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KAUNAS, Lietuva, spa
lių 12 — Lietuvos vyriau
sybė diplomatiniu keliu 
atgavo sostinę Vilnių ir 
dalį Vilniaus krašto. Kiek 
ketvirtainių mylių plotą 
gauna Lietuva dar nėra ti
krų žinių, nes sutartyje 
nepasakyta, bet spėjama, 
kad gaus trečdalį Vilniaus 
krašto, kaip buvo numaty-

Stalinas Tykoja Užgrobti 
Indiją

sienių reikalų ministras 
Juozas Urbšys, kariuome
nės vadas gen. Stasys Raš
tikis, vice-premieras K. 
Bizauskas, Norkaitis ir ke
ri ekspertai, būtent. Pet
kevičius, Krivickis, Mont
vila, Viliamas ir pulk. 
Rupšys sunkiai dirbo, va
žinėjo iš Kauno i Maskvą, 
iš Maskvos į Kauną, tarėsi

su savo vyriausybe
Sveikiname Lietuvos vy

riausybę, jos delegaciją ir 
visą Lietuvą Vilniaus at
gavimo proga. Vilnių atga
vus. Lietuva pradeda nau
ją istorijos lapą, kuris ar 
nebus tik svarbiausias, 
nes mūsų tautos vadams 
narpliotis užmestame tin
kle nebus taip lengva.
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punktuose. Be to, buvo 
kalba, kad sovietai nori 
statyti tvirtoves Lietuvoje 
ties Klaipėda.

Suprantama, kada Esti
ja ir Latvija pasirašė su 
sovietais sutartį ir davė 
pandšius “pasižadėjimus” 
sovietų Rusijai, tai Lietu
vai nebuvo kitos išeities.

Lietuvos Delegacija: už-

tuva atgavo Vilnių iš so
vietų, kurį jie užgrobė, ro
dos, rugsėjo 19 dieną, š. 
m., “savitarpinės 
bos” sutartimi.

Vilniaus atgavimo įvy
kis praskambėjo ne tik vi
soje Lietuvoje, bet ir už- 
sienyj. Lietuviai džiaugia- 

bet tą

ta Suvalkų sutartyje, su 
500,000 gyventojų.

Lietuvos gyventojai, lai
kinai pamiršę sovietų Ru
sijos briovimąsi į Baltijos 
valstybes, iškėlė vėliavas, 
Kaune suruošė demons
traciją paminėti Vilniaus 
atgavimo įvykį. Per 19 me
tų Vilnius buvo lenkų ver- si atgavę sostinę, 
gijoje. Lenkija žuvo, Lie- džiaugsmą sumažina, kada

j

pagal-

Londonas, spalių 12, — 
Stalinas lengvai paėmęs 
Pabaltijo valstybes, jau 
tykoja užgrobti Indiją, ku
rią valdo Anglija. Jis nori 
padaryti tai, ką jokis Ru
sijos caras nepadarė. Ca
rai valdė Pabaltijį, bet ne 
Indiją. Sudaręs sutartį su 
Turkija, per Persijos van
denyno įlanką jis pasieks 
Indiją ir Arabiją. Anglija 
jau tuo susirūpino ir stip
rina savo tvirtoves.

Italija Veda Derybas Su 
Vengrija Ir Jugoslavija

Bukareštas, spalių 12, — 
Stalinas, užgrobęs Pabal
tijo valstybes, kėsinosi tą 
patį padaryti ir Balkanuo
se. Hitleris savo kalboje 
pareiškė, kad Vokietija ir 
Rusija sutvarkys Balkanų 
valstybes. Bet toms vals
tybėms pasiūlė pagalbą I- 
talija. Mussolini iki šiol 
nuošaliai laikėsi. Kada 
Hitleris susidėjo su Rusi
jos Stalinu, Mussolini vi 
saip pradėjo žiūrėti į Vo
kietiją. Hitleris buvo grie
žtai pareikalavęs Mussoli- 
nio prisidėti prie jų karo, 
bet tas atsisakė. Matomai, 
Romos - Berlyno ašis nu
lūžo. Dabar Mussolini ve
da derybas su Jugoslavija 
ir Vengrija, kad jas ir sa
ve apsaugoti nuo Hitlerio- 
Stalino užpuolimo. Be abe
jonės, kad Bulgarija ir 
Rumunija paseks Jugosla
viją ir Vengriją.
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Bolševikai Už Hitlerio 
Taikos Pasiūlymą

Maskva, spalių 12, —So
vietų Rusijos laikraščiai, 
“Pravda” ir “Izvestia” 
smarkiai puola Angliją ir 
Prancūziją, kad nepriima 
Hitlerio taikos pasiūlymų. 
Jie pareiškia, kad tai yra 
tuščios pastangos ugnimi 
ir kardu kovoti prieš idė
jas, o Lenkijos atgaivinti 
nėra galima ir nebus leis
ta. Kasdieną darosi aiš
kiau, kad Stalinas ir Hit 
leris sutartinai dirba.
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Prancūzijos Komunistai 
Pakeitė Vardą

prisimena duotus “pasiža
dėjimus” sovietams. Lie
tuva “pasižadėjo” leisti 
sovietų Rusijai statyti ka
ro orlaiviams aerodromus 
ant Lietuvos žemės, leisti 
sovietams pastatyti nuo 
20,000 iki 40,000 raudono
sios armijos kareivių Lie
tuvoje, kurie bus padalin
ti keliuose strateginiuose 1
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SKYRIUS V.
Jeigu gręs užpuolimo pavojus Lietuvai arba So- 

kun^John Bo- Sąjungai per Lietuvos žemę, abidvi susitarian
čios šalys turi tuojaus apsvarstyti susidarančiąją pa
dėtį ir daryti visus reikalingais pripažintus žingsnius 
pagal bendrą susitarimą, kad užtikrintų neliečiamybę 
susitariančiųjų šalių žemių.

I

New Rochelle, N. Y. spa
lių 12, — Prelatas Fran
cis Walsh ir L---- -----------
land, New Rochelle kolegi
jos patalpose įvedė pamo
kas darbininkams. Darbi- 

i ninkams bus aiškinama jų 
teisės ir pareigos pagal SKYRIUS VI.
Popiežių enciklikas. Kito- Abidvi susitariančios šalys pasižada nedaryt jo
se vietose sėkmingai yra kių sąjungų (su kitomis valstybėmis) ir nedalyvauti 
įvesta darbininkams stu- jokiose sąjungose, atkreiptose prieš vieną ar antrą iš 
dijų rateliai, kad išugdyti čia susitariančių šalių.
darbininkams vadus.

—

Maskva, spalių 12, — So-

“... Į Vilnių visa Lietuva” — Pagaliau lietuvių tautos troškimas išsipildė. Se- statymą atšaukė ir divor- 
nasis Vilnius atgautas Lietuvai. Čia matomas vienas iš Vilniaus sostinės vaizdų, sai draudžiami.

I • 1. |M 'pagalbos tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, ir tuoICTUVOS II jOViem JulUlluOS !tikslu paskyrė šiuos savo įgaliotus atstovus: 
fc# ** Į Prezidiumą Sovietų Sąjungos Vyriausio Sovieto

vi i atstovauja Viačeslav Molotov, pirmininkas Liaudies
JtUlCirlIvJ IvROlClO i Komisarų Tarybos ir Liaudies Komisaras Užsienių

_____________ Reikalams; Prezidentą Lietuvos Respublikos atstovau-
MASKVA, Rusija, spalių 10 d. — Šiandien Lietu- > Juozas Urbšys, Užsienių Reikalų Ministeris; ir šie 

ir Sovietų Sąjunga pasirašė taip vadinamą bendros įgalioti atstovai, įteikė vienas antram savo įgalioji
mus, atrado juos tinkamame pavidale ir geroj tvarkoj, 
ir sutiko su tuom, kas čia seka:

SKYRIUS I.
Kad sustiprinti draugiškus santykius tarp Sovie

tų Sąjungos ir Lietuvos, Sovietų Sąjunga perveda Vii- v
niaus miestą ir Vilniaus kraštą Lietuvos Respublikai 
ir prijungia jai tatai kaip sudėtinę dalį Lietuvos Vals-

__ ________________ ____. -__ r____ tybės teritorijos, o rubežius tarp Sovietų Sąjungos ir 
jungos Vyriausio Sovieto, iš vienos pusės, ir Lietuvos Lietuvos Respublikos nustatomas pagal, čia prisegtą 
Respublikos Prezidentas, iš antros pusės, —

Siekdami išvystyt draugiškus santykius, sudary
tus taikos sutartimi 1920 metų Liepos 12 d. ir parem
tus pripažinimu nepriklausomos valstybės egzistenci
jos ir nesikišimu į antros šalies vidujinius reikalus;

Pripažindami, jog 1920 m. Liepos 12 d. taikos su
tartis ir nepuolimo ir taikaus ginčų sprendimo sutar
tis, padaryta 1926 m. Rugsėjo 28 d., dar ir dabar suda
ro tvirtą pagrindą tarpsaviniams jų santykiams ir 
veiksmams;

Įsitikinę, kad apibudinimas padėties dėl bendro 
abiejų šalių saugumo ir teisingas išsprendimas klau- 

I simų kas liečia Valstybinę savininkystę Vilniaus mies
to ir Vilniaus krašto, neteisingai Lenkijos atplėšto nuo 
Lietuvos, sutinka, jog tatai tarnauja reikalams abiejų 
čia susitariančių šalių, todėl, atrado reikalinga pada- 

; ryt sekamąją sutartį dėl Vilniaus miesto ir Vilniaus 
krašto pervedimo Lietuvos Respublikai ir dėl bendros

va
pagalbos sutartį, kurios tekstą paskelbė viešai Tass, 
oficialė sovietų žinių agentūra. Štai ji:

Sutartis tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos dėl Vilniaus 
miesto ir Vilniaus šalies grąžinimo Lietuvos Respubli

kai ir dėl bendros pagalbos:
Prezidiumas Socialistinių Sovietų Respublikų Są

SKYRIUS VII.
Šios sutarties vykdymas neturėtų jokiu būdu pa- 

Ispamijoje, 1932 metais liest aukščiausias valstybines teises susitariančiųjų 
buvo išleist ąą įstatymas šičia šalių, ypatingai jų' Valstybinę organizaciją, eko- 
legalizuojantis divorsus. nominę ir visuomeninę santvarką, karines priemones 
Dabar pranešama, kad ge- ir abelnai principą nesikišimo į vidujinius jų reikalus, 
nerolo Franco valdžia tą į- Vietos, kur bus Sovietų sausžemio ir oro jėgos (šios 

sutarties Skyriuje III), visose sąlygose liekasi sudėti
ne dalim Lietuvos Respublikos teritorijos.

SKYRIUS VIII.
Ši sutartis galioja kas liečia pasižadėjimus ben

dros pagalbos tarp Sovietų Sąjungos ir Lietuvos Res
publikos (Skyriai II ir VII) per penkioliką metų, o jei
gu viena ar antra iš čia susitariančių šalių nematys 
reikalo atšaukt šios sutarties nusakymus paskirtąjam 
laikui už vienų metų pirm to laiko išsibaigimo, tai šie 
nusakymai savaimi (automatiškai) bus galioje dar de
šimtį sekančiųjų metų.

SKYRIUS IX.
Si sutartis įeis į galią, kai tik bus apsikeista jos 

užtvirtinimo dokumentais. Apsikeitimas šiais doku
mentais įvyks Kaune eigoje šešių dienu po šios sutar

J naluose. Rusų ir Lietuvių kalbomis, Maskvoj, 1939 m., 
Spalių 10 d.

Paryžius, spalių 12, —j 
Kaęla Prancūzijos valdžia 
įstatymais panaikino ko
munistų partiją, tai Stali
no garbintojai perorgani-į 
zavo partiją ir pasivadino 
darbininkų ir Ūkininkų są- i 
junga. Amerikos komunis
tai paseks prancūzus.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 14 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa paminėti Vilniaus atgavimą. 
Programą išpildys Radio Grupė iš Norwood, vadovy
bėje p-lės Julės Vilkišiūtės.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausykitės programos iš WCOP stoties, Boston, Mass.

žemlapį, ir šis rubežius bus smulkmeniškiau atžymė
tas papildomajame protokole.

SKYRIUS II.
Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respublika pasižada 

teikt viena kitai visokios pagalbos, taip pat ir karinės 
pagalbos, jeigu bet kuri Europos valstybė užpuls Lie
tuvą arba grūmos ją užpulti, lygiai kaip ir tokiame at
sitikime, jeigu bet kuri Europos valstybė užpuls So
vietų Sąjungą arba grūmos ją užpulti.

SKYRIUS III.
Sovietų Sąjunga pasižada teikt Lietuvos Armijai 

paramos ginklais ir kitais kariniais įrengimais palan
kiomis sąlygomis.

SKYRIUS IV.
Sovietų Sąjunga ir Lietuvos Respublika pasižada 

išvien saugot Lietuvos rubežius, ir tuo tikslu Sovietų 
Sąjunga gauna teisę užlaikyt savo kaštais tam tikruo- 

jse punktuose Lietuvos Respublikoj, nustatytuose per 
I bendrą susitarimą, ginkluotas Sovietines sausžemio ir 
; oro jėgas griežtai apriboto stiprumo. Tikrai nužymė
tos vietos šiai kariuomenei ir ribos, kuriose jinai ga
lėtų turėti sau patalpas, jos skaičius kiekviename ats
kirame punkte ir taip pat visi kiti klausimai, ekonomi
niai, administraciniai - vaidybiniai, klausimai juris
dikcijos ir kiti klausimai, kylantieji ryšyje su Sovietų 
ginkluotų jėgų buvimu Lietuvos žemėje pagal šią su
tartį, turi būti nustatyti specialiais susitarimais. Vie
tas ir trobesius, reikalingus šiam tikslui, turi skirti

VIAČESLAV MOLOTOV, 
JUOZAS URBŠYS.

Komunistų Riaušės Kaune
su sovietais pasirašius su
tartį, komunistai pakėlė 
galvas ir sudrumstė Lie-

Kaunas, Lietuva, spalių
12 — Vakar, kada Kaunas 
minėjo Vilniaus atgavimo 
įvykį, tai komunistai susi- tuvos džiaugsmą. Kas bus 

toliau, kada į Lietuvą įeis 
tarp 20,000 ir 40,000 sovie
tų raudonosios armijos 
kareivių?

f 

rinko prie valstybės kalė-i 
jimo ir sukėlė riaušes. Jie 
reikalavo, kad iš kalėjimo 
paleistų komunistus kali
nius, kurie atlieka bausmę 
už priešvalstybinį veikimą 
Lietuvoje. Policija riauši
ninkus numalšino. Arešta
vo keliolika riaušininkų.

Riaušės įvyko 6 vai. va
kare.

Lietuva ir visi lietuviai, 
kur jie nebūtų, džiaugiasi 
Vilniaus atgavimu, 
prisibijo komunistų įsiga- grąžinti dviem 
Įėjimo Lietuvoje. Kaip ži- kam dviejų metų algas, 
nome iki šiol komunistai 
Lietuvoje buvo pasyvūs.
nes jiems ten nėra dirvos kus į darbą dėl jų unijos 
veikimui. Bet štai Lietuvai veikimo.

I

Įsako Sugrąžinti Darbinin
kams Algas

VVashington, spalių 12, 
Vyriausybės Darbo sky
rius įsakė VVaumbec Mills, 

bet Ine. Manchester, N. H. su- 
darbinin-

Sakoma, kad kompanija 
atsisakė priimti darbinin-
kus į aa 

: veikimo.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Suomija Pasirengus Kovoti 
Prieš Sovietus

Helsinki. Suomija, spalių Jų vadai yra nusistatę iš
laikyti tautos nepriklauso
mybę. Jie pareiškė: “mes 
verčiau mirsime, negu bū
sime Rusijos bolševikų 
vergais”.

Suomijos vadai yra nusi-

12. — Stalinas paėmęs tris 
Pabaltijo valstybes į "glo
bą” dar turi paimti Suo
miją (Finlandiją), kad bū
ti visišku valdovu Pabalti- 
joje. Tačiau Suomijos vy
riausybė nemano taip len- statę, kad Rusija jų kraš- 
gvai pasiduoti. Vienas jų to neprivers prie tokios 
vyriausybininkas pasakė, 
kad kitos Pabaltijo vals
tybės neturėjo pasiduoti, 
joms reikėjo visoms kovo
ti prieš Rusijos bolševi
kus. Suomijos vyriausybė 
įsakė miestų gyventojams 
kraustytis į kaimus, ar 
miestelius. Apie 124.000 
gyventojų, moterų ir vai
kų išvežta tik iš Helsinki 
miesto. Suomijos laivynas 
pasirengęs kovai armija 
taip pat stovi atremti Ru
sijos bolševikų puolimus.

sutarties, kaip privertė ki
tas valstybes. Suomijos 
255.000 kariuomenės stovi 
prie Rusijos rubežiaus. 
Ar jų maža kariuomenė 
galėtų atremti Rusijos ar
miją. tai didelis klausi
mas. Bet kitas klausimas 
yra. ar Rusija išdrįstų eiti 
į karą? Stalinas žino, kad 
pačioje Rusijoje verda re
voliucija. Gi Suomija tiki
si pagalbos iš Danijos. 
Norvegijos, Švedijos, O- 

Tandijos ir Belgijos.

Bolševikai Žudo Lenkijos 
Kunigus

Maskva, spalių 12. Mas-'vimus ir laukia pagalbos 
kvos laikraštis “Bezbož- iš Vokietijos ir Švedijos, 
nik” praneša, kad daugy- Sovietų vyriausybė reika- 
bę Lenkijos kunigų bolše- lauja, kad Suomija atsiųs- 
vikai likvidavo. Tas laik- tų savo užsienių^ ministrą 
raštis rašo, kad kunigai i Maskvą tartis “savitarpi- 
su lenkų “kapitalistais” ir nės pagalbos” klausimais, 
karininkais buvę susirinkę kaip kad ji yra susitarus 
i bažnyčias ir iš jų šaudę į su Estija ir Latvija. Bet 
R.usijos kareivius. Toliau,. Suomijos vyriausybė ne

nori pradėti derybų su so
vietais. Pasižadėjo siųsti 
savo delegaciją į Maskvą 
deryboms, bet vis dar ati
dėlioja siuntimą.

Vyriausias sovietų prezi-

tas laikraštis sako, kad 
kunigai buvę Lenkijos val
džios apmokami šnipai, ir 
giria bolševikų kareivius 
už jų “likvidavimą”. Kad 
Lenkijos kunigai buvo su
sirinkę i bažnyčias nėra a- diumas jau užtvirtino Es- 
bejonės. tik jie ten buvo 
nešaudyti į bolševikus, tik 
melstis, o bolševikai juos 
likvidavo, kada juos rado 
bažnyčiose.

“savitarpi-
pagalbos” sutartį.

tijos - Sovietų
nes

Estijos Ministras 
Atsistatydino

Suomija Šaukiasi Vokieti
jos, Švedijos Pagalbos spalių

Maskva. Rusija, spalių 9. 
— Pranešama, kad Suomi
jos vyriausybė atidėlioja 
sovietų komisarų reikala-

Talinas, Estija.
12. — Estijos ministras 
Kaarel Eenpalu ir jo val
džia atsistatydino. Rusija 
jau verčia sudaryti valdžią 
palankią komunistų rėži- 

: mui.
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Italai Smerkia Rusijos 
Bolševikų Puolimus

TRIUMVIRATAS, GYNĘS 
LIETUVĄ MASKVOJE

I
Juozas Urbšys,

Užsienių Reikalų minis
tras

PerRoma, spalių 12, 
kelius sykius Italijos laik
raščiai pasmerkė Rusijos 
įsiveržimą į Lenkiją ir ki
tas valstybes ir jų žiaurų 
naikinimą žmonių nuosa
vybių. Laikraštis “Messa- 
gero” rašo: “Anglija ir 
Prancūzija nepasmerkė 
Rusijos įsiveržimo į Len
kiją. Rusijos bolševikai 
tose vietose tuojau įkūrė 
sovietus, paleido iš kalėji
mų visus komunistus, su
naikino žmonių nuosavy
bes, uždarė bažnyčias, 
nuosavybių savininkus, ū- 
kininkus bolševikišku bū
du likvidavo, 
bus kiekviena 
tauta turėtų pasmerkti,

Tokius dar- 
civilizuota

Gen. Stasys Raštikis,
Lietuvos kariuomenės 

vadas

Ispanijoje Atšauktas 
Divorsų Įstatymas

Kazys Bizauskas,
Ministro Pirm, pavaduoto- bet Anglija ir Prancūzija 

jas tyli. Ar jos bijo?”

LIETUVA PASIPUOŠĖ VIL
NIAUS ATGAVIMO PROGA

Kaunas, Lietuva, spalių vyriausybės atstovai paša. 
12 — Vakar Kaune įvyko kė kalbas. Demonstracijo 
demonstracija, kad pami
nėti Vilniaus atgavimą. 
Visi namai buvo pasipuošę 
vėliavomis ir tautiniais 
ženklais. Demonstracijoje 
dalyvavo veik visos orga
nizacijos. Demonstrantai 
susirinko prie Nežinomo
jo Kareivio kapo Vytauto 
muziejaus aikštėje, kur

J

I

Madridas, spalių 12, — 
vietų Rusijos laikraštis 
“Pravda” vėl pakartojo, 
kad kova prieš religijas 
privalo būti varoma visu 
griežtumu. Ir ta kova va
roma ne tik pačioje Rusi
joje, bet ir valstybėse, ku
rias dabar bolševikai už
grobė. Iš Lenkijos bolševi
kai jau išsiuntė į Rusiją 
keletą kunigų ir vieną pre
latą. Iš ten jie nebegrįš. 
Bolševikų didžiausias nu
sistatymas yra išnaikinti 
katalikų kunigus ir tikin
čiuosius. Kaip jie perse
kiojo ir išžudė tikinčiuo
sius Rusijoje, taip atsitiks 
ir dabar užimtose valsty
bėse. Smarki propaganda 
jau pradėta. Vilniaus kraš
te jau suorganizuota 
vietai.

so

je dalyvavę ir žydai, kurie 
džiaugiasi Vilniaus atga
vimu, nes jiems nebereik- 
sią vykti į žydų kapines 
prie demarkacijos linijos 
Linkmenų miestelin pasi
matymui su Vilniaus žy
dais, kaip iki šiol jie dary
davę.

LENKIJOS VYSKUPAI IR 
KUNIGAI VIETOSE

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 S839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

Pranešimas
t

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

TEL. GEN 9296

kvos sutartimi su rusais 
(1920) Vilniaus kraštas 
priskirtas Lietuvai, Lenki
jos smurtas Vilniaus kra
šte Tautų Sąjungos pa- 

’ smerktas, Tarptautiniam 
| Hagos Tribunole lietuviai 
1 laimėjo prieš lenkus..., — 
tai yra faktai mūsų teisei 
turėti ir valdyti Vilniaus 
kraštą. ;

Vokietis sunaikina Len
kiją ir leidžia rusui “paim
ti globon” rytinę jos dalį 
— su Vilniaus kraštu, su

rimtės- baltgudžių ir ukrainiečių 
vienok žemėmis. Lenkijos naiki- 

ir mūsų nimo metu lietuviai nešo-

Oro bangos ir laikraš
čiai atnešė mums malonią 
žinią, kad Vilnius jau 

į mums grąžintas. Vilnius 
jau mūsų!

Kas lietuvių nesidžiau
gia, išgirdęs tokią links
mą, širdį kutenančią žinią, 
kada jau visi ilgų metų lū
kesčiai, gilūs dūsavimai, 
garsūs šūkiai... Mes be Vil
niaus nenurimsim — virto 
jau tikra realybe. Nors 
mes lietuviai esame šalta- 
pročiai (už lenką 
lietuvis lėtesnis, 
nis, pastovesnis), 
kartais leidžiame 
širdžiai pasidžiaugti, nors ko imti Vilniaus krašto, 
kartais protas dar liepia nes tai būtų buvęs pasau- 
šalčiau galvoti. Širdis lie- Iio pripažintas trečias gro- 
pia net nežiūrėti, kokia bikas. Bet šiandien, kada 
kaina gaunama, o protas pasaulio valdovai turi di- 
visgi to klausia. delį norą nauią, ilgą pa-

Kodėl mes tuo tarpu šir.: saulinįKarąsukurti, suda- 
dies virpinimų noriai pa-1 r-ydaml nauJus blokus; te
klausome? Vilnius ir jolabcld.as;.™saisuma® isr 
kraštas taip glaudžiai su-latlPnntl Baltijos pakras- 
rištas su visa mūsų tautos;1^’ pnevarta primesdami 
istorija, kad yra mūsų,sav0 globą ir nepnklau- 

kon
troliuodami jų jūros uos
tus, kurdami naujas oro 

i laivyno bazes ir įvesdami 
ten savo kariuomenės įgu
las.

I

Ta galinga stipresniojo 
į valia primesta ir Lietuvai. 
■ Sunku buvo nepasiduoti, 
visos šalies nepriklauso
mybei grąsinant. Kaip Es
tija, Latvija ir Lietuva tu- 

sūTaužį Suvalkų‘ rėj° “savitarpes

v •

X •

I

ir rusą

Vilnius ir io!a lclJas> rusai sumane 1S1’ _  . i Raltiioc nalrroa. 
rištaš“šu visa m“ūsų”tautos!
isLUi ijci, tdu y m muou - , , , _ *
tautos lopšys, židinys. Ir aoIlao” valstybėm, 

!.......... - , - , , traliuodami įu įurr
I
i
I

kataliko sielai daug dva
sios pakėlimo duoda Vil
niaus gražios bažnyčios ir 
stebuklingieji Aušros Var
tai. O juk etnografiniu, is
toriniu ir juridiniu atžvil
giu Vilnius yra lietuvių, 
ką pripažino ir Tautų Są- 

' junga ir net rusai savo su
tartimi (1929. VII. 12), — 
tik vieni lenkai mums pa-j 

sutartį, paglemžę Vilniai? Pagalbos” sutartį Lfetu- 
per 19 metų vargindami va primine seną Maskvos 
mūsų viengienėius, brolius ■ sutartį ir pareikalavo Vil- 
ir seses lietuvius. inlaus k™st0-. nes 3uk Y11'

maus lietuviai šiandien
Ar mes galime nepaisyti gali būt savųjų geriau glo

bojami. Sutarties turinys 
ir dvasia man berašant 
dar nėra pilnai žinoma, bet 
visgi keistai skamba daro
mi mums apsunkinimai 
atgauti ir valdyti savas že
mes, kada jie patys sauva
liauja svetimose užgrobto
se žemėse. Tikėkime, kad 
lietuviams valdant Vil
niaus kraštą, atgims ten 
lietuviška dvasia ir Vil
niaus kraštas moraliai ir 
ekonomiškai sustiprės.

Mums gyvenantiems A- 
merikoje, ypač kilusiems 
iš Vilniaus krašto, belieka 
didelė pareiga ateiti pa-

į

Paryžius, spalių 12, — bus pavergti po komuniz
Vokietijos naciai skubo- mo, tai skubotai 
tai imasi išvežti visus vo
kiečius iš Pabaltijo valsty- j 
bių: Latvijos, Estijos ir 
Lietuvos. Daugiausia vo-. 
kiečių Latvijoje ir Esti jo-1 
je. Daugelis vokiečių ilgus į 
metus tuose kraštuose gy- j 
veno. Naciai rūpinasi, kad 12, — Komunistai savo su- bę, kas yra visiškai prie- 
savo žmones išvežti prieš. sirinkime išnešė rezoliuci- šinga lietuvio prigimčiai. 
Rusijos bolševikų įsigalė-įją, kurie pareiškia drau- Ar mes galime negirdėti 
jimą tose valstybėse. Hit-igiškumą Rusijos darbinin- ir nepaisyti skundų, deja

kams, sveikina Staliną ir 
dėkoja jam už “gerus dar
bus”.

gelbėja

jimą tose valstybėse. Hit
leris žino, kad Stalinas bus 
absoliutis valdovas Pabai- 
tijo valstybių, ir žmonės

CAMBRIDGE. MASS. —
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubas pereitame savo susirin
kime nutarė atidaryti vakarinę 
mokyklą dėl pilietybės, angių 
kalbos, ir rašybos. Kursai bus 
dėl savo narių ir visų lietuvių, 
gyvenančių Cambridge. kurie 
dar nėra piliečiai. Pamokos yra 
duodamos du kartu į savaitę: 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais nuo 7:30 iki 9:30, 
klubo kambaryje. 163 Harvard 

1 St. šią mokyklą esate kviečia
mi lankyti visi, kuriems dar! 

j trūksta anglų kalbos ir rašto. 
Klubo komitetas trokšta, kad 

i visi lietuviai mokėtų gerai ang
lų kalbą ir rašybą, todėl ir ati
darė mokyklą, kuriai miestas 
duoda mokytoją ir knygas. 
Klubas taip pat stengias pagel
bėti savo nariams visais gali
mais būdais. Todėl lankykite 
klubo mokyklą +spkite klubo 
nariais. Komitetas.

paskutinių įvykių pasek
mių: juk bolševikai paėmę 
“globon” pusę Lenkijos ir 
Vilniaus kraštą, visur įgy
vendina savo tvarką (jei 
tai tvarka galima vadinti) Į 

Talinas, Estija, spalių — komunizmą ir bedievy-!

savo žmones.

Estijos Komunistai 
Sveikina Staliną

NACIAI IŠVEŽA VOKIEČIUS 
IŠ PABALTIJO

vimų ir šauksmų mūsų 
brolių Vilniaus krašte! 

j Juk jie šaukiasi mūsų, jie 
nori būti viename kūne 
(o tam turi ir teisių), nori 
su mumis džiaugtis ir liū
dėti, ir drauge pasiduoti 
bendram likimui

Bukaresias, Rumunija,' 
spalių 12, — Lenkijos vys
kupai ir kunigai visi pasi
liko savo vietose. Kada vy
riausybė ir karo generolai 
pabėgo, vyskupai ir kuni
gai pasiliko prie žmonių. 
Lenkijos katalikų didžiau
sia baimė yra bolševikų į- 
siveržimas. Žinodami bai
sius persekiojimus Rusijo
je, jie jauste jaučia, kad 
toks pat likimas ir jų lau
kia. Daugiau septynių mi
lijonų Lenkijos katalikų 
pateko po Rusijos valdžia.

teritorijoj, “kaip laukinę 
žolę”.

JTA žinių agentūra pa-f 
duoda, kad vokiečių už-j 
grobtoje Lenkijoje esą a- 
pie 2,225,000 žydų ir apie 
1.000,000 žydų gyvena so
vietų Rusijos užgrobtoje 
Lenkijoje.

Jakobitai Priėmė Kataliku 
Tikybą

i

Komunistai Atėmė Religijos 
Laisvę

mdram likimui. 'galbon ir sušelpti Vilniaus
Tai taip sako pradžiugęs, Į krašto gyventojus, ir rem-

pilnas pasitikėjimo Dievu 
ir žmonių gera valia, iš
vargęs dzūkelis, bet kokia 
kaina gaunamas Vilnius, 
— klausia protaujantis, 
šaltas žemaitis.

Į Pasaulinio karo pabai
goje Versalio traktatu at- 

Į stayta nepriklausoma 
Lietuvos Valstybė, Mas-

ti ir ginti Nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimą.

Valio, Nepriklausoma 
Lietuva su Amžina Sostine 
Vilnium!

J. S.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.
I

Tiruvalla, Indija, spalių
12, 
penki Jakobitai 
katalikų tikybą. Viena mo
teriškė buvo 95 metų am 
žiaus.

Keturiosdešimts
priėmė

----------- --------------
Maskva. Rusija, spalių r ..... M u ...

12 — Sovietų viršininkai. GcriflU JlloktlS, Ncgil Verkti 
užgrobtoje Lenkijoje su-! ------------

i varžė tikybinę akciją. Už-' Bylininkas: Man atrodo, j 
draudė mokyklose dėstyti ponas advokate, kad tams-! 
tikybos mokslą. Žydams ta esi dar per jaunas vesti 
taip pat uždraudė dėstyti tokią svarbią mano bylą.

Jaunas advokatas: Be 
reikalo tamsta taip manai. 
Juk negalima žinoti, kiek 
ilgai ta byla užtruks: gal, 
būt, per tą laiką aš visai: 
pasensiu.

j--- r r------- ------------------------------------------ ----------------— j

mokyklose tikybą. Bedie
vių organas “Bezbožnik” 
ragina sovietų vyriausybę, 
kad ji imtųsi visų griežtu
mų išrauti tikėjimą iš 
žmonių širdžių Lenkijos

ŠVENTAS RASTAS

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats
pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas” ir Evangelijos. Vertė Juozapas 
Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 
Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

“DARBININKAS”
366 Broadvvay, So. Boston, Mass.
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Vilnių Vis Dėlto Gauname
Pagaliau Vilnius grąžinamas Lietuvai... Jei tai bū

tų padaryta be sąlygų, mūsų džiaugsmui nebūtų galo. 
Deja, su grąžinimu Vilniaus sujungtos tokios sovietų 
sąlygos, kad atrodo, jog mūsų šalies nepriklausomybė 
yra gerokai paliesta. Visų sąlygų kol kas nežinome, 
bet stambiausios tai būsią tokios: rusai atstatysią 
Šventosios uostą savo laivyno bazei ir pastatysią gar
nizonus (įgulas) Marijampolėje, Tauragėj, Plungėj ir 
gal kuriam kitam mieste, ne tai geležinkeliui sergėti, 
ne tai Vokietijos sienai daboti. Įsileidimas rusų kariuo
menės ir laivyno atrodo ne kaip — tai jau tiesioginis 
suvereniteto paneigimas. Dar nežinome, kaip yra su 
dviem labai svarbiais dalykais: ar sovietai reikalauja, 
kad komunistų partija Lietuvoj būtų legalizuota, ir. 
ar Vilnius aitduodamas su pridėčku, t. y. su reikalavi
mu, kad įsteigtieji ten sovietai nebūtų panaikinti. Jei 
tuose dalykuose Lietuva nusileido, tai atgavimas Vil
niaus pliuso nesudaro — greičiau stambų minusą. Pa- 
lauždami Lietuvos nepriklausomybę, rusai pasaldino 
tą sunkų smūgį gražiai skambančiu faktu — jūs gau
nate Vilnių, estai ir latviai nieko negauna ir nesąlygin- 
gai turi mums pasiduoti.

Ar sovietai iš tiesų yra palankūs Lietuvai? Sovie
tai yra palankūs tik savo interesams. Jei jie atiduoda 
Vilnių, tai tam tikrais politiniais išskaičiavimais. Gal 
būt, kad lietuvių delegacija Maskvoje griežtai pasista
tė: kovosime! Kovoti su Lietuva rusams vieni tik juo
kai, bet, Suomijai ruošiantis kovot ir lietuviams besi- 
šiaušiant, Stalino “taikos” politika neatrodo jau taip 
sėkminga. Jis nori imti svetimas žemes su mažiausia 
opozicija. Tad gražina Vilnių su ta slaptinga mintimi: 
bovykitės, vaikučiai, su savo Vilniumi, mes vis vien 
jus nugalėsim su savo propaganda. Gi stambiausia 
priemone propagandai vesti — tai įsigyti lietuvių tau
tos palankumą, grąžinant jai Vilnių.

Kaip ten bebūtų, iš derybų su Maskva lietuviai 
išeina bent su puse garbės — atgavom Vilnių. O kai 
dėl sovietų propagandos, tai čia, žinoma, Lietuva tu
rės įsitempti iki paskutinių savo pajėgų. Čia bus kie
tas kvotimas tautiniam lietuvių atsparumui. Tikimės, 
kad lietuviai egzaminą išlaikys. K.

mis. Štai “Ūkininkas”, 
“Vyrų Žygiai” rašo: “Gy
venam tokias dienas, kada 
kiekviena beveik valanda 
atneša netikėtus įvykius. 
Jau seniai buvo rašoma, 
kad rusai ir japonai yra 
dideli priešai ir tarp jų ka
ras neišvengiamas. Įvykiai 
Mongolijos ir Mandžiuko 
pasieny buvo aiški tokio 
karo pradžia. Tačiau rug
sėjo 16 d. ateina nelaukta 
žinia, kad japonai ir rusai 
susitaikė.

Sekmadienį (rugsėjo 17 
d.) iš ryto vėl staigi žinia 
aplėkė pasaulį, kad sovie
tai perėjo Lenkijos sieną... 
Po 12 valandų nuo sovietų 
išėjimo į karą, Lenkijos 
prezidentas Moscickis ir 
kiti vyriausybės nariai pa
sitraukė iš Lenkijos ir iš
vyko į Rumuniją... Antros 
karo dienos vakare (pir
madienį, rugsėjo 18 d.) 
sovietai jau pasiekė Vil
nių...”

Apie Vilniaus paėmimą 
Kauno laikraštis 
kas”
duoda šias žinias:

Pirmadienio vakare 9 
vai. (rugsėjo 18 d.) Sovie
tų Sąjungos kariuomenė 
pradėjo žygiuoti į Vilnių. 
Kai Vilniuje buvo sužino
ta, kad Sovietų Sąjungos 
kariuomenė visai arti Vil
niaus, lenkų kariuomenės 
dalys — kavalerija, tan
kai, pėstininkai — pradėjo 
bėgti iš miesto. Nežiūrint 
to, pirmadienio (rugsėjo

“Ūkinin-
“Vyrų Žygiai” pa-

18 d.) naktis Vilniuje bu
vo nerami. Visą naktį ir 
antradienį (rugsėjo 19 d.) 
Vilniuje vyko šaudvmasis. 
Sovietų sąjungos kariuo
menės nepasirodė nieko 
daugiau, kaip tiktai vieni 
tankai. Antradienio (rug
sėjo 19 d.) rytą buvo pa
degtas Žaliasis tiltas per 
Nerį. Tos pačios dienos 
vakare žmonių Vilniuje 
buvo labai mažai, visi gy
ventojai į kariuomenės 
dalinius žiūrėjo tik pro 
vartus. Vilniuje tuo laiku 
nebuvo jokios valdžios, 
nes Sovietų kariuomenė li
gi antradienio 8 vai. nepa
skelbė jokio rašto, prane
šimo ar atsišaukimo. Vi-1 
sos įstaigos ir krautuvės 
buvo uždarytos, išskyrus 
kepyklas, kurios pagal 
korteles davė duonos.

Tiesa, Vilniuje buvo su
darytas visuo meninis 
tvarkos komitetas, į kurį 
įėjo: Stašys, Burokas ir V. 
Žilėnas, o iš gudų įėjo Puz- 
dniak (redaktorius), Šir
ma ir Olockevič, bet jis tu
rėjo ne daug reikšmės.

Ligi antradienio (rugsė
jo 19 d.) 9 vai. vakaro joki 
kariuomenės daliniai ne
pasirodė, išskyrus vienus 
tankus. Lenkų kariuome
nės kareiviai buvo išsis
kirstę, jie labai nepalan- 

j kiai atsiliepė apie savo 
valdžią. Gavę civilinius 
drabužius, nors ir už di
džiausią kainą, jie bėgo, 
kur tik kas galėjo. Iš Vil
niaus kalėjimo buvo pa
leisti visi kaliniai, bet paš
tas, radijas, elektra ir 
vandentiekis veikė. Žo-. 
džiu valdžia kol kas ra
miai atliko savo darbą.

i
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0, Marija, Stebuklingoji žvaigždė Aušros Vartų 
Laimink mūsų tėvynę Lietuvą!

KIBIRKŠTYS
Prancūzijoje vyksta ne

paprasti dalykai. Šiomis 
dienomis spaudoje tilpo ži
nių, kad Prancūzijos karo 
vadovybė į Siegriedo (Vo
kietijos) tvirtoves pir
miausia paleidžia kiaules, 
kad jos bėgdamos pakliu- 
dytų minas, kurias yra pa
dėję vokiečiai, ir jas iš
sprogdintų. Brooklyno lie
tuvių komunistų organas 
“L.” spalių 11 d. laidoje 
rašo, kad “Francijoje “de
mokratinė” valdžia palei
do visus šunis prieš ko
munistus”. Na, tai kokia 
būtų medžioklė be šunų.

perialistais, grobikais, 
silpnesniųjų pavergėjais.

“Laisvė”, Brooklyno lie
tuvių komunistų laikraštis 

i rašo: “Komunistai gi ko- 
j voja prieš karą, nes šis ka
ras yra vedamas ne už de
mokratiją, bet už imperia-, 
listinius reikalus”. Bet vi
sas pasaulis žino, kad ko-i 
munistai nepasmerkė nė 
Hitlerio, nė Stalino impe-

irialistinių siekių Europo- jai, Latvijai 
Je-
i 
I

gai, tai yra jos nepriklau
somybės apgynimas ir ap
saugojimas. Kas to nenori 
suprasti, tas Lietuvai ne- 
velina gero”.

Militarės sutartys, ku
rias sovietai privertė Esti
ją, Latviją ir Lietuvą pasi- 

l rašyti, nėra tai “apsigyni
mo sutartys” ta prasme, 

i kaip jas aiškina laisviečiai 
komunistai. Kada Anglija 
vedė derybas su sovietais, 
tai sovietai reikalavo ga
rantijos Pabalti jos valsty
bėms. Bet Pabalti jos vals
tybės pareiškė, kad jos 

; jokios iš niekur garantijos 
neprašo, jos laikosi griež
to neutralumo ir nori su 
visais taikiai sugyventi, 
kas yra geriausia garanti
ja. Vadinasi, atsisakė pri
siimti keno nors globą.

Šiandien sovietai savo 
globą primetė Estijai, Lat
vijai ir Lietuvai. Tai nebu
vo tų valstybių laisvas žy
gis, laisva valia padarytas, 
bet prievarta. Ką gi dau- 

| giau galėjo daryti Pabalti
jo valstybės? Kariauti? 
Lai atsako Brooklyno ko
munistų organas “L.”.

Pabaltijo sutartys yra 
naudingos sovietų Rusi
jai. Kokia nauda bus Esti- 

ir Lietuvai,
kada jų šalyse stovės so
vietų raudonosios armijos 

Brooklyno lietuvių ko- pulkai, kada sovietai pa- 
munistų “L.”, bepolemi-: statys keletą aerodromų 
zuodama su “Draugu” dėl sovietų karo oro laivynui 
sovietų derybų su Lietu-i tose šalyse? Visiems aiš- 
va, pareiškia: “Apsigyni-! ku, kad sovietai visą tai 
mo sutartis tai nėra Lietu- ; daro, savo valstybės sau- 

ivos smaugimas. Priešin gurnui.

J. Mažeika.

Nacionalizmas Vakaruose

Ir Namie Ne Viskas Gerai
Sužinoję, kad bolševizmo siaubas užgulė Lietuvą, 

mes beveik iki nusiminimo sielojamės, kaip ten bus — 
ar Lietuva atsilaikys prieš tokį pajėgingą bedievybės 
antplūdį? Juk mums teko nugirsti, kad Lietuvoj doro
viniu atšvilgiu daug kas susmukę, religinis susiprati
mas silpnas, neaiškus, pasiduodąs bet kokio laikinio 
įspūdžio įtakai, pagrįstas daugiau jausmais ir išorinių 
procesijų bei iškilmių vaizdais, negu tikru dogmatiniu 
tikėjimo pažinimu. Ir tuojau greta pastatom nelygų, 
mūsų manymu, palyginimą su Amerika, kurioje reli
ginė organizuotė būk tai esanti geriausia visame pa
sauly. Ir, pilnai patenkinti, džiūgaujame gyveną “Die
vo šalyje” (in God’s country — mėgiamas amerikiečių 
išsireiškimas).

Tegu bus ir taip. Tegu bus Lietuvoj religija ir su
smukusi (nors mažojoj Lietuvoj religinės spaudos, 
knygų ir žurnalų vargu bus mažiau, negu jų yra di
džiulėj Amerikoj — “Tiesos Kelias”, “Draugija”, “Šal
tinis”, “Žvaigždė”, “Varpelis”, Šv. Kazimiero Dr-jos 
leidiniai, katalikiški laikraščiai ir tt.) Tegu bus ir taip 
— paviršutiniškai žūrint. Tačiau jei kritiška akimi 
kiek gilėliau pažvelgsime į mūsų religinį gyvenimą, ar 
tik neteks nusivilti ir rimtai susirūpinti. Čia kalbėsiu 
vieno kataliko pasauliečio žodžiais, kuriuos jis ryžosi 
man parašyti, nuodugniai patyrinėjęs išorinius mūsų 
religinio gyvenimo pasireiškimus.

"... Ar tai tikėjimas, jei sekmadieniais prisikem- 
ša bažnyčia? Ir ką jie daro ten? Vieni susėdę žiopso ar 
snaudžia visą laiką, net vienos Sveika Marijos nesukal
ba... Jaunieji susėda, atsineša įvairių paveikslėlių ir 
vieni kitiems rodo, kalbasi, net “funny pictures” atsi
neša ir taip dalinasi. Ir tai baigusieji parapijines ar 
net aukštesnes mokyklas. Net iš šimto vienas neatsi
skleidžia maldaknvgės ir kad nors vieną eilutę kur rei
kia perskaitytų. Tik įeidamas ir išeidamas neva žegno
jasi. su ranka po nosia pamakalodamas”...

Tai neskanus vaizdas, bet tai tik maža dalis to. ka 
stebėtojas rašo apie išorinę katalikybę. Rašinys pri
siųstas iš Californijos, kur nėra lietuviškų parapijų,

v •

Ar jūs nematėt, kad nuo to jos Dievas, 
laiko, kai atsirado naciz- Ir ištikrųjų, praėjo 
mas. visas pasaulis prieš jį dvidešimts metų nuo 
virpa, bet pasauliui nerei- baisių grumtynių, paklo- 
kia bijoti jų akių, jiems jusiu milijonus gyvybių ir 
reikia bijoti jų užnugario, sunaikinusių tiek daug 

Rabindranath Tagore. medžiaginių ir dvasinių 
gėrybių, o šiandien ir vėl 
jau eina tos baisiosios žu
dynės, liejamas nekaltas 
kraujas ir nacionalizmo 
stabas, iškeltas kai kurio
se tautose, labiau garbi- 

~ namas kaip Dievas. Vieni 
* garbina jį iš užsidegimo 

ar fanatizmo, o kiti iš 
prievartos ir baimės. Na- 

“Mūsų 
plėstis,

vos
tų

I
Žinomas Rytų pasauly 

Indų rašytojas Rabindra
nath Tagore yra parašęs 
studiją: “Nacionalizmas
Vakaruose”. Minimoje 
knygoje daug minčių, ku
rios atskleidžia dabartinį 
Vakarų , t. y. Europos vei
dą. Piešia dabartinių tau- 
tų tarpusavio sugyvenimo <onalizmo šūkis: 

teisė daugintis, 
nes mūsų tauta tam tiks
lui skirta”.

Europos j Tą “pašauktų tautų” 
yra jam misiją ir viešpatavimą į- 

degę nacionalistai skelbia 
žodžiu ir vykdo veiksmais. 
Šiuo metu nacionalistai 
savo idėją vykdo veiks
mais, kurie galų gale gali 
priversti net prie Vakarų 
civilizacijos žlugimo.

R. Tagore yra susižavė
jęs Europos kultūros vai
siais. Jis čia matė gražiau-

veidą, tautų siekius ir tik
slus. Minimas Indų rašy
tojas gyvena tolimam, se-' 
na jame pasaulyje ir dėltoį 
tarptautiniai 
tautų santykiai 
daug ryškesni ir nepapra
sti. Jis Europoje pirmiau
sia pastebėjo naują mo
dernišką* santvarką — na
cionalizmą. Jis aiškiai pa
stebėjo, kad Europoje 
skleidžiamos mintys, ir jos 
net viešai reklamuojamos, 
kad nacionalizmo dievas 
geresnis, kaip visos žmoni-

Jeigu komunizmas taip 
geras, taip naudingas dar
bininkams, tai kodėl visi 
įtariami komunistai asme
nys, neva vadai taip kra
tosi to vardo, kada juos 
kas įtaria komunistais, 
priklausančiais komunis
tų partijai? Klausimas, 

Skurį turėtų atsakyti visi 
komunizmo vykintojai ir 
simpatizatoriai.

Štai “Laisvė” rašo, kad 
tūlas Quill, United Trans- 
port Workers unijos prezi
dentas, pakartotinai yra 
pareiškęs, kad jis niekad 
nebuvęs ir nesąs komunis
tų partijos narys. Jeigu 
Quill nėra komunistų par
tijos narys, tai gal jis yra 
simpatizatorius ? Jeigu 
jis nėra nei simpatizato
rius, tai jis viešai turėtų 
pasmerkti komun i z m ą, 
kurio vykintojai šiandien 
pasirodė didžiausiais im-

I

taigi tikimės, kad lietuvių jaunimas taip bažnyčiose 
nesielgia. Tikimės, bet ar esame tikri? Vienas tačiau 
faktas nesiduoda užginčyjamas, būtent, kad didelė 
didžiuma Amerikos jaunimo stengiasi ko trumpiau
siai bažnyčioje pabuvoti. Kad tik greičiau išdūmus iš 
Dievo namų, tarsi tai būtų policijos nuovada... Tas 
skaudus faktas kažkaip drumščia savimeilišką pasi
tenkinimą, kad turime “geriausią pasauly religinę or- 
ganizuotę”. Organizuotė — taip, ji išoriniai stipri, bet 
pristigusi savo esmės — tikros religinės dvasios, ji ne
galės ilgai išsilaikyti. Čia yra kuo rimtai susirūpinti. K.

I
I

KAS YRA BRANGIAUSIA?
muose yra nesveikas, pa
senęs ir “supuvęs”. Su 
vandeniu yra natūraliai 
susijusi druska. Druska 

i randasi įvairiuose valgiuo
se, bet mūsų kūnas reika
lauja ir švarios druskos, 
kuri yra įdedama į valgius. 
Kalkės, kurių daug yra so- 
lėse, grūduose, gyvulių 
mėsoje ir kitur, yra ne 
mažiau svarbus elementas 
mūsų kūnui. Daugiausia 
kalkių yra mūsų kauluose. 

Degtinė ir alus sveikatai 
yra pavojingi dalykai. Nuo 
alkoholio žmogus greitai 
tunka, o drauge užsinuo
dija. Alkoholis užnuodina 
žmogaus smegenis, ner
vus, sugadina vidurius ir 
iš to prasideda visokios li
gos. Alkoholis silpnina 
ne tik visą žmogaus kūną, 
bet svarbiausia jis nėra 
pagydomas, nes žmogus į- 
pratęs gerti, negali šio 
blogo įpročio pamesti.

Todėl, jeigu mes esame 
sveiki ir išmintingi, priva
lome saugotis visa to, kas 
mūsų sveikatai ir protui 
kenkia. Mes visuomet tu- 

turi- nme Prisimintl» kad svei- 
’ - - kata yra brangiausias tur

tas, brangesnė už milijo
nus aukso. Nepamirškime 
seno žinomo posakio: — 
“Sveikame kūne yra svei- 

Nors vieną

Kaikurie mūsų žmonių 
brangiausiu dalyku laiko 
savo turtą — pinigus ar 
daiktus. Tačiau jie klysta, 
nes pamiršta didžiausią ir 
brangiausią lobį — sveika
tą. Jeigu turime sveiką 
kūną ir sveiką protą, gali
me visuomet susikurti sau 
pakankama i turto, kad 
galėtume gražiai pragy
venti. Neturtingas žmo
gus yra visuomet ramus ir 
patenkintas, jeigu jis turi 
tik sveiką kūną ir sveiką 
protą.

Antras žmogaus bran
gus dalykas yra teisingu
mas. Yra žmonių ir moky
tų ir turtingų, tačiau ne
laimingų, nes daugelis jų 
įvairiomis suktybėmis ir 
kovomis praranda viską. 
Tikiu, kad tu neturtingas, 
bet sveikas ir teisingas 
skaitytojau, nenore t u m 
mainytis su ligotu ar ne
teisingu turtuoliu. Dėl ko? 
Dėlto, kad tu esi patyręs, 
kad sveikata ir teisingu
mas, bei tavo geras vardas 
yra brangiausias dalykas 
pasaulyje. Bet kad mūsų 
sveikata būtų gera, 

■me ja ir rūpintis, kad mū-Į 
sų kūnas ir protas būtų 
sveikas, reikia rūpintis 
maistu.

Koks maistas yra reika- ka ir siela”, 
lingiausias? Visų pirmiau- kartą į metus turime nu- 
sia vanduo. Vandens mes eiti pas gydytoją, kad jis 
gauname, valgydami vai- ’ mūsų sveikatą nuodugniai 
sius ir skystus valgius.”"' ‘ 
Vanduo labai reikalingas 
visam kūnui, ypač vidu
riams, nes jis išplauna du
jas. Sveikiausias vanduo 
yra virintas arba šaltinio 
arba šiaip tyras ir nusis
tovėjęs. Neprinokusių vai- 
siij vanduo yra nesveikas. 
Vanduo, kuris randasi alu
je, degtinėje, sodoje ir ki
tuose alkoholiniuose gėri-

šių pasiaukojimo pavyz
džių, Europos žemės kul
tūra, didesnę laisvės mei
lę ir užuojautą vargšui, su 
jos nepaprastai išvystyta 
labdarybe. Čia (Europo
je) gyveno ir kūrė tiek 
daug didelių ir kilnių ra
šytojų ir menininkų. Krik
ščioniškoji kultūra per iš
tisus šimtmečius sukūrė 
daug dvasinių ir kultūri
nių gėrybių, kuriomis jis, 
Tagore, labai žavisi ir siū
lo visa tai pasisavinti toli
miesiems Rytams. Bet, 
deja. R. Tagore pastebėjo 
taip pat, kad Vakarai jau 
rimtai pradeda išsigimti 
Tas negalavimas , išsigi
mimas pasireiškia, ypač 
pastaraisiais laikais, kai 
tautų vadai pradėjo vesti 
tautas netinkamais ke
liais, kai jie pradėjo už
miršti savo kilniuosius i- 
dealus ir pradėjo garbinti 
jėgą, kilmę, valdymo for
mą ir pagaliau, kai jie pra
dėjo neteisėtu būdu lieti 
nekaltų žmoniij kraują. 
Nacionalizmas Vakaruose 
yra Senojo Pasaulio pra
laimėjimo ženklas.

Vandens mes eiti pas gydytoją, kad jis

ištirtų.
Dr. Petras V. Montvilas.

• v Kaunas — Buvęs Lietu
vos pasiuntinybės attache 
Berlyne Čerkeliūnas pas
kirtas Lietuvos konsulia- 
rinio skyriaus vedėju prie 
Lietuvos pasiuntinybės 
Maskvoje ir šiomis dieno
mis išvyko į savo paskyri
mo vietą.
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Įpratimas Yra Žiauresnis Už 
Prigimtį

Jau kažkaip įprasta, kad 
nėra mieste didesnės gat
vės, kurioj nebūtų baro ar 
restorano, ir iš kurių bene 
kasdien “linksmieji” eina 
į šaltąją... Tai užkrečiama,, 
limpanti liga!

Mes perdaug gerai žino
me. kiek ir kaip alkoholis 
kenksmingas žmogui, ir 
juo geriau žinome, juo vi
kriau ištuštiname boka
liuką! Kame to priežastis?. 
Gi ieškome "ūpo”... Noras 
būti linksmiems, gerai nu
siteikusiems. noras pakel-Į 
ti nuotaiką vedančią prie 
savęs svaiginimo.
— Tai. ką čia reiškia, kad 

<18 anąkart išmečiau, ale| 
buvau linksmas!... Dau
giau žinosiu kur džiaugs
mas...

Ir iš tokių "ką čia reiš
kiančių” kartų, mes su
tinkame tą baisųjį alkoho
lizmą. tą dažną, chronišką 
organizmo nu o d i j i m ą 
svaiginamaisiais gėrimais.. 
Žmogus įpranta, o Įprati
mas yra žiauresnis už pri-i 
gimti.

Draugas geria, negi aš 
būsiu boba — negersiu... 
Taip bebezdžionaudamas, 
besekdamas kitą stumia 
pats save visam amžiui (ir 
dar gal vaikų ateitį!) į ne
išbrendamą bedugnę.

Įvairių barų, restoranų 
ir vyno parduotuvių savi
ninkų tikslas, aišku, pra
lobti. Argi malonu pralob
ti iš paskutinių alkoholiz
mo ligos centų. Juk alko
holikui nuveiki paskuti
nius baltinius ir švarką.: 
Badu marini ir jo žmoną,; 
nes tu atėmei iš jo pinigą, 
skirtą duonos plutai. Grįž
ta mūsų sodžiai atgal, dyg
sta vėl smuklės.

Pagaliau kam čia taip 
sunkiais žodžiais apkrauti 
tą restorano, vyno parduo- ■ 
tuvės savininką. Juk jam 
leido...

Veltui besistengtumėm j 
Įrodinėti girtuokliavimo! 
žalą paskiriems žmonėms 
ir visam kraštui. Tas jau 
per daug aišku, jokių įro
dymų nebereikalinga! Ko
kia prasme nežiūrėsi į 
skriaudas daromas dėl 
girtuokliavimo: ar tai
sveikatos, ar doros, ar ū- 
kišku, ar kuriuo kitu žvil
gsniu. prieisime vis tą pa
čią nepermaldaujamą iš
vadą. kad girtuokliavimas 
cidž!ausioji žmonijos ryk
štė. kuna mes patys save 
negailestingai plakame.

Blaivybės reikalas — vi
sos ‘autos reikalas. Juk 
nuo paskirų tautos narių 
sveikatos, doros, ūkiško 
stiprumo pareina ir visos 
tautos stiprybė, jos atei-i 
tis. Girtuoklių vaikai nie
kados neužaugs sveiki. 
Tokių tėvų vaikai gimsta 
paliegėliai, bukapročiai, 
linkę į ligas ir nusikalti
mus. Kokia nauda iš tokių 
piliečių valstybei — aiš
kinti nereikia. Tokie tik 
pripildo ligonines ir kalė
jimus. Laikraščių žinio-

Valandėlei Išėjusi Miestan, Sugrįžo Po 33 Metų
Škotų dienraštis “The E- 

vening News”, paduoda 
Reuter’io Telegramų A- 
gentūros iš Milijano, Itali
joje, tikrai nuostabų ir 
niekur iki šiol dar negirdė
tą ir labai keistą įvykį.

1906 m., vieną gražų, gie
drą rugsėjo mėn. vakarą, 
Milijano mieste, Italijoje, 
viena italė moteris,— Mrs. 
Lucidija Attornero, 26 m.

mis, vienoj tik Vokietijoj amžiaus, trumpam laikui, 
yra 42 ligoninės girtuok- išėjo miestan, nusipirkti 
liams gydyti. 0 pas mus ar reikalingų vakarienei mai- 
maža bus tokių, kuriuos į sto produktų. Namuose 
ligonines nuveda skaidrio- paliko laimingai gyvenan- 
ji? Gydytojai tvirtina, kad tį savo vyrą Adolfo ir ma- 
iš šimto ligonių septynias- žūtį 2 m. amžiaus savo sū- 
dešimts apserga tik dėl nelį Giancario. Tačiau 
girtuokliavimo. Iš dešim-. Mrs. Attornero tą vakarą 
ties devyni kalėjimai užsi-su maisto produktais iš 
darytų, jei žmonės mestų miesto namo nesugrįžo... 
girtuokliavę, — 
mūs teisininkai.

Nusižengimai 
rovę daugumoj 
girtame stovyje. Pas girtą! 
žmogų pabunda visos žmo- j 
gaus žemosios prigimties 
jėgos. Visa tai, kas kilnu, “ 
gražu ir garbinga, užlei
džia vietą žema jai prigim
čiai. gašlumui, pykčiui, 
kūno aistroms, begėdišku
mui ir kitoms niekšybėms 
Protas nebevaldo jausmų, 
girtas žmogus savęs nebe- 
kontroliuoja. Ar bereikia į 
stebėtis, kad tokiai girto; 
žmogaus sielos būklei e- 
sant, įvyksta devyni iš de- j 
šimties dorinio nupuoli- i 
mo faktai. Tai rodo kiek 
žemai žmogus doroviškai 
yra nupuolęs, bet kiek dar 
turto per gerklę jis pralei
džia! Kiek daug kiaurų 
stogų, susmukusių ūkių, i- 
ki elgetų nusigyvenusių 
žmonių — ir vis tai girtuo
kliavimo vaisiai.

Girtuoklis degtinės stik
lelyje skandina savo gyvy
bę ir turtą. Jis geria savo 
šeimos ašaras ir kraują.

(Iš “Panevėžio Garsas”)

■

nių, Milijano gatvėmis šen 
bei ten bevaikščiojančių 
ėjo ir viena nepažįstama 
senelė moteris, su dviem 
savo draugėmis. Atėjusi 
ton gatvėn, iš kurios vieno 

| namo Mrs. Lucidija Attor
nero 1906 m. taip drama
tiškai pražuvo, nepažįsta
moji senelė, ko tai labai a- 
tydžiai pasižvalgiusi į ša
lis, staiga smarkiai suriko, 
parpuolė ant žemės ir a- 
ipalpo. Tai pamatę žmonės, 
kurie ten buvo, subėgo ją 
gelbėti. Jie pradėjo klau
sinėti jos draugių, kas per 

i viena, ir iš kur toji senelė 
esanti. Jos draugės jiems 
afsakė, kad toji senelė, e- 
santi Mrs. Giovanna Seyri- 
no, atkeliavusi su jomis iš 
Haarlem, Olandijoje, kur 
ji turi nemažą restauraną,

I

sako žy- Nebesulaukdamas savo
žmonos pareinant, vyras ir yra pastarojo savininkė.

. - , išėjo jos ieškoti. Apibėgio- ! Juodvi esančios olandės, 
^Td °- J° tas visas krautuves, kur kartu su ja atkeliavusios, 

papi omi.^ kuomet nors jo žmona o ji esanti italė. Tuo tarpu 
pirkdavo, o senelė atgavo sąmonę. Su 

įvai- didžiausiu susijaudinimu 
kur ji užėjusi ir džiaugsmo ašaromis, se

nelė dramatiškai sušuko:
— “Aš esu Lucidija At

tornero! Bėkite greitai pa
šaukite mano vyrą, — A-

Blaivininkų Seimas

LIŪDNU SUKAKTUVIŲ 
PROGAlis. Jos paliktas 2 m. sūne

lis, dabar jau suaugęs, 35 
m. artižiaus vedęs vyras, 
kurio žmona turinti jau 1 
m. amžiaus sūnų. Ji pati, 
taipogi esanti 59 m. am
žiaus senelė! Dabar Mrs. 
“Giovanna Segrino” auto
matiškai pasikeitė į pražu- 
vusiąją Mrs. Lucidiją At
tornero. Pagaliau jos drau
gės ir ji pati, vyrui, sūnui 
ir visiems papasakojo, kad 
ji yra netekėjusi, kad gy
venusi Haarlem mieste, O- 
landijoje, ir gerai variusi 
restaurano biznį. Ji Milija- 
nan atvykusi praleisti va
sarines savo atostogas ir 
aplankyti savo tėvynę, y- 
patingai gimtinę, kurios 
taip daug metų visiškai 
nebebuvo mačiusi.

Kas gi tikrumoje su ja 
1906 m. atsitiko? Kaip ir 
dėl kurios priežasties, ji 
taip pasalaptingai pražu
vo? Mat išėjusi iš namų, 
ji staiga prarado atmintį, 
kur ji per 33 m. laiko buvo, 
kaip gyveno, ką veikė, —ji 
visai nieko nebeatsiminė. 
Esą tik tiek dabar žinanti, 
kad kai tik šion gatvėn a- 
tėjusi, — jos atmintis vėl 
automatiškai jai sugrįžusi. 
Ji staiga atsiminusi tikrą 
savo vardą, pravardę, savo 
namus, ir namuose paliktą 
savo vyrą su sūnumi. Kaip 
ji be atminties būdama, 
pasiekė Olandiją, kaip ten 
apsigyveno, ir dar pasek
mingai galėjo varyti biznį, 
liekasi didžiausia paslap
tis! Dabar kai Reuter’is 
praneša, Mrs. Lucidija At
tornero gyvena laimingai 
su savo vyru ir sūnumi 
vienuose namuose ir turi

v •
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maistą sau 
kartu ir kitas visas 

}rias vietas, 
galėjo užkliūti. Tačiau 
žmoną nepavyko rasti. Ry
tojaus dieną, nusiminęs 
Attornero pranešė savo 
žmonos pražuvimą polici- dolfo Attornero, ir praneš- 
jai, kuri energingai po visą kitę mano sūnui Giancari- 
miestą pradėjo jos ieškoti. . 
Veltui ieškojo jos vyras, <

' policija ir tam tikri sėkliai. : 
Jie važinėjo po įvairias I- 
talijos provincijas, skelbė 
laikraščiai ir talpino jos 
fotografijas, žodžiu sa
kant, per ilgą laiką, naudo
jo visas galimas ir žino
mas priemones jos gyvos 

į ar negyvos suradimui. Ta
pčiau visa tai buvo veltui...
Mrs. Attornero be mažiau
sio pėdsako ir žymės visiš
kai pražuvo, tarsi, Atlanto 
dugnan nuskendo!... Maty
dami, kad visos jų pastan
gas ją surasti eina per
niek, — jos vyras ir kiti 

j visi liovėsi jos ieškoti.
Praėjo lygiai 33 metai 

laiko, kai Mrs. Attornero 
pražuvo. Praūžė gerokai 
išmaišęs ir pakeitęs Euro
pos tautas, Didysis Pasau
linis karas; atėjo naujas 
istorijos laikotarpis; visiš
kai pasikeitė Italijos val
džios forma, ir bendras 
tautinis veidas; užviešpa-

jo, apie mane, kad aš čia 
esu! Mano vyras 36 m. am
žiaus, o mano sūnus 2 m. 
amžiaus. Jis su sūnumi gy
vena 317 Nr. šioje gatvėje.

Žmonės tai išgirdę, kuo- 
greičiausia vieni pirmiau 
nubėgę pranešė, o kiti vė
liau ją pačią nurodyton 
vieton į tą numerį nuvedė. 
Čia didžiausiam visų nu
sistebėjimu. ištikrųjų at
rasta dar tebegyvenantis 

įjos vyras Adolfo Attorne-1 geriausią atmintį! 
ro, — 69 m. amžiaus sene-l J. Butkevičius

I
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Pilnųjų Blaivininkų 
Seimas įvyks lapkričio 
dieną šv. Kazimiero para
pijos salėje Worcester. 

j Mass. Todėl visus dvasiš
kius ir blaivybės prietelius tavo Italijoje fašizmas su 
nuoširdžiai kviečiame šia- Mussolini priešaky, o Mrs. 
me seime dalyvauti.

Visos gyvuojančios blai
vininkų kuopos malonėki
te šaukti susirinkimus ir 
išrinkti kuo daugiausia at
stovų, įdant šis seimas bū-j 
tų skaitlingas.
Kun.

i Attornero vis nebebuvo. 
Pagaliau niekas apie ją jau 
ir nebekalbėjo ir nebemąs- 
tė. Ji buvo visų visiškai už
miršta. Tik jos vyras su 
sūnumi, retkarčiais jos 
pražuvimą skausmingai, 
su ašaromis akyse, prisi- 

J. J. Jakaitis, Dvasios Vadasj mindavo.

Kun. p. jutkartis. Pirmininkas į šiomis dienomis, tarpe 
v. j. Biavecka*. Baltininkas.}daugybės kitų įvairių žmo-

i
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Elena Rakauskiene

Žinios Iš Lietuvos9

Kas Gera Baisogaloje?

TAUPYSI PINIGUS per visą Žiemą
Užsisakydamas NEW ENGLAND 

COKE ŠIANDIEN on the 
PROTECTION PLAN 

Price

New
Engia n d

COKE .

L

Dėl Skubaus Patarnavimo 
šaukite

STETSON
FUEL CORPORATION

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

1938 metų spalių mėn. 17 dieną, kada 
Jungtinių Amerikos Valstybių katalikų* 
atstovai garbino Visagalį Dievą Eucharis
tiniame Kongrese, New Orleans, La., Mir
ties Angelas aplankė mūsų pastogę ir nu
skynė mano gyvenimo darželio mylimiau
sią gėlelę — mano žmoną — Elenytę Na- 
rinkaitę - Rakauskienę.

Velionės giminės, artimieji ir pažįsta
mieji ta skaudžia žinia buvo sujaudinti, ta
čiau tas liūdnas įvykis skaudžiausiai palie
tė mane. Iš visų Amerikos kraštų pasipylė 
už a. a. Elenytę šv. Mišių intencijos, o man 
plaukė užuojautos pareiškimai žodžiu, te
legramomis ir laiškais.

Per laidotuves Chicagos ir apylinkių vi
suomenę, lankydama velionės karstą, taip 
pat palydint ją į amžinojo poilsio vietą, da
lyvaujant seselėms vienuolėms ir dvasiški- 
jai, tuo pareiškė jai paskutinį kartą didelę 
pagarbą ir meilę. Velionės ir savo vardu 
daug kartų aš visiems nuoširdžiai dėkojau 
savo maldose į Jėzų Kristų.

Tokiu pat nuoširdumu, pagarba ir dė
kingumu kviečiu visus a. a. Elenytės gimi
nes, geradarius, prietelius, draugus ir ka
talikų visuomenę pasimelsti, minint mir
ties metinę sukaktį, už a. a. Elenytės vėlę.

Spalių 17 d., metinės sukakties proga, 
Šv. Mišios a. a. Elenytės vėlės intencija 
bus laikomos:

Romoje, prie Šv. Petro grabo — kun. 
prof. J. Vaitkevičiaus,
So. Boston, Mass., Šv. Petro parapijoj— 
kun. P. Virmauskio, 8 vai. ryto. 
Paterson, N. J., Šv. Kazimiero parapijoj 
Kun. J. Kintos, 8:30 vai. ryto. 
VVorcester, Mass., Šv. Kazimiero para
pijoj — kun. A. Petraičio, 
Wilkes-Barre, Pa., Šv. Trejybės parapi
joj — kun. J. Miliausko, 8 vai. ryto. 
Brooklyn, N. Y., Apreiškimo parapijoj 
— kun. N. Pakalnio, 8 vai. ryto. 
Chicagoje, Šv. Kryžiaus ligoninėje (E- 
lenytės mirimo vietoj) — kun. P. Juške
vičius, 6:15 vai. ryto.
Iškilmingos gedulingos pamaldos bus 
taip pat spalių 17 d., 7:45 rytą Šv. Pane
lės par. bažnyčioje, Chicagoje.
Atsimindami savo maldose ir prašyda

mi Dievo amžinosios laimės velionei, o kar
tu ir sau, kaip mūsų šv. Tikėjimas moko, 
pelnysime Dievo malonių, reikalingų pa
tekti į amžiną laimę, kad, baigę šios žemės 
kelionę, kiekvienas galėtume tarti šiuos 
brangius Šv. Povilo žodžius:

“Aš kovojau gerą kovą, pabaigiau bėgti, 
išlaikiau tikėjimą. Gale man atidėtas tei
sybės vainikas, kurį duos man aną dieną 
Viešpats, teisusis Teisėja;; ne tik man, bet 
ir tiems, kurie myli jo atėjimą”. (2 Timot. 
7—8).

i
p. Komarienė raginte ra-j 
gina darbininkus važiuoti 
į Stebuklingą Šiluvą, duo
da darbininkams susisie
kimo priemones ir kelias 
dienas atostogų. Už šį žy
gį tikintieji p. Komarienei 
reiškia didžių simpatijų. 
Reikia pažymėti, kad Bai
sogalos dvaras iki šiam 
laikui daro didžių pažan
gų. Lauktina, kad įsteigto
jo kuopa savo pavyzdžiu 
užkrėstų netik darbinin
kus, bet ir ūkininkus dar
bo spartumu, ypatingai 
šiose pasauliui katastro
fos valandose.

Pats miestelis jau nebe 
mažas. Jame vienas po ki
to auga namukai. Palygin
ti gan tvarkingai. Išvaizda 
miestelis pralenkia nema
žai kitų.

Ckininkija turi gražius 
laukus, geras žemes. Bet 
daug yra susmukusių, ku
rie per daug tiki ąlui, ‘bra
škei’ ir vakaruškų dievai
čiui. Tiesa, labai daug yra 
pavyzdingų ūkininkų, ku
rie duoda naujų jėgų ir 
mūsų miestams.

Artimiausios Prof. K.
Pakšto Prakalbos

Daug kartų spaudoje bu
vo matyti žinučių apie Bai
sogalos kultūrines, dvasi
nes ir kitokias vertybes. 
Bet bėgant laikui keičiasi 
žmonės ir čiabuvių gyve
nimas.

Gimus Vienybės Vyriau
sybei ir Baisogaloje išny
ko organizacijų peštynės. 
Pasireiškė solidarumas 
tarp miestelio ir kaimo 
jaunimo. Tik labai gaila, 
kad organizuotas jauni
mas perdaug susnūdęs. 
Trūksta iniciatyvos, o gal 
vadizmo. Miestelėnų mo
ralę yra susmukdęs Baiso
galos dvaras. Nuo mažo 
vaiko iki paaugėlio net ka
valieriaus jie palinkę prie 
blogų darbų, su kuriais jie 

į lyg susigyvenę. Ir tokiais 
blogais įgeidžiais jie stip
rinasi. Gal paskutiniuoju 
laiku daugiau suprato 
dvaro šeimininkai apie da
romą skriaudą, nes pradė
ta daugiau kovoti su pana
šiais pasielgimais. Grįžus 
iš Lenkijos dvaro savinin
kei p. Komarienei į dvarą 
daug reformos 
Artimieji savininkų šeimai 
žmonės pasakoja, kad dva
re p. Komarienė suforma
vo darbininkų mokomą} 
kuopą. Esą vystomas dar
bo tempas, racionalumas 
viso dvaro. Ši reforma tik
rai sveikintina, nes anks-j 
čiau darbo pajėga nerodė i “Darbininko”, 
tinkamo našumo. Be to,1 i~ -

Į

atnešta.

I
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Spalių 13 d. Wilkes Bar- 
re, Pa.

Spalių 15 — 20 d. Pitts- 
burghe, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikago
je ir apylinkėse.

Rašyti jam prašoma į 
", “Amerikos” 

ir “Draugo” redakcijas.

j

DR. ANTANAS RAKAUSKAS.
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LDS STUDIJŲ RATELIAMS 
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę
15. Persiskyrimų Legalizavimas
Persiskyrimų šalininkai padaro iš to išvadą, kad 

būtinai reikia suderinti įstatymus su šiais reikalavi
mais, su laikų pakeistomis sąlygomis su žmonių nuo
monėmis, valstybės institucijomis ir papročiais; tiek 
motyvų, kurie skyriumi paimti, bet ypač sujungti į 
vieną, jiems rodosi, ir perdaug įrodo, kad persiskyri
mas, dėl tam tikrų nustatytų priežaščių, turi būti bū
tinai leistas.

Divorsai Neleistini
Bet prieš visas šias beprotybes kyla, Garbingi 

Broliai, nesulaužomas Dievo įstatymas, labai pilnai 
patvirtintas Kristaus, įstatymas, kurio jokis žmogus, 
jokis tautų nuosprendis, jofcia įstatymdavių valia ne
gali susilpninti: “Ką tat Dievas sujungė, žmogus tene- 
perskiria”. Jei žmogus, išsisukinėdamas, yra įvykdęs 
šitokį persiskyrimą, jo veiksmas yra be jokios galios; 
ir iš jo išeis tai, ką pats Kristus yra aiškiai patvirtinęs: 
“Kiekvienas, kuris paleidžia savo pačią ir kitą veda, 
svetimoteriauja, ir kas vyro paleistąją veda, svetimo
teriauja”. Tie Kristaus žodžiai pritaikomi bile kokiai 
moterystei, net ir natūraliai ir leistinai; nes tas nesu- 
ardomumas pritinka kiekvienai tikrai moterystei, ku
ri tuo pačiu, ryšio nutraukimo atžvilgiu, nepareina 
nuo šalių gero noro ir pasaulinės visagalybės.

Taip pat reikia prisiminti iškilmingą sprendimą, 
kuriuo Tridento susirinkimas pasmerkė tuos dalykus 
po atskyrimo nuo Bažnyčios bausme: “Jei kas nors 
sako, kad dėl herezijos, arba dėl sunkumų bendrame 
gyvenime, arba dėl sistematingo vieno susituokusių 
nebuvimo, moterystės ryšys gali būti nutrauktas, te
būna jis atskirtas nuo Bažnyčios”. Ir: “Jei kas sako, 
kad Bažnyčia klydo, kada ji mokė ir moko, sutartinai 
su evangeliška ir apaštališka doktrina, kad dėl vieno 
iš susituokusių svetimoterystės, moterystės ryšys ne
gali būti nutrauktas, ir kad nė vienas iš dviejų, net 
nekaltasis, negali antrajam gyvam esant, sudaryti 
antrą moterystę, ir kad tas, kas, paleidęs savo sveti
moteriaujančią žmoną, paima kitą, svetimoteriauja, 
ir taip pat ta, kuri, paleidusi savo vyrą, susijungia su 
kitu: tebūna atskirtas nuo Bažnyčios”.

Jei Bažnyčia neklydo ir jei ji neklysta, kada ji mo
kė ir kada ji toliau moko tokių dalykų, ir jei yra tikra, 
kaipo pasėka, kad moterystės ryšys negali nei būti 
nutrauktas svetimoterystės, tai aišku, kad visos kitos 
persiskyrimų priežastys, kur kas silpnesnės, kurias 
būtų galima pateikti, ir kurios paprastai teikiamos 
turi mažiau galios ir kad su jomis nereikia skaitytis.

Atsiskyrimas Dėl Priežasties
Antra vertus, lengva atremti argumentus, ku

riuos Mes esame girdėję vartojant iš trilypio skyriaus 
prieš moterystės ryšio tvirtumą. Visi tie nepatogumai 
yra pašalinami ir visi tie pavojai panaikinami, jei tose 
kraštutinėse konjunktūrose •leidžiamas nepilnas per
siskyrimas, tai yra, be ryšio nutraukimo: Bažnyčia tai 
leidžia aiškiomis kanonų formulėmis, kurios nustato 
kūno, stalo ir būto atsiskyrimą. Kai dėl šios rūšies 
persiskyrimų priežasčių, sąlygų, būdų ir apsaugos 
priemonių tinkamų vaikų auklėjimui ir šeimos saugu
mui patenkinti, ir taip pat dėl visų nepatogumų, tiek 
susituokusiems, tiek vaikams, tiek pačiai civilinei 
bendruomenei, bažnytiniams įstatymams priklausys 
tvarkyti, kiek galima, tokius atsitikimus; mažesnių ją 
dalimi tai priklausys ir civiliniams įstatymams, dėl to, 
kas liečia civilinius šitokios rūšies perskyrimą aspek
tus ir pasėkas.

Visi argumentai, kurie paprastai vartojami san
tuokos nesuardomumui patvirtinti, ir kuriuos Mes 
aukščiau nurodėme, aiškiai turi tą pačią vertę ir at
remti ne tik persiskyrimo reikalingumui, bet ir galiai 
jį teikti; visas naudas, kurias galima išskaičiuoti iš pir
mos pusės, atitinka tiek pat žalų iš antros pusės, labai 
kenksmingų tiek individams, tiek visai visuomenei.

ii

A. A. Elenos Rakauskienės Metinę Sukaktį Minint

Amžinoji mirtis kasmet 
nuskina po kelias gražiai 
pražydusias lietuvių jau
nas pajėgus. Taip staiga, 
netikėtai, kaip rudens nak
tinė šalna dar puikiai kve
piančius žiedus nušaldo, 
taip ir mirtis atima iš mū
sų tarpo artimiausius ir 
mylimus asmenis, dažnai 
dar pačiu gražiausiu žydė
jimo momentu.

Šiandien, spalių mėn. 17 
d., praslinkus vieniems 
metams nuo lietuvių myli
mos dainininkės Elenos 
Rakauskienės mirties, no
riu sustoti ties jos kapu ir, 
pasimeldęs, prisiminti ke
letą jos gyveninio bruožų.

Velionė į Ameriką atvy
ko iš Lietuvos, iš Painavos 
šalies — Dzūkijos, būda
ma dar visai jaunutė. Ji 
atsivežė prigimtą ir bran
gią dovaną — gražų balsą. 
Elena savo balsą lavino, 
dalyvaudama choruose ir 
imdama specialias daina
vimo pamokas. Greitai E- 
lena Narinkaitė pagarsėjo 
Naujosios Anglijos lietu
vių tarpe.- Ji dainuodavo 
visuose didesniuose apy
linkės lietuvių kolonijų pa
rengimuose. Savo gražiu 
dainavimu lietuviškų liau
dies dainelių ji kėlė tautie
čių tautinį susipratimą.

E. Narinkaitė siekė auk
štojo mokslo. 1922 m. spa
lių 22 d. atvyko studijuoti 
į Valparaiso universitetą, 
kur netrukus ištekėjo už 
medicinos studento Anta
no Rakausko. Vėliau atvy

ko gyventi į Chicagą. Čia 
1923 m. Federacijos kon
grese ji pasirodė pirmą 
kartą kaipo solistė. Jos: 
dainavimas ir asmenybė 
labai patiko chicagiškiams 
ir dažnai įvairiomis pro
gomis buvo kviečiama dai
nuoti.

Dr. A. Rakauskui užbai
gus medicinos mokslą 
1929 m. ir praktikuojant 
ligoninėj, Elena išvažiavo 
į Italiją lavinti savo balsą. 
Po metų, dar aplankiusi 
Lietuvą, grįžo į Chicagą. 
Vėl tęsė gražius dainavi
mus parengimuose ir 
“Draugo” koncertuose. 
Dažnai tekdavo jai dai
nuoti per radio įvairiose 
programose.

Dainavimo profesoriai 
Italijoj dar ją kvietė porą 
metų pastudijuoti ir žadė
jo poziciją operoje. Velio
nę nuo to plano sutrukdė 
pareigos, kurias turėjo ei
ti pagelbėdama savo vyrui 
profesijoje.

A. a. Elena Rakauskienė- 
Narinkaitė buvo pirmaeilė 
lietuvių dainininkė solistė 
Amerikoje. Todėl jos žvai
gždės užgesimu lietuvių 
visuomenė daug nustojo. 
Ji paliko mūsų ausyse 
skambančias gražias me- 
liodijas, savo švelnios sie
los atspindį ir gražų pa
vyzdį mokslo siekiančiam 
Amerikos jaunimui. Velio
nė įrodė, kad darbingumu 
ir ryžtingumu galima pa
siekti savo tikslo. D.

Pennsylvanijos Žinios

PHILADELPHIA, PA.

Ponai Stanislovas ir A- 
polonija Žvigaičiai ir jų 
duktė, vienuolė Apolonija.

SIDABRINĖS SUKAKTUVĖS

Persiskyrimų Blogybes
Ir, kad sugrįžtume prie Mūsų pirmtakūno moky

mo, beveik nėra reikalo sakyti, kad tiek moterystės 
nesuardomumas duoda gėrybių, toks pat gausus yra į 
piktybių derlius, kurį atneša persiskyrimai. Nes išl 
vienos pusės, kada ryšys pasilieka, moterystės ramios į 
ir saugios; iš antros, artimo persiskyrimo perspekty-j 
va, net eventualaus persiskyrimo pavojus padaro abe- i 
jotiną santuoką ir įveda į ją įtarimų, pilnų rūpesčių. Iš į 
vienos pusės, abipusis palankumas ir bendrumas yra ■ 
stebuklingai sutvirtinti, iš antros, skurdžiai jie nusilp-; 
ninti paties persiskyrimo galimumo.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar persiskyrimai yra kada nors leistini?
2. Ar Bažnyčia leidžia susituokusiems atsiskirti?
3. Ar katalikas advokatas gali vesti persiskyrime 

bylą ? Ką sako Bažnyčia ?

PHILADELPHIA, PA.
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas kun. Ig. Valan- 
čiūnas mini savo 20 metų 
kunigavimo jubiliejų. Ta 
proga spalių 15 d., 5:30 va
landą rengiamas didelis 
bankietas - vakarienė, ku
ris įvyks šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, 331 Earp St.

Dabartinis, vietos Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Ignas Pranas Valančiūnas, į- 
šventintas į kunigus birželio 8 
d. 1919 m. Šventimus suteikė, 
Jo Malonybė Arcivyskupas 
(tuo laiku dar nebuvo kardino
lu) J. E. Dionizas J. Kardinolas 
Dougherty D. D. Šv. Karolio 
Borremeos koplyčioje, Over- 
brook, Pa.

Kun. Ignas P. Valančiūnas, 
pirmas iškilmingas šv. mišias 
atnašavo Šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje, birželio 15 d. 1919 
metais. Pirmutiniai kun. Igno 
Valančiūno žodžiai: “Vieno 
meldžiau Viešpaties, kad gy
venčiau jojo namuose per visas 
mano gyvenimo dienas”. To- 
liaus. kreipiasi į Mariją prašy
damas: “Marija mano Motina, 
padėk man tarnauti Tavo Die
viškajam Sūnui”. Tikrenybėje, 
maldavimas išsipildė. Kun. Ig. 
P. Valančiūnas, neilgai trukus 
buvo nukeltas į Girardville, Pa.. 
lietuvių Šv. Vincento parapiją, 
ir užima klebono vietą. Ten be
sidarbuodamas su nuoširdžių 
parapijiečių pagelba pastatė 
naują puošnią bažnyčią, kuria 
parapijiečiai labai patenkinti. 
Tai pirmi kleb. kun. Ig. P. Va
lančiūno prakilnūs darbai. Jie 
liks užrašyti istorijos lapuose. 
J. E. Kardinolas Dougherty, 
permatydamas kun. I. P. Valan
čiūno gerus darbus, parūpina 
didesnę parapiją. Mirus a. a. 
kleb. kun. J. J. Kaulakiui (rug-

piūčio 15 d. 1933 m.) Šv. Kazi
miero parapijoj, atkėlė iš Girar
dville, Pa. kun. I. P. Valančiū- 
ną užimti klebono vietą. Rug
pjūčio mėnesy 1933 m., nors 
nemalonu buvo skirtis su Gi
rardville parapijiečiais ir nau
jai paties kleb. kun. Ig. Valan
čiūno rūpesčiu pastatyta bažny
čia. Kartu su bažnyčia buvo 
pastatyta ir didelė erdvi para
pijinė mokykla. Girardville 
miestas neturėjo mokyklos, tai 
miestas randavojo nuo lietuvių 
per kelius metus, kol išsistatė 
savo. Užėmus kleb. kun. Dau
mantui lietuvių šv. Vincento 
parapiją Girardvillėje 1933 me
tais, miestas gražina ir mokyk
lą parapijai, kur ir šiandien dė
kingi Girardvilliečiai lietuviai 
savo senajam klebonui už pa
liktą gražią tvarką ir vedimą 
parapijos reikalų.

Šia proga pravartu prisiminti 
ir apie jaunystės dienas, kurios 
liko gana toli laiku ir vieta. 
Ignas P. Valančiūnas gimė ko
vo 4 d. 1885 metais, Katkiškių 
kaime - viensėdijoje. Pašvitinio 
parapijoj, Lietuvoje. Išauklė
tas kaipo ūkininkaitis, sulaukęs 
19 metų amžiaus, atsisveikina 
su namiškiais ir gegužės 17 d., 
1904 metais atvažiuoja j šią 
laisvės šalį Ameriką, pas savo 
brolį Kazimierą Valančiūną į 
Philadelphia.

Jaunikaitis, Ignas P. Valan
čiūnas, turėdamas pašaukimą, 
nors perleidęs visokių darbų, 
dirbdamas, taupė centus, su 
mintim siekti mokslo. Nežiūrė
damas sunkenybių, padirbęs 
4-rius metus ir sutaupęs šiek- 
tiek kapitalo ir 1908 metais iš
važiavo į Detroitą ir įstojo į 
aukštesniąją mokyklą. Baigia 
sėkmingai ir stoja į Šv. Karolio 
Boremeos seminariją Over- 
brook. Pa. Taip su savo uždirb
tais centais, ir brolio Kazimiero 
Valančiūno gausia parama, Die-

Spalių 11 d. suėjo 25 metai 
vedybinio gyvenimo ponams 
Stanislavui ir Apolionijai Žvi- 
gaičiams. Ponas Žvigaitis paei
na iš Lygumų parapijos. Serei- 
kių kaimo: o ponia Žvigaitienė 
paeina iš Vabalninku parap.. 
Nemeikių kaimo.

Jųjų duktė, vienuolė Apolio- 
nija, dabar Sesuo mokytoja pa
rapijinėje mokykloje, Phonex- 
ville, Pa. Sūnus Stanislovas 21 
m. amžiaus, mokinasi paskutinį 
metą Pennsylvanijos Universi
tete (Wharton Law School). Ir 
sūnus Povilas 11-kos metų lan
ko pradinę mokyklą.

P-nai Žvigaičiai ir šeima žino
mi kaip pavyzdingi lietuviai; 
turi saliūną ir gyvena 5426 
Woodland Avė.

Šiuos žodžius rašantis, ta pro
ga, sveikina ponus Žvigaičius ir 
linki sveikatos ir linksmiems 
sulaukti vedybinio gyvenimo 
auksinių sukaktuvių. F. P. 

vui padedant, laimingai užbai
gė seminarijos mokslą 1919 me
tais birželio 8 d. tampa įšven
tintas į kunigus.

Kunigas Ig. P. Valančiūnas 
žengė gyveniman ne rožėmis 
kaišytais keliais. Jis pergyveno 
baisius laikus. Štai pavyzd. — 
Kun. Ignas P. Valančiūnas lie
ka kunigu. Dasigirsta ir Lietu
voje, kurią valdė rusai. Many
dami. kad Valančiūnų šeima iš
leidusi sūnų kunigų esą turtin
gi žmonės, juos užpuola plėši
kai ir išžudo visą šeimą ir tė
velius. Šioji šurpulinga žinia 
pasiekia ir kun. Valančiūną. Jis 
negalėdamas netgi pasidalinti 
iš gailesčio šia žinia su savo 
parapijiečiais iš sakyklos išta
ria tik prašymo žodžius — 
Melskitės mano brangieji už žu
vusius mano tėvelius ir namiš
kius.

Nedaug trukus miršta jo ge
radaris brolis, kuris jam gelbė
jo mokslą išeiti. Vėl skaudus 
smūgis.

Per skausmus į garbę, šau
kia didvyrius. Tiek daug paty
ręs skaudžių smūgių pačioje 
pradžioje žengimo gyveniman. 
kun. I. P. Valančiūnas patyrė 
vieną laimingiausią dieną, ka
da ėjo su procesija prie alto
riaus laikyti pirmutinių šv. mi
šių. Nevienas buvo sujaudintas 
parapijietis matydamas tokį 
vaizdą, kad iš paprasto darbi
ninko, Dievas pašaukė, užimti 
mokitinio vietą. Ir štai eina, 
tykus kaip avinėlis kunigo rū
bais ir atnašauja šv. mišias.

Šių žodžių rašėjas ir visi šv. 
Kazimiero parapijos parapijie-

"Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys"

ATNAUJINIMO FONDO 
VAKARIENĖ

I
Pirmoji naujo veikimo sezono 

* pramoga šį rudenį buvo bažny
čios atnaujinimo fondo vaka
rienė, Įvyko sekmadienį, spalių Į 

18 d. Dalyvavo apie 300 svečių. 
Kun. dr. Mendelis visų kunigų j 
vardu sveikino susirinkusius, 
dėkodamas jiems už jų pagalbą 
bažnyčios reikalams, ypač įver
tindamas jų bendradarbiavimą 
per pereitą 11 metų, kuriuos 

Ijam teko darbuotis parapijoj.
Priminė, kad nors ir toli gyve-: 
na mūsų lietuviai nuo bažny-! 
čios, nors gal sekmadieniais ir 
negali ateiti į šv. Mišias į savo 
tautos maldnamį. tačiau ateida-, 
mi jie į Įvairias parapijos pra
mogas palaiko tuos broliškus, 

į šeimyniškus ryšius, kurie su
daro mūs vieną tautą. Lapkri- 

■ čio mėn. kas sekmadienį įvyks 
kokia nors parapijos pramoga. 
Prašė visų susirinkusių kiekvie
ną jų remti. Vakarienė prasidė
jo 6 vai. vakare ir svečiai gra
žiai linksminosi iki vidurnak-1i 
čio. Tvarka visur buvo tikslin
ga, dėka ponių Steponės Šilans- 
kienės ir Onos Ivoškienės ir jų 
padėjėjų rūpestingai priežiūrai.

NAUJAS PARAPIJIETIS
Sekmadienį, spalių 8 d., ponų 

Aleksandro ir Marės Kašins- 
kaitės Černauskų sūnus Ronal-

tas ir įrašytas į parapijos kny
gas. Naujagimio dėdė, mūsų 
jaunasis energingasai grabo- 
rius p. Juozas Kašinskas. buvo 
krikšto tėvas, o ponia Vaeth, E- 
duardo teta, buvo krikšto mo
tina. Sveikiname pp. Černaus- 
kus. Duok Dieve, kad jų sūnelis 
laimingai augtų ir savo tėve
liams daug džiaugsmo suteiktų.

ADORACIJOS ATLAIDAI

Mūsų bažnyčioje kasmet tre
tysis spalių mėn. sekmadienis 
yra nepamirštama diena, nes 
tai yra pradžia didžiosios dvasi
nės puotos, būtent, 40 valandų 
garbinimo atlaidų. Arti dviejų 
mėnesių jau ruošiamasi prie tų 
brangių dienų. Sesutė Zakristi
jone, kaip girdėjau, turi priren
gusi kelius surpryzus; Geraldas 
Kaprišiūnas išmokė chorą gie
doti naujas Mišias, o kun. dr. 
Mendelis pasikvietė iškalbingą
jį kun. Praną Jurą visus pa
mokslus sakyti. Manoma, kad 
atlaidų dienomis virš 15.000 
žmonių atsilankys mūsų bažny
čion. Jau mėnuo laiko kaip mal
dos yra kalbamos už pasiseki
mą šios dvasinės pramogos, už 
atsivertimą mūsų parapijos nu
sidėjėlių ir atšalėlių. Kad tik 
Dievas laimintų tas visas atlai
dams daromas pastangas!

B. S. K.
das Eduardas buvo pakrikšty-

čiai, reiškia širdingiausius lin
kėjimus ir prašo Dievo palai
mos klebonui kun. Ignui P. Va- Į 
lančiūnui, šio 20-ties metų ku
nigavimo jubiliejaus proga.

Lai gyvuoja mūsų Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. | 
Ignas P. Valančiūnas.

Parapijietis K. J. D.

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Wdshington Blvd.
BALTIMORE, Md.

i Telephone Piaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų.
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Ką tik gavome iš Lietu
vos Gyvojo Rožančiaus Pa
slapčių lapelius. Kiekviena 
tinkamai ir Kražiai įlius- 
truota — atvaizduota pa
veikslais. Kaina tik 25c.

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

NOfMOOD, MASS
Šv. Jurgio lietuvių par. baž

nyčioje. spalių 6. 7 ir 8 d.d. įvy
ko 40 Valandų atlaidai. Pirmą 
vakarą iškilmingus mišparus 
laikė kun. Grossman. Tretinin
kų Provincijolas: asistavo kun. 
dr. P. Liutkus ir kun. J. Pet
rauskas. Pamokslą pasakė kun. 
P. Juras. Lawrence lietuvių par. 
klebonas.

Antrą vakarą, būtent, šešta-

dienį. iškilmingus mišparus lai
kė kun. J. J. Jakaitis. MIC. Pa-į 
mokslą pasakė kun. J. Švagž-I 
dys. Montello lietuvių par. kle
bonas.

Sekmadienį, spalių 8. 
ryte šv. mišias atnašavo 
dr. J. Vaškas. MIC.,

Adv. B. Sykes su savo šeima 
savo 

naujame moderniškame 12 
kambarių palociuje. sakau pa- 
lociuje, nes naujas namas turi 
vėliausius įrengimus. Linkime 
pp. adv. B. Sykes geriausios 
kloties naujame name.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Elock

VVashington St.. Norvvood. Mass.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Nonvood 1020

T

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVTDENCE. R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952 

Namų: PI.

Pope Optical Co.
Albert 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.

džia skiria nemažai pinigų mo
kykloms. Tai kodėl nepasinau- jau persikėlė ir gyvena 
doti proga išmokti kalbą ir su
sipažinti su šios šalies tvarka.

Jeigu kas turi kokių klausi
mų arba nori gauti patarimų 
apie pilietybę, tai gali užeiti į 
Balch mokyklą. VVashington 
St.. bile kurį pirmadienio, ant
radienio ar ketvirtadienio va
karą nuo 6 iki 9 vai., prasidė
jus vakarinei mokyklai, spalių

S vai. 16 d.
kun. 

ir pasakė 
pamokslą. Laike šv. mišių šv. 
Vardo draugijos nariai bendrai 
priėmė šv. Komuniją. Sumą at
našavo pats kleb. kun. S. P. 
Kneižis ir pasakė pamokslą.

Vakare. 7:30 vai. įvyko iškil
mingi mišparai.
kun.
tavo 
kun. 
sakė
dalyvavo kun. J. Petrauskas ir 
kun. K. Urbonavičius.

Choras, vadovybėje muz. A. 
šlapelio, per visus tris vakarus 
giedojo mišparus.

40 Valandų Atlaidai užsibai
gė iškilminga procesija. Proce
sijoje dalyvavo 
mergaičių, kurias labai gražiai 
priruošė Seserys 
Cambridge. Be to. Seserys mo
kytojos labai gražiai. įvairio
mis spalvomis ir gėlėmis pa
puošė altorius. Garbė joms!

Lietuviai, vyrai, moterys, vai
kinai ir merginos, amžius nesu
daro skirtumo mokytis. Taigi 
visi, kuriems tik laikas leidžia, 
praleiskite dvi valandas, tris 
vakarus į savaitę Balch mokyk
loje. o pasibaigus 
rai džiaugsitės,
spalių 16 d. eikite į Balch 
kyklą ir užsiregistruokite.

Sodaliečių parengimas 
spalių 24-tą. Šv. Jurgio 
svetainėje, St. James St. 
atsilankys į tą vakarą turės di
delį “surprise”.

įvyks 
par. 
Kas

kuriuos laikė 
J. Vaškas. MIC. Jam asis- 
kun. A. Baltrušiūnas ir 
J. Bakanas. Pamokslą pa- 
kun. F. Norbutas. Taipgi

G

Jubiliejinis Išpardavimas
Moteriškų Kailinių

Per spalių mėnesį, I. J. Fox didžiausia mote
riškų kailinių firma Amerikoje, skelbia JUBI
LIEJINĮ IŠPARDAVIMĄ. Aiame Jubiliejiniame 
Išpardavime kailinių kainos labai sumažintos. 
Dabar atėjusios į I. J. Fox krautuvę rasite di- 
džiausį pasirinkimą vėliausios Paryžiaus mados 
kailinių ir labai prieinamomis kainomis. Taigi, 
pasinaudokite šiuo Jubiliejiniu Išpardavimu — 
ateikite į mūsų krautuvę šiandien ir persitikrin
kite kaip galima pigiai ir lengvomis sąlygomis 
įsigyti kailinius.

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet rei
kalaukite p. Bernardo Koraičio, kad jis Jums pa
tarnautų, nes jis yra kailinių ekspertas. P-nas B. 
Koraitis yra pardavęs tūkstančius kailinių lie
tuvėms moterims ir merginoms, kurios jojo pa
tarnavimu labai patenkintos. Per p. Koraitį pirk
damos kailinius neįskaitant Jubiliejinio papigi- 
nimo dar gausite 10 nuošimtį nuolaidos. Pasmau
kite siųloma proga!

Sąjungiečių kuopos susirinki
me tapo išrinktos dvi atstovės į 
sekantį Apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyks So. Bostone lapkr.

sezonui tik- mėnesyje. Atstovės — B. Ado- 
Pirmadienį. maitienė ir A. Kneižienė.

Sąjungietės smarkiai darbuo
jasi su tikietais jų būsiančiam 

į vakarui, spalių - October 29 d.
Veikalą “Dzūkiškas Ubagų 

Balius“ suvaidins Lowell, Mass. 
artistės. Atsilankiusieji bus ti-

parengimų reikalu, krai nustebinti. Teko girdėti. 
Padaryta planai rengti vakarą, kad ir iš kitų kolonijų žada at- 

vieta bus paskelbta vYkti i Sąjungiečių vakarą. Į- 
žanga tik 25 centai.

Kvietimo Komisija.

mo-

Antradienio vakare, spalių 10 
d.. Šv. Jurgio par. svetainėje į- 
yyko LDS 3 kp. komisijos susi
rinkimas

e‘ čių 27 kp. susirinkimas, 
būrys mažų

Jei turite senus kailinius, galė
site juos išmainyti i naujus, gauda
mos labai gerą už juos nuolaidą. 411 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

mokytojos iš

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI:

Pirmadienį, spalių 16 d..
Balch mokykloje prasidės pa
mokos anglų kalbos ir piliety
bės .Pamokos bus pirmadienių, 
antradienių ir ketvirtadienių 
vakarais nuo 7 iki 9 valandos. 
Nonvoode yra nemažai lietuvių, 
kurie dar negali pasigirti ang
lų kalba arba pilietybe. Šiais 
laikais visi turėtų pasirūpinti 
įsigyti pilietybės popieras. Val-

Laikas ir 
vėliau.

Tą patį vakarą įvyko L. Vy-
Daly-1

vavo ir svečiai iš So. Bostono, 
būtent, p. Antanas Gaputis. L. j 
Vyčių Centro Vice - Pirminin
kas ir p. Petras Durnas, p. Ga
putis pasakė gražią kalbelę. Ra-' 
gino Vyčius vieningai veikti į- 
vairiose šakose.

Vyčių susirinkimas buvo tu
riningas. Rengia nariams pra
mogėlę. nutarė rengti šokius 
lapkričio 10 d.: mokintis suvai-' 
dinti veikalą: ruošti viešus' 
kvotimus, ir tt.

Reikia pažymėti, kad L. Vy
čių susirinkimas pasižymėjo 
rimtumu ir turiningumu. Susi
rinkimą labai gabiai vedė pir
mininkas p. B. Kudirka, LDS 
Garbės Nario p. V. Kudirkos 
sūnus.

LAWRENCE, MASS
Šv. Pranciškaus parapijos 

vaikučiai, sekmadienį, spalių 8 
d., surengė programėlę: dainų 
ir vaidinimų. Ta pačia proga
sudėjo sveikinimus savo myli- si turėjo “good time". 
mam klebonui, kun. P. M. Jurui bus panaudotas sušelpimui pa 
ir įteikė piniginę dovanėlę su

• “spiritual bouąuet“. Programos 
j surengimui vadovavo p. O. Ša
kienė.

Albinas Jodka Įteikė mūsų 
klebonui varduvių proga dova
ną ir linkėjimus nuo parapijos

! choro.I —
' Kun. J. Skalandis, išvažiavo
i visai savaitei į New York į 
|World's Fair.

Šv. Vincento de Paulio drau-Įnos dienos uždarbį sumažini- 
gija. šeštadienio vak., spalių 7* 
d., surengė “Whist Party”. Jau
nuolių susirinko gana daug. Vi-

Pelnas

rapijos beturčių.

r

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMOmui parapijos skolų, (mortga- 

ge). Spalių 22 d., parapijos sve
tainėje bus bendras susirinki
mas be įžangos. Čia bus dainų, 
kalbų, vaizdelių ir tt. Iki tai 
dienai klebonas prašė priduoti 
skirtąją 
pijiečiai 
ir noriai

Mirė ir liko palaidotas Boles
lovas Šadreika spalių 5 d., iš 
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios.

Šiais metais šv. Pranciškaus 
parapija neturėjo nei pikniko 
nei vakarienės. Mūsų klebonas, 
kun. P. M. Juras, atsikreipė j 
visus dirbančius paaukoti vic-

parapijai auką. Para- 
džiaugiasi šiuo planu 
aukoja.

I pigų Metodą, 
■ i tams.

9
Mes noriai

j Pakelį, 7 dienoms

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo ‘im-

Spalių 15 d., 7:00 vai. vakare. 
Šv. Pranciškaus parapijos sve
tainėje, J. Januškevičius rodys i DYYMUI, ir jeigu norėsite* ir orimi to orolicit riuvT’t’J i 
Lietuvą judamuose paveiksluo
se. Kartu parodys naturalėse 
spalvose Lietuvių Dieną Pasau
linėje Parodoje, N. Y. Aušrelė.

pasiųsim jums PILNĄ 
DYKAI ----------IŠBAN- 

naudotl 
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 j

ROSSE PRODL’CTS CO. Dept. X-9 
Ž70R W. Farwell Avė. Chicago. III.

Šiame Baliuje Bus Išdalyta $90.00 Vertės Dovanų
Šokiai prasidės nuo 7:30 iki 12 v. nakties.I mas prizas—Fada Radio, vertės $30.00

RENGĖJAI3-čias, 4-tas ir5*tas pinigais po $10.00

Undervvood Rašomoji Mašinėlė 
Vertės $25.00

Bus skanių valgiu ir gėrimų. Įžanga 40c

“Darbininko” Metiniai - Tradicinis

2-ras—Undenvood mašinėlė, vertės 25.00

Visus nuoširdžiai kviečia

SU DOVANOMIS

Baliaus Rengimo 
Komisijos —

PREZIDIUMAS
Pirmninkas — A. F. Kneižys
I Vice-pirm. V. Savickas.
II V.-p. S. Griganavičius. 
Sekr.—Stud. P. Kupraitis, 
Iždininkas F. Tuleikis. 
Iždo glob. A. Zavackas.

KVIETIMŲ KOMISIJA 
Felicija Grendelytė. 
Juozas Vaišnoras. 
Ona Ivaškienė.
Antanas Peldžius.

SPAUDOS KOMISIJA: —
A. F. Kneižys.
A. Ivaška.
St. Griganavičius.
P. Kupraitis.
J. Kumpa.

PRIĖMIMO KOMISIJA :- 
Julija Puodelienė.
A. Gaputis,
O. Razvadauskaitė. 
P-lė Klimaitė.
B. Kudirka.

BIZNIO KOMISIJA :— 
H. Plekavičius,
J. Smilgis.

ŠOKIŲ KOMISIJA: —
Muz. M. Karbauskas,
Julija Sutkiūtė,
K. Samaiius.

DOVANŲ KOMISIJA - - - 
Adv. A. Jankauskas, 
Inž. J. Jasionis.
Dr. Gasson.

Automatic Tuning Vertes $30.00

TIKIETŲ PLATINIMO 
KOMISIJA:—

Eikš Ballroom 8 Magazine St, Cambridge

Spalių-October 28,1939
GROS AL STEVENS’ ORKESTRĄ

V. Brazauskas.
K. Grigas. 
M. Grigas, 
B. Gailiūnienė,
O. Ivaškienė, 
P-nas Grigas,
P. Juškienė,
E. Januškevičienė,
J. Jeskevičius.
E. Janušonienė. 
E. Jakunskienė, 
P-lė Klimaitė, 
E. Kuderauskienė, 
E. Marksienė.
K. Masiulienė,
K. Niauronis, 
O. Navickienė.
E. Nanartavičienė. 
D. Norvilienė,
O. Pečiulienė.
V. Palionis.
P. Radaitis,
J. Račkauskienė, 
J. Smilgienė, 
O. Siaurienė,
A. Sanda,
A. Slaičiūnienė, 
S. Strigūnienė, 
S. Stankus,
F. Tuleikis, 
J. Vaišnoras, 
V. Valatka.
M. Vinčienė,
A. Voverienė,
G. Valatkaitė,
B. Žilienė, 
G. Žuromskis,
L. Žardeckienė,



Penktadienis, Spalių 13, 1939

(vietines žiniosJ
.-DKRBJNtNKKB^ 
jau tikrai pasižadėjo pasakyti 
prakalbą.

Abelnai, programa iš visų pu
sių bus įdomi ir verta visiems 
pamatyti. Galite iš anksto įsi
gyti tikietą.

Ta pati programa vaikams 
bus perstatyta, šeštadieny spa
lių 21 d. 3 vai. po pietų, bažny
tinėje salėje.

GRABORIAIchorų ir svečių, nes beveik visi 
choristai atvyks pamatyti, ką 
jų bendradarbiai nuveiks.

Dar galima gauti gerų vietų, 
nes veikalas bus statomas 2 
kartu, o salėj telpa 1200 žmo
nių. Bet patartina kuogreičiau- 
siai vietas nusipirkti, tada tik
rai gausite geras.

Rėmėjų eilėse jau stovi dau
guma So. Bostono, Brocktono 
ir Norwoodo biznierių ir profe-

Cambridge, Mass.
į patenkintos, žodžiu, moterys ir 
merginos labai pamilo šių metų

Jaunimas pamilo misijas. Tė- parapijos misijas. Rytais ir va- 
vas Gabrielis ir Tėvas Geraldas, į karais pilnutė bažnyčia žmonių, 
pasionistai misionieriai, taip Daug kunigų klauso išpažinčių 
sėkmingai skelbia Šv. Petro pa- į ir išdalina šv. Komuniją. Šios 
rapijos moterims ir merginoms sėkmingos moterų - merginų I“ »sm.er.ų .r prore-
šią savaitę misijas, kad jos ne- misijos baigsis spalių 15 d., 3 i slonalU- 2 Sv- etro P22- 
tik pamėgo, bet tiesiog pamilo |vaL p. p. . choras taria jiems širdingą a-
........... ciū. Choristas.sias misijas. Keturios jaunos --------------

ŽINUTĖS

SUSIRINKIMAS

Rap.

Keturios jaunos
merginos atėjo zakristijon iš- ■ Spalių 12 d., apsivedė Adol- 
reikšti misionieriams padėką ir ^as Janulis su Izabele Bakuty- 
džiaugsmą už pamokslus. Bū
rys merginų atėjo padėkoti kle
bonui, kelios inteligentės atra
šė kunigams paaiškinimą: būk 
jos buvę nutarusios nebelanky
ti lietuviškų misijų, tačiau šio
mis jos esančios daugiau nei

MUZIKANTAI

DAKTARAI

te, gyv. 5 Hardy St. Liudijo Jo- 
inas Petkauskas ir Aldona Gri
ciūtė.

Jaunavedžių intencijai šliūbi- 
. nes mišias atgiedojo kunigas J. 
Plevokas. Dijakonu buvo kun. 
K. Jankus, subdijakonu 

.navo kun. J. Daunis.—

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADWAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 VVashington St.,
(Ties Jordan Alarsh)

BOSTON, MASS.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.
♦

[•»

.........................
Į Tel. ŠOU 2712

i x
E

į 
Į
i
I

Edw.V.Warabow
( VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

PARAPIJOS BALIUS

Spalių 11 d. įvyko metinis pa- 
i rapijos balius. Vakaras buvo 
! puikus. Žmonių, ypač jaunimo 
buvo labai daug.

Sidabro puikios taurės buvo 
aukotos D. F. Zaletskų, grabo- 
rių, ir J. W. Lyons, miesto ma-

I
joro. Pirmą taurę gavo už gra
žiausią valtsiuką — p. Gaiga- 
liūtė. Antrąją, už polkutę gavo 
p. Juroniūtė. Abi Cambridgeie- 
tės.

Laimingus numerius, laimėti 
$20. turėjo B. Jakutis No.2742 
— $10.00. Magdalena Skirienė 
No. 824, $5.00. Alena Puzinaitė 
No. 774 — $3.00 ir Anna 
honey No. 493 — $2.00.

Šv. Jono E. BĮ. Pašelpinės dr- 
jos susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalių 15 d., 1 vai. po pie
tų, parapijos svetainėje, 492 E. 
7th St. Visi ateikite laiku, kad 
galėtume ankščiau užbaigti su
sirinkimą.

J. Glineckis, Prot. Rašt.

Lietuvos 
buvo har-Į Marijonų Kolegijos Rėmėjų 

skyrius ruošia vakarą su labai 
įdomia programa. Vąkaras į-

i vyks spalių 22 d., bažtnytinėje 
salėje. Bus perstatyta juokin-

■ gas veikalas su dainomis ir šo- 
: kiais vardu “Muzikantai“, ku- 
. ris vaizduoja, kaip kartą asilas, 

Fetro beždžionė, lokys ir ožys susitarė 
Tuos žvėris 

jos ir kiti žmonės kaibėjo ro- matysite scenoje. Juos vaidins 
žančių Bažnyčios ir Tautos in- High school studentai, pasižy- 
tencija. Žinoma, rožančiaus kai- Į mėję vaidintojai. Be to, vaiku- 
bėjimas buvo sustabdytas mi-jčių grupė išpildys dainų, eilių 
šių metu, kurios buvo laikomos ir įvairių vaizdelių programą ir 
valandomis: 6, 7, 7:30, 8,
10.

Pakšto, L. I Ma-

patar-
Įspūdžiai Iš Studentų 

Vakarėlio

Visą spalių 12 d., šv.
par. bažnyčioje, Rožantinės dr- sudaryti orkestrą, 

kaibėjo ro- matysite scenoje.

■Ę

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS | 

534 Broad way Į 
• So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8 Į
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.

Padėkojimas

PRAKALBOS ,
Spalių 8, 7 vai. vakare para-! 

pijos salėje įvyko šaunios pra
kalbos su gražia dainų progra
ma. Prakalbos buvo suruoštos 
LRK Federacijos 16 skyriaus. 
Prakalbų tikslas — paminėti 
Vilniaus užgrobimą.

Visų pirma p. A. Zaveckas, 
Fed. 16 skyriaus pirmininkas, 
paskelbęs programos tikslą, iš
šaukė didįjį chorą, muz. M. 
Karbauskui vadovaujant, su
dainuoti keletą dainų. Choras 
programą pradėjo 
himnu. Visos dainos 
moninkai išpildytos.

Toliau sekė dr. K.
V. D. Universiteto profesoriaus 
kalba. Gerb. kalbėtojas gražiai 
ir vaizdžiai nupiešė dabartinę 
Vilniaus padėti ir progą Vilnių 
atgauti. Kalba tęsės virš valan
dos. Baigdamas pasiūlė priimti 
rezoliuciją, kuri buvo beveik to 
paties turinio, kurios So. Bos
tone ir Montelloje buvo skaito
mos. Po rezoliucija išrinkta pa
sirašyti sekantieji: J. Klimavi
čius, Pranas Jankauskas. Pra
nas Vaitkus, VI. Žekevičius ir 
Hel. A. Plekavičius. Dokumen
tas pasiųsta Rusijos pasiunti
nybei į Washington, D. C.

Po kalbos padaryta rinkliava
Lietuvos kultūros reikalams.' 
Surinkta $13.50. Po $1.00 auka
vo: kun. P. Juškaitis, K. Jarmi- 
nienė, S. Vaitiekienė, M. Norbu-j 
tas ir VI. Jakas. Smulkių aukų 
sudėta $8.50.

Pagaliau prasidėjo klausimai. 
Atsakydamas į paklausimus 
gerb. prelegentas visus labri 
suįdomino, nes dar apie valan
dą kalbos užsitęsė. Visi skirstė
si namo pilnai patenkinti.

Buvęs.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką 

siems parapijos baliuje dalyva
vusiems, darbininkams-ėms. o 
ypač aukotojams valgių ar pini
gų. Lai Gerasis Dievas gausiai 
atlygina visiems ir visoms.

Kun. P. Juškaitis, Klebonas.

vi-
Naujiems mokslo metams 

prasidėjus ir, Naujos Anglijos 
Studentų kuopoms susiorgani
zavus, South Bostono studentai 
pradėjo veikti pirmiausia, su
rengdami jaunimo vakarėlį — 
šokius.

Šeštadienį, spalių 7tą d. sėk
mingai įvyko Studentų Vakarė
lis ir visi susirinkusieji pralei
do vakarą maloniai. Šis vaka
rėlis paliko mums gražaus įspū
džio. Atsilankė beveik du šim
tai jaunuolių.

Salė buvo gražiai išpuošta 
futbolo ženklais ir įvairių mo
kyklų vėliavėlėmis, primindami 
rudenį, futbolo sezoną, mokslo 
metų pradžią, ir studentišką 
dvasią.

Tokioj nuotaikoj, jaunimas 
maloniai pasilinksmino.

Tarp svečių, buvo gražus bū
rys iš Marianapolio Kolegijos, 
Norwoodo, Worcesterio, Provi- 
dence, Gardnerio, ir iš kitų ko
lonijų.

Studentai atstovavo nemažą 
skaičių kolegijų, kaip tai: Ma- 
rianapolis College, Boston Col- 
lege, Boston University, Holy 
Cross College, Bates College, 
Suffolk University, Mass., Col
lege of Pharmacy, Clark Uni
versity, Northeastern Univer
sity, ir kitas.

Šokių laikotarpy įvairių kuo
pų studentams buvo progos ar
čiau susipažinti ir susidraugau
ti.

Užkandžiai, kurių užtektinai 
buvo, visus atgaivino ir davė 
naujos energijos.

Reikia širdingai 
rengimo komisijai, 
daug pasidarbavo,
karėlis pavyktų. Padėkos žodi 
tariam Albinui Naudžiūnui ir 
Pranui Šidlauskui už jų pasi
darbavimą prie durių. Rengimo 
komisija: Alfonsas Janušonis, 
E. Vasiliauskaitė, R. Glenecky- 
tė ir A. Martis, nuoširdžiai pa
reiškia ačiū visiems svečiams ir 
South Bostono studentams už 
jų geraširdystę, paremiant va
karėlį.

South Bostono Studentų kuo
pos valdyba ragina visą lietuvių 
jaunimą prisirašyti prie Stu
dentų organizacijos ir prisidėti 
prie šio kilnaus jaunimo 
Ateinanti susirinkimo 
bus paskelbta vėliau.

Ačiū visiems!

j * c ~'T į' O
9 ir pademonstruos lietuvių senovės 

šokius, kuriuos jie šoko Pasau- 
| linėj Parodoj, New Yorke.

Be gerbiamų vietos kunigų 
bus ir svečių, kurie pasakys po 
keletą žodžių. Kun. Jonas Vai
tiekūnas iš Providence, R. I.—iŠiuomi reiškiu padėką Juozui 

Meškauskui, gyv. So. Bostone, 
kuris užrašė mano sūnui, Leo
nardui Šaduikiui laimėjimo bi
lietą, kuriuo jis laimėjo $50.00. 
ir Seselėms Kazimierietėms už 
paskirtą dovaną.

Pinigai pasiųsti Marianapolio 
Kolegijon užmokėti už mokslą, 
kurioje mano sūnus Leonardas 
studijuoja.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Šaduikienė.

SUSILAUKĖ DUKTERS

PAIEŠKAU William White— 
William Vycuną, 57 m. amžiaus, 
pirma gyveno Hoosick Falls, 

į N. Y. ir Bennington, Vt. Jei kas 
i žinote apie jį prašome pranešti 
Paul D. Price, Prudential Insu- 

jrance Co. Newark, N. J. (17)

Fredi ir Ona (Pateskaitė) 
Bisson. trečiadienį, spalių 4, š. 
m., susilaukė gražios dukrelės. 
P-nia sveiksta Charlestown 
Navai Muturnity ligoninėje. 
Linkime greit sustiprėti. Rap.

IŠNUOMUOJAMA BUTAS
41 Wood avė, Mattapan, Mass. 

■ išnuomuojama 6 kambariai su 
visais patogumais (baldais ir 
vonia). Nuoma pigi, namas ne
toli gatvekario ir tyrame ore. 

• Galima namas ir pirkti. Suži
noti nurodytoje vietoje. (13) 

Į------------------------------------------

L. VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, spalių 15 d., 5 Į 

vai. po pietų, parapijos svetai
nėje įvyks L. Vyčių Algirdo 17 
kp. susirinkimas. Susirinkimas 
svarbus. Kviečiame visus daly- į 

vauti.
F. Grendelytė, Sekr.

CHORO OPERETĖ

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

ir 
ir

ADVOKATAI

Šv. Petro par. didžiojo choro 
operetė “Pinafore“, kurią tas; 
choras statys lapkr.-Nov. 5 ir 8 
dienas So. Boston High School 
auditorijoj jau baigiama ruošti. į

Roles visi gerai moka, gestus 
ir šokelius lavinasi, komitetai1 
raportus išduoda, kad biznio { 
atžvilgiu viskas gerai sekasi. 
Choristai laukia kaimyninių;

i

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BayViewMotorSernce
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką*
Savininkai.

padėkuoti 
kuri labai 

kad šis va-

A J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnevvell Avė., Brighton 

Tel. STA 3659

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 - 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

I

i

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 S

Lucy N. Valtim 
j! LIETUVĖ ADVOKATĖ J 
!• (JEKIMAUČUTĖ)

14HopeSL, :
;! Greenfield, Mass. ;

i

APSIVEDĖ
Spalių 1 d. moterystės sakra- 

i mentą priėmė Albertas Petrai
tis (Peters) ir Alena Burbuly- 
j tė.

Spalių 8 d. Felixas G. Macke
vičius ir Ona Morkūnaitė.

Laimingo ir ilgo gyvenimo 
jaunoms porelėms linkime.

Kun. J. Petrauskas, Cambrid- 
ge’iuje spalių 15, 3 vai. po pie
tų ir vakare 7 vai. rodys gražius 
paveikslus. Nei vienas nepralei
skite šios progos. Dar tokių pa
veikslų nesate matę. Kvieslys.

1 

!
I

I

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

24 Fietd St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
įai verti skaitytoją paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

\ OVERKOUTU

i PIKNIKAS
Step. Darius Post No. 317. Welfare Committee rengia 

g Puikų Pasilinksminimą.

| Spalių-Oct. 15 d., 1939
NEDĖLIOJĘ. Pradžia nuo 1 valandos.

| KEISTUČIO PARKE,
t OAKLAND GROVE. EAST DEDHAM. MASS.

M

t
Preizai bus duodami už geriausį ir juokingiausi overkou- 

tą. Preizą galės laimėti su Įžangos tikietu.
Bus gardžių valgių ir gėrimų pilnai.

GROS GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Šio Pikniko pelnas yra skiriamas surengimui Kalėdų 

Eglaitės ir lietuvių vaikučiams dovanoms.
Nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti šiam parengime. 

Stepono Dariaus Welfare Committee.

MEDUS

darbo. 
diena

£ BUŠAI IŠEIS nuo Posto namo C ir 3rd Street. So. Boston. $
| kaip 12 valanda ir po to kas pusę valandos vėliau.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE 
DGRCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Kiinga, Sav. 
753 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

I

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Bostcn 9367 
Pristatau ICE CREAM.) ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Profesionalai, biznieriai, pramonin 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik 
lai verti skaitytojų paramos.

1 Visi «kelh>ritCs “D:irhininlr«»”

■Jonas. Draugijų Valdybų Adresai
I

John J. Grigalus
(Grigaliūnas) 

ADVOKATAS
598 East Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
Tel- 1761 Room 3

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

Grynas bičių medus, ku 
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti “Darbininko” adm. 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS | 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

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

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

564 E. Broadvvay. So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.

440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 
Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė, 

4115 Washington St.. Rosiindalc, 
Tel. Farkv.ay 0558-W 

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

i

SV. JONO EV. BL. PASALPIN6S 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

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

Maršalka, Jonas Zaikis,
7 VVinfield St.. So. Boston. Ma3S. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre 
čią nedėldienj kiekvieno mėnesio
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 491
E. 7th St., So. Boston. Mass.

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Profesionalai, biznieriai, jramonln- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923I

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų Svariai išplauti, 

paveskite šį darbą mums.



\

Rytinių Valstybių Žinios
VATERB'JRY, CONNVIEŠAS KVIETIMAS

SVARBUS SUSIRINKIMAS

rinkliava 
našlaičių 
buvo ne- 

Surinkta $843.00,

Spalių 10 ir 11 d. d. filminin- 
kas J. Januškevičius rodė pa
veikslus iš Lietuvos gyvenimo 
ir Lietuvių Dienos pasaulinėje 
parodoje.

r

LDS Connecticut apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 19-tą. 1939 m.. Hartford. 
Conn. Sesijos prasidės 1 vai. p. 
p., švč. Trejybės parapijos mo
kyklos salėje. 339 Capitol avė.. 
kampas Broad St. Apskričio 
nustatyta tvarka, šv. Mišios už
prašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 19 d. lapkri
čio. 10 vai. Švč. Trejybės par. 
bažnyčioj, Hartford. Conn. Tad 
kviečiame visas LDS Conn. ap
skričio kuopas skaitlingai iš
rinkti atstovus į šį suvažiavi
mą. pagaminti naudingų įneši
mų ir raportus iš kuopų veiki
mo. Taipgi kviečiame dalyvauti 
šv. mišių aukoje, tą dieną Hart
forde. Kurie dėl kokių nors 
kliūčių negalės dalyvauti, tai ta 
intencija lai išklauso šv. mišių 
savo parapijų bažnyčiose.

Kviečia visus —
Dr. M. J. Colney, apskr. pirm. 

E. Mičiūnienė, Rast.

Spalių 7 d. įvyko 
šv. Juozapo parapijos

: naudai. Pasisekimas 
blogiausias.
bet būtų buvę galima surinkti 
daugiau, jei būtų buvę daugiau 
pasiaukojusių tam kilniam dar
bui mergaičių. Našlaičių yra 
nedaug, tik 8, tačiau drauge 
šelpiama ir seneliai, todėl ne
reikėtų labdariams daryti pas
tabų. kur jie deda pinigus.

Pirmadieniais įvyksta roller- 
skating. atsilanko daug jauni
mo.

HARTFORD, CONN

Spalių 15 d., sekmadienį, bus 
rodomi tikybiniai paveikslai po 
pietų ir vakare šv. Juozapo pa
rapijos salėje. Kviečiami visi 
skaitlingai atsilankyti.

PI 1 ♦r. Jg.li f jjrjįfc.y įi! i! U
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Gražūs ir vertingi mūsų sostinės Vilniaus architektūros kūriniai grįžta vėl 
prie savo tėvynės Lietuvos. Paveiksle matoma Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios, 
kairėje šv. Mykolo bažnyčios šventorius.

tienė. p. Kempienė ir p. Klimy- ma, kad šį metą bus bazaras la- 
tė. Po vaidinimo buvo šokiai iki bai pasekmingas.
vėlos nakties. Atsilankė kleb. i 
kun. J. Kazlauskas ir svetys i 
kun. Gauronskis, kuris pavada
vo sergantį kun. Ražaitį.

nimą, bet darbo sutvarkymą 
paliko ateinančiam mėnesiui ki
tam draugijų susirinkimui.

Pranešimas LDS 6-tos kuopos 
nariams. Spalių 19 d., antradie
nio vakare įvyksta LDS 6-tos 
kuopos svarbus susirinkimas, 
mokyklos mažoje salėje, kam
pas Broad St. ir Capitol avė. 
Prašomi nariai dalyvauti.

Kps. Rast. .4. J. P.

Spalių 18. 19. 20 ir 21 d.d. į- 
vyks parapijos bazaras. į kurį 
LDS 5 kp. eis visi nariai.

Spalių 20 d. vakare visi LDS 
5 kuopos nariai renkasi į seno
sios mokyklos svetainę 7:45 v.

NEW BRITAIN, CONN.
Keturdešimtės atlaidai Šv. 

Andriejaus parapijos bažnyčio
je prasidės šv. mišiomis šį sek
madienį. spalių 15 d. Baigsis 
antradienio vakare mišparais 
7:30 vai. Kadangi per šiuos at
laidus galima pelnyti daug Die
vo malonių, todėl pageidauja
ma. kad kuo daugiausia žmonių 
dalyvautų pamaldose ir eitų 
prie šv. Sakramentų. Pasimels- 
kime ir už atšalusius nuo tikėji
mo. nes labai skaudu matant, 
kad tėvai arba vaikai neina į 
bažnyčią. Nepamirškime pasi
melsti ir už pasaulio taiką.

Spalių 14 d., šeštadienį. LDS 
5 kuopos balius įvyks 48 Green 
St. svetainėje. Visi prašomi da
lyvauti. Gros E. Digimo orkes
tras.
—

Parapijos bazaro pirmas va
karas įvyko spalių 7 d. Antras 
vakaras įvyks spalių 14 d. t. y. 
šį šeštadienį. Kiti bazaro vaka
rai įvyks šeštadieniais, spalių 
21 ir 28 dienomis. Bazaras vyk
sta šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Stanley ir Church gat
vių kampas. Į bazaro vakarus 
visi nuoširdžiai kviečiami sma-

MIC.; kun. J. J. Jakaitis, MIC.; 
kun. V. Andriuška, MIC.; kun. 
P. Juraitis, kun. V. Puidokas ir 
kun. K. Vasys. Parapijos cho
ras, vadovaujant muz. J. Žemai
čiui sudainavo keletą gražių Į 
dainelių. Buvo ir solo, kurį at
liko S. Biekšienė ir V. Valins
kas. Vakaras baigtas malda iri 
Lietuvos himnu. Maldą atkalbė
jo kun. J. J. Jakaitis, MIC. Da- - 
lyviai, pasiklausę gražių kalbų,' 
dainelių ir muzikos, skirstėsi į i 
namus.

I

Prie šios parapijos iškilmin
gos puotos prisidėjo aukomis

j mūsų biznieriai ir katalikiškos į 
draugijos. Todėl visas pelnas 
liko parapijai. Raporteris.

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburgą., Švediją 

Laivų išplaukimai 
lt New York lt Gothenburg

Gripsholm Spalių 21 
Spalių 26 Orottningholm Lapkr. 14 
Spalių 31 Kungsholm -------------
Lapkr. 4 Gripsholm Lapkr. 23 
Lapkr. 30 Drottninghoim -------------
Gruodžio 7, Gripsholm -----------------*

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

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

PAVIENIAI PARAPIJONYS 
AUKOJO VALGIUS

V. Greska, V. Parulis, P. Bla- 
vackienė, A. Bačienė, K. Stat
kienė, C. Zinkienė, V. Aukšti- 
kalnienė, E. Džiogienė, A. Gri
nevičienė, E. Pilipavičienė, 
Bakanienė, M. Ivaškienė, 
Ginkienė, A. Patinskienė, 
Greičaitienė, M.
A. Mikienienė, M. Jurgelionie- 
nė, E. Jurgis, A. Burdulis, A. 

i Bendaravičiukė, K. Bendaravi- 
Į čienė, O. Galevičienė, M. Valat- 
kevičienė, M. Juknevičienė, O. 
Landžiuvienė, N. Tamsonienė.

Raporteris.

Pilnųjų Blaivininkų svarbus 
susirinkimas įvyks spalių 13 
dieną, tuojau po vakarinių pa
maldų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Pilnųjų Blaivininkų 28 
seimas įvyks lapkričio 26 dieną 
šioje parapijoje, todėl visi blai
vininkai šiame susirinkime pri
valo dalyvauti, kad tinkamai 
prisiruošus prie seimo. Be to 
šiame susirinkime dalyvaus 
naujas blaivininkų kuopos dva
sios vadas kun. J. Padvaiskas. 
Todėl dalyvaukime skaitlingai.

Komitetas.

A.
M. 
A.

šeškevičienė,

f

Parapijos choras darė pasku-\ 
tinį šio meto išvažiavimą į Mo
lio ūkį, spalių 8 d. po pamaldų. 
Beveik visi nariai dalyvavo. 
Pirmiausia buvo base-ball loši
mas. kurį žaidė ir vyrai ir mer
ginos. Vėliau vakare susirinko 
visi į *weenie roast’. Labai gra
žus draugiškumas matėsi choro 
narių tarpe. Steponas White. 
choro direktorius, žavėjo visus 
savo solo grojimu ant trumpet, 
visi kartu dainavo įvairias dai
nas. labiausiai lietuviškas. At- 

, rodo, kad mūsų jaunimui tos 
---------- : lietuviškos dainos geriau patin- 

' ~~----- ka svetimtaučių dainas. Vė-
Spalių 7 ir 8 d. Šv. Kazimiero liau nakty, kaip jau laikas buvo 

draugija darė 40 metų sukak-: važiuoti, choristai, nuvargę,j 
tuvių paminėjimą. Įvyko šokiai I bet patenkinti, grįžo namo au- I 
ir vakarienė O’Donnell svetai-' tomobiliais. Choras dėkingas ' 

filmininkas nėJe- Sekmadienio ryte, 10 vai., | komitetui ir rengėjams už tokį p Palevičius, K. Jagminas, J.
Jas j daugelis narių dalyvavo “in gerą išvažiavimą: Jonui Grigui, | Bačinskas, P. Karolis, Seluka ir 

mišiose, kurios buvo Juzei Utkiūtei, Antanui An- Cesna, A. Dūda, V. Lozoraitie
nė, A. Keršis, A. Kandrotas, J. 

iKandrotas, J. Patinskas, J. Pa
laima, A. Baliukonis, J. Dirsa, 
M. Cirvinskas, V. Zinkienė.

LIETUVIAI ŪKININKAI 
I

B. Gerulaitis, S. Sinkevičius, 
_ , , 'e. Klemsas, J. Vaitkienė, A.
šv. Kazimiero parapijos .sk,l- Stelmokas A Valatka, B stel. 

minga vakarienė įvyko ’!>■»« I mokas- j. Tamkus. j. Stulgai- 
8 dieną, parapijos bažnytinėje 
salėje. Minėtoje vakarienėje da
lyvavo 600 šios parapijos švie
suomenės ir svečių kunigų, ku- ■ A Parulienė, E. Tamsonienė, 
rie pasakė kalbas. Programai A Maleckienė, M. Jankauskie- 
vadovavo klebonas kun. A. Pet-,

i •
i raitis. Vakarienė ištikrųjų buvo 
puošni, prie kurios klebonas 
kun. A. Petraitis, kun. J. Pad- 
vaiskis ir šios parapijos darbš
čios šeimininkės rūpestingai 
ruošėsi. Todėl viskas buvo kuo 
puikiausiai.

Reikia pastebėti, kad šios pa- 
I rapijos parengimuose labai ma
lonu dalyvauti, nes čia nėra vie
tos svaigalams, dėka klebono 
kun. A. Petraičio. Tas parodo, 
kad mūsų parengimuose galima ( 
suruošti puikiausios puotos be 
svaigalų. Antras malonus daly
kas, tai sukaktuvės 45 metų, 
kaip šioji parapija gyvuoja. 
Trečia, dešimties metų sukak
tuvės, kaip šioje parapijoje su- 

pagyrė už parapijos naudai. Salė buvo pil- maniai ir puikiai vadovauja 
na žmonių, ypač daug ir jauni- klebonas kun. A. Petraitis. Ket
ino. Gražus buvo parapijai pel- virta buvo labai malonus daly- 
nas. Ateinantį whist party, spa- kas klausytis kun. J. J. Jakai- 
lių 19 d., taipgi parapijos nau
dai rengia šv. Kazimiero Mergi-

Choro vaidinimas ir koncer
tas bus 22 d. spalių. Bus vaidi
nama “Germanija”. Bridgepor- 
to lietuviai turėtų tą dieną visi 
atsilankyti.

Parapijos bazaras prasidės ~ _______
lapkričio 9. 10. 11. 16. 17 ir 18 j Praeitą sekmadienį mirė a. a. 
dienomis. Visa parapija prie to Tamošiūnas kuris buvo palaido- 
rer.giasi. Kleb. kun. Kazlaus- tas trečiadienį su bažnytinėmis 
kas jau siuntinėja visoms drau- Į apeigomis. Laidojo p. Romas, 
gijoms pakvietimus, ir mano-

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

«

I

i

»

Aušros Vartų Parapija

BALIUS
Ateinančio šeštadienio vaka

re. spalių 14 d.. 48 Green St. 
svetainėje įvyks pasilinksmini
mo vakaras — balius.

Rengia Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos 5 kuopa. Rengėjai šir
dingai kviečia visus kuopos na- 
rius-res ir kitus visus, kurie tik 
myli linksmai praleisti laiką, 
atsilankyti į šį parengimą.

Rengėjai stengsis visus pa
tenkinti skaniais valgiais ir gė
rimais. ir gražia muzika.

■J. TotUas.

BRIDGEPORT, CONN.

GREENFIELD, MASS
Neseniai čia buvo rodomos 

naujos filmos iš Lietuvos gyve
nimo. kurias rodė 
Juozas Januškevičius, Jr. 
turėtų pamatyti kiekvienas iie- corPore 
tuvis, nes yra labai gražios, laikomos už sielas mirusių na-: druškevičiui ir Vincui Malavi- 
Filmininką pakvietė ir parody-; 
mui vadovavo S. Š. V. J. drau
gija. Žmonių dalyvavo daug.

i 
i 
I
i

i 
I___

Petronėlės, LDS 7 kuopa, Tėvų k. A. Vasys buvo išvažiavęs į 
Marijonų skyrius, LRKSA 41 Kanadą medžioti ir parsivežė 
kuopa. Merginų Sodalicija, L. kelias stirnas. Visas tas stirnas 
Vyčių 26 kuopa, Šv. Vardo Ma- paaukojo metinei parapijos va- 
rijos, Parapijos Choras, Moterų karienei, už tat pirmą kartą gy- 

; Sąjungos 5 kuopa. Šv. Onos, venime bus. kad visi vakarienės 
Blaivininkų 25 kuopa, Labda- dalyviai valgys stirnieną. Pa- 
rybės draugija. • rapijos vakarienė įvyks trečia

dienį, spalių 18 dieną. Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios salė
je. Įžanga $1.00.

DRAUGIJOS AUKOJO 
PINIGAIS

Moterų Socialis klubas,

LIETUVIŲ BIZNIERIŲ 
AUKOS

Šv.

Visa Aušros Vartų parapija 
smarkiai dabar rengiasi prie 
nepaprastos metinės vakarie
nės. Mat mūsų klebonas, kun.

»

Pereitą šeštadienį parapijos 
moterų draugija turėjo gražų 
parengimą, kuriame vaidinta 
“Katra neišmano". Visos gra
žiai vaidino, nors veikalėlis bu-

giai praleisti laiką ir paremti vo neilgas, bet įdomus. Vaidino 
parapiją. T. M. šios: p. Totoriūnienė. p. Snapai-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

Spalių 22, 23 ir 24 dienose 
mūsų bažnyčioje bus 40-ts va
landų ŠŠ. Sakramento garbini
mo atlaidai. Kaip visados taip 
ir šiais metais tie atlaidai bus 
labai iškilmingi. Prie tų iškil
mių daug prisideda Seserys Ka- 
zimierietės.

rių. Tai draugiškas ir broliškas į čiui. 
atminimas.
buvo labai
Bucevičius, vikaras, sveikinda- i 
mas draugystę prieš pamokslą, 
linkėjo jai geriausios ateities... 
kad prisiminę lietuvių kuni
gaikštį šv. Kazimierą, nariai iš 
praeities pavyzdį sektų ir tvir- 

Įtai gyvuotų.

į
}

draugijos kalaku- 
balius įvyks lap- 
25 d., šeštadienį, 
Columbus salėje.

s. š. v. j. 
to laimėjimo 
kričio mėn. 
Knights of
Visi nariai ir jų moterys kvie
čiami dalyvauti nemokamai. 
Pasistenkite parduoti daug bi
lietų dėl šio ateinančio ba
liaus.

LDS 113 kuopos įvykusiame 
susirinkime, spalių 8 d.. K. Dė
dino namuose, nutarta rengti 
kuopos Naujųjų Metų balius. 
Dalyvauti galės visi. Metinis su
sirinkimas nutarta sušaukti 
sausio mėnesyje ponų V. Aguo- 
nių namuose. Delegatai padarė 
savo pranešimus iš LDS seimo.

Nuotaika buvo labai gera.
A. Dėdinas.

IIS KRANO IR BUTELIUOSE!
i

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 ER.OCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

CO EIlsw(,r*h St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

NASHIIA, N. H

Kitados draugija' 
katalikiška. Kun. J. WORCESTER, MASS

Šv. Kazimiero Parapija

Parapijos laikraštukas pra
neša. kad misijos įvyks pirmą' 
Adventų savaitę, ir jas laikys 
kun. Jankus, domininkonas, iš 
New York provincijos.

Parapijos skautai
Scouts) jau pilnai suorgani
zuoti ir jau turi charter. Jie 
prisidėję prie Daniel Webster 
Council, ir jų grupės numeris, 
259. Valdybą sudaro kun. J. Bu- 
cevičius, Malcolm Beaverstock, 
Juozas Mikelionis, Jonas Gri
gas ir Steponas White. Susirin
kimai būna du kartu į mėnesį. 
Berniukai patenkinti sueina be
veik visi į kiekvieną susirinki
mą.

(Boy

Pirmas naujos serijos korta-

Šv. Kazimiero parapijos 40 
valandų iškilmės labai gražiai' 
pavyko. Daug žmonių dalyva
vo; daug priėjo prie šv. Sakra- vimo vakarėlių įvyko 5 d. spa-
mentų. Praeitą sekmadienį kle- lių. Jį surengė parapijos choras 
bonas parapijiečius 1 
tokį pamaldų pasirodymą, ir 
dėkojo už aukas suteiktas dėl 
gėlių ir žvakių. Kun. Dr. Jonas 
Starkus. Marianapolio profeso
rius. pasakė gražius pamokslus 
per visus vakarus. Tarp atsilan- nų klūbas.
kiusių kunigų matėsi sekantie- --------------
ji: kun. dr. Antanas Bružas. M. Tretininkų ir Apaštalystės 
S., kun. Juozas Valantiejus, Maldos mėnesinis susirinkimas 
kun. P. Strakauskas, kun. P. įvyko praeitą sekmadienį, po 
Virmauskis, kun. K. Urbonavi- pamaldų. Šios draugijos nutarė

PAVIENIŲ AUKOS

Mūsų Sodalietės visu smarku
mu rengiasi prie metinio Nau
josios Anglijos sodaliečių kon
greso, kuris šiais metais įvyks 
mūsų parapijoje spalių 29 die
ną. Kongresas prasidės iškil
mingomis šv. mišiomis 11:00 

: valandą ryte. Sesijų metu skai
tys paskaitas kun. Dr. J. Vaš
kas, MIC. ir viena Seserų Kazi- 
mieriečių. R-

I
>1

įnė, M. Delionienė, M. Milienė, 
A. Pečiulienė, J. Glodienė, P. 
Čaplikienė, M. Gražulienė, A. 
Bruožienė, A. Palevičienė, F. 
Valinskienė, E. Gudzevičienė, 
O. Sidabrienė, M. Piktalienė.

Vakarienė davė pelno parapi
jai S540.00.

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

Detroito Žinios
šv. Petro Parapija liūdime dukteris pp. Kirelienę 

ir Mikonienę, sūnų Mykolą,
šiomis dienomis susirgo kleb. dau« S““1* ir anSkų- Palai-I

kun. V. 
Dievulio
ti sveikatoje.

Masevičius.
mūsų kleboną stiprin-

__ ___  . i-i 
čio gražios kalbos. Kun. J. J. 
Jakaitis čia klebonaudamas lie
tuviams pastatė puošnią naują 
bažnyčią ir mokyklą. Labai ma
lonu, kad šv. Kazimiero parapi
joje padaryta graži pažanga ir

• dabar parapija yra pavyzdin- 
i giausia Jungt. Valstybėse, sako

Keturdešimtės atlaidai praė
jo gražiai ir naudingai. Per vi
sas tris dienas buvo daug žmo
nių. Sekmadienį pasakė pamok
slą kun. Ivanauskas, pirmadie
nį — kun. S. Kučas, antradie
nį — kun. Vilkutaitis. Dalyva
vo ir daugiau kunigų: kun. Ol
šauskas, kun. Murphy, 

Į Sullivan ir kiti. Altoriai 
labai gražiai papuošti.

Prašome dota iškilmingai su trejomis 
šv. mišiomis iš Šv. Petro par. 
bažnyčios Šv. Kryžiaus kapuo
se. Prie didžiojo altoriaus šv. 
mišias atnašavo kun. Johnson, 

' prie šoninių — kunigai Lawson 
ir Pierre. Kun. Patrey buvo ce- 

I remonijų vedėju.
Laidotuvėse patarnavo gra- 

borius Rokas.

čius, kun. Pauliukonis. kun. Jo- apsiimti dirbti ir tą darbą, ku- kun. J. J. Jakaitis.
' 7

nas Balkūnas, kun. Jonas Ska- ris paprastai priklauso prie Al-
i____i____________________

Iškilmėse dalyvavo šie kuni- 
landis ir kun. Antanas Baltru- toriaus draugijos. Kun. P. Liut- gai: Tėvų Marijonų naujas pro- 
šiūnas. 1 kus pagyrė tokį prakilnų suma- vincijolas kun. dr. J. Navickas, II

kun. 
buvo

Spalių 3 d. mirė K. Mičiulienė, 
60 metų amžiaus, gyv. Long- 
worth Avė. pas savo dukterį p. 
Kirelienę. Paliko dideliame nu-

Šiomis dienomis Moterystės 
Sakramentą priėmė pp. Jonai! 
Bražinskas ir Ona Matulytė. 
Vestuvių bankietas įvyko jau
nosios namuose. Jaunieji apsi
gyvena p. Jono Bražinsko ma
mytės, našlės, namuose Van- 
derbilt. Laimingo gyvenimo 
linkime jaunavedžiams.


