis išrinktos sekančios: Spau
dos — Anastazija Buges, dra
mos — Pranciška Ambrozaitė, 
katalikiškosios literatūros — A- 
delė Kementaitė, ligonių ir slau
gymo — Ona Casman, apgarsi
nimų — Juozefina Macuska, so
cialių reikalų — Ona Jotautaitė.

l?1?ir keltaSuvių M m? 

sų mokyklos vardą. Taipgi rei- 
' kia pagirti Moterų Auxiliary, 

kurios rūpinasi ligoniais ir Lt.

klausomybės šventę Vasario 16. 
Nors Lietuva yra po Rusiją, bet 
lietuviai nepasiduoda rusams. 
Jie moka kentėti ir džiaugtis, ne
nusiminti. Amerika pripažįsta 
Lietuvą laisvą, pripažįsta jos 
atstovus ir konsulus, tai kodėl 
mums lietuviams nejausti tą pa
čią laisvę ir dvasią kaip Ameri
kos valdžia. Lietuvos laisvė nė
ra atimta, tiktai laikinai už
gniaužta. Tai galime Amerikoje 
džiaugtis dar Lietuvos Laisvės 
Švente vasario 16.

KLAUSIMAS: Kur galima už

Taip mažai daug pirkti?

sekmadienį, gruodžio 8 d., 3 vai. | 
šv. Trejybės parap. bažnyčioje.

Vakare 7 vai. parapijos salėje, 
Sodaiietės vaidino 2 aktų kome
diją “Sumani Teta.” Pagrindinę 
rolę vaidino Anne Casman. Ki
tos vaidintojos buvo p-lė J. Ma- 
lytė, Sof. Kodytė, Gert. Levins- 
kaitė, W. Ambrozaitė, Anast. 
Buges, Doroteja ir Irena Jan
kauskaitė. “Jums lengva juok
tis” buvo suruošta panelės O- 
nos Manikaitės. Be to grupė 
mergaičių sudainavo keletą dai
nelių. Anastazija Buges.

NAUJA VYČIŲ VALDYBA
Pirmininkas — Edvardas Ka- 

smonaitis, vice-pirm. — Edvar
das Spalis, kasininkas — Ed
vardas Mašiotas 
dai), raštininkas
Staniulis, finansų raštininkas — 
Adelė Mainikaitė. Sveikiname 
naują valdybą ir linkime smar
kiai veikti Dievui bei Tautai.

(visi Edvar-
— Antanas

Kalėdos Hartforde, tur būt, 
bus linksmos ir gražios. Žmonės 
dideliais būriais pirkinėją, dva
sia pakili. Linkime visiems ir vi
soms linksmų Kalėdų švenčių. 
Taipgi reikia pridėti ir laimingų 
Naujų Metų linkėjimus.

sime ilgai, ilgai l 
džiaugtis lietuviška daina įr mu-J 
zika.

Parapijos gildąs rengiasi vėl 
per Kalėdas aplankyti ir sura
minti parapijos sergančius ir, 
mažiau už kitus laimingus. Tai’ 
daro kasmet ir šįmet mano ko
kias dešimt šeimynų suraminti 
ir palinksminti. Valdyba: A. 
Šeigienė, Felicija Rucevičienė ir 
Grace Danevičienė.

Norime padėkoti Broliukui 
Jonui (La Salette) kongregaci
jos, kuris su kunigu Cibulskiu 
rėmė mūsų bazarą, paskolinda
mi reikalingus elektros dalykus, 
lemputes, ir Lt. Broliukas Jonas 
labai pagarsėjo savo gera duos- 
nia širdimi, o ypatingai savo 
sumaniu darbštumu. Jeigu nori 
jis mechanikas, pirmos rūšies e- 
lektrikininkas ir t.t., gabus all 
around vyras ir nuolat prisiren- 

Ačiū

Hartforde, .įjfefc. z

Seasons Greetings

Main St., Athol, Mass.
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ATSAKYMAS: Edison Shops!

ŠIOS ELEGANTIŠKOS LEMPOS 
ATNEŠ KALĖDŲ DŽIAUGSMĄ 

Tėvas. motina, brolis ir sesuo, 
kiekvienas iš jų pilniausiai bus pa
tenkintas tokia puikia dovana, čia 
yra didelis jų pasirinkimas, kaip 
stalinių, taip ir studentams lempų, 
štai sugestija—padaryk surpriza 
šeimai, nupirk kambariams lempų, 
kad ŠVIESTŲ ILGUOSE VAKA
RUOSE.

STALINĖS LEMPOS 

$2.95
ir aukščiau

GRINDINĖS LEMPOS

$5.95
ir aukščiau

n
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BAZARAS PRAĖJO.
i Bazaras šįmet buvo mokyklos 
salėje lapkričio 23, 27 ir 30 die
nomis. Liko kiek gražaus pelno 
parapijai. Prelatas klebonas 
Ambotas ir komisija nori padė
koti visiems ir visoms, kurie 
aukavo, darbavosi, atsilankė ir 
kokiu norits būdu rėmė bazarą.

Grožis ir tikrumas eina ranka-ran- 
k<>n turint GENERAL ELECTRIC 
ŽADINAMĄ LAIKRODI- šis ele
gantiškas modelis yra tikras pa
puošalas kambariui. Taip, jo kaina 

tik $4.95
PIRK ANKSTI — 

IŠSIŲSK ANKSTI

Edison 
Shops

AND ELECTRICAL DEALERS
BOSTON IOISON COMPANY

★______________________ *

MARIJOS VAIKELIŲ 
VAKARAS.

Gruodžio 2 d., Nekalto Prasi
dėjimo šventėje, vietinė Marijos 
Vaikelių Sodalicijos kuopa turė
jo bažnyčioje gražias savo nau
jos valdybos instalacijos iškil
mes. Senoji valdyba pasitraukė 
po gražaus metų darbo. Ona Ma- 
nikaitė yra nauja pirmininkė. 

.Vakare, salėje, vadovaujant Se
sutei Leonai, jos suvaidino du 
gražiu pamokinančiu teatralių. 
Gražiai jos lietuviškai dainavo. 
Ypatingai pasižymėjo kaipo dai
nininkė, vaidila tai Juzė Mali- 
sauskaitė. Visos kitos irgi atsa
kančiai atliko roles. Keletą žo
džių pasakė atsilankę vietos ku
nigai. Leido radio, kurį laimėjo 
iLukaitė.

Prelatas Ambotas buvo išvy
kęs Chicagon, dalyvavo a. a. ku
nigo Vaičiūno laidotuvėse.

Taipgi mūsų gerbiamas ir my
limas klebonas prelatas išvyko į 
Norwich į šventos Marijos Pa
rapiją, kur buvo 35 metų sukak
tuvių iškilmės. Kaipo pirmas 
klebonas ir organizatorius jisai 
buvo kviečiamas sumą laikyti ir 
salėje vėliau prakalbą sakyti.

Mūsų basket ballininkai prak
tikuojasi ir netrukus pasirodys, 
nes tikime jie bus čempijonai. 
Taipgi mergaičių ratelis nepasi
duoda, bet praktikuojasi. Mūsų 
mokyklos High School mergai
tės jau žaidė du sykiu su Christ 
the King parapijos High School 
mergaitėmis (Bloomfield, Ct.) 
ir su St. Mary’s East Hartford. 
Vieną laimėjo, o kitą pralaimė
jo. Tai bent graži pradžia.

Jonas Malinauskas yra coach 
(vedėju) Hartfordo garsiojo 
Gem Savittis basketball koman
dos. Ten žaidžia Pranas Klimas 
ir Pranas Kazlauskas.

ŽINUTĖS.
Per Padėkavonės šventę mo-

vadovau- 
rengiasi 
Princess

H. J. Colney, H.D.
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius, Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

ir 
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale

1S KRANO IR BUTELIUOSE
Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 

reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį 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

Poquonock, Conn. jaunimas 
nenori pasiduoti tėvams. Susi-'gęs lietuviams pagelbėti, 
tvėrė naują draugiją (Švento 
Kazimiero Junior Society). Pir
mininkas — Bronius Grakaus
kas, vice-pirmininkas — Myko
las Plungė, raštininkė — Ona 
Kripas, kasininkas — Edvardas 
Kripas, finansų raštininkė—Ona 
Kripas, kasininkas — Edvardas 
Kripas, finansų rašt. — Marė 
Plungė ir patarėjas — Albertas 
Vilimaitis. Tai gražus Poquo- 
nock jaunimo gestas; linkime 
toliau gražiai veikti. Jau ta kuo
pa prisirašė prie Conn. Valsty
bės Jaunimo Federacijos arba 
CLC.

Tau, Broli Jonai!

KEARNY,H.J. 1

B ACHELDER’S 
Auto Station 

Gas — Oil — Tires 
358 Main St., Athol, Mass.

;i—

Mūsų vargonininkas važinėja 
su plotkelėBtis'pas Hartford ir 
apylinkės lietuvius.

Hartfordietė Ona Katkauskaitė 
pradėjo savo sezono operos dar
bą.

Nemažai mūsų lietuvių mote
rų dabar dirba prie tabako. 
Darbščios lietuvės nenori pasi
duoti vyrams nors gal ne rūko, 
bet ir netingi prie tabako dirbti.

Neseniai buvo gražios prieš 
Adventą vestuvės, tai Vinco Zig- 
mento ir Sadauskaitės. Rengiasi 
taip pat vestis šios lietuviškos 
katalikiškos poros: Gegeckaitė 
su Dobruku, Jonas Vilkas su A- 
dele Manikaite.

Adelė Manikaite tai buvo Ma-

Švenčiausios Trejybės par. 
bažnyčioje kalėdinė pamaldų 
tvarka bus tokia:

Laikomos 5 mišios vidunaktį, 
antros 8 valandą, trečios 9:30 
vai., ketvirtos 10:30 vai. ir pen
ktos 15 minučių iki 12 valandai. 
Pirmutines dvejas mišias laikys 
kun. Tarnas Poška iš Quebec 
Universiteto, Canada. Jis par- 
vyks pasiviešėti pas savuosius. 
Kitas trejas mišias laikys pats 
klebonas. Vargonininkas p. Bor- 
ke turi išmokinęs abu aprapijos 
chorus, kurie pasimainant gie
dos per visas mišias. Newarke 
niekad dar to nebuvo. Klebonas 
ragina visus parapijiečius, kad 
tą dieną kiekvienas išklausytų 
daugiausia mišių.

Novenos prie Panelės Šven
čiausios Nekalto Prasidėjimo, 
vedamos kun. J. Dambrausko, 
marijono, labai gerai pavyko, ir 
visi, kurie lankėsi bažnyčioje ne
galėjo atsigėrėti gražiais pa
mokslas. Buvo pastebėta, kad 
net atšalėliai pradėjo taisyti sa
vo gyvenimą. Netcarktietis.
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M. H. Fishman & Čo., Ine

Parapijos jaunimas, 
jant Wilder Goodale, 
statyti gražią opeertę 
Ida—garsiųjų Gilbert ir Sulli- 
van. Smarkiai praktikuojasi ir rijos Vaikelių’Sodalici jos smar- 
manoma, kad pradžioje vasario 
ją vaidins. Ji bus parapijos nau
dai. (By the way, dantistas 
Krikščiūnas, nemenkas pijanis- 
tas, aną vakarą akompanavo o- 
peretės praktikams).

Athol, Mass.

THE HOLLYVVOOD SHOPPEI

407 — 413 MAIN ST., ATHOL, MASS.

Athol Clothing Co
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DR. M. J. GROSSMAN, M. D.

ATHOL WHOLESALE

BEVERAGE ęO.

STAR BOWLING ALLEYS

Lietuvos Vyčių Newarko 29 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 9 d. Buvo išrink
ta nauja valdyba, kurią sudaro: 
pirmininkas — Petras Podgals- 
kis, vice-pirm.—Kazys Vaškas, 
prot. raštininkė — p-lė Loreta 
Nemanyti, iždininkas — Jonas 
Remeika, finansų sekretorius — 
p-lė Ona Barkauskaitė, maršal
ka — Juozas Grimalauskas ir 
Bernardas Kaminskas. Patikri
nimo komisijon išrinkta: Anta
nas Savickas, Eugenija Verbai- 
tė, p-lė Juozefina Demskus ir 
Juozas Montvidas. Koresponden
tu — Bernardas Kaminskas.

Susirinkime išrinkti delegatai 
į dvi-mėnesinį apskričio suva- 
ižavimą, kuris įvyks sausio 5 d., 
sekmadienį, Great Neck, N. Y.

Basket bąli rungtynės tarp 
Newark ir Great Neck įvyks 
tuojau po apskričio suvažiavi
mo, sausio 5 d.

Kuopa dėkoja ir sveikina vi
sus savo draugus ir apskričio 
kitas kuopas, kurios prisidėjo 
prie 25 metų jubiliejinių šokių, 
įvykusių lapkričio 30 d. Taip 
pat kuopa taria ačiū visoms 
kuopoms ir biznieriams už pa
galbą išleisti programo knygelę. 
Be to ačiū lietuvių Radio valan
dos vedėjui, New Jersey, ir 
“Darbininkui” už skelbiamas ži
neles. Pagaliau kuopa taria ačiū 
visiems, kurie prisidėjo prie mū
sų kuopos 25 m. jubiliejaus pa
minėjimo.

Kuopa sveikina taip pat visus 
savo draugus linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų proga ir linki vi
siems praleisti smagiausiai lai
ką.

Įpareigojimas naujos valdy
bos įvyks sausio 3 d.• - • *

ki veikėja bei pirmininkė. Jonas 
Vilkas dalyvauja lietuviškose 
programose, ypatingai vyčių ir 
vyrų kubo susirinkimuose bei 
parengimuose. Sveikiname ir 
linkime šioms būsimoms pore
lėms gražaus saulėto gyvenimo. 
Lai mūs jaunimas visur seka jų 
gražų pavyzdį su savaisiais lie
tuviais vestis ir katalikais. Šir
dis lengvesnė darosi kaip girdi 
užsakus tokių gražių katalikiškų 
porelių. Ar ne taip?

Serga šiomis dienomis Gumb- 
revičius, Jonas Smitkus, Petri- 
lienė, Antanas Makčinskas. Lin
kime visiems pasveikti, kad Ka
lėdų švenčių metu būtų pilnai 
sveiki.

Lietuvis Rimašauskas iš Po- 
ąuonock pagarsėjo kolegijoje.

Kas reikia pagirti?
Naują Švento Cecilijos choro 

valdybą, Albertą Vilimaitį.
Edvardąs Monciūnas nors ve

dęs, bet vis randa laiko daly
vauti chore ir prisidėti prie pa
statymo operetės.

Bazaro valdybos nariai dau
giausia darbavosi: Simonas 
Gaučas, Barolienė Balukyn, Pet- 
ratienė, Selienė, Jakaitytė ir 
daug kitų.

Jaunos lietuvaitės, vadovau
jant Justui Balsiui, gražiai mo
ka dainuoti ir giedoti. Hartfor
de jos ypatingai pasižymėjo. 
Dabar yra visa eilė jaunų, gerų 
dainininkių, kaip tai Juzė Mali- 
šauskaitė, Darata Jankauskaitė, 
Darata Vištortaitė, Ona Gau
bsite ir kitos. Atrodo, kad galė-

• • • <>;: /

Athol, Mass.504 Main StParapijos choras su jaunimu, 
vadovaujant vargonininkui Jus
tui Balsiui, statys Minstrel Show 
su šokiais parapijos naudai. Šį
met vajaus metai ir jaunimas 
nori darbuotis parapijos naudai. 
Gražus dalykas. Reikia viltis ir 
palinkėti, kad jaunimas darbuo

ti sis gražiai su savo muzikos va- 
! I dais ir istorijoj tos muzikos pro- 
' i gramos pasiliks pelningos ir pa- 
! Į sėkmingos.
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DR. I. P. MUZ2EY, D. M. D.
F. A. C. D.

Athol, Mass.

60 El!sworth St. 
Worcester, Mass.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

Telefonas 
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Neseniai buvo gražios prakal
bos ir graži meno programa, ku
rią rengė smarkus vietinis Lie
tuvos Gynimo Komitetas, vado
vaujant Viktorui Bryngai. Kal
bėjo žymūs iš Lietuvos svečiai 
—advokatas Stasys Gabaliaus- 
kas ir Vytautas Abraitis. Abie
jų kalbos labai patiko hartfor- 
diečiams ir ilgai, ilgai neužmirš. 
Choras gražiai padainavo, daly
vavo taip pat mokyklos benas. 
Advokatas Gabaliauskas ir Vy
tautas Abraitis gėrėjosi hartfor- 
diečių pasirodymu ir patriotiš
kumu. Surinkta ir kiek pinigų, 
kurie bus naudojami tautos gy
nimo ar šelpimo pabėgėlių rei
kalams. Gražus krikščioniškas 
darbas ir lietuviškas! Smarki 
valdyba daug reiškia! Jie dar 
rengiasi švęsti Lietuvos Nepri- K. V.

C’*

Men and Boys

*<* • '<-'s-

Clothing and Fumishings for

Ai*.
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DARBININKAS

iš tenai nusivedė jį į savo rįaį paklausė savo profeso- 
namus, ir jam suteikė^ pa- riaus. prieš išsiskiriant, 
sauliečių drabužius: rūdas senukas padavė kunigui 
kelnes, sulopytą paltą, pil-įGaileniui savo Kaune gy- 
ką skrybėlę. Jeigu kas ki- genančios sesers ir krikšto

Penktadienis, Gruodžio 20, 1940

Ant. Jurgelaitis 'se: kunigai galėjo laikyti 
VIATIKA KALĖDOSE

------------------- įtinai reikėjo kieliko— jį at- 
Nesulaikoma baimė vi- go peties: “Slėpkitės, Tėve.Įstotų paprasta stiklinė, o 

suomet užliedavo kunigo Jus ant vietos sudraskys. igventą Komuniją tikintieji 
Gailenio sielą, kada tik jis Eikš. Greitai.” Tas nema-;gajūjo išnešioti tiems, ku- 
slaptai aukodavo šventąją tomas geradarys pastūmė; rįe negalėjo dalyvauti mi- 

kunigą į šoninę gatvę, o į šiose. Jaunasis kunigas no-Auką. Jisai buvo vilnietis, 
bet jau kuris laikas slaps
tėsi Kauno mieste. Kiek
vieną kartą jis sustodavo 
minutėlei, abejodamas, ar 
tarti konsekracijos žo
džius, ar ne. Sustojęs klau- tas būtų pirmas pastebė- sūnaus adresus, 
sydavo, ar kas nepradės jęs kunigą Gailenį, tai ne
kopti laiptais į antrą aukš-Kūtu reikėję toliau apie j; 
tą. Tiktai tuomet ištardavo rašyti. Padėkojęs savo ge-1 
tuos žodžius, kuomet vis- radariui, kunigas vėl išėjo 
kas nutildavo. Tai buvo į gatvę, 
baisiais Raudono Teroro 
laikais, kada “liaudies mi
licininkai”, pildydami 
Kremliaus “caro” Stalino 
vėliausią įsakymą, pašėlu
siu įnirtimu gaudė kuni
gus. Raudonieji pavadino 
tai jų “medžiokle”.

Po valandėlės malonė 
nugalėdavo tą kunigo Gai
lenio baimę, ir jaunasis ku
nigas, visas kitas mintis iš

Atsargiai apsiklausinė- 
kaujančios: “šalin su kuni- jęs, kur savo buvusio pro- 
gais! Išdeginkime juodą- fesoriaus

Po vargingos kelionės 
gruodžio mėnesio šalčiuo
se, kelis kartus komunistų 

j sustabdytas, bet vėl paleis- 
jtas, kunigas Gailenis pa-

Įsikarščiavusios komjau- siekė Kauną.
nimo gaujos maršavo, šū-

l
gaišiu įsaeginKime juoaą- fesoriaus sesuo gyvena, 
jsias žiurkes!” Palaukęs iki tiesiai pas ją nuvyko. Ji la- 
įjie praėjo, Tėvas Augusti- bai šaltai jį priėmė: jo žo- 
i nas pasuko eiti į tą mieste džiams nepasitikėjo, o jau- 
nusę, kur jo bažnyčia bu nas Vilniaus vikaras netu- 
vo. Netrukus ją priėjo: pa- rėjo su savimi jokių doku- 
matė vien rūkstančią degė- mentu, išskyrus seną kon- 
sių krūva. Komunistai la- vertelį, ant kurio buvo pa- 
bai greitai apsidirbo. Neti-rašyta du adresai. Nepai- 

' " J ' > kad jo sant kiek jis tvirtino, kad 
klebonas kaip tik paspėjo jjs atėjęs nuo jos brolio, 

; išgelbėti švč. Sakramentą moteriškė netikėjo. Galų 
į nuo šventvagystės, bet už gale, kunigas Gailenis atsi- 
; tai savo gyvybę paaukojo, minė, kad konverte yra ko- 
Iš kitų šaltinių jaunasis kia ten kortelė. Išėmęs ją, 
vikaras sužinojo, kad ki- parodė moteriškei. Ji tuo- 
tiems kunigams komunis- jaus pažino savo rankų 
tai nebuvo toki gailestingi, darbelį — tai buvo jos pa- 
Jo kleboną ant vietos nu- čios nupiešta Vardinių 
šovė, bet kai kurie kunigai sveikinimo kortelė, kurią 
turėjo iškentėti ilgas kan- jį buvo pasiuntusi savo 
čias, pirm negu mirtis juos broliui, 
paliuosavo iš budelių nagu.

Kas jam dabar daryti?
Kur kreiptis? Ar pasilikt, jį parodė saugią vietą, kur 
ar bėgti? Tokios mintys galėjo kunigas pasislėpti, 
viena kitą vijosi, jam be- Ji prižadėjo apie jo atvyki- 

! slankiojant po tamsias ga- mą kitiems katalikams 
-----  pranešti. O už dviejų dienų, 

Laimei, jis sutiko savo ( tai yra Kalėdose, jisai ga- 
į buvusį seminarijos profe- lės aukoti šventų mišių au- 
’ į šorių, seną, žilagalvį kuni- ką pas jos giminaičius ano- 

, nes jos 
Po'kdiu’niekSškų VkMbų?Pažino- Senelis _ kunigas i pačios namuose tą dieną 

jaunajam patarė besti jį kunigas buvo nutaręs lai- -------------- .... - • . . . « e • V •kyti misiąs.
Kuomet visa buvo su-

I

galvos pašalinęs, vien apie kgtai jis nugirdo>
Dievą mastydamas, ištar
davo tuos dieviškus kon
sekracijos žodžius.

Ne dėl savęs kunigas 
Gailenis bijojo. O ne. Jis į 
buvo pasirengęs stoti, kad 
ir prieš atstatytų šautuvų 
eilę. Jo baimė kilo iš to, 
kad taip lengvai galėjo Eu- 
karistiniam Dievui pasitai
kinti įžeidimas, šventvagy
stė. Vien ta mintis jį šiur
puliais nukrėsdavo.

Tėvas Augustinas Gaile
nis buvo vikaru Vilniaus 
krašte, kai teroras 
prasidėjo. Jis gerai atsimi
nė tą vakarą, kuriame Sta- j 
linas iš Maskvos per radijo 
pirmą kartą prakalbėjo į 
pavergtus lietuvius. Visas 
miestas buvo priverstas 
dalyvauti milžiniškame j- m---
sirinkime miesto centre.I Vos vos vienas kitą je miesto dalyje,

Dabar gerosios moteriš- 
,kės širdis plačiai atsivėrė.
I

• V •

UPeace on Earth, Good Will to Men”
These wor<ls, echoed by grateful voices in this 

nation, bctoken mutual understanding and re- 
spect—not only during the holidav season. but 
throughout the year.

Our children of America hold in their hands 
the destiny of this country for which our fore- 
fathers bled and died. U iii we remain a nation 
of tolerance, or become a bigoted, hate-infested 
people seeking to destroy the principles of relig- 
ious and račiai freedom upon uhich this country 
wax founded ?

Todav we live in a world of unknovn future.

Race hatred and religious intolerance now sweep 
the dictator countries of Europe. Their hysterical 
hymn of hate will fall upon deaf ears if we but 
teach our children — tomorroi? s citizens—to love 
one another, regardless of race or creed.

America will not suffer the poison of intoler
ance. Our churches will not be closed. Our right 
to vorship as we see fit wiM not be denied us. 
Freedom of speech and freedom of thoui’ht are 
inalienable rights of every American.

“APPRECIATE AMERICA” as a nation of relig
ious liberty, the land of the free.

kurias išrėžė žydeliai, pat- Tjr . . . .. .
sai Stalinas tarė savo žodj.^auna:nes V1'"’UJe vlst,ek 
Užbaigoje jis įsakė: “Kuni-,^ 
gams nuo šios valandos vi-! 
siškai uždraudžiama toliau' 
vesti jų prieš-proletaria-1 
tišką veikimą. Liaudies mi
licijai pavedama prižiūrėti 
šio įsakymo išpildymą.”

Tie žodžiai buvo lyg tri
mitas, šaukiantis išdavi
kus žydus, komjaunuolius 
ir valkatas į atviresnę ko
vą su “Liaudies priešais,” 
kaip jie vadino kunigus. 
Jie tuojau paklausė savo 
“tėvo” balso: užtraukę
“Internacionalą”, leidosi į 
bažnyčias, įstaigas plėšti, 
draskyti, deginti. Iki šiolei 
dar komunistai nebuvo 
kliudę parapijų bažnyčias, 
nors ir kitą bažnytinį tur
tą buvo seniai konfiskavę.

Minios stumdomas, ne
šamas iš vienos gatvės į 
kitą, kunigas Gailenis sten
gėsi pasprukti, bet negalė
jo prasigrūsti. Jam nė į 
galvą neatėjo, kad jis dar 
dėvi atbulą kalnierių, kuni
giškus drabužius. Gerai, 
kad prietelis pirmas paste
bėjo jį. Iš tamsumos kas 
nors dėjo ranką ant kuni-

Į Profesorius priminė sa- tarta, prieš išeinant, kuni- 
tvo buvusiam mokiniui Ba-
įžnyčios įstatu palengvini- “Be je, ar galėčiau susipa- 
mus persekiojimų laikuo- žinti ir su Mykoliuku?”

gas Gailenis užklausė:

Kalėdos Ir As
Plytaitis.

v •

Stovėjau prie lango, 
Ir ką aš mačiau?
Sniegas iki kaklo 
Ir daros šalčiau.

Vėjas pakilęs iš šiaurės man šneka: 
Tik tiek iš pasaulio laimės tau teko... 
Pažvelgiau išėjęs į mėlynę erdvią, 
O, pasidariau dar tuštesnis.

Ak sakau sau:
Koks geras Tu Dieve — 
Dėl mūsų gimei, 
Dėl mūsų ant kryžiaus mirei.

Aš masčiau taip ilgai,
O man kalbėjo lyg pranašai: 
Kūdkėlis gimsta Betliejaus kalnuos, 
Randa sau draugystę pas piemenėlius.

Viešbučiai visi
Visur jau buvo uždari, 
Tik kūtelėje menkoj 
Gimsta Kristus prakartėj’.

O Jėzau, grįžk vėl pas mus 
Būk mums Karalius,
Būk Valdovas, 
Gelbėk šiandien, gelbėk per amžius.

“Mykoliuku?” pašnibž- būtų užėjęs, greičiausiai'mi apdengdamas šventąs’prie lūpų. Kunigas taikėsi 
doms ištarė moteriškė. būtų spėjęs, kad tenai ban- Ostijas. Jaunuolis milici- prievarta atimti šventą

“Taip, tavo brolio krik- kietėlis, gimtadienio puo- ninkas to, tur būt, nepatė- stiklinę iš jo rankų. Staiga
što sūnumi. Tavo brolis ta arba kas panašaus. Iš mi jo, nes linksmai nusišyp-ant gatvės žemai supyškė- 
man liepė ir jį pamatyti.” tiesų, taip ir buvo: Kris-sojo, revolverį atgal į ki- jo šautuvai. ~ 2___ 1_

“O, Tėveli, mano brolis taus Gimimo Eucharistinė šenių įsikišo ir linksmai 
nežino. Jis jau daug metų puota. įjuos pasveikino: “Sveiki,
nematęs Mykoliuko. Jau Kunigas dėvėjo papras-į draugai.” Patėmijęs val- 
metai kaip nė aš jo nema- tus drabužius, taip kaip 1 
čiau. Kada tik raudonieji ti vyrai, kurie aplink s* į 
į Lietuvą įmaršavo, jis sėdėjo. Moterys buvo nusi- 
tuojaus su komjaunuoliais ėmusios skrybėlaites, 
susidraugavo, sustojo ėjęs 
į bažnyčią. Jis dabar jų va
das ir, kaip man pranešė, 
jis baisiai suaršėjęs. Tą 
paskutinį vakarą kai jis 
čionai buvo aš ilgai su juo 
kalbėjausi, perspėjau, gra
sinau. Nieko gero iš to ne
išėjo. Galutinai, vieno da
lykėlio jo prašiau, kad ji
sai atsimintų nors kartą į 
dieną pakartoti tuos žo
delius: “Jėzau, pasigailėk... 
Marija, gelbėk.”

“Jisai nusijuokė: ‘Gal aš 
tą mažą dalykėlį dėl tavęs 
ir padarysiu... o gal visai
* j * • * rn — i * * ėmė kunigo Gailenio sielą, kampo stalo,žodžiai man. Teveli, nejies- m minutės Dievas tįkrai nematam 
kok jo; jis Jus be pasigai e- bug tame kambarėl je 0 
jimo nusaus Moteriške lauk di komunistai 
pradėjo verkti. Kunigas, akt iau veik6 Ir jie žjno_ 
kiek galėdamas, ją sura- jo įad tai Kalėdos _ jie 
mino ir išėjo j jos nurodytą tikėjogį greičiau sugausią 
Viet^' keletą neatsargių kunigų.

Gražus išaušo Kalėdų* Nugalėjęs baimę, 
rytas, bet to rytmetinio gas paėmė į rankas duoną

Raudonasis 
tuo jaus pribėgo prie lango. 
Ant gatvės vėl pasigirdo 

, šūviai ir to kambarėlio 
,gius ant stalo užklausė: langas subyrėjo. Milici- 
“O kas čia? Bankietėlis?” įninkąs traukėsi šalin nuo 

Kunigas padrąsėjęs tvir- lango. Palengva atsigręžė 
į tu balsu atsakė: “Taigi, jo veide skausmo išraiška. 

Tą naktį, tai yra Kūčių drauge. Gimtadienio puo- Iš jo krūtinės tekėjo krau- 
vakare, kunigas Gailenis telė.” Kiti suprato kunigo jo sriovelė: netikėta kulka 
išmoko atmintinai Piemė-. mintį- tr jie tam pritarė. į jam pataikė. Jis pradėjo 
nėlių Mišias iš Mišiolėlio,! Milicininkas dar kartą svyruoti... Kunigas jau bu- 
nes nedrįso viešai jį išsta- kambarį ir jame esančius y° Pr1^ J° son5’ 
tyti. Tikintieji tyliai atsa- svečius akyliai apžiūrėjęs, 
kinėjo į kunigo kalbamas įsitikino, kad jie tiesą kal- 
maldas. Durys buvo uždą- bą. Jis pradėjo atsiprašy- 
rytos, bet nerakintos, nes ti: “...Mat, mes 
užrakintos durys būtų da-,‘juodos varnos’... 
vę komunistams priekabių, nuotos varnos’. — 
jeigu kas nors jas užtiktų, atsekėme iš anos

paėmė iš
— kieli-jo rankų stiklinę 

ka su švenčiausiu Krauju. 
Kiti vyrai prilaikė pašau
tąjį. kad negriūtų ant grin
dų: jį palengva paguldė.

Kunigų “medžiotojas”, i- 
smeigęs akis į kunigo vei- 

Geriausiai vengti komuni- dalies, bet kaž kaip jis pa- dą pradėjo murmėti: “Jė- 
snruko iš mūsų rankų. Ar zau... pa-si-gai-lėk. Marija 

Ši karta Grieš nat kon-iūs nematėte?’ i-, gel-bėk.’ Kunigas Gaile-Sj Kartą P^ies pat kon . ms priklaupė prie jo, prie
sekracijos žodžius didesne; Ne, drauge, jo čionai M koliuko> ranka moda_ 
baimė, kaip paprastai, ap- nėr!” atsiliepe vyras iš mag kitug vyrus į šalį

'Mes nieko| po mįnutgS kunigas My- 
koliukui šnibždėjo: ‘Aš ta
ve išrišu...” “Ego te absol- 
vo...” Paskui pakėlęs mirš
tančiojo galvą truputį, pa
vilgė jo lūpas švenčiausiu

I
stų tardymų.

jieškom 
‘skver- 
Mes jį 
miesto

M

Šalia to vyro sėdėjo jo 
žmona. Įsidrąsinus ir ji 
prabilo, beabejo norėdama 
išprašyti nelauktąjį sve- 
čią: “Drauge, pirm jieškant."^r
toliaus, ar neišgertum stik- 

kuni- liuką su mumis?” 
“Ot, gera mintis” sušu- 

grožio ne daug kas galėjo ir ištarė pirmuosius kon- ko raudonasis. Nieko kito 
matyti ir džiaugtis, nes vi-sekracijos žodžius. Taip nelaukdamas, pržėj: “ris, 
si turėjo tą dieną dirbti, pat padarė ir su vyno stik- kunigo vietos, paėmė joj 
Tiktai pavakarį kunigas line. 
Gailenis susilaukė būrelio klaupė...
tikinčiųjų, kurie vienas po Staiga pasigirdo žings- vagystė po jo akių. Ne. Ge- 
kito susirinko į jo kamba- niai ant laiptų ir netrukus 
rėlį. į kunigo kambarį įsibriovė|

Kunigo Gailenio kamba- jaunas liaudies milicinin- 
rėlis buvo ant antro aukš- kas. Visų akys į jį sužiuro, 
to. Prie stalo buvo sudėtos Kunigas Gailenis ramiai ti. 
kėdės, o ant stalo buvo stovėjo, paskui servietėle 
duonos, vyno, ir kitų vai- neva šluostė lūpas ir po to teks,” 
gių. Jei kas svetimas tenai ant stalo ją padėjo,.

kurią minutė atgal jis tu
rėjo savo rankoje.

Po viso to Mišių Auka
. i tęsėsi toliau.priėjo prie, *i (Sulietuvinta pagal G. 

B. anglišką apysaką).
...“Aš matau pasaulvie 

-ralingų pastangų, drąsių 
handvmu pasiekti gražiau
sią idealą, koki tik žmo
gaus nrotas gali nuvokti, 

j bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa- 

ir pusės už- vyzdžiu, kaip tik dabar 
_ ___ , atšovė komunistas matome žmonių gyveni-

—tuo- Antrą kartą kėlė stiklinęIme” (Kettlcris).
' š < j • c > 1Of

Paskutinį kartą pri- stiklą ir kėlė prie lūpų. Ku
nigo širdis sustyro: švent-

riau mirti, negu tą daleisti. 
“Drauge, štai pilnas sti

klas; ką čia su puse užsiim
ti...” kunigas įstengė ištar-

“O, man
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J .Butkevičius.

Žmogaus vaidentuvė, tai' 
iširųjų yrą nepersto jau
čio mųsų minčių tekėjimo 
upe. Kaip upės vanduo be 
jokio sustojimo nuolati
niai teka ir teka, taip ly
giai ir žmogus mastai ir 
mastai, ir niekuomet nebe- 
sustoji mastyti!... Apie ką 
žmogus per visą savo gy
venimą kasdieną neprimą- 
sto? Sunku ir apsakyti!

4 1

■> — s. —‘-M? &

k£, ir apję Tris Išminčius, Jam paaukoti? Taip, gali-Į V. Dievui, mūsų Sutvėrė- 
ąrfaa kakalius, kųpe atke- me, tik truputį kitokioje jui, išreiškįąpyą pągąrbą! 
liavo iš tolįępų Rytą šalių formoje. Kai mes bažny-' 
Betlejun, pagarbinai pąu- čioje atsiklaupiame pas Jo 
jai užgimusį pašauto Iš- 
ganytoją, V. Jėzų Kristą, pas Tabernakulį) mes gali- 
Daugeiiu atžvilgių mes ųąę pa"'_: '
iuos matome lvsiai tokius vo Is

f tjai užgimusį pasauty pt^lę (geriau pasakius

* - S6. BOSTON, MASS
TT

• % *

Dabar truputį sayo akis 
nukreipkime nito Trijų Iš
minčių į šalį, ir pažvelgta
me rimtai į tai, ką V. Die
vas kasdieną žmonėms 
duoda, kokias dovanas Jis, 
mums, nevertiems savo 
tvariniams suteikia. Tiesa, 
rimtai į tą dalyką pažvel-

Tęsinys II-tame pusi.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ .VENCIŲ

S. Barasevičius Ir Sūnus
Seniausias šios valstybės lietuvių Graborius ir 

Balsamuotojas
254 W. Broadvvay, Tel. Šou 2590, So. Boston, Mass.

Gyv. vieta: 838 Dorchester Avė. Tel. COL 2537

ąmogųs masto ge
rai, kartais blogai, kartais 
ne. pats aiškiai nebegali 
susivokti, apie ką jis mas
to. Tačiau masto ir gana. s

Taip įvairiausiai apie vi- žmonės. t>avc protą, įšmin- jimą, vieton myro- stiprią 
sus daiktus bemastydami, turtą ir įvairias kitas i viltį ir vieton smilkalo 
begalvodami, mes kartais Įv- Dievo malones tie Trys karštą meilę ir didelį Jam, 

Išminčiai, kaip ir kiti visi į 

lia įsigijo, o tik nuo savo 
Sutvėrėjo, iš Jo malonės, 
įsigijo ir apturėjo. Visa
galinti V. Dievo Ranka' 
įjuos kaip ir kitus visus;

’I žmones, visa tuo apdova-; 
fnojo! Jiems vadovavo ir 
'juos didingais padarė vien 
tik šv. Dvasia, be kurios 
malonės, jie būtų buvę 
niekas.

Trys Išminčiai, keliau
ju, darni Betlejun, pas naujai 
4 [gimusį pasaulio Išganyto
ji ją, savaime suprantama. 
J turėjo dvejopą tikslą. Pir- 
? miausia iš širdies pagar- 
$ :binti savo ir viso pasaulio 
^ vargingoje Betlejaus ku
štelėję gimusį Sutvėrėją ir 
£ atlyginti Jam, už visas 

jiems suteiktas Jo malo
nes. Sekdami paskui juos 
bevedančią žvaigždę, kuri 
juos atvedė Betlejun, jie 
į atkeliavo ir atnešė naujai 

Š užgimusiam savo Sutvėrė- 
j!jui dovanas: Kasparas — 
!> auksą, kaipo karaliui; Mer- 

kelis — myrą, kaipo žmo- 
$'gui ir Baltazaras — smil- 
!;!

Daugeliu atžvilgių mes 
juos matome lygiai tokius 
pačius, kaip ir kiti visi

it,ujai užgimusiam sa- 
. _ -^ganytojui paaukoti 
vieton aukso—tvirtą tikė-

t
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visai nesitikėtai pamasto
me bent trumpiausią va
landėlę, ypatingai šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų sulau- i• •   

žmonės, ne patys savo ga- Į; i
. .t.r ... i.j

!
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Linksmiausių Kalėdų Švenčių

DR. J. L. PAŠAKARNIS
OPTOMETRISTAS

447 Broadway, Šou 2805-R, So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

Res. 251 Chestnut Avė. Jamaica Plain, Mass. 

Ofisas: 414 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Qfis. Tel. Šou 0948 Namų Tel. Arn 1028

i!

i!

J

f 5
* H

Lengviausiai pinigus sutaupyti

kooperatyviškame banke.

<! 
t! 
it

430 W. Broadvvay, So. Boston, į;
iii
*

Massachusetts
• x * *

Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie sayo 
skelbimais remia “Darbininką”.

Roland Ketvirtis & Co.JUOZAS M. DILIS
Laikrodininkas

Kalėdoms, įvairias dovanas, Auksinius-Auk- 
suotus, Sidabrinius-Sidabrųotus ir kitokius daik-
tus pirkite pas laikrodininką — auksoriųp. JUO- a 
ZĄ DILĮ. Jau dvidešimt penki metai, kaip jis pri- į 
einamomis kainomis sėkmingai patarnauja vi- 
siems, kurie tik pas jį kreipiasi. Jis taiso ir senus ♦* 
laikrodžius ir visokius sidabrinius ir auksinius $ 
dalykėlius. Patarnavimas mandagus ir nuoširdus į? 
visuomet. t!į

(i 
;>
r;”.

366 West Broadyay, So. Boston, Mass.
(Darbininko Name)

e ■

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Kalėdų šventėse pavaišinkite svečius ir viešnias 
skaniu MYOPIA CLUB tonikų.

kalą, kaipo Dievui! Tas do
vanas Trys Išminčiai nepa
sirinko vien tik iš grynos 
savo tradicijos arba papra
timo. Jie žiūrėjo, kad jų 
davanos tikrai būtų atatin
kamos trilypei Jo asme
nybei: t. y. Karaliui, Die
vui ir Žmogui. Ir atėję ne
sakė: “štai čia patraukian
tis indas su myru, kurį 
Merkelis Tau dovanoja!” 
Jie išrinko ir atnešė tokias 

j dovanas, kurių rūšys tųrė- 
’^'jo gilią reikšmę ir didelį 

į! į tinkamumą. Mes pabandy- 
!? tame sau įsivaizduoti, ar 

| negalėtume surasti kokias 
I. jjinors kitas vertesnes ir 

•į reikšmingesnes, šiame at- 
į! vėjuje, vieton aukso, my- 
!> ro ir smilkalo, mūsų lai-

Linksmiausių Kalėdų Švenčių ]ewelers and Radios

£•>

GRAFTON AVENUE. ISLINGTON, MASS. į
Tel. Dedham 1308-W Namu Dedham 1904-R (!‘ ”■ '■1 ’_______

V*

Sullivans Liquor Store
295 W. Broadvvay, So. Boston, TeL ŠOU 9772

Kalėdų Bargenai

$
i?

j kams pritaikintas dovanas,

Linksmiausių Kalėdų ’; 
Į Švenčių !;
; BRONIUS KONTRIM !•

SARATOGA DEGTINĖ 90 Proof 11 ■■ m. senumo kv. $1.40 J?

RUGINĖ STRAIGHT 2 metų senumo 90 proof kvorta $1.60 -J
OLD MEDAL DEGTINĖ kvorta $1.50

Pusė galiono $3.00
Galionas ............................ $5.75

POLAR BEAR GIN kvorta $135
GRYNAS CALIFORNIA VYNAS kvorta -50

Pusė galiono  90
Galionas .......... .................................... $1.75

ALAUS CASE (tik alus) $2.25

Taipgi turime ir Lietuviškos degtinės labai 
iį! nebrangia kaina.
ii Už pristatymą į namus nieko neskaitome, 
į Galite užąakymą paduoti telefonu.

♦>!gi*Š
I

Z

i 
w
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322 Broadvvay So. Boston, Mass.
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Angliai — Koksai — Kūrenamas Aliejus

Linksmiaiuiių Kalėdų švenčių

I

M

įvairūs vynai — likeriai — alus. 

Puiki užeiga vyrams ir moterims.

į

Į Sveikiname visus ir visus klijantus su Kalėdų

Kalėdose Pasisvečiuokite
• •► A,#;-.*

RAS

BLINSTRUB'S
VILLAGE and GRILL
Mes esame specialiai pasiruošę Kalėdose 

pasitikti svetelius bei viešnias ir juos nuošir
džiai pavaišinti skaniais valgiais ar gardžiais 
gėrimais.

Turėsime specialiai gražią programą. 
Kviečiame visus!

Kampas B Street Ir Broadmy, So. Boston.
• X

Rezefvącijas galima užsisakyti 
Telefonu ŠOU 4535

Skanūs Valgiai ir Gėrimai

GEORGE MASILIONIS, Savininkas
• » • •' % ‘ x • • > » : • •» F. *’ *

377 Broad^ay, So. Boston, Mass.

Ą. J. ĮOJPSTJS
Šventėmis — 

seniausias real estate ir insurance agentas Bosto
ne ir apylinkėje. Adresas,

332 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
t < _» JT1 .

2»

f. LINKSMŲ KALĖDŲ 
J ŠVENČIŲ

f

PETRAS ČAPLIKAS
Tavern—Puiki vyrams 

užeiga
157 W. Broadway, 

Tel. Šou 2714 
So. Boston, Mass.

496 First St., So. Boston, Mass.
Tel. SO.U 0382

$i

Vincas Balukonis, Sav.«

249 W. Broadvvay, So. Bostpn, •;
Massachusetts

3^- " ■
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Penktadienis, Gruodžio 20, 1940

Kalėdinės Mūsų Dovanos
Pradžia 10-tame pusi.

gus, mes tankiai matome, 
kad V. Dievas neberia, tar
si, iš maišo, mums tokių 
savo malonių, kurios ne 
mūsų dvasią, o vien tik ma
terijai} mūsų kūną, o nere
tai tiesiog ir gyvuliškus 
kūno geidulius patenkintų. 
Žmogus tankiai geidžia, 
kad V. Dievas jį turtais, 
garbe, linksmybėmis, įvai-

ria prabanga ir kūno pato
gumais, be jokio saiko pil
te apipiltų. Bet jeigu V. 
Dievas taip darytų, pažiū
rėkime kokios visa to būtų 
pasekmės? Visa tai būtų 
vien paties žmogaus nelai
mei. Žmogus pasijutęs 
plaukiojus, tarsi, gulbė V. 
Dievo malonių prūde, be 
jokio darbo, be jokio vargo 
ir rūpesčio, greitai visiškai

SOUTH BOSTON, MASS.

SOUTH BOSTON, MASS

DAR.BJNIN.KAS

4*5; 2. •<•>.•■■■>■

MILŽINIŠKAS GAISRAS NORWOOD, MASS. — Čia parodo gaisrą, kuris įvyko 
lapkričio 21 d. š. m. rytąNorwood Lumbe ■ kompanijos kieme. Gaisras padarė apie 
apie $150,000 nuostolių.

_ tItaip sunkiai užrūstinęs V.
Dievą, prarastų ir tai, ką 
pirmiau iš V. Dievo malo
nės turėjo.

Visos mūsų dovanos, ku-

<!

užsimirštų savo Sutvėrėją, 
kaip tai padarė žalčio į- 
gūndyti, pirmieji mūsų tė
vai — Adomas ii Jieva. Pa
sekmė būtų ta, kad žmogus

*ii 
f$iiiv

rias mes apturime iš Dan
giškojo savo Tėvo, yra tan
kiausiai dvasinės dovanos. 
Tačiau jas visas mes labai 
lengvai galime pavartoti ir 
mūsų kūno gerovei, protin
gai sulig Šv. V. Dievo Va- 
Įlios elgdamies. Juk mūsų 
i sveikata, mūsų turtas, mū
sų užimamoji pozicija, mū
sų charakteris, viskas tie
sioginiai ar netiesioginiai, 
vis mūsų sielos išganymui 
yra V. Dievo mums suteik
ta. Visos V. Dievo mums 
teikiamos davonas, yra ta 

, geroji sėkla, kuri ūkinin- 
kui visuomet atneša gerus, 

♦:! pageidaujamus 
^■Tiktai visa bėda yra tame, 
•’jikad mes tankiausiai per 
£ metų metus laiko, tai kaip 
5......................................
§ 
S $ 
Į 
i 
a

Lithuanian Furniture Co.
Telefonas ŠOU 4618 |

326-328 W. Broadway So. Boston, Mass.

............. rf 
0

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

South Boston Supply Co. i
VINCAS SKUDRIS, savininkas !•

K.SIDLAUSKAS VAISTINE
Išpildome receptus atsargiai ir nebrangiai.

KALĖDŲ DOVANOS

373 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.
Geriausia vieta pasivaišinti.

-z*

C. BARISAS

Telefonas ŠOU 2700

(K

Įvairūs geležiniai daiktai—sienoms popiera 
dažai ir kiti dalykai.

385 W. Broadway, South Boston, Mass.

Gali užeiti vyrai ir moterys. f .

LIETUVIŠKA KEPYKLA |
K. PLEVOKAS, Savininkas Jį

Kepame visokios rūšies duonas, pyragus, js
pyragaičius, Birthday keksus ir tt.

131 C St., SOUTH BOSTON, MASS. j

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

I

H

SOUTH BOSTON MARKET

JOHN’S HARDWARE
JOHN STONIS, Sav.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PETCHELL SHOE STORE
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

TAUPYKITE PINIGUS MŪSŲ

South

Cor. E Street & Broadway 
South Boston, Mass.

75

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

KLONDIKE MARKET
SILVESTRAS STROKAS, Savininkas

371 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

JAMES 
STRIGONAS

L St.Taverno,
Savininkas

L &. 8th St.,

So. Boston, Mass.

Tel. Šou 1149

GOLDEN CAFE, INC.
JUOZAS GENEVIČIUS ir J. BRUČAS, Sav.

vaisius.

reikiant nebeįstengiame tų 
dovanų suprasti, ir jų 
mums atnešamo vaisiaus 
tinkamai įvertinti. Kartais 
maži vaikučiai, gavę nuo 
mylimųjų savo tėvelių do
vanų, kokių nors žaisliukų 
formoje, pasirodo kur kas 
protingesni ir dėkingesni 
negu mes patys. Jie kaip 
reikiant įvertina savo tėve
lių jiems suteiktas dovanė
les. O mes tankiai ir į di
džiausias ir brangiausia V. 
Dievo mums teikiamos do
vanas visiškai jokios do
mės nebekreipiame, ir jo
kio dėkingumo iš savo pu
sės, už tas dovanas V. Die
vui neparodome!

Šv. Kalėdų laikas ištik
tųjų tinkamiausias sezo
nas yra mūsų dovanomis, 
jeigu ką nors manome ar 
norime jomis apdovanoti. 
Daugumas iš mūs. tikru.

T. J. Murphy — Siuvėjas iimoje net ir nežino, kodėl 

Fa Išduoda,- arba pirkdami ir
duodami, jokios ypatingos 
domės į tai nebeatkreipia. 
Daug geriau ir naudingiau 
mes padarysime, jeigu 
tiems asmenims visiškai 
jokių dovanų nepirksime ir 
neduosime, negu kad per
kame ir duodame tokias 
dovanas, kurios visais 
prak t i š k a i s atžvilgiais, 
jiems nebetinka. Stenki
mės nė kiek apie tai nea
bejoti. Čia tikra tiesa!

Populiariškiausia šių lai- 
»!|kų mūsų šv. Kalėdų dova
ni— — ——-------- >—
i 
5! 
j!

Paints, Varnishes, Wallpaper & Plumbing Supplies J 
jį

412 Broadway, Tel. ŠOU 3835 So. Boston, Mass. J 
J

238 W. Broadvvay, So. Boston, 
Massachusetts

PRISTATAU ALŲ IR TONIKĄ 
Įvairiems parengimams ir į namus. 

Patarnavimas Skubus.
220 E St., Tel. Šou 9328, So. Boston, Mass.

470 Broadway So. Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

THE CLOCK TAVERN
PETER IVAN ir J. SHARKINAS, Sav.

Geras ir mandagus patarnavimas.

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

na, yra siunčiamos kalėdi
nės atvirutės, arba pa
sveikinimai. Kaip pati šv. 
Kalėdų linksma ir garbin 
ga šventė, kaip mes patys 
esame katalikai, taip lygiai 
pat ir tie mūsų perkami ir 
siunčiami kalėdiniai pa
sveikinimai griežtai priva
lo būti grynai katalikiški. 
Yra gana daug katalikiš
kos spaudos firmų, kurios 
parūpina tikrai geras, gra
žiais ir katalikišk. kalėdi
nes atvirutes. Viena tokių 
žymiausių katalikų spau-

Tęsinys 12-tame pusi.

-i-

Visiems Kostumeriams Širdingai Link

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Third Street Cafe, Ine.
Savininkai: F. Razvadauskas ir Alb. Neviera

58 Dorchester St., S. Boston, Mass

Telefonas ŠOU 1224

f

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 9252

Kalėdų Specialūs Bargenai
a

Tel

303 W. Broadmy,

J. Doyle Ine.

• •- »

DEGTINĖ Kvorta ..........................
31Z2 Metų Senumo Degtinė Kvorta
GIN Kvorta..................................
BRANDY Kvorta...........................

$1.40

$1.70

$1.40

$1.90

Pranas Razvadauskas

QUEEN ANN LAUNDRY, INC.

i

VLADAS J. JAKŠTAS
Grosernės Savininkas

308 W. 4th St., So. Boston, Mass.

K&&

r 
«

i

PILNAS PASIRINKIMAS ĮVAIRIŲ 

ĮVAIRIAUSIŲ DEGTINIŲ. VYNŲ IR ALAUS

Pristatome į namus dykai
r/’,
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Pradžia 10-Ume pual.

dos firmų, yra Mediči So 
eiety, 7 Grafton Str., Lon- 
don, W. I., kuri gražiausias 
katalikiškas šv. Kalėdų at
virutes parūpina. Ji veltui 
suteikia ir tų atviručių ka- 
taliogus visiems, kurie tik 
jų pareikalauja. įmygiui

gražias šv. Kalėdų katali
kiškas atvirutes parūpina 
ir “Franciacan Magazine” 
žurnalo spaustuvė. Suv. A. 
Valstijose labai gražiai ka
lėdinius pasveikinimus pa
dirba ir The Queen’s Work, 
3742 West Pine Boulevard, 
St Louis, Mo., U. S. A., ir

ATHOL, MASS.

DR. S. I. GLASER
Dentist

Athol, Mass. ;

! 
! IT. T. GRANT CO.

Main St., Athol, Mass.

i
I

i 
i

! 
i

!
:
! 
!
!
!

O’LAUGHLINS

Mana Store and Ladies Shop

£, 485—489 MAIN ST.
zi

ATHOL, MASS.

DR. ROGER B. BARTON
Dentist !

Athol, Mass. i

prištato į visas įvairiuose 
miestuose esančias katali
kiškas krautuves, kur tik 
yra jų reikalaujama, ir ti
kintieji be jokio vargo gali 
iš jų pirkti. Daugelis minė
tos spaustuvės kalėdinių 
pasveikinimų, įvairių bro
šiūrų ir kitų įvairių nepa
prastai gražių dalykų, 
krikščioniškai šv. Kalėdas 
atvaizduojančių, net ir Di
džio jon Britanijon, yra pri
siunčiama pardavinėti.

Mes dažnai siuntinė- 
jame visiškai pagoniškus 
šv. Kalėdų pasveikinimus, 
kurie aiškiausiai įžeidžia 
katalikų Bažnyčią, ir visus 
krikščioniškosios civiliza
cijos ir kultūros įsteigėjus 
ir pijonierius, kurie katali
kų Bažnyčios labui visas 
jėgas ir visą savo gyveni
mą pašvenčia. Mes dažnai 
perkam ne gimusįBetliejos 
kūtelėje, su angelais ir pie
menėliais, atvaizduojantį 
Šv. Kūdikėlį V. Jėzų siun
čiame, o tik kokius ten be- 
reikšmingus ir beprasmius 
laukus, pievas, žiemos vai
zdus, rogutes, briedžius, 
arba gėles siunčiame, kas 
atrodo, kad mes esame tik 
kokie keliaujantieji agen
tai ir reklamuojame kur 
nors ruošiamą gėlių paro
dą. Ar mes bi jomės ir gėdi
mės kartais pagoniškiems 
savo draugams ar pažįsta
miems pasiųsti katalikiš
kas atvirutes dėl to, kad 
tuo būdu aiškiausia jiems 
parodytume katalikų Bnž- 
nyčios ir krikščionybės eg
zistavimą pasauly. Jeigu 
mes nuo jų su mielu noru 
priimame pagoniškus pa
sveikinimus, tai kodėl bi jo
mės jiems pasiųsti krikš
čioniškųjų?

Visiškai neapsimoka tam 
ar tam gražius, katalikiš
kus šv. Kalėdų pasveikini- 

nevienas iš mūsų 
“Juk 
neti- 
arba 
žmo-

WtNSLOW, MAINE
kj

Išdirbėjai Popieros

MAINEWINSLOW

«

NORTH AfclNGTON, MASS.

MOKIU ANMTON CO OKRATM BANK
President —WESLEY C. GILMAN

!

Hollingsworth & Whitney Co.

i 
i 
i

Vice-President —FRANCIS S. MURPHY 
Clerk and Treasurer—GEORGE D. WITHERELL

*

• •
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NEWBIJRYrORT, MASS.

WHITEFIELD LAUNDERERS andCLEANERS

c i! i! i! i:1

Pilnas Šeimyninis ir Specialis Skalbimas 
Valymas drabuižių, Plovimas divonų, Palaikymas 

kailinių ir tt.
220 Merrimac St. Newburyport, Mass.

Telefonai: Newburyport2300—Amesbury 225 
Rowley 25-3

PA1GE - KIMBALL AGENCY, INC.

Insurance of All Kinds

456 Main St., Athol, Mass.

i!

f
?• 
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i! 
i! 
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Tel. 271

DR. J. G. BASSOW, M. D.

Athol, Mass.

Imported and Domestic Liquors

Alės - Lagers - IVines

536 South St., Tel. 936
i! 
i! 
i! 
i!

Depratti's Package Store

Athol, Mass.
A M .. _ >

VAIZDAS IŠ BRITANIJOS-ITALIJOS KARO. Br 
itų lakūnai, pastebėję Italijos submariną, paleido į jį 
bombą, bet ji prašvilpė nepataikius į taikinį.

silpnas, svyruojantis, tat 
pasiųsdami jam arba jai 
catalikišką pasveikinimą, 
aug pagelbėsime jam su- 
aryti geresnę krikščiony

bės atmosferą, kurioje jis 
gyvena — daugiau dvasi*

niai jį nušviesime, ir jo šir
dį natūraliai pakelsime lin
kui Dievo. O jeigu jis tikė- 
jime ir vėl atkristų. tai 
mes bent neturėsime atsa
komybės prieš V. Dievą.

Tęsinys 13-tame pusi.

i! LITTLEFIELD’S

; į Turime pilną atsargą Vyriškų Drabužių 
i! 55 Statė St. Tel. 1701 Newburyport, Mass.

< , ./i»v hi./’
| Institution For Savings

NEWBURY ir APYLINKĖJ

CAMBRIDGE, MASS.

mus...” 
bando išsikalbinėti, 
jis yra protestantas, 
kintis, komunistas, 
šiaip minkšto proto 
gus!”

Mano mielas broli ar se- i► 
sele katalike! Iš kur Tams- 
sta žinai, kad jis nesupras, 
ir tai daryti neapsimoka? 
Apsimoka, o vistik Tamsta 
nepabandai tai padaryti! 
Mielas broli ar sesele, čia 
Tamsta pats atvirai prisi
pažįsti savo tikėjimo silp
numą, ir krikščioniškąjį 
savo neveiklumą ir apsilei
dimą, ir nieko dėl to visiš
kai nebegali kaltinti!

Tose šalyse, kur katali
kų yra tik saujelė, o ypa
tingai ten, kur katalikų ti
kėjimas yra draudžiamas 
ir persekiojamas, siuntinė
ti katalikiškus Kalėdų pa
sveikinimus, tiesa, yra na
tūraliai nedrąsu, o kartais 
tiems asmenims yra ir pa
vojinga. Tačiau ten, kur y- 

, ra tikėjimo laisvė, kur ne- 
i grąso už tai joks persekio- 
i jimas, tas nedrąsumas 
I mūsų katalikų tarpe, ne- 
■ privalo rasti sau vietos! 
Į Gali būti, kad tas arba tas, 
i visai nesitikėtai, klaupsis 
į ir karštai melsis, sulaukęs 
! šv. Kalėdų, prašydamas 
naujai užgimusio vargin
goje Betlejos kūtelėje Šv. 
Kūdikėlio V. Jėzaus, su
teikti įvairių reikalingų 
sau malonių. O gal jis ar- 
bą ji yra tikėjime visiškai

“Taupomasis Visuomeniškas Bankas”

ii
ii 
f

i! 
i!
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Cambridgeport Savings Bank

689 MASSACHUSETTS ST. CAMBRIDGE

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Cambridge Bottling Co., Ine.
Išdirbam visokios rūšies saldžius gėrimus tonic’us 

Lietuviai remkite lietuvius ir vartokite mūsų 
Saldžius Gėrimus.

CAMBRIDGE BOTTLING CO., INC.
4—6 Berkshire St., Tel. Trowbridge 8374

Cambridge, Mass.

WEST ijYNN, MASS.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
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RUTH SHOE COMPANY

Išdirbėjai Moteriškos Avalinės
44 Merrimack St., Newburyport, Mass.

Dividendų Bylos Sujungtos Pusmečiais 
nuo 120 m.

93 Statė Street Newburyport, Massachusetts

RYAN MOTORS
> Chrysler—Plymouth—International Trokai
J “Plymouth yra Automobilius dėl 1941”
Jį 4 Bridge Road Tel. 258-W Newburyport, Mass.

”5^*’

HOYT MOTOR SALES 

PACKARD — Ntsh — Lafayette

Prityrę Taisytojai įvairių Automobilių

9-11 Titcomb St. Tel. 1882-W Newburyport, Mass.

»■
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i! 
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i 
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Balkus Sausage & Provisions
CHAMPION BRAND PRODUCTS

Didžiausia Lietuviška Mėsų Išdirbystė 
Naujoj Anglijoj

Dirbtuvė: Camden Street West Lynn, Mass.

T* 
i! i! i!
T

BOSTON, MASS.

THE GOOO-WtN STORE
W. Goodvin, Savininkas J

Įvertiname Mūsų kostumerius «J 57 Statė St. Newburyport, Mass. ?

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
SPECIAL COMFORT SHOES 

—of 40 Years ReputationI
!
!

i!ii
leiepnc

HOLSON’S
40 Stuart Street Boston, Mass.

Telephone HANcock 2829
*

Statybinė Medžiaga ir Dažai

iį'

' -
!
*

B

< i1■i!i!
G

i į CHARLES W. PER R Y
( Įi Vaistininkas—Receptus išpHdome visu stropumu
H 2 Statė St. Telef. 325 Newburyport, Mass.

! -
•i!i!i!

U
Hi!

18 Merrimac St. Tel.2200 Newburyport,

The Diamond Match Co.
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Pradžia lb-tame pusi.

Antras, dar svarbesnis 
dalykas. Siųsdami katali
kiškus šv. Kalėdų pasveiki
nimus tiems asmenims, 
kuriems jaučiame savo ne
drąsumą, mes jiems tvirtai 
ir aiškiai įrodysime tvirtą, 
nesvyruojantį mūsų pačių 
tikėjimą, ir nenoromis tu-

rėš patys sau pasakyti: ‘Aš 
negaliu jam siųsti Kalėdinį 
pasveikinimą su Šveicari
jos kalnų vaizdais. Jis ne
matys čia nieko bendro su 
Kalėdomis. Jis paskaitys 
mane minkštapročiu ir mo
raliai užsigaus! Matote, 
kaip jis yra tvirtai susijęs 
ne su žiemos ir baltojo

protą ir tikrą krikščioniš-
i Iro ia InariLra viciomc novn. Į

BROCKTON, MASS.

sniego, bet su katalikiško
mis šv. Kalėdomis, su Kri
staus Užgimimo Kalėdo
mis!”_______ Į

Toks kilnus mūsų eigė- 
sys, bus ir jam pačiam, ti-1 
kėjimo dalykuose, geriau- i 
šiai tikrą tiesą irodąs ar-į 
gumentas! Juk nieko nebe- i 
ra kilnesnio ir protingesnio ’ 
mūsų darbe, kaip rauti pa-; 
tiems iš savęs, ir iš kitų 
širdžių piktžoles. Čia 
mums kaip tik ir yra ge-, 
riausia proga aiškų savo

DARBINIMKAS
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GENERAL DISTRIBUTORS, Ine.

Sankrovininkai Pristatytojai

NEWWIELER’S P. O. N. TROMMER S

;» 29 Hampshire St. Telef. 2230 Auburn, Maine <
» 7

411
W I S E M A N FA R M S

4 GRIETININE ŠALTAKOŠE J
d į
i! Dirbtuvė ir Ofisas: Oxford St. Lewiston, Maine
!į Telefonas 3400 |

Įf Skyriai Bath—Brunsvick—Augusta—Rumford j

į ką ją logiką visiems paro- 
SAFETY for SAVINGS — Your INVESTMENT in f 

this Association is LNSURED up to $5,000.00—
Let us show you our plansii

S

FEDERAL SAVINGS & Loan Association 
North Main at Howard St. Brockton

MONTELLO

h

>•

Linksmiausiu
Kalėdų Švenčiu

Ir Laimingiausiu
Nauju Metų

Visiems klijantams 
nuoširdžiai linki

BROCKTON EDISON CO
34 MANSTREET BROCKTON, MASS.

L

WOLVERINE OIL COMPANY

I

Tiesą pasakius, nėra taip ‘ 
lengvas dalykas, kaip rei-' 
kiant iki taško, nustatyti 
perkamas ir kitiems tie-i 
kiamas kalėdines mūsų do- [ 
vanas todėl, kad skirtingos 
žmonių gyvenimo apysto- 
vos, tankai pakeičia kiek
vieną mūsų projektą. Pa
vyzdžiui, šilkinis šalikėlis 
gali būti ir labai tinkama 
mūsų dovana kokiai nors 
vargdienei mergaitei, kuri 
mano kur nors vaišėsna 
vykti, Naujųjų Metų sulau
kusi. Tačiau moksleiviui 
jau geriau tinka Teniso ra
ketė, negu kokia nors kny- 
ga, kurios ir taip jam be- 

$ i skaitant, iki gyvo kaulo į- 
$ sikyri. Už tą raketę gali 
r

il'^S 
H 
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ii 
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i
C. V. WATSON COMPANY

Išdirbėjai Moteriškos Avalinės

<! 
i! 
V

i

\

209 Court St. Telef. 700 Auburn, Maine

Rita Stanwood Warner ir jos duktė Ronnie Los Angeles 
teisme iškėlė bylą filmų išdirbėjams, reikalaudamos 
atlyginimo iš pajamų, kurias gavo filmų išdirbėjai pa
sirašę kontraktą su dainininke Suzanne Foster. Skun
dėjos esą supažindinusios išdirbėjus su dainininke.

MERRILL HAVEN FARM

būti jis ir labai savo gera
dariui dėkingas; jis išmoks 
tenisą žaisti ir valandėlei

VVATERVILLE, MAINE

VVATERVILLE, MAINE 
APSIDRAUDIMAS

Šiame Banke jūsų indėliai yra apdrausti Įstaty
mais, kurie veikia šioje Maine valstybėje

Waterville Savings Bank
182 Main St. Waterville, Maine

£ SPRING BROOK ICE & FUEL COMPANY

; Ledas—Anglis—Malkos—Koksai—Alyva kurui
12SangerAve. Tel. 8 Waterville, Maine

Waterville Grain Company
Pašaras galvijams ir penas paukščiams 

AGRICO Ferlajza, Sėklos, Dažai, Alyva, Miltai 
Druska ir pienui stiklinės.

North St. Telef. 1787 VVaterville, Maine

39 Freight St., Phones 3900-5523-W., Brockton

ii 
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CENTRAL MAINE MOTORS, INC. į
6—PONTIAC—8 j’

LaSalle — Cadillac ii?

Oil Burners — Fuel Oils — Rock Wool Insulation

Savaday”, lėkštės užkandžiarns ir šaltakošei

WATERVILLE, MAINE

.1E«<2d

JŽzcv-Adam. f
"

Linksmiausių Kalėdų Švenčių

Ir Lainmingiausių Naujų Metų

Stacy.Adatns Shoes are real footsrear economy. They main- 
tain their distinetive appearance and shane ... give your body 
perfect auppoct. .. and they protect your feet for many timea 
the lite of averaga shoes.

ROLLINS-DUNHAM COMPANY
F. W. Rollins, Savin. 

Reikmenys Statybai, Dažai, Aleijai ir tt. 
29 Front St. Tel. 239 Watervilie, M aine

Keyes ribre Company
PRODUKTAI Iš MEDIENOS 
“Paprus” Popierinės Lėkštės

Chi-net” gražiai padirbtos lėkštės užkandžiarns 
Materijolas pokavimui kiaušinių įjungiant 

Pad-flat ir kombinuotas “Filler Flats”

pasiliuosuos nuo dulkėtų 
mokslo knygų, kurias be
skaitant, gaunama džiova, 
kuri taip greitai jaunuolį į 
šaltus kapus nuvaro. Kar
tais mes perkame ir duoda
me dovanoms kai kuriems 
asmenims knygas tokias 
knygas, kurias jie gal tik 
po 10 ar 20 metų laiko skai
tys ,ir jas skaitydami 
džiaugsis arba gailėsis!

Kišeninis Mišiolas, kata
liko perkamas ir katalikui 
įteikiamas, yra gražiausia 
i kalėdinė dovana! Ir kas 
į svarbiausia, nedaug ir kai
nuoja. Tokiu būdu mes 
žmones plačiau supažin- 
įdinsime su katalikų Baž
nyčios Liturgija, kurie vi
suomet mums bus už tas 
!dovanas dėkingi, kad pa- 
gelbėjome jiems dvasinėje 
erdvėje kiek nors daugiau 
pakylti aukštyn.

Labai gera ir begalo 
graži dovana yra ir kry
žius, žymiai didokas, ant 
sienos pakabinamas. Nedi
delis kryželis, nors jis ant 
sienos ir pakabinamas, bet 
jeigu jį nustelbia fotogra
fijos, ar kokie paveikslai, 
savaime nustoja tikrosios 
savo vertės. Didelis kry
žius kaip dovana, nieku bū
du nebegali būti ignoruo
jamas! Kryžius dominuoja, 
ir pagaliau turi dominuoti 
kiekvieno tikro kataliko 
gyvenamąjį kambarį. Mie
gas broli ar sesele katalike, 
nesigėdink pasikabinti di
delį kryžių gyvenamaja
me ir miegamajame savo 
kambary, ir kitus tai pada
ryti paragink, o pamatysi, 
kaip jis (kryžius!) nejučio- 

įmis permainys visą tavo 
sielos, o pagaliau ir kūno

Tęsinys 15-tame pusi.

v •

Rūgusis ir Pasteurizuotas Pienas ir Grietinė 
Specialis Ayreshire Pienas Vaikams

!.....
LEWISTON, MAINE

514 Court St. Tel. 514 Auburn, Maine

Išdirbėjai

CONTIN E NTAL

Geresnes Rūšies Medvilninės Medžiagos
/

Oxford Street Lewiston, Maine I
i

*• '
i?

įi EASTERN FIRE PROTECTION COMPANY 
i
*

i
Automatiški Reikmenys Nuo Ugnies

| 137 Middle St. Telefonas 428 Lewiston, Maine

Narragansett Ale Ruppert's Beer and Ale
"Visuomet Matomas Gerose Draugystėse”

Grand Trunk Yard Telefonas 4790
Lewiston, Maine

PRI STATOMAS

EASTERN, INCORPORATED

Lewiston Buick Company
C. L. CURTIS. Prez. ir Vedėjas

Pardavimas — BUICK — ir Patarnavimas

297 Main St. (Kampas Satoattu* St.) T«l. 24*0 Lcwi»ton. Maine

Skyriai: Fartiand. Augusta. Wat«rville. Bath

W. E. CLOUTHIER A COMPANY
Anglis, Malkos, Koksai, Pečiams šildyti Aliejus
97 Cedar St. Telefonas 511 Lewiston, Maine

$ ________
g 220 Lisbon St.

ATHERTON FURNITURE COMPANY 
“Pilnas Pasirinkimas Baldų” 

Simmons Produktai — Glenvood Dalys 
Tel. 2050 Lewiston, Maine

Ii
i!ž
i! COLDSPOT Elektrikinės ied-dėžės

• i i
KENMORE Skalbyklos • 

S! SILVERTONE Radijai ĮVAIRUS Reikmenys - J
į 134 LISBON STREET LEWISTON, MAINE
F 1 - ' " - ’ '* '* ’*y* A!

x. , v
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198 Main St., Brockton, Mass
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PORTLAND, MAINE

RICE 4 MILLER CO.

VISKAS NAMŲ STATYBAI

BANGOR. MAINE <--- :—: I
The Diamond Match Company į

’ »

i! 
j!

Tel. 3-7201 So. Portland, Maine •>

Penktadienis, Gruodžio 20,1840

Naujoviškas sandėlis statybos medžių

!

Community Oil Company, Ine.
Tydol Gezolinas—Veedol Motorinė Alyva 

Alyva šildymui — Trokai su skaitikliais

. - - 9 v - ;

Sankrovininkai ir Retaileriai pristatytojai
Statybinė medžiaga; Dengimui plytelės 

Durys, Langai, Rimai, Dažai, Sportiški dalykai, Šautuvai, 
Žuvininkystes reikmenys

Broad St. Telef. 5601 Bangor, Maine

EASTMAN-KELLEHER COMPANY, Ine.
F. J. Kelleher, prez. ir ižd.

i . . » . • . • ’

6—PONTIAC—8 Parduodam ir Patarnaujam
Independent ir Haymarket Sq. Tel. 7279 

Bangor, |Įąine

i! 
i! 
i'

FINANSUOK SAVO NAUJĄ AUTOMOBILĮ
PER ŠĮ BANKĄ •

i 
i
i
i

Esame pasirengę suteikti skubų, pilną finansinį 
patarnavimą, perkąntiems bet kokios išdirbystės 
automobilį. Tas duoda progos pirkti už pinigus.

1 Išmokėsite paskolą mėnesiniai arba savaitiniai.
Nėra reikalo būti šio banko klijentu. Kreipkitės 

pas mus, duosime visas informacijas.
!

i
i
;
i
s
i

STATĖ ST.2

T

! I

Eastem Trust and
Banking Company

• • 4 i * * I* <
+ T

BANGOR, MAINE

• »■

«-r

MAINE COAL SALES COMPANY
Meddo Anglis, Pristato anglinius automatus ir kt. 

Sandėlis įr išdirbystė Bucksport, Maine 
Eastern Trust Bldg. Tel. 4525 Bangor, Maine

MUSSOLINI KASYKLOJE. — Šiomie dienomis Italijos diktatorius Mussolini lan
kėsi šiaurinėje Italijoje, patikrindamas motorizuotas armijos divizijas. Ta proga 
aplankė geležies kasyklas. Čia matome premierą Mussolini kalbant su vienu dar
bininkų viršininku.

Kalėdinės Mūsų Dovanos

512 Cumberland Avė. Portland, Maine «
Telefonai 3-9707 arba 2-7481 |

»> ATHERTON’S

§ Baldai, kurie sujungia draugystėn
| 50Free St. Telef. 2-0167 Portland, Maine |

kime!
t

Einant tais pačiasi kata
likų Bažnyčios mokslo dės
niais, kai kurios mūsų ki
tiems dovanos visiškai nie
ko mums patiems nekai
nuoja. Pavyzdžiui, malo
nus, simpatingas, nelai
mėje, ar kokiame svarbia
me reikale ištartas mūsų 
artimui žodis, suramini
mas, paguodimas, geras, 
naudingas patarimas ir t.t. 
Malonus, simpatingas au
tobuso arba gatvekario 
kunduktoriaus užsilaiky
mas, dažnai visus pasažie- 
rius linksmai, jaukiai nu
teikia! Taigi ir mes, malo
niu, linksmu, tikrai krikš
čionišku savo elgesiu gali
me daugeliui žmonių natū
raliai palengvinti sunkią jų 
gyvenimo naštą, kurią jie 
neša metai iš metų, diena 
iš dienos, valanda iš valan
dos. Nepamirškime su
šelpti vargšų, o ypatingai 
savo kaimynų, individua
liai arba kolektyviai kuo 
nors jiems padėti, kiek tai 
mums yra galima.

Gelbėkime visą kataliki
šką bendruomenę, kurioje 
mes patys gyvename. Sie
la ir kūnu su ja vienyki- 
mės.

Įvairių galimybių įvai
riausiais būdais, pagelbėti 
savo artimui, mums yra 
tiek daug, kad ir išvardyti 
visko negalime! Pavyz
džiui, duokime gerų, dva
sinio, arba šiaip katalikiš
ko turinio knygų pasiskai- 

j? tyti: paveskime savo arba 
51 savo vaikučių nuo mokslo 

atlikusias knygas neturin- 
go mūsų kaimyno ar šiaip 

? žmogaus vaikučiams, ku- 
k riems jos yra ir labai rei- 
$ Tęsinys 16-tame pusi.

PORTLAND R U B B E R C O.
tas kapinynas. Be to palai
kome katalikiškas knygų 
ir .laikraščių leidyklas, ir 
sušelpiam katalikiškus ra
šytojus. Tuo būdu mes 
dirbsime garbingiausią ir 
švenčiausią Jėzaus Kris
taus karalijos plėtimo dar
bą žemėje, ir atliksime di- 
įdžiausio misijonieriaus 
darbą! Kiek tos knygos at
neš gerų vaisių, tai žinosi
me, kad visas kreditas tuo
met priklausys vien mums.

Mes turime visas ta gali
mybes savo rankose, ku
rios padeda mums kalėdi
nes dovanas krikščioniško
mis padaryti. Tat ir dary- r—3

Thurston & Kingsbury Co., Ine. $ 
i 
I 

•y 
! 48-52 Broad St. Telefonas 8241 Bangor, Maine !•;

_____________ _____________ »!

Pradžia 10-tame pusi, 

gyvenimą! Jei mes nueisi
me į daugelį religingų ir 
dievotų žmonių namų, tai 
mums bus sunku rasti toks 
namas, kuriame nematytu
me didelio kryžiaus.

Geros, katalikiško turi
nio knygos, taipgi yra ge
ra šv. Kalėdų dovana.

Pirkdami ir dovanoms 
tiekdami geras, katališko 
turinio knygas, mes ku
riame tą krikščionišką kul
tūrą ir civilizaciją, kurioje 
šiandien patys gyvename, 
be kurios visas žmonių šio
je žemėje gyvenimas, tik
rumoje tebūtų vien tik šal-

• v

I I
I

'• i

v)
ir

fl

NEW ENGLAND RUBBER FLOORINGCO.

Geri guminiai išdirbiniai įvairiems reikalams

259 Middle St.

a;?
Portland, Maine

• e» » •

~

GEORGE T. SPRINGER COMPANY
70 Metų Teisingos Prekybos Jubiliejatai 

Laikrodžiai—Diamontai—Sidabriniai Reikmenys $ 
515 Congress St. Telef. 3-2449 Portland, Maine J

Sankrova Groserio

SOUTH MAIN ST. BREWER, MAINE
</ ' i » ifim. < < U u n, IVŲ INC

IŠDIRBĖJAI
• I » 1 ♦ ’ f ~ 1 •

RAŠYMUI POPIERIO

. . ." * - -■ . i. . =Si"-. : '.-s.

8! f f i 99-. Irc-

The Merrill Trust Company
t

Šis Bankas patarnauja įvairiems reikalams. Pa 
tarnauja prekybininkams, Taupytojams ir t.t.
Skyriai: Belfast... Bucksport... .Dexter... Eastport

I

žSTOTO

87-88 Broad ir 64 PJckeying Sq. JęĮ.

i>" -- r— r 1 - .----------------—j . v ■ yi w ■ ■ ■ ' »■ » ■ ------------------

k’iliy H N 99 P koksai
Taupus Kuras

Telefonuokitę 6481 dėl Informacijų

Bangor Gas lighl Co
Pasirinkite Naujausius GAZQ šildymo 4 ds^ykus: 

apšildymą, gaminimą šaldymą fr apšildygią

Naujos žeiUQS ratoa viržmiRŠUi patarnavimu

A-

Dover... .Foxcrof t.... Jonesport... .Machias....Milo
Old Town„ Orono.—Searsport

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

2 Hammond St. Bangor, Maine

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

••i

r

Skąniausi valgiai ir vieta su visais patogumais į
2£2. Exchąnge St. Tel. 2-1506 Bąngor, tyaine |

I
LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Ye Brass Rail Restaurant
Geriausias Restauranas Maine valstijoj

HINCKS COAL COMPANY► "•
Anglis, Koksai, Malkos, Olyva šildymui ir t.

11 Centrai St. Tel. 6478; Sandelis Anglies 2-142 
Sandelis malkų — 8510 Bangor, Maine

BANGOR HOUSE
H. C. CHAPMAN HOTEL CO., Savininkai

■. * '1

Kainos nuo $1.50 iki $6.00 — Europiškas planas
Puikiausia vieta pavieniams ir Bankietams

174 MAIN ST. Tel. 7321 Bangor, Maine

BENOITS

Drabužiai dėl Vyrų

ir Vaikinų

Monument Square 

prie Middle St.

153 High St.

The Thomas Laughlin Company
Geležiniai Reikmenys dėl įvairių dalykų, taipgi 
išdirbinėja įvairias plienines ir žalvarines dalis 

Ofisas ir Dirbtuvė:

Drabužiai ir reikmenys moterims ir vaikamsi

505 Congress St

a

i

£ 
a

131-151 Fore Street Portland, Maine

Telefonai 3-1791 arba 3-1792

Owen, Moore & Company

SHAw S
Groseris — Mėsa — Valgomieji dalykai

Portland, Maine

į
į.
'įį
$ 585-587 Congress St. 7-9 Preble St.

g Portland, Maine

a Telefonai 2-0211 arba 2-2881

2! 
f!

Cummings Bros.
Sankrova Greserijos, Mėsų ir kitokių dalykų 

Pristatytojai Nation Wide Service Grosero ir k.

241-243 Commercial St. 2-4 Union St. Tel. 3-0261

Portland, Maine

The American Oil Co.
Orange American Gasoline 

Amoco Motors Oil

•i

GOULD-FARMER CO.
Amoco Deaiers Range & Fuel Oil

24 Hr. Service
a

£
i Portland, Maine

70 Free St. Portland, Me.
POBTLANDĮ. MAINE

1 CENTRAL ST.
Telefon 3-6421 į

■ '9 i! V

X
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Kalėdinės Mūšy Dovanos
kovoja dėl didesnio duonos 
šmotelio, dėl teisėtų, krikš
čioniškųjų - savo tiesių, į 
prieš visokius ateistų trus- 
tus ir įvairias pelnagrobių 
ir išnaudotojų kombinaci-i 
jas, masonų arba Maskvos 
komunistų insipiruojamas.. 
Juk pastarąsias beremda-| 

I darni, mes griauname sa- 
ku7'»7rs''k7ek 7'brangiau v0 kraštą' krikščioniškąją 
pas juos būtų, viešai ir savo kultūI^> save Pacius> 
slaptai dirbkime, kiek tai sav0 namus *5 seimas- « 
mums galima, paties bend- lalm?_lr a!elt|- lr terldr^W 
ro mūsų gyvenimo sukrik- kr‘k“*°“ak«į,._aPhnku2 
ščioninimo darbą, ir l 
tiems jį dirbti padėkime; , . ,
žodžiu ir darbu, parodyki- skriaudą, ne tik savo sie- 
me visiems, su kuriais tik 
susiduriame gerą krikščio
nišką pavyzdį visomis sa- kyti, kad reikia pirkti ar- 
vo išgalėmis. Stenkimės ba remti ten, kur yra pi- 
apginti savo tikėjimą prieš giau ir patogiau. Iš dalies 
įvairius bedievių šmeižtus; gal ir taip, bet pasižiūrėki- 
palaikykime bažnyčią ir me dar į vieną svarbų daly- 
jos tarnus — dvasininkus ką, kol savo nuomonę pil- 
ir t.t. Visa tai bus geriau- nai tame dalyke galėsime 
sios mūsų kitiems teikia- pateisinti, 
mos dovanos, už kurias V. 
Dievas šimteriopai mums 
užmokės!

Pradžia 10-tame pusi.

kalingos ir naudingos. Su
šelpkime juos apdėvėtais 
drabužiais ar avaline, kuri 
dar tinkama naudoties. Pa
laikykime katalikus krau
tuvininkus, visuomet pirk
dami pas juos reikalingus 
sau produktus, ypatingai. 
smulkiuosius krautuvnin-i

į aplinku- 
įj.’mą, kurioje gyvenam. Tuo 

būdu darome didžiausią

lai bet ir kūnui. 
I

Nemažesnė bus mūsų 
Kalėdinė dovana,jeigu mes 
paremsime ne tik krautuv- 
ninkus, bet ir smulkiuosius 
katalikus amatninkus, ir 
visus tuos, kurie kasdieną
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Vokietijos nacių kareiviai mokomi Vokiečių armijos kalnų mokykloje, 
reiviai mokomi kariauti kalnuose. Tai Vokietijos nacių kalniečių būrys.

(ninku žmonių luomą! Jis
Nevienas gali į tai pasa- jr mums visiems palike

Juk Kristus ir nesidėjo 
su galingais ir turtingais 
Palestinos žydų magnatais 
ir neteikė savo paramą ne
švariam žydų parizėjų biz
niui. Jis visu savo Dieviš
kosios Širdies meilės karš
tumu, rėmė ir mylėjo vien 
neturtingąjį vargšų darbi-

BRIDGEPORT A NEW HAVEN, CONN.

Bridgeport, Connecticut

The A. H. Nilson Machine Co.
?!

1525 Railroad Avė. Tel. 3-6109

Išdirbėjai įvairių automatų mašinų

per įsteigtą savo Bažnyčią, 
tokį mokslą, kad mes visi 
vargšai darbininkai, vienas 
antrą, kaip brolis brolį my
lėtume!

Šie metai jau baigiasi; 
prisiartino šv. Kalėdos, o 
po jų netrukus ateis ir 
Naujieji Metai. Rimtai pa
galvokime, kokią dovaną 
Jėzaus Kristaus Bažnyčiai 
ir krikščioniškąjai kultūrai 
ir civilizacijai, kitais me
tais mes suteiksime? Ar 
mes visa iš V. Dievo ir Jo 
įsteigtos Bažnyčios imsi
me ir nieko jai neduosime?, 
Ar mes didesnei V. Dievo 
garbei, katalikų Bažnyčiai, 
savo ir kitų žmonių sielų 
išganymui, visa, ką tik ga
lėsime darysime. Tai yra 
labai svarbūs klausimai,

f

kuriuos prisiartinę prie 
paruoštos bažnyčiose Bet- 
lejos kūtelės, kiekvienas 
turėsime vienaip ar ant
raip Šv. Kūdikėliui V. Jė
zui atsakyti.

Sulaukę linksmosios šv. 
Kalėdų šventės, laisvai 
peržvelkime visas šiame 
straipsnely išdėstytas min-
itis, kurios, tikiu, šv. Kalė
dų šventės proga, — tos 
didžiausios, mums, katali
kams, V. Dievo suteiktos 
dvasinės dovanos, natūra
liai ateis mums į galvą.

*<£•

The Lomas & Nettleton Co.
I

Įkurta 1894 — Investuojanti Brokeriai 
Mortgečiai, Apdrauda, Vedimas ūkinių reikalų 

Narys Mortgičių Bankerių Association Amerikoj 
Narys American Bankers’ Association

175 Orange St., ir Court St. New Haven, Conn

PAVVTUCKET, R. I.

SHARTENBERG’S

PAVVTUCKET, R. I.

VVOONSOCKET, R. I.

Į Woonsocket Institution
For Savings

PROGA

i

■i 144 Main St. Tel. Woon. 1468

(♦ VVOONSOCKET, R. I.

McCARTHY’S
DEPARTMENTSTORE

191 Main St. Tel. Woon. 3820

VVOONSOCKET, R. I.
r ir

lIli
i s
s 10 New Bond StreetI

Ka-

Tiekdami kalėdines dova
nas savo draugams ir pažy
stamiems, pačias gražiau
sias ir brangiausias, —pa
tiekime Pačiam Šv. Kūdi
kėliui V. Jėzui, vargingoje 
Betlejos kūtelėje, dėl mū
sų išganymo užgimusiam

‘ir Jo įsteigtai katalikų Ba
žnyčiai. Tik tuomet kupi
ni tikro dvasinio džiaugs
mo, tikrai su angelais dva
sioje galėsime užgiedoti:

“Garbė Dievui aukštybė
se, o žemėje ramybė žmo
nėms geros valios!”

į*.
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THE HEALD MACHINE CO.

Apdirbimams mašinos

16

$
Worcester, Mass. «

OLIVER M. DEAN A SONS

Pieninikystei Reikmenys
37 Myrtle St. Tel. 4-6894 Worcester, Mass.

II
18 Grafton St. Tel. 4-9016 Worcester, Mass. f

__________________

WORCESTER GEAR WORKS

Atsakomingas iškirtimas dantuotų ratų

CLAFLIN - SUMNER

Anglis—Alyva kurui—Koksai

General Motors - Delco — Iron Fireman

18 Franklin Street Worcester, Mass.

I

-----------------------------------------------------------------------------

VVORCESTER BUICK CO.

Parsiduoda ir Patarnaujam

$
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Sveikinu visus savo 
čius, Amerikos lietuvius, 
siems linkiu šitą Kalėdų 
šventę praleisti pavyzdingoje ra
mybėje. Labai gaila, kad savo 
senuoju įpratimu, šios šventės 
linksmybėmis ir džiaugsmais, 
šiais metais mes negalime pasi
dalyti su savo tautiečiais Tėvy
nėje Lietuvoje, kur net ir pati 
šita šventė yra šiaurės despoto 
griežtai uždrausta! Gaila ir 
graudu, kad šias Kalėdas mūsų 
Tėvynė Lietuva, apiplėšta iš 
laisvės ir nepriklausomybės 
gynėjų būriai pabėgę nuo jiems 
grūmojusio pavojaus, šias Kalė
das praleis svetimose šalyse, 

! daugiausia be reikalingos užvė- 
| jos ir net kąsnio duonos!

Todėl mes, Amerikos lietuviai,

tautie- 
ir vi-
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“GERIAUSIAS BUICK LIG ŠIOL”
- • £■**

A. G. HILDRETH COMPANY

Išdirbėjai Overal’ių, drabužių ir uniformų

25 Hermon St. Tel. 5-6020 Worcester, Mass.

I « 
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J GEO. F. BLAKE, Ine.

Geležiniai reikmenys, Skardos, Žalvariniai ir 
variniai vamzdžiai ir tt. Darbai atliekami 

su ugnimi ir šaltai

198 Mechanic St. Tel. 4-2611 Worcester, Mass.

ELMVVOOD ADAMS, Ine. |

Geležiniai ir mechaniniai reikmenys I
Reikmenys šildymo dalykams I

154 Main St., Tel. 2-7534 Worcester, Mass. $
- ■ -------- .

GEORGE BEOPPLE CO., Ine.

Išdirbėjai dešrų ir pristatytojai valgymų 
“Ne žemiausios kainos, bet geriausia kokybė”

600 Millbury St. Tel. 5-6187 Worcester, Mass.

roaei mes, AmeriKos lietuviai, ; p 
šias Kalėdas dar ramiai švęsda- • Į 
mi, prisiminkime Lietuvos pa- ; j 
bėgėlius, savo brolius ir seseris, j Į 
kurie vargsta didelį vargą ne dėl j į 132 Southbridge St. Tel. 5-8694, VVorcester, Mass. 
savo kaltės, ir ištįeskime jiems *----------------------------------*-------------------------------------------
pagelbos ranką. Švęsdami Ka-j 
ledas, kas kiek išgalėdami, su
dėkime pinigiškų aukų, ir skir-Į 
kime jas nelaimes ir vargus ken- i 
čiantiems Lietuvos pabėgėliams!Į

Sveiki broliai lietuviai ameri
kiečiai! Sveikinu jus Kalėdų 
proga, ir visų prašau: Atminkite 
ir sušelpkit nelaiminguosius Lie
tuvos pabėgėlius!

J. J. Bačiūnas.
Tabor Farm,
Sodus, Mich.

MAYFLOVVER ICE CREAM C0., Ine.
JOHN RUELL, Prez. ir Vedėjas 

“Grietininė šalta košė įvairioms progoms

y
į 72 Shrewsbury St. Tel. 4-5354, Worcester, Mass. d

Greetings from

•į CENTRAL OILCOMPANY
‘į! Worcester, Mass.

ž
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JOHNSON STEEL A VVIRE CO. Ine.
•A • i

Išdirbėjai įvairių geros rūšies vielų

53 Wiser Avė. Worcester, Mass.
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F. D. PERRY COAL CO.

Dealer of D. & H. Coal
965 Millbury St., Tel. 3-6307, Worcester, Mass.
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Fot ycars the Morris Plan hn been 

"CHRISTMAS MONEY HEADQUARTERS" 
for hnndredt «f Worce«ter people. Thic year 
ve are ready afain vith an even better 
Christmas plan.

EADQUARTERS j

[for Chnstmas TimdsJ

Gyvojo

QUALITY G1FTS

CONSOUDATE AU TOUR CHRISTMAS 
■IUS TOGETHER WITH 0UTSTANDIN6 
BALANCES ON YOUR CAR, REFRIGER- 
ATOR. FURNITURE, LOANS, ETC., INTO 
ONE ACCOUNT — WITH BŪT ONE 
MONTHLY MPAYMENT.

Over a period of 12, 15, 18 or 20 months 
yoo vilt hardly notice the small monthly 
payment regaired to pay ad yoor outstand- 
ing obligations.
Al kinds of toans available — unsecured 
este signatare, automobile, furnitūra, col- 
lateral, or guaranteed.

Simply come in, call 3-4711, or vrite and 
your “Christmas Bill Problem" vili be --B-- A
BOlvCGo

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadvay, So. 
Boston, Mass.

Denholm McKay Co

W orcester' s Great

Christmas Store
Worcester Morris Plan 

Banking Company 
Ad FRANKU N


