
j MARIJOS ŠVENTE
Šventame Rašte skaito

me, kad Viešpaties siųsta- 
sai angelas Gabrielius pa
sveikino Mariją, šiais žo
džiais: “Sveika Marija ma
lonės pilnoji”. Ir jeigu ieš
kosime Šv. Raštą nuo pra
džios iki galo, nerasime ki
to panašaus pasveikinimo. 
Ji išgirdo tik viena Marija, 
nes tik jai vienai tie žo
džiai pritinka. Tie žodžiai 
reiškia, kad ta, kuri yra 
malonės pilnoji niekada 
nebuvo nuodėmės sutepta. 
Marija nuo pat pradėjimo 
buvo nekalta, nepaliesta 
pirmapradės nuodėmės. 
Už tai šventieji sakė: “Ma
rija skiriasi nuo visų kitų 
žmonių, ji turėjo tą pačią 
prigimtį, bet neturėjo nuo
dėmės”. Šv. Efremas kal
ba į Viešpatį Jėzų šiais žo
džiais: “Tik Tu ir Tavo Mo
tina esate visokiais žvilgs
niais gražūs, nes Tavyje, 
Viešpatie, nėra jokios su- 
tepties ir Tavo Motinoje 
nėra jokios dėmės”.

Pats mūsų protas sako, 
kad kitaip ir negali būti. 
Šventoji Marija yra Dievo 
Motina. Ar Kristus, Dievas 
būtų galėjęs imti žmogiš
kąją prigimtį iš moteriš
kės, suteptos gimtąja nuo
dėme, ar Jis būtų joje gy
venęs, jei nuodėmė būtų 
kada nors palietusi jos sie
lą? Ne, tai nesutaikoma 
su Dievo šventumu. Už tai 
Dievas ypatingu būdu ap
saugojo Mariją nuo nuodė
mės. Tai yra tikėjimo da
lykas, kad Marija nuo pat 
pradėjimo buvo nekalta, 
be nuodėmės, “malonės 
pilnoji”.

Mes tai tikime ir su 
džiaugsmu sakome: “Tu 
visa graži esi, o Marija, ir 
jokios sutepties nėra Ta
vyje”.

Marijos šventė privalo ir 
mus paskatinti mylėti ne
kaltumą, saugotis visų 
nuodėmių ir augti Dievo 
malonėje. Žiūrėdami į Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
paveikslą, paprašykime, 
kad Ji ^melstų mums Die
vo malonės mylėti nekal
tumą ir bijoti nuodėmės.

T.

Rooseveltas Atleisi^ Suo
mius Nuo Mokesnių

Washington, gruodžio 7, 
— Prezidentas Roosevel
tas pareiškė, kad jis nuta
rė Suomijos karo skolos 
mokesnius grąžinti karo 
nukentėjusiems žmonėms. 
Suomija, gruodžio 15 d. 
sumoka Amerikai $234,693 
dolerius pasaulinio karo 
skolos dalį. Bet jeigu iki 
tos dienos Suomijos - Ru
sijos karas neužsibaigtų, 
tai Amerikos vyriausybė 
tuos pinigus grąžintų Suo
mijai, kad ji galėtų nuo 
karo nukentėjusiems gy
ventojams pagelbėti. Suo
miai visose šalyse renka 
aukas savo šalies apgyni
mo reikalams.
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Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Bolševikai Nužudė Tūkstančius 
Lenkų

Budapeštas, Vengrija, — 
Gruodžio 7, — Rusijos bol
ševikai užėmę Lenkijos da
lį, nužudė tūkstančius ti
kinčiųjų. Komunistų va
das, Gezą Weinberger, 
Lvovo mieste sušaukė vi
sus katalikus į to miesto 
katedrą. Žmonės suėję pa
matė, kad altorius išdras
kytas ir apdengtas raudo
nu audeklu. Gezą Wein- 
berger, įlipęs į sakyklą ta
rė: “Visi, kurie atsisako 
padėti komunistų agen
tams daryti kratas; visi, 
kurie » drasko komunistų 
propagandos I 
drasko Stalino paveikslą; nistų revoliucijoje. Kada 
visi, kurie dabar tų lapelių Vengrijoje komunizmas 
neturi; visi, kurie dar eina buvo sutruškintas, jis ir 
į bažnyčias; visi, kurie sa- Belą Kun pabėgo į Rusiją, 
ko, kad pirmiau buvo ge- Belą Kun Stalinas jau lik- 
riau gyventi, kaip dabar, vidavo, bet Gezą atsiuntė 
tie visi bus sušaudyti”. Di- į Lenkiją žudyti nekaltų 
dėlės dovanos pažadamos žmonių.

tiems, kurie išduos katali
kus, arba komunistų prie
šus. Niekas negali iš kraš
to išvažiuoti. Visos bažny
čios ir žydų sinagogos 
Lenkijoje uždarytos. Žmo- 

• nės tačiau slapta susiren
ka į namus, į gyvulių ku- 

| tęs, į daržines ir meldžiasi.
Jei komunistai juos suran
da visus ant vietos sušau- 

■ do. Tūkstančiai Lvovo 
mieste ir kitur lenkų, žy
dų ir baltgudžių buvo su- 

' šaudyta.
i Gezą Weinberger buvo 
Belą Kun draugas, 1919 

lapelius, ar metais, Vengrijoje komu-

t

RUSIJA NENORI TAIKOS
nešimas: “Sovietų Rusijos 
kariuomenė nesulaikomai 
maršuoja gilyn į Suomiją. 
Nuo Murmansko Rusijos 
kariuomenės prasiveržė a- 
pie 25 kilometrus į Suomi
jos kraštą iš pietų Petsa- 
mo. Petsamo uoste Rusi
jos laivai traukia iš vande
nų minas, kurias Suomiai 
buvo suleidę. Uhtua, Re- 
pola ir Porosozereo dalyse, 
apie 450 mylių į šiaurę nuo 
Ladoga ežero, sovietų Ru
sijos kariuomenė pasistū
mė apie 50 kilometrų į 
Huomiją. Jie užėmė Salmi 
miestą. Kareliano sąsiau
ryje Rusijos kariuomenė 
nuo rubežiaus prasiveržė 
apie 50 kilometrų gilyn į 
Suomiją”. Jei karo gink
lais ir žudymais užgrobi
mas svetimos valstybės 

vyriausybė Helsinki nebe-j nėra karas, tai norėtųsi 
i kas 

yra karas? Jei taip, tai 
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Jis sako, kad Rusija neką- i H,tlerl° sunaikinimas 
riauja prieš Suomiją. Bet Lenkijos, Mussolinio už- 
iš Leningrado išleistas grobimas Ethiopijos nebu- 
toks sovietų valdžios pra- vo karas.

Maskva, gruodžio 7, — 
Kada Tautų Sąjunga pa
kvietė Rusiją į susirinki
mą, kad padaryti taiką i 
tarp Suomijos ir sovietų j 
Rusijos, bolševikų vadai į- 
sižeidė. Molotoff pasakė: 
“Tai yra sovietų respubli
kos įžeidimas sakyti, kad 
ji kariauja su Suomija. So
vietų Rusija Tautų Sąjun
gos susirinkime nedaly
vaus, nes. 1) sovietų Rusi
ja nekariauja su Suomija 
ir negrąsina jos gyvento
jams karu; 2) sovietų Ru
sija palaiko draugingus 
santykius su Suomijos 
“liaudies valdžia”, kurią 
sovietai paskelbė gruo
džio 2 d. Suomijos žemėje, 
Terijoki mieste. Tas mie
stas buvo užimtas Rusijos 
kariuomenės; 3) Suomijos

f

galioja, mes vedame pasi- komunistų paklausti 
tarimus su nauja valdžia”.

Taip kalbėjo Molotoff.

ŠVEDIJA MOBILIZUOJASI 
APSIGYNIMUI

Stockholm, Švedija, — 
gruodžio 7, — Vyriausybė 
pašaukė apie 40,000 atsar
ginių kareivių į armiją. 
Dabar jos kariuomenė su
sidaro iš 150,000 kareivių. 
Švedija mano, kad Rusija 
nebus patenkinta Suomi
jos užgrobimu, bet sieks 
taip pat pavergti ją, Dani
ją ir Norvegiją. Norvegija 
pakvietė Danijos ir Švedi
jos vyriausybes pasitari
mams, kaip išlaikyti savo 
tautų nepriklausomybę, ir 
kaip sutaikinti Suomius su 
Rusija. Švedija buvo pa
siūlius Rusijai tarpininka- 

jvimą su Suomija, bet Ru- 
; sija tą pasiūlimą atmetė. 
! Rusija, įsiveržus į Suomi
ją, sudarė iš komunistų 
valdžią ir su Suomijos 
žmonių išrinktąja valdžia
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nesiskaito. Švedija turi 
tvirtą laivyną ir geriausius 
pasauly karo ginklų fabri
kus. Galimas dalykas, kad 
jos suteiks Suomijai pa
galbą atsilaikyti prieš Ru
sijos užpuolimą.

Vaikai Apsaugojami Nuo 
Netinkamų Paveikslų

I
Madridas, gruodžio 7, — 

Ispanijos vyriausybė išlei
do įsakymą, kad vaikai ne
būtų įleidžiami į kinus, 
žiūrėti judamųjų paveiks
lų, kurie tik suaugusiems 
tinka. Vaikams bus paga
minti tinkami paveikslai, 
iš kurių jie neišmoktų nie
ko blogo. Šiame reikale ki
tos valstybės turėtų imti 
pavyzdį iš Ispanijos.

J. E. KARDINOLAS O’CONNELL. BOSTONO

I
I
I
I

i
*

Pagrobė Lietuvos Laiva

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Rusija Visu Smarkumu Puola 
i Suomiją

ARKIVYSKUPAS.
šiandien, gruojdžio 8 d. mini savo 80 metų amžiaus su
kaktį. Garbingasis Ganytojas vadovauja pontifikalė- 
se šv. mišiose, kurios atnašaujamos Šv. Kryžiaus ka
tedroje, Bostone. Laike šv. mišių gieda Šv. Jono Semi
narijos choras.

Jo Eminencija pereitą savaitę paskelbė savo ga
nytojišką laišką, kuris buvo skaitomas Bostono diece
zijos bažnyčiose. Tas laiškas tilpo lietuvių kalboje pe
reitame “Darbininko” numeryj. Tuo laišku. Garbinga
sis Ganytojas, mums primena prisirengti prie atėjimo 
mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus. Jis nu
rodo, kad “dabartinė liūdna pasaulio padėtis susidarė 
iš paneigimo Dievo ir visiško neatsižvelgimo į krikš
čioniško teisingumo, tiesos ir meilės dėsnius”. Ragina 
mus imtis priemonių, paties Dievo mums suteiktų, su
grąžinti Kristaus ramybę Kristaus Karalystėj.

Kaip Šv. Tėvas Popiežius Pijus XII, taip ir J. E. 
Kardinolas O’Connell kreipia visų širdis prie geriau
siojo Dievo ir brangiojo Kūdikėlio Atpirkėjo, kad mes 
savo maldomis prašytume grąžinti taiką ir ramybę 
pasauliui. *

Taigi šio advento metu, belaukdami Kristaus gi
mimo šventės, susikaupkime ir savo maldomis prašyki
me Aukščiausiojo ir mūsų Vadams, sulaukusiems gar
bingo amžiaus, sveikatos, kad dar ilgus metus galėtų 
vairuoti Kristaus Bažnyčios vairą.

Londonas, gruodžio 7, —1 
— Vokietijos kariniai lai-, 
vai pagrobė Baltijos jūro
je Lietuvos prekybinį lai
vą, Kretingą. 542 tonažų.

Raudonarmiečiai Nuodija 
Suomius Nuodingomis 

Dujomis

Helsinki, Suomija, gruo
džio 7 — Suomijos karo 
štabas praneša, kad sovie
tų raudonarmiečiai varto
ja nuodingas dujas karo

Anolija Siunčia Karo 
Reikmenų Suomijai

Darbininkų Klausimais
Pasitarimai

Dubuųue. Iowa, gruodžio 
7 — Katalikų pasitarimai 
darbininkų klausimais į- 
vyko gruodžio 4 ir 5 d. Da
lyvavo keletas Katalikų 
Bažnyčios vyskupų, dau
gybė kunigų, ir žymių 
mokslininkų pasaulionių. 
Pasitarimuose daug buvo 
kalbėta, kaip geriau su
pažindinti žmones su Po
piežių Leono XIII ir Pijaus 
XI enciklikomis, kurios pa
liečia darbininkų klausi
mus. Užgirta ir pageidau

rytiniame Suomijos fron
te.

Londonas, gruodžio 7 — 
Anglijos valdžia sutiko 
siųsti karo reikmenų: gin
klų, amunicijos, orlaivių ir 
tt. Suomijai. Tuo pačiu lai
ku. kaip paaiškėjo, pa
siuntė karo orlaivių ir me
džiagos į Rumuniją.

Maskva, gruodžio 7, — 
Rusija kasdieną siunčia 
didesnius būrius kareivių 
prieš Suomius. Didžiausie
ji mūšiai eina prie Petsa
mo ir Ladoga. Rusijos bol
ševikų tikslas yra perkirs
ti Suomiją pusiau, kad jų 
kariuomenės dalys negalė
tų susisiekti. Taip Hitleris 
padarė Lenkijoje. Rusijos 
kariuomenė privertė Suo
mius pasitraukti nuo La
doga ežero, ir jie užėmę 
keletą kaimų. Rusijos ka
ro laivai taip pat bombar
duoja Suomiją iš Baltijos 
jūros. Kadangi rusai turi 
savo laivynų bazes Estijos 
ir Latvijos uostuose, tai 
jiems nesunku iš ten bom
barduoti Suomijos kraštą.

Mūšiuose prie Ladoga e- 
žero. kada Rusijos kariuo
menė giliai buvo įsiver
žus į Suomijos teritoriją. 
Suomiai gynėsi prieš už
puolikus. Jie iškasė gilius 
griovius, kad Rusijos ar
mijos tankai negalėtų pra
važiuoti. Tai laimei dar 
tuo metu gerokai prisnigo 
sniego. Sniegas apdengė 
griovius, taip, kad jų ne
žinantiems nebuvo galima, 
dasiprotėti, kad jie yra. 

IRusijos kareiviai važiuo
dami tankais suvirto į tuos 
griovius ir nebegalėjo iš
važiuoti. Suomiai sako, 
64 Rusijos tankas ir dau
gybę bolševikų kareivių jie 
paėmė nelaisvėn. Rusijos 
kareiviai esą labai suvar
gę, išbadėję ir prastai ap
sirengę. Jie visi turi pilkus 
ploščius, bet kojos apvi- 
niotos vilnoniais autais, 
čebatų neturi. Rusai nusi
stebėjo, kad Suomiai jų 
tuojau nesušaudė, nes jie 
sakė, kad jiems buvo pasa
kyta, jog patekę į nelaisvę 
tuojau bus sušaudyti. Jie 
taip pat labai stebėjosi, 
kad Suomijos kraštas yra 
turtingas, žmonės gerai 
gyvena, maisto visi turi, o 
jiems buvo sakyta, kad gy- 

j ventojai kenčia didžiausį 
į skurdą ir reikia juos gel- 
1 bėti. Kareiviai sakė, kad 
jų vadai įsakė eiti gelbėti 
Suomijos gyventojus ir, 
kad karas būsiąs užbaig
tas į penkias ar šešias die
nas.

Suomiai sakosi, kad jų 
kariuomenė Rusijos puoli- 

Imus atlaiko visuose fron
tuose. Jie labiausia jaudi
nasi, kad Rusijos bolševi
kai iš lėktuvų bombarduo
ja neapginkluotus mies
tus. kuriuose nekalti žmo
nes. moteris ir vaikai išžu- 

jdomi. Suomių sostinė. Hel- 
Isinki, daugiausia nukentė
jo. Didelė dalis miesto pa- 
i versta griuvėsiais. Ispani

I

I

ta, kad visur būtų steigia
mi studijų rateliai ir žmo
nės turėtų progą tas enci
klikas išgirsti ir apsvars
tyti. Pasitarimuose buvo 
svarstoma: Bažnyčia ir
Darbas; Enciklikų nurody
mai; Darbininkų atlygini
mas ir Darbo sąlygos; Dar
bininkų ir Darbdavių or
ganizacijos; Amerikos 
darbininkas ir jo atlygini
mas. Iš tų jau galima su
prasti, kad suvažiavimo 
pasitarimai buvo labai 
svarbūs.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, gruodžio 9 d., 2 vai. po pietų Darbinin

kų Radio programą išpildys Cambridge lietuvių para
pijos Radio Grupė, vadovaujant muzikui Mamertui 
Karbauskui. Prašome pasukti savo radio rodyklę ant 
1120 kilocycles ir klausytis gražių tautinių dainų, mu
zikos ir kalbų iš stoties \VCOP. Boston.

jos karo metu, mūsų ko- 
Į munistai labai garsiai šau
kė ir protestavo, būk Fran- 

jco bombarduoja miestus.
Kodėl jie dabar neprotes
tuoja prieš Staliną, kada 
jis įsakė žudyti nekaltus 
žmones? Savo žmogžudys
tes jie pateisina. Bet visas 
civilizuotas pasaulis pikti- 

! naši ir smerkia tokius Sta
lino žiaurumus. Suomijos 
kariuomenė pasirodė tik
rai stebėtina. Rusija turi 
daugiau kariuomenės, ne
gu visa Suomija gyvento
jų, tačiau ta maža kariuo- 

■ menė atlaiko Stalino armi- 
i .

Rusijos Nusistatymas Prieš 
Suomiją

Maskva, gruodžio 7, — 
Stalino laikraščiai, "Prav- 
da” ir “Izvestia”, Suomijos 
valdžią štai kaip vadina: 
“žudytojai ir išnaudoto
jai”, “klaunai”, "giedan- 

i tieji gaidžiai”, “neišmanė
liai”, “kulakai”, “raitan
čiosios gyvatės”, “pasiutę 

j šunys”, “nusamdytieji 
banditai”, “imperialisti
niai žvėrys”, “benkartai”, 
“žvėriški žudytojai”, “po
litiškas mėšlas”, “purvini 
šunys”, “liokajai”. Bet iš 
tokios bolševikų kalbos ne
reikia stebėtis, jie kitaip 
nemoka kalbėti.

Tautų Sąjungos Susirinki
mas

Ženeva, gruodžio 7, — 
Tautų Sąjungos vadovybė 
pranešė visoms valsty
bėms, kad šeštadienį, 
gruodžio 9 d. įvyks susirin
kimas. Rusija atsakė, kad 
ji nedalyvausianti. Ji ki
taip ir negalėjo padaryti, 
nes žino, kad bus visų tau
tų pasmerkta už Suomijos 
užpuolimą. Kitos tautos y- 
ra nusistatę Rusiją išmes
ti iš Sąjungos. Stalinas pa
reiškė, kad Rusija nekovo
ja prieš Suomiją, ir Tautų 
Sąjunga neturi teisės ją 
kaltinti už tai.

Rusai Užgrobė 4 Suomijos 
Salas

Maskva, gruodžio 7, — 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė praneša, kad jų karei- 

' viams pasisekė užgrobti 
keturias Suomijos salas, 

'būtent. Suursari, Seiskari, 
Lavansaari ir Tvtaersaari. 
Tas salas jie užėmę laivy-1 
no galybe. Taip pat prane
ša, kad jų kariuomenė nuo 
20 iki 30 mylių padarė pa
žangą į Suomijos valsty
bės gilumą.

(
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KIBIRKŠTYS
valstybinėSovietų Rusijos komisą- Lietuvos Elta.

rai. užėmę kelius Suomijos žinių agentūra, negali me- 
kaimelius, sudarė komu- lų skleisti turėdama sutar- 
nistinę vyriausybę, kurią ’tį su sovietų Rusija, o Elta 
pavadino "liaudies vyriau- kaip tik tas žinias patvir- 
sybė”. Tos "vyriausybės" 
premjeru paskyrė tūlą Ot- 
to Kuusinen. kuris per 20 j 
metų gyveno ir pasiruošė 
komunistiniam darbui, 
premieru. Sovietai su ko
munistu Kuusinenu pada-Į 
rė sutartis, pagal kurias; 
sovietai gauna pilniausias 
teises Suomijoj. Bet Suo
mija turi savo vyriausybę, 
kuri gina savo šalies ne
priklausomybę. Ji trokšta 
taikos. Sovietai tikrosios 
Suomijos vyriausybės jau 
nepripažįsta. Dabar gal 
bus ir lietuviams komu
nistams aišku. kad Rusijos 
Stalinas eina Hitlerio ke
liais.

tina.
Lietuvos Elta rašo: 
“Organizuojant naujus 

darbus susiduriama su di
deliais sunkumais dėl su
sisiekimo priemonių sto
kos. nes daug mašinų ir 
vežimų buvo raudonar
miečių išvežta”.

Toliau rašo:
“Lietuvai Vilnių 

mant miestas nė vieno au-
; tobuso nebeturėjo”.
i Iš to ką Lietuvos Elta ra
išo mes matome, kad visos 
žinios, kurios tilpo užsie- 

• nio ir mūsų spaudoje pasi
tvirtino. Nėra pagrindo 

i netikėti, kad sovietų rau
donarmiečiai išvežė iš Vil- 

! niaus mašinas, autobusus 
“Laisvė”. Brooklyno sta-jir kitus daiktus, kuriuos 

lincų organas, griežtai į tik galėjo ir suspėjo išvež- 
smerkia tuos, kurie rašė.lti. 
kad iš Vilniaus rusai išve-j Galimas 
žė mašinas ir I ‘ 
brangenybes. Rašo:

“Melagiai, kurie 
kad “dirbtuvės išplėštos ir ti. nes sovietų Rusijos ko- 
išvežtos Rusijon”, tapo pa-i misarai uždėjo. kaip
karti už liežuvių”. ■ Brooklyno “Laisvė” tašo

Taip, melagiai pakarti ir užsienių spauda patvir- 
už liežuvių, bet tik ne tie. tina, griežtą cenzūrą. Bet 
kurie rašė, kad “dirbtuvės1 teisybė ir stipriausias 
išplėštos ir išvežtos Rusi- , “duris” pralauš. Lietuvis 
jon”, bet tie. kurie tas ži- ras kelią pasiųsti žinias 
nias užginčija. Teisybės mūsų spaudai Melagiai ko- 
negalima melu užginčyti, munistai bus numasRuoti.

peri-

Europą nuo Stalino vergo
vės. Tai pirmas protingas 
diplomatų žygis. Ne Vo
kietija. bet Rusija yra pa
saulio No. 1 priešas. Ko
munizmo tikslas yra užka
riauti Europą ir Aziją, įr 
jei galima, visą pasaulį pa
vergti po komunizmo rėži
mu. Su Anglijos ir Pran
cūzijos pagalba Vokietija 
sutruškintų komunizmą.

Darbininkų Laikraštis 
Aukština Popiežių

CAMBRIDGE, MASS. ADVENTAS IR PASIŠVENTIMAS

VVashington, gruodžio 7,
— Darbininkų. CIO unijos 
laikraštis, “CIO. News”, 
išaukština Popiežių Pijų 
XII už jo encikliką Ameri
kos darbininkų klausimais 
ir sako: “Ta Popiežiaus 
Pijaus XII enciklika yra 
galingas darbininkų teisių 
apgynimas, pareikalavi
mas, kad darbininkams 

(būtų leista dėtis į savo u- 
nijas ir kad jie gautų tin
kamą pragyvenimo atlygi- 

Berlynas, gruodžio 7 d.— nimą”.
Atsakinguose vokiečių 
sluoksniuose pareiškiama, 
kad Lietuvos Nepriklauso
mybė naudinga ir reikalin
ga tiek Vokietijos, tiek So
vietų Sąjungos intere
sams.

Kaunas, gruodžio 7 d. — 
Naujuose įvykiuose Lietu
va nėra kieno nors intere
sų pusėje.

i

!

dalykas, kad 
kitokias'daugiau tikrų žinių apie 

: Vilniaus apiplėšimą taip 
sakė. ’ laisvai nebegalėsime gau-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PASIRYŽO SUTRUŠKĮNTI 

KOMUNIZMĄ
Londonas, gruodžio 7. — 

Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama apie su
triuškinimą Rusijos ko-į 
munizmo. Anglija ir Pran-I 
cūzija veda derybas su Ja
ponais. kad jie prisidėtų 
prie jų prieš Rusijos ko
munizmą. Tada karas bū
tų: — Prancūzija ir Angli-i 
ja prieš Vokietiją: Italija 
ir Balkanų valstybės prieš 
Rusiją iš vienos pusės, o 
Japonija pultų sovietų Ru
siją iš tolimųjų rytų pu
sės. Anglija ir Prancūzija 
supranta, kad ilgas karas 
su vokiečiais jas
gins, ir Rusijos komuniz
mui kaip tik ateis laukia-‘kam jų kariuomenės sus 
moji proga visoje Europo
je įkurti komunizmo rėži- nesutarimai bus taikiai iš- 
mą. Alijantai mano, kad ir spręsti, kad tik išgelbėjus

■ ______ ■ i

Rekolekcijos ir Novenos pa-' 
maldos į Nekaltąjį Prasidėjimą atsinaujinimo laikotarpis, 

i baigsis penktadienio vakare su Fabriko mašinų nuolatinis 
iškilmingu Švento Tėvo palai-: 
minimu, šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo dienoje bus 5, 7. 8 
ir 9 vai. Suma 9 vai. bus iškil
minga su asista. Malonu matyti 
rytais ir vakarais skaitlingai 
pamaldas lankančius ir einan
čius prie Šv. Sakramentų.

Adventas yra tikybinio

i
40 V AL. ATLAIDAI

traškėjimas ir ūžimas ap
kurtina darbininką; trau
kinio bildesys užmigdo ke
leivį; kasdieniniai gyveni
mo reikalai užslopina ka
taliko dvasią. Ir už tai Ad
vento maldose Bažnyčia 
sako: “Broliai, pabuskite 
iš miego”. Atsinaujinkite

Amerikos Darbo Federa
cijos organas “Labor”, 
taip pat įdėjo ilgą straips
nį apie Popiežiaus encikli- 

: ką ir padėkojo Jo Švente- 
: nybei už tą taip reikalingą 
darbininkams nurodymą.

>

INTRIGŲ PASAULIS
3—5.
Buvo 

pagal-
i
II
i
i

i

Surinko J. K-pa

700,000 RUSIJOS KAREIVIŲ
ŽYGIUOJA Į SUOMIJĄ

Helsinki, gruodžio 7, — terių būdu ją vykdo”. Tas 
Sovietų Rusija sutraukė rašytojas sako, kad Vo- 
700,000 kareivių žygiuoti į 
Suomijos sostinės. Helsin
ki, užgrobimą. Šiaurės da
lyje Rusijos kariuomenė 
veržiasi per Suomiją link 
Švedijos rubežiaus. Švedi
jos ir Danijos gyventojai 
girdi nuolatinį Rusijos ar- 

i motų šaudymą . Rusijos 
į bolševikai prasiveržė 35 
• mylias į Suomijos gilumą, 
į ir jiems belieka 150 mylių
> perkirsti kraštą pusiau ir 
; pasiekti Švediją. Švedija 
! prie pat rubežiaus turi tur
tingas rūdos kasyklas, ku
rias Stalinas taikosi už
grobti. Stalinas i______
sunaikinęs Suomiją, jis

I

celebravo kun. A. 
VVorcester. Asista- 
Mačiulionis. S.V.D.

Antradienio va- 
kun. P. Strakau- 

kunigai: Pad-

Dies komitetas pastebi 
Jung. Valstybės turėtų nutrauk
ti ryšius su Sovietų Rusija, nes 
esą ji sulaužė savo pasižadėji
mus nesikišti į šios šalies vidu
jinius reikalus Amerikos ko
munistų partija esą Rusijos a- 
gentas šioje šalyje. O jos vadai 
klastojo pasportus. Tai yra įro
dytas nusižengimas ir to pasek- 

I mės turėtų būti nutraukimas 
santykių su sovietais.

i i

dvasioje, nes jūsų Gerada
ris, jūsų Vadas ir Karalius 
ateina; išeikite Jo pasitik
ti su giliu tikėjimu ir mei
le, su tyra ir nekalta širdi
mi.

Adventas yra gerų darbų 
laikas. Ir vienas iš tų gerų
jų darbų yra Katalikiškos 
spaudos platinimas. Artė
ja šv. Kalėdos, dovanų 
šventė. Dovanų davėjai vi
suomet rūpinasi, kad jos 

ibūtų naudingos, kad jo
mis galėtų ilgai džiaugtis. 
Koki dovana gali būti nau
dingesnė, kaip visiems me- 

kad;tams užrašytas katalikiš
kas laikraštis? “Darbinin
kas” yra dukart savaitinis 
katalikiškas laikraštis. Jis 
paduoda plačiausiai viso 

• pasaulio vėliausias žinias; 
■ jame randasi įvairybė 
i straipsnių ir įdomių pasis- 
jkaitymų. Kodėl jo neužra- 
I šyti savo giminėms ar pa
žįstamiems, Amerikoje, ar 
Lietuvoje, kaip Kalėdų do- 

’ vana ? Tai bus ne vienos
• * įdienos, bet visų metų do-

Amerika, rodos, išgirta ir iš-.vana-
skelbė kun. P. garsinta šalis, kad mokslas ir Popiežiai nuolatiniai ra- 
J. Per atlai-1 apšvieta pakilus ligi pat viršū-Įgįną katalikus platinti ka- 

buvo pilnutėlė baž- nių štai mažutė žinutė, ku- j talikiškus laikraščius, pa- 
ri daug pasako. Pavyzdžiui. ■ žymėdami, kad neturėda-

kietija nekovos prieš Rusi
ją, bet jeigu karas ilgiau 

■ užsitęstų, pati Vokietija 
būtų pavergta po komu
nizmu. Vokiečiai iš naciz
mo pereitų į komunizmą. 
Galimas dalykas, kad už 
kelių metų prie Anglijos ir 
Prancūzijos, rubežių bus 
iškelta raudona komuniz-■mo vėliava.

v.

i
Nekalto Prasidėjimo parapi

jos bažnyčioj gruodžio 
buvų 40 vai. atlaidai, 
daug kunigų su dvasine 
ba.

Sekmadienio vakare iškilmin
gus Mišparus laikė kun. P. Stra- 
kauskas. Lovvellio klebonas. A- 
sistavo kunigai: J. Bakanas ir 
J. Pauliukonis. MIC. Pirmadie
nio vakare 
Petraitis iš 
vo kunigai
ir P. Juraitis. 
kare celebravo 
skas. Asistavo 
vaiskas ir Plevokas. Ceremonio-
riais buvo kunigai — Skalandis 
ir Baltrušiūnas. Pamokslus ry
tais ir vakarais 
Aukštikalnis. S.
dus žmonių 
nyčia.

Gruodžio
vakare bus parapijinės mokyk- jo apie devyni tūkstančiai vy- d0S; mes visą, ką turime 
los vaikučių vaidinamas labai rūkų, kurie nemokėjo nei skai- neteksime, nes priešų išsi- 
gražus veikalas. Veikalas reli-'tyti nei rašyti. Ir jie buvo tose-platinusi spauda pavergs 
giškas. pamokinantis ir įspū- kempėse išmokyti. O kiek tokių i įr katalikų protus. Adven- 
dingas. Pelnas skiriamas Sese
lių mokytojų naudai.

SUSIRGO — Seselė Angelą, į Pie trys milijonai, analfabetų.
sesers Consulatos. sesutė, stai
giai ir pavojingai susirgo. Se
suo Consolata mokytojauja 
Cambridge parapijos mokyklo
je. Ji išvyko prie mirštančios 
seselės į Elmhurst, Pa. Rep. j

17.
. _ . j —r---------------------- , ---------------- ----------------------------------------

— sekmadienio šiais metais CCC kempese įsto-| mi gerai išplatintos spau-

-------------------j------  — -------------- -------------- r XX XXCX VCLXXXX ĮJIVVUO* .4. V Vii

i vyrukų vėjus vaiko! tas kaip tik yra patogus
Jung. Valst. šiuo laiku yra a- laikas būti katalikiškų lai- 

i kraščių apaštalu. Tiesa, 
' būti apaštalu reikia pasi
šventimo ir darbo. Bet ar 

Bostone yra didelis Boston Kristus, tas Betliejaus Kū- 
Cammon parkas, pačiame vidų- dikėlis, nepasišventė, ne- 
ryj miesto. Ten esama daug ba-1 daug darbo ir kančių pa

tyrė žmonių išganymui? 
Lai šis Advento metas 
kiekvieną kataliką pažadi
na prie didesnio pasišven
timo ir darbo Dievo gar
bei. T.

Vakarų Fronte Mūšių Nėra
Paryžius, gruodžio 7, — 

Jokių mūšių su vokiečiais, 
kaip ir nebuvo. Iš Vokieti- 

nesustos Jos taiP Pat Panešama, 
jis kad prancūzai jų nepuola 

žvgh.osužg.obd" Švediją, ‘r »ėra Išrodo keis-
Norvegiją ir Daniją. Laik-Iu- desimts milijonų karei- 
raštininkas Knickerbo- Į "f įstatyta pne rubezių, 
cker sako, jau netolimas'^1 m“s!V nera; An?hJa lr

Į
I

laikas, kaip Rusijos bolše- Pra"c<zlJa vokiečių 
vikai sušaudys Suomijoje Pu°la nebus tikros, kad 
kiekvieną žmogų, kuris tu- J».įarines oro galybes yra 
ri nors kiek mokslo arba ™tesnes -------—
$100 dolerių savo vardu. ° 1€tęos-

Patyrimas perdaug daž
nai mus moko, kad žmo
nėms sunkiausia suvaldy
ti savo liežuvį.

landžių. Dienomis ir vakarais 
ten išeinama pakvėpuoti švie
žiu oru. Bet puošnios ponios 
pradėjo nešioti skėčius. Sako, 

t

i kad gera apsauga ne tik nuo 
lietaus, bet ir nuo balandžių.

Vokietija, pamačius, kaip 
Rusijos komunizmas yra 
arti prie jos vartų, ir kaip 
jai gręsia pavojus, suda
rys taiką sų Anglija įr
Prancūzija ir sykiu su jo- Taip jie padarė Lenkijoje, 
mis atsisuks prieš Staliną. 
Italija, pareiškė, kad jeigu 
tik Rusija užkliudytų Bal
kanų valstybes, ji tuojau 
stoja kariauti prieš sovie
tų komunistus. Anglija sa
ko. kad Japonai, nors da
bar ir užimti kar u su Kini
ja, norėtų Rusijos mešką 

į nudėti. Kadangi karas 
tarp Prancūzijos - Angli- 

suvar- jos ir Vokietijos kaip ir ne
pradėtas. ir visos nežino

Jis sako: “Vokietija ir Ru
sija sudarė gangsterių 
santykius ir tikru gangs-

I

tvirtesnės ir viršijančios 
Kada jos prie 

to prisirengs, tada bus bai
sūs mūšiai. Bet nemano
ma, kad iki pavasario bus 
smarkūs susirėmimai Vo
kietijos su Alijantais.

ITALIJOJE DEMONSTRACIJOS 
i PRIEŠ RUSIJĄ

iI

tatytos, tai sakoma, kadi
I

5Č-

■

Roma, Italija, gruodžio 7, 
— Tūkstančiai, Italijos u- 
niformuotų fašistų susi
rinkę prie sovietų Rusijos 
atstovybės namo šaukė: 
“Lai gyvuoja Suomija! Ša
lin komunizmas”. Sakoma, 
kad daugelis Italijos sava
norių per Prancūziją ir 
Švediją nuvažiavo į Suo
miją ir įstojo į kariuomenę 
kovoti prieš sovietų Rusi
jos užpuolikus. Ir jei so
vietų Rusija mėgintų už-i 
grobti Balkanų valstybes, mijos valstybę padidinti, 
manoma, kad tuomet Mus-;Taip kalbėti, tik komunis- 
solini eitų joms į pagalbą j tai temoka... 
prieš komunistus.

I

Do your cooking the way thousands of 
women are doing in the area we serve — with 
an electric range — and be su r e of com plėtė 
satisfaction in every detail.

Better cooking. more convenient cooking 
and at a saving over present methods.

Just now you can install any one of 
several electric range models at a special low 
price under most generous terms.

Luok into electric cooking and you will 
find it to your advantage in everv way to 
have it in vour homc.

BROCKTON EDISON CO.

•Ž;

$1595o
for holiday 

season only

^etrieetaWlb
giškus santykius”. Tokios 
nesąmonės niekas pasauly 
dar nėra pasakęs. Rusijos 
bolševikai paneigė Suomi
jos valdžią, naikina kraš
tą, žudo nekaltus žmones, ♦♦♦ 
biamhordnni'j nurnuc ir- Ii_

❖ 
❖

V 
❖
❖ 
❖ 
t 
t
❖ 
❖
❖ 
❖
❖ 
❖ 

kus, kurie yra silpni ir ne- v 
turį apsigynimo. Koks yra ♦♦♦ 
skirtumas tarp galingo *♦*

bombarduoja namus ir Ii— V 
gonines, ir sako, jie nori *♦« 
jų nepriklausomybę sus- £ 
tiprinti. Jie ugnimi ir kar- £ 
du įsiveržė į svetimą kraš
tą. užgrobė kitos tautos 
žemes ir miestus, ir jie sa
kosi norį tos tautos, Šuo-

Komunistai sako, kad 
galingi kapitalistai paver- 

Rusi jos Karas Prieš Suomiją sia ir išnaudoja darbinin-

Maskva, gruodžio 7, — 
Stalino laikraštis “Prav- 
da" pasako, kodėl Rusija 
kovoja prieš Suomiją. Mo-

NEW EOUIPMENT, NEW STYLING!
Here’s the Christmas gift that is absolutely 
•’tops!” A big 12-pound Meat-Keepcr, large, 
porcelain crisping pan. a grand multi-service 
tray for frozen desserts, and two Eject-o-Cube 
trays. Attractive 1939 style Delphinium blue 
leftover dishes and water bottlc. Big extra space 
in top of Froster for storing frozen foods. Šame 

styling as models 
selling at a much 
higher price.

Make this the 
Christmas of a life- 
time by giving this 
beautiful ncw Wcst ■ 
inghouse Holiday 
Pacemaker model. 
The price is an- 
usually attractive.

kapitalisto ir ginkluoto 
Stalino? Jei kapitalistą 

lotoff sako, kad Rusija ne-i reikia smerkti už pavergi- 
kovoja. Bet vistiek, “Prav- mą ir išnaudojimą silpnų 
da” rašo, kad “Rusija ko-, darbininkų, tuo labiau rei- 
voja prieš Suomiją, ne kad kia pasmerkti Staliną ir jo 
ją užgrobti, bet kad su
tvirtinti jos nepriklauso
mybę. padidinti jos vals
tybės ribas Sovietų Rusi
jos nuostoliais, ir kad su
daryti su Suomija drau-

pakalikus, kurie kraujo 
praliejimu pavergia silp
nas tautas. Jau visam pa
sauliui aišku, kad Rusija; 
nėra žmonių gerovės kraš- 
tas. ♦$»

s

t

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

Samuel Kaufman TELEF0NAS prez> įr Kasįninkas

t
T
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žmogus pripažįsta, kad 
toks nusistatymas yra, 
švelniausiu būdu pasakius, 
peiktinas. Jei tikyba ir po
litika bus absoliutiškai lai
komi atskirai, tai ne tik a- 
biem bus pražūtinga, bet 
visa bendruomenė skau
džiai nukentės.

Kaip Blogybes Pašalinti

SUBSCRIPT1ON RATES:
Domestic yearly ............  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly .............  $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.0C
Viena kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ....................  $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Raudonasis Pavojus Ne Vien 
Suomiams Gresia

Išbadėjusi sovietų armija vargais negalais mėgi
na stumtis pirmyn, bet jos kelias erškėčiais nuklotas: 
tūkstančiai žūva nuo suomių kulkų ir minų, kurios 
tuoj eksploduoja, kai tiktai rusai užima kokią naują 
poziciją. Suomiai labai ryžtingai gina savo uostą Pet- 
samo, kurį rusai puola didžiausiu smarkumu, nes jis 
yra tarsi raktas į Leningradą ir Kronštadą. Čia eina 
patys atkakliausi mūšiai, kuriuose dafig raudonarmie
čių paguldė savo galvas. Iš rytų visas Suomijos fron
tas ežerais nuklotas, kurie jau užšalo, bet ledas dar 
netvirtas, tai kuomet sovietų kariuomenė ant ledo už
eina, suomiai granatomis jį sprogdina, ir ištisos raudo
nosios armijos dalys urmu ežeruose paskęsta. Iš viso, 
sovietai nelaukė tokio ryžtingo pasipriešinimo. Jų ka
riuomenė nebeteko dvasios. Kareiviai eina atakon vien 
verčiami komisarų kulkosvaidžiais, kurie tam tikslui 
laikomi kariuomenės užnugary.

Atkaklus suomių pasipriešinimas tai nemalonus 
Stalinui siurprizas. Jis mėgsta kariauti grasinimais, 
intrygomis, propaganda ir įvairiomis priemonėmis, 
kurių perpilnai turi savo gruziniškose smegenyse. Į 
didelį karą įsivelti Stalinas nenori. Pulti jau parblokš
tą Lenkiją, terorizuoti Estiją, Latviją ir Lietuvą tai 
mėgiamiausia jo pramoga. Negarbinga tai pramoga, 
bet bolševikų žodyne “garbė” — nežinomas žodis. Pa
spaudęs nykštuką Suomiją, Stalinas manė susilauk
siąs reikiamų rezultatų: suomiai ims ir pasiduos. Ta
čiau suomiai nepasiduoda. Jie norėtų taikytis, bet pri
einamomis sąlygomis. Gi Stalinas jokių sąlygų nepri
ima — pasiduokite mano išrinktajai bolševikiškai val
džiai, kurios viršūnėje stovi ištremtieji Suomijos ko
munistai. Bet tokios sąlygos Suomijai nepriimtinos. 
Verčiau mirtis, negu komunistinė vergovė — išsižadė
jimas tautybės, laisvės, religijos, ir vienintelė už tai 
užmokestis: ekonominis susmukimas, skurdas ir ba
das. Nestebėtina, kad patriotingi ir mylį laisvę suomiai 
verčiau pasirenka mirti, negu nešti moderniškųjų 
mongolų jungą. Ir švedai, pajutę, kad raudonasis pa
vojus slenka prie jų sienos, suskubo mobilizuotis.

Istorija kartojasi. Atgijo imperialistinė Rusija ir 
prievarta kiša visiems savo kultūrą — šiuo kartu ne 
pravoslaviją, o azijatišką bolševizmą. Kaip būtų dabar 
pravartu, kad Pabaltės valstybės būtų padariusios 
stiprią federatyvinę sąjungą bolševizmui atremti! At
skirai paimtos, jos lengvai pakliuvo į sovietų “globa”. 
Jau dabar Stalinas daro spaudimo į Estiją, kad padėtų 
rusams pavergti Suomiją. Kas bus toliau? Netenka 
abejoti, kad iškilus karui sovietų su vokiečiais (neto
limoj ateity to galima tikėtis), Stalinas tokį pat spau
dimą darys į Lietuvą... K.

Tikyba Ir Politika

Dalykų Apsakymas
Paklauskime, kas yra ti

kyba ir kas yra politika? 
Tikyba reiškia garbinimas 
Dievo, visų daiktų Kūrėjo 
ir pildymas Jo valios; ir 
tas, jei ką nors reiškia, tai, 
reiškia, kad tikyba priva
lo apimti visą gyvenimą; 
kad nėra žmogaus gyveni
me tokios srities, kame 
Dievo valios nereikėtų pil
dyti. Kas yra politika?: 
Niekas kitas, kaip tik su- j 
darymas įstatymų ir tvar-1 
kos, kad žmonės būtų ap-į 
rūpinti žemiškais dalykais! 
ir galėtų saugiai ir tinka
mai bendruomenėje gy
venti. Reiškia, politika a-į 
pima žmonių gyvenimą ir 
kadangi tai apima, tai tik
rai ir čia Dievo valią priva
lo būti pildoma. Taigi visai, 
aišku, kad tarp tikybos ir' 
politikos turi būti ryšys, 
nes ir vienos ir kitos užda
vinys yra pildyti Aukš
čiausiojo Dievo valią. Jei-1 
gu tokio ryšio nebūtų, ta-! 
da Viešpaties maldą mesi 
turėtume pakeisti ir saky
ti: “Teateina Tavo kara
lystė kitame pasauly, bet' 
ne šiame; Teesie Tavo va
lia, visuose dalykuose, tik 
ne politikoje”.

Dabar, kaip Krikščioniš
ki papročiai bus sugrąžin
ti į bendruomenės gyveni
mą, jei tikyba bus visai at
skirta nuo politinio gyve
nimo? Jei tikybą išpažįstą 
žmonės, Krikščionys, ypač 
Katalikai, laikysis nuoša
liai nuo politikos, ar politi
nis gyvenimas nebus su
darytas priešingas Krikš
čionybei? Todėl Popiežius 
Leonas XIII sako: “Tai yra 
apgailėtinas katalikų apsi
leidimas, kad mes visuo
met esame paskutinieji, 
tie, kurie pralaimėjame”. 
Kiek daug čia pasakyta 
tiesos. Mes gerai žinome, 
kaip bedieviai ir “kairieji” 
reikalauja vyriausybės va
dų sudaryti įstatymus 
priešingus Katalikų Baž
nyčios mokslui. Pavyz
džiui, su kokiu uolumu jie 
darbuojasi, kad vyriausy
bė užtvirtintų gimdymo 
kontrolės ir neišgydomų 
ligonių nužudymo įstaty
mus. Katalikai žino, kad 
tai yra priešingą prigim

Dieniniai Įvykiai
Viena šeima buvo išvary

ta iš namų už nuomos ne
mokėjimą. Šeimos tėvas il
gą laiką nedirba, kad ir 
kažin kaip norėtų, jis neiš
gali nuomos sumokėti. Ži
noma, nuomą reikia mokė
ti, bet tėvas negali gauti 
niekur darbo, jis neturi už 
ką maisto ir drabužių savo 
šeimai ir sau nusipirkti, 
tai kaip jis sumokės nuo
mą už gyvenimo butą? Ar 
nekeista? Kad turtingiau
sioje pasaulio šalyje, kur 
bankos prikimštos aukso, 
kur javai deginami, pienas 
verčiamas į upes, o tūks
tančiai žmonių kenčia di- 
džiausį skurdą ir vargą. 
Tikrai, visi sutiksite, kad 
Dievo valia nepildoma. Ir 
nepildoma dėl to, kad tiky
ba yra išskirta iš politinio 
gyvenimo.

Kada, paskutiniose Savo 
žemiškojo gyvenimo die
nose, Jėzus Kristus išvarė 
iš Dievo šventovės parda
vėjus ir pinigų mainyto- 
jus, tai Jo priešai, Jį apsto
ję, pastatė Jam politinį 
klausimą. Tai buvo aktua
lus politinis klausimas. 
Romos ciesorius reikalavo 
iš žydų tautos — Dievo iš
rinktosios tautos — mo
kesnių. Taigi ar jiems mo

kėti ciesoriui mokesnius, 
ar ne? Viešpats Jėzus į jų 
klausimą atsakė: “Atiduo
kite kas ciesoriaus, cieso
riui”, ir tuojau pridūrė, 
nurodydamas politikos 
vietą gyvenime: “Ir kas 
Dievo, Dievui”. Ir šitie 
Kristaus žodžiai visais am
žiais yra žmonėms rodyk
lė, kaip reikia, laikytis, ka
da rišasi tikybiniai ir poli
tiniai dalykai.

Skirti Ar Jungti
Tikyba ir Politika! Ben

drai, tie du žodžiai daugelį 
žmonių sužavi ir nugąs
dina. Daugelis kažin kaip; 
jaučia, kad tie du dalykai j 
yra nesuderinami ir juos' 
jungti yra pavojinga. Ir, 
tai mes matome, kad susi
rinkimuose, ar pasikalbė
jimuose, žmonės apie visą 
laisvai kalbasi, bet sako: 
“Tik nekiškime tikybos ir

politikos”.
Jie įsivaizduoja, kad tie 

du dalykai yra pavojingi, 
ir juos reikia skirti. Kiek 
sykių mes esame girdėję 
politiniuose susirinkimuo
se pasakymus: “Neįveiki
me čia tikybos”. Taip pat 
ir katalikai (nevisi) sutar
tinai sako: “kunigai priva
lo į politiką nesikišti”.

Tačiau, šaltai galvojąs

Blogybių Priežastys
Popiežius Pijus XII, savo 

enciklikoje “Summi Ponti- 
ficatus”, sako: “Dabarti
nių blogybių giliausioji ir 
paskutinioji šaknis glūdi 
atsisakyme pripažinti uni
versalios moralės dėsnius 
ir Kristaus mokslą”. Kaip 
tik iš čia kilo tas skaus- • 
mingas noras išlaisvinti ci
vilinį autoritetą nuo bet; 
kokios priklausom y b ė s 
nuo Dievo ir bet kokio ry
šio su Jo įstatymais. O Po
piežius Leonas Xm, Re-į 
rum Novarum enciklikoje, 
sako: “Be tikybos ir Baž
nyčios tarpininkavimo gy
venimo klausimai niekada 
nebus tinkamai ir naudin
gai išspręsti”. Kitoje vie
toje tas pat Popiežius sa
ko: “Jei bendruomenę rei
kia gydyti, tai nebus ki
taip išgydoma, kaip tik su
grįžime prie Krikščioniškų 
papročių”.

ties ir Dievo įstatymams, 
vienok sako: “Čia politika, 
nesimaišykime”. Bet kada 
visi tokie tikybai priešingi 
įstatvmai įsigalioja, tada 
mes verkšlianame ir klau
sinėjame, kas daryti? Ne
tikintieji reikalauja, kad 
vyriausybė gyvenimą taip 
tvarkytų, kaip jie tiki. Ar 
šio pasaulio sūnūs nėra 
gudresni už Amžinosios 
Šviesos vaikus? Mes pasi
tenkiname, kad vyriausy
bė mūsų nepersekioja, lei
džia dar laisvai susirinkti 
į bažnyčias, ir manome, 
kad čia mums didelė malo
nė daroma. Vietoje rūpin
tis, kad Krikščionybės pa
pročiai būtų sugrąžinti į 
viešą gyvenimą, mes su
tinkame su pasaulio dva
sia. Ar šių dienų pasaulio 
dorovinis supuvimas netu
rėtų mus pažadinti akty
viau darbuotis politiniame 
gyvenime? Ar nelaikąs 
mums sutikti priešą prie 
vartų ?

Smerktinas Tylėjimas

yra žmonių gyvenimo rei- nyčiose, bet neštis su savi- 
kalas. Bet katalikai įėję į mi ir reikalauti, kad Dievo 
partijos politiką neprivalo valia būtų pildoma žemėje 
savo tikybos palikti baž- kaip ir danguje.

Bažnyčios Teisė Ir Pareiga
Ar Bažnyčia, kaip tobula 

draugija turi įeiti į parti
jos politiką? Atsakymas: 
Ne. Bažnyčia, kaip draugi
ja, į politiką nesimaišo. 
Bet tai dar nereiškia, kad 
ji nesirūpina viešojo gyve
nimo klausimais. Kada yra 
klausimas, kas leistina ir 
kas draudžiama, kas sutin
ka su Dievo valia ir kas 
priešinga, Bažnyčia nepra
leidžia progos neištarus 
savo žodžio ir nenurodžius 
teisingojo kelio. Gražiai 
tuo klausimu yra pasakęs 
Pijus XI savo enciklikoje 
“Quadragesimo Anno”, jis 
sako:

“Bažnyčia stengiasi savo 
mokslu ne tik šviesti kiek
vieno žmogaus protą, bet 
ir tvarkyti visą gyvenimą 
ir papročius. Reikia pri
minti, kad jau Leonas XIII

aiškiausiai įrodė, kad Mes 
turime teisę ir pareigą a- 
pie šiuos reikalus, būtent, 
ekonominius bei sociali
nius ,tarti savo sprendimą 
su aukščiausiu autorite
tingumu. Be abejo, Bažny
čios misija yra vesti žmo
nes ne į laikinę praeinamą
ją laimę, bet į amžinąją, ir 
dėl to sakoma: “Bažnyčia 
neturinti laiko ir teisės 
kištis be reikalo į šiuos že
miškus dalykus”. Vis dėl 
to Bažnyčia niekaip negali 
atsisakyti nuo jai pavestos 
pareigos naudoti savo au
toritetą. Ir tikrai Dievo 
Mums patikėtosios tiesos 
ir svarbiausioji pareiga, 
nieko nežiūrint skelbti, 
aiškinti dorovės įstaty
mus, drausti, palenkia ir 
socialinius, ir ekonominius 
klausimus Mūsų aukščiau
siajam autoritetui”.

■

Pagirtinas Darbas

Popiežius Leonas XIII venimo sričių. Ir taip pri 
sako: “Nereikia manyti, 
kad Bažnyčia, sielų išga
nymu besirūpindama, už
miršta visą, kas liečia šį 
žmonių gyvenimą”. Jeigu 
Bažnyčia rūpinasi žmonių 
žemišku gyvenimu, tai 
kas, jei ne tikintieji priva
lo jos mokslą nešti į gyve
nimą? Mokykla išstumia 
Bažnyčią; valstybė panei-1 sakojamas istorines mela- 
gia Dievą; politinis, sočia- gystes, spaudos užpuldinė- 
linis ir ekonominis gyveni- jimus, vyriausybės prieš 
mas yra atskirtas nuo Die- katalikiškus veikimus! Ir 
vo ir Kristaus įsakymų, o mūsų tylinti katalikybė 
mums liepiama tylėti, ne- tampa miegančia, miegan- 
sikišti į viešą gyvenimą, ti - mirštančia, o mirštan- 
Bet paklausykime ką sako čioji — lavonu. Taip mes ir 
Popiežius Pijus X savo en- tylime. Ir taip dedasi tais 
ciklikoje: “Jei tikyba bus laikais, kada dreba pasau- 
išstumta iš politinio gyve- lio pamatai, kada Dievas ir 
nimo, tai greitu laiku ji Kristus yra gyvenime ne
bus išstumta ir iš kitų gy- pripažintas.

eis prie tikėjimo išpažini
mo uždraudimo, ir tai 
trumpiausiu keliu”. Ar ne 
taip jau atsitiko?

Tylėkime, kada esame 
stumiami iš valstybės gy
venimo, iš mokyklos! Ka
da vaikai auklėjami pago- 
nizmo dvasioje, tylėkime! 
Nutylėkime mokytojų pa-

Didysis Vadas
Kada į Apaštalų Sostą į- stuje” skelbė tokį kultūros 

žengė kuklus ūkininko sū-l supratimą, kuris apima vi- 
nus jis sušuko: “Omnia są pasaulį. Krikščionybė 
instaurare in Christo”. —• tai tas Evangelijos raugas, 
Viską atnaujinti Kristuje! kuris turi visiškai per- 
Ką tai reiškia? Tai Kris- sunkti žmonių privatinį, 
taus viešpatavimo paskel- politinį, valstybinį, socia- 
bimas. Visas gyvenimas linį ir mokslinį gyvenimą, 
turi būti persunktas Kris- Tas rūgimas turi eiti tol, 
taus ir Bažnyčios dvasia, kol bus žemėje tik vienas 
Kristus yra visų daiktų Dievas, vienas Kristus Ka- 
siela. Kristus yra oras, ku-1 ralius, viena krikščionybė, 
riuo kvėpuojame. Kristus (viena tiesa, 1

---------------- ------------------- ---------,

būti politinis, ekonominės; damas į Savo pasekėjus 
ir socialinės tvarkos prie-; pasakė: “Jūs esate pasau- 
šaky. Evangelija yra vie- lio šviesa, jūs esate žemės 
šojo gyvenimo pamatas.

Popiežius Pijus X valdė Kaip pasaulis matys mū- 
ne tik zakristiją, bet ir pa- sų šviesą, jei mes neišeisi- 
saulį. Jis vyskupams ir ku-' me į kelius ir vieškelius ir 
nigams įsakė išeiti iš za- jos nerodysime ? Kaip mes 
kristijų ir eiti į viešą gyve- pasaulį sulaikysime nuo 
nimą, nes visą gyvenimą sugedimo, jei neapibarsty- 
reikia atnaujinti Kristuje, sime jo dieviška druska? 
Bedieviai ir protestantai 
mėgino sumažinti Popie
žiaus reikšmę. Jie skelbė, 
kad Popiežius privalo pa
silikti tose ribose, kur bai
giasi jo neklaidingumas. 
Tuo būdu popiežius ilgai
niui būtų pasilikęs be vals
tybės, nes jie sakė, kad ti-j įeiti, 
kybą neturi nieko bendro 
nei su politika, nei su mok-. 
siu, nei su mokykla, nei su' 
viešojo pasaulio gyvenimu. Į

Prieš tokią nuomonę ir 
susitraukusią krikščiony
bę Pijus X kovojo iki pas
kutiniojo savo atsikvėpi
mo. “Viską atnaujinti Kri-

Pijus XI pagiria tuos tus Evangelijos mokslą, 
vyskupus, kunigus ir ti- būtų leista tai tvarkai, ku- 
kinčiuosius, kurie įnešė į ri mindžioja ne tik prigim- 
viešąjį gyvenimą Evange- i 
Ii jos mokslą. Jis sako: “Le-i 
ono XIII enciklika paragi
no geriausius katalikus a- 
tiduoti valdytojams savo 
brangią paramą, kurie 
dažnai, įstatymus lei
džiant, buvo kilniais nau
jųjų įstatymų pradinin
kais. Dar daugiau, kuni
gai, giliai paliesti Leono 
XIII pamokymų, yra pa
siūlę daug naujų visuome
nės įstatymų balsuoti par
lamentuose, ir dėl jų nepa
liaujamų rūpesčių, jie bu
vo visiškai įvykdyti; dėl jų 
nepaliaujamų j 
atsirado nauja teisė, __
rios visiškai nepažino prieš 
tai buvusios kartos. Iš to 
naujo Evangeliškos dva
sios paskleidimo po pasau
lį, kuri yra visuotinės mei
lės Krikščioniškojo tvar
kymo dvasia, tikimės atei
siant aną pageidaujamą ir 
pilną draugijos Kristuje 
atnaujinimą, aną “Kris
taus Taiką Kristaus kara
lystėje”. Jūs, Šlovingieji 
Broliai, kurie Dievo Baž
nyčią, liepiant Šventai 
Dvasiai valdote, pagirtinu 
uolumu dirbate tam pa-' 
čiam ypatingam ir mūsų prakaiįos 
loilzn Vo 1 i n era m fiValni 1

ties, bet ir Dievo įstaty
mus. Bažnyčios motiniško
ji širdis negali nesudrebė
ti dėl daugybės blogybių, 
kuriomis tarp šios rūšies 
audrų kankinama tiek 
tūkstančių žmonių, o ypač 
dėl didžiausių iš čia einan- 

I čių dvasinių nuostolių, ku
rie tiek sielų Kristaus 
krauju atpirktų, pastūmė
jų į amžiną pražūtį”.

Taigi Popiežiaus noras 
yra, kad Evangelijos mok- 

įslas taptų gyvenimo pa- 
; matas. Bet kas ją neš, kas 
, tą pamatą statys, jei tikin- 

pas angų neprisidės prie politi-
nio, ekonominio, visuome
ninio gyvenimo? Mūsų 
krikščionybė neprivalo bū
ti susitraukusį, bet plati, 
visą pasaulį. Mes privalo- 
apimanti visą gyvenimą ir 
me būti Kristaus mokslo 
nešėjai. T.

i
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Prof. K. Pakšto Prakalbų 
Maršruto Projektas 1940 

Vasario mėn.

riuo kvėpuojame. Kristus viena tiesa, teisingumas, ^ai^U reikalingam tikslui. • 
yra viskas! Kristus turi ' viena meilė. Kristus kalbė- ^ums tebūnie ištarti už- miestuose:

Pagal ligšiol gautus pa
kvietimus Prof. K. Pakšto 

vasario mėn. 
numatomos sekamuose

l Vasario 5 d. pirmadienį 
Čikagos Universitete;

druska, jūs esate raugas”

Kaip tas Evangelijos mok
slo raugas iškels žmoniją 
iki dieviškų idealų, jei mes 
jo neįdėsime į žmonių šir
dis? Taigi mes esame įpa
reigoti netylėti, nešalintis 
nuo politinio ir viso viešojo 
gyvenimo, bet kaip tik į jį 

kad užkirsti kelią
priešingiems Katalikų 
Bažnyčiai įstatymams, 
kad pravesti Krikščioniš
kus įstatymus ir tvarką.

Ar tikyba turi įeiti į par
tijos politiką? Taip, ir tūk
stantį kartų, taip. Tikyba 
apima visą žmonių gyve
nimą, ir partijos politika

tarnauti pagyrimo žo
džiai. drauge ir visiems ki- 
tiems, ar tai dvasiškiems Vasario 6 d. antradienį 
ar pasaulioniams, kuriuos Waukegano lietuvių para-, 
su džiaugsmu matome e- pįjaį-
sant Mūsų pagalbininkais.| Vasario 7 d. trečiadienį. 
Mes raginame visus į sun-| Waukegano Rotary riū- 
kų Katalikiškojo veikimo įjUį.
darbą; gerai žinome, kad( 
iš abiejų pusių, ar tai auk-' 
štesniuose, ar tai žemes
niuose visuomenės sluoks-! 
niuose, yra nemaža kliū
čių ir priešingumų, ku
riuos reikia nugalėti. Ta
čiau lai nenusimena; eiti į 
sunkias kovas yra krikš
čionių pareiga; nuveikti 
sunkius darbus yra parei
ga tų. kurie kaip geri ka
reiviai arčiau seka Kristų.

Mūsų Pareiga
“Dabar ypač yra reika

lingi toki tvirti Kristaus 
kareiviai, kurie dirbtų 
žmonių šeimai nuo gre
siančio pražuvimo išgelbė
ti, į kurį patektų, jei atme-

i Vasario 8 d. ketvirtadie
nį Grand Rapids lietu
viams;

Vasario 9 d. penktadienį 
Detroito lietuviams:

Vasario 11 d. sekmadienį 
Rochesterio lietuviams;

Vasario 11 d. sekmadie
nį Rochesterio lietuviams;

Vasario 15 d. ketvirta
dienį Newarko lietuviams;

Vasario 16 d. penktadie
nį Brooklyno lietuviams:

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

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

įvykę miesto mayoro rinki
mai lapkričio 14 d.. Respubliko
nams sudavė didelį smūgį, nes 
jie šiuos rinkimus tikrai tikėjo
si laimėti. Jie varė didelę propo- 
gandą prieš demokratus nuro
dydami jų dideles klaidas, bet. 
deja, jie visdėlto pralaimėjo. 
Didžiausia jų pralaimėjimo 
priežastis buvo ta. kad 1920— 
22 metais respublikonai smar
kiai mušė streikuotojus, ir tas 
jų pasielgimas atsiliepė ilgam 
laikui. Išrinktieji demokratai į

miesto valdybą yra beveik visi 
nauji vyrai ir reikia tikėti jie 
pataisys daug padarytų klaidų. 
Šiuose rinkimuose geriau pasi- 

į rodė ir Waterburiečiai lietuviai, 
kurie pravedė daugiau savo 
kandidatų.

i| • » I
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kuopa visai būtų didelė. Todėl, 
kurie skaitote “Darbininką", 
paraginkite savo vaikus prisira
šyti prie šios kuopos.

B. P. Šilkauskas,
LDS Organizatorius.

WALPOLE, MASS.

I
I

Waterbury lietuvių kolonija 
myli skaityt “Darbininką”. Lai
kraščio būtų galima parduoti a- 
pie 400 į savaitę, jei žmonėms 
būtų pristatoma į namus, nes 
jam čia yra plati dirva. Mūsų 
LDS 5 kuopa didėja. Jei prisi
rašytų daugiau jaunimo, tai

♦ ! 
i! 
it 
it

»4

it 
i* 
it 
it

CHICOPEE, MASS.

97 Main St. Chicopee Falls, Mass
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UNIVERSAL JEVVELRY CO.
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156 Front St. Chicopee. Mass. Te!. 444

E. K. MILLER DAIRY
Pure Dairy Products

Ludlovv

HAMPDEN PACKAGE STORE
Beers — VVines Liąuors 

Buy Your Holiday Beverages Here

149 E. Main St. Chicopee Falls, Mass-

Gruodžio 2 d., įvyko pasilink
sminimo vakaras. Jį surengė 
Marianapolio Kolegijos rėmėjų 
skyrius. Komitete daugiausia 
pasidarbavo ponia B. Markevi
čienė, M. Karinauskienė, popia 
Stankevičienė, K. Jasaitienė, 
Matuliūnienė. Girdzijauskienė, 
Šmotienė ir sūnus. M. Kašėtai
tė, A. šambarys. V. Liegminas. 
K. Dapkus. P. Jurkšaitis, M. 
Benevičius. P. Liubinas. J. Gir
dzijauskas. V. Urbonas ir P. Ja
kubauskas. Šie visi komiteto na
riai širdingai dėkoja visiems 
dalyviams, kurie savo atsilan
kymu jį parėmė. Nors oras bu
vo labai lietingas, bet vakaras 
buvo gana pasekmingas, nes 
klebonas kun. Valantiejus ir 
komp. A. Aleksis nuoširdžiai šį 
parengimą pareklamavo. Ačiū 
jiems.

Detroite, artinantis Kalėdoms, 
yra drfug linksmiau, o ypač lin
ksma. kad baigėsi dideli strei
kai. Po septynių savaičių darbi
ninkai sugrįžo prie darbo, gau
dami daugiau algos tris centus 
į valandą. Suprantamas daly
kas, ką nustojo per streikus, ne
galės atgauti net per keletą 

i metų, bet vistiek iš to gali daug 
, gero išeiti, nes abi pusės pasi- 
< mokė. Darbdaviai susipras, kad 
■darbininkai, negaudami teisin
go atlyginimo ar reikalavimų, 
streikuos, o darbininkai susi
pras, kad nereikia perdaug grei
tai pultis į streikus. •

galima pagerinti laikraščio tu
rinį.

į! T. J. ADAMS
iį! DAIRY
į Golden Guernsey Milk & Cream

įįl 193 Neponset St. Tel. 281-J S. Walpole, Mass.
B » • •• « v * • •• •
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CHICOPEE FALLS CUT-RATE STORE
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DAY LIGHT DAIRY PRODUCTS CO.
Pure. High-Test Dairy Products

6 Kirkland Avė. Ludlovv. Mass.

CENTER DEPARTMENT

STORE

GOSSELYN S DAIRY. INC-
Pasteurized Milk & Cream

43 Sanford St. Chicopee. Mass. Tel. 1598
s

!

s 
«

f ANTONI KOS
Bu’.l'Jer — Hardware & Supplies

143 Center St. Chicopee. Mass. Tel. 1059

THE NEW YORK CASH 
MARKET

31 Center Street Chicopee, Mass.
Tel. Chicopee 583

Praeitą savaitę šioj parapijoj 
buvo trejos vestuvės, bet be di
delio iškilmingumo. Buvo vestu
vių, kur katalikas arba katali- 
kė apsivedė pas teisėją su neka- 
taliku, bet po kiek laiko visi 
atėjo ant pamokų, buvo pakrik
štyti ir priimti į Bažnyčią. Per 
jų apsivedimą pas teisėją, už-!Ž E. W. H A NSO N
gavo savo tėvelius ir buvo prie- y Spccializing in Fender & Body Repairing
šingi savo tikėjimui. Nekatali- | Painting. Sheet Metai Work - Simonizing

kų atsivertimas aiškiai parodo, X 475 west a Norfoik sts. Tei. 222 waipoie, Mass.

kad pas teisėją apsivedimas bu-1 
yo visiškai nereikalingas, nes i 
kaip priėmė tikėjimą po apsive-1 Jį- 
dimo, taip būtų priėmę ir prieš į^j 
apsivedimą. Kodėl mūsų jauni-j t* 
mas taip apsileidžia ir duodasi a 
save perkalbėti dėl savo tikėji- ■ 
mo. į

1 r 
------------------------- a

Netrukus apleis šią parapiją
Antanas Litvaitis ir jo žmona. ,
Jie persikels gyventi į Coldwa- Jįl.^ 
ter, Mich., kur Antanas bus pri-: 
žiūrėtoju naujos dirbtuvės. Lin- x 
kime ponams Litvaičiams ge-!ij 
riausio pasisekimo, gaila atsis- Jį 
kirti su jais. Antanas buvoja 
darbštus parapijietis. Priklausė j 
prie Jaunimo draugijos ir prie 
Šv. Vardo draugijos. Buvo ka-; Jf 
pitonas sportininkų ir kolekto- 
rius bažnyčioje. Bus ir jiems 
sunku apleisti šią parapiją, nes įj 
visi mylėjo ir su visais gražiai

8

HOLLOVVDALE FARM
C. P. Yonker, Prop. 
MILK and EGGS

So. Walpole, Mass.

4

i!
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HANEY’S PHARMACYŠio mėnesio 17 d., sekmadie
nio vakare, bus šv. Petro para
pijos svetainėje dvigubas pa- 

į rengimas. Jaunimas rengia pui- 
' kų koncertą ir du vaidinimus. 
Vieną juokingą, o kitą taip sau 
tinkamą Kalėdų metui. Prie to, 
prisidės vieno vakaro ba žaras, 
kuriame bus įvairių puikių do
vanų ir dovanėlių Kalėdų lai
kui. Bus visiems gera proga lai
mėti tinkamas dovanėles dėl sa
vo artimų ir savęs.

Tam pačiam vakarui užprašy
ta neseniai atvažiavęs iš Lietu- 
vos kalbėtojas. Bus visiems ge
ra proga paklausyti, kas dedasi 
dabar Lietuvoje, nes iš laiškų ir 
laikraščių, negalima žinoti tik
ros padėties. Rengėjai ir klebo
nas užprašo visus Detroito lie
tuvius į vakarą, bazarą ir pra
kalbas.

Lietuvos Vyčių basketball ra
telis puikiai žaidžia toliau. Jis 
jau laimėjo ir antras rungtynes. 
Gruodžio 9 d. įvyks trečios 
rungtynės. Be Vyčių ratelio žai
džia ir Šv. Vardo dr-jos ratelis, 
kuris taip pat yra gana stiprus.

Pirmadienių vakarais įvyksta 
Rollskating, o ketvirtadienių 
vakarais bingo. Jaunimo prisi
renka nemažai, nors galėtų da
lyvauti daugiau.

Paskutiniu laiku pradėjo at
sirasti daug visokių vagilių. Kai♦ *
vieni išeina į darbą, o kiti į mo
kyklą ar kur nors kitur, tai tuo 
laiku daugiausia pasinaudoja į- 
vairūs naminiai vagiliai, kurie, 
prisitaikę prie sąlygų, įeina į 
namus ir pavagia pinigus ar 
kitokius brangius dalykus. Nors 
namai ir būna užrakinti, bet va
giliai turi visokių raktų. Girdė
ti, kad aukštesnėse mokyklose 
.tartais pavagia ir rūbus. Žino
ma vagia daugiausia nekatali- 
kai, nes jie neskaito tai blogu 
dalyku, nors pasitaiko ir išim
čių. Neseniai vienas žmogus ra
do kelių dešimčių dolerių čekį, 
kurį grąžino pamestajam, nors 
čekis buvo galima keisti kiek
viename banke. Šis žmogus bu
vo visai nekatalikas. bet jis bu
vo labai sąžiningas.

Korespondentas.

Sekmadienį, gruodžio 10 d.,* 
atvyks į Šv. Petro parapiją pri
siųsti iš arkivyskupijos kalbė
tojai tęsti vajų dėl Michigan 
Catholic, šios diecezijos kata
likiško laikraščio. Suprantama, 
kad reikalinga platinti katali
kiškus laikraščius, nors žino, 
kad čia lietuviška parapija, ir 
kad mažai gaus prenumerato
rių, bet ir dėl tų kelių prisiun
čia kalbėtojus pasidarbuoti.

Bet, kad mes matome, kad 
kas nors taip pasidarbuotų dėl 
mūsų lietuviškų katalikiškų lai
kraščių. Mes suaugę negalime 
eiti į lietuviškas mokyklas, kur
yra dėstoma mūsų kalba. Bet ta vėliau, 
mūsų lietuviški laikraščiai taip Į 
pat palaiko mūsų kalbą, bet! 
tiek mažai mes pasidarbuojame j 
dėl mūsų lietuviškų katalikiškų j
laikraščių. Stenkimės visi pla- ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
tinti lietuviškus laikraščius, o Į— IT. Čepėnas, A. Sirutytė — 
ypatingai “Darbininką”, kuris ’ ^Pėnienę. Jis turi 1064 pusią- 
Uip puikiai šiai parapijai per!
tiek metų patarnavo kaip ir ki-, _ ®
toms parapijoms. Pasistenkime į Užsakymus su money orderiu 
sutikti Naujus Metus užsipre-; siųskite.
numeruodami “Darbininką”. Ko- “Darbininkas”, 366 W. Broad- 
daugiau skaitytojų, tuo geriau | way, So. Boston, Mass.

i

960 Main St. Walpole, Mass.
. . t •- X •

RED ROOSTER CAFE
. <George Jennings. Prop.

• Excellent Food

Routc 1 ^Corner Coney St. East Walpolc, Mass.
i

-r-

bažnyčioje. Bus ir jiems

sutiko. Dar kartą linkime Lit-lg 
vaičiams geriausio pasisekimo: J* 
naujoje vietoje.

KATALIKŲ SEIMELIS

Naujos Anglijos Lietuvių 
Katalikų seimelis, kuris 
paprastai įvyksta vasario 
22 d. (Jurgio Vašingtono 
dienoje) ateinančiais 1940 
metais, vasario 22 d. įvyks 
Šv. Petro liet, parapijos ri-; 
bose, So. Boston, Mass.

Draugijos kviečiamos nu- j 
žiūrėti savo atstovus iš an-i 
ksto. Visa programos eiga ; 
ir vieta salės bus paskelb-!

Federantas.

Žodynai-Dictionaries
TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ

BEATRIČE GARDENS F LOVY E RS

Sharon, Massachusetts

NEVIRK, N. J
3 d.,

i! 
i

HOME BUILDING COMPANY, INC. ’
i 

of Walpole, Mass. i
202 Washington St. Tel. 30 E. Walpole, Mass. j

97 South St. Tel. 626 Walpole, Mass.

MARTIN ICE COMPANY

HARRISON OIL COMPANY
Range & Fuel Oil

83 South St. Tel. 320 Walpole. Mass,

VVALPOLE, MASS.

I
1 
f

NORTH VVALPOLE GREENHOUSES
Flowers for Ali Occasiona

Main St. Tel. 159 Walpole, Mass.

Sekmadienį, gruodžio 
Newarko Vyčių 29 kuopos boli- 
nimo ratelis žaidė su Elizabeth 
rateliu bolinimo Newark’e. Eli
zabeth ratelis laimėjo 2 rungty
nes iš 3.

Elizabeth ratelyje geriausiai 
žaidė Petračonis ir Goštautas, 
o Newark ratelyje V. Daukšys 
ir V. Barauskas.

Gruodžio 10 d. Newark bolini
mo ratelis vyks žaisti į Linden, 
kur jie žais su Linden 113 kuo
pos vyčiais.

Newark’o ir Elizabeth belini-- j 
mo ratelių žaidimo rezultatai: )
NEWARK — 
V. Daukšys 
V. Barkauskas 
E. Daukšys 
J. Montvydas 
A. Laukžemis

187
171
168
190
160

226
192
189
174
183

AVON. MASS

i?
č
ii AVON SOLE COMPANY
?. į i! i!
į Avon, Mass.

V4

♦

ELIZABETH
Jankūnas 
Goštautas 
Žali bukas 
Petračonis 
Degutis 
Potts

876
No. 1 —

189
195
178
178
171

911

964

221
183
208
184

175

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

” VVEBSTER, MASS.

P1ASTA DAIRY §
VVholesalc and Retail Jg

Dealers in Pasteurized Milk and Cream

10 Maplc St. Telephone 166-W Webstcr, Mass.

i
CLARENCE A. PARADIS

r - * -• e . 5 . X -r /

13 E. Main St. Webster, Mass.

I
179

971 914 
F. V.

I
|U

I| HYDE PARK CO-OPERATIVE1 f5
£ ’ 118

BANK J!

HYDE PARK, MASS.
»

Linksmiausių Švenčių

BELMORE BEVERAGE CO.
Ali Kinds of Carbonated Beverages 

Distributors of Hampuen — Narragansctt — Croft
Main Dudlcy Webstcr 196-Y

' X ¥ » r < ‘ 1 &

♦

i
a
I 
t 
<!

Dedham i Hyde Park Gas

1176 River Street

Hyde Park, Mass.

*

CLINTON, MASS
----------------------------------------- ---------------

CONREY BROTHERS J?
Coal — Wood — Cement Sand and Gravel

564 Main St. Tel. 379 Clinton, Mass.
A

GARDENCRAFT FLOW£R SHOP
115 High St. Tel. 1670-R Clinton, Mass.

I CLINTON TRUST COMPANY

1l
L

79 High Street Clinton, Mass.
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4. Šių Dienų Klaidos

DARBININKAS

Atvyko B Lietuvos 
Keleiviai Ir Pastas
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CLINTON, MASS.

Gal, duok Dieve, yra galima tikėtis, kad ši baisių 
nelaimių valanda pakeis pažiūras ir jausmus daugelio 
tų žmonių, kurie iki šiol aptemusiu tikėjimu sekė šių 
dienų klaidingus mokslus, nepermatydami iš to sau 
gręsiančių pavojų. Gal daugelis, kurie neįvertino Baž
nyčios pasiuntinybės uždavinio auklėjimo ir ganyto ja
vinio srityse, dabar geriau supras Jos įspėjimus, ku
rie praeities klaidingame nusistatyme buvo su panieka 
atmesti. Dabartinės nelaimės yra kaip tik tvirčiausias 
Krikščionybės apgynimas. Iš to didžiulio klaidų sūku
rio ir sąjūdžio prieš Krikščionybę iškilo tokios baisios 
nelaimės, kad rado galutinį tų klaidų pasmerkimą.

Skaudžios apsivylimo valandos dažnai yra malo
nės valandos — “Viešpaties perėjimas” (Iš. 12, 11), 
nes, kai kitose sąlygose durys būtų pasilikusios užda
rytos, jos atsidaro ant mūsų Išganytojo žodžių: “Štai, 
Aš stoviu prie durų ir beldžiu” (Apr. 3, 20). Dievas ži
no, kaip mūsų širdis meiliai atjaučia ir prisipildo dva
siniu džiaugsmu, kad žmonės paliesti skaudžių nelai
mių pajunta savyje tiesos, teisingumo ir Kristaus ra
mybės tikrą ir naudingą troškimą. Bet ir tiems, ku
riems šviesos valanda dar neatėjo iš aukštybės, mūsų 
širdis težino tik meilę, mūsų lūpos tekalba tik maldą į 
Šviesos Tėvą, kad Jis apšviestų jų širdis, kurios dar pa
silieka abejingos arba Kristui priešingos, kad tos Švie
sos spindulėlis, kuris permainė Saulių į Povilą ir į juos 
paveiktų: tos Šviesos, kuri Bažnyčios didžiausių nelai
mių metu, parodė savo didžiausią paslaptingą galybę.

Atmetimas Dorovės Įstatymo
Pilną Bažnyčios mokslo pareiškimą prieš šių die

nų klaidas galima atidėti kitam sykiui, nebent jau bū
tų nelaimingų išorinių įvykių netvarka: šiuo tarpu mes 
apsirubežiuosime paskelbti keletą pagrindinių nuro
dymų.

Mūsų amžius, Šlovingieji Broliai, pridėdamas nau
jas klaidas prie senųjų Bažnyčios mokslo iškraipymų, 
pastūmėjo jas iki pat kraštutinumų, kurios, neišven
giamai veda į netvarką. Pirma viso, yra aišku, kad pati 
giliausioji ir pati paskutiniausioji dabartinių blogy
bių šaknis, kurią mes apverkiame visuomenės gyve
nime, glūdi atsisakyme pripažinti universalios dorovės 
taisyklės, kaip atskirų žmonių, taip visuomenės ir 
tarptautinio gyvenimo srityse. Mes kalbame čia apie 
tą paneigimą, taip viešą ir dažną šiandieną, apie tą už
miršimą pačio prigimties įstatymo, kurį Dievas, Visa
galis Kūrėjas ir visų Tėvas, Aukščiausias Įstatydavys, 
Išmintingas ir Teisingas visų žmogaus veiksmų Teisė
jas surėdė.

Kada Dievas yra neapkenčiamas, tada pats doro
vės pagrindas yra griaunamas; sąžinės balsas tada y- 
ra užslopintas, arba jau visai silpnai begirdžiamas, tas 
balsas, kuris bemokslioms ir necivilizuotoms tautoms 
pasako, kas yra gera, o kas bloga, kas leistina, o kas 
draudžiama, ir kuris sukelia žmonėse už jų veiksmus 
atsakingumo jausmą Aukščiausiajam Teisėjui.

Paneigimas pačių dorovės pagrindų prasidėjo Eu
ropoje, kada žmonės atsiskyrė nuo Krikščioniškoje 
mokslo, kurio saugotojas ir aiškintojas yra Šventojo 
Petro Sostas. Tas mokslas kadaise buvo davęs Euro
pai dvasinį sąryšį, kuri, Kryžiaus mokslu išugdyta, iš
aukštinta ir civilizuota, pasiekė tokį civilizacijos pa
žangos laipsnį, kad tapo kitų tautų ir kitų kraštų mo
kytoja. Bet, atsiskyrę nuo Bažnyčios neklaidingo mok
slo, daugelis mūsų brolių tiek toli nuėjo, kad net patį 
svarbiausi Krikščionybės mokslą, Išganytojo Dievybę 
paneigė ir taip pagreitino dvasinės pažangos griuvimą.

Be Kristaus - Netvarka
Šventoji Evangelija sako, kad kuomet Jėzus buvo 

nukryžiuotas “pasidarė tamsu visoje žemėje” (Mat. 
27, 45); tai yra baisus ženklas kas įvyko ir dabar įvyks
ta dvasiniai, kur tik netikėjimas, apakęs ir persiėmęs 
savo puikumu, sugebėjo išskirti Kristų iš gyvenimo, 
ypatingai iš viešojo gyvenimo, susilpninti tikėjimą į 
Dievą ir taip pat tikėjimą į Jėzų Kristų. Ir pasėka yra 
ta, kad dorovės įstatymas, pagal kurį kitais laikais bu- 
yo viešas ir privatus gyvenimas tvarkomas, tapo at
mestas; ir ta taip išgarsintoji bendruomenės civilizaci
ja, kuri padarė ir dar vis didesnę pažangą, atskirdama 
žmogų, šeimą ir valstybę nuo Dievo ir Bažnyčios mok
slo, sugrąžino kraštuose, kur per daug šimtmečių ži
bėjo Krikščioniškosios civilizacijos grožybė, savotiš
ku būdu aiškiau, skirtingiau ir nelaimingiau, ištvirku- 
siojo ir tvirkinančio pagonizmo ženklus: “Buvo tamsu, 
kada Jėzus buvo nukryžiuotas”.

Gal daugelis, apleisdami Kristaus mokslą, tikrai 
nesuprato, kaip tie gražūs pažadų žodžiai juos suklai
dino, žodžiai, kurie skelbė jiems išlaisvinimą; gal jie 
nepermate tų skaudžių pasėkų, kurios juos palies, kad 
jie išmainė tiesą, kuri juos išlaisvina, už klaidą, kuri

TRYS NAUJI KAPAI
■ - « .• - ! ' i. •; f

Po ilgos ir sunkios ligos Johns 
Hopkins ligoninėje mirė a. a. 
Mykolas Akelaitis. Velionis sir
go gydytojams nesuprantama 
liga, kuri jį sudžiovino į šipulį. 
Palaidotas su bažnytinėmis a- 
peigomis iš šv, Alfonso bažny
čios šeštadienį, lapkričio 25 d. 
Paliko nuliūdime žmoną, sūnų ir 
brolį Kazimierą.

Ketvirtadienį, lapkričio 30 d. 
buvo' palaidotas kitas visiems 
gerai žinomas parapijietis a. a. 
Stasys Lukpetris, gyvenęs 1323 
Glyndon Avė. Velionis sirgulia
vo kelius metus. Paskučiausiai 
buvo nugabentas į West Balti- 
more General ligoninę, kur ir 
mirė. Paliko nuliūdime žmoną ir 
kitus gimines. Kadangi buvo 
ŠŠ. Vardo dr-jos narys tai kun. 
Antanas Dubinskas, dr-jos dva
sios vadas, ir būrys vyrų susi
rinko trečiadienio vakarą pąs 
numirėlį ir sukalbėjo rožančiaus 
dalį už mirusiojo nario vėlę.

Sekmadienį, gruodžio 3 d. šv. 
Agnietės ligoninėje mirė a. a. 
Veronika Lazauskienė. Palaido
ta iš Šv. Petro airių bažnyčios 
ant Loudon Park kapinių, tre
čiadienį, gruodžio 6 d. Už miru
siųjų vėles tariame Amžinąjį a- 
tilsį duok jiems, Viešpatie, o li
kusiems giminėms reiškiame gi
liausią užuojautą, jų liūdesio ir 
skausmo valandoje.

SODALIEČIŲ DARBAI
Penktadienį, lapkričio 24 d., 

parapijos klubo kambariuose 
mūsų sodaiietės turėjo draugiš
ką pasisvečiayimą, kuriame da
lyvavo gražus būrys lietuvaičių. 
Visos šnekučiavo, užkandžiavo 
ir linksminosi iki vidurnakčiui. 
Sekmadienį, lapkričio 26 d., į- 
vyko paskutinė prieš adventus 
parapijos vakarienė. Ši kasme- 
tą yra globojama mūsų Sodali- 
cijos. šįmet, kaip ir kitais me- 
tais, vakarienė buvo gardžiai 
pagaminta, dėka Onos Ivoškie- 
nės ir jos padėjėjų pastangoms. 
Pačios sodalietės vadovaujant 
Lilei Akelaičiūtei ir Emilijai 
Čeplinskaitei tarnavo prie sta
lų. Svečių nebuvo perdaugiau- 
siai. arti 200. Visi tačiau, kurie 
dalyvavo, linksminosi puikiau
sioj nuotaikoj.

UŽUOJAUTA IR MALDOS
Kaip vaikučiai taip parapijos 

žmonės reiškia giliausią užuo
jautą mūsų mokyklos mokyto
jai Sesutei Annunciatai jos ma
mytės pavojingoje ligoje. Draug 
su Motinėle Immaculata Sesutė 
Annunciata išvyko Chicagon, 
kad būtų prie savo mamytės, 
kad ją kiek galint suraminus, 
paguodus jos skausmuose. Kaip 
Sesutės mamytę taip jos susi

rūpinusią šeimynėlę pavedame 
gailestingai tėviškai Dievo Ap
vaizdai.

PIRMUTINĖ AUKA

Altoriaus ir Rožančiaus Dr-ja 
savo mėnesiniame susirinkime, 
sekmadienį, lapkričio 26 d., pa
aukavo $15.00 iš dr-jos iždo, 
kad tuo prisidėjus prie papuoši
mo bažnyčios Kalėdų šventėms. 
Tai pirmutinė dovana tam tiks
lui- Kas metą mūsų bažnyčia y- 
ra skoningai išpuošta kalėdi
niais žaliais vainikais, o tas rei
kalauja kapitalo. Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų dr-ja visuo
met bet kokioms iškilmėms rū
pinasi, kad prisidėjus prie pa
puošimo Dievo namo. Mūsų ge-
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rosios mamytės vis pirmutinės 
prie gerų darbų. Dieve jas lai
mink už jų auksines širdis.

ARTINANTIS SUKAKTU
VĖMS

Gruodžio 21 d. sukanka 10 
metų, kaip mūsų kuklusis kun. 
Antanas Dubinskas liko įšven
tintas kunigu. Vasarą 1940 me
tais sueis 10 mętų darbuotės 
mūsų parapijoj. Kad tas dvigu
bas sukaktuves tinkamai, pami
nėti planai yra daromi turėti 
pagerbimo vakarą sekmadienį, 
sausio 14 d. Visos parapijos 
draugijos rengia milžinišką 
puotą ir tinkamą programą su
kaktuvių iškilmėms. Susirinki
me įvykusiam penktadienį, 
gruodžio 1 d., buvo išrinkta ren
gėjų komisija, susidedanti iš 
atstovų įvairių parapijos drau
gijų. Pirmininku šios komisijos 
yra Švč. Vardo dr-jos pirminin
kas Valerijonas Strazdauskas. 
Jam pagelbės Feliksas Rėkus, 
Feliksas Petkus, Akelaičių Lilė, 
Šilanskienė Stepone, Galkaus- 
kas Jurgis. Kleitonienė Magdė, 
Būdelis Juozas, sūnus, Kvedera 
Juozas, Rėkus Jonas ir Jončie- 
nė Aleksandra. Pirmutiniam su
sirinkime puotos bilietai buvo 
išdalinti ir buvo nutarta sekanti 
susirinkimą laikyti penktadienį, 
gruodžio 15 d. Kadangi kun. 
Dubinsko darbai yra visiems ži
nomi ir įvertinami, tai numato- 
ma, kad pagerbimo vakare sve
tainė bus prikimšta svečiais. 
Kun. Dubinskas yra tikrai ver
tas. pilnai užsitarnavęs to pa
gerbimo kurs parapijų dr-jų y- 
ra jam ruošiamas.

I

NUOTRUPOS
Per tris advento sekmadienius 

8 vai. vak. kun. Jokūbas Mc- 
Vann, šv. Pauliaus Apaštalo dr- 
jos profesorius Washingtone, 
laikys paskaitas apie šv. mišių 
auką. Pereitą sekmadienį para
pijos svetainė buvo beveik pil
na. Paskaita yra paįdominta

-Švedų Amerikos Linijos M. S. 
Gripsholm, išplaukusiu iš Go- 
thenburgo lapkričio 25 d- iš Lie
tuvos atvyko sekantieji kelei
viai : Marijona Armalienė,

į Brooklyn, N. Y.; Elžbieta Du- 
j kauskaitė, Cleveland, Ohio.; 
Edvardas Galevičius, Worces- 
ter, Mass.; Mendelis Gansas, 
Chicago, III.; Marė Indrulienė, 
Philadelphia, Pa.: Vytautas 
Klemka, Chicago, III.: Julė 
Stalgaitytė, Brooklyn, N. Y.; 
Bronė Zvigaitytč, Detroit,

! Mich.
Neabejotina, kad yra ir dau- 

I giau keleivių, kurie grįžo iš 
I Lietuvos, praeitos vasaros eks- 
j kursijų dalyviai, bet laivokortės 
pirktos ten ir atgal bei tos ku- 

į rios pirktos Lietuvoje, laivui iš- 
I plaukus neraportuojamos, dėl 
šios priežasties negalima pasa
kyti, kiek viso lietuvių atvyko. 
Virš minėti keleiviai atvyko 
imigracijos kvotos vizomis ir 
Amerikoje gimę Lietuvoje augę 
piliečiai.

Laivas atplaukė į New Yorką 
gruodžio 6 d.. Pier 97, gale West- 
57th St. Šis laivas gruod. 9, iš
plaukia iš New Yorko su skait
linga Kalėdų ekskursija į Skan
dinavijos ir Pabaltės valstybes.

Turizmo Žinios.

gražiais spalvuotais paveikslais. 
Taipgi krutami paveikslai yra 
rodomi, kad gyviau išaiškinus, 
kad šv. mišių auka yra ta pati, 
kuri įvyko ant Kalvarijos kalno 
didžiame penktadienį.

Jaunimo klūbas sparčiai dar
buojasi Naujų Mettų baliui. Vi- 

; si nariai ieško skelbimų baliaus 
į programai ir platina bilietus. 
’ Jau turi pasamdę iš garsiausių 
į miesto orchestrų ir bilietai yra 
į plačiai praplatinti. Baliaus ko- 
' misija tikisi susilaukti 500 sve
čių baliaus iškilmėms.

i

i

j

I

juos pavergia. Jie tikrai nesuprato, kad, atsižadėdami 
begaliniai išmintingų ir tėviškų Dievo įsakymų, vieni
jančios ir keliančios Kristaus mokslo meilės, jie pasi
davė silpnoms ir nepastovioms žmonių užgaidoms; jie 
kalbėjo apie pažangą, kada ištikrųjų, jie slinko atgal; 
jie kalbėjo apįe pakėlimą, kada jie buvo parblokšti; a- 
pie žmonių pilnas teises, kada jie buvo palenkti vergo
vei. Jie nepermate, kad visos žmogiškos pastangos nie
ko neįstengs įvesti, kas prilygtų Kristaus įstatymams; 
ir “jie pasidarė tušti savo mintyse” (Rom. 1, 21).

Klausiniai Apsvarstymui
1. Kaip iš šių dienų blogybių gali gera išeiti ?
2. Koki yra giliausioji blogybių šaknis? Kaip tai 

įvyko?
3. Į ką veda Kristaus atmetimas?
4. Ar atsiskyrusieji nuo Kristaus tikrai supranta, 

ką jie daro?

Pranciška Mockevičiene. Ona 
Ruikienė, Leonardas Budelis, 
visi sveiksta ir neužilgo turi vil
ties visai iš savo ligų išsilais
vinti. B. S. K.

V1!Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa 
slapčių lapelius. Kiekviena 
ninkamai ir gražiai Ilius
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

“Darbininkas”,
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Juozas Kasinskas.
Ine.

Laidotuvių 'Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

| DWYER’S PACKAGE STORE i Į

ŽJ We have the finest in Domestic and Imported Wines, Alės and Liquors j >
Free Delivery j i

J174 Church St- Tel. 891-W Clinton, Mass.

B

F. J.STOWERS CO
Ory Goods Quality Merehandise at Lower Fncea

65 High St. Tel. 311 C!>nto«i. Mass.

iri

į* CLINTON SAVINGS BANK
Eslablished 1851:♦

Money Goes 011 Interest the First oi Eaeii Montli
Oeposit of $1 will open an account

-s.

1
J

i! 
i! 

j;

-•'—'J

TRAYMORE CAFETERIA
■ f i j * f ~ k v * 5 c i I

Real Good Food at Popular frices 
Try our Coffee and Daily Specials

18 High St. Tel. 1368 Clinton, Mass.
♦

HOLYOKE, MASS

Holyoke Producers Dairy
i
i

it

i!Filtered and Pasteurized Milkf
Jcr&ey MilK, Buttermilk. Dari-Rich Chocolatc Mdk

THE KOPPER KETTLE
Clinton s Finest Dining Koonis Air Conditioned

Phone 715 Clinton. Mass.

172 Sargeant St. Dial 8228 Holyoke. Mass.

i
i

VALLEY ARENA
t K f _ . •

560 Bridge St. Holyoke, Mass

MARVELLUM CO
PAPER CONVERTERS

28 Appleton St. Holyoke, Mass
v.

CRYSTAL SODA COMPANY
.» . S » *_ . . i - f ,

Leading Branda Beers and VVines

118 Maplc Street Holyoke, Mass. Phone 2-0623

ii Holyoke Gas & Electric Co

Holyoke, M a 5

A, SOUZA and COMPANY
Iniy>orted and Domestic Olivc Oils and Cheese

64 Lyman Street Holyoke. Mass. Phone 571 7

-
| City Co-operafive 
l Bank

Holyoke |
Co-operative Bank |

| 380 High St.
S

319 Appleton St. H

l Tel. 2-1922 Tel. 2-1729 |

| HOLYOKE, MASS. f
M x dk w
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NASHUA, N. H

Šv. Kazimiero Parapija
Sekmadienio vakare, lapkričio 

26 d., pilna salė parapijiečių su
sirinko į paminėjimą 30 metų 
sukakties, nuo šv. Kazimiero 
parapijos įsteigimo. 1909 me
tais pirmą kartą Nashua'os lie
tuviai susirinko garbinti Dievą 
nuosavoj bažnyčioj. Prieš tai. 
jie priklausė prie Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios. prie airių 
parapijos.

Programos metu klebonas ku-i 
nigas P. Liutkus buvo vakaro 
vedėjas. Pirmiausiai jisai trum
pai išdėstė trumpai parapijos is
toriją. imdamas žinias iš para- i pijos knygų ir rekordų. Žmonės 
labai atydžiai klausėsi. Po to 
jis pakvietė du iš pirmiausiųjų 
parapijiečių pasakyti kelis žo
džius apie parapijos kapines ir 
apie draugijas. Vincas Tamulio
nis. kuris kartu su kun. Leonu 
Tyla nupirko 16 akerių žemės

DARBININKAS

ei jas veda kun. P. Juras. Law-j 
rence lietuvių parapijos klebo
nas.

6

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas"

331 Smith St,
j PROVTDENCE. R I.
• Telephone:
[ Ofiso: Dexter 1952
J Namų: PI. 6286

-----
!86 ?

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

i dėl kapinių, geriausiai žino apie 
tą įvykį ii todėl jis gražiai iš
aiškino publikai, kaip Šv. Kazi
miero parapija gavo savo kapi
nes. Kazimieras Nadzeika yra 
visuomet pirmaeilių veikėjų pa
rapijoj. labiausiai katalikiškų 
draugijų tarpe: taigi ir jo kalba 
apie draugijų pradžią buvo vi
siems įdomi. Kalbėtojams žmo
nės pritarė rankų plojimu.

Antra programos dalis buvo 
trijų veikalėlių suvaidinimas. 
Pirmą veikalėlį vaidino grupė 
lietuvaičių merginų, atvažiavu
sių iš Lawrence. Mass. Jų vei
kalėlis vadinosi "Pumpkin Pie”. 
Po to Nashua'os jaunimas su
vaidino “Kurpius ir Vyrukas” ir 
“Laivokortė į Lietuvą”. Šie 
veikalėliai žmonėms labai pati
ko. Vietiniai veikėjai buvo Nel- 
lie Malavičiūtė. Malvina Lapin
skaitė. Antanas Andruškevi- 
čius. Leonas Tamulionis ir Jo
nas Grigas.

Trečia programos dalis buvo 
koncertinė. Parapijos choras, 
vadovaujant Steponui Verkaus- 
kui. sudainavo "Himnas i Šv. 
Kazimierą". “Saulelė Raudona”. 
"Lopšinė" (Naujalio), ir naują 
dainą "Atgavimas Vilniaus". 
Trimitu pritarė paskutiniai dai
nai direktorius Steponas Ver- 
kauskas.

Per šį 30 metų paminėjimą ge
ri parapijiečiai bažnyčiai davė 
aukas. Surinko lygiai $500.00. 
Kiti, kurie nebuvo atsinešę sa
vo auką, arba kurie negalėjo at
silankyti. žada jubiliejinę auką 
parapijai padaryti prieš Naujus 
Metus. Klebonas visiems širdin
gai padėkojo. Dalyvis.

Dr. Petras P. Miškinis
(McKinnis)

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

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

275 Main St., Webster. Mass.

i
Šią savaitę Šv. Kazimiero lie

tuvių parapijos bažnyčioje šv. 
misijas skelbia kun. Jonkus. 
domininkonas. Misijos sėkmin
gos. Žmonės gausiai ateina į

LEICESTER
»•.
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Watson- Williams Mfg. Co.
Manufacturers of 

Automatic and Regular Shuttles 
Fibre Shuttles. Heddle Frames. 

Twin Wire and Bronze Wire Hed- 
dles and Hand Stripper Cards

Leicester
Watson Plant

Millbury
Williams Plant

STOUGHTON AND CHELSEA. MASS

ę
į PANCO RUBBER COMPANY
ž

•; Stoughton and Chelsea, Mass.

Penktadienį, Nekalto Prasidė
jimo Švč. P. Marijos šventė, 
šv. Jurgio lietuvių par. bažny
čioje šv. mišios įvyksta 5 vai. ir 
7:30 vai. rytą. 7:30 vai. vakare 
įvyks rekolekcijų užbaiga. Nau
jos narės bus priimamos į So- 
daliciją.

Sekmadienį, gruodžio 10 d. į- 
vyksta šv. Vardo draugijos Ko
munijos diena.

Vakare, gruodžio 10 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. St. 
James St., įvyks Moterų drau
gijos vakaras. Vaidintojai iš So. 
Bostono. Seserims vadovau
jant. atvyksta suvaidinti gražų 
veikalą. Rengėjos nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti.

Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
jaunimo draugijų ir kuopų ren
giamas vakaras — Whist Party,

šiomis dienomi s Dr. Petras
P. Miškinis (McKinnis). gyv.
36 Wesley St.. Lawrence. Mass., 
atidarė ofisą medicinos ir chi
rurgijos praktikai 65 Bradford 
St.. Lawrence. Mass.

Dr. Miškinis, gimęs Lawrence.
mokėsi ir gavo medikalį laipsnį lapkričio 28 d., pavyko. Dalyva- 
Middlesex Universitete. Walth-
am. Mass.

Praktišką patyrimą gavo Bos
tono Miesto ligoninėje, o vėliau 
buvo Cambridge Miesto ligoni
nėje ir po to du metu praktika
vo Burke Memorial ligoninėje.

Dr. Petrui P. Miškiniui (Mc
Kinnis) linkime geriausių sėk
mių. Rap.,

vo daug žmonių. Buvo daug do
vanų. Visi džiaugėsi laimėję do
vanas. Jaunimo draugijos — 
Vyčiai, Sodalietės, Studentai, 
Choristai. Marijos Vaikeliai ir 
Altoriaus Vaikai gražiai pasi
darbavo ir parapijai padarė ne
mažai pelno iš to parengimo. 
Garbė jaunimui. CSN..

Elegantiškus Kailinius
Dar Prieš Kalėdų Šventes Įsigykite

Kalėdoms visi mėgsta pasipuošti, pa
sidabinti, o ypač ponios ir panelės. Štai, 
dabar Jums geriausia proga I. J. Fox 
didžiausioje kailinių firmoje Amerikoje 
įsigykite elegantiškus kailinius vėliau
sios Paryžiaus mados ir už labai priei
namą kainą. Kailinius galite pasiimti 
dabar, o po Naujų Metų pradėti už juos 
mokėti lengvais išsimokėjimais.

Atėjusios į krautuvę visuomet reika
laukite p. Bernardo Koraičio, kuris yra 
šios įstaigos lietuvis atstovas ir kailinių 
ekspertas. Jis Jums primieruos kaili
nius pagal Jūsų figūros ir skonio. Per jį 
pirkdamos sutaupysite 10 nuošimčių.

Jei turite senus kailinius, gale* 
site juos išmainyti i naujus, gauda- 

' mos labai gerą už juos nuolaidą. 411 WASHINGTON STREET
BOSTON, MASS.

bažnyčią ir naudojasi Dievo ma
lonėmis. Misijos užsibaigs sek
madienį. gruodžio 10 d.. 2 vai. 
po pietų.

WORCESTER, MASS

užuojautą laišku, sės. Juozapai, 
o ypač Motinai Marijai, kad tei
kėsi atlankyti net du kartu, se
selėms VVestsidietiems už mal
das ir prisiųstą užuojautą laiš-

t

NORWOOD, MASS

Sekmadienį, gruodžio 3 d., po 
pietų įvyko prakalbos Vilniaus 
atgavimo proga Federacijos 
skyriaus vadovybėje. Kalbas 
pasakė kun. dr. J. Vaškas. MIC., 
Marianapolio Kolegijos vice- 
rektorius. p. A. F. Kneižys ir 
vietinis kleb. kun. S. P. Kneižis. 
Kalbėtojai plačiai kalbėjo apie 
Vilniaus reikšmę mūsų tautai, 
ir mūsų pareigą Vilnių išlaiky
ti. Padaryta rinkliava Vilniaus 
krašto reikalams. Surinkta $25. 
krašto reikalams. Surinkta $28.' 
00 su centais. Federacijos sky
rius tam pačiam tikslui aukavo 
$10.00. Taigi viso Vilniaus rei
kalams sudėta $38.00 su centais. 
Prakalbų vedėju buvo p. V. Ku
dirka.

Šv. Kazimiero Parapija
LDS 7 kuopos metinis susirin

kimas įvyko gruodžio 3 dieną. 
Apsvarsčius kuopos reikalus, iš
rinkta valdyba 1940 metams. 
Valdybą sudaro sekantieji:

Kun. A. Petraitis, dvasios va
das: V. Rimša — pirmininkas: 
J. Augustinavičius — vice-pir- 
mininkas: V. Barysas — nuta
rimų rašt.: V. Blavackas — fi
nansų rašt.: V. Mažiukna — 
dminkas: M. Piktalienė ir 
Čepulienė — iždo globėjos. 
Mažiuknienė — tvarkdarė.

Linkime viršminėtai valdybai 
geriausių pasekmių darbuotis 
organizacijos gerovei.

iž-
M.
I.

į

Latviai Ir Suomiai Minėjo ! Baltijos Amerikos drau-
Nepriklausomybės šventę

kretoriu yra lietuvis Ladas 
J. Esunas, ketvirtas vice
prezidentas yra lietuvaitė ku visiems pažįstamiems už 

Rap. atlankymą. Visiems dėkingas.
Bro. Janas Peldžius, M1C.
—

LDS Naujos Anglijos Apskri
čio Suvažiavimas

Washington, D. C.—Sek- - — ’ - -
madienį, lapkričio 26 d., , 
Baltijos Amerikos draugi- p^ Adėlė Srvelytf 
ja suruošė Padėkos dienos 

' ir Latvijos ir Suomijos ne
priklausomybės minėjimą. 
Vakarienės metu išpildyta 
graži muzikalė ir kalbų 
programa. Sugiedota Lat
vijos ir Suomijos himnai. 
Toastmasteriu buvo Dr. 
Ellis Haworth. Kalbas pa
sakė Dr. Alfred Bilmanis, 
Latvijos ministras, ir Dr.
Ajalmar J. Procope, Šuo- seselei Ambrozijai už maldas o- Mass.
mijos ministras. Muzikalę Peracij°s laiku (pažymėtina, Visos LDS Naujos Angli- 
programos dalį išpildė p. sese^ Ambrozija dirba prie jos apskr. kuopos kviečia- 
Olly Kukepuu. Ji su daina- migdymo dėl operacijų jau nuo mos išrinkti atstovus ir da- 
vo latviškai lietuviškai ir'1®28 ToIiau dėkoju seselei lyvSLuti suvažiavime, kaip 
suomiškai, p. Reino Luo-j 
ma paskambino pianu kla-. 
siškus muzikos kūrinius, i

Padėkos maldą ir maldą;
i

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje 40 valandų atlaidai pra
sidės gruodžio 10 dieną ir baig- pasaulio taiką sukalbė- 
sis gruodžio 12 dieną. Laike at-| jo kun. Edvardas Fitzge- 
laidų tikimasi turėti daug sve- rald, O p g T Katali-

Šiomis dienomis Norwoodo li
goninėje padaryta appendix’o 
operacijos p. K. Navikui, gyv. 
St. George Avė. ir p. A. Rukš-•
telytei. gyv. Austin St. Taipgi 
serga Sąjungiečių. pp. Kodienės 
ir Glebienės mamytė p. Urbo- 
čienė. Linkime visiems ligo
niams kuogreičiausiai pasveikti.

Pereitą penktadienį ligonę p. 
Rukštelytę aplankė Seserys iš 
Cambridge. p. Rukštelytė 
veikli Sodalicijos narė.

SATISFACTION
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Stoughton. Mass. !•

Lowe & Powers

Muoširdi Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Dr. Anta
nui Rakauskui už sėkmingai pa
darytą apendiko operaciją, li
goninės kapelionui gerb. kun. įvyks sekmadienį, gruodžio 
Pr. Juškevičiui už tėvišką sura- 31 d., 1939 m., 1 vai. po pie- 
minimą sunkioje gyvenimo va- tų, ŠV. Petro liet, parapijos 
landoje ir lankymą ligos laiku, salėje, 5th St., So. Boston, » •

Brigytai ir slaugėms už gerą galima skaitlingiau. Yra 
priežiūrą, dr. internui Petrui daug svarbių reikalų apta- 
Braziui ir kt. už patarnavimą rimui, 
skausmo valandoje. Taipgi nuo
širdžiai dėkoju broliui Antanui 
Peldžiui ir jo šeimai už maldas, 
prisiųstą užuojautos laišką ir 
įdėjimą “Darbininke” aprašy
mą, “Draugo” redaktoriui L. Ši
mučiui už komplimentus žo
džiu ir raštu, seselėms Kazimie- 
rietėms už maldas ir prisiųstą

Antanas Zavetskas, 
Vice-Pirmininkas 

Tarnas Versiackas, 
Raštininkas.

čių kunigų, kurie klausys išpa- kų Universiteto School of 
žinčių ir sakys pamokslus, šv. gacred Science mokyklos 
Kazimiero Seselės jau rengia viršininkas. Programa už- 
altoriaus mimstrantus ir gėlių fraįgta Amerikos himnu, 
mergeles iškilmingai procesijai. Pažymėtina, kad Latvi- 
Pilnųjų Blaivininkų ir Šv. Onos Jos ministras p. Rilmanis 
Moterų draugija ir jų atstovai pareįške pilną pasitikėji- 
pasiruošę dalyvauti su vėliavo- mą Rusijai kad jį iaikysis 
mis. Muzikas J. Žemaitis su sa- pasįrašytos sutarties, O 
vo choru irgi jau puikiai pnsi- Suomijos ministras Proco-- 
ruosęs- pe pareiškė, kad Suomijai

----------- nori taikos su visais, bet 
ATSAKOMAS B. R. S. negali priimti reikalavimų,j 

šv. Kazimiero parapijoje lap- kurįe pažeistų Suomijos 
kričio 19 dienos prakalbose au- nepriklausomybę. Kaip ži- ;» 

■ i vietoje “Grigai- nome, Rusija išreikalavo iš į 
u-*i Antanina Latvijos bazių ir kitų tei- Į *'* 

aukavo S1.00. Tas sįų, Įų pačių teisių reikalą-j 
Bet tai nėra korespon- vo įr Suomijos, bet Suo- 

Korespondentas mija įžiūrėjo, kad tai būtų 
pažeidimas jos nepriklau
somybės.

Vadinasi, Latvija ir Šuo- j 
mija skirtingai supranta 
Rusijos reikalavimus.

Bet nesinori tikėti, kad 
Latvijos atstovo pareiški
mas būtų nuoširdus. Lat
vija taip pat jaučia, kad į- 
—’--j----- , svetimos ka-

Rerum Nova- gruodžio 9 dieną, 7 valandą va- rįUOmenės į savo Žemę yra 
■ • ’ ’ kare šv. Kazimiero parapijos beveik netekimas nepri

klausomybės, tik tą pasa
kyti ji dabar negali.

Sovietai jau uždėjo cen
zūrą Baltijos valstybėms. 

Jeigu Baltijos valstybės

yra

Pirmadienio vakare, gruodžio 
4 d.. įvyko Moterų Sąjungos 
kuopos susirinkimas.

Antradienio vakare, gruodžio 
5 d., parapijos svetainėje įvyko 
Studijų ratelių įsteigimas. Kleb. 
kun. S. Kneižis paaiškino rate
lių reikšmę ir nurodė kaip ra
teliai turi tvarkytis. Dalyvavo 
15 asmenų. Rateliai pasirinko 
studijuoti Popiežiaus Leono 
XIII encikliką ‘T 
rum". Kitas ratelių susirinki
mas įvyks po šv. Kalėdų.

kotojų sąraše 1 
tienė” turėjo būti 
“Gritaitė”, 
tiesa.
dento kaltė.
gavęs vardus neturi teisės jų 
pakeisti. Šią 
kų rinkėjai 
dus. Todėl 
Gritaitės už 
numus.

I
I

klaidą padarė au- 
užrašinėdami var- 
atsiprašome p-lės 
padarytus nemalo- 

D-s.

I

METINIS SUSIRINKIMAS
LRKSA 41 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks šeštadienyje sileidimaš

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti šie- 
ios didenybę.

LYNN, MASS.

į YOUNG’S FURNITURE CO.
•J Established 1898
X Cash or Credit♦I
jt 760 We«tern Avė. West Lynn Dial Lynn 3-9860

TOYS GIFT DRESSING
Full Line of Xmas Cards Now on Candy Display

£ RILEY’S
?* at 15 Market Square, Lynn

c••1
e

1

i
»*■•'*■•*•*■ »^*- **>•*•*. • f!

BALKUS

Sausage 8C Provision Co.
Manufacturers and Wholesalers of 

Champion Brand Food Products

19 Camden Street — Lynn. Mass. Dial Lynn 5-0178

»!£

E
C

salėje. Visi nariai ir narės pri
valo šiame susirinkime daly-

Trečiadienį. gruodžio 6 d.. Šv. vauti. Bus renkama valdyba 
Jurgio lietuvių par. bažnyčioje 1940 metams, nes tik nuo darb- 
prasidėjo metinės rekolekcijos ščios valdybos priklauso drau- 
prieš Nekalto Švč. Panos Mari- gijų gyvavimas. Todėl kiekvie- Europoje būtų buvusios 
jos Prasidėjimo šventę. Reko- nas narys ir narė kviečiami da- vieningos, tai jos nebūtų į- 
lekcijos skiriamos Sodalietėms. lyvauti kuo skaitlingiausiai. . •• ----- = -■*-— **---1-—
bet visi gali dalyvauti. Rekolek-į

SERVICE LAUNDRY, INC. J
* Careful Attcntion Given to all our Laundry Serviees

72 Mudge St. Lynn, Mass.
Dial Lynn 2-8330

.'T.'.T.'.T.'-T.''/

sileidusios sovietų Rusijos
Komitetas. kariuomenės.

- --------------------------------------------------- -----------------------------..

EMPIRE LAUNDRY £
All Lauodry Serviees •’

17—«35 Myrtle St. Lynn, Mass. Olai Lynn 2-4571 £•
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V. D., iškilmingai baigsis gruo
džio 8 d., 7:30 vai. vak. Tuomet 
bus priėmimas ir naujų narių.

ŽINUTES

DXRBININKXB

Linksma naujiena southbosto
nui. Andrius Naudžiūnas, MIC., 
ir Mykolas Šmigelskis, MIC. į- 
šventinti deakonais gruod. 8.' 
Jiedu taps kunigais pradžioje 
Naujų Metų. Tuo Southbosto- 
niečiai džiaugiasi ir meldžiasi 
gerovei būsimų kunigų.

Gruodžio 14 d., 7:30 vai. vak., 
j bažnytinėje salėje, W. 5th St., 
Šv. Vincento Pauliečio Labda- . • • I

i rių Draugijos vadovybėje, bus I 
Į rodomi tikrai žavingi paveiks
lai: “Navy Secrets” ir kiti. Ši 
draugija vargšų naudai šiemet 
išleido $1,267.09. Kalėdų metu 

Gruodžio 5 d., pas savo tėvus, dar daug daugiau turės išleisti. 
39 Mt. Everett St., Dorchestery, ■ _________
mirė kun. Ignas Limontas. Jo' .... . ...° j Vilniaus reikalams masines
tėvai kilę iš Telšių. Jis auklėtas ... . . ... ,* prakalbos įvyks gruodžio 17 d.,
lenkiškoje dvasioje. Mokėsi ten- vaR
ky seminarijoje, Detroit, MichJ w gt A Mj.
Baigė šv. Jono seminariją ir ten .. Worcesterio ir kju
tapo įšventintas kunigu, vasarą,' 
1916 metais. Ilgus metus klebo
navo lenkams Montelloje, Bos
tone ir Haverhilly. Penktadie
nį, 2 vai. p.p., jo kūnas atveža-į ----- —-----------
mas lenkų bažnyčion, Dorches-, vakare. Tėvas Pijus gėrėjosi 
ter avė. Iš ten bus laidojamas i Vyčių kambariais. Jaunas mi- 
šeštadienį, 10 vai. ryt. j sionierius patiko jaunimui.
 

Soa.lWH» metinės rekolekei- Į šios savaitės pradžioje p. Al- 
fonsas Šidlauskas, pp. Kastanto 
Šidlauskų, biznierių sūnus, buvo 
išvažiavęs medžioti. Jis buvo 
laimingas medžioklėje. Nušovė 

1200 svarų elnį (deer) ir jį par
sivežė į namus. Šidlausko lai- 
mikį dabar galima pamatyti 
Perkins Markete.

Aukos plaukia. Bostono lietuvių parapija pirmoj vietoj. 
Geležinio Fondo žodis.

‘tt

Svečias kun. Pijus, S.V.D., at
lankė su kun. P. Virmauskiu I
Vyčių kambarius, trečiadienio

Sodaliečių metinės rekolekci
jos, kurias veda Tėvas Pijus S.

DAKTARAI

nu
I
I

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutarti)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repšius, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

H

iiihĮTI

S

s

z

Dr.J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

z

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI 
r

visos parapijos šį gražų 
bostoniečių pavyzdį pasek
tų.

Turime ir kitą malonų 
laišką paskelbti. Štai, 
gerb. kun. K. Bičkauskas, 
Šv. Pranciškaus parapijos 
klebonas, Indiana Harbor, 
Ind., prisiuntė $43.16 ir to
kį laišką:

“Šiuomi prisiunčiu jums 
čekį sumai $43.16, kur ie 
buvo surinkti mano para
pijoj Vilniaus krašto nu- 
kentėjusiems nuo karo 
vargšams šelpti”.

Taigi, vilniečiai susilau
kia paramos iš Rytų ir Va- 

I karų. Pasiskaitykite laiš
kutį dar iš tolimesnių va
karų. M. Kimutis ir K. 
Buitkus iš East St. Louis, 
III., rašo:

‘‘Pasitaikius mūsų kolo
nijos didesniam susibūri
mui, susigriebėm ir mes už 
Lietuvos ir Vilniaus reika
lų. Būdami darbo žmonės, 
siunčiame kuklią, darbi
ninkišką auką Lietuvos 
darbui, Vilniaus kultūri
niams reikalams. Siunčia
me $26.10”.

Matot, ir tolimesnės nuo 
centrų lietuvių kolonijos 
eina į pagalbą vilniečius 
sušelpti, atgautą kraštą 
atstatyti.

Antanas Dzekevičius, Fe
deracijos skyriaus iždinin
kas, iš Providence, R. I. 
prisiuntė skyriaus auką 
$20.00 su pastaba:

“Providence Federacijos 
47 skyrius gruodžio mėne
syje rengia Vihii;ii>s atga
vimo ■»'! mi ne j i m a, “ ■ ’ ria- 

i me bus daugiau a ūku Da
ilink ta. Kalbėtojum k\ ie- 
čiamas vilnietis, i;un. Jo
nas Bakšys”.

Lauksime tokiu smagių 
žinių ir iš kitų lietuvių ko
lonijų. Juk jos visos ir visi 
jose gyvenantieji lietuviai 
turi atiduoti savo dalį at
gautos Lietuvos sostinės 
šelpimui ir atstatymui.

“Atgaukime Vilniaus 
kraštą Lietuvos kultūrai'” 
— taip šaukia Vilniaus Ge
ležinio Fondo Komitetas 
savo žodyje į lietuvių vi
suomenę. Tą svarbų atsi
šaukimą paskelbsime ats
kirai.

Juozas M. Pilis
LaikrodininkasKeliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gofhenburgą, Švediją 

Laivų išplaukimų tvark- 
raštis ir laivokorčių kai
nos suteikiama nemoka
mai. Kreipkitės j mūsų 
autorizuotus agentus ar 
bet kurią mūsų raštinę.

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

Swedish American Line
154 Boylston St., Boston, Mass.

Parduodu {vairiausios rūšies auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ii pataisau

3H WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass.Vilniaus kraštas atgau- siniai ir kultūriniai jis bus 

tas. Jis dar ne visa^ atgau- atgaivintas, kol ekonomi- 
tas. Tauta turės daug dar- niai bus atvestas į norma- 
bo įdėti, daug ryžtingumo les vėžes. Tai kelerių metų 
parodyti, kol visas kraštas intensyvus ir planingas 
sugrįš prie Lietuvos, kol darbas, 
jis bus atstatytas, kol dva- i Bet apie tai pasvarstysi- 

- me įr paplanuosime trupu
tį vėliau. Šiuo laiku pirmu
tinė ir pati svarbiausioji 
mūsų pareiga eiti Lietuvos 
vyriausybei ir visuomenei 
į talką aprūpinti nuskur-; 
dinto, sugriauto, apiplėšto! 

i Vilniaus krašto gyvento-! 
jus, suteikti jiems maisto, | 
pastogę, rūbus. Šiam tiks- į 
lui dabar ir renkame au
kas.

! Aukos Vilniaus biednuo- 
menei per Federaciją plau
kia. Tikimės, su laiku jos 
dar gausiau plauks. Juk 
visos mūsų kolonijos savo 
pareigą turės atlikti, aukų 
parinkti. Galintieji visi 
bent po vieną dolerį šiam 
svarbiam tautos reikalui 

Šiomis dienomis adv. Antanas įurės pakloti. Tikrai būt 
Federa- skau<įu> jeį taip svar- 

Bostone) foįame tautos gyvenimo
i momente savo tautinės pa
reigos neatliktų.

Ligšiol šv. Petro lietuvių 
parapija, So. Boston, 
Mass,, kur veikia Federa
cijos 3 skyrius, duosnumu 
stovi pirmoje vietoje. Lap
kričio pradžioj iš tos para
pijos (Maldos Apaštalys
tės draugijos) gauta $30. 
00, šiomis dienomis — 
$225.00. Su šia stambia au
ka VI. Brazauskas, Federa
cijos 3 sk. iždininkas, pri
siuntė tokio turinio laiš
ką:

‘‘Sekmadienį, lapkričio 
26 d. gerb. klebonas kun. 
Pr. Virmauskas, Federaci
jos skyriui prašant, leido 
per visas Mišias bažnyčioj 
rinkti Vilniaus biednuome- 
nei aukas. Iš sakyklos pa
aiškinta, kaip reikalingi y- 
ra vilniečiai mūsų greitos 
pagalbos. Bažnyčioje su
rinkta $200.00. Pridėdami 
aukas nuo spalių 9 d. mi
nėjimo — $25.00 — siun-| 
čiame $225.00.”

Džiaugtųs tauta ir ypač j 
mūsų broliai Vilniuje, jei,

i

Adv. Antanas Jankauskas 
(Young)

FED. NATIONAL BANKO 
DEPOZITORIŲ DĖME

SIUI!

Uždaryto Fed. Nat. 
svarbus teismas prasidėsią pir
madienį, gruodžio 11 dieną, 10 
vai. rytą, Federal Buildingc 
(Naujame Pašto Name), 15 
aukšte. Svarbu, kad depozito- 
riai dalyvautų, nes bankos rei
kalų tvarkytojas nori likviduoti 
depozitorių nenaudai, bet depo
zitorių advokatas išėmė draudi
mą. Jeigu kas iš depozitorių 
pats negali dalyvauti, tai gali į- 
galioti. Dcpozilorius.

Banko

Telephone
SO. BOSTON

1058

J

čiau čia atsikėlusių gyven-į 
tojų, vad. galileūšų. Įsta-j 
tymas ruošiamas laikantis’ 
Lietuvos — Sovietų Są
jungos sutarties nuostatų.

—

Vilnius — Lietuvių Ko
mitete yra įsiregistravę a- 
pie 2,500 lietuvių pabėgė
lių nuo Švenčionių, Drus
kininkų, Marcinkonių ir 
kt. lietuvių gyvenamų vie
tų, kurios liko anapus 
naujos Lietuvos sienos.

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

ir.o vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką’
Savininkai.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Atgavus Vilnių ir jo sri
tis, Lietuva įsigijo keletą 
stambių ir visą eilę smul
kesnių pramonės įmonių. 
Stambiausia yra Lenkijos 
tabako monopoliui pri
klausiusi įmonė — valsty
binis tabako fabrikas, ant
roji įmonė, tai didelis kar
tono ir popieriaus fabri
kas ant Vilijos (Neries) 
kranto prie Kauno — Vil
niaus plento. Siatne fabri
ke dirbo 300 400 'laibi-
ninku ir buvo pagamina- 
m ; 1,2 milijonai kg kai to
no. Kai kurios įmonės yrai 
sunaikintos, bet nemaža! 
dalis išlikusi tvarkoje ir 
tebedirba.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jankauskas (Young). 
ei jos skyriaus < So. 
pirmininkas, turįs ofisą 6 Bea
con St.. Bostone, ir 101 Baxter 
St.. So. Bostone, gavo teisę ves
ti bylas Fcderaliuose teismuose.

Adv. Jankauskas (Young) y- 
ra baigęs komercijos mokslus ir 
teisių mokslus Noriheastem (J- 
niversitete. Išlaikė valstybinius 
kvotimus ir gavo teisę vesti by
las ir atlikti įvairius legališkus 
darbus Massachusetts valstybė
je 1938 m.

Jis yra jaunas ir gabus advo- 
; kalas. Be to, jis labai daug vei- 
I kia lietuvių katalikų visuome- 
niniame veikime. Yra nariu šių 
organizacijų: Lietuvos Vyčių.
ALRK Federacijos 3 skyriaus 
pirmininkas, So. Bostono Pilie
čių klubo, Knights of Columbus. 
Field & Forest klubo, Koppa 
Delta Koppa Law Fraternity. 
Boston Bar Association. Jis yra 
pasižymėjęs veikime nuo pat 

I jaunų dienų. Adv. Antanas yra 
nuoširdus “Darbininko” ir LDS 

į rėmėjas. Daug yra dirbęs mūsų 
organizacijos parengimuose.

Ta proga sveikiname adv. An
taną Jankauską (Young) ir lin- 

i kime geriausių sėkmių visose 
j pareigose.

i

i

Kaunas — Ligšiol apie 
metus laiko ėjęs SSSR pa
siuntinybės I sekretoriaus 
ir charge d’affaires parei
gas Pozdniakovas, dabar 
savo vyriausybės pakeltas 

! į įgalioto ministerio laipsnį 
• ir paskirtas nepaprastu 
(pasiuntiniu Lietuvai. Mi- 
i nistras Pozdniakovas šio- 
■ mis dienomis įteikė Vals- 
(tybės prezidentui savo ski-
Įriamuosius raštus. Gyvcn-j 
i damas Lietuvoje ministe- j 
ris Pozdniakovas daug pri
sidėjo prie gerų santykiui 
tarp Lietuvos ir SSSR gili
nimo ir kultūrinio bendra- ( 
darbiavimo išplėtimo.

I

I

ADVOKATAI

?

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite šį darbą mums

I

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius, 
2334 S. Oakley avė., 

Chicago, III.

LIETUVOS ELTOS ŽINIOS

Profesionalai, biznieriai, pramonlD 
•ai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
ai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkites “Darbininke”.

I

I

{VAIRŪS SKELBIMAI
Rcs. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS— 
Insurcd and 

Bondcd 
Lotai A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Rir><ti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

ikelhiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda iviežius produktus ir ma
tiniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natete ‘'Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VENDE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE A VENTE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. 8R0ADWAY,

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

parengimams.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Sep’yniais būdais stogi; dengėjai.
Sodewall, Stut Metai Work

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU.
Taiso Ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavlmal ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

GRABORIA1

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

6 Beacon St., Boston.
Room 627, Tcl. CAI* 6154 

101 Baxtcr St-. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Huąpevvell A ve.. Brighton 

Tel. STA 8659
. ------- . -- . j.----- a------ (

i

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Te'. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbei t ės “ihirbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
| *V. JONO EV. BL. PASALPINES

DRAUGIJOS VALDYBA

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 į

lucy H. Vatini į 
LIETUVĖ ADVOKATĖ į 
(JEKIMAUčUTĖ)

14 Kopė St., |
Grcenfield, Mass. į
v ‘ ‘ ■ -_.lv • f • .A * . y

John J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
998 East Broadvvay. 

SO BOSTON. MASS.
“Tel. 1761 Room 3

Residencc:
16 Thomas Pk^ Tol S. B. 1043

Pirmininkas, Juoza3 Švagždys.
601 6th St.. So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksicne.
625 E. Sth St.. So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1298
Vicc-Pirm. — E. Zaletskienė,

561 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.; Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.
Pro t. Rašt. — Ona Ivaškienč. ’ 16 Winfield SL, So. Boston, Ma33.

440 E. Sixth St., So. Boston, Mas3. į prot. Ragi. Jonas Glinecki3. 
Fin. Rašt. — Marijona MarkoniutS, ’

4115 Washington St.. Rosiindale.
’Tel. Farkivay 0558-W

Iždininke — Ona StaniuliutS.
105 West 6th St. So. Boston. Mass.

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė. 
1512 Columbia Rd~ So. Boston.

Kasos Gt.—Marijona AukštikalnienA
111 H SL. So. Boston. Mass.

Draucija savo susirinkimus taikė kas 
antrą utaminką mėnesio. 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pus protokolu raštininkę.

5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass. 
i Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,

440 E. Sixth St., So. Boston. Masa 
Maršalka, Jonas Zuikis,

7 VVinfield St.. So. Boston, Mass. 
Iždininkas, Andrius Zaleskas.

702 Fifth St., So. Boston, Mass 

•Draugija taiko susirinkimus ka3 trt
čių nedėldien; kiekvieno niėncsk
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 49: 
E. 7tb St., So. Boston. Mass.

Greta Vilniaus geležinke
lių stoties dar lenkų lai- 

; kais buvo pradėti statyti 
dideli keturių aukštų na
mai centriniam paštui. Šių 
namų statyba tuojau pra
dėta toliau tęsti ir numa- 

' tomą ateinančiais metais 
baigti. — Vilniaus radio 

(stotis, kuri buvo per karą 
gerokai apgriauta, prade
dama atstatyti ir Vilniaus 
radiofonas netolimoje a- 
teityje pradės duoti visai 
atskirą programą.

—
Ž. ūkio min. įgaliotinis J. 

Skaisgiris Vilniuje jau pa
ruošė įsakymą visoms Vil
niaus srities savivaldy
bėms, kad jos surašytų 
stambesnius ūkius, priv. 
miškus, ir lig šiol neišpar
celiuotus dvarus. Šios ži
nios reikalingos numato
mai šį pavasarį žemės re
formai.

I

I,
I

I

Jau baigiamas rungti 
Vilniaus ir jo srities gy
ventojų pilietybės įstaty
mas. Dabar šio j srity, daug 
yra pribėgusių ir ankš-

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS SIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

254 W. Broad wayr
SO. BOSTON. MASS- 
Tcl. ŠOU Boston 2590

Gyvcn. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2507.

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir NakŲ.
Residencc: 198 M St., Sd. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

•5
į 
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ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Ba'samuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw.V.Warabow
( WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

ll 56 Washington St.,
NORWOOD. MASS.
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field St. 
Tel. Brockton 2005

i

P. J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną 'r nakt; 
Patarnavimas mandagus ir nebrangus

258 W. Broadvvay, So. Boston. Mass, 
I ei. SO’Jth Bošton, 4486 

16—18 Intervale St. Montello, Mass.
T ei. Brockton 4110

a
*

* 

*
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HARTFORD, CONN
Lapkričio 26 d. teko būti LDS' 

Connecticut Apskričio suvažia-. 
vime. kuris įvyko Hartford. Ct.

Kas nesilankė Hartforde, tas 
tik. gal nežino Hartfordiečių 
malonumo, vaišingumo, bei su
manumo. Atsilankęs į jų tarpą, 
visuomett gali jaustis karališ
kai. ir taip kaip namie. Jie drau
giškiausi. pradedant nuo dva
sios vadų, ir baigiant eiliniu or
ganizacijos nariu. Ypatingai 
LDS 6-ta kuopa, matyt, gražiai 
darbuojasi, nariai turi stiprų 
tikėjimą bei pasišventimą idė
jai. kaip vyrai, taip ir moterys. 
Kaikurios moterys turi didelias 
šeimas aprūpinti, o visgi turi ir 
suranda laiko pasišvęsti organi
zacijoms. Pavyzdžiui ir šiame 
suvažiavime teko susitikti mo
tiną. kuri turi šešis sūnus, vi
so yra vienuolika šeimoje, ir su
randa laiko čia darbuotis, tai 
tikras pasišventimas ir geras 
susipratimas, ši pavyzdinga šei
mininkė yra ponia Navickienė.

Kuopos 
yra ponas 
pastebėti, 
dėl idėjos
žmona ponia Tamošiūnienė, 
daug kitų, kuriuos visus būtų 
sunku išskaitliuoti.

Tad sveikinu jus broliai, sesės

Hartfordiečiai. ir linkiu laimin
gos darbuotės ateityje.

Težydi meilė ir vienybė, tad 
bus garbė Dievui ir tautai.

B. M.

MASPETH, L l„ N. Y
40 vai. atlaidai mūsų bažny

čioje iškilmingai užsibaigė šį 
antradienį. Žmonių visas tris 
dienas buvo pilna bažnyčia. 
Choras, p. A. Vismino vedamas, 
gražiai giedojo Jos mišparus. 
Gražūs bažnytiniai rūbai visus 
žavėjo. Tokių puošnių rūbų re
tai kur matyti. Kunigų irgi bu
vo daug suvažiavę. Klebonas 
kun. J. Balkūnas irgi jau po 
truputį pradėjo vaikščioti, nes 
buvo susirgęs.

HARR'SOH, N. J

monas. Jis randasi savo 
muose. 808 Macon Str.

na-

kuri
nu-

. būti į 3000”. Neturiu nuorašo 
to aprašymo, bet kiek prisime
nu. tai turėjo skambėti taip: — 
Publikos galėjo būti virš 700, 
bet tokioje erdvioje svetainėje, 
kuri talpina virš 3000, neatrodė 
nė susigrūdus.

Perskaitęs tą koresp. kiekvie-
apie bankietą,' nas pasakys, kad keliariopai

GERBIAMAS PONAS
REDAKTORIAU:—

Prašau atitaisyti klaidą, 
įsibriovė į paskutinį “D.”
mery. žinutės iš C. Brooklyno, 
kur pažymėta.
“kad žmonių - publikos galėjo perdėta skaičius publikos.

• • •
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i Valantiejaus 25 metų kunigys-' tieji 312 Higland avė., šiuo me<
11 Ao iiihiliA-inc kuris ivvkn lan- tu atnstnjrauia Floridoje. Mia-i'

pirmininkas, kuriuo 
K. Tamošiūnas, gali 
pasišventusiai dirba 

ir netik jis. bet ir jo 
Ir

Neatsižvelgia Į Kainą

Nėra Geresnės 
KJ Degtinės

Lapkričio 28 d., nuo širdies a- 
takos. mirė jaunas kunigas An
tanas Bubąs, vos 26 m. amžiaus. 
Harrisono vikaras, kuris šioje 
kolonijoje buvo labai reikalin
gas. Velionio eksportacija į baž
nyčią iš klebonijos įvyko perei
tą sekmadienį po pietų. Žmonių 
didelės minios suvažiavo pasku
tinį kartą pamatyt velionį. Iš
kilmingai palaidotas šį pirma
dienį šv. Kryžiaus kapuose. Ar- 
lington. N. J. Gaila, jauno kuni
go. kuris taip ūmai iš mūsų tar
po išsiskyrė.

C. BROOKLYH, H. Y
KITAS PARENGIMAS

Dar negreit sustos kalbėję a- 
pie gražų pavykintą par. bankie- 
to. kuris visiems patiko. Dabar 
rengiamas balius gruodžio 30 d. 
parapijos svetainėje. Šis paren
gimas irgi rišasi su jubiliejaus 
apvaikščiojimu. Reikia tikėtis, 
kad ir šį kartą atsilankys daug 
publikos į savąją svetainę.

So-

l

Kūrybinis momentas yrr 
džiaugsmo šaltinis, nes jamt 
žmogus turi progą pareikšti sa
vo asmenybę.

Prof. St. Šalkauskis

LIGONIAI
Sunkiai serga Butkienė, kuri 

randasi Brooklyno ligoninėj.
Ūmai ir sunkiai susirgo J. Ra-

Butelyje

I

KKtli

r<

SINCE 
1823

NOVENOS
Šį penktadienį užsibaigė no- 

venos pamaldos prie Šv. Pane
lės. Jas vedė kun. V. Masiulis. 
Penktadienį prisirašė prie 
dalicijos naujų narių.

Jūsų Dovanoms Pinigai Eina Toliau
SU ELEKTRIKINĖMIS DOVANOMIS! šiais metais duok Kalėdą dovanoms ką nors prak
tišką, ką nors naudingą ,ką nors modernišką... ką nors įdomaus iš elektrikinią daiktu- Su 
mažai pinigą Edison Shop ar pas Elektrikini us Pardavėjus galite nupirkti gražią dovaną.

PAMATYK KĄ UZ $4.95 GALI PIRKTI... 
Gerą-puikų automatišką General Electric 
Alarm Laikrodi, kuriuo pažadinimas teiks 
malonumą. Kiekvieną dieną primins Kalė
dų šventes.

Ar gal norėtumėte praleisti $1.00 daugiau 
— ir pirkti dovanoms Cory Coffee Brewer. 
Laimingas, kuris gaus šią dovaną ir minės 
Jus ilgiausius metus už Cory. tobula kava 
yra užtikrinta. PILNAI $5.95

DOVANA, KURI PRALENKS VISAS 
Duok jai naują Universal Elektrikinj Pečių, 
$119.50 su Jūsų senu pečiu... lengvi išsimo
kė jimai... ir bus viskas klasiškai! Elektra 
virti yra ekonomiška, švaru ir taupu. Gali
ma apie tai pasakyti visą enciklopediją. 
Geriau ateik ir pats pamatyk.

LUKSUS J2ENGIA VIRTUVĖN
— Už Tiktai $23.75. Naujo modelio garsus 
Sunbeam Mixmaster, dovana, kuri sutau- 

elektrą. 
turi de-

Sunbeam Mixmaster,
pys laiką, darbą, pristatant sukti 
Naujas automatiškas “mixfinder” 
šimts spydų.

į VT? P "
S leidžiat _ Boston. Ukt
S» 39 Boylston St.

tės jubiliejus, kuris įvyko lap- tu atostogauja Floridoje, Mia-a 
kričio 19 d., praėjo labai iškil- mi Beach. Jie aplankė Virginia.g 
mingai. Jubiliejus prasidėjo iš- • Carolina. Delaware ir kitasai 
kilmingomis pamaldomis 11 va- valstybes. Ponai Dubauskai yrac 
landą. Jubiliejatas, prasidedant' labai geri parapijos, lietuviškų^ 
mišiomis, iškilmingai atlydėtas katalikiškų organizacijų ir kitų 
į bažnyčią ir pats laikė šv. mi- , kultūrinių įstaigų rėmėjai. Tai 
šias. Jam asistavo kunigai sve- žmonės plačių pažiūrų ir atvi« 
čiai. Iškilmių vedėjai buvo kun. j ros, mylimos širdies.
B. Gauronskis ir kun. A. Čeba-j Linkime linksmiausių ir lai- 
torius. Įspūdingą pamokslą pa-! mingiausių atostogų, 
sakė kun. dr. Bružas. Per mi-t 
šias dalyvavo daug kunigų, se
serų vienuolių ir pilnutėlė baž
nyčia parapijiečių.

Vakare jubiliejato pagerbimui 
įvyko iškilminga vakarienė, ku
rioje dalyvavo apie 600 žmonių, 
jų tarpe buvo daug aukštų sve
čių ir kunigų. Toastmasteriu 
buvo kun. dr. Bružas. Sveikini
mo kalbas pasakė prelatas Am- 
botas, J. B. Laučka. kun. dr. J. 
Starkus, kun. Pakalnis, p-nas 
J. Smith, miesto majoras p. 
Parrillo, p. Bendleris, K. Balan-1 
da. kun. dr. Vaškas, klebono 
brolienė Valantienė ir paskutinį 
žodį tarė pats klebonas kun. J. 
Valantiejus. Muzikalinę progra
mos dalį išpildė parapijos radio 
grupė, vadovaujant komp. A. 
Aleksiui. Daug žmonių buvo ir 
iš tolimesnių kolonijų; be to ju
biliejatas daug sveikinimų ga
vo telegramomis ir laiškais. 
Waterburiečiai jau seniai to
kias iškilmes turėjo.

Korcsponde-n t iii

BAYOHNE, N. J
Užpereitą sekmadienį gražiai 

pavyko parapijos “Obuolių Ba
lius”. Atsilankiusieji žmonės 
gražiai ir linksmai praleido lai
ką. šokdami ir žaisdami. Atsi* 
lankiusiems tariam nuoširdų a- 
čiū.

Lapkričio 23 d. kun. S. Stoni< 
surišo moterystės ryšiu Andrei# 
Ciok su Mary Vaivadas. Šliūba# 
buvo laikomas su šv. Mišiomisįį 
Gražiai giedojo L. Kvetkaus^ 
kaitė.

Taipgi Michael Autera su He» 
len Mickus. Šliūbo metu giedok 
jo A. Cerinskaitė.

Koresponden tas.

Remkiie tuos profesio-4 
i Talus ir biznierius, kuries 
;avo skelbimais r e m i ač 
‘Darbininką”.

Lapkričio 25 d., šeštadienį, į- 
vyko pirmas basketball lošimas 
tarp Lietuvos Vyčių Švento 
Vardo ratelio ir negrų. Mūsiš
kiai supliekė priešus.

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės

Edison Shops
* Ir Elektrikinius Pardavėjus

>N EDISON COMPANY y

NcW BRITAIN, CONN
IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

tančiame vajaus laike, kuris 
prasidės sekančio mėn. 1 d. ir 
tęsis lig liepos 1 d. 1940 m. Tad 
laikas gan ilgas ir bus proga 
kiekvienai padirbėti, tik dirbki
me visos išvien.

nimo vakarą Užgavėnių metui 
pelną skirti langų fondui.ir

BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

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

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

60 Ellsworth St. 
VVorcester, Mass.

Telefonas 
VVorcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.’.

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271

Gruodžio 4 d. vietinės sąjun- 
gietės turėjo priešmetinį susi
rinkimą. kuriame dalyvavo 
skaitlingas būrelis. Gaila, kad 
dalyvavo ne visos, mat kitoms 
vis rūpi svetimi dalykai, o ne 
savo. Reikia tikėtis, kad ateity 
susipras. Padaryta keletas nau
dingų nutarimų, ir perrinkta! 
kuopos valdyba sekantiems me-i 
tams. Vienbalsiai valdyba per
rinkta ta pati. Būtent pirminin
ke panelė J. Janušonytė, vice
pirmininke — ponia O. Zdančiu- 
kienė, rašt. — B. Mičiūnienė, 
ižd. — E. Gelevičienė, iždo glo
bėja — K. Savickienė, tvarkda- 
rė — O. Jeninienė.

Pasitarta rengiama kortų žai
dimo reikalu, kuris įvyks gruo-' nėlė Kochanskienė, buvusi pir- 
džio 10 d., šį sekmadienį, tuo- 

i jau po mišparų, parapijos salėj
ir trauksis lig vakaro 10.-tos va
landos. Šio vakaro pelnas ski
riamas pusiau su parapija, tad 
sąjungietės kviečia visus daly
vauti, o jos stenksis visus pa- Į pestingai ves draugi jos reikalus, 
tenkinti, nes bus užkandžių, gė-ĮJos pagelbininke išrinkta B. 
rimų, taipgi bus teikiamos dova-Į Mičiūnienė, iždininke — ponia 
nos už geriausią žaidimą. Kvie- O. Gudinienė. kuri taip pat yra 
čiame ir kaimynes sąjungietes, ištikima darbuotoja 
ir svečius atsilankyti į mūsų! 
parengimą.

Kalėdinio pasilinksminimo va
karėlį. taip pat turėsime ir šį
met. Juo rūpintis maloniai suti
ko pirm, panelė J. Janušonytė, 
ponia vice-pirm. — 
čiukienė, ir ponia E.

Apkalbėta vajaus 
patariant kiekvienai 
vieną naują narę gauti, įvyks-]pat nutarta turėti pasilinksmi-

SODALIETĖS GRAŽIAI 
VEIKIA

Pereitą sekmadienį ėjo ben
drai prie šv. Komunijos, turėjo

ŠV. ROŽANČIAUS DRAUGI- bendrus pusryčius ir laiko ben- 
JOS VEIKIMAS drą noveną prie Nekalto Prasi-

Ši draugija mūsų parapijoj y- dėjimo Panelės Švenčiausios.
ra gana skaitlinga narėmis, prie 
jos priklauso merginos ir mo- 

: terys. Nors yra mažas mokestis, 
j tik 10c. į mėnesį, bet jos veik
damos išvien daug nuveikia gra
žių darbų parapijos gerovei, ir 
savo draugijos naudai.

Pereitą sekmadienį įvyko 
priešmetinis susirinkimas, ku
riame buvo renkama valdyba 
sekantiems metams. Buvusiai 
pirm-kei panelei M. Ravickaitei 
atsisakius, išrinkta ponia Petro-

Šiai draugijai sumaniai vado
vauja panelė M. Karlonaitė.

T. M.

WATERBURY, COHN

O. Zdan- 
Scanlan.
reikalas, 
nors po

miau šios draugijos ilgametė 
pirmininkė. Ponia P. Kochans- 
kienė yra šios draugijos garbės 
narė. Porą metų pasilsėjus, nors 
jau ir yra daug pergyvenusi, 
stojo į pirmininkės vietą ir rū-

šios drau
gijos; raštininke — ponia Ona 
Valinčienė, kuri išrinkta vien
balsiai eiti šį sunkų darbą jau 
tretiems metams. Reikia pažy
mėti, kad ponia O. Valinčienė 
turi nepaprastą
ištikimybę šiame darbe, už tai 
yra ji visų narių pamylėta. Pa
skirta iš iždo 10 dol. dėl Kalėdų 
gėlių papuošimui altorių. Taip

Butelyje 1

atos- 
kom- 
ir ki-

Now you may own a new 1940 Westinghouse 
Radio at a price giving you more for your 
Eoney than ever before! This stunning console 
has 6-station Push Buttan Tuning ... Two- 
Posihon Tone Control . . . Slide Rule Dial . . . 
and many other eztra-value features!

ATOSTOGAUJA. Visiems 
Waterburiečiams gerai pažįsta
mi p-nai Dubauskai, gyvenan-

..

WE FEATURE

INU M W

A truly k«dio«« T«dio Au- 
tos.tic Volus. Control. 
Sbd. Rul. DU1. 5 tubw. 5 
inch Dyn.mic Sp<ak.r 7 
inch.r high 12 inchM wid«.

modų. w*

Sekmadienį, lapkričio 26 d., 
Šv. Juozapo parap. svetainėje 
rodė paveikslus — šv. mišių au
ka, kunigas laike šv. mišių ir 
Kristaus gyvenimą. Žmonės, 
matydami Kristaus kančią ir 
mirtį, labai susijaudino.

Darbai mūsų kolonijoje eina 
gerai. Dabar darbininkai, turė
dami prastesnį darbą, meta ir 
ieško geresnio, bet senesnieji 
tai daryti nedrįsta, nes bijosi, 
manydami, kad geresnio gali ir 
negauti. Todėl, nors ir būtų 
darbininko teisybė, bet darbi
ninkai priversti klausyti kom- 
bininkams pažadėjo sekančia- 
panijos. Viena kompanija dar
bininkams pažadėjo sekančiais 
metais duoti apmokamas 
togas. Tikimasi, kad šios 
panijos pavyzdžiu paseks 
tos.

Lapkričio 24 d. įvyko ALRK 
F-jos 22 skyriaus susirinkimas. 
Susirinkimo svarbiausias klau
simas Vilniečių šelpimas. Komp. 
A. Aleksis pranešė, kad kitų 
srovių žmonės ir organizacijos 
kviečia F-jos skyrių dirbti drau
ge, nes tuo būdu būtų galima 
daug daugiau padaryti, sukelti 
kapitalą ir geriau sušelpti vil
niečius. Dėl šio klausimo kilo 
diskusijos, bet prieita išvados, 
kad vienas F-jos skyrius su
ruoštų prakalbas ir koncertą. 
Kalbėtojais nutarta pakviesti 
kun. A. Čebatorius, kun. Balkū
nas ir Juozas Laučka. Muzikali- 
nę programos dalį sudarys 
komp. A. Aleksis. Prakalbos į- 
vyks gruodžio 17 d. Šv. Juozapo 
parapijos svetainėje. Ruošėjai 
yra komp. A. Aleksis ir kun. B. 
Gauronskas. Į šias prakalbas 
visi nuoširdžiai kviečiami daly-

'vauti, nes pelnas skiriamas su- 
į vargusiems vilniečiams, o be 
to jūs išgirsite gražią muzika- 
linę programą.
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TABU MODEL

Only 17.95

sumanumą ir

Šv. Juozapo parapijos, kun. J.

Degtinės 
Bile Kuriam

DABAR
$1.25
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UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. 
92HIGHST., BOSTON, MASS. 
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337


