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Šiomis dienomis New Yorko 
ir New Jersey diecezijose mirė 
du lietuviai kunigai. Lapkričio 
28 d. mirė jaunas kunigas An
tanas Bubąs. 26 metų amžiaus, 
Harrisono (N. J.) lietuvių pa
rapijos vikaras. Mirė dėl širdies 
atakos. Iškilmingai palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapuose, Arling-Į 
ton, N. J.

Gruodžio 9 d., Nekalto Prasi
dėjimo P. Marijos ligoninėje, 
Jamaica, mirė kun. Silvestras 
Remeika, buvęs per 20 su virš i 
metų Karalienės Angelų lietu-' 
vių parapijos klebonas. Jo kū- [ 
nas pašarvotas tos parapijos 
klebonijoje, Brooklyn, N. Y. 
Palaidotas iškilmingai iš Kara-: 
lienės Angelų par. bažnyčios, 
kurios klebonu velionis buvo! 
nuo 1914 m. iki balandžio 12 d.,! 
1935 m. Dabar tos parapijos 
klebonu yra jaunas ir energin
gas kunigas J. Aleksiūnas.

Velionių giminėms ir tų para
pijų parapijiečiams, kuriose jie 
darbavosi reiškiame gilią už
uojautą.

Ruoškimės Minėti 
Jubiliejų
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teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris

BOSTON PUBLIC LIR 
CHIEF CF B00K SE 
reference d i v i s i 

OPLEY

I

♦/-

4

Artilerijos baterijos Vilniaus gatvėse.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ

I 
I

1940 m. laikraščiui “Darbinin-į 
kui” ir Lietuvių Darbininkų Są- i 
jungai sueina 25 gyvavimo me
tai. LDS Seimas nutarė savo 
jubiliejų iškilmingai minėti į- 
vairiais parengimais ir specia
liais leidiniais. Seimas išrinko 
jubiliejaus minėjimo rengimo 
komisiją, kurią sudaro šie as
menys: kun. J. Vaitekūnas, 
Providence lietuvių par. klebo
nas, kun. J. Petrauskas, Montel- 
lo lietuvių par. vikaras, p. Da
nielius Overka. LDS Kontrolės 
Komisijos narys ir “Amerikos“ 
administratorius, p. Antanas 
Peldžius. “Darbininko” admi
nistratorius, ir p. Antanas F. 
Kneižys, “Darbininko” redakto
rius.

Komisija mažai ką galės pa
daryti be visų LDS apskričių, 
kuopų, prietelingų organizacijų 
ir bendrai visos mūsų visuome
nės pagalbos. Taigi kviečiame 
visus į talką.

Svarbiausias darbas išleisti 
jubiliejinį leidinį — LDS orga
nizacijos ir laikraščio “Darbi
ninko” istoriją. Seimas uždėjo 
komisijai pareigą surinkti isto
rinę medžiagą, ją sutvarkyti ir 
jos išleidimui sukelti fondą.

Taigi pirmiausia prašome vi- ■ 
sų LDS organizacijos apskričių i 
ir kuopų, gyvuojančių ir gyva-i 
vusių surinkti žinias iš tų aps
kričių ir kuopų veikimo ir su
tvarkę prisiųsti Seimo išrinktai 
komisijai adresu: LDS Centras, į 

366 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Pageidaujama, kad LDS aps- j 
kričių valdybos ir kuopų nariai< 
nusifotografuotų ir tas foto
grafijas prisiųstų komisijai. Su
prantama, LDS apskričiai ir 
kuopos už klišių padarymą tu
rėtų apsimokėti. Klišės (cut) 
padarymas kainuos maždaug a- 
pie $5.00.

Šį ir kitą mėnesį vyksta kuo
pų susirinkimai. Pageidaujama, 
kad tuose susirinkimuose iš
keltų jubiliejinės knygos išlei
dimo reikalą: išrinktų komisi
ją arba įgaliotų valdybą su
rinkti ir sutvarkyti istorinę 
medžiagą, pasirūpinti fotogra
fijomis, parinktų skelbimų ir 
t. t. Prašome tuojau pranešti 
Centrui išrinktos komisijos sąs
tatą ir su kuo susirašinėti LDS 
organizacijos istorijos išleidi
mo reikalu.

Kviečiame visus į Jubiliejaus 
minėjimo talką!
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Prezidentas Uždraudė WPA 
Darbininkams Streikuoti Lietuvos Generolas "Iškviestas"

1931, paskirtas New Bri- 
taino lietuvių Šv. Andrie
jaus parapijos klebonu.

Kunigas A. Vaškelis gal

I

Washington, gruodžio 14, 
— Prezidentas Roosevel- 
tas pasakė, kad WPA dar
bininkai, kurie gauna pa
šalpą iš valdžios neturi tei
sės streikuoti. Jis juos pri
skaitė prie valdžios darbi
ninkų skyriaus ir kad jie 
prieš valdžią negali strei
kuoti. Daugely vietų WPA 
darbininkai tiek mažai te
gauna pašalpos, kad neiš
gali pragyventi...

Italija Teikia Pagalba 
Suomijai

Roma, Italija, gruodžio 
14, — Italija pasiuntė 50 
karinių lėktuvų į Suomiją 
kovoti prieš sovietų Rusi
jos užpuolimus. Iš Italijos 
lakūnai sustojo Vokietijo
je, prisipylė gazoliną ir pa
skui lėkė tiesiai į Suomiją. . _ - - -
Be Vokietijos vyriausybės mos už litus arįa ziotus 
leidimo Italijos lakūnai ne- nustatytu kursu.

Naciai Brutališkai Sužeidė 
Kardinolų

Vokietijos nacių policija 
Prahoje, atvyko į Kardi
nolo Kaspar rezidenciją ir 
pareikalavo, kad jis ati
duotų bažnyčios turtą. Ka
da Kardinolas nesutiko a- 
tiduoti, tai nacių policija 
puolė jį, parbloškė ant 
grindų, kankino ir išlaužė 
jo tris šonkaulius.

Dabar naciai skelbia, kad 
Kardinolas Kaspar “ser- 

,ga .

New

Dabar
Sesutės

Lenkai Nužudė Vokiečių 
Sargybinius

Londonas, gruodžio 14,— 
Reuteris žinių agentūra 
praneša, kad netoli Posen, 
Lenkijoje slaptoji susida
rius lenkų kareivių organi
zacija, užpuolė pastatytus Hitleris jaučia, 
nacių sargybinius ir keletą Stalinui per daug davė ga
jų užmušė. Ta lenkų orga- lios ir dabar norėtų jį su- 
nizacija gana tankiai pra- laikyti. Net ir Rusijos lai- 
dėjo užpuldinėti nacių sar- kraščiai rašo, kad Vokieti- 
gybinius. Neseniai lenkai, ja parduoda karo ginklus 
prie Bydgoszeczo daug Suomijai, ir pastato klau- 
nuostolių pridarė nacių a- simo ženklą. Hitleris no- 
erodromui ir taip pat už- retų, kad Stalinas verčiau 
puolė maisto sandelį Wloc- , eitų į Balkanus, o ne į Šve- 
lawkeke. i diją ir Norvegiją.

Kainų tvarkytojo įsaky
mu. Vilniuje nuo spalių 2 
d. atidaromos visos krau
tuvės. Prekės parduoda-

leidimo Italijos lakūnai ne
būtų galėję sustoti vokie
čių žemėje. Matomai, pats 

kad jis

nustatytu kursu.

Helsinki, gruodžio 14, —• 
Iš Suomijos Chicago Tri
būne korespondentas pra
neša, kad sovietų Rusijos 
vyriausybė “pakvietė” į 
Maskvą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kariuomenės 
viršininkus. Lietuvos ka
riuomenės vadas genero
las Stašys Raštikis esąs 
“pakviestas” į Maskvą. 
Tas pats korespondentas 
praneša, kad Sovietų Rusi
jos vyriausybė įsakė Esti
jai sunaikinti naminės sar
gybos organiazciją. Ta ži
nia sukėlė baimės, kad 
Maskva neįsakytų ir Lie
tuvai panaikinti Šiaulių 
organizaciją. Toliau, ma
noma. kad Rusija pareika
laus Pabalti jos valstybių 
pripažinti Maskvos uždėtą 
naują valdžią Suomijoje.

Tautų Sąjunga Išmetė Sovietų

Suomijai Duos Pagalbą
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Suomiai Daro Didelius Nuos
tolius Sovietų Armijai

Gruodžio 12 d., 9:15 vai. 
vakare, Hartfordo Šv. 
Pranciškaus ligoninėje mi
rė kunigas Antanas Vaš
kelis, New Britaino lietu- neatsižymėjo didvyriškais
vių parapijos klebonas, darbais, bet gražiais drau- 
Jam buvo operacija pada- giškumo bruožais užsipel- 
ryta šeštadienio rytą gruo- nė meilės tarpe kunigų ir 
džio 9 d. Po operacijos ge- pasaulionių žmonių, 
rokai jautėsi, bet antra- Britaino lietuvių parapija 
dienio rytą, 4 valandą, pa- yra pavyzdinga, 
sidarė ūmai blogiau ir vi- trys lietuvaitės
sai nusilpnėjo. Mirė gimi- Pranciškietės gražiai dar
nių, kunigų ir Seselių bei buojasi vaikučių ir jauni- 
prietelių akyvaizdoje. Pas- mo tarpe. Joms parūpino 
kutiniąsias maldas atkal- didelį namą vienuolynui 

kunigas šalę bažnyčios ir kleboni
jos. Rūpinosi įvairiomis 
katalikiškomis organizaci
jomis, nuoširdžiai rėmė 
lietuviškus katalikiškus 
laikraščius, ypač “Darbi
ninką”. Beveik visada už
eidavo kunigai pas jį į kle- tų bažnyčia Pinske išliko reivių sušaudyti, 
boniją, kuriems parodyda- ‘ "
vo pavyzdingo svetingu- laidotuves. Jisai savo silp- 
mo, nors pats dažnai bū- nėjančia sveikata nevargi- 
davo nuvargęs, bet nuošir- no kitų, bet dar jiems pa- 
džiai tarnaudavo visiems, tarnavo.
Kunigams jisai buvo tik- Neužmiršiu^ kai sekma- 

***w*x^*v. * ras brolis ir be abejo ir lie- dienį, gruodžio 10 d., jau
si lenkų seminarijoje, Ro- tuviai kunigai ir svetim- P° operacijos, aplankiau jį 

Buvo taučiai, kurie pažinojo jo ligoninėje. Gulėjo links- 
atmins jį savo mas ir dar vis nori patar

nauti... “na Johnny have a 
Jam sekdavosi dirbti ir “Sar- Pabūk', da" ^iau- 

paprastus darbus, kaip tai Man gera., neskauda . Pa- 
i “karpenterauti”. Jis paim- t.ara,u Jam: kad J‘s T“ 
davo plaktuką, piūklą įauotųvarginamasjoskai- 

(rankas ir tuojau pamatai, tll,??iems drauSams- nes 
lulue —, U ... kad išeina gražus užbaig- P“ln0Jau J° bad^ .................... ...................,

isario 10 d., 1923, kada jisai tas rankų darbas — stale- .,Talp ramiai atsiskyrė su Buvusieji mokytojai išva- 
! S.'U.Om paSa“A*,a. kun,gas romi ir į jų vietas pastato- 

mi iš Rusijos atvežti bolše
vikai. Lvove šv. Elzbietos 
bažnyčią bolševikai su
griovė. Kada bolševikai su
areštuoja žmones, tai 
jiems neleidžia kreiptis į 
aukštesnę valdžią, nei at
sisveikinti su savaisiais ir

bėjo jo vikaras 
Petras Karlonas.

Velionis kunigas gimė 
Lietuvoje gruodžio 7,1888. 
(Mirė vos tik susilaukęs 
51 amžiaus metų). Atva
žiavo mažas, rodos, apie 
vienų metų amžiaus. Gy
veno ūkėje, jeigu neklystu 
Hazardville, Conn. Jo tėve
liai jau mirę. Mokslus ėjo 
Šv. Tarno pradinėje semi
narijoje, Hartford. Ten jis 
ir dirbo laisvu laiku 
nuo mokslo. Paskui mokė-

chester, New York. i------
įšventintas kunigu gruo- gerą širdį,

Idžio 21d., 1918 metais J mišiose ir maldose.
Jaunas kunigas buvo pas
kirtas Hartfordo lietuvių 
Švč. Trejybės parapijoje 
prie klebono kunigo, da
bar praloto Amboto. Hart
forde išbuvo vikaru iki va-

buvo paskirtas Waterbu- 
ry lietuvių Šv. Juozapo pa- 
rapijon prie klebono kuni
go Valantiejaus. Rugsėjo 1 
d., 1924 metais vėl buvo 
paskirtas darbuotis vikaru 
Hartford’o lietuvių parapi
joje. Vasario 18 d., 1927 
metais buvo vėl skirtas lie
tuviams vikarauti Water- 
bury Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje.

Vatikanas, gruodžio 14, nesunaikinta, bet visi ku- 
— Laikraštis “Osservatore nigai areštuoti. Vieni jų 
Romano” praneša: ‘‘Jėzui- buvo tuojau bolševikų ka- 

kiti iš
vežti į Rusiją. Vyskupas 
Nieriera, buvo areštuotas, 
bet vėliau žydų organizaci
jos prašymu buvo paleis
tas. Tačiau, kur jis dabar 
yra niekas nežino. Prelatas 
Bukraba buvo sušaudytas. 
Daug bažnyčių bolševikai 
sunaikino. Žmonės jie su
šaudo dėl mažiausios prie
žasties. Jokių teismų nėra. 
Patys bolševikų kareiviai 
yra teisėjai ir žudytojai. 
Bolševikų vyriausybės įsa
kymu, visi kryžiai iš mo
kyklų išmesti ir jose už
drausta mokyti tikybą.

lis, rakandai ir tt.
Jisai buvo be jokios pui

kybės ir visiems mažulė
liams ir suaugusiems pri
einamas. Labai mėgdavo 
muziką. Buvo pasižymėjęs 
ir savo gudriomis linksmo- 

. mis pastabomis. Pats, ma
tyti, nors kitiems nežinant,

Antanas Vaškelis. 
į Lai gerasis Dievulis atly- 
gina jam už jo darbus.

Velionis paliko nuliūdi
me du broliu Vaclovą ir 

(Juozą (abudu vedę) ir se- 
'seris Elžbietą, Agnę ir, ro
dos, Oną. Agnė ir Ona iš
tekėjusios. Taipgi paliko

ra dienų prieš savo mirtį į
Sausio 28 d.,'New Haveno airio kunigo

Darbininkų Radio Programa

Heisinki, gruodžio 14, — 
Nors sovietų Rusijos rau
donoji armija užima Suo
mijos miestus, tačiau ne 
be didelių nuostolių. Suo
mijos vyriausybė praneša, 
kad jų kariuomenė sunai
kino tris Rusijos armijos 
divizijas. “Šimtai kareivių 
nužudyta”. Smarkūs mū
šiai įvyko prie Tolvajari ir 
rusų kariuomenė sunkiai 
nukentėjo. Suomiai paėmė 
daug kariškų ginklų iš bol
ševikų. Iš Leningrado taip 
pat pranešam? , kad šim
tai sužeistų kareivių at
vežta iš karo lauko.

Geneva. gruodžio 14 — 
Tautų Sąjunga savo posė
dy j nutarė išmesti sovietų 
Rusiją iš Sąjungos, kaipo 
užpuolikę ant Suomijos. 
Be to, nutarė teikti Suomi
jai visokeriopą pagalbą.

Naciai Pradeda Smarkiau 
Pulti Ali fantus

Paryžius, gruodžio 14, — 
Iš pietų nuo Saarbruecke- 
no vokiečiai smarkiai pra
dėjo pulti ir bombarduoti 
Prancūzijos ir Anglijos 
kariuomenės pulkus. Iš 
Anglijos pranešama, kad 
Moselle slėnyje nacių puo
limas buvo sulaikytas jų 
dideliems nuostoliams.

Rusija Atmetė Tautų Sąjungos

Maskva, gruodžio 14, — 
Sovietų Rusija atmetė 
Tautų Sąjungos pasiūly
mą nutraukti karą ir daly
vauti susirinkime išspren
dimui Suomijos - Rusijos 
reikalus. Molotoff vėl pa
reiškė, kad sovietų Rusija 
nekariauja prieš Suomiją. 
Tautų Sąjungai jis pasiun- 

: “So-; 
■ vietų Rusijos vyriausybė

anūkus ir anūkes. Laidotu- niekas daugiau nebema- tė šitokią telegramą:
vės įvyksta New Britain iš 
lietuvių Šv. Andriejaus pa- 

1 rapijos bažnyčios, gruo-, 
džio 15 d., 10:30 vai. ryte; 
su iškilmingomis gedulo 
šv. mišiomis, kurias atna
šaus prelatas Ambotas, a- 
sistuojant vyskupijos lie
tuviams kunigams.

Plytaitis.
Red. Prierašas. A. a. kun.

A. Vaškelis buvo LDS 36

i

to”.

dėkoja tamstai, pone pre
zidente. už malonų pakvie
timą dalyvauti susirinki
me Suomijos klausimu. 
Bet tuo pačiu sykiu sovie
tų Rusijos vyriausybė 
kreipia tamstos dėmesį į 
faktą, kad ji negali to pa
kvietimo priimti dėl prie
žasčių, pateiktų gruodžio 4 
dienos telegrame...”

Naciai Areštavo Visus Kunigus
Darbdaviai Sutiko Su 

Darbininkų Unija
New York. gruodžio 14,

Gruodžio 4 dieną Molo- 
toff išrodinėjo, kad sovie
tų Rusija nekariauja prieš 
Suomiją, bet palaiko drau
gingus santykius su Suo
mijos ‘‘liaudies valdžia”.

Už tą begėdišką ir žiau
rų mažos Suomijos užpuo
limą. Tautų Sąjunga norė
tų išmesti sovietų Rusiją 
iš savo tarpo, bet tuo ma
žai kas bus laimėta; karas 
nebus sustabdytas. Rusija 
tiek giliai jau įlindus į 

i Suomiją, kad ji laisvu no- 
! ru nebegrįš atgal.

-------------------------------- 1

Prague, Čekoslovakija,— 
Gruodžio 14, —Nacių slap
toji policija areštavo visus 
kunigus Pragos diecezijo
je. Daugiau kaip šimtas — CIO darbininkų unija ir 
parapijų pasiliko visai be Naujos Anglijos ir New 
kunigų. Olmutzo Arkivys- Yorko čeverykų fabrikų 
kūpąs atsišaukė į pasaulie- darbdaviai sutiko, kad 
čius katalikus ir prašė, kad darbininkams būtų moka-

šeštadienį, gruodžio 16 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys mokytoja 
p. Paulina Dravinskaitė iš Stoughton, Mass. Jai akom
panuos p. Julė Vilkišiūtė iš Norwood, Mass. Taipgi dai
nuos ir gros Southbostonietės. Kadangi gruodžio 14 d. 
Darbininkų Radio programai suėjo lygiai 5 metai, tai;
turėtų būti minėjimas tos programos sukakties, bet kp. narys, nuoširdus orga- 
mes minėjimą atidedame po Naujų Metų. Gerb. Radio nizacijos ir jos organo 
programų klausytojų prašome pasukti savo radio ro- “Darbininko” rėmėjas. Pa- 
dyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis gražių dainų ir simelskime už a. a. kun. A., jie vestų katekizmo pamo- ma mažiausia 35 centai į 
muzikos iš WCOP stoties, Boston, Mass. i Vaškelio vėlę. kas vaikams. ‘ valandą.

A

1 - * N. '
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ĮVAIRIOS žinios
f Gerb. Bendradarbių 

Dėmesiui

I
VILNIAUS MAYORU-STASYS

POPIEŽIUS PASKYRĖ 13 
NAUJŲ VYSKUPŲ

Vatikanas, gruodžio 14, "Pravda” įdėjo trumpą ži- 
— Jo šventenybė. Pijus nią, kad Suomija džiugiai 
XII paskyrė trylika naujų sutinka Rusijos kareivius 
vyskupų. Iš jų du paskirti ir apšaukia juos išlaisvin- 
Amerikoje: Notre Dame u- tojais. Tačiau gyventojai 

pirmininkas nujaučia, kad Suomijos 
kraštas yra begėdiškai 
naikinamas. Net ir karo 
lauke kareiviai tik žiaurių 
komisarų varomi puola 
Suomijos gyventojus. Tas 
žiaurus mažos tautos už
puolimas parbloškė viso 
pasaulio komunistus. Jų' 
šūkis buvo: “prieš karą”/ 
Dabar Stalinas varo ko-i 
munistus į karą, naikinda
mas demokratines tautas. 
Tik spalių 11 d. Maskvos 
laikraštis “Izvestia” rašė: 
“Sovietų Rusija yra ma-

niversiteto
Kun. J. F. O'Hara. Milasa 
tituliariu vyskupu ir pre
latas A. Fletcher, Litlle 
Rocš. Ark. diecezijos vys
kupu - pagelbininku. Po
piežius taip pat pripažino 
kanonizuoti - paskelbti 
šventais, palaimintą Marią 
di Santa Eufrasia Pelletin 
ir Gemma Galgani.

Rusijos Žmonėms Neprane
šama Apie Karą

Kitą savaitę, antradienį, 
gruodžio 19 d. išeis Kalėdi
nis “Darbininko” numeris, 
ir bus paskutinis numeris 
prieš šv. Kalėdas. Kores
pondencijas ir žinias į Ka
lėdinį numerį prašome pri- davusių Lietuvos valdinin- ir bendradarbius iš lojalių 
siųsti ar priduoti ne vėliau, kų. Tai buvo padaryta tik vilniečių, 
kaip šeštadienį, gruodžio'- ... .. .
16 d. Kalėdinis numeris iš
eis 24 pusi.

• Vilnius — Gruodžio 14 d
— Pirmomis dienomis Lie
tuvos valdžia paskyrė nau- Stašys paskirtas sostinės 
jus Vilniaus kraštui parei-i Vilniaus burmistru. Savai- 
gūnus iš rūpestingai at-;
rinktų, gerai savo ilgame- pasirinks Vilniaus miesto 
te tarnyba užsirekomen-! savivaldybės tarnautojus

——————

' nuilstamas kovotojas ir, 
’kaikinys Konstantinas!

I

me suprantama, jog jis

WORCESTER, MASS

BLAIVININKU SUSIVIENYMO CENTRO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis, MIC., Dvasios Vadas; Kun. P. JuakaiUa. 
— Pirmininkas; P. Mankus — 1 Vice-Pirmininkas; A. Skilius - 
II Vice-Pirmininkas; V. J. Elavaikas — Raštininkas. 7 Mott St.. 
VVorcestcr, Mass.; O. Sidabrienė — Iždininkė. 6 ConiniomveaMh 
Avė.. Worcester, Mass.; J. Svirskas ir A. Zaveekas — Iždo Glo
bėjai. "Darbininko" Redakcija veda Blaivybės Skyrių.

Prancūzija Nutrauksianti 
Santykius Su Rusija

todėl, kad reikėjo skubiai • Mes, amerikiečiai, džiau- 
lygiagrečiai su ateinančia giamės K. Stašio paskyri- 
kariuomene, sutvarkyti mu, o Lietuvos valdžiai 
Vilniją per prityrusius ir linkime atsikratyti nuo 
patikimus žmones. Bet tik- primesto mums per vokie- 
rieji vilniečiai palaipsniui; čių okupacijos laiką sveti- 
bus visi pašaukti į darbą.; mo pavadinimo — burmis- 
Šiandien atėjo džiuginanti tras, pakeičiant jį kokiu 

kad ilgametis Vii-į tinkamesnių lietuvišku žo- 
niaus Lietuvių Tautinio (džiu, pavyzdžiui, kad ir — 

“Miesto Tėvūnas”.

Geneva. gruodžio 14, — žinia. 
Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama, kad, jeigu • Komiteto pirmininkas, ne- 
Tautų Sąjunga išmestų)--------------------
Rusiją, tai Prancūzija nu-j RUSIJA DIDŽIUOJASI ŠUO- 
trauktų santykius suso-' į
vietų vyriausybe ir uždą- MIŲ NUGALĖJIMU
rytų sovietų Rusijos atsto-, * *
vybę Paryžiuje.

Maskva, gruodžio 14, —
Rusijos gyventojai mažai žųjų tautų apgynėja”. Bet 
težino apie Suomijos - Ru- už dviejų mėnesių Stalinas 
sijos karą, nes laikraščiai pradėjo kruviną karą prieš 
nieko apie tai nerašo. Suomiją.

Sovietai Atmetė Tautų 
Sąjungos Pasiūlymą

Iš L.D.S. Veikimo
LDS KUOPŲ METINIAI 

SUSIRINKIMAI
irių dalyvauti, nes bus ren
kama ateinantiems 
tams valdyba.

me-
I

Pirmadienį, gruodžio 11 
d.. Genevoje. pradėjo posė
džiauti Tautų Sąjunga. 
Pirmiausia svarstė Suomi
jos skundą prieš sovietų 
Rusiją. Tautų Sąjunga. ifuS~ "

Suomijos raudonoj’i

Pilnųjų Blaivininkų 28-tas 
Seimas įvyko 25-tos kuopos ri
bose, Šv. Kazimiero parapijoj, 
Worcesteryje. Seimas pradėtas 

į šv. Mišiomis, kurias atnašavo 
klebonas kun. A. Petraitis, pa
mokslą sakė tėvas Petras Mali-

I

iš Worcester. du vice-pirm. — 
P. Mackus ir B. Jakutis, rast. 
— V. Blaveckas, ižd. — Ona Si
dabrienė, iždo globėjai — P. 
Mažuknaitė ir J. Svirskas. Dva
sios vadą skirs Kunigų Vienybė.

Sekančiam seimui vietą ir lai
ką nuskirs Centro Valdyba. 
Taip-gi ir “Blaivybės Skyriaus’’

Nashua. N. H. — Sekma
dieni. gruodžio 17 d... po 
paskutiniųjų šv. mišių, pa
rapijos salėje įvyks LDS 
65-tos kp. metinis susirin
kimas. kuriame bus ren
kama 1940 metams vaidy
ba. Kviečiame visus 
rius susirinkti.

na-

nauskas, MIC. Kuopos nariai ir vedėją skirs Centro Valdyba, 
atstovai “m corpore” ėjo prie’ 
komunijos.

Pirmą valandą po pietų prasi
dėjo seimo sesija parapijos mo- 

ikyklo6 kambaryje. Nepribuvus 
laiku. Centro pirm., kun. Pra-' 
nui Juškaičiui. seimą atidarė 
vice-pirm. Pr. Mankus. pakvies- į 

damas kun. A. Petraitį sukalbė- 
į ti maldą, ir tarti kelis žodžius.' 
i Nuoširdus ir svetingas kun.: 
Petraitis gražiai pasveikinęs i 

j seimo atstovus, prašė juos jaus
tis. kaip namie .ir rimtai svars-j 
tyti savo reikalus, 

i Į prezidiumą išrinkta, pirm. 
Petras Aikšnoras, vice pirm.,— 
P. Mažuknaitė, rašt. Pr. Gvaz- 
dauskas. į tvarkdarius — p. 
Rimša. Rezoliucijų komisijon 
išrinkta kun. Petras Malinaus
kas. Povilas Baltinis ir Jonas 
Stočkus. Ženklelius prisegė O- 

jna Sidabrienė. Atstovų buvo 19. 
Seimą sveikino kunigai: P. Ma- 
liniauskas. V. Andruška, Pr. 
Juškaitis. J. Padvaiskis, ir ne
seniai iš Lietuvos atvykęs stu
dentas Povilas Baltinis.

Išklausyta eilė raportų iš Cen
tro Valdybos ir iš kuopų apie 
organizacijos veiklą, kas paaiš
kės iš Seimo protokolo. Priimta 
keletas rezoliucijų blaivybės 
klausimu, taip-gi išklausyta stu
dento P. Balinio paskaita apie 
blaivybę. Nutarta daugiau dė
mesio kreipti į blaivybę per 
spaudą ir palaikyti “Darbinin- 

' ką“, kaipo savo organą. Taip- 
.. gi nutarta tverti Apskričius.

įteikti Italijos; Nutarta atspausdinti agitaci-

l
SEIMO VAKARIENĖ

Užbaigus seimo posėdį, atsto
vai buvo pakviesti į parapijos 
svetainę vakarieniauti. Vakarie- 

i nėję dalyvavo apie pora šimtų 
į žmonių. Jau nekartą Worceste- 
, rio šeimininkės yra pasižymėję 
' savo gardžiais pagamintais val
giais, neužvylė ir dabar, — vis- 
I kas taip švariai ir skoningai pa
gaminta. kad tik valgyk ir no
rėk.

i
, Baigus užkandžiauti prasidė- 
I jo kalbų ir muzikos dalis. Vaka- 
! ro vedėjas, kun. A. Petraitis, iš
šaukė visą eilę kalbėtojų, kurių 
kalbos buvo nukreiptos į bendrą 
tikslą. — blaivybės reikalingu
mas ir būdai ją platinti. Muzi- 
kalę dalį išpildė mokytoja Ge
novaitė Vaitekūnaitė pagroda
ma porą kūrinėlių smuiką; dai
navo p. S. Bakšienė solo, o po- 

įnios M. Žemaitienė ir A. Tam- 
kienė dainavo duetą, ir pagaliau 
viršminėtos ponios ir p. Juozas 
Žemaitis sudainavo trio. Vi
siems programos dalyviams a- 

'kompanavo vargonininkas Juo
zas Žemaitis. Beje, laike šv. mi-

- šių solo “Avė Maria” gražiai 
■ sudainavo p. Sofija Bakšienė.

Programui užsibaigus, ir kun. 
Petraičiui atkalbėjus maldą, 
publika skirstėsi namo, paten
kinta gražia programa ir gar
džia vakariene.

Negaliu nepaminėti, kad mū
sų gaspadinių ratelio uoliu pasi
darbavimu įtaisoma vis nauju 
dalykų parapijos virtuvėje, šio
je vakarienėje pasirodė ant sta
lų gražūs nauji peiliai, šakutės 
ir šaukšteliai, už tai šis ratelis 
vertas pagyrimo ir visų parapi
jiečių paramos. Rūtvilė.

i

Leningradas, gruodžio bolševikai veržiasi ją per- 
14, — Sovietų Rusijos ka- kirsti ir taip pasiekti Žvė
riška vyriausybė praneša dijos rubežių. Suomiai bu- 
su pasididžiavimu, kad vi- vo priversti pasitraukti 
šame fronte Suomiai pri- nuo Pitkarantą miesto, 
versti trauktis krašto gilu- prie Ladoga ežero, ir bol- 
mon, ir raudonoji armija ševikai tą miestą užėmę, 
užima naujas vietas. “Vi- Sovietų lakūnai bombar- 
same fronte mūsų kariuo- davo Loimolą miestą, Han- 
menė nugali suomius, ūži-; go salą ir kitas vietas. Šuo 
ma miestus ir geležinke-i miai praneša, kad sovietų 

Didžiausią pažangą Rusija sutraukė 500,000 
J armija padarė'kariuomenės šiaurėje, o jų 

šiaurėje, užėmė Salią mie- kariuomenė buvo privers- 
stą, kuris yra 45 mylios 
nuo Rusijos rubežiaus, ir 
stumiasi užimti Rovanie-

I mį. Toje dalyje Suomija y- 
ra siauriausia, ir matomai

apsvarščius 
skundą, nutarė 
sovietų Rusijai 
nutrauktų karą ir pradėtų 

KUOPOS NARIAMS taikos derybas su Suomi
ja. Davė 24 valandas laiko 

1939 m. ant-i tai padaryti.
Sovietų Rusija Tautų 

Sąjungos pasiūlymą atme
tė. pareikšdama, kad ji ne
kariauja su Suomija. So
vietų Rusijos vyriausybė 
pareiškia, kad ji pasirašė 
sutartį su Suomijos “liau-! 
dies valdžia”, ir kad Hel- 
jsinki valdžia esą" atsisa
kius nuo savo valdymo”. 

Ką dabar darys Tautų 
Sąjunga? Pietinės Ameii- 
kos valstybės reikalptuja 
ir ..................  —
Sąjungos. Bet tai padary
ti reikia, kad visi Tautų 
Sąjungos atstovai vienbal-; 
šiai nutartų. Tai padaryti 
neįmanoma. Sakoma, kad 
Kinija balsuos prieš Rusi
jos išbraukimą, nes ji gau
na pagalbą iš Rusijos. Yra 
kitas būdas nubausti Rusi
ją. būtent, paskelbti eko
nominį ir moralinį boikotą, 
kas greičiausia ir bus pa
daryta.

HARTFORD, CONN.
ir įteikė 

notą, kad
»

LDS 6-tos
PRANEŠIMAS

Gruodžio 19 d., 
radienio vakare. 8:00 vai. įvyks 
svarbus prieš - metinis susirin-j 
kimas. Bus valdybos rinkimas 
ir kiti svarbūs dalykai, visi na
riai via prašomi atsilankyti. 
Keletas narių yra užvilkinę

ta pasitraukti į mišką. Vis
gi per keturioliką dienų 
raudonoji armija nenuga- 

■ Įėjo narsių Suomijos lais- 
; vės mylėtojų.

New Britain, Conn. — 
Sekmadienį, gruodžio 17 d. 
įvvks metinis LDS 36 kp. duoklę, malonėkite atsilankyti 
susirinkimas. Prašome prieš Naujus Metus.
šiame susirinkime visų na- Fin. rašt. ■&. J Pateckis.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė

625 E. štJ 
Tel. So.

V;ce-Pirm.
B.

Prot. Raš*.
410 E. Sixth St.

F:r., Puišį
41

Te!.
Iždinir.k,

105 W
Tvark<i:;

1512 C
Kas s G

111 H
Draujrii:

ar.tr .

SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

Vokietijos didysis laivas 
Bremen apleido Rusijos 
uostą Murmanską, kuris 

■stovėjo nuo rugsėjo mėne
sio pradžios ir pasiekė Vo
kietiją. Anglijos povande
niniai laivai, jokiu būdu 

Rusiją išbraukti iš Tautų nebūtų galėję jo sučiupti.

VOKIETIJOS LAIVAS GRĮŽO 
IŠ RUSIJOS

Berlynas, gruodžio 14,— Sovietai Atšaukė Atstovą 
Iš Romos

i
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l’n n i įninkąs. Juozą.* Svagždys.
61 h Si.. So. Boston. Mass.

Vi<v-Pirm. Albinas 1*. Neviera.
16 \VinficM St.. So. Boston. Mass. 

Basi. Jonas Glineckis.
5 Thmii.-is Pk„ So. Boston, Mass. 

Kin. kašt. AleK-ja miras Ivaška,
1 f<> E. Sixth St.. St. Boston, Mass.

Maršalka. Zuikis.
7 \V;:ili< ld St.. So. Boston, Mass.

I/.• linini.lis. Andrius ZaJcskas.
7<>- Ei l t h St.. So. Boston, Mass.

10.1*1:1. < Luko silsi: įnkiuiijs kas tre 
t'ią n<<ir;<li<-ni kirkvirno mėnesio
2 v:il. j»irtu. Parapijos salėj. 49/ 
K. 7th SI . So Ihtston

Roma, Italija, gruodžio
14 — Nikolai Gorelčin, 
naujas sovietų Rusijos 
ambasadorius Italijai, dar 
nesuspėjo į.........
vyriausybei savo kreden-, nius lapelius, kurių turinį paga- 
cialų, kaip štai gavo įsaky- mins kun. P. Juškaitis.
mą iš Maskvos, kad grįžtų 1 Centro valdyb^ išrinkta;— 
į Rusiją. Spėjama, kad sO- pirm~ kun’ Jonas Padvaiskis 

Tokio, Japonija, gruo- vietų Rusijos vyriausybė 
džio 14, — Sovietų Rusijos nori sužinoti iš savo atsto- 
laivas Indigirka nuskendo vo Italijos vyriausybės nu- 
netoli Japonijos salos — : ’
Hokkaido: 80 žmonių pri- stybių. 
gėrė, 390 keleivių išgelbėjo 
Japonų laivas Karafuto 
Maru. Nuskendimo prie
žastis nežinoma.

Į Nuskendo Rusijos Laivas

siteikimą dėl Balkanų vai-

Slovakijos Prezidentas 
Maskvoje

VALGOMOJI! DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkt! pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuri* 

(kelbiasi “Darbininke** apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma- 
oniai patarnauja. Nuėję 1 bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
natėte “Darbininke”.

Jau Laikas Pirkti Kalėdų

Juozas Dilis
So. Boston, Mass366 W. Broadway

(“Darbininko” name ant 3-čio aukšto)
Telefonas iki 5-tos vai. vakare ŠOU 2680

Maskva, gruodžio 14. — 
Slovakijos prezidentas Dr. 
Joseph Tiso atvyko į Mas
kvą, bet jo atsilankymo 
tikslas slepiamas.

!
I
įI

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbta 6702 

39 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
318 E. BROADVVAY. 

Tel. SOUth Boston 93»>/ 
Pristatau ICE CREAM^ ir užkan
džiui* piknikams ir visokiems 

parengimams.

Geriausia pirkti Kalėdų dovanas pas laik
rodininką JUOZĄ DILĮ, kuris vra vienas se
niausių šios rūšies biznierių. Pas jį pirkdami 
sutaupysite pinigų, nes jis duoda perkantiems 
didelę nuolaidą. Juozas Dilis gali parduoti į- 
vairias prekes iš auksinių ar elektrikinių daly
kų daug pigiau negu kur kitur, nes jis neturi 
didelių išlaidų užlaikyti ofisą. Ateikite ir per
sitikrinkite. kad čia galite tikrai viską pigiai 
pirkti.

Į

Naciai Nuskandino Anglijos i g 
Didžiulį Karo Laivą

gruodžio

i
i Buenos Aires,
Į 14, — Anglijos, 7030 tona- 
’ žų karo laivas Achilles bu-, 
• > vo nacių nuskandintas U- 
>• ruguajaus jūros pakrašty- 
» je, netoli Punta dėl Este.

į Baltijos Valstybių Konferen- 
į cijos Nutarimai

i

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

80. BOSTON, MASS.

Ajj

k

Tallinnas. Gruodžio 7-8 
d. u. įvykusioje trijų Balti
jos valstybių konferenci
joje nutarta dar tampriau 
bendradarbiauti politiko
je, drauge spręsti visas e- 

I konomines problemas, su
rištas su dabartinio karo 

! kilusiais apsunkinimais, 
žaliavos pramonei aprūpi
nimą ir bendrų visų trijų 
valstybių produktų eks
portu.

;l

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. Kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.

VH skelbkite* “Darbininke”.
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Suteikite Parankumą Su 
Elektriškomis Dovanomis

Elektriški įvairūs įrankiai yra naudingi 
kiekvienuose namuose, kurie sutrumpina 
darbo valandas ir atlieka tobuliau kiekvieną 
darbą. Jie yra ekonomiški, kainuoja labai 
mažai, atsižvelgiant kiek jie atlieka darbo ir 
teikia parankumą.

Mūsų krautuvėje Kalėdinių dovanų yra 
pilnas pasirinkimas ir labai žemomis kaino
mis. Jūsų namai ir kitų namai gavę bent vie
ną iš elektriškų dovanų, turės tikrą džiaugs
mą ir pagalbą.

BROCKTON EDISON CO
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Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memopial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by---------

8AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OP LABOR
Entered as second-class matter Sept. 12, 1915 at the post offlce at Boston, 

Mass. under the Act of Mare h 3,1870
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SUBSCRIPTION RATES: |

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

DARBININKAS

Krikščioniškos Pažiūros Į Valstybę
Enciklikoje “Summi Pon-, šaltinio. Toks supratimas žmogus galėtų naudotis 

tificatus”, Pijus XII sako:i civiliniam autoritetui su- savo teisėmis, drausdama 
užmiršimas visuoti-J teikia neribotą veiklos ga- ir bausdama kiekvieną tei

sių laužymą”.
j Valstybė susidaro iš šei- 
mų ir atskirų piliečių; jie

siginti. Žmogus nieko pa-.jaučia savo sieloje norą 
našaus neturi, bet jis turi pasikalbėti, pasitarti su 
protą. Jo protas jam paša- kitais, draugauti, ir be 
ko, kad jis negali vienas5draugijos jis jaučiasi ap
gyventi, bet turi dėtis į leistas ir nusiminęs,
draugiją, kad save apsi- supranta bendros gerovės 
ginti, save išlaikyti”.

Žmogus nori ramiai gy- pajėgų dirbti bendruome- 
venti ir reikalauja, kad jo nėję, kurioje jis priklauso, 
nuosavybė ir teisės būtų Visuose amžiuose žmonės

Jis

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams _________  $4.0€
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams ................. $5.00
Užsienyj 1 Kart savaitėj metams $2.50

“Jei
nio artimo meilės įstaty
mo, kuris vienas tik gali 
sustiprinti taiką, užgesin- Jo Šventenybė nurodo,

reikalą ir nesigaili savo

damas neapykantą ir su- kad viena iš tų pragaištin- visi turi teises ir pareigas apsaUgotos. Tačiau jis ne- dėjosi į draugijas; tų drau- švelnindamas pagiežą ir gų šiandieninių paklaidų ir valstybė neprivalo jų J; ti be kiJtų J įilnum*J ’rįlausė
priespaudą, yra šaltinis yra noras atpalaiduoti ci- 
labai didelių blogumų tau-I vilinį autoritetą nuo atsa- 
tų bendruomenės taikin- kingumo prieš Dievą ir įš- 
gam gyvenimui, tai yra kelti valstybę iki aukš- 
dar ir antra klaida, kuri y-' čiausiojo žmogaus tikslo, 
ra nemažiau pavojinga žodžiu, sudievinti valsty- 
tautų gerovei ir sėkmin- bę ir ją padaryti žmogaus 
gam gyvenimui didžiosios gyvenimo tikslu. Šiandie- 
žmonijos bendruomenės, ną valstybės vadai daro 

Suskurdusio Vilniaus krašto šelpimo reikalas na- kuri savo ribose yra subū- piktadarybes valstybės 
turaliai paliečia kiekvieno lietuvio širdį ir skatina prie rusi visas tautas; tai klai- vardu, tarsi valstybė būtų 
labdarybės, kuri šiuo atveju neprivalo ribotis savimy- da, esanti supratime, kuri aukštesnis dalykas už tie- 
lišku apsiskaičiavimu, bet turi pasireikšti pilnu lietu- nesvyruodama civiliniam są ir teisybę. Taigi naudin- 
višku duosnumu. Jau vienas tas faktas, kad didžiuma autoritetui paneigia bet ga būtų turėti krikščioniš- 
vilniečių paliko anoj pusėj sienos sovietų valdžioje, kokį priklausomumą nuo kas pažiūras į valstybę, 
priverčia mus giliai susijaudinti ir ištiesti nelaimin- Aukščiausiosios Būtybės,! Pirmiausia reikalinga pa- 
giems mūsų broliams nuoširdžios pagalbos ranką. Bol- pirmosios Priežasties ir sakyti, kas yra valstybė, 
ševikai ten jų neglosto. Pasak pačių vilniečių nusis- visiško Viešpaties tiek kaip ji susidaro, koks yra 
kundimą, rusai nieko neduoda, bet viską atima, viena, žmogaus, tiek draugijos, ir jos tikslas, iš kur vyriau- 
kad jie patys nieko neturi, antra — kad jie siekia su- paneigia bet kokį ryšį su sybė gauna galią valdyti; 
valstybinti ūkininkų žemes ir užvesti ten kolchozus bei esančiu įstatymu, kylan- o vėliau, apie santykius 
komunistinius dvarus, kuriuose laisvieji ūkininkai bus čiu iš Dievo, kąip pirmojo Bažnyčios ir valstybės, 
priversti eiti senovišką ponų baudžiavą.

Ir pats Vilniaus miestas, laimingai sugrįžęs į lie
tuviu rankas, labai reikalingas pašalinės pagalbos. Jau .. , . , _i* - -Z ■ i Valstybe yra orgamzuo-lenkai u nuseimminkavo nuo koto, mesdami savo sla-> ..z.. J... , , . - . , - ta piliečių bendruomeneviską netvarką. Gi dabar antroji slavų paderme — ru- .. “ . ,.. 7 , - 7 • xr-i - • u • v! ui- tikslu aprūpinti visus ze-sai, kad ir neilgai Vilniuj pabuvoję, paliko savo bolse-; ... F .
vkisko gobšumo ir suirutes pėdsakus, užgrobdami Praktiškai val*t jU susi. 
viską, kas tik galima pajudinti ir išgabenti. Paliko ten , , -- “x i „ x - deda iš trijų dalykų, bu-įr savo socialines tvarkos perus — sovietų uzuomaz-' x J. . _ ... . , i ... ... .\ .. tent, jos narių, tam tikrosga, kurią mūsiškiams tenka sunkiai likviduoti, nes . .... . 7 . . ■ -. -XXII- j • • x ir i teritorijos ir bendrų teisiųMaskvos ponai nusistatę kiek įmanydami sovietus Vii- . . .i i x- m j ‘ .. .<. , . ... ._ ir pareigų, kurios sujungiamui palaikyti. Tad mums amerikiečiams tenka didele; P . , T. . .4 r J - i- x -t - t x vi -i i ix- • narius i vienybę. Ji skina- nasta — kova uz lietuvišką ir katalikišką kultūrą ir . i x - -i
knksciomskos labdarybės veiklą.

Labdarybės srityje labai uoliai darbuojasi Šv. Vin
cento a Paulo Draugija. Į politiką ji nesikiša, bet gry
nos labdarybės veikloj nieks jos nepralenks, nieks net 
su ja nesusilygins. Pavargėliuose ji mato nelaimingus1 
Kristaus vaikelius. “Pavargėlių visuomet pas save tu
rėsite” — pasakė Išganytojas. Visi mato, kad tai tie
sa. Tačiau Šv. Vincento Draugija ne tik juos mato, bet 
ir šelpia. Jos sąstatą sudaro patys kilniausieji pasi
šventėliai, kurie be jokios sau naudos, vien krikščioniš
ka meile vadovaudamiesi, ne tik prašančius sušelpia ir 
paguodžia, bet eina į namus jų ieškoti. Daug yra žmo
nių, kurie drovisi pagalbos prašyti ir verčiau badu 
mirtų, negu ištiestų maldavimo ranką. Koks jiems pa
lengvinimas, kada geradariai Vincentiečiai aplanko jų ■ pirmiau valstybės, 
namus ir teiraujasi, ar jiems ko nereikia! Su kokiu I valstybė

366 West Broadway, South Boston, Mas«.
Telephone SOUth Boston 2680.

Šv. Vincento a Paulo Draugija

teisių atimti ar jas varžy
ti, bet jas apsaugoti ir vi
siems pagelbėti.

Toliau, valstybė neturi 
teisės pavergti kitas joje 
esančias draugijas ar or- 
ganazacijas, bet jas palai
kyti ir skatinti, kad jos 
veiktų bendruomenės la
bui.

Taigi, jau gana aišku,

Apibrežimas
bės tikslas yra saugoti 
bendrąjį labą, viešąją 
tvarką, globoti silpnuo
sius, versti gerbti teisin
gumą ir nuosavybę, žodžiu 
sakant, rūpintis visų žmo
nių žemiškąja gerove. Val
stybė, kaip Bažnyčia, yra 
savo srityje, aukščiausioji 
draugija, nepriklausoma 
jokiai kitai valdžiai, kaip

draugijų savo didžiumų ir tik Dievui, tačiau savo ge- 
savo aukštesniu tikslu. Ji l rovei palaiko santykius su 

kitomis valstybėmis, ypač 
su Bažnyčia. Tie santykiai 
yra tvarkomi pagal Die
viškojo įstatymo ir pagal 
prigimties įstatymų Tei
singumo ir artimo Meilės.

apima, ir, tam tikrose ri
bose, valdo šeimas, apskri- 
čius, miestus ir mažesnes 
draugijas, kaip tai, apšvie- 
tos, industrijos,- ekonomi
jos ir profesijos. Valsty-

Teisingas Valstybės Supratimas

Sulig Krikščioniškojo 
mokslo, žmogus atsirado 

už tai 
i niekada neturi 

nuoširdumu jie prašo Dievo palaimos tiems gerada-l teisės žmonių įgimtas tei- 
riams, kurie savanoriškai eina tas kilnias pareigas! Iš sės paneigti bei jas varžy- 
tikrųių, to dideliausio labdarybės herojaus, Šv. Vincen- ti. Valstybė yra organizuo
to a Paulo dvasia nepaliaujamai viešpatauja jo įsteik- ta draugija, kurios tikslas 
tosios Draugijos nariuose. K.

I
I

Sovietai Susilaukė Oficialaus

Už tai Popiežius Leonas 
XIII sako: “Valstybės ve
dėjai privalo visų pirma 
padėti reikalui bendrai vi
sais įstatymais bei įstai
gomis, būtent, taip valdy
dami, kad valstybės bei 
atskirų žmonių gerovė sa
vaime plėtotųsi iš paties 
valstybės sutvarkymo ir 
valdymo. Tai yra politinės

I

Nepaliuosuota Huo Teisių
Valstybė, kaip ir kiekvie

nas žmogus, privalo užlai
kyti dorovės įstatymus. 
Tie patys Dievo įsakymai, 
kurie riša atskirą žmogų, 
riša ir valstybę. Vyriausy
bė, tvarkydama žmonių 
gyvenimą privalo užlaikyti 
teisingumo, meilės ir Die
vo įstatymus. Valstybės 
vyriausybė taip pat yra su
rišta šalies konstitucija, 
kurios neturi teisės pakei
sti be aiškaus piliečių suti
kimo.

Pagaliau, valstybė netu
ri teisės trukdyti teisėto 
Bažnyčios veikimo, kuriai 
Dievas paskyrė pareigą 
vesti žmones į amžinąją 
laimę. Bažnyčia yra tobu
la ir aukščiausioji įstaiga, 
kuriai pavesta rūpintis 
žmogaus dvasiniais reika
lais, ir ji yra išskirta iš 
valstybės kontrolės.

Taigi, nors valstybės už
davinys yra rūpintis žmo
nių gerove ir laime, bet y- 
ra daugybė sričių — tiky
binių, asmeniškų ir nami
nių — kurių valstybė ne
turi teisės trukdyti, nei į 
jas kištis, bet dar įpareigo-( 
ta teikti visiems pagalbą ir 
apsaugą, kada tai yra rei
kalinga.

I

galbos. Maistas, kuriuo visuomet nuo narių ap- 
žmogus maitinasi, drabu- švietos, nuo dorovės ir ti
žiai, kuriais jis apsirėdo, kybos įstatymų pildymo, 
namas, kuriame jis gyve
na, tegaunami tik su kitų kad pati žmogaus prigim-
žmonių pagalba ir darbu, tis verčia ir reikalauja, 
Keliai, geležinkeliai, pas- kad jis dėtųsi į draugiją, 
tas, knygos, auklėjimas ir Žmogus gi yra Dievo su- 
visa, kas tik reikalinga tvėrimas ir palinkimas gy- 
žmogaus patogiam gyve- venti draugijoje yra Aukš- 
nimui tegaunami tik visų čiausiojo Kūrėjo įdėtas į 
bendru veikimu. ■ jo sielą. Taigi valstybė,

Toliau, žmogus turi kai- kaip ir šeima, yra Dievo 
bos dovaną, kuria jis gali nustatytas žmonių susi- 
savo mintis išreikšti ki- būrimas, kad bendrai ga- 
tiems. Kiekvienas žmogus lėtų pasiekti visų gerovę.

Bf | ■ ■ — lf ■ !*•Valstybės Valdžia

bendruo- 
Akvinie- 
Suarezas 
mokyto-

druomenė, ar valdovas pa
skirtas valdyti 
men ? Šv. Tomas 
tis, Bellarminas, 
ir kiti Bažnyčios
jai atsako, kad valdžia tie
sioginiai paeina iš Dievo, 
kuris ją tiesioginiai duoda 
žmonėms, o ne valdovui.

Kaip kiekviena draugija, 
taip ir valstybė yra reika
linga vyriausybės. Reikia, 
kad būtų valdžia, kuri nu
rodytų žmonėms, kaip ge
riausiai galima atsiekti 
bendrą jo labo. Be val
džios neįmanoma tvarka ir 
gyvenimo ramybė. Ir čia
tuojau kyla klausimas iš Žmonės tą valdžią perduo- 
kur valstybė gauna teisę da valdovui arba vyriausy- 
žmones valdyti, išleisti į- 
status ir patvarkymus? 
Katalikų Bažnyčios moky
tojai, Bellarminas ir Sua-I 
rėžas sako, kad valstybės 
valdžia yra iš žmonių, ku
rie tą valdžią perduoda ‘ - - 
valdovams arba vyriausy-j

bei.
Euarezas sako: “Politinė 

valdžia yra tiesioginiai iš 
Dievo, bet karaliams ir vy- 

Jriausybėms paeina ne tie
sioginiai iš Dievo, bet iš 
žmonių”. Taigi valstybės 

, . w , . - —ų valdžia yra iš žmo-
bei, žmones gi, pirma kaip nj kurįe iš prigimties su- 
ją perdavė vyriausybei, tu- į daro valstybę> ir taigi iš 
rėjo tą, valdžią tiesioginiai j Dįevo žmogaus prigimties 

! is Diev o, kai prigimties j- ■ Kūrėjo. Ir kadangi valsty- 
statymą. Taigi pats yals-, ūksiąs yra rūpintis vi- 
tybės stovis yra suristas ^monjų gerove tai vy-
su Dievu. Kurie ta^epri- j rįauSybė gavus valdžią iš 

i žmonių, negali jos kitaip 
i panaudoti, kaip tik visų 
žmonių gerovei. Vyriausy
bė negali reikalauti, kad 
žmonės visai atsiduotų 
valstybei ir rūpintųsi jos 
išaukštinimu, bet ji priva
lo rūpintis žmonių reika
lais. Žmonės perduodami 
valdžią vyriausybei neat
sižadėjo savo teisių, ir vy
riausybė jų teisių nepriva
lo varžyti. Valstybė nėra 
žmonių gyvenimo tikslas, 
bet tik pagalba jiems siek
ti savo galutinio tikslo — 
Dievo.

pažįsta, padaro žmones 
valstybės vergais.

Mes pripažįstame, kad, 
valstybės valdžia paeina iš 
žmonių; sutikimas valdo
mųjų yra valstybės pa
grindas valdyti. Tas nėra 
sunku suprasti. Žmogus, 
kaip buvo sakyta, iš pri
gimties yra linkęs dėtis į 
draugiją, tą palinkimą jis 
gavo iš prigimties Sutvė
rėjo, Dievo: taigi ir draugi
jos, ar valstybės buvimas 
paeina iš Dievo ir jos įsta
tymai riša visus žmones. 
Draugija nėra bet koks su
sibūrimas; atskiri asme
nys privalo turėti bendrą 
tikslą ir pareigą bendrai tą 
tikslą siekti. Jeigu žmogus 
prigimties yra verčiamas 
sudaryti draugiją, tai iš to 
seka, kad draugijoje, ku
rią jis sudaro yra ir val
džia. Bažnyčios mokyto
jas, Suarezas (De Legibus 
kn. III) sako: “Tobuloje 
draugijoje reikalinga val
džia tvarkyti narius”. To
liau jis sako: “Iš to seka 
teisėtumas ir reikalingu
mas valstybės valdžios, tai 
yra, žmogus, arba žmonės, 
kurie tą valdžią turi valdy
ti tobulą bendruomenę;

Valstybės Pradžia
Pradžioje Dievas surėdė 

šeimą, kad jos nariai vie
nas kitam pagelbėtų at
siekti laimę ir gyvenimo 
pilnumą. Ir žmonijos pra
džioje šeima patenkino 
žmonių reikalus ir jų tei
ses apsaugojo. Bet pasi
dauginus žmonijai, pasi
daugino ir reikalai. Už tai 
ir buvo reikalinga sudary
ti bendruomenė, kuri rū
pintųsi visų žmonių že
miškais reikalais.

Pati žmogaus prigimtis 
verčia jį dėtis į draugiją. 
“Negera žmogui vienam 
gyventi”. Žmogus yra lai
mingesnis. jei jis savo 
darbu, savo gyvenimu, sa
vo meile gali pasidalinti su 
kitais. Gyventi su kitais y- 
ra žmogui prigimta. Die
vas taip žmogų sutvėrė, 
kad jis jaustų reikalą ir 
naudą gyventi draugijoje. 
Leonas XIII sako: “Žmo
gaus prigimtis verčia jį 
dėtis į draugiją, nes gy
vendamas vienas, jis nega
lėtų aprūpinti save reika
lingais daiktais, nei išto-

yra rūpintis savo narių ge
rove ir ji neprivalo imtis 
priemonių, kurios atski
riems asmenims ar šei-; išminties uždavinys ir tik- 
moms atneštų nenaudą. ‘ ra valdytojų pareiga, nes 
Taigi visas valstybės veik- rūpintis visų gerove yra 

Ismas, vyriausybės patvar-; tiesioginė valstybės parei- 
I kymai ir įstatai privalo bū- ' ga. Valstybė privalo rūpin
ti daromi tik bendruome- tis, kad ir visuomenė ir jos 
nės gerovei. Jei valstybės dalys būtų saugojamos. Ji 
patvarkymai ir įstatai yra privalo rūpintis visa vi- 
priešingi piliečių gerovei, suomene, nes prigimtis pa- 
jie yra neteisėti ir negalio- vedė ją globoti vyriausią
ją. jai krašto valdžiai, taip,

Toliau, valstybei nevalia jog visuomenės gerovė yra 
rūpintis viena kokia pilie- ne tik vyriausias valdžios 
čių partija, bet visais. Ji dėsnis, bet ir vienintelė 
privalo apsaugoti ir aprū- valstybės priežastis ir pra- 
pinti kiekvieną joje gyve- smė. Be skirtumo visų pi
nantį žmogų, nežiūrint kas liečiu teisės turi būti šven- 
jis nebūtų, žydas, ar pago- tai gerbiamos; valstybė tu- 
nis, krikščionis ar bedievis, ri rūpintis, kad kiekvienas 

manydama, kad toks žygis bus suderinamas su geru 
narystės vardu. Be to, nelaukdamas, kad jį išmestų, o 
pats išstodamas, Stalinas tuomi jau pripažįsta, kad 
būti išmestam yra negarbė. Ir ne vien negarbė. Šiuo 
atveju bus ir nuostolis, bent moralinis, o su moraliniais 

i nuostoliais karo metu tenka skaitytis. Sovietams nesi
seka Suomijoj daugiausiai dėlto, kad suomiai gauna bulinti savo gyvenimo”. Gi 
moralinės ir medžiaginės pagalbos iš viso pasaulio, šv. Tomas Akvinietis sa- 
Priešingai, proporcionaliai sovietai tos paramos ne- ’ ko: “Žmogus yra protingas 
gauna. Prieš juos užsičiaupia širdys ir kišeniai ir at- į sutvėrimas ir jo visi dar- 
skleidžiami neprietelingumo jausmai net ten, kur pir- i bai yra nukreipti pasiekti 
miau palankumo būta. Jau viens puolimas daug silp- * savo tikslą. Žvėrys savo 
nesniojo oponento iššaukia bet kokio save gerbiančio, prigimtimi gali pasiekti 
žmogaus pasibjaurėjimą, ypač kuomet puolimas yra savo tikslą, jie turi aštrius

I

Sovietai atmetė Tautų Sąjungos ultimatumą, kad 
nutrauktų karą su Suomija. Sako, jokio karo nesą; jei 
eina kautynės, tai tik kai kuriems nesusipratimams iš
lyginti. Kadangi nesusipratimai esą grynai naminio 
pobūdžio, tai pašaliečiams nėra ko Čia kištis, ypač Tau
tų Sąjungai, kurios atžvilgiu Sovietai esą tvarkoj. Be 
to, Suomijos vyriausybė, kuri šį karą “išprovokavo”, 
jau atsistatydinusi, gi kita, sovietų išrinktoji, sutinka 
su Maskvos sąlygomis — reikia tik vieno mažmožio, 
kad suomių tauta tą bolševikų vyriausybę pripažintų. 
Ot tą mažmožį ir nori atlikti milijoninė rusų armija. 
Kada ji savo uždavinį užbaigs, tuomet Suomijoj bus 
“demokratinė” vyriausybė, su kuria sovietai ko pui
kiausiai susitaikys.

Kad ir ne šitais žodžiais, bet maž-daug panašia 
prasme Sovietai atsakė į Tautų Sąjungos ultimatumą. 
Rezultatas toks, kad T. Sąjunga pasmerkė sovietų po
elgį ir nubalsavo išmesti Rusiją iš savo narių tarpo. 
Numatoma, kad Stalinas nelauks negarbės būti išmes
tam, bet patsai prasišalins. Tuo būdu Sovietų Rusija 
bus pasekusi Vokietijos ir Japonijos pavyzdį. Tautų 
Sąjunga pastaraisiais laikais nemažai save diskredita
vo. Ji pasirodė bejėgė prieš Italiją, Vokietiją ir Japoni
ją. Rodos, prieš tokios silpnos įstaigos nuosprendį Sta
linas galėtų tik ranka numoti. Tačiau šiuo momentu 
politinė situacija yra tokia, kad tarptautinės įstaigos 
žodis gali būti našus pasėkomis. Sovietai, nors su pa
nieka žiūri į “kapitalistines” valstybes, vis dėlto su jo
mis tiek buvo susibičiuliavę, kad matė reikalinga pa
laikyti koncertini jų veikimą. Ir net banditiškai pulda- grynai banditiško pobūdžio. Tautų Sąjungos teikiamą nagus, ilgus dantis, ragus, 
ma Suomiją, bolševikija neišsimetė iš T. Sąjungos, sovietams pasmerkimą pasaulis vienbalsiai užgiria. K J gali greitai bėgti, save ap-i

Valdžia Nėra Absoliutinė
Pijus XII savo encikliko

je sako: “Noras laikyti 
valstybę tikslu, kuriam tu
ri būti visi dalykai palenk
ti ir į kurį visa turi būti 
nukreipta, gali tikrovėje 
vien tik pakenkti patvariai 
tautų gerovei, ir kaip tik 
tatai atsitinka, kai tokia 
neribota galia suteikiama 
valstybei, laikomai tautos, 
liaudies, etninės šeimos ar 
socialinės klasės valios 
reiškėją, ar kai valstybė į 
tai pretenduoja kaip abso-tt tobulą bendruomenę;

aišku yra, kad toki valdžia ^u*as viešpats nepriklau-
yra žmonėse, nes jie nėra somai nuo kokio man- 
valdomi angelų, nei paties ^ato- Absoliutinė valsty- 
Dievo, kuris veikia per b^s autonomija yra prie- 
žmones. Žmonės sudaro šinąa natūraliosjos reli?i" 
bendruomenę, ir kadangi *r krikščioniškos sąži- 
jie yra iš Dievo, tai ir ben- n^s principams. Sakyti, 
druomenės valdžia vra iš'kad valstybe turi neribotą 
Dievo” " ; autoritetą, yra paklaida.

Dabar dar kyla kitas' pragaištinga ne tik vidu- 
klausimas: jei valstybės | jiniam tautų gyvenimui, 
valdžia yra iš Dievo, ‘ kasi Serovei ir didėjančiam 
ją tiesioginiai gauna, ben-1 (Tęsinys 4-tam puslapy j)



DARBININKAS

dumaktinėje šv. mišių metu.

Vaikučių draugija ACSF pa-

h'ORVGOD, MASS
1

LAWRENCE, MASS

Schenley Sumažino Kainas

Issiplėšk Sj Skelbimą Ir Eidamas 1 Vietinę Pakelių Krautuvę Jį Nusinešk

V

rašė į Sodaliciją trylika jaunų 
mergaičių.

■4* - ■

draugijos 
prižiūri 

paskuti -

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, vadovaujant muz. Sa- 
kui, mokinasi naujas mišias, ku-

“NETURĖJO SAU LYGAUS PER 50 METŲ

uoliai platina tikietus.
A. F. T. M. T

vai. vakare, turės tikrai gražų 
programą. Visi draugijėlės na
riai

90 Proof—Kaip Patinka, Bourbon or Ryc 
Stralght Degtine Siame produkte yra 4 metų 

Senumo ar seneane

Tabernakuli ūmo 
narės labai gražiai 
sanktuarijumą. Per 
niuosius du sekmadieniu prie
bažnyčios durių priiminėja au
kas dėl vainikų papuošimui baž
nyčios ir gėlėms papuošimui al
torių.

Pereitą sekmadienį iš Nor- 
woodo ligoninės sugrįžo į na
mus po operacijos p. Anelė 
Rukšteiytė. Taipgi sugrįžo iš 
tos pačios ligoninės po operaci-

' • Paintės 69c. Kvorta $2.50

Penktadienis, Gruodžio lt>, 1939

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

vice - pirmininkė; Antanas An- 
druškevičius. iždininkas; Ste
ponas Virkauskas, choro direk
torius: Rožė Atkinaitė, vargo
nininkė. Taip pat kalbėjo klebo
nas kun. P. Liutkus, vikaras!

jos p. K. Navikas, gyv. St. Ge
orge St. Linkime ligoniams vi
siškai pasveikti.

Krikščioniškos Pažiūros Į Valstybę

HASHUA, N. H.

Sv. Kazimiero parapijos cho
ras sekmadienį, gruodžio 10 d, 
turėjo savo metinę šventę < kad 
ir vėliau kaip paprastai L pa
gerbiami savo dangišką globė
ją. šventą Ceciliją. Parinktas 
komitetas puikiai papuošė baž
nyčioj altorius, ir visi nariai 
Sv. Komuniją. Po Mišių susirin- 
per sumą priėmė “in corpore” 
ko į mažesnę salę pusryčiams. 
Laike pusryčių netikėtai atsi
lankė malonus svečias, kun. F. 
Yonkus. kuris tą dieną baigė 
parapijos rekolekcijas. Gerb. 
misijonierius pradžiugino cho
ristus savo gražia kalba, kurio
je jis išgyrė choro bažnytinį 
giedojimą ir nariams linkėjo ge
riausios ateities... Vakare. 7 vai. 
visi važiavo į “Brick House“. i 
choro metini bankietą. Ta vieta 
ir taip graži, bet kaip stalai to-

■ se iškilmėse buvo puikiai pa- 
rengti. tikrai buvo kuo gėrėtis, 
šiuo bankietu žiūrint iš šalies. 
Atsilankė visi nariai ir parapi
jos kunigai, be to garbės sve
čias dr. Kazimieras Umpa. Bu
vo didelis skirtumas tarp šio 
bankieto ir daugumo kitų vaka
rienių. kurios dažnai daromos 
šioje kolonijoje. Paprastai, jei 
nebūna kuodaugiausiai visokių 
svaiginančių gėrimų, vakarienė' 
buvo skaitoma nesekmmga. Bet 
mūsų jaunimas, kuris priklauso 
prie choro, protingiau pasirodo; 
jie elgiasi kaip “ladies” ir “gen- 
tlemen”; kas buvo matoma ir 
šiame bankiete... Vakarienės 
toastmasteriu buvo Vincas Ma- 
lavičius. kuris tobulai išpildė 
savo pareigą, pakviesdamas na
rius naujos valdybos pakalbėti. 
Kalbėjo Jonas Grigas, choro 
pirmininkas; Nellie Malavičiū- 
tė. raštininkė; Ona Lapinskaitė.

kun. Juozas Bucevičius, ir gar- rias sugiedos pirmą kartą vi- 
bės svečias, dr. Kazimieras Um-

• pa. Baigiant, choro pirminin
kas suteikė dovanas vaikinui, 
kuris daugiausiai pasidarbavo 
per praeitus metus choro gero
vei. Dovana teko Antanui An- 
druškevičiui. ir merginoms: Ci
nai Virkauskaitei. Anelei Mala- 
vičiūtei ir Meivinai Lapinskai
tei.

Parapijiečiai džiaugiasi pa
sekmingomis Misijomis, kurios 
čia įvyko nuo gruodžio 3 d. iki 
10 d. Oras buvo stebėtinai gra
žus per visą laiką, ir tik tuojaus 
po misijų pradėjo lyti. Daugy- 

. bė žmonių lankė bažnyčią ry
tais ir vakarais, ir misijonie
rius patenkintas gėrėjosi atsi- 

į lankiusių pavyzdingu pamaldu
mu.

Kalėdoms Dovanos
Nupirkite savo giminėms, draugams ir priete

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

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

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

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, labai graži mal
daknygė vaikučiams, juodi odos apdarai. Kaina 
tik .. ...................................... ............ $1-25

Laikraštis “DARBININKAS” eina du sykiu j 
savaitę. Metams

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

Klebonas jau iš anksto prane
šė. kad sekmadienį, gruodžio 31 
d.. įvyks abejose parapijos sa
lėse įvairus vakarėlis Naujų 
Metų dovanoms. Vieton bė
gioti per visus kampus ir bars
tyti pinigus dykai svetimtau
čiams. tas vakarėlis rengiamas. 

£ Į kad lietuviai galėtų su sa vais 
-■J pasidžiaugti, ir pelnas butų pa- 
d ra pi jos naudai.
•a

31I
i! 
i’
<? 
i’ 
i!
♦e

r!

į
i? 
$

į
$3.00 
$1.50 
$4.00 
$2.00

Vakarėlio ren
gėjos ir vedėjas bus Merginų 
klūbas. Jos visuomet pritraukia 
daug žmonių į jų parengimus ir 
šiame vakarėlyje jos prižada vi
siems “good-time”.

Korespond entas.

Užsakymus siųskite:

DARBININKAS
566 Broadway, So. Boston, Mass.

Kalėdoms Puikiausia Dovana
Kalėdų atmintiniausia dova
na — ROYAL Portable rašo

moji mašinėlė.
Ją galite įsigyti labai priei
nama kaina ir lengvais išsi- 

mokėjimais.

A, SG/C
iC* I

DARBININKAS
3(6 W .Broadway, So. Boston, Mass

d
Į
$

Pradžia 3-čiame pusi, 
ir nuosaikiam jų geresnio 
gyvenimo plėtojimuisi”.

Paneigimas Dievo ir do
rovės įstatymų išugdė no
rą atpalaiduoti civilinį au
toritetą nuo atsakingumo 
prieš Dievą. Ir už tai šian-

i
I

Antradienį, gruodžio 12 d. į- 
vyko L. Vyčių susirinkimas.

i Nutarta rengti šokius, vaidini-
i mą, diskusijas įvairiais klausi
mais. Kuopa skyrė $10.00 dova
ną p. M. Norkūnui, L. Vyčių 

sikvietė tėveli J. Petrauską iš organizacijos tėvui, jo 70 metų 
Brockton, Mass., su “movies”. - - - ...
Mokinasi teatralų parapijos siųsta į Centrą pridėti prie kitų nauja ^„įų geroTei bet

VJ* M-Ai. * JVC VV » V .
• sukakties proga, kuri buvo pa- dteį ’ iilst^bė“ n'ebTūi- 

svetainėje u- sausio 7 d.. 6:00 kuopų dovanų prieš gruodžio 1 aUma, arta“''bent'suwfc 
žmogaus prigimties tei
ses, atima jam sąžinės lai
svę. Vyriausybė pamiršta, 
kad ji gavo valdžią iš žmo
nių, kad žmonės savo pri
gimtimi yra aukščiau, ne-

Vietiniam anglų laikraščiui 
žinias iš So. Norwoodo paduoda 
p. Julė Babilaitė, jauna stu
dentė iš Šv. Jurgio parapijoso.

gu pati valstybė. Pijus XII 
sako: “Tačiau, daug šven
tesnės ii nelaužomesnės 
valstybei turi būti žmonių 
sąžinės teisės. Valstybė 
gali reikalauti turto ir 
kraujo, tačiau niekada ne
gali reikalauti sielos, at
pirktos Dievo”. Reikia re
ligiškai ir dvasiškai per
auklėti žmoniją pagal E- 
vangelijos mokslą, ir siek
ti, kad Dievas visur vieš
patautų.

Plačiau apie valstybės 
teises ir pareigas teks pa
kalbėti kitą sykį. T.

Metiniame susirinkime Maldos 
Apaštalavimo Draugijos išrink
ta ta pati valdyba, būtent: pa
nelė Antanina Arlauskaitė — 
pirmininkė; Julijona Andriiške- 
vičiūtė — vice - pirmininkė; O- 
na Grendaitė — raštininkė; 
Paulina Remeitytė — iždinin
kė; moterų organizatorė —Sta
nislava Kazuliūnaitė.

!;• tmos Meilė”.

1i

Pereitą penktadienį pasibaigė 
trijų dienų metinės rekolekci
jos prieš Nekalto Prasidėjimo 
P. Švč. Marijos šventę. Šios re
kolekcijos buvo ypatingai Soda- 
lietėms, bet ir šiaip nemažai 
lietuvių katalikų jose dalyvavo. 
Kun. P. M. Juras, Lavrence 
lietuvių parapijos klebonas, per 
visas tris dienas pasakė turi
ningus pamokslus. Rekolekci
jos užbaigtos palaiminimu Švč. 
Sakramentu ir priėmimu naujų 
Sodaliečių.

Sekmadienį, gruodžio 10 d. į- 
vyko Šv. Vardo draugijos Ko
munijos priėmimas. Dalyvavo 
veik visi nariai. Tuoj po šv. mi
šių įvyko draugijos susirinki- 
nias. Metinėje Šv. Vardo drau
gijos Komunijos dienoje įvyks 
bendri Komunijos pusryčiai 
sausio mėnesyj.

Pereitą sekmadienį pp. B. Sy- 
kes buvo Lowell’y. Ponia Sykes 
buvo nuvykus organizuoti Mo
terų Sąjungos kuopą. Ar suor
ganizavo, neteko sužinoti.

CSN.

Sodaiicija, vadovaujant kun. 
J. Skalandžiui, gruodžio 10 d., 
parapijos svetainėje suvaidino 
keturių veiksmų dramą —“Mo- 

Vaidinime daly
vavo; pp. Juozas Blaževičius, 
Juozas Savičius, Albinas Jodka, 
Martinas Blaževičius, Boleslo
vas Švenčionis Ona Jakobauž
kaitė, M. Rudžiūtė, Marijona 
Griškevičiūtė, Ona Jareckaitė ir 
B. Baubiukė. Sufleriavo M. ir O. 
Songailaitės. Žmonių buvo labai 
daug. Vakaru visi buvo paten
kinti. Pelno davė parapijai — 
$50.80.

Dabar Sodalietes. gruodžio 17 
d. rengia savo narėms “kara
liškąją puotą”.

Gruodžio 17 d. į mūsų koloni
ją atvažiuoja “Santa Claus”. 
Pirmą valandą lankys “Sunday 
School”. 3:30 Motinų Arkibroli- 
ją. kuri kasmet rengia vargdie
niams parapijos vaikučiams — 
“Santa Claus Party”. o vakare 
neaplenks ir Sodalietes.

rė šeimos židinius. Jis taip pat Imtynes rengia Clevelando 
turi 2 brolius ir 2 seseris Ame- Lietuvių Vaizbos Butas, Lietu- 
rikoje — Jurgis Worcestery, o vių salėje, sekmadienio vakare, 
Mikas — So. Bostone, seserys— Gruodžio-Dec. 17 d., pradžia ly- 
Dorchestery. Velionis kilęs iš giai 8 vai. Įžanga padaryta po- 
Punsko parapijos, Suvalkijos, puliariška, tik 50c.
Mirė gruodžio 5 d., palaidotas Abu Lietuviai imtikai sutiko 
gruodžio 8 d. iš lenkų bažnyčios stoti prieš tokį priešą kokį jiems 
su šv. mišiomis. Amžiną atilsį gausim. Taigi štai kaip jie su
duok jo sielai Viešpatie. poruoti:

-------------------- Juozas Komaras su Indi jonu 
Chief Sunoki.

Petras Baltrėnas su lenku Vic. 
Tanski, iš Bostono.

Kviečia Vaizbos Butas.

I

Gruodžio 3-čią dieną įvyko 
ALRK Federacijos 10-to sky
riaus prakalbos Vilniaus reika
lams. Apie prakalbas jau buvo 
rašyta “Darbininke” čia tik 
paduosiu vardus tų. kurie au
kavo Vilniaus* reikalams. Auka
vo: Federacijos 10-tas skyrius
— $10.00. Kun. S. Kneižis — 
$2.00. Kun. dr. J. Vaškas. MIC.
— $2.00. Po $1.00 aukavo 
A. F. Kneižys. R. Juronienė, 
Pazniokienė, A. Smilgienė. 
Vasiliauskienė, P. Babila,

J

Tą pačią dieną, vakare, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos sve
tainėje įvyko Moterų draugijos 
parengimas. Vaidintojai iš So. 
Bostono, vadovaujant Seserims 
iš Cambridge. suvaidino veika
lą: Liurdo Stebūklai. Žmonių 
buvo nemažai. Vaidinimas pa
vyko.

U.
A.
A. 

Šlapelis, A. Repšys, A. Viškelis.
J. Medveckas, K. Akstinas, F. 
Gikis. V. Stanevičius. J. Dalelis. 
Valkininkų apskričio, P. Kudir
ka. J. Aidukonis ir V. J. Kudir-

I —ka. Smulkiais surinkta $7.25. 
iViso — $39.25. Pinigai yra pa
siųsti Vilniaus reikalams per 
Federacijos centrą. Žvalgau.

Viena nelaimė neateina viena. 
Arentų šeimą šiuo metu ištiko 
tikrai kelios nelaimės. Pereitą 
penktadieni palaidojo tėvą Sta
sį Arentą, o šeštadienį mirė 
marti, vyresnio sūnaus Vlado 
moteris. Bostoniečiai nesuspėjo 
sugrįžti iš vienų laidotuvių, kai 
vėl gavo telegramą į kitas lai
dotuves, 
reiškiame nuoširdžią 
tą.

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

Visi skelbkite* "Tkrrtrintoke”.

HOLYOKE, MASS.
a. a.Staiga mirė širdies liga 

Stanislovas Arentas, seniausias 
Holyoko lietuvis, apie 65 m. am
žiaus. Amerikoje išgyveno 45 
metus; visą laiką gyveno Holy- 
oke. Nuliūdime paliko žmoną 
Antaniną, keturis sūnus ir vie
ną dukterį, kurie jau visi sukū-

Istoriškai, Golden Wedding 
Degtinei Bostone

Ponų Arentų šeimai 
užuojau- 

M. J.

CLEVELAND, OHIO
IMTYNĖS VILNIEČIŲ 

ŠELPIMO NAUDAI
t

Kilus reikalui gelbėti atva
duotą Vilniaus krašto gyvento
jus, Petras Baltrėnas pasiūlė 
surengti Lietuvių salėje imty
nes ir pelną skirti Vilniečių šel
pimui. Juozas Komaras tą su
manymą parėmė. O kai apie tai 
išgirdo Buffaloj gyvenantis tre
čias mūsų stipruolis, Jack Gan- 
son, ir jis sutiko atvažiuoti į 
Clevelandą, būti tose imtynėse 
refery.

William J. Chisholm
GRABORIU8

“Asmeniškas Patarnavimas” '

331 Smith SU :
PROVIDENCE, R. L 

Telephone: ]

Ofiso: Dexter 1952
Namų: PI. 6286

Pope Optkal Co.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi akintai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
ne dirbtinas akis.

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

275 Main St., Webster, Mass.

GOLDEN WEDDING

Prieš Nekaltai Pradėtosios 
Panelės Švč. šventę, gruodžio 8 
d., Sodalietes turėjo trijų dienų 
rekolekcijas, kurioms vadova
vo patsai jų dvasios vadas, tė
velis J. Skalandis. Mergaitės 
lankėsi gana uoliai. Vakare įsi-

Neatsižvelgiant, kad karo me- į 
tu įvairių produktų kainos kyla. 
Schenley Distillers Corporation 
sumažino kainas, pagarsėjusios 
Grolden Wedding degtinės. Pir
miau šios degtinės paintis kai
navo $1.50. dabar — $1.35.

Šiai degtinei kainą sumažinus, 
visi sujudo, pradėjo pagarsini
mais langus puošti įvairios deg
tinių pardavyklos, marketai, ir 
apie sumažinimą kainos plačiai 
garsinama laikraščiuose.

Kiekvienas Golden VVedding 
butelis turi garanciją nuo 
Schenley įstaigos:
Golden Wedding Gvarancija —

Mes Užtikriname: (1) Kad 
Golden Wedding. parduodama 
nauja kaina yra tos pačios rū
šies degtinė, kuri buvo parduo
dama aukštesne kaina. (2) kad 
kiekvienas degtinės lasas yra 
mažiausiai 4 metų senumo. (3) 
kad mūsų yra dideli senos pa
rinktos degtinės rezervai, kurie 
užtikrina gerą ir vienodą deg
tinę ir ateityje.

Reikia pastebėti, kad Golden 
VVedding degtinė yra pagarsė
jusi jau virš 50 metų tam atgal. 
Šią degtinę vartojo jau seneliai 
ir ji buvo žinoma ir visų mėgia
ma šiame krašte. Schenley įstai
ga, kuri išdirba Golden 'VVed
ding, sumažindama kainą dar 
daugiau išgarsina šios degtinės 
vardą. Skelb.

SUMAŽINTOS KAINOS
ABSOLIUČIAI TA 

PATI KOKYBE

5

■«

Kiekvienas lašas yra 4 m. Senumo ar Senesnis — 
Skani Maišyta arba Straigh Degtinė — taip-pat 
Aukštos Rūšies, kuri išgarsino Golden Wedding 
Vardą. Pabandyk ją šiandien!

Buvo ^b50 Uz rainte

Dabar$Į
Kainos paliečia tik Massachusetts

GOLDEN W£DDING GVARANCIJA

MES UkTIKRINAME: (1) Kad Goldt" 
Wedd,ng. parduodama nauja kaina yra 
tos pačios rūšies degtinį, kuri buvo 
parduodama aukštesne karna. (2) Kad 
kiekvienas degtines lašas yra mažiau
si*' 4 metų senumo. (3) Kad mūsų yra 
dideli senos parinktos degtinis rezer
vai. kurie užtikrina gerą Ir vienodą 

■ degtine ir ateityje.

A— , -
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t LAPKRIČIO MĖNESIO 
KATALIKAI
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5. Tvarkos Panaikinimas

eis penki metai nuo pirmųjų visgi tame skaičiuje šiemet ran- giesmes ir mišparus, 
Marijos Stebūklingo Medalikė- 
lio Novenos laikytų pamaldų. 
Per tą laikotarpį virš milijonas 
žmonių atsilankė į kas pirma
dienis ir antradienis laikomas 
pamaldas. Kunigai daro planus, 
kad nors ir kukliai, bet visgi 
šiokiu tokiu būdu tos sukaktu
vės būtų paminėtus. Vienam tik

1 Dievui tėra žinoma, kiek dvasi
nio gero buvo padaryta per tuos 
praėjusius penkius metus. Iš 
8.000 žmonių, kurie lanko šias 
pamaldas kas savaitę, ketvirt- 
dalis yra nekatalikai, tarp kurių 
matosi net ir žydų. Kiek tenka 
lietuviams nugirsti, tai šv. Al
fonso bažnyčia yra garsiausia
visam Baltimorės mieste, ir mū- BUS LAIKOMA 40 VALANDŲ 
sų novenos pamaldos yra pla-; ATLAIDAI
čiausiai žinomos visoj Mary- 
land valstybėj.

I

Kada tikėjimas į Dievą ir į Jėzų Kristų buvo su
silpnintas ir žmonių protai aptemdyti dorovės šviesos 
principams, tada išnyko ir tas būtinai reikalingas tos 
vidujinės ir išorinės privataus ir viešojo gyvenimo pa
stovumo ir ramumo tvarkos pagrindas, kuris vienas 
tegali palaikyti ir apsaugoti valstybės gerovę.

Tiesa pasakius, kada Europa, sekdama krikščio
nybės mokslą buvo tampriai surišta brolybės ryšiais, 
ji nebuvo laisva nuo pasiskirstymų, sukretu ų ir ka
rų, kurie ją labai nuvargino; bet gal žmonės niekada 
nejautė tokio gilaus šiandieninio nusiminimo, kad ne
būtų galima tų ginčų išspręsti, nes jie tada dar turėjo 
tikrą dorovės supratimą, pripažino, kas teisinga ir ne
teisinga, kas leistina, o kas neleistina, ir, su valdyda
mi savo-išsiveržiančias aistras, galėjo garbingai suė
ję tartis. Priešingai mūsų dienose, atmetus asmeniško
jo ir viešojo gyvenimo pastovius dorovės principus, 
nesutikimai kyla ne tik iš kylančių nepaklusnių ais
trų, bet taip pat iš gilaus dvasinio susmukimo.

Iš daugelio klaidų, kurios kyla iš tikybos ir doro
vės principų atmetimo, Mes kreipiame jūsų dėmesį, 
Šlovingieji Broliai, į dvi ypatingai klaidas, kurios la
biau kai kitos sudaro negalimą, arba bent netikrą ir 
nepastovų žmonijos taikingą sugyvenimą.

Perdėtas Tautiškumas
Pirmoji iš tų pragaištingų paklaidų, šiandieną taip 

paplitusių, yra užmiršimas žmoniškojo solidarumo ir 
artomo meilės įstatymo, kurį padiktavo ir nustatė 
tiek kilmės bendrumas ir prigimties lygybė visuose 
žmonėse, nepaisant kurioms tautoms jie priklauso, 
tiek Jėzaus Kristaus pasiaukojimas ant Kryžiaus au
kuro Savo Dieviškajam Tėvui dėl nusidėjėlės žmonijos.

Tiesa pasakius, pirmasis Šventojo Rašto puslapis, 
stebėtinu paprastumu pasako, kaip Dievas, tarsi ap
vainikuodamas Savo kūrinio darbą, sutvėrė žmogų į 
Savo paveikslą ir panašumą (Cf. Prad. 1, 26, 27): Šven
tasis Raštas taip pat mums pasako, kaip Jis apdovano
jo žmogų antgamtinėmis dovanomis ir teisėmis ir pa
skyrė jį amžinai ir neapsakomai didžiai laimei. Toliau, 
jis nurodo, kaip kiti žmonės yra. kilę iš pirmųjų tėvų, 
ir paskiau, aiškiausiais žodžiais nupasakoja jų pasida
linimą į grupes ir išsiskirstimą į visas pasaulio dalis. 
Net ir kuomet jie užmiršo Savo Kūrėją, Dievas laikė 
juos Savo vaikais, kurie, sulig Jo gailestingo surėdimo, 
vieną kurią dieną vėl bus prie Jo sugrąžinti.

Net keturi nauji asmenys bu
vo įrašyti į mūsų bažnyčios 
krikštų knygas lapkričio mėn. 
Pirmutinis buvo Robertas Vin
cas Sijavičius. Krikšto tėvais 
buvo dėdė ir teta naujagimio, 
būtent: Simas Sijavičius ir Vir
ginija Šumskiūtė.

Ponai Gudaičiai
dukters. Ta buvo pakrikštyta 
vardu Arlene Leoną. Jos krikš
to tėvais buvo Jonas Gudaitis ir 
Alėsė Urbečiūtė.

Ponai Goodmothai buvo Die
vo apdovanoti dukrele. Ponia 
Goodmoįh prieš šliūbą buvo 
p-lė Albina Zableckytė. Dukrelė 
buvo pakrikštyta Marijona Liu- 
dvisė. Jos dėdė Juozas Zablec- 
kas ir motinos draugė p-lė Rū
ta Klišiūtė palaikė ją krikšto 
metu.

Paskutinė iš keturių buvo Ly
ną Elaine Miliauskaitė, Antano 
Miliausko ir Lilės, prieš šliūbą 
Kašinskaitėsą duktė. Norma- j 
nas Miliauskas ir p-lė Mae A-į 
dams atliko krikšto tėvų prie-; 
voles. Visų naujagimių tėvelius; 
nuoširdžiai sveikiname ir linki
me jiems susilaukti daug džiau- i 
gsmo ir suraminimo iš savo vai
kelių. kad jie augtų metuose, iš- į 
mintyje ir Dievo malonėje.

metų pats vienas darbavosi, kad 
palengvintų tų nelaimingųjų 
būklę. Galų gale pats buvo tos 
ligos auka. Mirė 1889 metais, 
vos sulaukęs 49 metų amžiaus. 
Bet to kunigo pasišventimas ir 
jo karžygiškas užsimojimas at
kreipė pasaulio akis į tų nelai
mingųjų padėtį. Kur jis vienas 

'darbavosi tarp 800 raupsuotų, 
- šiandien randasi keli kunigai susilaukė ■ misijomenai ir pulkas pasi

šventusių Sesučių vienuolių. 
Kun. Mendelis paprašė raup
suotiems Kalėdoms dovanėlę, 
kuri noriai žmonių buvo suteik
ta.

Sausio 10 d. 1940 metais šu

tai bus 
dasi ir keturi mūsų lietuviai O- gražus paįvairinimas per visus 
verbroook’o seminarijoje: Ber- 40 valandų atlaidus šv. Kazi- 
nardas Šimkus iš Sv. Juozapo miero parapijos bažnyčioje. Vi- 
parapijos, Mahanoy City, Pa., sus maloniai kviečiame lankytis 
Stasys Laurinaitis iš Šv. Kry- per visas dienas, 
žiaus parapijos, Mont Carinei, 
Pa., ir Jonas Gibas iš Šv. Jur
gio parapijos, Shenandoah. Pa.: 
Vincentiečių Vienuolyno: Vin
centas Gaučis iš Tranfiguration 
parapijos. Brooklyn. N. Y.

Sveikiname mūsų lietuvius 
klierikus ir Imkime jiems susi
laukti ir to aukščiausio laipsnio 
— kunigystės. Kaulu*.

PHILADELPHIA, PA.

Leonardas Budelis, kuris yra 
Mercy ligoninėje, žymiai page
rėjo ir mano dar šią savaitę 
grįžti namo, kad būtų su tėve
liais. broliukais ir sesutėmis 
per Kalėdų šventes. B. S. K.

Pennsylvanijos Žinios
OVERBROOK, PA. Tų pašauktųjų skaičiaus di

džiumą sudaro airiai, nes šioje 
Philadelphijos diecezijoje di
džiausią nuošimtį parapijų su
daro airiai bei kitos anglų kal
boje vedamos parapijos. Bet. 

į —-------------------------------------

I

Gruodžio 3 d. vietos kleb. kun. 
I. Valančiūnas iš sakyklos pa
reiškė, kad Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje prasidės 40 

I valandų atlaidai, kurie tęsis tris 
' dienas. Prasidės 17 d. gruodžio, 
i Atlaiduose visus parapijiečius 
' ir neparapijiečius kviečia daly
vauti. nes 40 vai. atlaidai tik 
sykį j, metus įvyksta. Pasinau
dokite proga pagarbinti Dievą 
viešai išstatytą Švenčiausiame 
Sakramente. Neabejojame, bus 
daug svetimų kunigų, todėl bus 
lengva atlikti išpažintis ir lai
mingai laukti atėjimo Kūdikėlio 

■ Jėzaus, Kalėdų šventės. Parapi
jos choras, vadovaujant muz. 
Jonui Mickūnui, giedos gražias

PAGIRTINAS DARBAS, 
STAMBI AUKA

Pora savaičių atgal. Sv. Vin
cento Labdarybės ir Akademi
jos Rėmėjų, Draugija, turėjo 
surengusios vakarėlį tikslu pa
remti vieną jauną mergaitę sie
kiančią aukštesnio mokslo. Su
rengtasis vakaras davė pusėti
nai gražaus pelno, apie $96 su 
centais. Minėta suma įteikta 
vietos kleb. kun. 1. Valunčiūnui, 
kuris pilnai pasižadėjo įteikti 
mokytojai - vienuolei Juozapi- 
iiai Marijos Akademijoje. Vilo
je, Newtown. Tai grasus darbas 
virš minėtos draugijos ir tų, 
kurie parėmė, atsilankė į šį va
karą. Reikia tikėtis jaunuolė ne
pamirš savo geradarių, ateityje. 
Tai tikrai gražus ir pagirtinas 
darbas. Jaunuolė nuoširdžiai dė
koja. K. Dryža.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Lirnosinai dėl visokių reikalų. Į 

ŠV. KAROLIAUS SEMINARI
JOJE IŠKILMINGI TONSU-

ROS ŠVENTIMAI —
Pere itą penktadien į, Šven -

čiausios Paneles 1 -kalt Prasi
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I |įdėjimo šventėje. Šv. Karoliam.
Seminarijos naujoje koplytėlė- X 

i je įvyko iškilmingi šventimai. X 
J. E. vyskupas Hugh Lamb su- X 
teikė 61 seminaristui pirmus 
šventimus — tonsurą. Šio skai- 
čiaus, 48 yra šios seminarijos V

X♦Z*septinto meto skyriaus, pirmo 
meto teologijos, mokiniai, o a- X 
nie 13-ka yra iš Šv. Vincento X

f i

A. A. MARGARETA
PANEBA2IENĖ

šeštadienį, gruodžio 9 d., iš
Šv. Alfonso bažnyčios buvo pa- vienuolyno, Germantown. Pa. 
laidota viena iš seniausių Balti-- Tai buvo labai įspūdingas 
morės gyventojų ir mūsų para- vaizdas, kai į koplytėlę įžengė
pijos narių, a. a. Margareta Pa- šie busimieji klierikai, su kry- y 
nebažienė. praminta Šmitiene, žiumi atlydėti, po du artinosi V 

prie altoriaus, kiekvienas deši- X 
nėj rankoj laikydamas degančią X 
žvakę, o kairėje suvyniotą baltą. X

Žmonijos Vienybė
Vėliau, tautų Apaštalas pasirodo skelbėjas tos tie

sos, kuri sujungia žmones kaip brolius į vieną didelę 
šeimą, kada Graikijos žmonėms jis sakė: “Kad Dievas 
padarė iš vieno visą žmonių giminę, kad apgyvendytų 
visą žemės paviršių; Jis pažymėjo paskirtus laikus ir 
jų gyvenimo ribas, kad jie ieškotų Dievo” (Ap, 17, 26).

Tai nuostabus regėjimas, kuris parodo mums 
žmoniją vienybėje kilmės bendrume Dievuje “Vienas 
Dievas ir visų Tėvas, kuris stovi aukščiau už visus, vi
suose veikia ir yra visuose mumyse” (Efez. 4, 6): vie
nybėje prigimties, kuri kiekviename žmoguje lygiai 
susideda iš medžiaginio kūno ir dvasinės, nemirtingos 
sielos; vienybėje tiesioginio mūsų tikslo ir uždavinio 
pasauly; vienybėje gyvenimo vietos, žemės, kurios ge
rybėmis visi žmonės turi prigimties teisę naudotis pa
laikymui ir išvystymui savo gyvybės: vienybėje ant
gamtinio tikslo, Paties Dievo, į Kurį visi privalo kryp
ti; vienybėje priemonių tą tikslą siekti.

Tas pats Apaštalas parodo mums žmoniją vieny
bėje su Dievo Sūnumi, neregimojo Dievo atvaizdu, per 
Kurį visa buvo sutverta: “per Jį sutverta visa danguje 
ir žemėje” (Kol. 1, 16); vienybėje atpirkimo, per Jėzų 
Kristų įvykdyta visiems, Kuris, per Savo šventą ir 
karčią Kančią, sugrąžino pirmykštį prietelingumą su 
Dievu, kuris buvo nutrauktas, pasidarydamas Save 
Tarpininku tarp Dievo ir žmonių: “Nes vienas yra Die
vas, vienas taip pat Tarpininkas tarp Dievo ir žmonių. 
Žmogus, Jėzus Kristus” (1 Tim. 2, 5).

Ir kad tą prietelingumą tarp Dievo ir žmonių su
darius glaudesnį tas pats Dieviškasis Išganymo ir tai
kos Tarpininkas, Vakarienbučio šventoje tyloje, Savo 
Dieviškomis lūpomis ištarė žodžius, kurie galingai pa
sikartoja per šimtmečius, įkepdami didvyrišką meilę 
pasaulyje, kame jos nėra, bet paplitusi neapykanta: 
“Tas yra Mano įsakymas, kad jūs mylėtumėte vienas 
kitą, kaip Aš jus mylėjau” (Jo. 15. 12).

nebažienė, praminta Šmitiene. 
Velionė susilaukė 70 metų am
žiaus ir per pastaruosius me
tus kentė širdies ligą. Kun. An
tanas Dubinskas. kuria ją aprū- lyg sniegas, kamžą. 
pino šv. Sakramentais prieš Dvį savaitės atgal, kiekvienas 
mirtį atnašavo šv. Mišias laido- iš jų turėjo išlaikyti kanoniškus 
tuvių dienoje. Palaidota ant egzaminus, patikrinant, kad jie 
Holy Redeemer kapinių. Amži- yra jau pasiruošę šiam tikslui, 
ną atilsį duok jai. Viešpatie!

kun. dr. 
aplankė 
ir Kle- 

kurie

f rūpestingai 
kandidato 

jo mokslo, 
pamaldumo

!

Tvirčiausias Vienybes Pagrindas
Tos tai yra antgamtinės tiesos, kurios sudaro 

tvirtą pagrindą ir stipriausią galimą vienybės sąryši, 
kuris yra sustiprintas Dievo meilės ir mūsų Dieviškojo 
Išganymo iš kurio mes visi gauname išganymą “sta
tyti Kristaus Kūną, iki visi pasieksime tikėjimo ir Die-

NUOTRUPOS
Pereitą sekmadienį 

Mendelis kalėdodamas 
Staškūnus Pikesvilėje 
večkus VVestminsterėje,
nors gyvena 25 mylias nuo savo 
bažnyčios, tačiau beveik kas 
sekmadienis atvažiuoja išklau
syti šv. Mišių. Puikus pavyzdys 
visiems, kurie skundžiasi, kad 
lietuviška bažnyčia pertuli. y- 
pač tiems, kurie gyvena pačiam 
Baltimorės mieste.

Sekmadienį. per švč. Vardo 
dr-jos mišias, 8:30 vai. ryte, 
kun. dr. Mendelis kalbėjo apie 
pasaulio raupsuotus. Jis nuste
bino visus pranešdamas, kad 
pasaulyje yra virš dviejų mili
jonų žmonių, kurie kenčia šią 
neišgydomą ligą. Trumpais 
bruožais jis nupiešė kun. Tėvo 
Damijono darbą tarp raupsuotų 
Molokai saloje, kurioje per 12

Visiems išlaikius kvotimus. Se
minarijos fakultetas, susirinkęs 
slaptame posėdyje, 
apsvarstė kiekvieno 
būdą, netik kaslink 
bet ir moralinio bei
atžvilgiu. Po to tyrinėjimo visi 
vardai tų aspirantų, kurie buvo 
profesorių pripažinti tinkamais 
stoti tame kleriko pašaukime, 
buvo įteikti diecezijos vysku
pui. Tiktai jo sprendžiantis žo
dis gali nuspręsti seminaristui 
priimti tą sakramentinį šventi- 

' mą, tonsurą. Vyskupo “pašauk
tieji” tada dalyvavo kelių dienų 
rekolekcijosoe. prisiruvšdami 
šiam iškilmingam įvykiui.

Galutinai atėjus tai seniai 
lauktai dienai, visi tie semina
ristai žengė prie altoriaus —jau 
pilnai pasiruošę. Tas momentas 
yra vienas didžiausių kiekvieno 
seminaristo gyvenime. Tai yra 
jo pirmas žingsnis į kunigystės 
luomą.

Su Juj’J aeenu Kadio

GENERAL ELECTRIC

Here s your opportunity to own 
a Big-Timc Radio for Lutle 
Money — Many good Table 
Models cost as much as this out- 
standing G-E Console Bargain!

No Aerial or Ground Needed 
12-!nch Dynapo^cr Speakcr 
4 Feathertouch Tuning'Keys 
Full-Vision Airplanc- Type 
DiaI
Tone Monitor Circuit
6 G-E Pre-Tested Tubes
2 Bands—Foreign—Domestic 
Automatic Volume Control 
Beautiful Csstom-Ciaft 
Console

■

$39
• .< -j

TOP A110WANCE
EA5Y TERMS

THESE SUPER 
FEATURES!

Z' GENERAL ELECTRIC

WRADI0
vo Sūnaus pažinimo vienybėje, pilną žmogaus subren
dimą, Kristaus pilnybės amžio saiką” (Efez. 4, 12, 13).

Šitoje žmonijos vienybės šviesoje, kuri yra įstaty
me ir tikrovėje, pavieniai asmenys nesijaučia esą ats
kirti vienas nuo kito, kaip smėlio grūdeliai, bet sujung
ti pačia jų prigimties galybe ir jų amžinuoju paskyri- 
mu į organišką, suderintą bendrą vienybę, kuri keičia- 
si su laiko permaina.

mą

X 
X 
X

Klausimai Apsvarstymui
1. Kokios yra gyvenime pasėkos, atmetus tikėji- X
ir dorovės įstatus? X
2. Koki yra šių dienų pirmoji pragaištinga kktida? X
3. Kaip Popiežius įrodo žmonijos vienybę? A

Idiališka Kalėdom Dovana
*

Union Electrical Supply Co.
92 High Street

Samuel Kaofman,
, '•ar

Boston, Mass. 
Prez. ir Kasininkas
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Įsteigimo Lietu 
Pittsburąo Uni

198 MAIN STREET, 
BROCKTON, MASS.

*geįj!22!*25»g£

Dramos ir Muzikos Rateli; 
2715 E. Alleghenv Avė. 

Philadelphia. Penna.
3 d. Gruodžio. 1939 

p. A. F. Kneižys.
' “Darbininkas"
366 Broadvay
South Boston. Mass.
Gerbiamas Tamsta

Moterų Šaulių Tarybos 
Pakvitavimas

Penktadienis. Gruodžio 15. 1939

17 Jewel

HamiHon 'Leta'

M«IAed 14 K nafvrtl gcM 
inountings jef wl+h
Triplt Tested dicmenči. Th» 

et ęiKs!
50c A WEEK

"Marylin”

7 Diamonds

pasisekė netik 
ir finansiškai ir 
pelno, iš kurio

tamstų 
perduoti 
globėjam: 
kitę žinių turinį paduotų 
je tamstų laikraštyje.

Su pagarba.
Philadelphijos "Dainos" Choras 

IT. E. Norkus. Iždininkas.
Gautas $25.00 čekis, pasiųstas 

Marianapolio Kolegijai — 
"Darbininko" Redakcija.

šiandien kuomet mūsų visų 
mintys yra atkreiptos i užsienio 
karo manevrus ir mūsų lietuvių 
Vilniaus krašte karo nukentė
jusių šelpimo reikalus, kad ne- 
užmiršus mūsų pačių amerikie
čių lietuvių labdarybės bei kul
tūros platinime reikalų, mūsų 
Philadelphijos "Dainos" choras 
ir dramos ratelis nutarė syki i 
metus surengti tam tikslui nors 
vieną menišką vakarėlį.

Šis parengimas, kuriame pri
sidėjo Philadelphijos "Lyros" 
choras, kaipo pakviesti garbės 
artistai, ir Lietuvių Muzikalė 
Namo Bendrovė. įvyko Padėkos 
Dienoje. 23 d. lapkričio. 1939. 
Lietuvių Muzikalėj Salėje. Rich- 
mondo miesto dalyje.

Parengimas 
meniškai, bet 
davė šiek tiek 
buvo paskirta:

1. $50.00 dėl 
vių Kambario 
versitete:

2. $25.00 dėl

proga .
Parašas: neįskaitomas. Ant

ras čekis (kvitą) Nr. <<. tos 
pat dienos tvirtina gavimą dvie
jų litų šešiosdešimtis du centus. 

F. Mučinskas.

pasiremiant žinioms 
laikraščio, malonėkite 

tam tikriems fondo 
is. Jei galima, paskelb- 

u-

užlaikymo ir pa
gražinimo fondo Clevelando 
Lietuvių Kultūros Darželio:

3. $25.00 dėl naujų rūmų sta
tinio Marianapolis College. 
Thimpson. Conn:

4. Likučiai bus paskirti, kuo
met reikalai atsiras ateinan
čiuose metuose.

Kadangi trečia auka buvo pa
skirta "Starlight”

8 DIAMONDS

Praeitą vasarą, išvykusi Ame
rikos lietuvių ekskursija į Lie
tuvą iš New Yorko. liepos 1 d. 
M. S. Gripsholm laivu, baigian
tis kelionei arti Švedijos buvo : 
padarytas atatinkamas ekskur
santų atsisveikinimo susirinki- 

kurį padaryta aukų į 
metais Lietuvosį 
šventė savo 20

PAYMENTS 
START 
NEXT 

JANUARY

mas. per 
rinkliava. Šiais 
Šaulių sąjunga 
metų gyvavimo sukaktį, tą pro-, 
ga už surinktus pinigus eks- i 
kursantai nutarė nupirkti tris 
sanitarinius krepšius ir įteikti i 
Moterų šaulių Tarybai. Tą at
likti buvo išrinktos dvi keleivės: ' 
p-lė Ona Petružytė. So. Boston.: 
Mass. ir ponia Julė Lazauskie-; 
nė. Brooklyn. N. Y. Jos nupirko! 
ir įteikė minėtos ekskursijos lie- i 
tuvių vardu Lietuvos šaulių Są-! 
jungos 20 m. sukakties proga.

Iš minėtos sąjungos gautos 
dvi kvitos. kuriomis tvirtinama 
gavimas minėtų krepšių ir kiek 
nuo jų liko iš surinktų pinigų 
litais.

“Moterų šaulių Taryba. Daik
tų pajamų čekis Nr. 46. 1939 
m. IX mėn. 15.d. Trys sanitari
niai krepšiai gauta iš Š. A. L. 
Amerikos lietuvių ekskursijos į 
Lietuvą 1939 m. YII mėn. M. S. 
“Gripsholm” laivu dovana Lie
tuvos Šauliams 20-čio sukakties

a

17 Jewel T «IUC,
Rose GoH* į < WK/
Bcnrus
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[vietinės žinios'
LDS 1-mos Kuopos

Susirinkimas

1

Skaitytojų Dėmesiu II

te paskaitą: “Žmogaus Būdas”. 
Mokytoja Paul įdomiai išdėstė 
šią temą. Anot prelegentės — 
Yra keturi tipai (types) būdo, 
visi tipai turi savo trūkumus, ir 
žmogus norintis turėti idealų 
būdą, turi pasisavinti iš visų 
keturių tipų. Nelengvas uždavi
nys išlavinti būdą, bet save dis
ciplinuojant, žmogus gali priei
ti prie idealo.

Po to p. Jonelis iš VVorcesterio 
taip pat trumpai pakalbėjo. Jis 
išaiškino darbą ir vertę “aprai- 
sers” gaisrų srityje.

Po susirinkimo dalyviai pasi
kalbėjo ir gražioje nuotaikoje j 
skirstėsi namo.

Korespondentė. I

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

Juozas M. Dili;i

kad bolševikai negali išmaitinti 
Lietuvoje savo prisiųstų gariso- 

įnų. Jie perka Lietuvoje maistą 
į ir kitus reikmenis aprūpinti sa-į 

’ vo armiją Lietuvoje. (Tik jų pi- j 
j nigai be vertės).

Panašios naujienybės bus nu-į 
rodomos Vilniaus reikalams 
prakalbose, kurias rengia Fe
deracijos skyrius, gruodžio 17 
d., 7:30 vai. vak., bažnytinėje 
salėje, W. 5th St. Kalbės adv. 
A. Mileris iš VVorcesterio ir kiti. 
Visi lietuviai kviečiami į šiasi 
svarbias visuomenines prakal- i

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

----------------- Federacijos skyriaus susirin
kimas bus penktadienio vakare 

Į po šv. valandai.

d.
“Darbininko”

Chorų Sąjungos Provincijos 
Susirinkimas

ŽINUTES

— Bolševikai nieko į Vilnių ne-
atvežė. Nieko Vilniaus žmonėms' T5v>* gy
nėdavę. O viską iš Vilniaus gy- riaus susirinkimas įvyks sekma- 
ventojų atėmė, iš Vilniaus .ėsi- /■'“» P» m^parų. 
vežė. Lietuviai įžygiuodami Vil
niun atvežė maisto ir drabu
žių. — Taip išsireiškė vilnietė 
rašydama savo broliui Ameri
koje, lapkr. 10 d.

Iš kitų šaltinių mes sužinome,

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BR0ADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Siuomi '‘Darbininko’’ vadovybe skelbi-’ “Darbiniu# 
ko” Vaju nuo gruodžio 15 dienos iki vasario 28, 1940 m. 
Vajaus metu “Darbininko” kaina sumažinta iki $3.00 
metams, pusei metų — $1.50. Į Lietuvą metine prenu
merata — $4.00, pusei metų — $2.00.

I

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

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

Priminima: LDS Nariams

Lenkai perdaug yra lenkiški. 
Savinasi svetimus. Anglų laik
raščiuose, aprašydami kunigo 
Limonto mirtį, pastato: “Fr. Li- 
mont was born in Szakinowh, 
Szawlikowno, Poland”... Tačiau 
kunigas Limontas gimė mažo
je šakinavos parapijoje. Telšių 
apskrityje, Lietuvoje.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, gruodžio 17 
2:30 vai. p. p. įvyks L. Vyčių 17 
Algirdo kuopos svarbus susirin
kimas Vyčių kambaryje.

Visi nariai šiame susirinkime 
I turi dalyvauti, nes bus renkama 
i 
į nauja valdyba 1940 metams.

Bus ir daugiau svarbių reika- 
: lų, kurie bus aptariami, todėl i- 
■ ki pasimatymo visiems sekma- 
j dienį 2:30.

Sekrct. F. Grendelytė.! 
| ________________
i '

d.,

Tel. TROwbrMge 6330.

Jota Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas 
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6

*

S

£■

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Tel. ŠOU 2805

Dr. L L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nito 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Lietuvių Katalikų Alumnų ir 
Profesionalų organizacija turė
jo savo mėnesini susirinkimą 
“Darbininko” salėje, gruodžio 
10 dieną, po pietų.

Susirinkimą vedė pirmininkas 
p. Stokes iš Worcesterio. Aptar
ta naujų metų tvarka. Buvo nu
tarta sutverti: kalbėtojų biurą, 
kad reikale įvairios parapijos 
galėtų kreiptis j biurą ir pasi
kviesti kalbėtojus iš profesio
nalų tarpo.

Atsilankęs garbės svečias, dr. 
Povilas Jakimavičius irgi daly
vavo susirinkime ir padarė 
sugestiją (suggestion) tam
pant įnešimu, kuris buvo priim
tas, — pakviesti visą publiką 
dalyvauti viename susirinkime, 
ateityje.

Buvo išrinkta šie asmenys su
rengti metinį bankietą po Vely
kų: pirmininkas p. Zaletskas: 
pagelbininkės: p. Cūnienč. p-lė 
Balkutė ir Martin.

Joanna Paul iš Lawrencc skai-

Gruodžio 9 d., Šv. Petro lietu-. 
vių parapijos svetainėje įvyko 
Naujos Anglijos Chorų Sąjun
gos provincijos susirinkimas 
šokių reikalu, šokiai rengiami 

‘ sausio 19 d., Parker House 
Roof, Bostone.

Nutarta, kad kurie chorai pri
sidės prie rengiamų šokių, tai 
jie turės skiriamą kvotą tikietų 

1 išplatinti, būtent, pagal skaičių 
j turi išplatinti 50 nuošimtį. Pel
nas arba nuostoliai bus pasida
linta lygiai.

p. Albertas Kleponis išrinktas 
^šokių rengimo komisijos pirmi
ninku. Jis susidarys komisijas. 
Kiekvienas choras, kuris prisi
dės prie šokių renginio, turi iš-. 

, rinkti vieną narį, kurs turės iš- 
■ dalinti tikietus ir už juos su- ■ 
I rinkti pinigus.

Chorai išrinktų asmenų var
dus ir adresus turi tuojau pra- 

i nešti pirm. Albertui Kleponiui. 
1665 E. 7th St.. So. Boston, Mass.

Šio susirinkimo dalyviai nuo- 
. širdžiai dėkoja muzikui Rapolui 

Juškai, p. Juškienei ir choris
tėms už nuoširdų priėmimą ir 
pavaišinimą skaniais užkan
džiais.

Susirinkimą vedė muzikas J. 
Žemaitis iš Worcester. Mass.

Teofilė Ankštikalnaitė, rast.

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Vilnius — Lietuvos kino|rikos Jungtines Valstybes 
kronikos gamintojai gavo 
iš užsienių užklausimų a- 
pie pagaminimą filmų Lie
tuvos kariuomenės įžygia- 
vimo į Vilnių. Kino kroni
kos gamintojai užsieniui 
jau pagamino apie 150 
metrų įvairių vaizdų, ku
rie dabar siunčiami. Pir
miausia filmos su Vilniaus 
krašto vaizdais ir Lietuvos 
kariuomenės įžengimą į 
senąją Gedimino sostinę 
siunčiamos į Paryžių Met-į 
ro Goldvyn Mayer firmai.' 
Be to, dalis šios filmos!I
taip pat siunčiama į Arne-1 bei, Seime pasakė svarbią

j Filmų gaminimo b-vė A- 
: merican World Film Asso- 
ciates gavus iš Lietuvos 
kino kroniką, iš jos paga
mins kelioliką dublikatų ir 
kronika bus demonstruo
jama Amerikos Jungtinių 
Valstybių kinuose.

Lietuvos Prezidento Kalba 
Seime

ADVOKATAI

A. J. YOUNG 
(Jankauskas) 

ADVOKATAS
OFISAI:

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

101 8axtcr S.'.. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunncvvell Avė.. Brighton

Tel. STA 8659

Prisiekęs Advokatas
Juozas 8. Gailius
Veda visokias provaa.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

New York, lapkričio mė
nesio 29 d. Suprasdamas 
svarbą skubaus šelpimo, 
Gen. Konsulatas šiandien 
išsiuntė kabeliu antrą tūk
stantį dol. Amerikos lietu
vių aukų vilniečiams šelp
ti.

( 
i f
į
j PAIEŠKAU Teofilės Ramony- 
| tės ir Viktorios Cvirkytės iš
Kalvių kaimo. Veliuonos para- 

I pijos. Girdėjau. Ramonytė gy
venanti Union City, N. J. Po 
vyrais pavardžių nežinau. Jei
gu jas kas žinote, ar jos pačios, 
prašau kreiptis šiuo adresu: 

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

(VAIRŪS skelbimai

į Tel. 3826 Namų Tel. 5307

I

Jota J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

30. BOSTON. MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Lucy N. Votim
LIETUVE ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUT6)

14 Hope St.,
Greenfield, Mass.

Nepaprastas Palengvinimas 

Reumafišku Skausmų

Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dčiiodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

.Keliaukite Vikingų 
Laivais 

l’ei Gothenburgą, Švediją 
Laivų irplaukimų tvark 
rastis ir laivokorčių kai
nos sutelkiama nemoka
mai. Kreipkitės j mūsų 
autorizuotus agentus ar 
bet kurią mūsų rastinę. 

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

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

Laikrodininkas
Parduodu įvairiausios rūšies auM- 

ainiua ir aidabriniua daiktus.

I u

kalbą, pabrieždamas Vil
niaus reikšmę Lietuvai ir 
ragindamas tautą padėti 
atstatyti nualintą Vilniaus 

, Kraštą, su kantrumu pa- ’ 541 Broadway 
• kelti karo meto sunkumus.'
Prezidentas ypatingai iš
kėlė darbo reikšmę kartu 
pabrieždamas, kad di
džiausias šiuo metu užda
vinys yra išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybę ir 
suverenumą. Krašto Vado
vybė vykdo vienybės idėją 
ir, kur tik galima, valsty
bės aparatan imami išma
ningi žmonės, nevengiant 
skirtingų politinių srovių 
sutartiniame darbe, nes 
nuoširdi vienybė yra būti
na viešame ir privačiame! 
gyvenime atsispirti pavo-; 
jams.

Kaunas, lapkričio mėn. 
29 d. Valstybės Preziden
tas, dalyvaujant Vyriausy-

ATMINTINOS DOVANOS-
IŠ AUKSINIŲ DALYKŲ
Iš auksinių dalykų yra atmintiniausios Kalė

dų dovanos, nes jo-s ilgai tveria ir gražiai atrodo
Nesuskaitomą daugybę Kalėdoms ♦ iikaiuų 

dovanų galite gauti ir pasirinkti pas Rolar-d Ket
virtį Krautuvėje, So. Bostone.

1. Dukterei ar sūnui: Rašomoji mašinėle, plunks 
na, laikrodėlis Bulovą - Waltham - Gruen - Hamii- 
ton ar kitokių dalykų.

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

Tėvui: Radio, plunksna, elektrikinis skustu-

i?-
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vas ar kitokių dovanų, kaip tai: elektrikinis laikro- 
dis, kavai perkulatorius, automatiškas toasteris, 

y- kurie kainuodavo $16.00 dabar parduodame už 
jį- $9.95 ir šimtai kitų gražių Kalėdoms dovanų, gail
is te gauti pas mus.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAU8KAI, Sav.

Automobilistai! Jei jūs norite, 
kad jūsų karas ilgai laikytų ir 

j greitai bėgtų, pirkit aliejų ir 
gasoliną pas mus.

Nuvalom purvinus karus ir 
išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

r So. Boston, Mass.

Į--------------
Vilnius, gruodžio 7 d. —' 

Vilniuje gyvenimas visiš-f 
kai susitvarkė. Darbai, 
mokslas, prekyba, pramo-! 
nė atgijo; maisto gėrybiųi 
pilnos vitrinos. Iškeitusi 
palengvintomis sąlygomis 
zlotus, suteikus darbą, gy
ventojai atgauna pirkimo 
galią. Stabilizavosi prekių 
kainos ir prekyba įėjo į 
normalias vėžes, nes pirk
lys pasitiki pastovios va
liutos verte ir gauna nor
maliai prekes papildyti. 
Miestai įveda lietuviškus 
užrašus

i

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengėjai.
Sodesvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos Žemos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, Į,

paveskite šį darbą mums ji

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

So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 2923

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.i

j Profesionalai, biznieriai. pramoDin- 
I tai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik- 
l rai verti skaitytojų pa ramos 
t

Vilniaus universiteto e-į 
šamai padėčiai ištirti vyk
sta i 4 Vytauto D. Univer
siteto Kaune atstovu — 

Į profesoriai Mykolas ir 
Vaclovas Biržiškos, Kon
čius, Malakauskas, Ivins
kis, Augustaitis, Romeris, 
Rimka, Ivanauskas, Lašas, 
Mažylis, Mošinskas ir Ši- 
moliūnas.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Littaanian Furnitūra Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broad way
So. Boston, Mass.

GRAB0RIA1
f

BayView MotorService
STUDEBAKER

Automobilių ir Troku Agentūra 
Taisome visokiu išdirbysCių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi 

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką’
Savininkai

Tckphnnc
SO. BOSTON

1038

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

Tel. ŠOU 4649

♦i- '
$;
$

• * 4

Lietuviai iš toli ir arti atvažiuoja pirkti pas 
Ketvirti ir visi būna patenkinti. Pabandyk ir Tam
sta!

S. Barasevidus ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaru Teises 

254 W. Broadway, 
80. BOSTON. MASS. 
Tel- 3OU Boston 2590

Gyvęn. Vida: 818 Dorchester A ve. 
Tel. COLumbia 3537.

Joseph W.Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
•So. Boston, Mass. 

Patarnavimas Dieną ir Naktį- 
Reaidence: 198 M St.. So. Bo3ton. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

i

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskaa
Graborial ir Baisamuotojal 

ratamavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0615 
Tel. ŠOU Boston 2609

Edw.V.Warabow
(VVRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

H 56 Washington St.,
NORWOOD. MASS.
Tel. Norwood 1503
Brocktono Offlce;

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

J. AKUNEVICH ir SŪNUS |
į

r?i
♦J

$

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nubudimo Valandoje patarnaujame dieną ir naktį. 

Patarnavimas mandagus ir nebrangus.

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

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



Penktadienis. Gruodžio 15, 1939 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
Nekalto Prasidėjimo Seselių Vienuolyno Pašventinimas

karų komisija kviečia nuošir
džiai visus atsilankyti. Žaidimai 
būna parapijos salėje. 8 vai. va
kare.

Hartford’o vyskupijos gany
tojas. Vyskupas Maurice Mc- 
Auliffe. į savo vyskupiją priėmė 
lietuvaites Sesesles Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios Vienuolijos ir leido joms 
nusipirkti naujokynui namus. 
Seselės tuos namus nusipirko 
Thompson. Conn.. netoli Maria- 
napolio Kolegijos. Tokiu būdu 
šiame Naujosios Anglijos mies
telyje pradėjo kurtis ir antrasis v' 
lietuviškas židinys.

Nekalto Prasidėjimo šventė
je. gruodžio 8 d.. įvyko vienuo
lyno pašventinimas. Iškilmėse 
dalyvavo daug dvasiškijos. į- 
vairių vienuolijų Seselės ir ne
maža prietelių. Vienuolyną pa
šventino Jo Prakilnybė Prelo- 
tas J. Ambotas. Iškilmėse pri
taikintą pamokslą pasakė kun. 
J. Valantiejus. Palaiminimą 
Švenčiausiu suteikė kun. J. 
švagždys. Seselėms buvo palin
kėta gražaus pasisekimo šiame 
naujame darbe.

šis vienuolynas bus provinci
jos motiniškas namas, nes sese
lės priklauso Lietuvos. Čia A- 
merikoje provincijos vyresnioji 
yra Seselė M. Aloyza, iš namų 
kilusi panelė Ona Šaulytė, gi
musi Shenandoah. Pa. Namų 
Vyresnioji yra Seselė M. Apoli
nara. iš namų kilusi panelė E- 
milija Umikaitė. gimusi Provi- 
dence. R. I. Mergaitės, norinčios 
įstoti į šią vienuoliją, kurios 
tikslas yra darbuotis mokyklo
se. ligoninėse. prieglaudose, 
bendrabučiuose ir taip toliau,; 
gali kreiptis į gerb. Seselę Alo
yzą: \ illa Maria. West Street. 
Thompson. Conn.

Sekmadienį, gruodžio 10 d.. 
gerosios Seseles padarė savo j 
namų įkurtuves. Svečių atvyko 
labai daug iš visos plačiosios a- 
pvlinkės. Visi svečiai labai 
džiaugėsi nauju pradėtu darbu

I
ir linkėjo Seselėms pasisekimo, 
pradedant šį gražų lietuvišką 
darbą. Savasis.

l!EW BRITAIN, CONN

Pereitą savaitę rimtai susirgo 
mūsų klebonas kun. A. Vaške
lis. Penktadienį išvežtas į šv. 
Pranciškaus ligoninę. Hartford. 
Conn.. kurioje padaryta opera
cija. Lai Dievulis stiprina jo 
sveikatą, kad dar galėtų pasi
darbuoti mūsų tarpe.

Rtd. Prierašas: Kun. A. Vaš
kelis gruodžio 12 d. mirė. Laido
jamas gruodžio 15 d.

Pereitą sekmadienį 
je pagelbėjo kun. P. 
nui kun. Pauliukinis 
napolio.

MIRĖ DU LIETUVIAI
Pereitą savaitę mirė a. a. Vin

cas Sventickas. 56 m. amžiaus. 
Paliko nuliūdime žmoną ir ke
turis sūnus.

t

Taipgi mirė Adomas Stankus, 
jai: pagyvenęs žmogus, paliko 

Į nuliūdime dvi dukteris.
Palaidoti katalikiškuose ka

puose. nors tikėjime buvo kiek 
' apsileidę. Lai būna Dangiškas 
Tėvas gailestingas jų vėlėms.

DAUG LIGONIŲ

parapijo-
P. Karlo-
iš Maria-

, Pereitą savaitę išvežė į Brid- 
geporto ligoninę Oną Ražaitie- 
nę. kuri yra kun. V. Ražaičio 

I motina.
Taipgi sunkiai serga ponia A. 

Kavaliauskienė, kuri paguldyta 
General ligoninėje. Serga taip 
pat Zuzana Gurskienė. savo na
muose. ji yra motina Juozo 
Gurskio, kuris moko Mariana- 
polvje.

Visiems ligoniams linkime 
greitai pasveikti. T. M.

Darbininko gyvenimas darosi 
kiek pakenčiamesnis. nes visos ; 
dirbtuvės pradėjo daugiau dirb- i 
ti ir priima naujų darbininkų. 
Taipgi kelios dirbtuvės mokės 
darbininkams bonus, dešimtą 
nuošimtį už pastaruosius tris 
mėnesius šiais metais išdirb
tus.

Maisto kainos dar nepakeltos, dienos, staiga mirė jauna, vos 
bet namų nuoma pakils, nes 23 m. mergina Paulina Liau- 
naujų namų nestato ir savinin- donskaitė. Šv. Jurgio par. cho- 
kams gera proga kainas kelti. riste. Tuoj buvo pašauktas Dak- 

-------------taras ir kunigas, bet jau rado 
Parapijos naudai vakarai į- ją mirusę. Tas parodo, kaip rei- 

vyksta kiekvieno ketvirtadienio kia būti visuomet mirčiai pasi- 
vakarą — žaidžiama bingo. Va- rengus. Velionė Paulina buvo

BROOKLYN, N. Y
STAIGA MIRĖ

Pereitą šeštadienį, apie 12 vai.

Jūsų Dovanoms Pinigai Eina Toliau
^^ĖMIS DOVANOMIS: šiais metais duok Kalėdų dovanoms ką nors prak- 

' , ® ■ nors naucS’nga .ką nors modernišką...
2“ pinigų Edison Shop ar pas Elektrikini

ką nors įdomaus iš elektrikinių daiktų. Su 
us Pardavėjus galite nupirkti gražių dovanų.

PAMATYK ką Už $4.95 GALI PIRKTI...
Gerą-puikų automatišką General Electric 
Ala. m Laikrodi, kuriuo pažadinimas teiks 
• <..umą. 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

LUKŠUS ĮŽENGIA VIRTUVĖN 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.

. -----------> garsus
dovana, kuri sutau- 

elektrą. 
turi de-

Xauio mo*lio 
m !s.:Va "*™aster. uuvana. kui 

J;,?*'*’' Pustant sukti 
si™te^p:S)”n"',*k"

UZDVKĄ!
> Marionete Sbov.j Gruod.
§ Įdomus 5 .Vaikai

2 .30 i su didesniaisiais *S leidžiam- tik s tiktai-

---- iv* U VVVYVVVVt^

Edison Shops
* Ir Elektrikinius Pardavėjus

BOSTON EDISON COMPANY
Ir Elektrikinius Pardavėjus

y

I

prie to prisirengus, nes iš vaka- sakyti, 
ro. Panelės švč. šventėj buvo 
priėmus šv. Komuniją. Iškil
mingai palaidota trečiadienį iš 
šv. Jurgio bažnyčios į šv. Jono 
kapus. Velionė paliko dideliame 
nuliūdime savo brangius tėve
lius. brolį ir gimines. Velionę 
atlankė choro vedėjas, daug 
choristų-čių. Choro vardu gruo
džio 30 d. užprašytos ekzekvi- 
jos. Velionė buvo pavyzdinga 
choristė, dažnai eidavo prie šv. 
sakramentų.

——
Kalėdinis vaikų teatras, sesu

tėms vadovaujant. įvyks gruo
džio 26. antrą Kalėdų dieną. 
Lauk;ama daug publikos.

nes savo atsilankymu 
padarysite labai gailestingą 
darbą.

_____
Gruodžio 17 d. Šv. Juozapo! 

parapijos svetainėje įvyksta 
prakalbos ir koncertas, kurį 
ruošia ALRK F-cijos 22 sky
rius. Meninę dalį išpildys šv.

C. BROOKLYN, N. Y.

NEWARK, N.J
Sekmadienį, gruodžio 10 d. 

iNevvarko 29 kuopos Vyčių bo- 
! linimo ratelis buvo nuvykęs į 
Linden ir žaidė paskutinias pir
mojo lygos ratelio rungtynes su 
Linden 113 kuopos rateliu. I

T , „ Netvarko ratelis laimėjo 2 žaidi-iJuozapo parapijos choras, vado- J
vaujant komp. A. Aleksiui. Kai- mus iš 3 * būtų laimėjęs

30 valandą, tuo jaus po pamaldų, 
parapijos salėje, kampas New 
York Avė. ir Adams Street, 
Newarke, kviečia visus vietos ir 
apylinkės lietuvius į viešą susi
rinkimą, kuriame Komitetas iš
duos pilną apyskaitą iš savo 
darbuotės per paskutinius 1939 
metus. A. S. Trečiokas,

• Kom. Sekr.

MIRĖ KUN. REMEIKA
Pereito šeštadienio (lapkr. 9 i 

d.) nakčia staiga mirė a. a. kun. i 
S. Remeika, ilgus metus buvęs! 
Karalienės Angelų par. klebo
nas. Pašarvotas buvo Karalie
nės Angelų klebonijoj. Antra
dienio vakare buvo eksportaci- 
jaį bažnyčią, o trečiadienį įvy
ko iškilmingos laidotuvės iš 
Karalienės Angelų par. bažny
čios į šv. Jono kapus. Palaido
tas šalę a. a. kun. A. Kuodžio.

WATERBURY, CONN

bas pasakys kun. A. Čebatorius, ivisus «*• Vitas Lukšys ne- 
kun. Balkonas ir J. B. Lauėka. būtl> Pametęs vienų bolf veltui. 
Į Šias prakalbas kviečiame visus !Vis dat0 Lindeno rateliui Pri’l 
nuoširdžiai atsilankyti. Pelnasiklaus° Pagyrimas, nes jų rate-! 

' i • - xr-i ■ i ..„^ lyje žaidė tik 4 žaidėjai. Linden įskinamas Vilniaus lietuviams; J
i ^ejptį I ratelyje geriausiai žaidė F.

______ Kruzas ir Pranas Savickas, o
Gruodžio 9 d. Lietuvos Vyčių ;Newarko ratelyje — V. Dauk- 

basketball ratelis turėjo smar-! šys ir V. Barauskas. Sekantis 
kias imtynes su Amsterdamo, žaidimas įvyks Paterson, gruo- 
N. Y. L. Vyčių rateliu. Susirė
mimas buvo labai smarkus, bet 
vis dėlto Waterburiečiai laimė- 

i jo, surinkdami 37 taškus. Ams- 
terdamiečiai surinko 33. Nors 
tą vakarą bolševikai turėjo pa
rengimą, bet publikos buvo pil
na svetainė, nes pas bolševikus 
nuėjo tik keli. Gaila, kad vis dar 
atsiranda ir keli tokių, kurie 
remia komunistus.

Poniai M. Karinauskienei 
vyko dvi nelaimės drauge. Vie
na gruodžio 1 d. dirbtuvėje jai 
nukirto pirštą, bet ji to nepaisė: 
matydama, kad organizacinio 
darbo daug, o darbuotojų maža, 
kad ir parišta ranka darbavosi 
toliau. Taip gruodžio 8 d., penk
tadienio vakare, taip pat pariš-j 
ta ranka skubėjo į bažnyčią. Tą 
vakarą ji buvo pasiėmusi su 
savimi apie 8100.00 ir čekį (pi
nigų didelė dalis buvo už par
duotus bilietus dėl parengimo), 
kuriuos norėjusi grąžinti, bet 2 
vaikai parmušė ją ant gatvės ir 
atėmę piniginę nubėgo. Ponia 
Karinauskienė labai susijaudi
no ir dabar serga.

Gruodžio 9 d. naktį buvo pa
gauti du vagiai, jauni vyrai, ita
lų tautybės, bet vagilių yra 
daug daugiau, juos sunku vi
sus pagauti.

i-

Kun. A. Čebatorius ragino vi
sus katalikus skaityti katalikiš
kus laikraščius. Todėl iš tikrųjų 
neremkime nekatalikiškos spau
dos, bet skaitykime savo lietu
viškus katalikiškus laikraščius, 
kurie yra įdomūs ir turiningi.

Korespondentas.

džio 17 d., su 61 kuopos rateliu, 
atidarant antrąjį lygos žaidi
mų ratą.

Rungtynių rezultatai:

K. V.

NEWARK —
V. Daukšys 190 136 215;
V. Barkauskas 192 199 202
E. Daukšys 153 133 166;
J. Montvydas 191 174 148'
A. Laukžemis 183 165 168

909 807 899
LINDEN WHITES —
Savickas 159 166 202
Venskus 178 136 177
Blind Score 125 125 125
Paleckis 188 152 190
P. Kruzas 153 233 198

803 812 892

NEVI HAVEN, CONN
MOTERŲ SĄJUNGOS 33 KP. 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Valdyba praneša, kad Moterų 

Sąjungos 33 kuopos metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 17 d., 
paprastu laiku, ir kviečia visas 
nares atsilankyti, užsimokėti 
duokles, ir pasitarti svarbiais 
reikalais.

Su Naujais Metais prasidės 
naujų narių vajus, taigi patarti- Į 
na visoms sąjungietėms pasis
tengti prirašyti bent po 1 naują 
narę, tokiu būdu mūsų kuopa 
paūgės narių skaičiumi.

Gruodžio 10 d., įvyko Šv. 
Juozapo parapijos Maldos Apaš- 

i talavimo D-jos vakarienė. Pel
nas paskirtas naujam baldaki
mui pirkti. Publikos atsilankė 
skaitlingai.

parapijos sve- 
skiriamas K. 
jau serga keli 
visas savo su-

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
PASITARIMUI DĖL 

VASARIO 16
Gruodžio 19 d., yra šaukiamas 

visų draugijų atstovų bei vei-| 
kėjų susirinkimas dėl pasitari
mo. kaip New Haven'o lietuviai 
paminės Vasario 16 dieną. Ka- i 
dangi mūsų senoji sostinė Vii-. 
nius yra atgautas, kurio mes 
per 19 metų laukėme, taigi rei
kėtų kiek iškilmingiau ir reikš
mingiau šį įvykį paminėti, nes 
mūsų širdyse viešpatauja džiau
gsmas, kad tas mūsų troškimas 
išsipildė, ir Vilnius yra sugrą
žintas Lietuvai. Taigi visi, kurie 
interesuojatės šiame reikale,

Gruodžio 15 d., penktadienio 
vakare įvyksta kortavimo vaka
ras šv. Juozapo 
tainėje. Pelnas 
Ruginaitei. kuri 
metai ir išleido
taupas. Nors bilietai kainuoja kviečiame be skirtumo pažiūrų 
50c., tačiau neturėtumėte atsi-[ atsilankyti į šį susirinkimą. M.

Uždyką! Vilson Electric Show 

Stuart & Tremont Sts. Vakarais

Neatsižvelgia Į Kainą
Nėra Geresnės

VIEŠAS SUSIRINKIMAS
Vasario 16-tos Dienos Vei

kiantysis Komitetas šių metų 
gruodžio mėn. 17-tą dieną, 12:

Butelyje

Degtinės 
Bile Kuriam

DABAR 
$115 

PAINTĖ

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. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd 

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271


