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Ar Grąžins Lietuvai Vilnių?
Kaip tik Vokietija ir Ru

sija pasidalino Lenkiją, 
tai visi tik klausia: “Ar 
sovietai grąžins Vilnių 
Lietuvai? Juk jie turi su
tartis su Lietuva. Vienoje 
sutartyje yra įrašyta, kad 
Vilnius ir Vilniaus kraštas 
priklauso Lietuvai. Lietu
viai bolševikai tvirtino, 
kad “šiur” sovietai grą
žins Vilnių ir Vilniaus 
kraštą Lietuvai”.

Bet sovietai ne tik ne
grąžina Vilniaus ir Vil
niaus krašto, bet užėmė 
kitas Lietuvos žemes: Su
valkus, Seinus, Augusta
vą ir tt.

Šiandien jau susidarė 
rimtas pavojus ne tik Lie
tuvai, bet Estonijai ir Lat
vijai. Vokietija ir sovietų 
Rusija vykdo savo susita
rimą. Nauja sutartis so
vietų su naciais gali nu
šluoti ne tik Ealtijos vals
tybes, bet ir Balkanų, 
šiandien pasaulis atsidūrė 
tokioje krizėje, kad nėra 
užtikrinimo, kad ir didžio
sios valstybės, besmaug- 
damos mažasias, nepa
smaugtu viena kitos.

Lenkija turėjo prisigro
bus svetimu žemių, tarp 
kuriu ir mūsų sostinę Vil
nių. Bet šiandien jau Len
kijos nėra. Mažesnės vals
tybės už Lenkiją dar tebė
ra nepriklausomos, nors ir 
joms gresia pavojus.

Šv. Tėvas pakartotinai 
ragina pasaulį melstis už 
taika. Melskimės už taiką 
ir už mūsų tėvynę Lietu
vą, kad ją apsaugotų nuo 
sunaikinimo ir pavergimo.
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Amerikai Nėra Reikalo 
Keisti Įstatymo

<•>

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.
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Kun. J. Svagždys Paskirtas 
Dvasios Vadu ALKP 

Organizacijai

Šiomis dienomis J. E. 
Kardinolas O’Connell pas
kyrė kun. J. Švagždį, Dva
sios Vadu ALK Profesio
nalų organizacijai, kuri 
jau antri metai gyvuoja.

Šios organizacijos susi
rinkimas įvvkstū sekma
dienį, 1 d., 3 vai. po pietų, 
Statler Hotel. Susirinkime 
pasakys kalbą orof. dr. 
K. Pakštas. Valdyba kvie
čia visus narius dalyvauti.

Providence, rūgs. 28, — 
Kun. J. Dillon, Providen
ce kolegijos viršininkas 
pareiškė, kad Amerikos 
vyriausybės nusistatymas 
pakeisti neutralumo įsta
tymą įveltų šalį į Europos 
karą. Jis sako: “Aišku, 
kad Praicūzijai ir Anglijai 
nereikia mūsų karo gink
lų, jie jų turi užtektinai, 
bet jiems reikia mūsų ka
reivių. Tos šalys laukia 
mūsų pinigų, mūsų karei
vių. Reikia pasitikėti, kad 
mūsų krašto vyriausybė 
nedarys nieko tokio, kas 
įtrauktų mus į Europos 
karą”.

Laiškas Redakcijai
Washington, D. C. 
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Kunigy Vienybės 
Paskyrimai

Šiomis dienomis gavome 
žinių, kad Kunigų Vieny
bė paskyrė mūsų Centra- 
linėms organizacijoms 
Dvasios Vadus. Kun. S. P. I 
Kneižis paskirtas Dvasios 
Vadu Moterų Sąjungai; 
Kun. Kemėžis — Lietuvos 
Vyčių organizacijai; Kun. j 
J. Simonaitis — Vargoni-: 
ninku Sąjungai; Kun. I 
Švarlys paskirtas Dvasios 
Vadu Chorų Sąjungai.

PRANCŪZIJOJE PANAIKINTA 
KOMUNISTU PARTIJA

Paryžius, rūgs. 28, — 
Prancūzijos vyriausybė 
paskelbė komunistų parti
jai mirties smūgį. Kadan
gi Rusija susidėjo su Vo
kietija ir Rusijos bolševi
kai užpuolė ir užgrobė 
daugiau kaip pusę Lenki
jos krašto, prancūzų val
džia paskelbė visoje Pran
cūzijoje panaikinti komu
nistų partiją. Visi komu
nistų laikraščiai uždaryti, 
nevalia pardavinėti, spaus
dinti ar platinti komunis
tinių laikraščių, knygų ar 
kokių nors atsišaukimų. 
Ne tik komunistų partija 

h*?.*???.8 ‘ liai "lenkai' reikalauja” "kad
i jų prezidentas Moscicki, 
Į kuris dabar sulaikytas 
Rumunijoje, paskirtų kitą 
prezidentą. Prezidentu bū
siąs arba Paderewski ar- 

jba Zaleski. Paderewski y- 
Amerikos ra žymus pianistas, gi Za-

Tams-

Varšuva Pasidavė
Taikos Ar Karo Klausimas ! Italai Tikisi Sudaryti Taiką 

Maskvoje? I
■— ■

Maskva, Rusija rūgs, 28,; Roma, Italija, rūgs. 28— 
Radio žiniomis Vokietijos Italijos vyriausybė 
užsienių ministras Rib
bentrop ir jo pagelbinin- 
kai turėjo pasitarimą Eu
ropos karo klausimu su 
sovietų komisarais. Ką jie 
kalbėjo laikoma slaptybė
je. Bet spėjama, kad vieną 
iš dviejų: paruošti taikos 
atsišaukimą arba geriau

Europoje Per 20 Dienų Lenkai Karžygiš 
kai Gynė Savo Sostinę

Į nistai, kaip tai Granville 
iHicks, kuris pereitais me
stais buvo Harvardo uni- 
■versiteto instruktorius, iš- 
1 sibraukė iš komunistų 
partijos. Daugelis 
kurie komunistams 
vavo atsiskyrė nuo 
jo internacionalo.

žydų, 
vado- 

trečio-
I

Paderewski Būsiąs Lenkų 
Prezidentas

Bukareštas, rūgs. 28, — 
Lenkai netekę savo tėvy
nės planuoja sudaryti 
naują valdžią ir apsigy
venti Paryžiuje. Pabėgė-

ganizacijos, kurios kokiu 
nors būdu prisideda prie! 
trečiojo internacionalo y-1 
ra likviduojamos. Didžios 
bausmės skiriamos už to į- 
statymo nepildymą.

Jungtinėse 
valstybėse taip pat tūks-.leski buvęs Lenkijos už- 
tančiai komunistų aplei-' sienių reikalų ministras,
džia partiją. Jie suprato, Po pasaulinio karo Pade- 
kad Stalinas yra išdavi- rewski buvo Lenkijos va- 
kas. Net ir žymūs komu- das.

100 Divizijų Bolševikų Armijos 
Prie Rumunijos Rubežiaus _ _  ♦- - - - - - - - - - - - -  

Ragina Katalikus Dėtis Į 
Dubininky Unijas
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Londonas, rūgs. 28, —Į 
Laikraštis Exchange Te- 
legraph praneša, kad 100 
divizijų Rusijos kariuo
menės sutraukta prie Ru- Boston, rūgs. 28, — Kun. 
munijos rubežiaus ir ma- Thomas Fay, S. J., Bosto- 
noma, kad bolševikai tai- no Kolegijos profesorius, 
kosi užgrobti Bessarabiją, kalbėdamas į darbininkų 
kuri buvo Rusijos valdžio-! unijos narius, ragino visus 
je iki 1918 metų, balsavi- dėti pastangas ir sutrauk- 
mo keliu priskirta prie į ti visus katalikus darbi- 
Rumunijos. Rusijos atsto
vas pasakęs dabar Rumu
nijos vyriausybei, kad Be
sarabija priklauso Rusi
jai. Rubežius tarp Rusijos 
ir Rumunijos uždarytas. 
Rumunija, norėdama iš
laikyti nepriklausomybę, 
veda diplomatines derybas 
su Vokietija ir Rusija. Vo
kietijai ir Rusijai yra 
svarbu sudaryti sutartį su 
Rumunija, nes joje yra di
džiausi aliejaus šaltiniai. 
Sakoma, kad dabar Rumu
nija pristato gazoliną ir a- 
liejų Vokietijai.

„ „ „ smar
kiai užsimojo dėti taikos 
pastangas Europoje. Jie 
sako, kad Anglija ir Pran
cūzija turi pripažinti, jog 
ir be Rusijos pagelbos Vo
kietija yra daug galinges
nė už juos, ir jie ilgai ne
galės atsilaikyti. Kam 

pasiruošti ilgam karui, su- traukti bereikalingą karą, 
naikinti mažasias valsty- ji sako, kad Vokietijos ir 
bes Baltijoj ir Balkanuo- Lenkijos ginčas jau baig- 
se ? tas. Italijos vadai pakarto-

Vokieti jos ministras Ri- tinai pareiškė, kad jie ne- 
bbentrop turėjo jau du pa- kariaus prieš Prancūziją ir 
sikalbėjimu su sovietų ko- Angliją, kad Vokietija irgi 
misaru Molotovu ir jo pa- nenorinti prieš juos kovo-į 

ti. Jie yra įsitikinę, kad 
Anglija bus priversta da
iryti taiką, nes jos valsty
bėse, kaip tai, Indijoje, 
jau pasireiškia sukilimai. 
Indijos gyventojai nori at
sikratyti Anglijos vai- dens. Kareiviai — gynėjai 000 — 100,000 lenkų ka- 
džios. Prancūzai irgi iki pritrūko amunicijos. Mai- reivių. Be to, du batalionu

gelbininkais.

Kaunas — Respublikos 
Prezidentas apdovanojo 
D. L. K. Gedemino ordi
nais pirmojo laipsnio Ita
lijos propagandos minis
trą Alfieri ir Italijos įga-

mayoru Starzynskiu nie
kas nežino. Lenkai pabė
gėliai sako, kad Starzyns- 
ki drąsiai stojo į gynėjų 
eiles ir ragino ne tik vy
rus, bet moteris ir vaikus 
imti ginklą į rankas ir gin
ti sostinę nuo užpuolikų 
vokiečiu.

Per 20 dienu kovos len
kai nušovė 106 vokiečių 
karinius orlaivius. Bet il
giau lenkai nebegalėjo 
gintis be pagalbos iš kitur, 
nes ne tik maisto, vandens 
ir amunicijos pritrūko, 
bet buvo pavojus visiems 
išmirti užsikrėtus ligomis 
ir nuo žaizdų, nes visos li
goninės buvo sugriautos. 
Sužeisti gynėjai gulėjo

Budapeštas, Vengrija.— 
Rūgs. 28 — Vakar vakare 
Varšuvos gynėjai besąly
giniai pasidavė Vokietijos 
naciams. Lenkai, nacių ka
reivių apsupti, per 20 die-i 
nų karžygiškai gynė savo 
šalies sostinę Varšuvą. 
Vokiečiai kareiviai atkirto 
Varšuvą nuo viso pasaulio 
rugsėjo 8 dieną. Visą laiką 
kanuolėmis ir bombomis 
bombardavo miestą. Dide
lė dalis miesto paversta 
griuvėsiais: daug namų 
sudegino, kitus suardė ka
nuolėmis ir bombomis. Tik 
per pastarąsias 24 valan
das Varšuvoje užmušta 
daugiau kaip 3.000 žmo-| 
nių, daugumoje moterys 
ir vaikai. Miesto gyvento- gatvėse, 
jai pritrūko maisto ir van-į Varšuvoje buvo tarp 80,

liotą ministrą pasiuntinį šiol prieš vokiečius tikro .sto, vandens ir amunicijos, sudarė moterys ir vaikai. 
T - .__ ■ i_____  ta- __  i___ _____ trūkumas nrivertė lenkus , Varšuvos p-vnėiai nereitaLietuvai baroną Di Giurą.

ninkus į unijas. Jis sakė: 
“Geriausias būdas išstum
ti komunistus iš unijos va
dovybės, tai katalikams 
susirašyti į unijas”. Jis 
taip pat pasakė, kad ge- 
riusias būdas savo reika
lavimus pravesti, tai pasi
tarimais su darbdaviais, ir 
kad streikas turėtų būti 
tik paskutinė darbininkų 
priemonė.

Veteranai Reikalauja Už
drausti Raudonąją Veikimą

trūkumas privertė lenkus j Varšuvos gynėjai pereitą 
pasiduoti. j sekmadienį taip atkakliai

Reikia pastebėti, kad'kariavo, kad jie buvo atsi- 
per pastarąsias dienas ėmę iš vokiečių Mokotows- 

i Varšuvą bombardavo dviį ki tvirtovę vakarinėje Var- 
galingos jėgos, būtent, vo- šuvos U 
kiečiai naciai iš vakarų 

balti jos valstybių likimą, i pusės, o sovietai rusai iš 
Balkanų valstybes sudaro Į rytu. 
Rumunija, Jugoslavija ir Patvs vokiečiai naciai 
Vengrija. Gi Pabaltijos pripažįsta lenkų karžygiš- 
valstybes sudaro Suomija,! kūmą- 
Estonija, Latvija ir Lietu-'., 
va. Šiuo tarpu Rusija nie
ko nesako apie Latviją ir j 
Lietuvą tik puola Estoni-!^ 
ją-

karo nepradėjo.

RUSIJA SU VOKIETIJA DARO 
NAUJAS SUTARTIS

- _______________________

Maskva, rūgs. 28, — Ofi
cialiai pranešama, kad Vo
kietijos atstovas Joachim 
von Ribbentrop atvažia
vo į Maskvą naujų sutar
čių su sovietais reikalu.; 
Šiuo metu dar nepaskelb
ta kokios bus tos sutartys, 
bet aišku, kad yra kalba
ma apie Balkanų valsty
bes ir Estoniją. Ribbentro- 
pas, sakoma, pažadėsiąs, 
kad Vokietija nekliudy
sianti Balkanų valstybių. 
Rusija veda derybas su 
Turkija, kad uždaryti ke
lią vandenynu Prancū
zams ir Anglams. Kitas 
pasitarimo dalykas būsiąs: 
apie Estonijos ir kitų Pa-j 
baltijos valstybių stovį, i 
Rusija, matomai, yra nu-! 
sistačius užimti Estoniją,. 
kad turėtų laisvą kelią į 
Baltijos jūrą. Tas jiems 
naudinga, nes turėdami 
laisvą krantą, jie galės į 
Vokietiją pristatyti įvai-į 
rias prekes. Toliau, Rusija! 
nori užimti Baltijos jūrą,! 
kad galėtų sutraukti savo 
laivyną, ir, jei iškiltų ne-j 
sutarimas su Vokietija, i 
galėtų prieš vokiečius at-| 
silaikyti. Kad Estonijai 
gręsia pavojus pakliūti į 
sovietų nelaisvę, aišku iš 
to, kad jos pasiųstas ats
tovas tartis su Maskvos 
vyriausybe, skubiai aplei
do Rusija ir sugrįžo į savo 

i kraštą. Rusai nuolatiniai, 
įkaitina Estonija, kad jos

Chicago, III., rūgs. 28 — 
Amerikos Legiono seimas 
siūlo Jung. Valstybių Kon
gresui išleisti įstatymą, 

komu- 
vokiečių

Kaunas — Spauda pra
neša, 1 
užsienių bankas pasiūlęs į ~ parti jos',

kad vienas žymus !kuriu0 uždraustų'

Kauno miestui 1 milijoną bundos ir kitu panašių or-
dolerių paskolos pigiems 
butams statyti.

ganizacijų veikimą Jung. 
Valstybėse.

Turkijos Ministras 
Maskvoje

Maskva, rūgs. 28 — Tur
kijos ministras veda dery- kad 
bas su sovietais Dardane- 
lių ir kitais klausimais. 
Bet ji užginčija, kad jo pa
sitarimas su sovietais tu
rėtų kokį nors ryšį su Vo
kietijos ministro misija.

Lenkų Transkontinenta- 
linė spauda sako, kad gai- 
įsras sunaikino 500 pui- 
l kiaušių didelių namų, gra
žiausių parkų ir gyveni- 

' mui namų.
Vokiečiai praneša, kad 

Varšuva pasidavė besąly
giniai. bet lenkų radio ži
nios tik patvirtina kapitu- 

lliavima.
Ligšiol buvo manyta, 

Varšuvos mayoras 
Stefan Starzynski vado
vauja lenkų kariuomenei, 
bet Varšuvos gvnėjai pa
siskyrė savo vadą karinin
ką tartis su Vokieti jos ge
nerolu. Kas atsitiko su

dalyje. Pabėgėliai 
lenkai sako, kad tikrasis 
Varšuvos gynėjų vadas, 
gen. Czuma buvo pavojin
gai sužeistas pereitą sa
vaite ir gal būti jis jau mi
rė. Sakoma, kad Varšu
vai pasidavus lenkų vadu 
buvo gen. Rummel, kuris 
vedė karžygišką kova su 
vokiečiais ties Kutna, ir iš 
ten laimingai pasiekė Var
šuvą.

Varšuvą Bombardavo Per
27 Dienas

KONGRESO KOMITETAS UŽ 
EMBARGO NUĖMIMĄ

Washington, D. C., rūgs.
J. V. Senato užsienių28

reikalų komitetas užgyrė 
valdžios reikalavimą nu
imti draudimą (embargo) 
parduoti ginklus kariau
jančioms valstybėms. Se
natas pradėsiąs ginčus 
pirmadienį.

Stalinas, Ribbentrop Svars
to Baltijos, Balkanų 

Klausimus

Popiežius Vėl Ragina Pra
dėti Taikos Derybas

Vatikano Miestas, rūgs.

Berlynas, rūgs. 28—Var
šuva, paskutinė lenkų 
tvirtovė, pasidavė besąly
giniai vakar po pietų. Len
ku sostinė buvo bombar
duojama nuo pat karo pra
džios, būtent, rugsėjo 1 d. 
Vokiečiai naciai apsupo 
Varšuva rugsėio 14 d. ir 
nuo tada nrasidėies be su
stojimo bombardavimas.

I^enku radio. kuris ne
veikė per dvi pastarąsias 
dienas, prieš pat pasidavi
me pranešė, ked “Maisto 
trūkumas tragiškas... Mū
sų Paskutine ligonine vo
kiečiai suardė šiandien... 
Užmušti ir sužeisti guli 
gatvėse, nes transportaci- 
ia ir susisiekimas nukirs
tas... Gaisras neužgesina
mas... Kūdikėlio Jėzaus li
goninė sugriauta ir grin- 

i vcoiuuoc septvnioli-

v —

Iš Maskvos praneša, kad 
nasitarimuose Baltijos ir 
Balkanų valstybių klausi
mais dalyvauja Dats Stali
nas. Taigi trys dviejų dik
tatorišku valstybių vyrai:,vėsiuose žuvo 
Stalinas ir Molotovas (so- ka Seserų ir trvs srvdvto- 
vietu) ir Ribbentrop (Vo- jai... 
kieti jos) sprendžia visos nėmis kanuolėmis 
Europos likimą. Spėjama, nušauta astuoni hnmbiniai 
kad dabar sovietų Rusija orlaiviai... Apie 500 namų 

Miestas sunaikin
tas, bet mes gvverame...

Lenku nriešlėktuvi- 
vakar

28 — United Press prane ir Vokietija pasirašys mi- dega... 
pakraščiuose Baltijos ju- ša kad §v Tėvas. Popie- litarę sutartį. t„_, ,
roję plaukioja povandeni- žius Pijus XII pasiuntė vi- ~~ 

soms kariaujančioms ir i 
neutralioms valstybėms 
sustabdyti karą ir pradėti 
itaikos derybas. Jo Švente-! =. .. OA , o . . . . ,nybė sako, kad EuroposL Se?tadienĮ rugsėjo 30 d. 2 vai. po pietų jvyks 
•padalinimo problemos ne-Darbininkų Radl° ProSrama- Lietuviškos damos, mu- 
S^ali būti išspręstos ^ink- ^ika ir kalbos plauks oro bandomis j jūsų namus. Pa- 

_ X i_______ 1 •_ Ti.- cnlzitA x rV 1 n ant 1 1 V i lnnunlflC iv Izloil-

niai laivai ir trukdo sovie
tu prekybiniams laivams. 
Jie sako, kad Estonija sle
pia Lenkijos povandeni
nius laivus. Kaikurie di
plomatai sako, kad nauja 
Vokietijos - Rusijos sutar
tis išspręs Balkanų ir Pa-

Darbininkų Radio Programa

lu, nežiūrint kas laimėtų sukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klau- 
karą. isykitės programos iš WCOP stoties, Boston.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS 117 Milijonų Kasmet Sovietams
POPIEŽIUS PRAŠO VOKIETI 

JOS NEPERSEKIOTI KATA
LIKŲ LENKIJOJE 

_______________ ą>-

Vatikanas, rūgs. 28, —1 
Jo Šventenybė Pijus XII 
atsikreipė į Vokietijos vy
riausybę prašydamas, kad 
jie užėmę Lenkiją neper
sekiotų ir nevaržytų kata
likų. kaip tai padarė pa-

T —.....    ...................... ........................ ......i................          ąi

VIETINĖS ŽINIOS
lęris yra didžiausias prie
šas, teronas, budelis ir tt. 
Už Hitlerį komunistams 
baisesnio nebuvo.

Štai Hitleris ir visi na
ciai į vieną dieną virto 
draugai, talkininkai, de
mokratai ne tik sovietų 
Rusijos komunistams, bet 
ir lietuviams komunis
tams. Ginti sovietų Rusi
ja, kad ji padarė sutartį su 
Vokietija, kad ji puolėsi 
draskyti perblokštą Len
kiją, kad ji puola Estoni
ją, kad ji terioja ir Vil
niaus kraštą gali tik že
miausios rūšies žmonės. 
Na, tokiais ir pasirodo ko
munizmo vadai. Bimba 
savo kalboje visiškai pa
teisino Rusiją. “Laisvė”, 
komunistų laikraštis
Brooklyne, kurio redakto
rium yra tas pats Bimba, 
taip pat džiaugiasi, kad 
sovietų raudonarmiečiai 
užėmė Vilnių, Vilniaus 
kraštą, Suvalkus ir kitas 
Lietuvos žemes ir kad gy
ventojus privertė slapsty
tis miškuose ir urvuose. 
Toks sovietų Rusijos rau
donarmiečių pasielgimas 
yra lygus žmogžudžių ir 
plėšikų darbams.

Komunistai patys jau 
šiandien nebegali atskirti 
nacių nuo komunistų, nes 
ir vienų ir kitų diktatoriai 
vartoja tas pačias priemo
nes prieš mažas valstybes, 
kurios ginklu negali atlai 
kyti nacių ir bolševikų 
kruvino užpuolimo. Rap.

t
s
S

i
I

___________ «■
Washington, D. C., rūgs. 

28 — Dies komiteto tyri
nėjimo posėdyj iškelta la
bai daug svarbių įrodymų 
apie komunistų šnipų vei
kimą, pasportų fabrikavi- 
mą. pašto siuntinių ir laiš
kų vogimą ir tt.

Dr. David H. Dubrowsky, 
buvęs Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus atstovas 
Valstybėse. Dies Komite
to liudininkų apklausinėji
mo pasėdyj. liudijo, kad a- 
merikiečiai ir jų valdžia 
kasmet sudeda $17,500, 

1000 į sovietų Rusijos dėžę. 
;Tai suma, kuri pirmininko 

laikyti rugsė jo 26. 1940. ■ ^es. apskaičiavimu

Hitleris Sugrįžo Į Berlyną

Legiono Seimas Bostone

Chicago, III., rūgs. 28 — 
Šiame mieste vyksta A- 
merikos Legiono seimas. 
Bostono mayoras Tobin, 
nuvykęs asmeniai kvietė 

čioje Vokietijoje. Popie- , Legiono seimą kitais me- 
žius ypač susirūpinęs tais: tais skelbti Bostone. Le- 
katalikais. kurie dabar pa- i gionieriai mayoro kvieti- 
teko po Rusijos hclševikų' _nutarė se^mą
valdžia. Laikraščiai prane
ša, kad Popiežius pralei
džia ilgas valandas maldo
je. aštriai pasnikauja. te- 
miega tik kelias valandas 
ir tai ant grindų, kad atly
gintų Dievui už žmonių 
nusikaltimus ir išprašytų 
taikos pasauliui.

Berlynas, rūgs. 28, ■—
Nacių vadas Hitleris su
grįžo iš karo fronto į Ber
lyną ir planuoja pateikti 
Anglijai paskutinį taikos 
pasiūlymą. Jis pareiškęs, 
kad karas su lenkais už- 

Jung7 bai^tas- ir dabar Anglija 
T““-“■”-i 

I

.1 
turinti pasakyti, ar ji nori 
taikos ar karo.

........- . ■ - — f 
Kaunas — Laikinai ėjęs 

Eltos direktoriaus parei
gas vyr. redaktorius V. i 
Kamantauskas paskirtas 

yra Lietuvos konsulu Liepoju-
•. ‘ _ - —Jau daromi planai kitų' užtektina užlaikyti šnipų je. Buvęs charge d affaires p. Cecilija Karbauskaitė

p. M. P. Karbauskaitė, gyv. 
52 G Street, So. Bostone, šiomis 
dienomis pranešė, kad jos duk-

metų seimui.

Vokiečiai Praplėtė 
Vakarinį Frontą

Nauja

I

I

Adv. Jonas J. Grigalius

ir sabotažninkų veikimą prie šv. Sosto dr. Grauži- 
- - ■ nis paskirtas Lietuvos pa-

Dubrowsky, buvęs įžy- siuntiniu į Buenos Aires, 
mus komunizmo agentas, kur šiomis dienomis iš
sako, kad tąją sumą Rusi- i plauks, o ligšiolinis pa
jos slaptieji agentai gau- siuntinis Buenos Aires p.

šioje šalyje.
1

I 
I 
I 
Į 
mes G. Tobin, mayoro brolis, 

relė Cecilija išteka už adv. Jono Thomas Dorgan> kongresmanas. 
J. Grigaliaus. Jaunieji priims Frederikas 
Moterystės Sakramentą šešta
dienį, rugsėjo 30 d. laike šv. 
mišių jų intencijai Bostono Ko- iB<įtono miesto iegalio depart- ' 
legijos koplyčioje. Sakramentą mento nariai Bostono Rolegi- 
suteiks kun. Douglas, S. J., adv. jog įr Teisių mokyklos alumnai 
Grigaliaus buvęs profesorius ir daug vietinių adv Griga. 
teisių mokykloje. !iiaus draugų.

Vedybų bankietas įvyks Par-j Visi sveikino adv. Grigalių ir 
ker House. Bostone, tuoj po linkėjo geriausių sekmių. Jo 
jungtuvių koplyčioje. 'draugai adv. Grigaliui įteikė

P-lėCeecilija Karbauskaitė y-'gražią rūbamg sudčti spintą 
ra baigus Burdet mokyklą. ir,Vakarėlis praėjo gražiausioje 
dabar yra adv. John T. Hughees nuotaikoje 
sekretorė. Adv. Jonas J. Grigą-, Adv Jonas j Grigalius ir p. 
Ims yra baigęs Bostono Kolegi-, Karbauskaitė yra buvę

?°!egij?S Petro lietuvių par. choro:
nariai. Daug darbavosi jaunimo 

j tarpe.
Bostono j Taigi sveikiname ad^. Joną J. 

advokato Grigakų ir p Ceciliją. Karbaus- 
. .. Ikaitę ir linkime malonaus ir il- 

Cecilijos gQ vedytjini0 gyvenimo. Rup.

Kaunas — Šiomis dieno
mis kažkokie agentai pra
dėjo verbuoti Lietuvos 
miestų darbininkus vykti 
į vieną kaimyninę valsty
bę dirbti, žadėdami gerą 
uždarbį ir užlaikymą. Vy- 
liojami net kariuomenėje 
netarnavę jauni vyrukai. 
Iš Šančių jau keli tokie 
slapta yra išvykę. Prieš 
kiek laiko panašiai buvo 
agituojami vykti į tą pačią 
valstybę lauko darbinin
kai, kurie tačiau, pasijutę 
esą apvilti, pradėjo grįžti 
ir skusti, kad agentai juos 
apvylę.

t

Paryžius, rūgs. 28 —Va
kariniame Vokietijos fron
te nieko nauja. Vokietijos 
kariuomenė tik praplėtė 
karo frontą, daro pasiruo
šimą smarkiam mūšiui. 
Prancūzai tebebombar- 
duoja Siegfriedo tvirtoves.1

Estonija Pasiruošus Pasiduoti
Nuskandintas Sovietų Laivas

Maskva. Rusija, rūgs. 28 Kada sovietų Rusijos 
— Praneša, kad užvakar spauda paskelbė, kad Lie- 
Narvos įlankoj ties Esto- tu va demobilizuoja savo 
nija nuskandintas Rusijos kariuomenę, nes nebesą 
laivas “Metallist”. 4,000 Lietuvai pavojaus, tai tuo 
tonų įtalpos. Sovietų pa- pačiu laiku Latvijoj eina 
truliuojantis laivas Ėsto- didžiausias pasiruošimas 
nijos pakraščiuose išgel- ginti Latvijos nepriklau- 
bėjo 19 įgulos narių, o esą somybę. Latviai prisibijo 
kiti 24 žuvę. sovietų puolimo, kada bol

ševikai stato tokį griežtą 
kaip jau žino- reikalavimą Estonijai.

Sovietai gal kol kas ir
Sovietai.

ma. kaitino Estoniją. kad 
ji paleido lenkų submari- neužims Estonijos sosti- 
ną. Dabar nuskandintas nės Talino, bet savo ka- 
sovietų laivas. Tokie įvy- riuomenę pastatys kaiku- 
kiai kaip tik sustiprina so- riose Estonijos vandeny- 
vietų poziciją. Sovietų Ru- no salose.
sija reikalauja, kad Esto
nija leistų sovietų kariuo
menei pastatyti jos salose, 
kad apsaugotų Estonijos 
vandenyną nuo submari- 
nų. Tai’ kabliukas, kuriuo vilnės akcinė bendrovė 
sovietai ruošia sau kelią į 
Estoniją.

I

Kaunas — Neseniai į- 
steigtoji Lietuvos “Med- 

gavo leidimą steigti 75 
staklių medvilnės fabriką

na iš vogtų laiškų ir kito
kių šaltinių. Aštuonius mi
lijonus dolerių gauna iš 
maisto ir drabužių, ku
riuos amerikiečiai siunčia 
į Rusiją pašalpos reikalin
giems asmenims; penkis 
milijonus dolerių gauna 
iš judamų paveikslų iš
platintų šioje šalyje; du 
milijonų dolerių už kny
gas, kurias platina Rusi-i 
jos agentai; vieną milijo
ną du šimtu tūkstančių 
dolerių gauna už skelbi
mus, kuriuos gauna iš 
kompanijų, parduodančių 
produktus Sovietų Am- 
torgo Prekybos korpora
cijai; penkius šimtus tūk
stančių dolerių gauna nuo 
Iniurcollegia, agentūros, 
kuri išgauna apdraudą 
ir už parduotą nuosavybę, 
priklausančią Rusijoj gy
venantiems asmenims; ke- 
turius šimtus tūkstančiui . „
dolerių nuo Jung. VaIsty-įĮJanap^ls.~7 **un. 
bių Veteranų Administra- ■ auliukoms, _ 
eilos pensijomis ir pasai- .

.v , Rnonna Aires ___pomis, kurios išmokamos 
Rusijoj gyvenantiems as
menims. Dauguma tų pini 
gų, sako Dubrowsky, Ru 
sijos valdžia sunaudoja 
propagandai ir kitokiam 
veikimui Jung. Valstybė
se.

Dubrowsky sako, kad jis 
kaipo Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus administrato
rius, nuo 1928 m. iki 1935 
per savo rankas perleido 
kasmet milijoną dolerių, 
kuriuos gavęs iš Veteranų

Aukštuolis grįžta į Kauną, 
kur užims protokolų di
rektoriaus pareigas užsie
nių reik, ministerijoje.

Moncevičius, Esq.,
Bostono miesto Municipal Sur- 
vey departmento direktorius,

Naujas Tėvų Marijonų 
įsipareigojimas

1940 Nauji Nash Automobiliai

I

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Provincijos Vadovybė: 
Provincijolas — D. Gerb. 

Kun. Dr. Jonas Navickas; 
, pavaduotojas — Gerb. Ku- 
inigas Juozas Mačiulionis; 
į iždininkas— Kun. Dr. Pet
ras Biskis.

i Provincijos Taryba: — 
■Gerb. Kun. Juozas Mačiu- 
ilionis; Kun. Dr. Alfonsas 
i Jagminas; Kun. Dr. Juozas 
Pauliukonis; Kun. Dr. Juo
zas Vaškas.

Namų Vyresnieji: 
Chicago — Gerb. Kun. J. 

Mačiulionis; Marian Hills 
i— Kun. Dr. P. Biskis; Ma- 

' . Dr. J.
; Washington

• Kun. Dr. J. Lunevskis; 
Buenos Aires — Gerb. 
Kun. Jonas Jakaitis.

Darbų Vadovybė:
Misijos — D. Gerb. Kun. 

Dr. J. Navickas; Spauda— 
Gerb. Kun. J. Mačiulionis; 
Bendradarbiai 
Juozas 

j Švietimas: — Nekalto Pra
sidėjimo Seminarija — 
Kun. Dr. A. Jagminas — 
Rektorius.

Naujokynas — Kun. An
tanas Švedas — Magis
tras; Kun. Petras Baraus- 

----- .*. .------ . - kas — Pavaduotojas, 
administracijos. Jis rezig- Marianapolio Kolegija — 
navęs dėlto, kad sovietų d. Gerb. Kun. Dr. ’ 
valdžia tuos pinigus kon- viekas — Rektorius.

i fiskuodavo.
Dubrowsky sako, kad _ 7 Kun.

sovietų slaptų agentų yra Direktorius’ 
nemažai Jung. Valstybėse.

Sovietai Amerikiečių
siųstas pašalpas su vargu- Teologija (Lavai )7 
siems r* ’--- -------- ’— ’ _
sako Dubrowsky, atiduo
davo Targsino krautu
vėms.

Dubrowsky žino ką kal
ba, nes jis per 16 metų bu
vo labai artimai susirišęs 
su sovietų Rusijos valdžia.

Kiti liudininkai taip 
pat labai daug svarbių į- 
rodymų. kad sovietai turi 
užmetę tinklą ant Jung. 
Valstybių, iškėlė 
mon.
Komiteto tyrinėjimas, 
gal kaikurie asmenys 
patraukti į teismą ir 
bausti.

i

Kun.
Dambr a u s k a s;

Kolegiją. Kiek laiko atgal Bos
tono Miesto mayoras Tobin pa
skyrė adv. Grigalių 
miesto korporacijos 
pagelbininku.

Rugsėjo 18 d. p. 
Karbauskaitės draugės suruošė 
taip vadinamą “shower” ją pa
gerbti. Vakarėlis įvyko jos ma
mytės namuose. Dalyvavo apie j 
60 draugių, kurios sveikino p.' 
Karbauskaitę ir apdovanojo į- 
vairiomis brangiomis dovanė
lėmis.

Rugsėjo 20 d. įvyko taip va
dinami “bachelor” pietūs adv. 
Joną J. Grigalių pagerbti Bos
tono Miesto klube. Dalyvavo 
daug adv. Grigaliaus draugų, 
tarp kurių buvo ir Bostono mie
sto mayoras Tobin. kuris buvo 

’ toastmasteriu. adv. 1
Parkman, Jr„ Bostono miesto

Komunistų Prakalbos

J. Na-

Artimiausios Prof. K. 
Pakšto Prakalbos

$
-ir

Boston Street Garage
119 Boston St., Dorchester, Mass.

TEL. GEN 9296

Rugsėjo 24 d. Prof. 
Pakštas kalbėjo apie ak
tualiuosius lietuvių tautos 
reikalus LDS Seime Cam
bridge ir lietuvių katalikų 
parapijai Lawrence.

Spalių 1 d. 2 vai. jis kal
bės Bostone lietuvių pro
fesionalų draugijai.

Spalių 1 d. 7 vai. kalbės 
Brocktone, Šv. Roko par. 
svetainėje.

Spalių 2 d. 7 vai. Nor- 
vvoode, Šv. Jurgio par. svc-

K.

Pereitą sekmadienį, rug
sėjo 24 d. So. Bostone kal
bėjo iš Brooklyno atvykęs 
komunistų centro narys, 
A. Bimba, kuris anais me- 

: tais buvo areštuotas 
Brocktone. Kalbėjo apie 
karą, Hitlerio su Stalinu 
pasibučiavimą ir Lietuvą, tainėje. 
Vargšas Bimba ragino j Spalių 3 d. 7 vai. Brock-

Henry protestuoti prieš karą ir tone. Šv. Roko par. svetai-
______  .... _____ tuo pačiu sykiu užgyrė!^^
korporacijos advokatas, p. Ja- Rusijos įsiveržimą, į Len-I - -- - - - - -

Klaipėda— Vokiečių vai- Stalinu sutartį.
džios atatinkamų įstaigų 
įsakymu dar kiek suvaržo
mas mažojo pasienio susi
siekimas su Lietuva. Da
bar Klaipėdos krašto gy-

Marianapolio Akadem i ja
Dr. J. Vaškas —

Atleisti Studijoms:
Kun. Jonas Jančius — 

Kun.

ventojai, gyveną 10 kilo- p. Bimba.

tuo pačiu sykiu užgyrė je

„T™ “ K™toio Bo^one (Vilniaus klausi- 
melą, kad Rusija siūlusi! Municipal Bldg. sve- 
Lietuvai Vilnių, bet Sme- ' 
tona neėmęs. Visi žino, 
kad Rusija tokio pasiūly
mo Lietuvai nedarė ir to
dėl negražu taip meluoti,

po karo žmonėms, Adomas Morkūnas — Is- . , ,. T . ,
.: tori ja (De Paul): Kun. An- įftuv<? ■ PT-T 

tanas Ignotas — Anglų 
įkalba (De Paul); Kun. Pet
ras Cinikas — Žurnalisti
ka (Marąuette).

Naujose Pareigose:
Seminarijoje: Kun. Dr.

A. Jagminas — Dogma: 
Kun. Vincas Černauskas 
— Moralinė; Kun. A. Šve
das — Istorija; Kun. A. 
Jeskevičius — Kalbos.

Kolegijoje: Kun. 1— _.

metrų zonoje ir turį leidi
mus pereiti sieną, mūsų pilna kontradikcijų (prie- 
pusėje begalės pirktis štaravimų). Nežiūrint to, 
jiems reikalingų daiktų5kiek komunistų vadai tei- 
ar maisto produktų tik užįsintų sovietų Rusijos, jie 

Į 3 markes, arba už tiek pa-! -i°s negali nubaltinti (pa-
■ - -- -■ teisinti). Kaip galima už-

Pirkti' daiktus iteimokėti- ?irti sutartį sovietų Rusi-
... , 1 los su Vokietiia, kada so-nai kurių verte yra didės- vi laik kals sa.

ne, kaip 3 markes, griežtai I viesiems j galvą, kad Hit- 
uždrausta. - - ■ -------- ---- — ■ • • —

Visa Bimbos kalba buvo

teisinti). Kaip galima už-

tainėje.
Spalių 8 d. 7 vai. Cam

bridge (Vilniaus klausi
mu), Nekalto Prasidėjimo 
par. svetainėje.

Spalių 9 d. 7 vai. Brcok- 
lyne (Vilniaus klausimu).

Spalių 11 d. Shenandoah, 
Pa.

Spalių 15 — 20 d. Pitts- 
burghe, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikago
je ir apylinkėse.

Rašyti jam prašoma į 
"Darbininko”, “Amerikos” 
ir “Draugo” redakcijas.

viešu-
Kai pasibaigs Dies 

tai 
bus 
nu-

sta-Kaunas — Besiruošiant 
tyli pirmąjį Cemento fabriką. 
Skirsnemunėje da'omi papildo
mi esamos fabriko gamybai ža
liavos išteklių tikrinimai. Kaip 
tikrinimai rodo, cemento fabri
kui Skirsnemunėje statyti sąly
gos yra visiškai geros. įdomu 
tai. kad betikrinant randami 
nauji žaliavos išteklių klodai.

Klaipėda — Paskutiniu 
laiku pastebimas savotiš
kas turtais pasikeitimas. 
Eilė Lietuvos piliečių, tu-į 

1 rinčių turtų Klaipėdos; 
Kolegijoje: Kun. Dr. J. krašte, keičia savo nuosa-j 

Vaškas — Filosofija; Kun. vybes su klaipėdiškiais, 
Vincas Andriuška — Tiky- turinčiais D. Lietuvoje, 
ba.

Akademijoje: Kun. Pet
ras Malinauskas — Mate- yra rengiamas 
matika; Kun. Jonas Vosy- šeimoms 
liūs — Anglų kalba.

Pastoracijoje: Montevi- 
deo — Kun. Bronius Vit
kus. administratorius Au-I 
šros Vartai. Chicago — 
Kun. Mikas Jodka, Vika-

Kaunas — Tiriama, kad 
gausioms

  šelpti įstatymo 
projektas ir fondo statu-; 
tas. Gausingoms šeimoms 
šelpti fondo lėšos susidės' 
iš mokesčių, kurie bus už
dedami nevedusiems, be

ras; Buenos Aires — Kun. ivaikėms šeimoms ir pir-. 
Jonas Kamandulis, Vika- j maeilių restoranų sąskai- 
ras. toms.

j

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemį
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN onthe 
PROTECTION PLAN 

Price

Nf.w
Engiand 
COKE Z

k

a pvoouct

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

So. Boston, Mass.496 First Street,
Tel. SOUth Boston 1540
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DARBININKAS

Prie Lietuvos Saulių Sąjungos 20 M. Sukakties L. D. S. SEIMAS
to nepagailėjote, 

savo sunkiai už-

PRENUMERATOS KAINA:
_ $4.oe 
i $2.00 

$5.00

366 Mest Broadvvay, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Kas buvo Šaulių Sąjun- bet jūs 
gos organizatorius? Tai ne tik 
buvo žmogus, kuris pažino dirbtų centų, bet ir savo 
ir įvertino kitų žmonių pasiaukavimo 
vertę, reikalus ir nuopel
nus. Ir atidavė tam tą kas 
ko vertas. Tokių žmonių 
mažai yra kaip buvo, Š. S. 
organizatorius, Vladas 
Putvinskas A. A.

Parvykęs į Lietuvą 1920 
m. pradžioj, užėjau ir į 
Šaulių Sąjungos Centrą, 

i Užsiregistravus tuojau bu
vau įleistas į pirmininko p. 
VI. Putvinskio kabinetą. 
Jam pasisakęs, kas esąs, 
pasveikinęs savo ir Ameri-

, o be to ir 
kaip organizatorius Lietu
vos Nepriklausomybės va
duotojų Sargų Amerikoj. 
Pasikeitęs žodžiais, pa
klausiau, kaip stovi Liet. 
Šaulių Sąjungos narių ū- 
pas ir pasiryžimas bei iš
tvermė organizacijos ir 
Lietuvos gynimo reikalai, 
p. Putvinskas atsako: — 
“Pas mus viskas naujany- 
bė, nors yra gerų norų, ir 
igerų darbų, bet mažai pa
tyrimo. Ir dėl to sunku į- 

! formuoti, bei įskiepyti, na
riams tos organizacijos 
vertę ir tikslą. Sako p. V.

: Aš turiu tik 
vieną sąjungoje narį, ku-

1^_______ 
Pradžioje rudens bažnyčiose būna renkamos au- kiečių vardu, 

kos labdarybės tikslams. Katalikiškos labdarybės į- 
staigų yra labai daug. Paimkime tik įvairių rūšių ligo
ninės. Jų skaičius vis didėja, viena dėlto, kad žmonija 
fiziniu atžvilgiu vis eina silpnyn, gi antra vertus, me
dicinos mokslas daug pažengė pirmyn ir suranda vis 
naujų ligų priežastis ir kiekvieną specialiai gydo. Tuo 
būdu tenka suskirstyti ligas į paskiras rūšis ir kiek
vienai rūšiai pritaikyti tinkamą gydymo būdą. Tas 
priverčia statyti vis daugiau ligoninių ir aprūpinti jas 
moderniškais gydymo įrankiais. Džiovininkai, pamišė-i 
liai ir sergantieji limpančiomis ligomis turi būti izo
liuojami bei atskiriami nuo kitų ligonių. Mes kartais 
stebimės, kad tiek daug yra ligoninių. Deja, jos ne 
prabangiai statomos — jos pilnos ligonių. Kiek čia 
dirvos labdarybei.

Paimkime senelių, vaikų, našlaičių prieglaudas — 
jos visos užpildytos ir jų įnamių geresnis ar blogesnis 
likimas priklauso nuo to, kiek mes tiems vargšams Putvinskis: 
užjaučiame — priklauso nuo mūsų labdaringo nusitei- , 
kimo. 0 kas suskaitys būrius bedarbių, iš kurių dau-' rįuo galiu pasitikėti/ pil- 
gelis gėdisi savo neturto ir verčiau badu numirtų, ne- -
gu prašytų išmaldos. “Geriau yra duoti, negu imti”, — 
sako šv. Raštas. Tad atspėkime tų vargšų reikalus ir 
nelaukime, kol jie išties ranką prašyti, nes atsiras 
daug tokių, kurie niekados savo rankos neišties ir pa- į 
laipsniui nusikamuos nuo vargo ir bado.

Sakoma, kad sotus neatjaučia alkano ir sveikas 
ligonies. Deja, tai aitri tiesa. Linksma lengvapėdė pe
teliškė šoka ir žaidžia visą vasarą. Jai nė į galvą nea
teina, kad ateis žiema, prie kurios šalčių ji visai nepri
sirengus. Ir štai žiema jau už vartų. Neapdairi peteliš
kė puolėsi tada prie darbščios skruzdės, kad ją žiemai 
priglaustu, bet skruzdė nustebusi atsako: dainavai va
sarą. tai dabar šok sau sveika.

Nuostabu, kaip daug yra žmonių panašių į ana 
peteliške. Kol jie sveiki, turi darba, tol nė nepagalvo
ja, kad ir iie gali atsirasti ligonių ir bedarbių skaičiu
je. Bet štai ateina kita realybė — netenka sveikatos ir 
darbo. Apie ateitį nepagalvota — gvventa iš dienos 
dienon ir iokiu santaupų nepadaryta. Vienintelė išei
tis — labdarybė, kuria dabar teks naudotis. Ir iei visi 
kiti žmonės, taip kaip jie. nebūtu labdarybės ištaigų 
parėmę, tai kur tie neapdairie ji dabar bedingtu ?

Žinokime, kad labdarybę laimina Dievulis šiais 
žodžiais: “palaiminti gailestingieji, nes jie gailestingu
mo susilauks”. K.

Kaip jau buvo rašyta pereita- džius, “Darbininko” adminis- 
me “Darbininko” numeryj, kad tratorius ir finansų sekretorius, 
LDS Seimo pirmoji sesija, sek- pasirodė, kad LDS ir “Darbi- 
madienį, rugsėjo 24 d., užsibai- ninko” reikalai gerai ir tvar- 
gė prezidiumą išrinkus. Pasi- kiai vedami, todėl Seimas iš
baigus sesijai, parapijos moky- reiškė padėką visai Centro 
klos svetainėje apie 6:30 vai. į Valdybai, o ypač kun. P. Jurui 
vakare įvyko šauni vakarienė ir p. A. Peldžiui.
Seimo atstovus pagerbti. Daly-! Seimas su kaikuriomis patai- 
vavo apie 100 žmonių, tarp ku-somis priėmė naują LDS orga
nų buvo šie kunigai: 
klebonas P. Juškaitis, 
Centro
Švagždys, 
Baltrušiūnas.

Vakarienė buvo tikrai šauni. 
Cambridge’iaus šeimininkės 
moka pagaminti tikrai skanius 
valgius. Nežinau tikrai, bet ro-, 
dos. kad vyriausia šeimininkė

NETIKINČIO ŽMOGAUS SIELA IR
JO GYVENIMAS

— “Vargas tai sielai, griauti, kiti mėgina nu- 
kuri nuo Dievo atsisky- stelbti tėvynės, kultūros, 
rus, dar tikisi šiame pa- mokslo, proto, darbo ir 
šauly rasti ką nors ge- laisvės obalsiais. Gi treti i 
resnio už Jį Ne, tada jau —mėgina ne protą, bet va-! 
gali žiūrėti Į priekį ir už- lią ir jausmus veikdami.! 
pakalį; j dešinę ir kairę, Ir kaip tik vienas rašyto-! 
aukštyn ir žemyn, o vi- jas apie tai išsitaria: “Iš- 
sur girdėsi tuos pačius plėšus krikščionybės die- 
žodžius: visur vargas be gą iš žmogaus, laisvą va- 
Dievo”. | lią, išnyksta ir protas.

Žmogus lieka dvikojis gy- 
’vulys!” Kas tada yra žmo- 
igus, jei jau nebejaučiau 

plin- savyJe Dievo atvaizdo?!
Žmogaus vertė ir žemiš-

nai, kad jis visur viską pa
darys geriausiai. Tai yra, 
sako, Antanas Kniukšta, 
kuris šiandien tebėra ak
tyvus Š. S. narys ir dabar
tinis “Sakalo” bendrovės 
vedėjas, perspėdamas ma
ne, kad aš to niekam nesa
kyčiau, nes kaip kas gali 
visaip pamanyti. Taip ir 
aš iki šiai dienai niekam 
ir neišsitariau. Tik dabar 
parašau, kuomet yra jau 
visos gyvenimo aplinkybės 
pasikeitę. Jis toliau išsita
rė ir apie amerikiečius, sa
kydamas:

“Jūs amerikiečiai, bro
liai lietuviai, aš sveikinu ir 
lenkiuos prieš tave visų a- 
merikiečių vardu ir visos 
savo Š. Sąjungos organi
zacijos vardu. Dėkoju 
jums amerikiečiai, broliai, 
už tokį jūsų didelį pasiry
žimą ir atjautimą, nors ir 
tolimam užjūryje dėl savo 
Tėvynės, Lietuvos Nepri
klausomybės. Aš žinau 
kiek jūs ir kaip kur dirbo
te. Kiek aukų sudėjote dėl 
Tėvynės Nepriklausomy
bės. Aš suprantu, kad tos 
aukos buvo sunkiai už
dirbtos ten mūsų brolių,

I

pinti į lietuvių širdis kilniau
sias krikščionybės ir lietuvybės 
idėjas.

savo dar
bais, savo veikimu dėl Tė- 
vynės Nepriklausomybės.

Jūs tiek daug padarėte 
savo darbais ir savo auko
mis dėl Lietuvos Nepri
klausomybės, kad jei ne 
jūsų broliai darbas ir šim
tai tūkstančių suaukotų 
dolerių, tai mes tos Nepri
klausomybės neturėtu
mėm. Toliau gerb. V. Put
vinskis sako: jei ne jūsų 
darbas ir aukos, tai nė aš 
čia nesėdėčiau ir nei Tam
stai nebūtų buvę ko čia 
parvykti ir sveikinti ma
ne Nepriklausomoj Tėvy- buvo p. Smilgienė. Visos šeimi- 

‘ • ninkės labai maloniai svečius
ir viešnias aptarnavo 
ir gėrimais. Į giausiai paminėti LDS organi-1

Vakarienės programa susi-į zacijos ir organo “1 
dėjo iš dainų ir kalbų. Dainavo oer —------- -— —
Cambridge parapijos Radio 
Grupė, vadovaujant muzikui 
Mamertui Karbauskui, duetas
— muzikas M. Karbauskas ir 
dainininkas p. K. Samalis, ir j 
Naujoj Anglijoj pasižymėjusi 
solistė p. Margareta Grybaitė.

Toastmasteriu buvo kleb. ku
nigas P. Juškaitis, kuris labai 
sumaniai vedė programą. Kal
bas pasakė šie: Dr. M. Aukšti
kalnis iš Waterbury, p. A. F. 
Kneižys, “Darbininko” redak
torius, kun. J. Švagždys, LDS 
Centro Pirmininkas. Pastarasis 
kalbėjo kiek ilgiau apie darbi
ninkus, jų vargus, siekius, pa
reigas ir gyvenimą.

Baigiantis programai, vedė
jas kun. P. Juškaitis dėkojo šei- 

1 i mininkėms, LDS 8 kp. ir Vaka- 
•. rienės rengimo komisijai už 
i šaunią vakarienę. Programa už- 
, sibaigė malda ir Lietuvos him- 
. Į nu.

Taip tai užsibaigė pirma LDS
Seimo diena.
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LDS Seimas išklausęs skaity
mo ir apsvarstęs naują konsti
tuciją, vienbalsiai ją užgiria ir 
įpareigoja LDS Centro Valdybą 
ir konstitucijos komisiją ją dar 
kartą peržiūrėti, pritaikinti ją 
pagal valstybių įstatymus ir at
spausdinti. Seimas, priėmęs 
naują konstituciją, panaikina 
visus kitus konstitucijinius Sei
mų nutarimus.vietinis nizacijai konstituciją. Konstitu-

P. Juškaitis, LDS ei jos komisijai ir Centro Valdy- 
Pirmininkas kun. J. bai pavedė ją dar kartą peržiū- 

vietinis vikaras A. rėti, seimo priimtas pataisas į- 
traukti ir atspausdinti.

. Jubiliejinio seimo ir jubilieji-' kinimus ir linkėjimus, 
nių leidinių klausimą seimas -------
plačiai svarstė ir priėmė atitin-' 
karną rezoliuciją.

Seimas nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos Garbės Konsului Bos
tone, adv. A. O. Šalnai už svei- 

. Prašy
mą prisidėti auka prie išlaiky
mo Lietuvos Paviljono Pasau
linėje Parodoje nuoširdžiai prii
ma ir prašo visų LDS narių pa
gal išgalės aukoti. LDS organi
zacija ir “Darbininkas” visa
da rėmė ir remia visus mūsų 
tautos gyvuosius reikalus 

Darbininko” straipsniais, atsišaukimais, pra- 
25 metų gyvavimo sukaktį, neš*mais *r tt. 
vienbalsiai nutarė štai ką:

1. Suruošti Jubiliejinį Seimą;
2. Išleisti “Darbininko” padi

dintą jubiliejinį numerį;

REZOLIUCIJOS
LDS 24-tas Seimas, apsvars- 

valgiais tęs kaip geriausiai ir iškilmin-
nėj. Tai jūsų didžiausias 
darbas užjūrio broliai. 
Nors aš, sako, negavau nė 
vieno cento tų aukų, bet 
aš žinau, kad jūsų kiekvie
nas paaukuotas centas y- 
ra milijoną vertas mūsų 
visų Tėvynės Nepriklau
somybei”. Tai gerb. VI. 
Putvinskio žodžiai, kuriais 
Jis ir mane pravirkdė ir 
patsai pradėjo verkti.

Taigi sakau buvo žmo
gus, kurs nepaisė savęs. 
Jis tam tą atidavė, kas ko 
buvo vertas. Tai didelė 
garbė jam už tai turi būti 
ir nuo Amerikiečių išreikš
ta, nors jau Garbingasis 
visa palikęs atsisveikino 
su visais ir nukeliavo į am
žinuosius namus pas visų 
Tėvą ir Dievą.

Pastebėjau Lietu vos 
spaudoje, kad planuojama 
ir norima tame miestelyj 
pastatyti gražų paminklą 
atminčiai gerb. VI. Putvin
skio.

Turėtų ir amerikiečiai 
kiek galėdami kaip nors 
prisidėti prie to paminklo 
pastatymo, nes tai būtų 
gražus darbas už Jo taip 
įvertinamą amerikiečių 
brolių lietuvių sąryšy su 
Lietuvos Nepriklausomy
be.

Aš nuo savęs prašau, kad 
kiekvienas mūsų brolis 
perskaitęs šią žinelę, pa
prašytų Dievo palaimos 
dėl gerb. Vlado Putvinskio, 
kad pasirodytų, kad ir te
nai mes jo nepamirštame 
už jo darbus ir atsidavimą 
dėl Tėvynės ir mūsų visų, 
gerovės. O Dievas ir gi ti
krai mūsų prašymą pri
ims ir palaimins jį.

Ilsėkis, brolau Vladai Dievo 
karalystėj.

Mes tau dėkojam, už tavo 
nuopelnus,

Nors tu atsiskyrei, nuo mūsų 
toli,

Bet tavo darbai, ir tavo žo
džiai liko tarp mūsų.

Mes tave atminsim, ilgai, il
gai,

Kolei Lietuva, gyvuos nepri
klausoma.

Tavo darbai, nebus pamiršti, 
Ir tavo žodžiai, kartojami 
Kartų, kartoms, per visus 

amžius.
Kolei mes visi, pas tave atei

sim.
Tenai, kur Dievas, nuo am

žių prirengia
Ilsėkis mielas, dangaus Tė

vynėj. J. K. Mikas.

Į

i

|

Visi, kas nesijaučia Kris
taus ir Jo Bažnyčios drau
gai, yra jų priešai. Net y- 
ra pats pasakęs: “Kas ne 
su manim, tas prieš ma- 
ne .

Kaip pirma taip ir dabar 
pasauliui išgelbėti yra 
vienas būdas: reikia skelb
ti žmonėms pilną, neap
karpytą katalikybę tol, 
kol visas pasaulis bus per- 
rūgęs katalikybe.

Nereikia mokytis bolše
vizmo ar humanizmo, kad 

kinti žmogaus gyvenimą,' kurį autoritetą ir nori vi- mokėtume žmogui atiduo
ti tai, kas jam priklauso. 
Užteks išmokti katalikiš
kos kalbos. Kada apie 
kiekvieną paprastą žmo
gų pradėsim katalikiškai 
galvoti, tada pradėsim kal
bėti ir katalikiška meilės 
kalba.

Katalikiška meilės kalba 
išspręs neaiškumų ir ras 
išeitį gyvenime.

“Ū.-V.Ž.”

(Šv. Augustinas).
Mūsų laikais žmogaus 

nukrikščionėjimas smar
kiais šuoliais kyla ir [ 
ta. Kokios gi priežastys 
priveda prie šio? Ankš^koji laimė daugiausia pa
ėjau buvo stengiamasi su-' reina nuo vidujinio gyve- 
daryti lyg sistemą, kuri nimo. Žmogus visada yra 
galėtų suprantamai išaiš-' linkęs į maištą prieš bet 

bet viskas buvo veltui. O sur ir visada su savo “aš” 
J pradėti ir baigti.

Šiandien tikybiniai klau
simai nėra taip giliai įsmi
gę į žmonių gyvenimą. A-

kas galėtų duoti tokią sis
temą? Trumpas atsaky
mas — krikščionybė!

Ji harmoningai susideri
na su gyvenimu, remiasi, bejingumas tikybiniuose
geriausiu žmogaus sielos klausimuose rodo proto 
pažinimu, ji duoda atsaky- bankrotą. Taip pat toks 
mą žmogaus gyvenimui. pats abejingumas yra kar- 

Bet nežiūrint viso to, ji tu ir širdies bankrotas, 
turi gana daug priešų. Vie-, Būti abejingu, reiškia tą 
ni jų mėgina teoriškai patį kaip neturėti širdies.

LDS Seimas, išklausęs Centro 
Valdybos ir Veikiančių Komlsi- 

1 jų raportų, reiškia nuoširdžią
3. Svarbesniuosius istorinius padėką už pasiaukojimą darbi- 

raštus atspausdinti atskirame ninku ir katalikiškos spaudos 
leidinyj.

4. Visas darbas sukelti fondą kad tie asmenys ir toliau nenu- 
išleidimui istorinių veikalų ir ilstančiai darbuosis Dievo gar- 
juos išleisti seimas paveda ko- bei ir lietuvių darbininkų gero- 
misijai, kurion įeina šie asme- vei P° LDS vėliava.
nys: kun. J. Petrauskas, red.I --------------
A. F. Kneižys, adm. A. Peldžius, 
kun. J. Vaitiekūnas ir p. D. J. dėką kun. Pr. Juškaičiui, Cam- 
Averka. įbridge lietuvių par. klebonui,

_________ ; LDS 8 kuopai ir bendrai visai 
_ . „ ‘ ■ i už

suteiktas patalpas Seimui, šei
mines pramogas, malonų priė
mimą ir vaišingumą. Taipgi 
Seimo dalyviai nuoširdžiai dė
koja prezidiumui už gražų Sei
mo vedimą.

reikalams: reiškia daug vilčių,

Seimas reiškia nuoširdžią pa-

Seimas pakartoja pereitų Sei- Seimo Rengimo Komisijai 
mų nutarimus Studijų ratelių 
reikalu ir prašo kuopų tokius 
ratelius organizuoti ir įkurti 
prie LDS kuopų jaunųjų darbi
ninkų kuopeles.

LDS Seimas, išklausęs Propa
gandos Komisijos vedėjo kun. 
S. P. Kneižio raporto, džiau
giasi ir dėkoja jam už straips
nius “Darbininke”, kuriuose 
gvildena socialius ir ekonomi-

Pirmadienį, rugsėjo 25 d., i nius darbininkų klausimus, ir 
8:30 vai. ryte. Nekalto Prasi- 'prašo tos komisijos, vadovau- 
dėjimo P. Švč. lietuvių par.!jant kun. S. P. Kneižiui, tęsti 
bažnyčioje įvyko šv. mišios už pradėtąjį darbą, 
mirusius LDS narius.

10 vai. ryte prasidėjo antroji
LDS Seimo sesija. Dalyvauja K. Pakštui 
mažiaus atstovų ir svečių. 1__ ‘
darbo diena, o šiais laikais dar- > Lietuvos 
bininkai turi saugoti darbą.

Plačiai kalbėta apie LDS or
ganizacijos stiprinimą ir augi
nimą. Pageidauta, kad ten kur 
dar nėra LDS kuopų jos įsi
steigtų prieš Jubiliejinį Seimą. 
Kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
turėtų būti lietuvių katalikų 
būreliai.

Seimo vedėjas p. D. J. Aver
ka, padėkojęs Seimo dalyviams 
už gilų susirūpinimą LDS orga
nizacijos reikalais, pakvietė 
kun. P. Juškaitį sukalbėti mal
dą. Tuo ir skelbia Seimą už
baigtu.

Seimo dalyviai nesiskubina iš 
kytis ateityje. Seimas prašo svetainės, bet viens kitą nuošir- 
Gerb. Profesoriaus gyvu žodžiu džiai sveikina ir linki, kad ko- 
lankant lietuvių kolonijas ir lonijose lietuvių katalikų veiki- 
straipsniais “Darbininke” skie- mas būtų gyvesnis ir našesnis.

Seimas dėkoja gerb. Prof. Dr. 
už labai turiningą 

nes j kalbą, kuri nušvietė dabartinę 
ir bendrai Europos 

Į būklę ir nurodė gaires, kurių
Kun. J. Švagždys. kviečiamas Amerikos lietuviai privalo lai- į 

vedėjo pagelbininko p. J. Ver- 
siacko, atkalba maldą.

Seimą sveikina kun. dr. Ma
tulaitis, MIC. Londono lietuvių 
katalikų darbininkų vardu; p. 
M. Norkūnas. L. Vyčių organi
zacijos įkūrėjas: kun. P. Jurai- 
tis, Atholio lietuvių par. klebo
nas ; kun. P. Vaitiekūnas iš Lie
tuvos — Jonavos par. klebonas 
ir to miestelio burmistras: kun. 
J. Vaitiekūnas, Providence lie
tuvių par. klebonas: kun. J. J. 
Jakaitis. MIC., buvęs Tėvų Ma- Į. . .
rijonų Provincijolas: kun. J. ir iki rugsėjo m. 15 dienos 
Bakanas, Aušros Vartų (Wor- išlaikė Lietuvos Paviljoną 
cester, Mass.) par. vikaras: p. savo lėšomis. Tačiau, Eu- 
muzikas Juozas Žemaitis, Šv. ropos karas privertė Lie- 
Kazimiero par. (Worcester, tuvą taip sukaupti visas 
Mass.) vargonininkas ir Chorų savo jėgas ir lėšas, kad to- 
Sąjungos pirmininkas: muzikas 
Jurgis Stačiokas, Atholio lietu
vių par. vargininkas ir kiti.

Seimą sveikina laiškais ir te
legramomis šie: Lietuvos Gar
bės Konsulas Bostone adv. A. 
O. šalna: p. J. K. čapas iš Ro- 
chester, N. Y.; p. Pr. Razva- 
dauskas, Lietuvos Vyčių N. A. 
Apskričio pirmininkas: komp. 

I A. Aleksis, Waterbury lietuvių 
par. vargonininkas.

Centro 
vienbalsiai priimti. 1 
raporto, kurį išdavė p. A. Pel-Žodynai • Dictionaries

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS, A. Herlito, 399 pus
lapių, popieriniais apdarais — 
$2.25, gerais audeklo apdarais 
$3.00. Dabartiniu laiku šis žo
dynas skaitomas geriausiu.

TARPTAUTINIŲ ŽODŽIŲ 
ŽODYNAS, surengė K. Boruta 
— Pr. Čepėnas, A. Sirutytė —

i

AUKOS P. P. LIETUVOS 
PAVILJONUI IŠLAIKYTI

(Lietuvos Generalinio 
Konsulato Pranešimas)

Lietuva pastatė, įrengė

limesni jų siuntimą Pavil
jonui išlaikyti teko sus
tabdyti. Todėl, nuo š. m. 
rugsėjo mėn. 15 dienos, 
buvo nusistatyta Paviljo
ną uždaryti.

Sužinoję apie tai, atskiri 
asmenys ir organizacijos 
siunčia Lietuvos Generali
niam Konsulotui New 

i Yorke aukų tolimesniam
Valdybos raportai; Paviljono išlaikymui. Iš to 

Iš finansų galima daryti išvadą, kad
Amerikos lietuviai pagei
dauja, kad Paviljonas ir 
toliau liktų atidarytas iki 
Pasaulinės Parodos užsi
darymo, t. y. iki š. m. spa
lių mėn. 30 dienos ir kad 
jie yra pasiryžę surinkti

Čepėnienė. Jis turi 1064 pusla- 
i pius. Popieriniais viršeliais kai- 
jna $3.00: gerais audeklo apda-
Įrais — $3.75.

Užsakymus su money orderiu
siųskite:
“Darbininkas”, 366 W. Broad-įtam tikslui reikiamų lėšų, 

way, So. Boston, Mass. | kurių, po to kai ir Pasau-

linės Parodos vadovybė 
padarė stambių lengvatų, 
reiktų apie vieną tūkstan
tį dolerių su viršum.

Atsižvelgiant į tai, Pavil
jonas liks atidarytas ir to
liau, manant, kad Ameri
kos lietuviai yra suintere
suoti išlaikyti Paviljoną, 
kuris, kaip ir pati Lietuvos 
Diena, pasitarnavo ne tik 
Lietuvos Valstybės, bet ir 
Amerikos lietuvių garbei.

Aukas galima siųsti šiuo 
adresu: Consulate Gene- 
ral of Lithuania, 16 West 
75 Street, New York, N. Y.

Žemiau skelbiamos iki 
šiam laikui gautos aukos:

Dr. J. Waluk, Brooklyn, 
New York — $15.00: J. At- 
kočaitis — $1.00: Juozas 
Šiugžda, Stamford, Conn. 
— $5.00: Ansonia. Conn., 
lietuvių kolonija (per J. 
Žilevičių 
ką) — 
Romos 
nijimas, 
York — 
$221.00.

ir S. Bujanaus- 
$50.00: Lietuvių 

Katalikų Susivie-
Brooklyn, New 

$50.00. Viso aukų
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Iš Lietuvių Dienos Pasaulinėje Parodoje
LATVIJOS KONSULO KALBA

Remarks of A. Dinbergs. 
Acting Consul of Latvia u- 
pon the occasion of Lithua- 
nia Day at the New York 
World's Fair on September 
10. 1939.

ispiritual. Here, Lithuania 
can present us not only its 
best created in the latter 
period, būt also its natio- 
nal spirit and cultural pro- 
gress of centuries ago.

I have no doubt that this 
special day, Lithuania Day 
at the World’s Fair will
convince all present as'of our friendly neighbou 
well as the VVorld of To- ring nation — Lithuania.

at the 
and to

It is indeed a pleasure 
and honor for me to attend 
this great assembly — 
Lithuania Day 
IVorld’s Fair —
greet you in the name of 
the Latvian Government 
and myself.

I wish to assure you that 
the whole Latvian nation 
shares with the greatest of 
interest and sincerity, the 
achievements of the Lith- 
uanian people 
rent branches 
the political, 
and cultural.

in the diffe- 
— that is, 
economical

outstanding 
as you see.

keletą nuotraukų. Tuo laiku pi
lyje Pavasarininkai turėjo ge
gužinę - pikniką, kuriuos atsto
vas rado bežaidžiančius ir šo
kančius tautiškus šokius. Ats
tovui labai patiko šokiai, jis tu
rėjo filminį foto aparatą ir ke
lis kartus nusifilmavo, paskui 
visi užėjo į pilį, į turistų namą, 
nes kitu automobiliu sykiu va
žiavo Dr. Devenis ir p. J. Vilei
šis su žmona. Išgėrus kavos ir 
alaus, pasirašius į svečių kny
gą, visi sėdo į automobilius, 
pervažiavo ilgu tiltu skersai e- 
žerą. apžiūrėjo gražias ežero ir 
pilies pakrantes ir grįžo į Biju
tiškį. Atstovas atsisveikino su 
klebonu ir pasižadėjo sekančia
me sekmadienyje vėl atsilanky
ti į Eijutiškį. Taigi rugpiūčio 
20 dieną Bijutiškyje yra istori
nė diena, nes jį aplankė garbin
gos šalies. Amerikos atstovas ir 
bažnyčioje buvo kalbėta anglų' 
kalba. Bijutiškictis. \

tą ir pirmoje bažnyčioje Lietu
voje. t. y. Bijutišky išgirdęs 

' Dievo žodį savo gimtąja kalba- 
:angliškai. Po to atstovas sakė: 

morrow, that the achieve- Į “Aplankiau bažnyčią, dabar no- 
ments of Lithuania and its,rėčiau ir kleboniją aplankyti ir 
spirit is the World of To-: klebonui vizitą padaryti”. Kle- 
morrotv in which we all (bonas su dideliu malonumu už- 
believe and to which we ' prašė netik jį, bet ir visus sykiu 
aspire in spite of the dark brangius ir retus svečius su 

viešniomis. Einant į kleboniją, 
atstovas ėjo su klebonu ir pra
dėjo įdomautis ir klausinėti, 
kuriuose miestuose Amerikoje 
gyvenęs. Klebonas atsakė, kad 

į po trumpesnį laiką gyvenęs į- 
! vairiuose miestuose ir apvažia- 
i vęs nemažai kolonijų, bet il- 
' giausia gyvenęs Sioux City, Io- 
I wa. Kaip tik klebonas ištarė 
Sioux City, atstovas O. J. C.

| Norem griebėsi klebonui už ran-; 
kos ir net pašoko iš džiaugsmo I 
ir pradėjo šaukti ponią Čemec- 

j kienę: “Kokis stebuklas ir di- 
: džiausiąs surprise. kad atradau 
Isavo žmogų iš to miesto, kuria
me gimiau ir augau, aš dabar 
jaučiuos, kad su klebonu esame 
kaip artimiausi giminės”.

Suėjus svečiams į kleboniją, 
kurie buvo: Amerikos atstovas, 
buvusieji Lietuvos atstovai pp. 
Černeckis su žmona ir vaikais. 
J. Vileišis su žmona ir Dr. De- 

I venis su žmona, kuris irgi ame
rikietis. baigęs medicinos mok
slą Yale Universitete ir dakta
ravęs Waterbury. Conn. 10 me
tų. klebonas svečius pavaišino

clouds hovering over Eu- 
rope now.

I extend to you my most 
cordial felicitations and 
tion between our nations. 
best wishes to the future

priešpiečiais. Laike vaišių ats- 
į * * * «

tovas su klebonu daugiausia į- 
domavosi ir kalbėjosi apie Si- 
oux City. Atstovas, džiaugda
mas tokiu supuolimu, klebonui 
įteikė stambią auką ir dar pa
sakė, jei klebonui bus reikalin
ga kokios paramos, atvyk pas 
mane į Kauną, aš jums padėsiu 
ir sakė, kada tik būsi Kaune, 
pirmiausia pas manę užeik ir 
būsi mano svečias. Po užkan
džių, visi padėkoję klebonui už 
vaišes, atsisveikino, o Amerikos 
atstovas
kleboną pas 
tums.

Klebonas, 
dvarį. rado
ir p. Černeckį su siinumis žai- 

į džiant ripką, lietuvišką golf.
Tada pertraukė žaidimą ir visi 

j ėjo pietauti, laike kurių atsto- 
1 vas pavaišino svečius skaniu 
Californijos vynu. Po pietų A- 
merikos atstovas savo automo
biliu kleboną ir pp. Černeckių 
šeimą, pavežiojo po apylinkę. 
Nuvažiavę į Dubingius, istori
nę ir kurortinę vietą, apžiūrėjo 
Radvilų pilies griuvėsius ir ki
tas gražesnes vietas, nutraukė

NUSIŠOVĖ DVARININ 
KAS KLAIPĖDOS 

KRAŠTE

Naktį į rug-

Žinios Iš Lietuvos
Bijutiškis

AMERIKOS ATSTOVAS 
BIJUTIŠKY

po mišparų užprašė 
save atvykti pie-

nuvykęs į Didžia- 
Amerikos atstovą

Klaipėda
piūčio 27 d. Klaipėdoje nu- 

I sišovė stambiausias vokie- 
tis dvarininkas Klaipėdos 
krašte, turėjęs 3,000 ha 

i Šereitlaukių dvarą, tai bu
vo žymus vokiečių veikė
jas ir seimelio pirminin
kas, buvęs baustas neu- 
manininkų byloje. Jo dva- 

i rui nesenai buvo paskirtas 
I komisaras, dabar dvare 
būsią kolonizuojami atga
benti iš reicho kolonistai.

One of the 
achievements, 
is the Lithuanian Pavillion 
at the IVorld’s Fair, in 
which Lithuania can be 
proud to show the great 
progress attained in its e- 
conomical field during the 
comparatively short timeį 
of its independence. from 
the end of the lašt IVorld 
War to the present time.

Today. we witness some 
of the Lithuanian achieve
ments in its other bran-į 
ches — the cultural and;
—

i
i

BOSTON. MASS.

‘l
CENTRAL SPA Į>

481 Broadway !'
South Boston, Mass. Įi

Tel. Šou 2149 ’ ![

Didžiadvaryje, Dr. Devenio 
dvare, jau antras mėnuo leidžia 
vasaros atostogas buvusis Lie
tuvos pasiuntinio Amerikoje p. 
Čarneckio šeima, š. m. rugpiū
čio 19 d. į Didžiarvarį atvyko 
atostogų ir Amerikos pasiunti- 
nvs Lietuvai Owen J. C. Norem.

*
Sekmadieny, rugpiūčio 29 d.. 

Amerikos atstovas su pp. Čar- 
neckių šeima, taip pat Dr. De- 

; venis su žmona ir buvęs pirmas 
' Lietuvos pasiuntinys Ameriko
je p. J. Vileišis su žmona. Dr. 

, Devenio uošvis, visi dviem au
tomobiliais iš Didžiadvario at
važiavo į pamaldas į Bijutiškį, 
kuris yra tik pora kilometrų 
nuo Didžiadvario. Laike pamal
dų Amerikos atstovas O. J. C. 
Norem ir buvusieji Lietuvos at
stovai pp. J. Vileišis ir p. Čer
neckis sėdėjo presbiterijoje. 
Laike sumos, po Evangelijos. 

I kun. kleb. J. Zabulionis, pagerb
damas Amerikos atstovą pers-( 
kaitė Evangeliją angliškai ir

-X I

s
i

! po lietuviško pamokslo pasakė 
‘ir angliškai, reikšdamas atsto
vui dėkingumą ir džiaugsmą, 
kad toje šalyje, Amerikoje, iš 
kurios yra atstovas, ir klebonas 
turėjo laimės gyventi net 20 
metų.

Tuojaus po sumos iki klebo
nas nusirenge. šventoriuje prie 
zakristijos durų jau laukė Kle
bono Amerikos atstovas ir bu
vusieji Lietuvos ministrai su 
žmonomis. Klebonui išėjus iš 
bažnyčios, pirmiausia Ameri
kos atstovas pasveikino klebo
ną. pasisakydamas savo pa
vardę ir padėkojo už pagerbi
mą. sakydamas, kad pirmą kar

Kaunas — Lietuvoje yra 
įregistruota 3,223 nebyliai 
(iš 1000 
nebyliai) 
(iš 1000 
akli).

gyventoji 1—2 
ir 3129 aklieji 

gyventojų 1—2

Klaipėda — Klaipėdos 
krašte pradėti kolonizuoti 
nacionalsocialistų parti
jos ištikimieji, atsiųsti iš 
Vokietijos gilumo. Kiek
vienas kolonistas turi Įmo
kėti tik 300 markių pini
gais ir gauna nedidelį ūke
lį su trobesiais ir invento
rium. Kolonistai parinkti 
iš pačių patikimiausių par
tijos veikėjų.

Perkins Sauare Supply Co.
Plumbing. Heatir.g Supplies. Hardvrare and Paints

Tel. Šou 4646—4647 480 W. Broadway South Boston. Mass. z X

Bay View Distributing Co,
■ Money back guarantee with every purchase"

Tel. ŠOU 9534 Free. Prompt Delivery

106-A Dorchester Street So. Boston. Mass.

Charles J. Kay
Plumbing and Heatmg Contractor and Jobber. 

0:1 Burners and Furnace Repairing

322 Dorchester St. South Boston, Mass. Tel. Šou 0346

vo alga. Valio Vitai! Kad

a—* ***
'š'

LtT YOUR EYES 
AND EARS DECIDE!

Other G-E Radios
F rom $9.95 to $225.00

EASY TERMS
IIBERAL ALLOWANCE

MODEL H-n
Just Plug-m. Built- 
m Beam - a - scope 
Elimmates Ground 
and Aerial Tele- 
vision Audio and 
Phonograph Key. 
Nine Feathertouch 
Tur.ing Keys 
Visua!ux Dial. 3 
Band Foreign-Do- 
cnestic Reception. 
Scvea G-F Tubes.

ONLY

$54.95

bus
Keturias- 
atlaidai.

MODEL H-520 

Portable, Just Plug* 
in, Built-in Beam- 
a-scope. Eliminates 
Ground and Aerial 
Four Feathertouch 
TuningKeys. 5 G-E 
Tubes Drum-tvpe 
Dial. AC-DC Op
eration. Attractive 
Broun Plastic Cab- 
inet Ivory and 
Colored Finisbes 
Also available, *

ONLY

$18.95

G-l KECORO MATE*
A tūnplc connection converti your <Mkll \j 
present straight AC radio into a ONLY 
Phonograph Combi nation. Self-start- 
ing Electric Motor. Plays 10 or 12- _ _
iach records. Votume Contral. Mod- VU UI. 
«rt> Streamlined Plastic Design. ^7. f v

at-
Iš

yra

Kas vakaras atsi- 
kunigai klausys iš- 

visų Detroito lietu-

Detroite darbai eina gerai ir Spalių mėnuo yra Rožančiaus 
daugiaus mėnuo. Per tą mėnesį duodama 

ypatinga garbė Kristaus Moti
nai. Verta kiekvienam katali
kui per tą mėnesį atkalbėti kas
dien dalį rožančiaus. Kas yra 
Rožančiaus draugijoje, tam y- 
ra pareiga, nes jis turi kasdien 
atkalbėti dalį rožančiaus. Šioj 
parapijoj yra Gyvo Rožančiaus 
Draugija. Nors mažai narių, bet 
klebonas duos progą atkalbėti 
rožančių. Kasdien per spalių 

prieš mišias

visos dirbtuvės ima 
darbininkų, bet Mayoras yra pa
prašęs 30 didesnių dirbtuvių, 
kad nepriimtų į darbą ateivių iš 
kitų miestų kol Detroito visi 
darbininkai nebus pristatyti 
prie darbo. Dirbtuvės sutiko, ir 
dabar grąžina į darbą tokius, 
kurie tose dirbtuvėse yra nedir
bę virš dešimts metų. Tas ypa
tingai yra Fordo dirbtuvėj, to
dėl tuo tarpu yra blogas laikas
kreiptis į Detroitą darbo. Tik mėnesį klebonas 
tie gali gauti darbą iš kitur at- ves atkalbėjimą rožančiaus. Ka- 
važiavę. kurie turi dirbtuvėje da pasitaikytų, kad klebono ne
gerų rekomenduoto jų. būtų, tai narės pačios turi

! ________ kalbėti rožančių bažnyčioj,
atkalbėjimo rožančiaus

Vytautas Pongonis, kuris de- daug malonių.
šimts metų tarnavo prie mišių 

' Šv. Petro par. bažnyčioj, ir ku
ris dabar yra laivininkas, atsi
lankė kelioms savaitėms pas sa
vo tėvus. Lafayette St. Nors 

[ jau yra subrendęs vyras, ir lan- 
■ kosi visose pasaulio šalyse, bet 
I savo tėvų neužmiršta ir juos ne
tik aplanko, bet ir paremia sa- 

ir
i daugiau būtų tokių jaunikaičių.
f

i 
i 
i 
i

Spalių 1. 2 ir 3 dienomis 
Šv. Petro bažnyčioj 
dešimties Valandų 
Sekmadienį per vėlybas mišias
prasidės atlaidai. Prie mišių 
bus klebonas, vikaras ir kun. 
Pokrifka. Vakare sakys pamok
slą kun. Ivanauskas, iš Akron, 
Ohio. Pirmadienio vakare, pa
mokslą sakys kun. Kučas, iš 
Saginaw. Mich. Antradienio va
kare sakys pamokslą kun. iš 
Clevelando. 
lankantieji

G-E TABLE
Dynamic Speaker 5 GE Tubes ONLY
Drum-tvpe Dial Standard and Pohce
Band Attached Antenna AC-DC — - - --------
Operation Attractive Brown F
Cabinet Ivory and Colored Finisbes - ---------_
Also Ątailabie

M 4 M m* <Sš $13.95
*

MODEL H-634
Just Plug-in. Buik-in Bcam-a-scope 
Eliminates Ground and Aerial. Tek- 
vision Audio and Phonograph Key. O |\| L Y 
Seven Feathertoueh Tuning Kev$.
Vizualus Dial 3-Band Foreign-Do- ______
mestic Reception 
AC-DC Operation Tu““ $44.95

RADIOS
Priced At Sensational 

New Low Levels!

yXXXX-.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX< 

z Oriental Tea Co.
Z Qua!ity Tea and Coffee

Z 57 Court Sfeet Boston. Mass.
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

♦»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!CXXXXS

l

i
Į

Boston Textile Mending Co.
• The original Textile House” Established 1910 

Bring vour moth holes and cigar bums to us. 
Expert eloth and garment menders

MISS C. L. MORSE

Tel. ŠOU 0358

Praeitą trečiadienį atsitiko
i nelaimė Pranui Apolskui. sūnui 
Juozo Apolsko iš Lare gatvės. 
Jis važiavo iš namų su automo- pažinčių, 
biliu ir vos keletą žingsnių pa- Frašome 
važiavo, kitas automobilis pasi- atsilankyti į atlaidus ir pra- 
rodė staiga skersai jo kelio. A- sVti Dievo, kad Jis suteiktų sa
mus matydamas, kad jam bus vo malonę mūsų brangiai Lie- 
blogai, smarkiai pasuko ratą,!tuva*- Matėm kaip žuvo Lenki- 
kad automobilis pradėjo virsti. Sali žūti ir Lietuva, nes Lie- 
Tuo tarpu, Apolskutis. negalė-ituva dabar ~vra tarP dvieJų 
damas sustoti, anam pataikė į i T

j šoną ir tas apsivertė. Niekas ne- 
I buvo sužeistas, bet vistiek nori.

■ kad Apolskutis užmokėtų nuo- 
j stolius, nors ir ne jo kaltė. Mat 
; kaip lengva kartais nekaltam 
į nukentėti.

GENERAL ELECTRK

®RADI0

12 West Street, Boston, Mass. Room 704

z The Mack Shops

i
M. H. McCarron. Prop. 

Mar.ufacturers an<i repairers of Draperies & Bedding. Linoleumą. 
Slip Covers to order.

43 Charles st. Sosto". Mass. Tel. Laf. 1484
XXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:

Independent Taxi Operators Asso.
> Direct phone to all Districts Means rapid scrvice everyvhcre. 

Boston minimum taxi rate. Beware of imitation colors.

13 Troy Street Boston, Mass. Tel. Han. 8700 Z

Šios parapijos klebonas atsi
lankė praeitą sekmadienį j Da- 
vison, Mich. ir skaitė paskaitą 
Davison High School, dėl išlei
dimo kun. Mayotte iš jo parapi
jos į Flint. Mich. Mat kun. Ma
yotte yra netik kun. Masevi 
čiaus geras artimas, bet jis daž
nai yra patarnavęs šv. Petro pa
rapijai. Visas jaunimas jį gerai 
pažįsta, nes dėl jų dažnai šioj 
parapijoj kalbėjo. Kasmet pri
būdavo atlaiduose, bet šįmet 
negalės.

j: lingu ir neprietelingų kaimynų. A 
1 Prašykim Dievo, kad mūsų Tė- «?♦ 
jvynę galėtų išlaikyti. Kardu ne- 
galima, bet per Dievo malonę «♦ 
viskas galima. Šv. Petro para- «£► 
pija ir jos žmonės nepaiso išlai- 
dų dėl išprašymo Dievo malo- 
nių mūsų brangiai Lietuvai. Vi- 
sos maldos dabartinių atlaidų *** 
metu yra dėl išprašymo Dievo 
malonių dėl mūsų brangios Lie
tuvos.

Tt
X

Šv. Petro draugijų sujungtas 
piknikas labai gerai pavyko. 
Nors iš ryto buvo debesiuota ir 
pradėjo lynoti, bet klebonas 
tvirtino, kad nelis, ir taip atsi
tiko. Žmonių atsilankė gana 
daug ir draugijoms liko po ke
letą dolerių. Linkime visoms 
katalikiškoms draugijoms tokio 
pat pasisekimo.

ĮSIGYKITE General Electric Radio
General Electric Radio yra skaitomi vieni geriausių. Jų tonas yra la

bai švelnus ir malonus. Modelis H—500 kainuoja tik $13.95. Jis turi Dyna- 
mic Speaker, 5 G-E tūbas. Drum-type dial. Galima girdėti visoki progra
mai ir policijos šaukimai. Kabinetas yra labai gražus Ivory spalvos.

Modelis H—634 reikia tik prijungti prie elektros srovės ir gausi pui
kiausią muziką. Jis turi viduj ground ir aerial. Jame yra Television Au- 
dio ir Phonograph Key. Jo kaina tik $44.95.

G-E Record Player yra vienas geriausių. Tik prijunk jį prie AC ra
dio ir pasidarys puikiausias Phonograph. Jis pats starduoiasi. Elektriki- 
nis motoras. Galima groti 10 ar 12 colių rekordus. Turi voiume kontrolį. 
Kaina tik $9.95.

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

Samuel Kaufman, Prez- ir Kasininkas
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS
Enciklika Apie Krikščionišką

Moterystę
13. Tikroji Lygybe

Bet šią teisių lygybę, kuri yra taip perdėta, ir ku
rią taip labai aukština, reikia pripažinti tuose daly
kuose, kurie pritinka žmogaus asmeniui ir vertybei, 
tuose dalykuose, kurie išplaukia iš santuokos sutar
ties ir kurie santuokoje implikuoti; tuose dalykuose 
abu susituokusieji tikrai turi tas pačias teises ir tas 
pačias pareigas; kituose dalykuose tam tikra nelygy
bė ir tam tikras saikas yra reikalingi; jų reikalauja 
naminės draugės gerovė bei prievolės ir tvarkos vie
ningumas bei pastovumas.

Tačiau, kadangi ištekėjusios moters socialinės ir 
ekonominės sąlygos turi tam tikru būdu pasikeisti, dėl 
permainos, kuri yra įvykusi žmonių santykių formoje 
ir papročiuose, viešajai valdžiai pridera pritaikyti mo
ters civilines teises prie mūsų laikų reikalavimų, atsi
žvelgiant į tai, ko reikalauja skirtingasis lyties būdas, 
papročių padorumas, bendra šeimos gerovė, kad tik 
esminė naminės draugės tvarka būtų išsaugota, kuri 
buvo žmonių, valdžios, būtent, dieviškos valdžios ir iš
minties ir kurios nei valstybės įstatymai, nei atskirų 
žmonių gera valia negali pakeisti.

Bet naujausi santuokos priešai dar toliau nužen
gia: tikrą ir tvirtą meilę, santuokinės laimės ir malo
naus bendravimo pagrindą, jie pakeičia tam tikru ak
lu būdu atitikimu ir tam tikrų širdžių sutikimu, kurį 
jie vadina užuojauta; kada ji pasibaigia, jie moko, ir 
ryšys atsipalaidoja, kuriuo vien tik širdys yra suriš
tos, ir visai išsiriša. Bet ar tai ne iš tikrųjų statyti na
mą ant smėlio? Kaip tik jis atsidurs nelaimių bango
se, sako mūsų Viešpats, jis bus tuojau išjudintas ir su
grius: “Lijo lietus, upės patvino, pūtė vėjai ir puolė 
ant tų namų, ir jie sugriuvo, o jų griuvimas buvo dide
lis”.

Bet priešingai, namas, kuris yra pastatytas ant 
uolos, būtent, ant meilės tarp susituokusių, ir patvir
tintas apgalvotos ir nuolatinės širdžių sąjungos, ne
bus pajudintas jokios nelaimės ir juo labiau nebus 
sugriautas.

turi būti 
toleruojami, bet įstatymų tikrinami, iš ko pa- 
išeina, kad netekusi viso savo šventumo, san- 
bus sulyginta su nešventais ir civiliniais daly-

Moterystes Pažeminimas
Mes esame, Šlovingi Broliai, tik ką apgynę pir

mąsias dvi krikščioniškos moterystės gėrybes, kurias 
dabartiniai draugijos priešai stengiasi sugriauti. Bet, 
kadangi trečioji jos gėrybė, sakramentas, yra kur kas 
svarbesnė, visai nenuostabu, kad matome tuos pačius 
žmones, ypač puolant, su dar didesniu įniršimu, jos 
pranašumą. Ir, visų pirmą, jie vaizduoja moterystę 
kaip visiškai nešventą ir grynai civilinį dalyką, kuris 
jokiu būdu negali būti pavestas religinei bendruome
nei, Kristaus Bažnyčiai, bet vien tik civilinei draugi
jai; jie priduria, kad santuokinė sutartis turi būti iš
laisvinta nuo bet kokio neišardomo ryšio, kad todėl 
susituokusių persiskyrimai, arba divorsai, 
ne tik 
galiau 
tuoka 
kais.

Jie čia labiausiai teigia šį dalyką: kad pats civili
nis aktas turi būti laikomas tikra santuokine sandora 
(ką jie vadina civilinės jungtuvės); religinis aktas y- 
ra tik priedas prie civilinių jungtuvių, nuolaidos didu
mas, kurį esą galima padaryti per daug prietaringiems 
žmonėms. Paskui jie nori, kad katalikai, be jokio 
draudimo, galėtų jungtis su nekatalikais, neatsižvelg
dami į religiją ir neprašydami bažnytinės vyresnybės 
leidimo. Antras punktas, kuris seka iš šio, yra teisinti 
persiskyrimus ir girti bei gyvendinti civilinius įstaty
mus, kurie pritaria ryšio nutraukimą.

Tą, kas liečia kiekvienos santuokos religinį būdą 
ir ypač krikščioniškos moterystės ir sakramento bū
dą, Leono XIII enciklika, kurią esame dažnai minėję ir 
kurią jau esame įsakmiai padarę savo, yra plačiau pa
lietusi ir rimtai motyvavusi; todėl Mes siunčiame prie 
jos ir dabar iš jos paimame tik kelius davinius.

• v
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AMERIKOS NEGRAS (1579-1639)
( (Tęsinys)

Sulaukęs penkiolikos 
metų amžiaus, Martynas 
pasijuto šaukiamas į auk
štesnį gyvenimą. Jisai nu
tarė stoti į vienuolyną pas’ 
Tėvus Diminikonus. Taigi, 
nuėjęs į Šventojo Rožan-: 
čiaus vienuolyną, prašė, 
kad jį priimtų nors kaipo 
tretininką — pagelbinin- 
ką, nes Martynas save lai
kė nevertu stoti į pirmą 
ordiną, tapti broliu - vie
nuoliu. Jisai prašėsi že
miausios vietos visame 
vienuolyne. Martyno nuže
mintas būdas taip Tėve
liams patiko, kad jį tuo
jau priėmė. Neapsakomas 
džiaugsmas apėmė Marty
ną, nes dabar išsipildė jo 
didžiausias troškimas: jis 
buvo vienuolyne. Per de
vynerius metus jisai atli
kinėjo savo pareigas taip 
sumaniai, uoliai ir nuže
mintai, kad Tėveliai, pas
tebėję jo tvirtą pašauki
mą ir šventumą, įsakė jam 
stoti į Pirmą Ordiną, tapti 
Broliu. Įstojęs į Pirmą Or
diną, Martynas greitai pa
sidarė pavyzdingiausias 
vienuolis: jo darbštumas 
buvo nenuilstantis; jo 
klusnumas ir nusižemini
mas nuoširdus; jo prisima- 
rinimai buvo nepaprasti, 
o jo Dievo ir artymo mei
lei nesimatė rybų.

Nuo to laiko, kai Marty
nas tapo vienuoliu, jo a- 
paštalavimas Peru vi jos
vargšų tarpe vis didėjo ir 
didėjo. Jo širdyje degė ne
numalšinama meilė ir už
uojauta visai žmonijai. Ji
sai negalėjo atsisakyti pa
gelbėti nelaimingiems. Vi
sokiais būdai jis rūpinosi 
vargšais, juos gydė, rami
no, maitino ir apdengė. Tė
veliai dominikonai visiškai 
juomi pasitikėdavo ir jo a- 
paštalavimui davė pilną 
laisvę. Kasdien prie vie
nuolyno vartų jisai paval
gydindavo apie du šimtus 
alkstančiųjų; kas savaitę 
iš turtingesnių miesto gy
ventojų jisai išprašydavo 
apie du tūkstančius dole
rių, kuriuos sunaudodavo 
pirkdamas neturtingiems 
vaistų, drabužių ir kitų 
reikmenų. Jo meilė ir duo- 
snumas visus apėmė: indi- 
jonus, negrus, 
apleistuosius, 
mirštančius,
kalinius, kareivius. Kam 
tiktai vargas spaudė, tam 
brolis Martynas skubėjo 
pagelbėti. Eidavo į skur- 
dingiausias lūšneles, pa
tarnauti ten apleistiesiems 
ligoniams. Nekartą to
kiems ligoniams stebuk
lus nuveikė. Jo pastango
mis ir rūpesčiais buvo pa
statytas Švento Kryžiaus 
Našlaitynas. Kur tiktai 
Martynas ėjo, ten nešė su
raminimą ir paguodą. Ne
veltui visa Lima jį prami
nė “Neturtingųjų Tėvu”.

Martyno uolumas ir kar
štai deganti meilė yra tvir
tas paraginimas mums nu
sikratyti mūsų laikų savi
meilės dvasios. Iš tiesų, 
reikia stebėtis šio nusiže
minusio broliuko nepapra-

stu veiklumu. Gyvenda-į pridavė tie keliautojai, kū
mas aštraus prisimarini- rie matė brolį Martyną 
mo ir maldos gyvenimą, ji- tuose kraštuose, arba ku- 
sai rado ir laiko ir jėgų, riuos jisai aplankė. Iš ki- į 
patsai vienas, atlikti rodos 
nenuveikiamus darbus. 
Reikalui esant, Dievas pa
dėdavo broliui Martynui, 
sutrumpindamas ilgas ke
lionės, taip, kad Martynas 
greitu laiku galėjo tolimas 
keliones atlikti. Tuo ste- 
būklingu būdu Martynas 
aplankydavo nelaisvius A- 
frikoje ir apleistuosius li
gonius Meksikoje ir toli
moje Kinijoje ir Japonijo
je. Šias žinias po priesaika

tos pusės, vienuoliai, Tė
vai Domininkonai, kurie 
su broliu Martynu kasdien 
susitikdavo, tvirtino, kad 
brolis Martynas niekados 
nebuvo apleidęs Pietinės 
Amerikos krantus. Šie į- 
vykiai, tikrai stebuklingi, 
parodo, kaip nuostabiai 
Dievas atsilygindavo savo 
pasižeminusiam tarnui už 
jo karštą meilę ir uolumą 
Jo mažutėlių tarnystėje.

(Bus daugiau)
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Russian Bear

Tel. ČIR 8017

11 Newbury Street, Boston, Mass.

%3sX%XX%%%%WXVXXXXXWXXXXSX%XXVXXXXXXXXX

Pepinsula Family Laundry, Ine.
Popular Service and Very Reasonable Prices

Andrew Square South Boston, Mass. Tel. Šou 0407-0408

Luncheons. Teas. Dinners The only authentic Russian t
Restaurant in Boston

Madame Natalie B. Mamedora, Proprietor

ispanus; 
ligonius, 

belaisvius,

Moterystės Šventumas
ypač jei išstudijuojami se- 

jei atsiklausiama nuo-
Viena proto šviesa 

noviški istorijos dokumentai, 
latinės žmonių sąžinės, jei apsvarstomi tautų papro
čiai ir institucijos — pakankamai nustato, kad pačio
je natūralioje moterystėje yra kažkas švento ir reli
ginio, ne atsitiktinio, bet įgimto; ne gauto iš žmonių, 
bet pačios gamtos įdėto, nes ta moterystė turi Dievą 
Kūrėju ir nuo pat pradžios buvo kaip Dievo žodžio Į- 
kūnimo atvaizdas.

t

Klausimai Apsvarstymui
1. Kaip šiandieną pasaulis žiūri į moterystės sakra

mentą ?
2. Kaip suprasti tikrąją lygybę?
3. Ką reiškia civilinės jungtuvės? Ką Bažnyčia apie

jas sako?

Siela — didžiųjų bran
genybių kasykla; mokėk 
ją iškasti — suprasti sie
los didenybę.

Puritan Cake Čo., Ine.
1166 — 1168 Cambridge St. Tel. TROwbridge 3900

Cambridge, Mass.
z

Ameen Maloley 6
Office: Dev. 8078 Residence: Gen. 2717

Coal, Wood, Coke, Soft Coal g
Office: 256 Shawmut Avė, Boston, Mass.

Residence: 35 Lithgovv St., Dorchester, Mass.
%vxvxv<«vvxv%kv%%%%xxvvx.xxxx.x.xxv

Compliments of

GeBOTTS CAKE

19 Brooks Street

The Cream Fried Cake Co.

Brighton, Mass.

I 
i 
ĮI
* 
f

Compliments of

Thatcher Farm Dairy
Milk From Our Own Herd

Blu 1291Blu 8239

Olympia Flower Store
“Say It With Flovers"

1747 Washington Street Boston, Mass. Tel. COMmonwealth 7770

Compliments of /

E. F. DeeringCo., Ine.
22—24 Faneuil Hali Market Boston, Mass. į

„......... .. . . 8

I
 Compliments of Įi

SAM’S ]j

Prescription Pharmacy Į,
81-a L Street So. Boston, Mass.

Tel. Šou 9522 ?

SULLIVAN, Ine.

295 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Telephone ŠOU 9772

I

Turner Centre Milk
X3S%3CS«X5

IS GOOD BABY MILK

Doctors are invited to analyze this milk

J. E. HOLDEN

Tel. ŠOU 0040 South Boston, Mass

AXXXXXXXXXX

Charles A. VVayshville
Tel. DED 1512-W ŠOU 2271

1410% Columbia Road South Boston, Mass.

MkVXXVkXXXXXXXXWXXVxXW>VttWAXXWAXWXVi1iX

XXXX3«JgXXXXXgXX.XXXXVXX?XXXXXVXX*-XXVXXVXX.VXXXXXX’

Purity Confectionery Company 
a New England Firm. Write for prices.

15 Flint Avė. Tel. Som 8237 Somerville
15 Flint Avė. Tel. Som 8237 Sommerville

XVXXXXXX%XXXX%VVXVXXVVVX.NXX.VXVXVX.XX%XVKXXX'VXXXXXXXXV

J Compliments of 8

5 Alles and Fisher, Ine. į
? 545 Shawmut Avenue Boston, Mass. S
5 ». — _ -. «. - _ S
'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXX\-

Compliments of the

Seven Oaks Dairy Co. į
21 Garfield Avenue Somerville. Mass. Tel. SOMersct 0372

ČXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXX<

K%XXXXX%XWXVXVXVX\XXXXXXX\\XX\X

XXXXNX^XVVXXAAXXXVVXXVVX*VXVX3£XXVV
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Hampden Creamery Co.

19 Orien Avenue Everett. Mass.

Compliments of the

Ž;
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aLeavitt Shirt Mfg. Co.
IVholesale and Retail — Special Sale for Christmas. 

Ready To-wcar Shirts $2.50 value for $1.50, $2.00 vai. for $1.25 
At the factory Made to measurė shirts $2.50 up.

<Salesman will call)

Tel. Mid. 2293

Compliments of

A—1 Beverage Co.
Phone: Garrison 4410 — 4411

1

107 Spring St. Watertown, Mass.

Armstrong Baggage Transfer Company
Over fiftv vears’ experience — Baggage transferred from house 

j: to house & steamship terminais — Careful handling
Two men on each truck

271 Albany Street Boston, Mass. Tel. LIB. 7400r

XXVX-XXXVXVXXXVX'XVMfcXXVXX'VXVXX-XX-XXVXXXVXX£%VW»'

John Bėrio & Sons
Makers of Berlos Famous Potato Salads

445 East 8-th Street Tel. Šou 3101 South Boston. Mass.

,kxkvxvvx%^xxxvxxxvx-xvxv%.xxvx>I
J

New England Egg Co.
5 123 Arlington Street Chelsea. Mass. Chelsea 0031

Wholesale Dealers in Butter — Cheese — Eggs
'mXXXXXXXtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXXi

Compliments of

John E. Cain Co.

The Twitchell - Champlin Co*
Ask Your Grocer for Hatchet Brand Food Products

Boston & Portland I

Compbments of

|
i

Cain's Mastermixt Mayonnaise Shefford Brand Cheese

Daniel F. Fitzgerald
Desigrier & Manufacturer of GRANITE MEMORIALE 

Show Yard & PI ant
Fumace Brook Parkway & Miller St.. near Willard School 

Wėst Quincy. Mass. Tel. PREsident 2199-W

%%X£XCXSX£XX%WC«XVXVXVXVXXXXXVXXXVXXXXVX-WXXXXXX.XXXį 

Walker’s Famous Beverages
A Product of Middleaex Fells Spring

G. P. VVALKER. Manager

Tel. Somerset 0372 Tel. Meirose 007S-VV

/

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

DANYILLE, ILL
įvykoŠiomis dienomis čia

Maisto pardavėjų seimas, ku
riame dalyvavo labai daug ats
tovų. Šio seimo svetingumo ko
misijos pirmininkė yra p. Justa 
Karpiūtė. Westwille lietuvių 
parapijos vargonininkė. Vaiz
bos Buto valdybos narė. Rap.

LAWRENCE, MASS

' School”. kuriai vadovauja mū
sų parapijos vikaras, kun. J. 
Skalandis.

Rugsėjo 23 d., kun. J. Ska- 
landis sugrįžo atlikęs savo me
tines rekolekcijas.

Sodalietė Cecilija Armenaitė 
lanko Lovvell Normai School. 
Ruošiasi į mokytojas.

lietuviškai

i

Apaštalystės Maldos draugi
ja sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
turėjo "bakery sale". Pelno pa
darė apie $10.

Pirmadienio vakarą, rugsėjo 
25 d., mūsų parapijoj prasidėjo 
novena į parapijos globėjų šv. 
Pranciškų Asižietį. Rekolekci
joms vadovauja Marijonas kun. 
daktaras Matulaitis, kuris ne
seniai atvažiavo į Ameriką. No- 
venos metu lankysis Tretininkų 
Vizitatorius. T. Grassmanas.

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
prasidėjo vaikučių "Sunday

šv. Pranciškaus parapijos 
choras, po ilgų vasaros atosto
gų pradėjo savo giedojimo 
praktikas. Susirenka antradie
nio vakarais.

Su vasariniu sezonu užsibaigė 
Palangoje piknikai, ir nebelai
komos Palangos 
sekmadieniais 
prižiūrėtojas 
kristijonas p. 
kas kiekvieną
nuvažiuoja Palangon.

koplyčioje 
mišios. Palangos 
ir koplyčios za- 
Petras Raznaus- 
gražesnią dieną

Mirė ir liko palaidotas rugsė
jo 19 d., a. a. Jonas Davidonis.

sirinkimas įvyks antradienį. • 
spalių 3 d., 7:30 vai. vakare/ 
Šv. Jurgio par. svetainėje. Są- 
jungietės kviečiamos dalyvauti.

DARBININKAS

čiai prašydami aukų arkivys
kupijos našlaitynų užlaikymui. 
Kasmet nekalti vaikeliai, kurie 
niekad nepažino tikros motinos 
meilės, stovėdami prie bažny-

k

Amžiną atilsį duok Į Spalių 4 d. šv. Pranciškaus A- 
sižiečiaus iškilmėje Tretininkės 
turės šv. mišias savo intencijai 
ryte ir bus laikomos joms ypa-

i čios antradienįą rugsėjo 26 d. čios durių sugraudina praeinan- 
Į Holy Redeemer kapinėse. Kaip čius žmones, ir paprastai žmo- 
a. a. Gresilda Gasiūnienė, taip nės duosniai atjaučia našlaičių 

, Rozalija Jaudigienė užbaigė sa- vargus.
' vo vargus.
joms Viešpatie!

Ar Nori Prisimeruoti Kailmiuis
Rugsėjo 26 d.. Šv. Jurgio par. 

svetainėje įvyko Altoriaus Ber
niukų draugijos "beano” vaka
rėlis. Dalyvavo nemažai žmonių 
ir draugijėlei liko nemažai pel
no. Berniukai labai gražiai pa
sidarbavo. CSA’.

ir į viens

antruosius
išgirdome

Savo Namuose?
I. J. Fox didžiausia kailinių firma A- 

merikoje dabar susilaukė Paryžiaus ir 
Hollywoodo naujausių madų kailinių, ku
rie galima pirkti nebrangiai ir labai pri
einamais išsimokėjimais. Kad davus pro
gos Naujosios Anglijos lietuvėms mote
rims ir merginoms pamatyti elegantiškus 
kailinius savo namuose, šios firmos lietu
vis atstovas Bernardas Koraitis pereitą 
pirmadienį išvyko su dideliu kailinių pa
sirinkimu į lietuvių kolonijas 200 mylių 
Bostono apylinkėm Taigi, kurios ponios 
ar panelės norėtumėte savo namuose pa
matyti ir prisimieruoti naujausios mados 
kailinius, parašykite p. Koraičiui atviru
tę ar laiškelį. 411 VVashington St., Bos
ton. Mass., o jis su malonumu atvyks į 
Jūsų namus, nežiūrint ar Tamstos kaili
nius pirksite ar ne. vistiek Jums nebus 
jokių išlaidų — kailinių parodymas bus 
veltui. Taigi, pasinaudokite proga — pa
rašykite p. Koraičiui laišką, kad jis atvy
kęs į Jūsų koloniją galėtų užsukti ir į 
Jūsų namus.

Rugsėjo 12 d., p.p. Rachelei ir 
Stasiui Karnilam. gyv. Tremont 

Į St.. buvo surengta "surprise 
party”. jų 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, paminėti.

Jiems tą pokilį suruošė jų
I

draugai, giminės ir pažįstami.
Ponas Kamila yra parapijos 

zakristijonas. Jo žmona ir jisai 
yra daug pasidarbavę parapi
jos ir organizacijos parengi
muose.

P.p. Kamilai išaugino gražią 
šeimą, kuri susideda iš 2 dukte
rų ir 3-jų sūnų. Viena duktė Li
nutė savo maloniu balseliu pa
sižymi kaipo gera solistė ir 
darbšti sąjungietė.

Dalyviai pp. Karnilam linkė
jo sveikatos ir įteikė jiems do
vanėles nuo visų dalyvaujančių 
ir pavienių asmenų.

Pp. Kamilai dėkojo visiems 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
dovanėles. Rap.

i
Jei turite senus kailinius, galė

site juos išmainyti į naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą.411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

i — Per amžius. Amen. — atsa
kome.

— Ką mokotės, vaikučiai?
— Skaityti, tėveli.
— Ką skaityti?
— Knygą.—
— Kokią knygą?
— Lietuvių. —
— Tai mokotės 

skaityti? —
— Taip, tėveli.
Įeiname į trečią skyrių. Vėl 

visi pakyla ir gražiai pasveiki
na.

— Kiek jūsų čia yra?
Jie pasižiūri vienas į kitą.

— Kas žinote, kiek čia moko
tės?

Tuoj pakyla keletas mažų ran-1 
kūčių.
— Na. kiek, pasakyk. Mary

te? — paklausė Seselė.
— 45.
Užsukame dar į antrą skyrių.

— Atvedžiau naują mokinį, ar 
priimsite, vaikeliai?
— Taip, tėveli — visi sutinka 

ir. pažvelgę į mane 
kitą, nusišypso.

Lipdami laiptais į 
mokyklos namus.
muzikos aidus ir plonų balselių 
garsus. Tai giesmių ir dainų 
pamoka. Didelėje klasėje susi
rinkę keturi skyriai, vadovau
jami muziko Grigoraičio ir vie
nos Seselės, linksmai traukė 
lietuviškas dainas ir giesmes. 
Čia ilgokai pasikalbėjome ir 
pasiklausėme dainų.

Įspūdis iš mokyklos puikus. 
Mokinių skaičius nemažėjantis, 
šiemet lanko 260 vaikų, be to, 
dar yra įrengtas vaikų darželis, 
kurį lanko 18 mažyčių vaikelių.

Mokyklos klasės gražiai, šva
riai įrengtos. Sienos ir lentos 
išpuoštos Seselių ir vaikų kūri
nėliais. Reikia džiaugtis ener
gingų klebonų ir susipratusių 
parapijiečių pastangomis įsteig- 

ir išlaikyti savo mokyklas.
.4. Skirtus.

lis ir skaitlingas moterų būrys, 
atkalbėjo rožančiaus dalį, susi- j 
rinkę pas Juozą Kašinską, kur 

' velionė buvo pašarvota. Palai- 
I dota iš šv. Alfonso par. bažny-

Mūsų klebonas. LRKSA dva
sios vadas, kun. P. M. Juras ir 
minėtos organizacijos iždo glo
bėjas. p. K. Vencius buvo išva
žiavę į Wilkes - Barre į Pil lo- 
mojo komiteto susirinkimą. 
Grįžo ketvirtadienio rytą, rug
sėjo 21 dieną. Aušrelė.

Sykes & Sykes
P A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
VVashington St.. Norvvood. Mass. 

Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Nonvood 1020

dideli
A. A. GRESILDA

GASIŪNIENĖ

$

Pope Optical Co.
Aibert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

mū- 
vai-

ti

I 
tik 

pradžia, suėjo daug
H0RW00D, MASS

Šv. 
St. 

įvyks prakalbos. 
Dr. K. Pakštas a- 
ir bendrai visos

Po trumpos kelių dienų ligos, 
Marvland valstybės įstaigoje 
Spring Grove, mirė <_______
Gasiūnienė. Tiesa, velionė jau 
keli metai sirguliavo nervų Ii-

NUOTRUPOS
Kun. dr. Mendelis ir jo brolis tingos pamaldos vakare.

i Sekmadienį prasideda rudeni
nė tvarka: suma sekmadieniais 
bus giedota, o 4 vai. po pietų 
bus laikomos rožančiaus pamal
dos. B. S. K.

i
Į 
kun. Jonas Mendelis šeštadienį i 
buvo Wilkes-Barre, Penna., kur

I jie dalyvavo savo seniau būvu- 
. . . , , . šio jų darbdavio Patrick F.užmiršta, kad mir- jKielty laidotuvėse. Kun. dr. 

Mendelis buvo diakonas, o kun. 
i
Jonas ėjo magistro apeigų prie
voles laidotuvių mišiose. Mūsų 
abu kunigai prieš pradedant 
savo mokslus dirbo Prudential 
apdraudos kompanijoj 11 metų, 
priežiūroje mirusio Kielty: Grį
žo Baltimorėn šeštadienio va-

didžiojo altoriaus, o kun. Kle
bonas ir kun. Dubinskas prie šo
ninių. Kun. dr. Mendelis savo 
trumpame pamokinime po mi-; .. 

Gresilda sių visiems Paminė tai ką zmo- g.
nės dažnai 
tis tai yra nuodėmės bausmė,

ga. bet niekam į mintį neatėjo, kad mirtis nebuvo Dievo pla- 
kad taip greitai ji būtų mirties nuošė, kuomet Jis tvėrė žmogų.

Sveiki, Vaikučiai
Nuvykstu aplankyti 

studentų mecenatą kun. J. Ka
ralių. Shenandoah. Pa. Vieną 
rytą po pusryčių jis tarė man:

—Gal norėtum aplankyti 
sų mokyklą, pažiūrėti kaip 
kučiai mokosi?
— Labai puiku. Dabar 

mokslo
naujų pipiriukų.

Tuoj susėdome į automobilį ir 
atsidūrėme kitame Shenandoah 
miestelio šone, kur randasi mo
kyklos dveji namai. Šiemet kie
mas aptvertas ir padaryta sau
gi vieta vaikams žaisti ir laks- vakare. Šios kolonijos lietuviai 
tyli.

Užeiname į pirmą skyrių.
Tuoj sustoja 34 vaikučiai ir vi
si vienu balsu sutartinai sušun
ka:

‘Garbė Jėzui Kristui” —

išplėšta iš mūsų tarpo.
i ketvirtadienį rugsėjo 21 d. ir 
buvo palaidota pirmadienį rug
sėjo 25 d. su trejomis mišio- 
mis. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą, dvi dukteris ir vieną

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"Žmogus turėjo būti nemirtin

gas. kurs pergyvenęs jam skir
tą laiką čia ant žemės jis turė
jo paveldėti vietą su Dievu dan
gaus buveinėse. Bet pirmieji 
tėvai per savo i 
prarado tą didelią dovaną sau 
ir savo vaikams ir šiandien 
kiekvienas, kur tik gimsta iš 

. moters turi pereiti per mirties 
duris, kad įeitų į geresnį gyve- 

, nimą, kurį gyvenimą Dievo Sū
nus per savo kančią ir mirtį 

dr pelnijo, grąžino prasikaltusiai Į 
žmonijai. Žmonės Katalikai nie- ’ 
kados neprivalėtų liūdėti mirų- į 
šio, bet džiaugtis, kad vienas iš' 
jų tarpo buvo Dievo pašauktas 
namo, kad jam buvo leista par
vykti į savo tikrąją tėvynę. Tik 
žmogus, kurs yra prisirišęs prie 
šio pasaulio gėrybių, šio pasau
lio tarnas bijo mirties, nes jo 
akis yra įsmeigtos į žemę vie
ton būti pakeltos į dangų, kur 
Dievas ir Jo Šventieji gyvena. 
Tad visiems dalyviams laidotu- 

jvėse jis patarė neverkti miru- 
jsios, bet atminti ją savo maldo
se, kad jei dar nepaveldėjo Am
žinosios Šviesybės, kad tas kuo- 
veikiausiai įvyktų, kad jai bū
tų leista persikelti iš skaistyk
los

MirėPirmadienį, spalių 1 d., 
Jurgio parapijos svetainėje, 
James St..
Kalbės Prof. 
pie Lietuvos 
Europos būklę šios krizės me- - *
tu. Prakalbos prasidės 7:30 vaU8^ seserį Oną Rama'

-......................................jnauskienę. kuri gyvena Curtis
ĮBay. Md. Kadangi velionė buvo 
' visų savo kaimynų gerbiama ir 
mylima, tai jos laidotuvėse da
lyvavo beveik visi kaimynai iš 
Glyndon kaimo ir daugel pažįs
tamų iš Curtis Bay. Kun. c... 
Mendelis atnašavo mišias prie

turės progą išgirsti mūsų tau-, 
tos mokslininko kalbą apie ak
tualiuosius mūsų tautos klau
simus. Visi kviečiami dalyvauti 
prakalbose.

Moterų Sąjungos kuopos su-i

Darbininko’ Metiniai - Tradiciniai

t

ELKS BALLROOM
8 Magazine St. Cambridge, Mass.

Šeštadieni, Spalių-Oct. 28 d., 1939

Bet
nepaklusnumą įar“~

1 Metinis parapijiečių lanky-
* mas prasidės spalių mėn. Visų 

pirma kunigai stengsis atlan
kyti tuos, kurie gyvena toliau 
nuo miesto centro, kol oras gra
žus, o artėjant Kalėdoms, kuo
met oras yra nepastovus bus 
lengviau atlankyti tuos, kurie 
gyvena arčiau bažnyčios.

Sekmadienį, spalių 1 d. viso
se Baltimorės Arkivyskupijos 
bažnyčiose po visų mišių sto
vės prie bažnyčios durių našiai-1

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

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

dangaus priemens 
dangaus rūmus.

A. A. ROZALIJA 
JAUDIGIENĖ

— į

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Plakti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda Šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke".

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY,

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

parengimams.

Perkins Markei
P. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
isi vert! skaitytojų paramos.

V1M skelbki r “DHrblnlnke”

Draugijų Valdybų Adresai
Penktadienio rytą staigiai, vi

sai netikėtai mirė kita sena • 
Baltimorės gyventoja, Rozali-Į 
ja Jaudigienė. Velionė gyveno 
viena, 632 Portland St. Per il
gus metus našlė, ji jokių gimi
nių Baltimorėje neturėjo. Arti
miausi giminės čia Amerikoje, 
tai p. Jonas Navickas iš Dubois, 
Penna.. kurs buvo atvykęs su 
savo dviem sūnais į laidotuves 
ir rūpinosi jų tvarka. Kadangi 
velionė priklausė Altoriaus ir 
Rožančiaus moterų dr-jon nuo 
tos dr-jos įsikūrimo, tai sekma
dienio vakarą kun. dr. Mende-

I

fAL STEVENS’ ORKESTRĄ
Skanūs Valgiai Ir Gardūs Gėrimai Įžanga 40c

Nuoširdžiai Kviečiame Visus Dalyvauti

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS S V C.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1298
Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,

564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth SL, So. Boston, Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markonlutė,

4115 Washington St., Roslindale, 
Tel. Parkvvay 0558-W

Iždininkė — Ona Staniuliūtė,
105 West 6th St., So. Boston, Mass. 

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

Kasos GI.—Marijona AukStikalnienė,
111 H St.. So. Boston. Mass. 

Draugija savo susirinkimus laiko kas 
antrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj. 

Visais draugijos reikalais kreipkitės
pas protokolų raštininką.

ŠV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Masa 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienj kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 493 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

1

• i
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[vietinės žinios
ŽINUTĖS Bostono lietuvių susirinkimas 

Lietuvos pavergtų kraštų va-
Rūgs. 26 d., įvyko Federaci- davimo reikalu. Kalbės Dr. K. 

jos 3 skyriaus susirinkimas. Iš
klausyta p. Kučo raportas i_ 
Federacijos Kongreso. Nutarta 
baigti pardavinėti pasaulinės 
parodos ženkleliai, kad pagel
bėjus užsilaikyti ten Lietuvos 
Paviljonui. Komisija išdavė ra
portą apie spalių 9-tą. Nutarta 
apvaikščioti Kristaus Karaliaus 
šventę.

". Pakštas, kun. K. Urbonavičius, 
iš!kun. P. A. Virmauskis, adv. A.

Jankauskas ir kiti. Šv. Petro 
parapijos choras vadovaujant 
muz. R.
nelių.

Juškai padainuos dai-
i

5 d., 8 vai. vak., baž- 
salėje, W. 5th St., į-

Saplių 
nytinėje

i vyks nepaprastas susirinkimas 
■visų tų lietuvių, kurie nori mo- 

Kaip kas metai. Federacijos ; kytis lietuvių kalbos ir rašybos
3 skyrius minės spalių 9-tos gė- So- Bostone, nes dabar raudasi 
dūlą. Spalių 8 d., 11 vai. busig^ mokytojų. Beabejo daug 
laikomos šv. mišios per kurias i rasis tokių, kurie norės moky- 
melsimės už mirusius dėl Lie-p'" 
tuvos laisvės. 2 vai. p. p. Muni- 
cipal salėje įvyks visuotinas

tis. Tat visi yra kviečiami atei
ti užsiregistruoti į lietuviškus 
kursus.

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPX

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh) 

BOSTON, MASS.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Ir.man arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

U*,,, III,,»,<■■■!,■■■>1111 III,

i Tel. ŠOU 2712

X
X

0-

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYOYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis:—
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Didžioje šv. Mykolo arkange- 
lo šventėje, rūgs. 29 d., 7:30
vai. vak., bažnytinėje salėje, W. 
5th St., J. 
spalvuotus, 
paveikslus 
kviečiami
šiuose naujuose paveiksluose.

Janušauskas rodys 
garsinius, judomus 
iš Lietuvos. Visi 

pamatyti Lietuvos

Rūgs. 27 d., 7:30 vai. vak., 
buvo Pranciškonų Tretininkų 
pamaldos ir įvyko jų susirinki
mas. Be kitų klausimų. Treti
ninkai tariasi apie savo metines 
rekolekcijas, kurios prasidės 
spalių 1 d., 2:30 vai. p. p., ir a- 
pie priimtuvių pamaldas (spa
lių 4d.).

Iš N. Anglijos Vyčių Apskri
čio Suvažiavimo

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio metinis suvažiavi
mas, įvykęs sekmadienį rūgs. 
24, Hartforde, prasidėjo šv. mi- 
šiomis, kurias atnašavo prela
tas Ambotas. Suvažiavimo po
sėdis prasidėjo 3:00 vai. p. p. 
Atstovai dalyvavo iš šių kuo
pų: Athol, Norwood, So. Bos
ton, Hudson, Providence, Hart- 
ford. Waterbury, Worcester, 
Hore, N. Y., iš Bayonne, New 
Jersey ir Westfield. Posėdį ati
darė Bronius Kudirka, Naujos 
Anglijos apskričio vice-pirmi- 
ninkas.

Suvažiavimą nuoširdžiai pa
sveikino prelatas Ambotas, ra
gindamas visus skaityti lietu
viškus laikraščius ir knygas ir 
lavintis, rašant į “Vytį”. Pre- 
zidiuman buvo išrinkta Anta
nas Gaputis pirm., Br. Kudirka 
vice-pirm.. Al. Jasionytė sekr. ir 
p-lė Razvadauskaitė pagelb. 
Mandatų ir Rezoliucijų komisi
ją sudarė: M. Tamošiūnaitė, 
Viktoras Janušis, Edvardas 
Mončiūnas, Leonardas Reinys, 
Stasys Perekšlis, M. Verbickai- 
tė.

IVAIROS SKELBIMAI

Spalių 1 d., po sumos, bažny
čios salėje, įvyks svarbus blai
vininkų susirinkimas.

1 
I

Šią savaitę atlankė vietinius 
kunigus Dr. K. Pakštas, kun. 
Skalandis, kun. Padvaiskas. 
kun. Baltrušiūnas. kun. Daunis 
ir kun. Čebatorius.

II
I

II

■B

■E

Rengiami jaunimo darželiai. 
Nupirkta jaunimui žaisti daug 
reikmenų, ir tuojau po mišių, 
parapijos salėje. 492 E. 7th St., 
paskirstytomis grupėmis, ir va
landomis. jaunimas pradės ten 
rinktis.

Susirgo kun. Alfonsas Mari
ja pasionistas misionierius. 
Rūgs. 27 d., vėlai vakare, jį iš
vežė šv. Elzbietos ligoninėn. 
Ten gydytojai tyrinėja susirgi
mo priežastį.

Stepono Dariaus Posto Mote
rų Auxiliary šeštadienių vaka
rais rengia “vakaruškas” —šo
kius. Šį šeštadienį, rūgs. 30 d., 
šokiai įvyks Posto svetainėje. 
C Street, So. Bostone. Įžanga 
15 centų. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Rengėjos kviečia visus 
dalyvauti. Rap.

GRJŽO Iš LIGONINĖS

tautės, daugiausia lenkaites. 
Lietuviai gyveno daugiau vie
noje vietoje. Prieš Didįjį Karą 
Amerikoje lietuvių vardas buvo 
beveik nežinomas, nes visi bu
vo vadinami lenkais.

Atvykęs į Ameriką Stasys 
Borisevičius vedė (1904 m.) Jo 
žmona, Paulina Hipskaitė, kilu
si nuo Suvalkų Kalvarijos jau 
yra mirusi. Jie užaugino didelę 
šeimą, kurią sudaro: Antanas, 
Felicija, Sofija, Juozas ir Jonas.

■ (Jonas yra jauniausias dabar 
turi apie 21 m.).

Stasys Borisevičius savo biz
nį pradėjo 1909 metais, tai bu
vo pirmas lietuvis laidotuvių 
direktorius. Prieš pradėdamas' 

į biznį Stasys vertėsi transportu.;
seniausias lietuvis laidotuvių Biznio (laidotuvių dirckto-' klauso prie šių draugijų: LDS 
direktorius So. Bostone. riaus) pradžia buvo labai sun-jl kuopos, Šv. Jono D-jos, abie-

-------------- ' ki, nes svetimtaučiai ir patys jų Šv. Kazimiero D-jų. Šv. Pet-
Stasys Borisevičius gimė ir į lietuviai visokiais būdais trukjro ir Povilo D-jos, Vytauto ir 

augo Lietuvoje, Šiaulių vals.,1 dydavo. Jis dažnai, kad išven-j Kęstučio D-jų ir Lietuvos Vy- 
Vitmantų km. Į Ameriką atvy
ko 1901 metais ir apsigyveno 
Bostone. Į Bostoną tuo laiku 
atvykusieji
daugiausia fabrikuose. Gyven
davo labai vargingai: 
davosi paprasčiausius 
(daugiausia pas lenkus), valgy
davo taip pat menkai. Lietuvai
tės dėvėdavo daugiausia ilgas 
sukneles pakeltais pečiais, ku
rios per vidurį buvo siaurai su
trauktos. Jų buvo nedaug, todėl 
lietuviai vyrai vesdavo svetim-

Stasys Borisevičius

sys laidotuvių patarnavime 
naudojosi arkliais. Jo arkliai 
buvo gražiausi visoje Bostono 
apylinkėje ir dėl to jam labai 
pavydėdavo kiti laidotuvių di
rektoriai, ypač airiai. 1917 me
tais važinėti areliais baigė ir 
nusipirko automobilį. Jis buvo 
antras lietuvis Bostone, kuris 

' tuo laiku turėjo automobilį.
(Pirmasis lietuvių Bostone bu
vo pirkęs automobilį p. Matu- 
zas 1912 m.).

Stasys Borisevičius nuo pat 
pirmosios atvažiavimo dienos, 
buvo veiklus lietuvis. 1905 m. 
buvo vienas iš organizatorių 
Labdarių Draugijos, bet šian
dien ši dr-ja jau yra mirusi. 
Šiandien p. Borisevičius pri-

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BAL8AMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

254 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS. 
Tol. ŠOU Boston 2590 

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. Į 
TeL COLumbia 2637. I

SKUBIAI reikalinga muzika- 
lė mergina ar moteris vargoni
ninkauti ir šeimininkauti.

Kreiptis į “Darbininką”.

Ketvirtadienį, rūgs. 28 
d. grįžo iš ligoninės adv. 
A. O. Šalna, Lietuvos Gar
bės konsulas. Operacija 
buvo sėkminga ir adv. Šal
na baigia pasveikti.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

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

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

NAMŲ:
35 Hunnevvell Avė., Brighton

Tel. STA 8659

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 John J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Tel. 1761 Room 3
Residenee:

16 Thomas Pk., Tel S B. 1043

Lucy M. Yakim
LIETUVE ADVOKATĖ 
(JEKIMAUČUTĖ)

14 Hope St.,
Greenfisld, Mass.

Joseph W. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną Ir Naktį. 
Residenee: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

lietuviai dirbdavo

nuomo- 
butus

I gus konkurencijos, prie savo
■ biznio turėjo primokėti. (Pav. 
į arklių ir vežimo samdymas kai-

■ nuodavo $5.—, bet svetimtau-
1 čiai vežikus papirkdavę ir jie 
; patarnauti už nustatytą kainą 
; nevažiuodavo, todėl reikėdavo 
'mokėti net $6.— (virš kainos), 
kad atvažiuodavo patarnauti. 
Bet p. Stasys Borisevičius visas 
sunkiai kliūtis nugalėdavo ir 
varė savo biznį toliau.

Kadangi tuo laiku automo- į 
bilių buvo mažai, todėl ir Sta-Į

čių. Jis dabar yra Šv. Kazimie
ro D-jos valdybos narys.

Stasys dar yra stiprus ir tvir
tas vyras, o prieš 25 — 20 me
tų jis buvo vienas iš stipriausių 
lietuvių.

Stasio Borisevičiaus ofisas y- 
ra 245 W. Broadvvay, So. Bos
tone.

p. Borisevičius sutiko daly
vauti “Darbininko” Intertype 
“krikštynose” ir apsiėmė būti 
garbės “kūmu”, paaukodamas 

i Intertype fondui S25.—.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

O. A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

IŠSIREN DAVOJA “Dar
bininko” name gražus, 
steamu apšildomas ant 
pirmo aukšto 5 kambarių 
flatas. Renda nebrangi. 
Atsišaukite į ‘Darbininko’ 
administraciją, 366 West 
Broadvvay, So. Boston; te
lefonas — ŠOU 2680.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

Broadvvay So. Boston, Mass.541

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Laidotuvių direktoriaus S. Borisevičiaus moderniškiausias “karavanas”, kurio durys yra šone.

Vakarinės Mokyklos Jau Atsidarė

Edw.V.Warabow
(WRUBLIAUSK AS ) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

IVAIROS SKELBIMAI

BayViewMotorService
STUDEBAKER

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

nio vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanlan Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

Prisiekęs Advokatas

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Juozas B. Gailius
Veda visokias provas. DYKAI BANDYMAS 

NUO REUMATIZMO
Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyt i paprastą, 
kuris pagelbėjo iim- 

pasiųsim Jums PILNĄ 
IŠBAN- 
naudoti

pigą Metodą, 
tams.

Mes noriai
Pakelį. 7 dienoms DYKAI 
DIYMCT, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsą kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ROSSE PRODl’CTS CO. Dept X-9 

2708 W. Karveli Avė. Chicago, 1IL

Bostone vakarines mo
kyklos atsidarė rugsėjo 25 
d. Pamokos yra pirmadie
nių, antradienių ir ketvir
tadienių vakarais nuo 7:30 
iki 9:30 valandos. Mokslas 
mokyklose dykai visiems 
Bostono gyventojams.

Nuoširdžiai patariame 
visiems pasinaudoti pro
ga. Mokslas yra brangus 
turtas. Vakarinėse moky
klose ne tik moko anglų 
kalbos, bet ir amatų.
AUKŠTESNĖS MOKYK

LOS
Brighton, Warren St., 

Brighton; Centrai (Eng.! 
High BIdg.), Montgomery 
St., South End; Charles- 
town, Monument Sq., 
Charlestown; Dorchester, 
Talbot Avė. & Wash. St., 
Dorchester; East Boston, 
White St., East Boston; 
Girls’, West Newton St., 
South End; Hyde Park, 
Centrai & Metropolitan 
Avės., Hyde Park; Roxbu- 
ry (Boston Clerical), Wa- 
rren & Montrose Sts., Rox- 
bury; Roslindale, Poplar 
& Hawthorne Sts., Roslin
dale; South Boston, Tho-

mas Park and G Str., 
Boston.

PRADINĖS
Brighton (High BIdg.), 

Warren St., Brighton; Ed- 
į ward Everett,
St., Dorchester; 
Northampton St. 
Tremont, South 
Franklin, Waltham & Rin- 
ggold Sts., South End; 
Grover Cleveland, Charles 
St., Dorchester; Hyde 
Park (High BIdg.), Cent
rai & Metropolitan Avės., 
Hyde Park; Joseph H. Bar- 
nes, Marion St. E. Boston; 
Lewis, Pauldmg St. &i 
Walnut Avė., Roxbury;i 
Michelangelo, Charter St.,1 
No. End; Patrick F. Gavin, 
Dorchester & Seventh Sts., 
So. Boston; Patrick T. 
Cambell, Lawrence Ave- 
nue, Roxbury; Roger Wol- 
cott, Norfolk & Morton 
Sts., Dorchester; Roslin-j 
dale, Poplar & Hawthorne! 
Sts., Roslindale; William! 
Blackstone, Blossom St., 
West End.

AMATŲ
Boston Trade, Parker 

St., Roxbury; Brighton 
Branch, Brighton High 
BIdg., Brighton; East Bos
ton Branch, East Boston 
High BIdg., East Boston; 
Hyde Park Branch, Hyde 
Park High BIdg., Hyde 
Park; South Boston 
Branch, So. Boston Highl 
BIdg., So. Boston.

I

So.

Pleasant 
Everett, 

near 
End;

•9

!I
Massachusetts valstybės švie

timo departamento university 
extension skyriaus direktorius 
James A. Moyer praneša, kad 
virš 300 įvairių kursų tuojau 
prasidės ir tikisi apie 20.000 

' klausytojų.
Lietuvių kalbos kursai prasi

dės spalių 20 dieną. Pamokos 
šįmet įvyks Old South Meeting 
House, Bostone. Platesnių in
formacijų gauti ir užsiregis
truoti kreiptis Room 217, Statė 
House, Boston.

Lietuvių kalbos klases galima 
įsteigti ir kitose vietose bei 
miestuose po švietimo departa
mento globa Mass. valstybėje. 
Kaip lietuvių, taip ir kiti kursai 
yra plačiau aprašyti universi
teto bu lėtinė. Buletinas siun
čiamas dykai pareikalavus. Už
tenka parašyti atvirutę šiaip: 
kindly send me the university 
extension bulletin.

Lietuvių Kalbos Kursai

PATAPK AMERI 
KOS PILIEČIU

♦ 
I

Manant apsigyventi A- 
merikoje, reikėtų kiekvie
nam patapti Amerikos pi
liečiu. Daugelyje įstaigų 
yra griežtai reikalaujama, 
kad kiekvienas darbinin
kas būtų Amerikos pilietis 
— kitaip neduoda darbo. 
Norintieji išsiimti pilietiš
kas popieras, nusipirkite 
knygutę “Pilietybės kate
kizmas”. kuri padės Jums 
tapti Amerikos piliečiu. 
Jos kaina 25c.

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

Slonite WeldingCo.
Welding Hot Water A Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė. 
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalui, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytoją paramos. 

Visi skelbkitčs “Darbininke".

OueenAim Laundry, Ine.
7—9 Ellery St.,

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.



DARBININKAS

Rytinių Valstybių Žinios Pennsylvanijos Žinios
Iš New Yorko Ir New Jersey Vyčių Apskričio Veikimo SEIMAS
Sekmadienį, rugsėjo 27 d., Į Lietuvos Vyčių apskričio die- 

New Yorko ir Nevv Jersey Lie- na vienbalsiai nutarta suruošti 
tuvos Vyčių apskritys turėjo 
savo susirinkimą šv. Onos baž
nyčios salėje. Manning ir Grand 
g.. Jersey City. N. J. šis susi
rinkimas buvo numatytas su
šaukti rugpjūčio mėnesy, ta
čiau buvo nukeltas vienu mėne
siu vėliau. Susirinkimą 
Apskričio pirmininkas 
Mažeika iš Brooklyno. 
Basanavičius, pirmininkas Jer- j 
sev City Vyčių kuopos, pasvei
kino delegatus ir svečius, susi- : 
rinkusius Jersey City. Kun. M. 
Kemėžis, Šv. Onos parapijos 
klebonas Jersey City kuopos ir 
viso apskričio Dvasios Vadas, 
susirinkimą nuoširdžiai pasvei
kino. ir ypač užakcentavo fak
tą. kad būtų pradėta kova prieš 
šlykščią literatūrą ir švento 
Vardo šventės proga, kuri šven
čiama spalių 8 d.. Newarko die
cezijoje. bus raginamos visos 
kuopos prisidėti prie šios pro
pagandos ir duoti pagalbos. 
Kun. A. J. Paulėkas. C. CC. R. 
New York. kuris buvo atvykęs, 
tarė taip pat keietą žodžių.

Mandatų Komisija pranešė, 
kad dalyvauja 42 delegatai iš 
11 kuopų apskričio. 6 valdybos 
nariai ir 15 svečių.

Kazys Basanavičius, sporto 
ratelio pirmininkas, pranešė, 
kad Elizabeth 52 kuopa laimėjo 
apskričio soft - bąli baigiamą
sias rungtynes ir bus dovanota 
sidabrinė taurė. Apskričio bow- 
linimo ratelis susirinks spalių 1 
d. Yra galimybės, kad apskričio 
basket bąli ratelis pradės savo 
darbą spalių 1 d.

Liudvikas Ketvirtis iš Jersey 
City davė pranešimą iš Vyčių 
Seimo. įvykusio rugpjūtyje 
Keamy. N. Y. Pranešimas pri
imtas. Buvo nutarta, kad ruo
šiami apskričio šokiai, kurie į- 
vvks lapkričio 11d. Centro nau
dai. Liberty Hali. Elizabeth. N. 
J. Al. Dobar iš Elizabeth išrink
tas šokių pirmininku, o jam pa- 
geibininkais šie: p-lė Ona Novi- 
taitė iš Bayonne. Vitas Dauk- 
šys iš Newark. Juozas Augus
tinas iš Maspeth. N. Y.. V. Kru
ze iš Linden. K. Kazlauskas iš

I

Kearny ir Al. Vaičiulevičius iš 
Elizabeth. Komitetą sudaro: 
p-lė Ona Vaicels. Ona Kainau- 
skaitė. Veronika Kriznaskas, 
Ona Riekiūtė. Marė Lazauni- 
kaitė, Al. Tomas. Juozas Mont- 
vydas. Antanas Lakavičius. Al
bertas Vanagas. Edvardas Pri- 
bušis ir Kazys Basanavičius.’ 
Al. Tomas iš Maspeth buvo iš
rinktas garsinimų pirmininku,. žymiai pasunkėjo, 
o Alb. Vaičiulevičius i_...... ..... .
iždo globėju vieniems metams. ! yra pačių žmonių kaltė.

vedė
A. J.
Kazys

1940 m. Data ir vieta palikta 
nuspręsti valdybai.

Apskričio Komiteto valdybon 
išrinkti: kun. M. Kemėžis. L. 
Ketvirtis ir V. Krauzė. Susirin
kimas buvo baigiamas malda 
už pasaulio taiką. Po posėdžia
vimo buvo linksmas subuvimas.

Sekantis apskričio susirinki
mas nutarta sušaukti sekmadie
nį spalių 22 d. 2:30 vai. Aušros 
Vartų bažnyčios salėje. 568 
Broome St. Nek York City.

NEW BRITAIN, CONN
PARAPIJOS NAUDAI 

VAKARAI
įvyksta ketvirtadienių vaka

rais 8 vai., parapijos bažnytinė
je salėje, bingo žaidimas. Šių 
vakarų pelnas skiriamas bažny
čios langų pagražinimo fondan. 
Jau metai kaip ši komisija gra
žiai darbuojasi: kviečia visus 
Šv. Andriejaus par. parapijie
čius atsilankyti ir paremti šį 
gražų tikslą.

Metų sukakties proga rengia 
linksmą vakarėlį, rugsėjo 30 d., 
šeštadienio vakarą, bažnytinėje 
salėje. Bus įvairių pamargini- 
mų. užkandžių ir gėrimų. Gros 
orkestras. Visi eikime į šį va
karėlį ir priduokime ūpo vei
kiančiai komisijai.

džiai ir aiškus faktas, kad Tau- 
tos meilės įkvėpimas jaunųjų 
lietuvių širdyse nepasibaigs me
daliais.

Po šio garbingo medalio įtei
kimo sekė iškilmingas Seimo 
uždarymas. Akademikės, gra
žiai pasipuošusios tautiškais 
kostiumais išpildė gražią prog
ramą. Lietuvių dienos, N. Y. 
pasaulinėje parodoje pašoktus 
šokius pakartojo Seimo publi
kai. Prie šių padainavo Lietu
vos jaunimo mėgiamiausias 
dainas.

Prelatas uždarė Seimo posė-

kus atkalbėjo maldą už miru
sius rėmėjus, ir geradarius.

Sesutės nuoširdžiausiai dėko
ja atsilankiusiems Seimo dele
gatams ir svečiams, 
jus

Atsimins 
visus savo maldose.

Rengėjas.

0VERBR00K, PA
ŠV. KAROLIAUS SEMINA

RIJOJE

SESELES PRANCIŠKIETĖS
Rugsėjo mėnesį mūsų parapi

joj apsigyveno trys Seselės 
Pranciškietės. kurios moko pa
rapijos vaikučius trečiadieniais 
ir ketvirtadieniais po pietų.

šeštadienių rytais ruošė 
kučius prie Šv. Komunijos, 
lonu matyti Seselės mūsų
pe besidarbuojančias. Gaila tik 
kad parapija siekianti 50 metų 
gyvavimo, o neturi mokyklos. 
Pagalvokime, gal dar ir dabar 
būtų galima įkurti parapijinę 
mokyklą, kad minėdami parapi
jos auksinį jubiliejų galėtume 
pasidžiaugti. T.Jf.

vai-
Ma-
tar-

Washington Depot. Conn
Pas mus pradėjo atsiliepti va

saros sausra, nes ji dabar di
desnė, kaip liepos mėnesyje: 
šulniai ir šaltiniai sausi, jie ne
buvo išdžiūvę jau per daug me
tų.

SHENANDOAH, PA.

I
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kantrybėje ir stock holders and securty holders

pritaikyti

Anthony
S<>. Bos-

nori padaryti 
namo, nesuk

the narnės of the ovvners. 
____ _________ i, M 

not oidy the lįst
__ . i as

upon the hooks of the 
also, in eases vvhere the

rs 
as 

f aludary

i
kad lietuvių 

meno, — skulptūros

I

G-E
THE RADIO WITH THE

mieriečius raginti, turėtų su-’ 
prasti ir įvertinti iškilmių reik
šmę. Rengėjai su kun. Martu- 
sevičium nuoširdžiai kviečia vi- j 
sus daivvauti Daeerbimo vaka-'°r >enu-wees.1ysus aaiyvauu pagerDimo vaxa . al Mass for october i. 1939
rienėje ir primena, kad pager-1 Šrate <>f Mass.. County <>f Suffoik. 
bimo bankietas - vakarienė į- Batore me, a Notary Public in an<l 

,non T‘,r Sime an<l county aforesahl,vyks spalių 15 d., 1939 m. ftersonally appeareil Anthony Pel-
K Dr'.IŽa, having Iteen dūly sworn

" ■' ' according to law, deposes and says
i that he is the Business Manager of 
the Darbininkas and that the follovv- 

' Ing Is, to the best of bis knowledge 
' and bejief. a true statement of the 
otvnership. manngement etc., of the 
aforesaM publication for tlie date 

; shovvn in the above caption, required 
by tlie Act of August 24. 1912, embo- 
dūnl iri section ."37. Postai I.:tws and 
Regulations. printed oii the reverse of 
this fortu, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
ihe publisher, ed’tor. and business 
managers are: Publisher Sr. Jos. 
l.ith. R. Ass'n of I.abor. 3CG Rroad- 
way. So. Boston. Mass.: 
!•'. Kneižvs. 50 C'ottage Sr. Nor'A’ood. 
Mass. : Bn«ine«s Mana'rer. 
PeklžOis, 300 \V. Broadvvay 
ton. Mass.

2. TIe>t the ovvners are: Saint Jos- 
eph's l.ith. R. Ass'n of Labor,

Statement of The Ownership, 
Munagement, Circulation, etc. 

Reųuired by The Act >f 
OongTess of August 24, 

1912,
’ Darbininkas published Semi-vveekly

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburg^, Švediją 

Laivų išplaukimai 
IS New York Iš Gothenburg 

Drottningholm Spalių 12 
Spalių 6 Gripsholm Spalių 21 
Spalių 26 Drottningholm Lapkr. 14 
Spalių 31 Kungsholm --------------
Lapkr. 4 Gripsholm Lapkr. 23 
Lapkr. 30 Drottningholm --------------

Tamstos kelionei niekas nepa- 
tamaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivokorčių a- 
gentas, arba

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

Šv. Jurgio lietuvių par. baž
nyčios vidaus dekoravimas jau 
įpusėtas. Viršuj didžiojo alto
riaus išpieštas didžiulis gražus 
Šv. Panelės vainikavimo vaiz
das, dešiniajame bažnyčios na
vos altoriaus viršuje — Šv. Ka
zimiero, o kairiajame — Pažais
lio Šv. Panelės paveikslai. Baž
nyčion vidaus sienos dažomos 
lietuviškų audinių motyvais. 
Spalvos parinktos labai gražios 
ir priderintos langų paveikslų 
spalvoms. Sienų fonas raudo
nas, tautiški raštai jūros ar 
stiklo pjūvio žaliumo spalvos, o 
kryželiai ir kiti papuošimai 
auksiniai geltonos spalvos.

Šoninių navų {gaubimai išda
žomi lietuvių liaudies drožinių 
ir tautinių juostų ornamentais 
ir spalvomis. Visas bažnyčios 
dekoravimas meniškai suderin
tas.

Dažymo darbai numatoma iki 
Kalėdų pabaigti ir kainuos apie 
10.000 dolerių, o su kaikuriais 
naujais įrengimais sieks 15.000 
dolerių.

Baigus dekoravimo ir remon
to darbus Shenandoah bažnyčia 
būs viena iš gražiausių ir mo
derniškiausių. Tai bus vieninte
lė Amerikoje bažnyčia, išdeko- 
duota. tautiniais motyvais. Ne
žinau tokia originali bažnyčia 
ar yra Lietuvoje. Tur būt ne. 
Kun. kleb. J. Karalius pirmasis 
parodė pavyzdį, 
liaudies
drožinių ir audinių ornamentų 
motyvai gali būti 
bažnyčių dekoravimui, kad reli
ginė tapyba gali būti suderinta 
su originalia nauja, lietuviškais 
motyvais atausta, tapyba.

A. Skirtus.

I

Pereitą šeštadienį. 9 vai. ryte. 
Šv. Karoliaus Seminarijos di-

36C Broadvvay, So. Boston, Mass.
Rev. J. Svasždvs, Pr^sident, 

į U'ehstor St., Montello, Mass.
A. F. Kneižys, Secretary, 50 Col- 

tage St., Norvvood, Mass.
Arina Siauris. Treasur*»r, 443 E. 

7th Sr . So. Boston, Mass.
3. That the knovvn bondholders, 

mortgagees, an<l other security hol- 
dars ou'ning or tiolding 1 per eent or 
niore of totai aniount of honds, mort- 
g-.ges or ther secnrities are: Tautos 
Koruląs. 23.34 So. Oaklev Avė., f'hiea- 
RO. III.

4. That the two paragraplis abo’-e,
giving ....... . ... ....
sroi-kholders, and security holders 
any, contain

trisdešimt metų paprastoj ba
kūžėj ir prie varstoto. Jis tuo 
kartu gamino savo gyvenimui 
kasdieninę duoną ir dėl mūsų 
amžiną gyvenimą 
nusižeminimu. . they apĮiear 

| company būt 
smckholder or security holder aprx 
li|x»n the hooks of the company 
tru&tee or in any other 
relation. the name of the person or 
coi;><>ration for vvhom such trustee is 
acting, is given; also that said two 
paragraphs contain statments embra- 
cirg affiant’s full knovvledge and 
belief as t<> the circumstanees and 
conditions under vvhich stockholdcrs 
aml security holders who do not 
ap|iear up<>ii tie* įmoks of tlie corn- 
jlinv as trustees, hold stock and se- 
cririties in a capicity other than that 
of a f>ona fide ovmer: and this 
affij.nl has no reason to lielieve that 
any other j*erson. association, or cor- 
portdion has any interest direct or 
indirect in the said stock, borais, or 
other securities than as so statėsi by 
him.

Anthony Peldžius, Business Manager. 
syvorn to and snbscribed before me 
this 29th day of September 1939. 
this 27th day of September 1939.

Susanne P. Shallna. Notary Public. 
< My commission expires Nov. 

1944).

Raulai, jeigu 
nuotrauką savo 
foto aparato stiklo prieš saulę, 
bet nusuk visiškai nuo saulės, 
kad tik namas būtų apšviestas, 
tada padarai gerą nuotrauką. 
Taip ir darbininko darbai, kad 
ir nebus visų matomi ir giria
mi. jeigu tik su gera valia, su 
noru dirbsime ir aukosime Tam 
pačiam Kristui, kuris pirm mū
sų dirbo ir davė gražų pavyzdį 
ir Jis pašventins mūsų sunkius 
darbus. Jis kainuos ir užmokės 
gausiau negu žmonės. Jeigu 
Dievui aukosime savo nemato
mus darbus, tai jie pasiliks am
žinomis nuotraukomis.

Todėl, mielas darbininke, ne- 
į nusimink, tik dirbk su noru ir 
aukok Dievui savo darbus, o 

.užmokestį gausi dvigubai.
J. V. S.

šių metų, rugsėjo mėn. 17 die- dar prie energingesnių darbų 
ną. Pittsburge. Šv. Pranciškaus išeivijos tarpe. Be abejo, Sesu- 
Vienuolyne įvyko labai skaitlin- tės yra dėkingos Lietuvos Val
gas Aštuntasis Vienuolyno Rė
mėjų Seimas. 10.30 vai. kun. J. 
V. Skripkus atgiedojo šv. Mi
šias, prelatas M. L. Krušas šia 
proga pasakė turiningą pamok
slą. šv. mišių metu giedojo Se
selių choras.

12 vai. delegatai ir svečiai bu
vo pakviesti prie gražiai ir sko
ningai papuoštų stalų pasistip
rinti. 1 vai. delegatai įteikė 
mandatus Akademijos raštinė
je. 2 vai. — sesijos pradžia, ar
ba iškilmingas posėdžio atida
rymas. Senoji valdyba pakvietė 
prelatą M. Krušą atkalbėti mal
dą. Po maldos buvo išrinkta sei- džius malda. Kun. J. V. Skrip- 
mo komisija, kurią susidarė šie 
delegatai: pirm, p-lė Agota Sut- 
kaitė, Pittsburgh. vice - pirm, 
p. Maziliauskienė iš Chicagos, 
rašt. p. J. Pukelienė. Chicago, 
A. Naujeliūtė. Pittsburgh. Man
datų ir laiškų komisija: 1. po
nia B. Petkienė. Detroit. 2. J. 
Bartnick. Cleveland. 3. J. Ra- 
sevičius Du Bois.

Prelatas M. Krušas kalbėjo a- 
pie “Naujos Akademijos staty
bos reikalingumą”. Pabrėžė, j 
kad Seselės turi labai daugeliui 
mergaičių atsakyti prašymus
dėl vietos stokos. Gerbiami de- Ežioje koplyčioje įvyko įspūdin- 
legatai teigiamai pritarė prela- £os įšventinimo ceremonijos, 
to kalbai ir prižadėjo kuo uo
liausiai dirbti šiam svarbiam 
reikalui, kad 1940 metais Sese
lės galėtų pradėti rudens se
mestro darbą naujoj akademi-

■ joj-
Prelatas taip pat priminė Sei-^vo keliolika ir vienuolių iš Vin- 

mo nariams Pietinės Amerikos centiečių seminarijos, German- 
klausimą: nepamiršti broVų lie-jtown, Pa., kurių 7 klierikai bu- 
tuvių. kurie vargsta kaip dva- vo tame ordinantų skaičiuje, 
siškai taip ir medžiaginiai. Juos j Toje pašauktųjų grupėje ran- 
reikia ten aprūpinti ir padėti J dasi ir vienas mūsų lietuvių, Al- 
Sesutėms. kurios ten nuvažia- binas Neverauskas iš Šv. Juo- 
vusios neturi nei savo vienuoly- zapo parapijos, Mahanoy City, 
no nei mokykloms kambarių Pa. Sveikiname jauną ordinatą, 
pamokoms vesti. Nuoširdūs ir 
gailestingi delegatai ir tam pri- je. ir linkime Dievo palaimos 
tarė ir nutarė statyti Sesutėms 
namą ir 
reikalui.
Pietinės 
Fondas, 
skaitlingas būrelis žmonių.

Seimo pabaigoje prelatas M.
Krušas, Lietuvos Valdžios įga- ■ 
liotas. įteikė gerbiamai Motinai 
M. Aloyzai garbingo Kunigaikš
čio Gedemino Ordiną. Šis mūsų 
Lietuvos Valdžios akylus išeivi
jos sekimas ir gražus Tautai 
darbų užmokestis paskatina

Jo. Ekscelencija vyskupas Hugh 
Lamb suteikė 50 klerikų dia
kono šventinimus. Šiose iškil
mingose apeigose dalyvavo dau
giau 300 šios diecezijos semina
rijos klierikų — studentų. Bu-

jo diakonystės priėmimo progo-

kartu mokyklą. Šiam 
praeitą metą susitvėrė i gus.

įAmerikos Mokyklos 
prie kurio prisirašė

i

Darbininkai dirba gerai, dar
bai pagerėjo, bet pragyvenimas 

, nes viskas 
išrinktas pabrango, pav., cukrus. Bet tai 

nes

PADARY TAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S ALE

60 E!lsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcest2r, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE
So. Boston

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavemus ar restoranus pra
šykite EROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

jam susilaukti ir to paskutinio 
laipsnio — įšventinimo į kuni- 

TtauZos.

PHILADB.PHIA. PA
KLEBONĄ KUN. IGNĄ 

VALANČICNĄ, 20 METŲ 
SUKAKTIES PROGA PA

GERBTI BANKIETAS

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

MORE RADIO
FOR

LESS MONEYf
G-E Radio "Shoots the 
Works” with new fea- 
tures, new perform- 
ance. new beauty — 
everything that spells 
more value for your 
money! Come tn and 
let us prove it to you.

Raulas: Šv. Tėvas ragina 
sus katalikus prie katalikiško 
veikimo; kuo aš darbininkas 
galiu prisidėti, man reik sunkiai 
dirbti?

Jonas: Raulai, kiekviena po
litiška grupė bei sritis turi sa
vo vadus: medicina turi savo 
specialistus, gabius išradėjus ir 
kit., bet Kristaus vyndaržyje 
randasi ištvermingų Dievui 
darbininkų.

Raulas: Kristaus Vyndaržio 
darbininkai, kiek aš girdėjau, 
yra tiktai kunigai ir seserys, o 
mes paprasti darbininkai nega
lime prie tų prisiskaityti.

Jonas: Raulai, pažiūrėk į Kri
staus gyvenimą ir pagalvok. 
Kristus buvo Dievas buvo ir 
žmogus tuo pačiu kartu. Ka
dangi Jis buvo žmogus. Jis ne- 
sigėdino imti į savo šventas 
rankas pjūklą ir piauti; kirvį ir 
tašyti. Tie įrankiai, kuriuos Jis 
vartojo, yra tikrai pašventinti 
Jo Švenčiausiomis rankomis ly
tėti. Tas grąštas, kurį tu suki, 
yra vartotas tam pačiam tiks
lui Viešpaties Jėzaus Kristaus. 
Tą vinklį ir skriestuvą, kurį tu 
vartoji, nepažemins tavęs, nes 
Kristus juos vartojo ir palaimi
no. Kuomet tavo prakaituoti 
darbiniai drabužiai prikimba 
prie tavo kūno, atsimink, kad 
Kristus taip gi prakaitavo ir 
šluostė savo dulkėtą veidą po 
daugelio valandų sunkaus dar
bo.

Raulas: Paprasto darbininko 
žmogaus niekas nemato ir ne
užjaučia.

Jonas: Raulai, mielas darbi
ninke, nemanyk, kad tavo dirb
tuvių dienos yra pakavotos ir 
nematomos. Pažiūrėk į Kristų:

Klebono kun. Ig. Valančiūno, 
20 metų kunigavimo jubiliejaus 
proga rengiamas nepaprastai 
didelis bankietas - vakarienė. 
Bankietas įvyks spalių 15 d. 
š. m., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, 331 Earp St. Bankietas- 
vakarienė prasidės lygiai 5:30 
vai. vakare, su įvairia Seselių 
Kazimieriečių rengiama mokyk
los vaikučių programa. Kun. 
Dr. Vito Martusevičius su visa 
eile parapijiečių įsijuosę dirba,

I
i

žmonės, cukraus kainai pakilus, 
pradėjo jį smarkiai pirkti, ma
nydami. kad cukrus dar dau
giau pabrangs ir negalės jo gau
ti. Krautuvininkai iš jų dabar 
tik juokias, bet juos myli, nes 
daro gerą biznį. Kai kurie žmo
nės cukrų pradėjo pirkti net po 
5—6 kartus.

l

Lietuviai gyvena gerai iri kad bankietas būtų sėkmingas, 
draugiškai. Didesnė dalis susi
būrusi prie 205 kp. LRKSA. 
Jaunimas subruzdo rašytis taip 
pat. Katalikų skaičius žymiai 
padidėjo, nes šios kolonijos 
bažnyčia jau pasidarė maža. 
Pradėta statyti nauja akmeni
nė bažnyčia. Nors ji ne lietuvių, 
bet čia visi glaudžiai bendra
darbiauja. ir visi šiai bažnyčiai 
aukoja; aukotojų tarpe yra net 
protestantų. Kitatikių daug 
grįžta į katalikų tikėjimą, bet 
nenutolsta nuo jo kaip mūsų 
broliai lietuviai.

I■
1

“Darbininko” iš Bostono,

Visi džiaugiamės lietuvių ra
dio programa, kuri transliuoja
ma 
Dr. Aukštikalnio iš Waterbury
ir Rėkaus iš New Britain.

Girdėjome, kad New Britaine 
už daineles reikalauja po $3.00, 
žinoma tai mažina klausytojų 
skaičių. A.P.K.

Rengėjai prašo visų, kurie tik 
gali įsigyti vakarienės tikietus, 
kurie kainuoja tik vienas dole
ris iš anksto. Tikietus galima 
gauti pas: Jurgaitienę, Balčiū
nienę, Varnienę - Mustaitienę, 
Kundrotienę, Graborių Užumec- 
kį. Dryžą, Kundrotą, Barauskie
nę, Unguraitę, Muturienę, ypa
tingai kun. dr. V. Martusevičių. 
Jubiliejaus bankiete tikimasi, 
kad bus daug svečių, kaip dva
siškuos taip ir profesionalų, nes 
tą pačią dieną bus ir užbaigimas 
bažnyčios, įdėjimas kertinio 
akmens, kur dar ligi šiol nebu
vo įdėtas nuo atstatymo po nu
degimo. Tai bus dvejos iškil
mės vieną dieną. Bankietas, pa
ruoštas parapijiečių su įvairia 
programa, o po vakarienės jau
nimui pasilinksminti — šokiai, 
kur turės šokiams atskirą įžan
gos tikietą.

Nemanau, kad reiktų kazi-

New TELEVISION AUDIO KEY 
New SUPER BEAM-A-SCOPE NO AERIAL—NO GROUNO NEEDEOI 

NewVISUALUX DIAL 
New DYNAPOWER SPEAKER 
Plūs A DOZEN MORE 

ADVANCED FEATURES
MODEL H-5OO; Dynamic Speaker 5 G-E T ube*. 
Drum-type Dial. Scandard and “ *
Attached Antenna AC-DC Oper- 
ation. Artractive Brown Plascic 
Cabinet. ivory and Colortd Fin- 
itbcs Alto Available............................

TOP PRICES FOR YOUR 
OLD RADIO NOWI

Police B and.
ONLY

$13.95

EASY TEKUS

x GENERAL ELECTRIC

?RAD10
Other G-E Radios Priced From $9.95 To $225.00

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO.
92 HIGH ST., BOSTON, MASS
SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas

Telefonas Liberty 2337

i i

affij.nl

