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Pabaltijo valstybės ne 
tiek bijosi sovietų Rusijos 
“protekcijos”, kurią jos 
turėjo prisiimti, bet grasi
nimo, kad tos valstybės 
bus susovietintos, tai yra, , 
jos nenori prarasti savo 
nepriklausomybės. Nė vie
na iš Pabaltijo valstybių t 
nesibijo savųjų komunis
tų. Jos savuosius komu
nistus, kurių labai mažai 
yra tose valstybėse, labai!

Lai Kristaus Karaliaus Taika ir Meile Užkariauja Pasauli!

Ka-

Sovietai Ruošia Ultimatumą 
Švedijai

mokslo

j lės vyriausybės įstaigos 
turėtų tuojau informuoti 
mūsų spaudą dėlko sovie
tai trukdo Lietuvos ka
riuomenei įeiti į Vilnių ?

Komunistai Nužudė Ukrainų 
Arkivyskupą Szeptycki

Sovietai Trukdo Lietuvos 
Kariuomenei Užimti Vilnių

Ukrainų spauda rašo, 
greit gali suvaldyti, kaip ir; kad patikrintų žinių, 
kitus priešvalstybiniai nu- kad Ukrainoje komunistai 
siteikusius asmenis. Ta- nužudė Garbingąjį Ukrai- 
čiau, p. Stalinas, sovietų nU Tautos Vadą Metropo- 
diktatorius, ir tuo reikalu ^tą, Arkivyskupą Szeptyc- 
užtikrines pagalba, rašo p. kį ir 17 kitų ukrainų vadų. 
Otto D. Tolišius, The New Tik maža vadų dalis ir tik 
York Times koresponden-! vįenas vyskupas išlikę gy- 
tas. Jis rašo, kad Stalinas Y*- 
komunistų klausimu štai Tokią tai laisvę ir gerovę 
ką pareiškė: komunistai davė Lenkijos

„r, , i Ukrainai.What you do with your; 
own Communists”, he isį 
quoted as having said, “is 
your own business. They 
are Trotskyists anyhow. 
If you mušt, shoot them, 
and if you can’t handle 
them ril help you”.

Vadinasi, Stalinas komu
nistus vadina trockistais, 
ir jam nesvarbu ką Pabal
tijo valstybių vyriausybės 
su savaisiais komunistais 
padarys, nes tai esą jų rei
kalas. Komunistai esą 
Trockistai. “Jeigu jūs tu
rite, sušaudykite juos, ir 
jeigu jūs negalite jų su
valdyti, tai aš jums pagel
bėsiu”. Tai esą Stalino žo
džiai, kuriuos jis pareiškęs, 
Pabaltijo valstybių atsto
vams, kada jie buvo Mas-i 
kvoje ir vedė derybas.

Kaip praneša, Stalinas 
net pripažinęs štai ką: — 
“You know, communism 
has not worked here sc 
well either”. (Jūs žinote, 
komunizmas ir čia netaip 
jau gerai prigijo. Red.).

Londonas, Anglija, spa
lių 26 — The New Chroni- 
cle praneša, kad sovietų 
Rusija ruošia Ibltimatumą 
Švedijai, kad ji užleistų 
savo uostus Goeteborg ir 
Kariskrona. Šios žinios nė
ra oficialės. Sakoma, kad 
Rusija nesiskubisianti sių
sti ultimatumą Švedijai. Ji I 

į pirmiau nori atgauti Besą-1 
rabiją iš Rumunijos.

5000 Dalyvaus Krikščioniš
kojo Mokslo Kongrese

Cincinnati, Ohio, spalių 
26, — Penktas tautinis 
Krikščioniškojo 
kongresas bus laikomas i 
Cincinnati mieste, lapkri
čio 4—7 d. Septyniolika 
metų atgal Popiežius Pijus 
XI įsteigė Krikščioniškojo 
mokslo Broliją, kurios tik
slas geriau supažindinti 
suaugusius žmones su 
Bažnyčios mokslu. Moky
mo būdas — studijų rate
liai ir grupių pasikalbėji
mai. Kongrese dalyvaus a- 

' pie 40 vyskupų ir 5,000 at
stovų iš įvairių Amerikos 
ir Kanados katalikiškų 
parapijų.

Trys Komunistai Atstovai 
Išstojo Iš Partijos “Aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas”.

Italija Sudarys Sutartį Su 
Vengrija

Sovietų Kareiviai Sušaudė 
Vilniaus "Trockistus"

Budapeštas, spalių 26, — 
Sovietų Rusijos baimė ver
čia Vengriją ir Jugoslavi
ją sudaryti tvirtesnius 
santykius su Italija. Jei 
Rusija mėgintų užgrobti 
Vengriją, Italija ir Jugo
slavija jai ateitų į pagalbą. 
Rusams toki Italijos san
tarvė nelabai patinka, nes 
jiems bus sutrukdyta už
imti Balkanų valstybes.

Paryžius, spalių 26 — 
Trys iš 38 komunistų par- 
liamento atstovų paleisti 

j iš kalėjimo, kada jie viešai 
■ pareiškė, kad jie neužgi- 
jria komunistų atstovų lai- 
ško, kuriuo siūlo priimti 

' Hitlerio taikos pasiūlymą. 
Be to, tie trys atstovai: 
Hyacinthe Capron, Emile 

i Fouchard ir Eugene Jar- 
don viešai pareiškė, kad - 
jie rezignuoja iš komunis
tų partijos, kuri vėliau pa
sivadino Darbininkų ir 
Kaimiečių grupė. Kiti ko
munistų vadai pabėgo nuo 
kalėjimo, slapstosi arba 
išvyko kur nors į užsie
nius.

I Popiežius Šaukia Tautas Į Taika n<
Castel Gandolfo, spalių

26 — Popiežius Pijus XII, 
prieš sugrįžtant į Vatika
ną, susirinkusiems žmo-

• nėms Castel Gandolfo sa
kė: “Toli nuo čia, Europos 
žmonės kenčia didžiausią 

. Tai yra pasaulis 
be taikos, kuriam taika 
taip labai reikalinga. Šito- tas iaįvas

Amerikos Laivas Būsiąs 
Paleistas

Kaunas, Lietuva, spalių;Lietuvai? Lietuvos oficia- 
26 — Lietuvos kariuome
nė dar vis negali įeiti į Vil
nių, Lietuvos sostinę. Jau 
šešiolika dienų kaip Lietu
va ir Sovietų Rusija pasi
rašė sutartį, kuria sovietai 
pasižadėjo grąžinti Vilnių 
ir dalį Vilniaus krašto, bet 
vis delsia ir neįleidžia Lie
tuvos kariuomenės.

Lietuvos kariuomenė 
stovi prie demarkacijos li
nijos ir laukia kada sovie
tų kariuomenė išsikraus
tys. Buvo žinių, kad kartu 
su kariuomene Lietuvos 
valdžia siuntė vežimus 
maisto ir įvairių kitų pro
duktų į Vilniaus kraštą, 
bet turi būti ir tų vežimų 
neįleidžia.

Lietuvos kariuomenės į- 
ėjimas į Vilnių kasdien a- 
tidėliojamas.

Kokia priežastis? Grei
čiausia, kad sovietai dąr 
nesuspėjo viską likviduo
ti Vilniaus krašte. Kaip ži-j 
nome, iš Rygos buvo pra-i 
nešta, kod sovietai užgro-i 
bė visas bažnyčių brange
nybes, visą kitą judinamą 
turtą ir veža į Rusiją. Dėl 
tų plėšimų ir vogimų Lie
tuva įteikė sovietų Rusijai

Sovietų Pagalba Vokietijai
Paryžius, spalių 26 

da buvo pareikšta, kad Ru
sija ir Vokietija susitarė 
apsimainyti produktais, ir 
kad Rusija tuojau sių
sianti Vokietijai milijoną 
tonų grūdų: kviečių, mie
žių ir avižų, tai Prancūzi
jos diplomatai įrodinėja, 
kad Rusija tai negalės jo
kiu būdu padaryti. Jie sa
ko, kad Rusijai pačiai rei
kia grūdų, o perviršis la
bai mažas. Be to, laivais 
vežti per Juodąsias jūras 
Rusija negalės, nes pasi
rašius sutartį su Turkija, 
Rusijos produktai Vokie
tijai skaitysis kontraban
da.

Rusijos, Lenkijos ir Vo
kietijos geležinkeliai už
imti vežimui aliejaus, mė-

isų ir kitokių produktų. 
Taigi Sovietų pagalba Vo
kietijai labai maža.

p. Otto D. Tolišius, New 
York Times laikrašty ra
šo, kad atvykusioji į Pa
baltijo valstybes sovietų 
militarė komisija galuti
nai susitarti dėl sovietų 
kariuomenės pastatymo 
tose valstybėse vietinius 
pasiskelbusius sovietų vir
šininkais Vilniaus krašte 
visai pažemino, ypač tuos, 
kurie sušaudė taip vadina
mus “buržujus” prieš so
vietų kariuomenės įėjimą 
į Vilnių. Sakoma, kad so
vietų kariuomenė kaiku- 
riuos pasiskelbusius sovie
tų viršininkais už šaudy
mą “buržujų” sušaudė, o 
kitus išsiuntė į Maskvą.

Federalčs Valdžios Pareigūnai

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

Laivakorčių

TEL.JUBOITCn 2680.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, Berlynas, spalių 26, — 
Vokietijos karo laivai paė-

i mė Amerikos prekybos lai
vą City of Flint ir jį nu- protestą. Bet sovietai, ma- 
traukė į Rusijos uostą tyt nesiskaito ir daro kas 
Murmansk. Sakoma, kad Jiems patinka. Taigi kada 

*■ _ tas laivas vežęs į imįujcį
je tautų nelaimės valando- kontrabandos prekes ir ka- ti Vilnių ir Vilniaus kraš- 
je Bažnyčia siunčia mal-; ro ginklų. Vokietija dabar tą, tai jie greičiausia ras 
das prie Aukščiausiojo tariasi su Maskva apie lai- visą apiplėšta - išvogta. 
Dievo ir šaukia visas tau-, vo likimą ir manoma, kad 
tas į taiką. Reikia visiems jis būsiąs paieistas.

Surado Pavogtus Ispanijos Turtus
: melstis, kad Dievas, taikos 
Karalius pašalintų karo!

■ baisenybes ir sutaikintų 
I tautas”.

VVashington, D. C., spa- iš viso 563 tokių federalės 
lių 26 — Jung. Valstybių valdžios pareigūnų, kurie 
kongreso komitetas, kurio priklauso prie American 
pirmininku yra kongres- League for Peace and De- 

I monas Dies ir kuris tyri------------
nėja antiamerikoninę vei
klą, paskelbė federalės val
džios pareigūnų vardus, 
kurie priklauso prie Ame
rican League for Peace 
and Democracy (Amerikos 
Lyga už Taiką ir Demo
kratiją).

Dies komiteto tyrinėjime 
buvo įrodyta, kad toji ly
ga yra komunistų partijos 
įrankis komunizmą stip
rinti. Pažymėtina, kad A- 
merican League for Peace 
and Democracy organiza
cijos nariai yra tokie fe
deralės valdžios viršinin
kai, kurie gauna po $10, 
000, $7,500, $5,000 algos 
metams. Kaikurie iš jų gal 
ir nekomunistai, bet būda-

mocracy.
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oma, kad 1 _
į Angliją lietuviams bus leista užim-

Nacių Spauda Ragina 
Bombarduoti Angliją

O gal sovietai iš viso ne-
1 bemano Vilniaus grąžinti

Paryžius, spalių 26, -
Vokietija Grąsina Bombar* i Prancūzijos valdžiai pa- 

duoti Angliją “
ta kratos komunistų rašti
nėse. Vyriausybė praneša,

duoti Angliją

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

~ i Suomijos Atstovai Sugrįžo 
Iš Maskvos

• v

i Helsingfors, Suomija, — 
Spalių 26, — Suomijos at
stovai antru sykiu sugrįžo 
iš Maskvos. Jie negali su
tikti su Rusijos reikalavi
mais be vyriausybės pasi
tarimo. Pranešama, kad 
Rusija reikalauja iš Suo
mijos “ypatingų teisių 
Suomijos įlankoje”, taip 
pat salų Hokhland, Tyaer- 
saari ir Seiskari, ir kad

Berlvnas, spalių 26, —
Vokietijos laikraščiai sa- kad Agen mieste, komunis- 
ko, kad atėjo laikas Angli- tų raštinėje rasta daugybė 
jai pajusti karo baiseny- auksinių ir sidabrinių dai- 
bių, nes Anglija karo no- ktų, įvairių bažnytinių 
rėjo. Jie sako, kad Europo- brangenybių ir Ispanijos 
je nebūtų įvykęs karas, jei auksinių pinigų. Vyriausy- 
Anglija nebūtų griežtai bė tvirtina, kad tos visos 
nusistačius nrieš Vokieti- brangenybės buvo komu- 
ją. Vokiečiai taip pat tik- nistų pavogtos iš Ispanijos 
rina, kad Anglija, savo karo metu, ir vėliau išda- 
propaganda nori įvelti A- lintos įvairiems komunis- Aalando salos, prie Botni 
meriką į Europos karą. i tų skyriams. -- - — - ■ • -

ii

Visi j "Darbininko" Metinę 
Pramogą

Šeštadienį, spalių 28 d., 
7:30 vai. vakare, Eikš Ball- 
room svetainėje, 8 Maga
zine St., Cambridge, Mass. 
įvyksta laikraščio “Darbi
ninko” metinis balius, ku
rio pelnas skiriamas laik
raščio išlaikymui. Bran
gieji! Jūs gerai žinote, kad 
šiais laikais yra labai sun
ku išlaikyti laikraštį be 
plačios visuomenės para
mos. Laikraščiai išsilaiko 
tik geraširdžių žmonių au
komis ir parengimų pelnu.

Taigi laikraščio “Darbi
ninko” baliuje, Jūs, Ger
biamieji Skaitytojai netik 
linksmai laiką praleisite, 
atnaujinsite pažintis, su
darysite naujas pažintis, 
bet kartu paremsite laik
raštį “Darbininką”, kuris 
tarnauja mūsų , išeivijai 
per 24 metus. Rengėjai 
kviečia visus atvykti į tą 
balių. Kviečia jaunus ir se
nesniuosius. Visiems bus 
vietos ir visiems užtikrin
tas vaišingumas ir malo
numas. Tad iki pasimaty
mo!

Berlynas, Vokietija, spa
lių 26 — Vokietijos užsie
nių ministro Ribbentropo 
kalba Dancige laikoma, 
kaipo galutinis diplomati
nių ryšių nutraukimas su 
Anglija. Naciai sako, kad 
nuo dabar darbai įrodysią 
Britams ką reiškia atmes
ti Hitlerio taikos ranką.

Kaip ir kada Vokietijos 
diktatorius ir jo karinis į kai, daugiau kaip 400,000 j 
štabas pradės įrodyti dar-I prisiekė nepirkti ir neskai- į 
bais Anglijai, kol kas nėra tyti nepadorių knygų ar, 
žinoma. Bet kol kas neį- laikraščių, ir nepirkti nie-; niaus Krašto tuojau reika- 

_____________ „ . ! žiūrima, kad Hitleris pra- ko iš tų parduotuvių, ku-. lauja iš valstybės iždo iš- 
mi tos organizacijos na- dėtų naują ofensyvą va-iriose pardavinėjama nepa-Įlaidų, kurios normaliam 
riais nors ir netiesioginiai karuose. Tačiau, vakar dori spauda. Taip pat šios biudžete nenumatytos, me progą klausytis gražių lietuviškų dainų, muzikos

400,000 KATALIKŲ PRIEŠ 
BLOGĄ SPAUDĄ

Newark, N, J. spalių 26, 
— Šios diecezijos katali-į

Paskola Vilniaus Krašto 
Reikalams

__  jos įlankos nebūtų fortifi- 
kuotos, ir toliau, kad Suo
mija niekada nesusidėtų 
su kitomis valstybėmis 
prieš sovietų Rusiją... 
Suomijos gyventojai vra 
pasiruošę kariauti, jei Ru
sija statys didelius reika- 

1 lavimus.

Jūra tai didysis tautų vieške- 
’is. praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodi ir minti.

Prof. K. Pakštas.

Kaunas, Spalių 22 d. — 
Perėmimas nualinto Vil-

šeštadienį, spalių 28 d., 2 vai. po pietų vėl turėsi-
riais nors ir netiesioginiai _ _ _ ,
remia komunizmą, kuris Hitleris turėjo konferenci- diecezijos Šv. Vardo Drau-jTam reikalui Lietuvos Sei- ir kalbų per radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir klau- 
čia Amerikoje sudaro rim- ją su savo karo vadais. Ką gijos nariai, 45,000 sutarė imas priėmė 50 mil. pasko-,syt?s Darbininkų Radio programos.

. ... . « • v • ■ i a • • * XI ,w_ X Y •  ________ . 1 _ 1________ : JZ —~Z~ TTII — Z—I T>Z —. Z —Z — Z ^.1-^lV.I.ZA-ZZ^. M Z — 1tą pavojų.
Dies komitetas paskelbė skelbia.

jie ten nutarė viešai ne- kovoti prieš šlykščią spau-jlą, kuri vadinsis Vilniaus1 Biznieriai skelbkitės Darbininkų Radio progra- 
- -- - 1 ’ Paskola. moję.

• * *
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Jung. Valstybės Pasiuntė 
Reikalavimą Rusijai

Kitę Protestą Pasiuntė Vokietijai

VVashington. D. C., spa-’ 
lių 26 — Šiandien valsty-' 
bes sekretorius Hull vie
šai paskelbė, kad Jung. 
Valstybės pasiuntė sovietų 
Rusijai reikalavimą, kad 
tuojau paleistų J. V. laivą 
“City of Flint” su krovi
niais ir įgula. Taipgi pa
siuntė protestą Vokietijai, 
kurios jūreiviai sugavo tą 
laivą ir nulydėjo į Rusijos enciklika 
uostą Murmanską.

Autoritetingi vokiečiai taus Karaliaus 
praneša, kad sovietų Rusi- Popiežius sugrįšiąs iš Cas- 
ja sutiko paleisti laivą “Ci- tel Gandolfo į Vatikaną 
ty of Flint” iš uosto Mur- spalių 27 d. Taipgi yra spė- 
mansk ir atiduoti nacių liojimų. kad New Yorko 
jūreivių globai.

kapelionas, perėjo į Kata
likų tikybą Šv. Juozapo 
bažnyčioje.

Popiežius Prirengė Išleisti 
Encikliką

Vatikanas, spalių 26, — 
Pranešama. kad Popie
žiaus Pijaus XII pirmoji

” i yra jau paruoš
ta išleisti išvakarėse Kris- 

šventėje.

DARBININKAS

AL STEVENS ORKESTRĄ, kuri gros “Darbininko” metiniame baliuje, ateinan
ti šeštadieni, spalių 28 d., Eikš Ballroom. 8 Magazine St., Cambridge, Mass. Įžan
ga i šokius 40c.

JAUNIEJI ČEKAI ŠUKELE 
RIAUŠES

Protestantu Ministeris Pri
ėmė Katalikų Tikybą

arkivyskupas Spellman 
bus pakeltas i kardinolus. Išdaužė Krautuvių Langus

Atvyko Sovietų Rusijos 
Kariuomenės Komisija—

I
Philadelphia. Pa. spalių

26 — Protestantų ministe
ris Henry Dymoke Gasson, Kauną atvyko Sovietų Ru-
kuris Pennsylvanios Uni- sijos kariuomenės komisi- 
versitete buvo studentų ja.

Kaunas. Spalių 22 d. i

STALINAS SIUNČIA GINKLUS 
I KINIJĄ

Maskva, spalių 26. — dininkų ir Įžymių miesto 
Daugybė karo lėktuvų ir gyventojų. Tas pats ivyKo 
ginklų išsiųsta iš Rusijos ir Vilniaus mieste. Vieti- 
į Kiniją. Nors Rusija yra niai “trockistai” (taip Sta- 
sudarius sutarti su Japo- linas vadinąs komunistus), 
nija nekovoti, bet ji siun- sudarė sovietų tarybas ir 
čia ginklus Kinijai. Stali- pradėjo sauvaliauti. Kada 
nui yra maloniau, kad ki- atvyko sovietų Rusijos mi
tas kovoja su jo pagalba. 
Kinų - Japonų karo pasek
mės bus tokios, kad abi ša
lys bus taip suvargusios, 
jog Stalinui bus nesunku 
jose užvesti komunizmo 
rėžimą.

Lenkų Partizanai Neduoda 
Ramybės Sovietams

Ryga- Latvija, spalių 26, 
— Pranešama, kad sovie
tų generolas Gorčenko su
šaudęs 260 “trockistų” 
(komunistų), Gardine, ku
rie pasigrobę valdžią į sa
vo rankas nužudė 200 val-

KIBIRKŠTYS
Šiomis dienomis gavome si. Bet kada prisėjo nu- 

L. Vyčių organą “Vytį” statyti sienas, tai lietuviš- 
spalių mėn. š. m. Pažymė- kiaušius valsčius pasiliko 
tina, kad iš visų korespon- sau. Be to, už tą trečdalį 
dencijų apie kuopų veiki- Vilniaus krašto sovietai iš- 
mą tik iš So. Bostono pa- reikalavo sau plačias tei- 
rašyta lietuvių kalba. Tai sės Lietuvoje. Taigi pa- 
lietuviškiausia kuopa, triotingoji lietuvių spauda, 
Sveikiname! kuri tuos faktus iškelia

----------- aikštėn, kaip tik ir gina 
Brooklyno lietuvių “troc- Lietuvos savarankiškumą 

kininkų” organas “L.” ra- ir nepriklausomybę, 
šo:

“I—
kurie šiandien neigia
Lietuvą, kurie išjuokia njnkų Gildijos susirinkime

Brooklyno lietuvių ko-
> rašo, 

kad Amerikos Laikrašti-
Mūsų nuomone, tie, munįSįų laikraštis

ją, kurie bando kone- tuias e. Brown “smerkė 
veikti apsigynimo sutar- £>įeSą jj- kitus reakcinin- 

medžioto-tj, padarytą tarp Lietu- kus ~ Naganų 
vos ir Sovietų Sąjungos, jUg’.” 
Lietuvai ne gero geidžia, Kadangi Dies 
bet pražūties. - - - -

“O tokių laikraščių, munistų ir nacių veiklą A- 
kaip mes jau nekartą merikoje, tai, anot to laik- 
nurodėme, pas mus yra. raščio, komunistai ir na- 
Patriotingoji ir Lietuvai ciai yra raganos. Stalinas 
gero trokštanti visuome- komunistus vadina “troc- 
nė su jais turi kovoti”. 
Taip, tikrai, lietuvių ko

munistų spauda neigia 
Lietuvą ir iškoneveikia
Lietuvos ir Sovietų Sąjun- komitetą žydams gelbėti, 
gos sutartis. Štai įrody
mas: Sovietų Sąjunga su
tartimi liepos 12 d., 1920 darbą turėtų 
m. pripažino Lietuvos ru- vienas doras žmogus”, 
bežius įimant Gardiną ir Bet į Vilnių subėgo ne

komitetas 
tyrinėja ir “medžioja” ko- 

naivu AĮ KATALIKU PASAULIS
VATICAN CITY — Šv. Tėvas 

savo vasarnamyje priėmė Sta- 
' nislovą Girdvainį, Lietuvos Va- 
Įtikanui atstovą. Šv. Tėvas savo 
kalboj pareiškė, kad per septy
nis metus Lietuva neturėjo ats
tovo prie Vatikano.

WOODSTOCK. Md. Kun. J. A. 
Brosnan, S. J. mini savo trilypį 
jubiliejų, 50 m. sukaktį profe- 
sorystės Woodstock kolegijoj, 
50 m. kunigystės ir 60 metų Jė
zuitų kongregacijoj. Jis buvo il
gą laiką chemijos profesorium. 

I Jis yra pionierius išradime fo
tografinių spalvuotų paveikslų.

Kaunas. Spalių 22 d. So-' R0ME - sPaliu »• Sv. Tėvas 
vietų F

su-Prague. spalių 25 — Ta- liūs su šūkiais: “Rusija 
bor miestelyj jauni čekai darys nuoširdų broliškumą 
sukėlė riaušes, išdaužė vo- slavų tautų”. Tokių lape- 
kiečių krautuvių langus, lių paskleista labai daug 
kada kariuomenė buvo iš- veik visuose miesteliuose, 
traukta iš to miestelio. Ka
da vokiečių kariuomenė 
pradėjo eiti iš miestelio, tai 
kai kas bėgadamas gatvė
mis pradėjo šaukti: “Ru
sai ateina’” Gyventojai šū
kiu susidomėjo ir gatvėse 
atsirado minios žmonių.

Lietuvos Kariuomenė Pra
dės Žygiuoti Vilniaus 

Sritin

Rusijos ‘ Užsienių konsekruos 12 Naul‘
Pradėjo triukšmauti. Daug Reikalų Komisaras Molo- v™ iš “jos,
areštuota. Nacių žinios sa-, tovas pranešė, kad Lietu- Afrik“- “adagasear. Prancūzė 
ko. kad tai buvo komunis- vos kariuomenė galinti;>* Vokietijos. Belgijos. Hol- 
tu darbas, kurie šiomis pradėti žygiuoti Vilniaus landųos, Italijos, Jungtinių A- 
dienomis paskleidė Aape- sritin

litarė komisija, tai ji su
žinojo. kad vietiniai sovie
tų pasiskelbę pareigūnai 
sušaudė nemažai žymių 
žmonių. Sovietų kariuo
menė tuojau vienus komu
nistus sušaudė, o kitus iš
siuntė Į Maskvą.

Praneša, kad lenkų pulk. 
Dombrovski turįs pulkus 
lenkų partizanų, kurie 
dažnai užpuola sovietų ka
riuomenę. trukdo susisie
kimą. Sakoma, kad dau
giausia lenkų partizanų y- 
ra Balstogės giriose.

nin
t! n

. merikos Valstybių. Meksikos ir 
į Airijos.

EL PASO. Texas, — Viso pa
saulio katalikai prisideda pasta- 

> Jėzaus Kristaus Kara- 
! liaus statulos ant kalno Christo 

Rea, netoli nuo EI Paso ir Mek- 
vJncinnati. Chio, spalių gailestaujame, kad tarp gjjęog rubežiaus. Statula kaš- 

26. — Arkivyskupas John pačių darbininkų unijų y-į tuos $100.000.00. 
T. McNicholas, O.. P., kal
bėdamas Amerikos Darbo 
Federacijos kongrese, pa
sakė: “Jei darbininkai ir 
darbdaviai pasiduotų Kris
tui ir Jo mokslą sektų, tai 
klasių kova, neteisingu
mas ir darbininkų išnau
dojimas būtų pašalinta. 
Tada kiekvienam žmogui 
būtų teikiama, kas jam 
teisingai priklauso. Darbi
ninkų ir darbdavių pasita
rimuose reikalinga vado
vautis Krikščionybės prin
cipais. kitaip niekada ne
bus atsiekta sutarimo. 
Krikščionys darbininkai ir 
krikščionys darbdaviai

DARBININKAI IR DARBDA 
VIAI TEPASIDUODA KRISTUI

I

13

ra ginčų ir nesutarimų, 
kurie nustato visuomenę 
prieš darbininkus. Reikia 
tikėtis, kad tie ginčai bus 
greitu laiku pašalinti. Rei-į 
kia visų labiausia prašyti 
Kristaus Darbininko, kad i ramų laiko permainą parašė ki- 
jis apšviestų žmonių pro-'tas korespondentas. Parengimų 
tus ir jų širdis uždegtų i Skelbimai turėtų būti apmoka- 
artimo meile”. m>-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI

ii. A. D., Waterbury, Conn.— 
Apie Vaizbos Buto radio prog-

kininkais”.

Lietuviai komunistai už- 
giria Lietuvoje sudarytą

“Laisvė” rašo:
“Tikslas gražus. Tokį 

remti kiek-

bežius įimant Gardiną ir
Vilniaus kraštą, kurį spa- vien žydai. Be to, Vilnie- 
lių 9, 1920 m. lenkai smur- čiai lietuviai taip pat šau
tu atplėšė nuo Lietuvos, kiasi pagalbos. Ar gi lietu- 
Tos sutarties pirmame vių šelpimas tai nėra gra- 
straipsnyje sakoma, kad žus ir remtinas darbas, 

“Rusija be atodairų pri- kad komunistai apie juos 
pažįsta Lietuvos Valsty- nė žodeliu neprisimena? 
bes savarankiškumą iri Beje, Brooklyno lietuvių 
nepriklausomybę su vi- komunistų tas pats laik- 
somis iš tokio pripažink rastis rašo ir apie sovietų 
mo einančiomis juridi
nėmis sėkmėmis ir gera 
valia visiems amžiams 
atsisako nuo visų Rusi
jos suvereniteto teisių, 
kurių ji yra turėjusi lie
tuvių tautos ir jos teri
torijos atžvilgiu. Kad 
Lietuva buvo kuomet

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 piino dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patvs pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų SS39.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

---------------------------\

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

TEL. GEN 929S

žydus. Rašo:
“Bet ten jiems tokios 

pagalbos (aukomis) tur
būt nereikės. Mat, Sovietai 
turi vietos, turi resursų, 
turi visko užtenkamai. Pa
galiau, ten subėgusieji 
greit bus aprūpinti dar
bais”.

priklausiusi Rusijai, tas Gal žydai ir galės pasi
laktas neuždeda Lietu- naudoti sovietų “resur- 
vių tautai ir jos terito- sais”, bet kiti tai turi sto- 
rijai jokių pareigų Rusi- vėti eilėse ilgas valandas, 
jos link”.
Sovietų Rusija nepripa

žino lenkų smurto ir viso
mis sutartimis laikė Vil- 

i nių ir Gardiną priklauso
mą Lietuvai. Spalių 10 d. 
š. m. sutartimi sovietai

kad gautų duonos svarą. 
Sviesto ir kitų maisto pro
duktų dauguma žmonių 
nėra matę nuo pasaulinio 
karo. Taigi sovietų “resur
sai” ne visiems prieinami. 
Bet žydams “L.” užtikrina

taip pat pasižadėjo grąžin- laimę sovietijoje. Jeigu 
ti Lietuvai Vilniaus kraštą, taip, tai žydams geriausia 
kurį Lenkija buvo atplėšu-1 vykti į sovietiją.

Sovietų Rusija Tebelaiko Jung 
Valstybių Laivą

Ukrainoje. Kadangi ir to
se žemėse veikia griežta 

(sovietų cenzūra, taigi ne- 
i cenzūruotų žinių negalima 
gauti. Sovietų spaudos ži
niomis, vakarinėje Ukrai-1 
noje išrinkta 1,484 iš 1,495

■ kandidatų. Vienuolika 
kandidatų negavę pusę vi
sų balsų jų rinkimų dis- 
triktuose. Vakarinėje Uk
rainoje balsavę 92.83 nuo-

■ šimčiai balsuotojų. Balt
gudijoje balsavę 96.71. 

! nuošimtis balsuotojų ir iš
rinkę 123 moteris ir 804 
vyrus į sovietų seimą. Vy
riausias sovietų seimas su
sirinks trečiadienį, spalių 
31 d., Minske, kaip prane- 

1 ša sovietų Rusijos spauda.
Paskelbė Sovietą Balsavi- ( Taigi po šių “rinkimų”

■ ................ sovietų Rusijos atimtos
žemės iš Lenkijos oficia
liai prijungiamos prie so
vietų Rusijos.

BOSTON, MASS. BOSTON, MASS.

5 • CREME—JOY ICE CREAM Ž
£ Rich in Flavor For Ali Sočiai Affairs Quality and Service

DORCHESTER ICE CREAM CO.
/ 1055 Dorchester Avenue

lai- 
pa- 
so- 
ge-

Maskva. Rusija, spalių 
26 — Pereitą pirmadienį 

privalo dėti visas pastan- Vokietijos naciai sugavo 
gas. kad pašalinti neteisin- Jung. Valstybių prekinį 
gumą, ir taip sulaikyti laivą “City or Flint”. So- 
darbininkus nuo prisidėji- vietai iš Murmansko pra- 
mo prie komunizmo. Aš neša, kad jie to laivo nebe
norėčiau. kad kiekvienas laiko kaipo užstato Vokie- 
kapitalistas ir industrijos tijos naciams, bet tas 
vadas galėtų pilnai supras- vas esą buvo atvežtas 
ti. kaip jie neteisingai iš- taisyti inžiną. Be to, 
naudodami ir skriausdami vietai norį patikrinti
darbininkus, tiesiog juos riau ką tuo laivu vežė. Są
varo į pragaištingą komu- koma, kad to laivo įgula y- 
nizmą. Ir jei darbininkai ra apsaugota. Jung. Vals- 
prisideda prie komunizmo, tybių valdžia kol kas neži
lai dėl to. kad daugelis no ką daryti dėl tokio so- 
darbdavių yra darbo žmo-jvietų pasiaiškinimo. Lau- 
nių išnaudotojai ir skriau- kia daugiau žinių nuo sa- 
dėjai. Aš noriu darbinin-.vo atstovų, 
kus užtikrinti, kad Katali
kų Bažnyčia, nuo Popie-I 
žiaus iki mažos parapijos 

i kunigo, pasmerkia darb-, 
davių neteisingumą ir rei-! 
kalauja darbininkams tei-j 
svbės ir teisių. XToc Rat
nyčios vadai.

mus Užgrobtoje Lenkijoje

Maskva, Rusija, spalių
Mes, Baž- 26 — Vakar sovietų są- 

kurie visa junga paskelbė balsavimo 
atsidavę;rezultatus užgrobtoje Len- 

i — Baltgudijoje ir
1 širdimi esame atsidavę į rezult 
-I darbininkų reikalams, ap-i Rijoje

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.

į J. F.CASHIN &CO.
/ MILK and CREAM /
5 Nėr Laid Eggs New Made Butter
5 “Ali Tuberculin Tested Milk“ g
£ 526 Fifth Street

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS i 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 E. 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė,
564 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Prot. Ra5t. — Ona Ivaškienč,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 VVashington St.. Roslindale, 

Tel. Parkuay 055S-VV 
iždininkė — Ona Staniuliūtft,

105 VVest 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdiene.

1512 Columbia P d.. So. Boston. 
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė, 

111 H St., So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

arjtrą utaminką mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, pobažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininką.

ŠV. JONO EV. B L. PATALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

j Prot. Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk.. So. Boston, Masa.

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią. nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493 
E. 7th St., So. Boston. Mass.
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DARBININKAS
(THE WORKER)

Publtohed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memooial Day, Independence Day, 

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

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

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
SUBSCRIPTION RATES:

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

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.OC
Vieną kart savaitėje metama $2.00
Užsieny metams ........................ $5.00

Forelfo once per week yearly $2.50. Užsieny j 1 Kart savaitėj metams $2.50
DARBININKAS

366 W«st Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Painiava Su Vilnium
Kaip matyt iš laikraščių pranešimų, santykiavi

me su sovietais Vilniaus klausimu lietuviai yra nusi
vylę. Visų pirma sovietų vyriausybė išvežė į Rusiją 
Vilniaus bažnyčių brangenybes, sakydama, kad auk
sas ir sidabras, anot vieno komisaro išsireiškimo, nėra 
nei katalikiškas, nei protestantiškas, nei pravoslaviš
kas. Jis turi tik komercinę vertę, o brangenybės ir pi
nigai sovietams labai reikalingi. Kiek bažnytinio tur
to sukonfiskuota, nėra tikrų žinių, bet jeigu jie būtų 
iškraustę tik vienos Vilniaus Katedros zokristiją, tai 
ten buvo labai senų brangių bažnytinių indų ir apara
tų (bažnytinių drabužių), dar Vytauto laikais suauko
tų. Jei tą visa būtų pasisavinę, tai jau čia didelė skriau
da būtų padaryta. Negana to, bolševikai padarė Vil
niaus miestui daug ekonominės skriaudos, sunaikin
dami ar sugadindami dirbtuvių mašinas ir kitokios 
žalos padarydami. Ar tuos nuostolius padarė kokie ne
atsakingi chuliganai, ar buvusieji Vilniaus miesto so
vietų valdžia, taip pat tikrai nežinoma, bet matyt, kad 
ir valdžia buvo nagus prikišusi, nes Lietuvos vyriau
sybė yra pareiškusi formalų protestą, ko nebūtų da
riusi, jei tai būtų buvęs neatsakingų chuliganų dar
bas. Ir apskritai, derybos Vilniaus klausimu, matyt, 
nėjo taip sklandžiai. Sovietų vvriausybė delsė pasira
šyti sutarties protokolą, pagaliau vis dėlto pasirašė. 
Lietuviai, nekantraudami ko greičiausiai į Vilnių įeiti, 
tuč-tuojau nusiuntė kariuomenę. Jau ji žygiuoja, jau 
rytoj į Vilnių įžengsianti, bet ta “rytojaus” diena vis 
nesučiuopiamai slenka tolyn. Šiuos žodžius skaitant, 
lietuviai jau gal bus įėję, bet iš visų tų trukdymų leng
va atspėti, kad ten būta ir tebėra stambių kliuviniu. 
Kokie tie kliuviniai ir kas juos stato, taip pat tik spė
lioti tegalima, o kadangi spėliojimai labai dažnai išei
na klaidingi, tai verčiau palauksime faktų, nors ir jų, 
nežinia kodėl, labai skūpiai tegauncme.

Taip pat reikės palaukti faktų, kaip lietuviu vy
riausybei seksis tolimesnis tvarkvmas ne tik Vilniaus, 
bet ir visos Lietuvos reikalu, sovietu globai ant jos už
tūpus. Optimistai sako, kad viskas būsią gerai. Dieve 
duok. Bet vyriausias prancūzų vadas Gamelin pasakė, 
kad optimizmas vra prabanga, vadinas, tik tada gali 
būti optimistas, kai esi gerai prisiruošęs sutikti visus 
likimo teikiamus perversmus (pav. karą ar revoliuci
ją) ir juos drąsiai likviduoti. Jei Gamelinas pasakė tie
sa (o atrodo, kad jis labai sveikai galvoja), tai kokia 
teisę mes turime būti optimistai? Verčiau turėkime 
drąsos žiūrėt i akis tokiai realybei, kokia šiandie Lie
tuvoj susidarė. K.

Darbininku Viltis
Kaip tie Popiežiaus Pi- j lo išaugo ir beturčių darbi- 

jaus XI pasakyti žodžiai »—--- —
suramina nubudusio dar
bininko širdį! Kada kapita- 
listai-darbdaviai jį skriau
džia ir apkrauna nepaneša- 
ma darbo našta, kada dar
bininkas neišgali iš savo 
uždarbio žmoniškai pragy
venti, Kristus Darbininkas 
yra jo Brolis, Bažnyčia jo ri per du tūkstančius me 
užtarėja, Popiežius jo tei
sių apgynėjas, gi iš milijo
nų katalikų širdžių išsiver
žia Kristaus pasakyti žo
džiai: “Gaila Man minios”, j 
Gaila minios darbininkų, 
kurie priversti gyventi ap- 
lūžusiose ir šaltose lūšno
se, kurių vaikai neturi tin
kamo maisto nei drabužio, 
nei vietos pažaisti nei pa
doriai pasilinksminti; gaila 
darbininkų, kurie dėl men
ko savo uždarbio yra pri
versti savo žmonas ir jau- 
namečius vaikus leisti į 
fabrikų sunkius darbus. 
Gaila darbininkų, kurie dėl 
amžiaus, ar menkos svei
katos, atleidžiami nuo dar
bų, ir paliekami badą ir! 
skurdą kęsti. Ir kiek tūks
tančių yra tokių nelaimin
gų darbininkų.

Popiežius Leonas XIII, 
žinodamas tuos vargus mi
nios darbininkų sakė: —į 
“Dauguma žmonių be kai-j 
tės vargsta didžiausiame! 
skurde, ir jiems reikia duo- 

i ti greitą ir pastovią pagal
bą”. Taip pat Pijus XI sa
ko: “Naujai industrijai ir 
technikai skubotai uži
mant naujas sritis, be ga-|

I

Gegužės 20 d. 1929 me- apgina. Taigi su pasitikėji- 
tais, virš tūkstantis katali
kų darbininkų nuvažiavo 
iš Prancūzijos į Vatikaną 
pareikšti pagarbą ir ištiki
mybę Popiežiui Pijui XI. Jo 
Šventenybė ta proga šitaip 
kalbėjo:

“Mums visuomet yra ma
lonu kalbėti į darbininkus, 
bet šiuo atveju dar ma’o- 
niau, kadangi čia atvyko (vybę, teikiant visokią ga- 
tikriausi darbininkai — 
krikščionys. Ir iš Mūsų šir
dies pilnos džiaugsmo išsi
veržia žodžiai:

“Visa garbė darbui, ku
ris yra gyvenimo pateisi
nimas, atpildas už nuodė
mę, duodąs žmogaus sie
lai džiaugsmą ir pasitenki
nimą.

«•

yra atlyginimas Dievui už 
žmonių nuodėmes. Visa 
garbė darbui, kuris žmogų 
išaukština; kurį Jėzus 
Kristus savo gyvenimu dar 
labiau paaukštino.

“Visa garbė darbui! Baž
nyčia, mūsų Motina, moko 
mus darbą vertinti ir dar
bininkų teises nuolatiniai

mu žiūrėkite į Bažnyčią, 
jūsų mokytoją ir užtarėją. 
Ji apsaugos jūsų sielas nuo 
pragaištingo mokslo, ku
ris mėgina išrįšti sociali
nius klausimus, tuos sun
kius gyvenimo klausimus, 
tokiais nežmoniškais bū
dais; neribotomis varžyti- 

jnėmis, žiauria kova už gy-

ninku skaičius, kurių var
gai šaukiasi Dievo”.

Taigi darbininkas, atsi
dusęs savo didžiame varge, 
susiramina išgirdęs Popie
žiaus malonius žodžius, ap
sidžiaugia vėl išnaujo iš
girdęs, kad Bažnyčia yra 

i jo Motina ir Užtarėja, ku- • • 1 J • w i w •

I

Lietuviškus Plotus?
Pereitą šeštadienį, spa- redakcijoj profesorius ta- 

lių 21 d. š. m. iš Pittsbur- po užklaustas apie naujas 
gho nuvyko į Chicagą Pro- Lietuvos su sovietais ri- 
fesorius Dr. Kazys Pakš- bas.
tas. Dienraščio “Draugo” dr. K. Pakštas:

I
sako: “Katalikų Bažnyčia 
neatmeta saikingo rūpini
mosi laikinėmis gerybėmis 
dėl amžinųjų gerybių. Jei 
Ji ir palenkia pirmąsias 
antrosioms, sekdama savo 

žo-

Štai ką atsakė prof.

, bei skatina protingiausiu 
bei vaisingiausiu būdu. To
dėl, nors, ekonominėje bei 
socialinėje srityje, Bažny
čia ir nėra išdirbusi kokios 
konkrečios, techniškos sis
temos, nes tai, kita vertus, 
nėra Jos uždavinys, Ji vis 
dėl to yra aiškiai nurodžiu- 

o visa kita bus si kaikuriuos punktus, bei

tų gynė darbo žmonių rei
kalus; per vargo išspaus
tas ašaras apsidžiaugia, 
kad Kristus, galybių Die- 

jvas, Kuris “nugalėjo pa- 
I šaulį”, yra jo Brolis ir Va- dieviškojo Įsteigėjo 
'das. Įdžiais: “Pirmiausia ieško-
į Darbininkas žino, kad kitę Dievo karalystės ir Jo 
pašalinti neteisingumą, teisybės, 
skurdą ir neapykantą rei- jums duota”, Jai vis dėl to linijas, kurie, atitinkamai 
kalinga visiems, ypač dar-------’’-------- ------------;
bininkams, atsisukti į Tą, 

, kurio Varde yra Išgany
mas, atsisukti į Kristų 
Darbininką. Jis vienas te
gali suteikti pastovią ir 
'teisingą tvarką, be Jo gy
venime niekada nebus nei 
teisingumo nei artimo 
meilės. Jo pasakymas kas
dieną pasitvirtina: “Be Ma
nęs jūs nieko negalite pa
daryti”. Visais amžiais 
žmonės savo varguose ir 
nelaimėse buvo priversti 
atsigrįžti į Dievą, prašyti 
Jo pagalbos ir sekti Jo nu
rodymus. Tuo labiau tai y- 
ra reikalinga šiandieną, 
kada velniškas kerštas ir 
godumas apėmė žmonių 
širdis; šiandieną visi priva
lo pakartoti apaštalų žo
džius: “Viešpatie gelbėk 
mus, mes žūstame”.

negalima prikišti nesirūpi- praktiškai pritaikyti įvai- 
nant žmogiškaisiais daly- riose įvairių laikų, kraštų, 
kais ir tramdant kultūrinį tautų sąlygose, rodo tikrą 
ir materialinį progresą; kelią laimingai visuomenės 
priešingai, Ji juos remia pažangai”.

Žmogaus Prakilnybė I

Druskininkų, 
Marcinkonių,

i

Darbininkų Darbininkas

ganytojo Širdžiai yra bran
gus darbininkas, kenčiąs ir 
vargstąs žmogus.

Darbininkas niekada ne
gali šito užmiršti: Jėzus 
Kristus paslėpė savo Die- 

■ vybę žmogaus kūne, kad 
' susiartinti su darbininkais. 
Ne dėl ko kito, kaip tik dėl 
darbininkų, Jis tapo Dar
bininkas. Kada po trisde-

Kristus su-1 šimts metų, Jis pradėjo 
Savyje Karaliaus mokyti žmones ir daryti 

_ ir Darbininko didžius stebuklus, žmonės, 
nuo pat 

“Iš kur Ši-

Jėzus Kristus, kuris atė
jo atpirkti žmones iš nuo
dėmės vergovės, rodo ke
lią į tvarką ir ramybę. Jis 
yra reikalingas darbinin
kams, nes Jis yra mūsų 
Brolis ir Vadas; Jis, kuris 
yra Kristus Karalius ir 
Kristus Darbininkas. Ne, 
dar daugiau, Jis yra kara
lių Karalius ir darbininkų 
Darbininkas, 
jungia 
didenybę 
vertybę. Jis valdo ir tar- kurie Jį pažino, 
nauja. Jis pats pasakė: —'jaunystės sakė: 

i “Aš esu Karalius. Man tam toki išmintis ir stebū- 
duota visa valdžia danguje klai? Argi Šitas ne daily- 
ir žemėje”. Jis taip pat sa- dės Sūnus? Ar Jo Motina 
ko: “Dievo Sūnus neatėjo, nesivadina Marija? (Mat. 
kad Jam tarnautų, bet tar- 13, 54). Kitą sykį jie vėl 
nauti ir atiduoti Savo gy- sakė: “Iš kur Jam visa tai ? 
vybę už žmonių išgany- Koki ta išmintis, kuri Jam 
mą”.

Katalikų Bažnyčia aukš-l 
tina žmogų, nes jis yra Vi-! 
sagalio Dievo sutvertas į 
Jo paveikslą ir panašumą. 
Buvo laikai, kada papras
tas žmogus neturėjo gyve
nime jokių teisių, buvo lai
komas lygiu su gyvuliais. 
Bet tas visas buvo pakeista 
toje dienoje, kada Jėzus 
Kristus sakė apaštalams: 
“Jūs esate žemės druska;1 
jūs esate pasaulio šviesa,
jūs būsite Aukščiausiojo tiek daug svarbos teikia 
Dievo sūnūs”. Nuo tos die-1 
nos prasidėjo naujas isto- staus Bažnyčia.

• • ••

tančius metų Katalikų 
Bažnyčia, laisva ar suvar
žyta, nesiliovė skelbusi tą 
vieną principą, būtent, 
žmogaus vertybę ir jo pra
kilnybę. Ir tuo mokslu, Ka
talikų Bažnyčia skiriasi 
nuo visų kitų socialinių ir 
ekonominių mokslų, kad 
ji aukština žmogaus verty
bę, kaip Dievas ją aukšti
na.

Vienatinė įstaiga, kuri

žmogaus vertybei, yra Kri- 
. Kol žmo- 

rijos lapas. Nuo tos dienos gus yra gyvas, jis turi tei- 
nebuvo žiūrėta ar žmogus sę ir pareigą statyti teisin- 
turtingas ar beturtis, ver- gus reikalavimus ir dėti vi
gas ar laisvas, Dievui jis sas pastangas, kad tie rei- 
buvo dygiai brangus, ir taip kalavimai būtų išpildyti, 
brangus, kad Jėzus Kris- Prieš visą valdžią ir galy- 
tus už jį numirė. Nežiūrint bę Katalikų Bažnyčia drą- 
kas jis bebūtų, jis yra Die- šiai stoja ir reikalauja 
vo sutvertas, turįs nemir- gerbti žmogaus vertybę ir 
tingą sielą, ir turįs pilną teikti jam tinkamą pragy- 
teisę gyventi. Per du tūks- venimą.

Kova Už Darbininką

lią turčiams, o silpnuosius 
ir beturčius paliekant vie
nu vienus. Tokio mokslo 
Bažnyčia niekada neuž- 
girs, bet drąsiai jį pasmer
kdama kovos už darbinin
kų būvio pagerinimą. Mū
sų Išganytojas atėjo at
pirkti visų sielas, Savo 
Švenčiausią Kraują pralie- 

Visa garbė darbui, kuris jo už kiekvieną žmogų, tai
gi visa gyvenimo tvarka 
privalo būti taip sudaryta, 
kad kiekviena siela būtų 
išaukštinta.

“Lai Mūsų palaiminimas 
lydi visus jūsų darbus, y- 
patingai Katalikiškąją Ak
ciją, kuri yra neatskiria
ma nuo katalikiškojo gyve
nimo”.

į duota, ir toki stebuklai, 
I kurie Jo rankomis daromi?

Kaip Karalius, Kristus Argi Jis ne Dailydė, ne Ma- 
suteikia darbui neapsako- rijos Sūnus? (Mor. 6, 2, 
mai didelę vertybę, nes Jis 3.). Taigi Tas, kuris yra 
pats dirbo sunkų rankų karalių Karalius, ir vieš- 
darbą. Visa valdžia Jam y- pataujančių Viešpats, pa
ra duota, taigi visas gyve- sirinko būti Dailydė ir dai- 
nimas privalo būti tvarko- lydės Sūnus, kad būti ar- 
mas pagal Jo dieviškus į- čiausiai prie darbininkų, 
sakymus. Ir “Jo karaliavi- Jis pasirinko apaštalus iš 
mui nebus galo”. Vėl, kaip paprastų darbininkų, iš jų 
Darbininkas, Jis savo ka- sudarė Savo Bažnyčią, ir 
rališką didenybę paslepia pačioje pradžioje savo gy- 
ir prisiartina prie darbo vavimo, ta Bažnyčia rūpi- 
žmonių. Jis sako: “Ateiki
te prie Manęs visi, kurie 
dirbate ir esate apsunkinti, 
o Aš jus atgaivinsiu”. Šitas 
Kristaus Karaliaus nuošir
dus pakvietimas yra gar
bingas įrodymas, kaip Iš-
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rįžtumu, šių dienų cieso
riams - darbdaviams sako: 
“Jums nevalia niekinti ir 
skriausti darbininkų. Jūs 
privalote jiems i_____
pragyvenimo atlyginimą, 
jūs privalote juos laikyti 
už žmones, o ne kokius 

darbininkai yra 
Ir 

tas Bažnyčios

— Šiaurinėje Vilnijos da
ly, Švenčionių ir Breslau
jos apskričiuose, Lietuva 
negavo apie 15 beveik vie
nų lietuvių apgyventų pa
rapijų, būtent: Švenčionių, 
Drūkšių, Apso, Pelekų, 
Daugėliškio, Tverečiaus, 
Vasiūnų, Ceikinių, Mela- 
gėnų, Adutiškio ir maišytų 
(lietuvių, lenkų, gudų) 
Vydžių, Strūnaičio, Lentu
pio ir kelių kitų. Šitose pa
rapijose gyvena apie 80, 
000 lietuvių. O atgautoje 
Švenčionių apskričio daly 
gyvena tik arti 40,000 lie
tuvių ir truputis žydų bei 
sulenkėjusių.
— Sovietai sau pasilaikė 

dar gana stambų plotą 
Dzūkijos: 
Ratnyčios,
Kabelių, Berštų, Rudnios, 
Nočios, Dubičių, Rodunės, 
Asavos ir Pelesos parapi
jos, kuriose gyvena apie 
30,000 susipratusių lietu
vių. Jiems pasiliko ir kele
tas lietuviškai kalbančių 
salų, kai Dzeveniškis, Ger
vėčiai ir k., viso apie 10.000 
lietuviškai kalbančių žmo
nių. Taigi Sovietai pasilai
kė bent 120,000 lietuvių, 
o Lietuvai perleistoje daly 
su Vilnium yra tik apie 
60,000 lietuvių, apie 100, 
000 žydų ir arti 300,000 su
lenkėjusių lietuvių, viso a- 
pie 460,000 gyventojų. Ži
noma, tai tik apytikslės 
apskaičiavimai.
— Vokietijos užimtoje 

Suvalkijos daly su Seinais, 
Punsku, Smalėnais ir Vi
žainiu gyvena 14,000 susi
pratusių lietuvių.
— Taigi iš 200,000 Lenki

jos okupuotose dalyse gy
venančių lietuvių Sovietai 
sutiko mums grąžinti tik 
60,000, arba arti trečdalio. 
Be to, Šiaurinėje daly, į- 
šiaurę nuo Neries (prie 
Buivydžių) busimoji siena 
išvesta prieš etnografijos 
ir ekonomijos taisykles, 
pastatant Vilnių labai pa
vojingoje padėty, atker
tant nuo jo lietuviškiausią 
Švenčionių apskritį ir la
bai neracionaliai priarti- 

mokėti i nant sieną prie Vilniaus —
geležinkelio.Daugpilio

Toks sienos pravedimas 
verčia daryti labai rimtų 
įtarimų. Nes pasilaikymas 
120,000 lietuvių Rusijai ne
gali sudaryti jokios rim
tos naudos, bet Lietuvai 
palieka didelę žaizdą, nes 
Vilniui atima lietuviškus 
valsčius, kurie geriausią 
rinką gali rasti tik tame 
mieste. Vilnius švenčioniš- 
kiams labai lengvai pasie
kiamas geru geležinkelio 
tinklu.

Katalikų Bažnyčia yra darbininkai Romos valsty- 
gyvas organizmas tarp gy- beje įsigijo laisvę ir pilie-

; vųjų žmonių. Ji negali save tybę. 
užsidaryti šventovėje, ka- Ta pati Bažnyčia šiandie- 
da jos vaikai yra skriau- ną, su tokia pat drąsa ir 
džiami ir vargo spaudžia
mi. Pirmose savo gyvavi
mo dienose, kada Romos 
ciesoriai turėjo galybę ant 
žmogaus gyvybės ir mir
ties, Bažnyčios apaštalai 
nuėję sakė valdovams: — 
“Jums nevalia darbininkų
taip žeminti, nes ir jie yra daiktus; 
žmonės, Kristaus Krauju jūsų broliai Kristuje”, 
atpirkti; ciesorius ar vai- šiandieną 
dovas tu turi pripažinti prakilnus mokslas yra kie- 
žmogaus vertę ir Dievo ga- tas ciesoriams - kapitalis- 
lybę”. Ciesorius atsakė, tams. Jie norėtų, kad Baž- 
kaip ciesoriai visuomet at- nyčia tylėtų, kad ji nesi- 
sako. Per tris šimtus metų, kištų į darbininkų klausi- 
jie vienas paskui kitą krik- mus. Tačiau, kaip sako Pi- 
ščionis žudė ir kankino, 'jus XI, “kada darbininkai 
degino ir žvėris penėjo, bet yra prispausti neteisingų 
jų neišnaikino. Kristaus darbdavių, Bažnyčios vadų.--------
Bažnyčios mokslas nugalė- tylėjimas būtų pareigos — Koks gi Sovietų tiks-
jo galiūnus ciesorius, ir'apleidimas”.

nosi darbininkais. Vergai 
ir nuskriaustieji darbinin
kai buvo pirmieji Bažny
čios nariai. Kaip Jėzus Kri
stus, taip Jo įsteigtoji Baž
nyčia sako: “Gaila man mi
nios”.

Bažnyčios Uždavinys
f

Bažnyčios uždavinys yra žmogaus gyvenimu. Ji rei- 
vesti žmones prie Dievo, kalauja, kad gyvenimas 
kad jie laimėtų amžiną gy- būtų tvarkomas pagal 
venimą. Bet Katalikų Baž- Krikščionybės principus, 
nyčia taip pat didžiai yra Enciklikoje apie bedieviš- 
susirūpinus ir žemišku ką komunizmą, Pijus XI i

Sugrįžkite Prie Kristaus

las atimti iš Lietuvos tuos 
mažus lietuviškus plotus?

— Tikslas gali būti tik 
grynai politinis bei milita- 

principų darbininkų ir rinis. Atkirtus nuo Vil- 
darbdavių sutarimas neį- niaus lietuvišką provinci- 
manomas. ] 
ninkas ir Karalius duoda 
tikrus ir praktiškus princi
pus laimingam gyvenimui.

Bažnyčia moko, kad 
svarstant socialinius ir e- 
konominius klausimus ne
reikia užmiršti žmogaus 
vertybės. Socialiniai bei e- 
konominiai klausimai nie
kada nebus sėkmingai iš- Jo žodžiai reikalinga kiek- 
rįšti, jei darbdaviai ir dar
bininkai broliškai susėdę 
nesitars. Ir vienas ir kitas 
turi pripažinti, kad jie yra 
lygūs Dievo akyse, kad 
Kristus yra jų Vadas. Be 
Kristaus ir be Bažnyčios 
socialinių ir ekonominių

Kristus Darbi- ją, neleidžiama miestui su- 
” ■’ ’ augti su visu kraštu ir lie-

tuvėti. Priartinus šiaurinę 
sieną per mažiau kaip 10 
kilometrų prie Daugpiiic 
Vilniaus geležinkelio — 
timamos galimybės per
kelti sostinę į Vilnių, o pa
silaikius Sovietuose apie 
120,000 lietuvių galima 
bus iš jų gamintis agitato- 

propa-

vienam atminti: “Be Ma
nęs jūs nieko negalite pa
daryti”. Lai Kristaus Ka
raliaus šventė paskatina 
darbininkus ištikimai sek
ti Jo ir Jo Bažnyčios mok- rjų komunistinei 
slą visame gyvenime. T. gandai Lietuvoje.

a-
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tama būsianti Kristaus 
karalystė.

3. GARBĖ BŪTI TIKRU 
KARIU!1. MINČIŲ. VALIOS IR 

ŠIRDŽIŲ KARALIUS
Jeruzalėje, gražiame ro

mėnų valdovo kambaryje, 
stovi vyras. Jo rankos — 
užpakalyje surištos, ilgi 
rūbai — supurvinti ir ge
rokai apiplėšyti, o veidas 
— suvargęs ir mėlynėmis 
išmargintas. Akys — ge
rokai Įdubusios, barzda — 
apipešiota. Jis stovi tylus, 
nors lauke girdisi neapy
kantos šauksmai, reika
laują Jojo mirties. Valdo
vas. Pilotas, išdidžiai pri
eina prie to nuvargusio, 
bet kartu ir nepaprasto 
vyro ir klausiamai sako:
— Tai tu esi karalius?
Tas vyras, vardu Jėzus, 

atsako:
— Tu pats sakai, aš esu 

karalius. Aš tam gimiau ir 
tam atėjau i pasauli, kad 
liudyčiau apie tiesą.

Tikrai. Jėzus Kristus 
aiškiai pasisako esąs Ka
ralius. O kaip suprasti tą 
jo karališką garbę? Tai 
paaiškina Jo paties Įpėdi
nis popiežius Pijus XI —

BOSTON. MASS.

yra lyg skruzdžių vadai 
prieš didžiausią milžiną. 
Tas didysis Karalius yra 
gyvas, nors žmogaus aki
mis ir nematomas. Prieš 
Jį vieną kartą turės visos 
šalys, visi laikai nusilenk
ti.

O savo didžiadvasišku
mą praktikoje turiu taip 
parodyti: kovoti su savo ir 
kitų nuodėmėmis, ginti 
Dievo teises, dažnai lanky-! 
ti savo Karalių bažnyčioje 
ir su Juo per šv. Komuni
ją susijungti. Turiu kęsti 
šmeižtus ir kančias, kaip 
mano Karalius kentėjo dėl 
manęs. Turiu žiūrėti į savo 
Vadą ant kryžiaus. Jis sa
ko: “Kas nori manimi sek
ti, tepaima savo kryžių ir 
teseka manimi”. Apsigau
na tas, kuris mano, kad 
Kristaus kariu būti reiš
kia tik gerai pavalgyti ir 
patenkinti visus savo no
rus, o kentėti visai nerei
kia. Tai šėtono kario žen
klai. O Kristaus karys ir 
džiaugiasi, ir kenčia, žiū
rėdamas ne į savo malonu
mus, bet į Karalių, Kuris 
yra jo kasdieninio gyveni
mo centras. Dėl Jo suval
do liežuvį, pergali žmonių 
baimę, kai reikia eiti išpa
žinties, viešai melstis, ka
talikiškai sveikintis ir per- i 
spėti blogai darančius.

Ne tik kovoja su savimi, 
bet nori, kad ir broliai iš
sivaduotų iš biaurios šėto
no priespaudos ir atsiduo
tų meilės Karaliui. Jis 
jiems padeda ir gina savo 
Karaliaus teises malda, 
žodžiu ir darbu. Gina vi
sur: kinuose, teatruose, 
šeimose, mokyklose, ūky
je, mieste ir kaime, dirb
tuvėse ir pašnekesiuose. ( 
Gina visada, nenuleidžia 
garbingo kario kardo nei 
dieną, nei naktį, gina per 
visą savo gyvenimą.

“Ž.”, Fr., S. J.
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priviliojančio žmonių šir
dis. Ir niekas nebuvo ir ne
bus žmonijos taip myli
mas, kaip Kristus. Jis yra 
meilės Karalius: kaip nuo
širdžiai Jis elgiasi su vai
kais, ligoniais, nusidėjė
liais ir kitais!
2. IŠGELBĖTOJAS, TEI
SĖJAS IR ĮSTATYMU 

VYKDYTOJAS
Bet ir tikrosios Kara

liaus prasmės Kristui kaip. 
Žmogui niekas negali pa
neigti. Tik kaip Žmogus no begalinių jo sielos troš-

“Quas primas” encikliko
je.

Pirmiausia Kristus Ka
raliumi vadinamas perkel
ta prasme. Jis savo aukš
čiausia garbe, perviršijan
čia visų kūrinių didybę, į- 
gija Karaliaus vardą. To
dėl ir sakoma, kad Kristus 
viešpatauja žmonių minty
se; ne tiek savo proto švie
sumu, kiek tuo, kad Jis y- 
ra pati Tiesa. 0 mirtingie
ji iš Jo kaip iš šaltinio turi 
tiesos semtis ir paklusniai 
ją priimti. “Aš esu tiesa“, 
sako Kristus. Todėl žmo
gus tikrąją tiesą teras tik 
Jame, nes tiesa tėra viena.

Jis karaliauja žmonių 
valioje ne vien tuo. kad Jo 
dieviškos valios i-------
mui atitinka tobula žmo
giškosios nekaltybė ir at- jo nepadaryta nieko iš to, 
sidavimas, bet taip pat kas padaryta“ (Jono, 1, 
tuo, kad Jis žmonių laisvą 3). 
valią paveikia ir patraukia 
geisti kilnių dalykų.

O širdžių Karaliumi va
dinamas dėl Jo įžymios 
sumanumo meilės ir pa- . . _v, . ,
prastumo bei malonumo, hipostatiskąja vadinama.

I

Garbė būti Kristaus ka
riu, nes Jis yra dangaus ir 
žemės amžinas Karalius! 
Visi kiti karaliai ir prezi
dentai praeis ir pavirs į 
dulkes. Kardinolas Riche- 
lieu, Prancūzijos karaliaus 
ministeris, mirdamas sa
kė: “Jei aš būčiau Dievui 
taip tarnavęs, kaip tarna
vau karaliui, tai dabar bū
čiau laiihingas”. Jis turė
jo apsivilti žemiškuoju 
karaliumi, nes nepatenki-

JOSEPH A. FARRELL

Funeral Home

256 Adams St. Dorchester Dorchester, Mass.

JAMES W. DOLAN, INC.

Funeral Service
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Jis gavo iš Tėvo “valdžią, 
garbę bei karalystę“, o 
kaip Dievo Žodis, kaip pats 
Dievas Jis turi visa kartu 
su Tėvu, todėl ir Jis valdo 

šventu- visus pasaulio kūrinius.
“Visa per jį padaryta ir be

Kokiuo būdu Jėzus kaip 
Žmogus tapo pasaulio Ka
raliumi? Ogi ne jėga, bet 

(savo prigimtimi, stebėtina 
Dievo - Žmogaus vienybe.

W. C. CANNIFF & SON, Ine. g
£ Manufacturers of MONUMENTS S
£ Office and Works 5
i 531 Cummings Hlįhway Roslindale S
{ Showroom £
t »
♦ 41 Warren St. Roxbury *
<XXXXXX»XXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^kimų. Pr. Bargija buvo 

dešinė Ispanijos karaliaus 
ranka. Bet, mirus karalie
nei, gražiajai Izabelei, jis 
pamatė žemės karalių 
menkumą ir jų nykstantį 
grožį, pasiryžo visiškai at
siduoti amžinam karalių 
Karaliui Jėzaus draugijoje 
ir taip ištikimai tarnavo, 
kad tapo šventuoju.

Ar aš taip pat sužavėtas 
amžinuoju Karalium? Ar 
esu Jo tikras karys? O bū
ti Jo kariu reiškia neturėti 
giltosios ir sunkios nuo
dėmės. Jei aš jų neturiu, 
tai esu Kristaus karys. Jei 
turiu, esu šėtono vergas, 
esu Kristaus kariuomenės 
dezertynas. Kas dažnai 
bėga į šėtono stovyklą, tas 
yra išdavikas. Mūsų ka
riuomenė tokį karį tikrai 
sušaudytų. O Kristaus 
meilė besigailinti vėl pri
ima. Taigi, garbė būti tik 
tikru kariu! Veidmainis — 
nevertas garbės. Net neiš
mintinga tarnauti paleis- 
tuvybės, melo, barnių, ap
kalbų, žmogžudysčių, kei
ksmų ir visokių biaurumų 

o panie
kinti begalinės meilės, ne
riboto grožio ir džiaugs
mo neapsakomos kantry
bės ir teisybės Viešpatį 
Kristų.

Tikrai, aš noriu būti di- 
džiadvasiškas, o ne užsnū
dęs Kristaus karys. Žinau, 
kaip kai kurie Vokietijos 
nacijonalsocialistai gerbia

V •

i

591 East Broadway, So. Boston

WILLIAM T. BULGER, Ine.

Funeral Service
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, COTTAGE PHARMACY

L. Lee De Sorgher. i]
i Reg. Pharmacist /

554 Dudley St. Dorchester i[
' XXX"
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“JIMMIE” O’KEEFE’S GRILL
1084 Boylston St., at Massachusetts Avė. 4

Z FANCY WINES and LIQUORS 5
S Entertainment Every Evening 8 to 1 F
Z Call Commonwealth 8214—9661 S
C ZXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV‘
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I
P. D. COAKLEY 4 SONS, INC. !j 

Garage ]>

J. J. Coakley, Mgr. ji
1246 Massachusetts Avė. '[

Dorchester J i

FRANCIS J. CANNON, D. M. D.
----------------------- Dėl tos tamprios vienybės 
BOSTON, MASS. Kristus ne tik kaip Die- 
-----------------------vas, bet ir kaip Žmogus 

turi būti angelų ir žmonių 
garbinamas ir Karaliumi 
laikomas.

Jei jau yra Karalius, tai o i
žemes karaliai paprastai 
nenešioja vien garbingo 
vardo, bet taip pat turi a- 
titinkamų galių. Ir Kris
tus Karalius turi panašią 
valdžią. Kaip tikėjimas 
moko, Kristus yra duotas 
mums atpirkti ir išgelbėti 
iš šėtono vergijos ir amži
nos mirties. Visa tai Jis į- karaliui šėtonui, 
vykdė Kryžiaus mirtimi. 
Jis yra netik Atpirkėjas, 
bet ir kartu įstatymdavis, 
kurio reikia klausyti. Šv. 
Evangelijos pasakoja apie 
Jo leidžiamus Įstatymus: 
kas laikys Jo leidžiamus 
įstatymus: kas laikys Jo 
žodžius, tas Jį mylės ir 
pats pasiliks Jo meilėje.

Iš Tėvo gavo ir Teisėjo savo vadą Hitlerį. Gatvėse 
i valdžią. Tai aiškiai pasako 
žydams: “Tėvas nė vieno 
neteisia, bet visą teismą 
atidavė Sūnui”. Kaip Tei
sėjas taip pat turi teisę 
paskirti dovanas ir baus
mės dar tebegyvenantiems 

i žmonėms.
Kristui priklauso ir vyk

domoji valdžia. Reikia, 
jkad visi Jo klausytų; net 
ir nekrykštytieji turi per 
Bažnyčią priimti Jo moks
lą. Bet daug kas Jo palie
pimų neklauso. Už tai Jis 
turės visus bausti, ir tos 
bausmės niekas neišvengs.

Taigi, Kristus kaip Žmo
gus yra tikras Karalius. 
Išsipildė, ką jau pranašai 
skelbė apie busimąjį Ka
ralių. Danielius sako: “A- 
nų gi karalysčių dienose 
Dievas pažadins karalystę, 
kuri neiširs per amžius, ir 
jos viešpatav mas nebus 

į atiduotas kitu tautai” 
; (Dan. 2, 44). “T^sai (Ilga
amžis) davė jam valdžią, 
. garbę ir karalystę, ir visos 
'tautos, giminės ir kalbos 
i turės jam tarnauti; jo val
džia yra amžina valdžia, 
ikur; nebus atimta, ir jo 
karalystė nebus sugriau
ta“ (Dan. 7, 14). Ir šv. Jo
nas Krikštytojas nepaliau- 

| ja sakęs: “Darykite atgai
lą, nes dangaus karalystė 
į arti” (Mato, 3, 2). Dan- 
'gaus karalystė čia supran-

z 5
' J. McDONALD & SONS 5
Z . Coal — Oil — Ice 5
J 38 Saxton St.. Dorchester Z Vi* 'T'“/,*“
/.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXSSXXXV3SSSJ£SXX»SX3«L* kokią turi araliską ga įą.

J. McDONALD & SONS
Coal — Oil — Ice

JOHN C. ESTERHILL
Plumbing and Heating Stove and Furnace Work 

Jobbing Promptly Attended to
19 Sumner St. Dorchester

Ž
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MARLIER PUBLISHING CO.
Textile Building

99 Chauncy St. and 21 Harrison Avė. Ext.

iNext to Essex Station Post Office)

l
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John F. O’Brien & Sons
NEW FUNERAL HOME

146 Dorchester St.. So. Boston. Mass.
most modern Funeral Home in Greater Boston with service andThe 

facilities for the bereaved which includes two slumber rooms. two 
guest rooms for the ūse of those who wish to remain with their 

deceased. There is positively no cost for this su per service.
Established Since 1907

<XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
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STRANDCAFE
Choice Wines and Liąuors Quality and Service

541 Columbia Road Dorchester 
next to Strand Theatre, Uphams Corner

«

Žodynai-Dictionaries

584 Columbia Road Dorchester

iLxxxxxx-^^xx-^^-xxxxxxxxxx-
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COLUMBIA ROAD CAFE
639 Columbia Rd. Uphams Corner

Wines and Liąuors Chinese and American Food
*

PEARCE'S MARKET

i 776 Dudley St. Upham’s Corner ?

Dorchester, Mass. £

363CXXXXXXXXXXX%XX%XXX%XXXXXXXXXXX%XX-»į,

į
B. H. MODEST

Shoe Shop

i
i

i

I

g

596 Coiumbia Rd. Dorchester Z

WINES — LIQUORS — BEERS 
Beer on Tap

MULRAD TAVERN
Where Good Fellows Meet

J. J. MULLOY. Prop.

696A Columbia Rd. Dorchester
<XXX*XVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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EDWARD J. TIERNEY, M. D.
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J 340 Dorchester Avenue
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GĖRALO F. SCALLY

Funeral Director

1033 Dorchester Avenue 
Opp. St. Wil|iam’s Church

FOLEYS

RHEINGOLD
BEER —ALE

LIEBMAN BREVVERIES

Distributing Corporation of Massachusetts

176 Brookline Avenue,

Telephone Commonwealth 0130—0131—0132

Boston, Mass.

Light, Dry and Extra Ory 
On Draught and Bottles

i

I
 JAMES J. LYNCH, M. D. ]!

Office: 801 Columbia Rd.. !'

Dorchester Į>

Res. 28 Bellevue St. Dorchester iĮ

JOHN C. MULRY

Undertaker and Embalmer
Funeral Home

2 King Street Dorchester

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

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

I

l
su užsidegimu praeivius 
sveikina: “Heil Hitlerį” Jei 
tokiam vadui dalis jauni
mo, savo širdis, tai atsi
duoti vadų Vadui, Jam di- čepėnienė? Jis turi 1064 "pusla- 
džiadvasiškai tarnauti ne 
tik išmininga, bet ir reika- 
liif^a. Prieš Jį kiti karaliai

j 
Į

pius. Popieriniais viršeliais kai
na $3.00; gerais audeklo apda
rais — $3.75.

BOSTON, MASS.
»XXXXXXXXXX3C»«%XXXXX«%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXNSXXXX'

Guaranteed Used Cars

lXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

554—556 Dorchester Avė. So. Boston, Mass.

BOSTON, MASS

Andrew Square Motors, Ine.
/

Dodge — Piymouth Cars

^XXXXXXXXXXXXXXNSCXX3SX%NXXXXXXXXStXXXXXXXXXXX!

C & L RETREADING CORP.
New and Used Tires Custom Built Retreads

927—931 Mass. Avė. Roxburyi
ZXXXXXXAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«XXXS£X!

J^XXXXXXXXX3«XXXNXJCSXXXXXXXXXSSX5SXXX«X3S3KJSX36XXNXXXXSCXXi 
Branch Office: 559 Gallivan Blvd. GENeva 6200

T. J. MAHONEY & SONS, Ine.
Funeral Home

644 Dudley Street Roxbury

Į

I

I

I
I

COMMUNITY GARAGE
Paris and Barden. Props.

Official Brake and Light Station

GAS — OIL — GREASING
Battery Service 7:30 A. M. to 9 P. M.

24 Mount Vernon St. -Dorchester

, ____ i
%XXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

i

No Minimum Charges Bring One Piece at No Extra Charge

THE FAMILY HAND LAUNDRY
5 and 10c System

955A Dorchester* Avė. Dorchester Gar. 4517
A Store in Your Vicinity

WVXXXXSIX"^WXXWXXexX“bXXXXXVC

I
W. J. CASSIDY !;

Undertaker and Embalmer i1

160 Harrison Avė. Boston J>
Branch Office i Į

922 Broadway South Boston ]■

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’
Do Not Buy a New One — Buy a Reconditioned Vacuum Cleaner

THOMAS P. CASEY
Highest in Quality — Lowest in Price — Guaranteed

774 Columbia Road Dorchester
£
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I
JOHN L. SULLIVAN J,

Refrigerators — Oil Burners — 5

Waahers — Ironers — Radios 5
791 Adams St. Dorchester <J

PATRICK DRISCOLL
Tavern

j 1790 Center St. West Roxbury ?
wavxwawvwavavav.
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j! DAN McDEVITT <
Ji Highland Chevrolet Co. į

ČXXXXXXXXXXXXN>
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DR. CHARLES E. LYNCH

220 Dorchester St.

1119 Dorchester Avė. Dorchester į

ROSE BEAUTY SHOPPE
Specializing in Permanent Waving and Ali Branches of Beauty Culture g 

860 Dorchester Avenue. Nr. Columbia Road Dorchester 9
Tel. COLumbia 2966 /

įX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

i South Boston. Mass. ,1 i

JOHN J. CONNOLLY S

| Undertaker and Funeral Director į
1409 Washington St. Boston

*XJS3W3re«MWXXXX«XXSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
A. HOHMANN <& CO. i

z 
Coal — Wood — Oil New England Cokc /

Ali Orders Receive Prompt Attention 2į
X 

360 Dorchester Avenue X
XXXXXXTXT^X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%'XXXXXM^
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Penktadienis, Spalių 27,1939

LDŠ STUDIJŲ RATEUAMS 
Enciklika Apie Krikščionišką 

Moterystę
17. Reikalingos Priemones

Tai yra nepajudinamas įstatymas, kad tas, kuris 
pasiduoda Dievui, jaučiasi galįs, su malonės pagalba, 
suvaldyti savo aistras ir gašlumą; gi tas, kuris, prie
šingai, sukyla prieš Dievą, sopulingai jaučia vidaus 
kovą, kurią jame sukelia aistrų įniršimus. Kiek tai y- 
ra išmintinga, Šv. Augustinas išaiškina šiais žodžiais: 
“Iš tikrųjų pritinka, kad tai, kas yra žemesnio pasi
duotų tam, kas yra aukštesnio; tas, kuris nori vyrauti 
ant to, kas yrk už jį žemesnio, privalo pasiduoti tam, 
kas yra už jį patį aukštesnio. Pripažink tvarką, ieškok 
taikos”. Dievui tavo pasidavimas: kūno pasidavimas 
tau. Kas yra teisingesnio, kas yra gražesnio? Tu esi 
pasidavęs Tam, kas yra didesnio už tave; kas yra už 
tave mažesnio tatai yra tau pasidavę. Taigi tarnauti 
tam, kuris tave padarė, kad tai, kas tau padaryta, tau 
tarnautų. Štai tvarka, kurios mes nepažįstame, tvarka, 
kurios mes nerekomenduojame: “Kūno pasidavimas 
tau, o tavo pasidavimas Dievui”, tvarka, kurią mes re
komenduojame yra ši: “Dievui tavo pasidavimas, o 
tau kūno pasidavimas”. Jeigu tu niekini pirmąjį įsta
tymą: “Tavo paties pasidavimas Dievui”, tu niekada 
nepasieksi, kad įvyktų antrasis: “Kūno pasidavimas 
tau”. Tu, kuris neklausai Dievo, esi vergo kankina
mas . _

Pagarba Dievui
Pats palaimintas tautų apaštalas, Šventosios Dva

sios* įkvėptas, nurodo į dieviškosios Išminties nusta
tytą tvarką; priminęs senovės išminčius, kurie pažinę 
su visu tikrumu visų daiktų Kūrėjo buvimą, tačiau at? 
sisakė Jį garbinti ir Jam melstis, jis šiais žodžias to
liau kalba: “Štai kodėl Dievas juos atidavė jų širdžių 
geismams, neskaistybei, kad jie išniekintų savo kū
nus”; jis dar sako: “Štai kodėl Dievas juos atidavė gė
dingoms aistroms, kadangi Dievas priešinasi pui
kiems, o nusižeminusiems Jis suteikia savo malonę”, 
be kurios, kaip moko pats tautų apaštalas, žmogus ne
gali suvaldyti maištingą gašlumą.

Todėl, kadangi įtūžę gašlumo užpuolimai nieka
dos negalės būti tinkamai suvaldyti, jei pati siela pir
miausia nužemintai, su pamaldumo ir nuolankumo 
pagalba negarbins savo Kūrėją, svarbiausia reikalin
ga, kad tie, kurie jungiasi šventu moterystės ryšiu bū
tų persiėmę giliu ir tikru pamaldumu, kad tas pamal
dumas gaivintų visą jų gyvenimą ir pripildytų jų dva
sią ir valią giliausia Dievo Didybės pagarba.

Maldos Ir Sakramentai
Taigi Ganytojai elgiasi tinkamai ir sutartinai su 

gryniausia krikščioniška dvasia, jei jie ragina susituo
kiančius nenutolti nuo dieviškojo įstatymo moterys
tėje, pasilikti ištikimais pamaldumo ir religijos prak
tikavimui, atsiduoti visiškai Dievui, pastoviai mal
dauti jo pagalbos, eiti prie sakramentų, palaikyti ir 
plėsti savyje dievotumo ir pamaldumo nusiteikimą.

Priešingai, labai klysta tie, kurie neigdami gamtą 
viršijančias priemones, mano praktikoje ir gamtos 
mokslų išradimų pagalba galį atvesti žmones prie to, 
kad šie sutramdytų kūno geidulius. Tas nereiškia, kad 
reikia mažai vertinti natūralines priemones; kadangi 
vienas yra gamtos ir malonės autorius, Dievas, kuris 
gamtos ir antgamtinės gėrybes sutvarkė taip, kad jos 
būtų žmonėms naudingos. Tikintieji todėl gali ir pri
valo naudotis naturalėmis priemonėmis. Tačiau klys
ta, kas mano, kad tų priemonių pakanka užtikrinti 
moterystės skaistybei, arba kas mano, kad natūralios 
priemonės yra pajėgesnės negu antgamtinės malonės 
pagalba. ____

Reikalingos Mokytojos
Šis moterystės sąjungos ir papročių atitikimas 

dieviškiems įstatymams be kurio jokis tikras mote
rystės atnaujinimas nėra galimas, prileidžia, kad visi 
lengvai, su visu tikrumu ir be jokio klaidos priemaišo, 
gali atskirti, koki yra moterystės įstatymai. Kiekvie
nas gi mato, kiek įvyktų iliuzijų ir kiek klaidų prisi
plaktų prie tiesos, jei kiekvienam būtų palikta rūpin
tis surasti šiuos įstatymus vien su savo proto pagalba 
arba jei reikėtų juos surasti privatiško apreikštosios 
tiesos aiškinimo keliu. Šie sumetimai, be abejonės, tin
ka daugybei kitų dorovės tiesų, tačiau jų svarbumas 
yra begalinis, kada einasi moterystės sąjunga, kurio
je gašlumo patraukimas lengvai gali pagauti trapią 
žmogaus prigimtį, ją apgauti ir suvilioti. Ir tatai juo 
labiau, kad dieviškojo įstatymo laikymas reikalauja iš 
vedusiųjų dažnai sunkių ir ilgalaikių aukų, kurioms, 
kaip liudija patyrimas, silpnas žmogus prieš-pastato 
tiek argumentų, kiek tik jam reikia, kad tik pasitei
sintų dėl dieviškojo įstatymo nesilaikymo.

Klausimai Apsvarstymui
1. Ar vyras ir žmona privalo padėti vienas kitam 

siekti dorybės? _ -...

DARBININKAS 5

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburgą. Švediją

Laivų išplaukimai
New York 1$ Gothenburg

PIRMAS ŠŠ. VARDO DR-JOS 
RUDENS SUSIRINKIMAS

Po vasarinių atostogų vėl pra
sidėjo draugijų veikimas. Ket
virtadienio vakarą spalių 12 d. 
jaunamečių skyrius turėjo savo 
susirinkimą. Tai buvo vienas iš 
smagiausių ir linksmiausių su
siėjimų. Dvasios vadas kun. Du- 
binskas trumpai perstatęs įvai
rius dr-jos reikalus pavedė va
karą patiems jaunuoliams po 
globa Valerijono ir Antano 
Strazdauskų ir Felikso Rėkaus. 
Jaunamečių skyriaus pirminin
kas Giknis su Bistricku ir Le
kavičių visus susirinkusius pa
linksmino muzika. Vyresniųjų 
kuopa pavaišino jaunesniuosius. 

Penktadienio vakare susirin
ko atskirai senesnieji ŠŠ. Var
do dr-jos nariai. Tarp įvairių 
svarstymų buvo gvildenama 
Keturdešimties atlaidų reikalai, 
Kristaus Karaliaus iškilmė ir 
metinis dr-jos oisterių 
Per atlaidus baldakiną 
sekmadienį rytą apsiėmė 
rauskas, Jonča, Stalionis
bedinskas. Paskutinį antradie
nio vakarą Pugevičius. Vilčins
kas, Kvedera ir Jonas Jasaits, 
tėvas, apsiėmė patarnauti. Taip
gi buvo nutarta paaukoti $15.00 
gėlėms papuošimui altoriaus 
Keturdešimtės metu. Apie Kris
taus Karaliaus šventės minėji
mą dvasios vadas kun. Dubins- 
kas pranešė atvirutėmis, o ois
terių rosto reikalais rūpintis iš
rinkta ypatinga komisija, kuri 
draug su dr-jas valdyba rūpin
sis viską tinkamai prirengti. 
Susirinkimas buvo užbaigtas ro
dymu Liurdo paveikslų, kuzi jos 
kun. dr. Mendelis paaiškino.

rostas.
nešti 

Maka- 
ir Pa-

kare mišparų celebrantas buvo 
kun. Juozas Jasaitis, jam padė
jo mūsų kunigai dr. Mendelis ir 
kun. Dubinskas. Turiningą pa
mokslą pasakė Lawrence lietu
vių par. klebonas kun. Pranas 
Jūras. Pirmadienį ir antradienį 
suma 9 vai. buvo su asista: pa
našiai mišparai vakarais. Visus 
pamokinimus davė kun. Juras. 
Žmones negalėjo atsigerėti jo 
minčių gilumu ir gražumu ir 
prašė Klebono, kad vėl pakvies
tų ar tai misijoms ar rekolekci
joms vadovauti. Antradienio 
vakarą užbaigos procesijoj da
lyvavo net 10 kunigų. Ar nebus 
tai tik didžiausias būrys kunigų, 
kurs bent kada matėsi mųsų 
bažnyčioje atlaidų metu? Kaip 
už altoriaus papuošimą, taip už 
gražias procesijas sekmadienį 

•ir antradienį visa garbė pri- 
į klauso mūsų darbščioms Sesu
tėms Kazimierietėms. Puiki 
tvarka bažnyčioje per visus va
karus. tai nuopelnas ŠŠ. Vardo 
vyrų dr-jos valdybos, ypač 
Strazdauskų brolių. Felikso Pet
kaus ir Felikso Rėkaus. Mūsų 
zakristijonas Antanas Ivoška 
privalo būti pagirtas už savo ap-

i 
sukrumą novenos metu, kuomet; 
per dvi dieni virš 10.000 žmonių j 
atsilankė į pamaldas. Atlaidų 
metu oras buvo tikrai duotas 
šioms brangioms dienoms. Per 
visas dienas žmonės skaitlingai 
ėjo prie šv. Komunijos. Visais 
atžvilgiais atlaidai praėjo kuo- toks, kurį kiekvienas atsilankęs 
sėkmingiausiai. Bet gal už visus

Lapkr. 2, Drottningholm Lapkr. 21
Gruod. 6, Drottningholm Gruod. 22

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

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

a-

| sunkiausiai dirbo mūsų vargo
nininkas Gerardas Kaprišiūnas. 
kurs iženas kas rytą atgrajino 

Į po penkerias mišias ir atlikęs 14 
novenos pamaldų dar turėjo už-

1 tektinai sveikatos ir ūpo išpildy- 
i ti meniškai trejus mišparus per 
į atlaidų tris dienas. Galima sa-
; kyti. kad nebuvo nė vieno tingi
nio. Visi dirbo kiek tik kurs ga
lėjo. Todėl ir Dievas tą jų dar
bą nepaprastai laimino. Kaip

i
mūsų žmonės, taip svetimtau
čiai, ir jų buvo daug, negalėjo 
atsigerėti tomis grožybėmis, 
kurias jie pastebėjo per adora
cijos laiką.

....... iBuckley’s Bottled Goods
ALĖS - AVINES — LIQUORS

1090 Dorchester Avė. Dorchester

Near Savin Hill Instant Delivery Service

EDWIN A. LANE £ ]| EAGLE CLEANSERS 4 DYERS.

i! Funeral Diftctor

201 Bovvdoin St. Dorchester

Inc.

Dorchester
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KEENAN’S MENSSHOP
3 Haberdashers 5
g Lamson & Hubbard Hats Carter's Undenvear Interwoven Hose S
3 633 Washington St. Codman Sq. Dorchester X

/%XXXXXX.%'X36XWXXXXXXXXXXXXX'XXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXX*XV
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Kara- 
su iš-

NUOTRUPOS
Sekmadienį, Kristaus 

liaus šventėje, suma bus 
. statymu ŠŠ. Sakramento, ktfrs
i bus garbinamas per visą dieną. 
; Vakare ypatingos pamaldos.

Mokyklos vaikučių teatras į- 
vyksta sekmadienį, lapkričio 5 
d. Bilietai 50 centų. Sesutės mo
kytojos deda pastangas, kad tai 
būtų viena iš įdomiausių ir ver
tingiausių pramogų veikimo ka
lendoriuje.

Mūsų Jaunimo klubas tvirtai 
laikosi. Deda visas pastangas, 
kad Naujų Metų Balius būtų

I

su pasididžiavimu atsimins.
B. S. K.

I

KALĖDOJIMAS
Metinis kunigų parapijiečių i 

lankymas jau prasidėjo. Prieš ■ 
atlaidus kunigai aplankė Belair ; 
Road, Curtis Bay. ir East Bal- ; 
timorėje gyventojus. Po atlai- : 
dų Morrel - Washington ir Car- i 
rol Park miesto dalis buvo at- , 
lankytos. 0 šią savaitę pagar
sinta S. Paca St. Washington 
Blvd.. Portland ir W. Lombard 
g-vės. Oras puikus, tad kunigai 
ir stengiasi kuodaugiausiai dar
bo atlikti pirm negu rudens lie
tus tą darbą žymiai sutrukdys. 
Ateinančią savaitę Visų Šventų
jų ir Vėlinės dienų dėliai nebus 
laiko kalėdoti iki trečiadienio, 
lapkričio 8 d. Atsilankę kunigai 
pašventina namus, palieka gra
žų katalikišką kalendorių ir 
plotkelės. Gerieji katalikai lau
kia šio metinio kunigų atsiian-! 
kymo.

---------—
MOŠŲ DIDIEJI ADORACIJOS . 

ATLAIDAI
Didžioji trijų dienų metinė 40 

valandų garbinimo šventė įvyko 
spalių mėn. 15—17 dd. Prasidė
jo sekmadienio rytą su procesi
ja ir Visų Šventųjų litanija. Al
torius buvo begalo skoningai iš
puoštas chrysanthemums gė
lėmis. Girdėjau kun. Mendelį 
sakant, kad arti 40 tuzinų buvo ( 
sukrauta ant altoriaus, kad į- 
rengti tinkamą sostą Jėzui Kri
stui Karaliui. Sekmadienio va

DORCHESTER, MASS DORCHESTER, MASS.
£XXXXXXXXXXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXį
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Turner Center Milk ls — Good Baby Milk

It is Pasteurized and Sterilize i

J. E. HOLDEN

South Boston

I’octors are invited to analyze tins įmik

ARTHUR F. GLENNON. D. M. D.

Dentist

691 Columbia Rd.. Ste 1 Dorchester^

AVENUE BAKERY
HOME OF PURE FOOD

988 Dorchester Avenue

.'<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXVX%XXX\XXX> 

Dickman's Neighborhood Market
3 For High Grade
S MEATS and GROCERIES BEERS and ALĖS

I

X 
s

X Cor. Dorset and Boston Streets, Dorchester, Mass.
5 _...Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxV

HICKEY’S TAVERN

Beer — Ale Fine Liąuors

315 Adams St. Dorchester

I
JOHN J. AHERN &.

Real Estate Insuranee

969 Dorchester Avė. Dorchester

XXXXXXVXX%XXXXXXXXX%3CXXXXXX3ŠXXXX«XXXXXXXXXXXXXXXXXX%» 

' COLUMBIA BILLIARD CO. \
/ Billiard — Bovvling X
5 . Supplies S
X - , Largest and Cleanesi in Dorchester X
X X/ 558 Columbia Road Dorchester 9
£x%XXXXXXXXXXXX%XXXXtCTSXXXXXX%%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV

FLEMING’S BAR AND GRILL

Finest of VVines anl Liąuors

Finest of Food

1461 Dorchester Avė

Fields Corner i

JJ J. P. TEEVAN

JSheet Metai Work Furnace VVork 
į Roofing and Jobbing a Speciaity

5 Ice Chests Relined and Repaired
4 Gas Fitting

į 959’A Dorchester Avė. Dorchester

^%%XXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXL

9 GREAT EASTERN LIOUORS CO.
> Beer. Wines and Liąuors 3
F g/ 902 Dorchester Avė. Tel. COLumbia 2470 Dorchester, Mass. £
^xx*xxxxxxxxxxxxxxxxx%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsrif

GREAT EASTERN LIOUORSCO.

į DR. THOMAS B. O’LEARY J
į Dentist jJ

584 Columbia Rd. Uphams Corner Į
Dorchester. Mass. 1

LEO. R. DESMOND. M. D.

jo«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%xxx%x%xxx%xxxxxxxxxx%xx-
THOMAS C. O’DONNELL \

S Funeral Director J
X Office and Funeral Chapel J

143 — 145 W. Broadway Cor. of B St. SOUth Boston 3088
*xxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<

įXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>MMMSMI

1031 Dorchester Avenue

EDDIE’S TAVERN
Eddie Jesser. Prop.

Beer and Alės

THOMAS B. KELLEY
Dorchester Flovver Shoppe 

Eonded M»mbers of the Florists 
Telegraph Delivery Association

VVe wire Flovers Ali Over the vVorld

225 Bovvdoin St. Dorcnestcr

I I

;• 9 Stoughton St. Uphams Corner

O BRJEN S GRILL
i

I

THE NORFOLK TAP 
Liąuors — Wines — Alės Beer

Lunches — Sandvciches
Ali our Beers are Precooled by Electric Refrigeration

322 Norfolk Avė. Dorchester
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

2. Ar moksliški išradimai gali suvaldyti žmogaus 
aistras?

3. Kas yra reikalingiausia dorybėms įsigyti?
4. Ar žmogui leista pačiam nusistatyti įstatymus?

Kas iš to išeitų ?
5. Ar moterystės sakramentas būtų tinkamai pil

domas, jei žmonės tikrai tikėtų į Dievą”

FERDIN AND'Š

The Blue Store

✓

Complete Home Furnishers

L

At Dudley Street Terminai 

Roxbury

VVILLIAM J. ADAMS
Plumber

Stovės. Rangės Repai ring
; Promptly Attendea to

863 Dorchester Avenue. Boston

/ / Stovės.
5 į Jobbing 

? 863 Dore
J

X%XX%%%%XXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSMJ 

STANDARDS VVITHOUT EQUAL
Motivated by an honest desire to serve better. the high standards 9 
sėt for funeral direction by James A. Murphy. provide extra proteetion J 
for those who mušt make a hurried choice during a time of streess. 9 

Complete facilities for every type of service are alvvays available.

James A.
Funeral Home: 1020 Dorchester Avė., Dorchester ' 
Show Rooms: 906 Dorchester Avė., Dorchester 

r Telephones COLumbia 9804—4572
^XXXX’XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

£ General Electric Refrigerators 

IĮ JEROME L. PROCTER

Į> 889 Dorchester Avenue
' J Three Years to Pay

Sales Service

t-

McCULLOCH MFG. CO-

Contracting Machinists

200 Old Colony Avė.
ŠOU. Bos. 1873

Paris

Harold L. O’Neil Company, Ine.
DEPENDABLE USED CARS

Dodge and Plyniouth Cars and Trucks

264—272 Columbia Road Dorchester, Mass.

McCORMACK CHEVROLET CO.

Authorized Deaiers

4185 Washington St. Roslindale

M

t
X
*

•<vw
HODGE VVHITE

Speeial Farm Eggs. Deiicatesaen
Groceries

891 Dorchester Avenue

MELVILLE RĘST
DELLA F TRAVERSE

Aged and Cronic Doctor and Nurses in Attendance

3 Melville Avė.. Dorchester 85 Westgiow St.. Dorcnester. Mass.

Į

* 
X

.XXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Penktadienis. Spalių 27. 1939 darbininkas e
*

KAS GIRDĖTI LIETUVIUI 
KOLONIJOSE

arti.-*

LAWRENCE, MASS.
šv. Pranciškaus parapija, spa

lių 22 d., bažnytinėje svetainėje 
turėjo nepaprastą susirinkimą, 
kuriame choras padainavo ir vi
sa eilė kalbėtojų, parapijiečių ir 
svečių, pareiškė savo mintis. 
Tai buvo džiaugsmo diena. Pa
rapijiečiai aukavo savo dienos 
uždarbį. Džiugu buvo išgirsti 
kada mūsų klebonas pranešė, 
kad šiais metais atmokėta net 
$3000 parapijos skolų. Vakaro 
vedėjas, klebonas, kun. P. M. 
Juras, pakvietė visą eilę kalbė
tojų. būtent, parapijos organi
zatorius pp. Petrą Navicką ir 
Petrą Aurilą. Taipgi daktarą J. 
Pash. mokytoją Joanną Paul. 
advokatą Būblį. choro pirminin
ką A. Jodką. Tabernakuliumo 
draugijos pirmininkę. M. Son- 
gailaitę. šv. Elzbietos dr-jos 
vardu — O. Jareckaitę. Federa
cijos skyriaus pirmininką K. 
Vencių, ūkininkus: I. Umpą ir 
A. Sužėdelis, ir kt. Kun. J. Ska- 
landis perskaitė iš laikraščio, 
paaiškindamas skirtumus tarp 
senosios ir jaunosios kartos. 
Prieš pabaigą, kada visi susi
rinkusieji draug su choru pra
dėjo dainuoti liaudies dainas, 
atsirado visa eilė savanorių so
listų. būtent: F. Padvaiskas. N. 
Jodka, I. Umpa. E. švenčionie- 
nė. iš Lovvell Vlado Paulausko, 
minkštųjų gėrimų išdirbėjo sū
nus. ir kt. Žmonėms labai pati
ko. kada brolis su sesute. Gai
džiai. sugrojo armonikomis. 
Susirinkusieji praleido vakarą 
linksmai.

WORCESTER, MASS

Bernardas Koraitis

Aušros Vartų Parapija

Nupirko 40 Kailinių 
Nuoširdžiai Dėkui

Choras rūpestingai rengiasi 
gražiai sugiedot Mišparus lai
ke keturdešimties valandų at
laidų. kurie įvyks mūsų parapi
joj lapkr. 10—11—12 dd.

Spalių 14-tą d. savo namuose, 
buvo gražiai pagerbti ponai 
Jurgis ir Marcelė Vaitekūnai jų 
25 metų vedybų proga.

Gražią pagerbtuvių puotą su
rengė p. Vaitekūnų sūnus Eu
genijus ir dukterys: Genovaitė. 
Aldona. Milda ir mažytė Alenu- 
tė. sukviesdami tėvelių ir savo 
pažįstamus. Tur būt jie nema
žai galvojo, nes reikėjo viską 
slaptybėje išlaikyti nuo tėvelių, 
bet tas kuo geriausiai pavyko ir 
tėveliai sugrįžę labai nustebo, 
radę dailiai išpuoštą namą pilną 
žmonių.

Celebrantams įteikta dau 
gražių dovanų, atžymėjimui jų 
sidabrinio jubiliejaus, tarp ku
rių buvo ir 25 sidabriniai dole
riai. Prie gardžių užkandžių vi
si gražiai linkėjo p. p. Jurgiui ir 
Marcelei Vaitekūnams laimin
gai sulaukti ir auksinio jubilie
jaus.

p. M. Vaitekūnienė yra daug 
metų Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos narė, ir jos dukrelė p-lė 
Genovaitė, prancūzų kalbos mo
kytoja. Grafton High School 
taip pat pasižadėjo laike Mote
rų Sąjungos jubiliejinio seimo 
įsirašyti į Moterų Sąjungą.

Sūnus Eugenijus lanko Clark 
College ir žada siekti gydytojo 
profesijos, jaunesnės dukrelės 
taip pat lanko mokyklas.

Sekmadienį. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj klebonas kun. A. Pet
raitis atnašavo šv. Mišias 
brantų intencija.

Pereitą savaitę I. J. Fox kompanijos krautu
vėje per lietuvį šios firmos atstovą p. B. Korai- 
tį, iš Bostono ir jo apylinkės buvo parduota lie
tuvėms moterims ir merginoms 40 kailinių. Tai
gi, p. Bernardas Koraitis nuoširdžiai dėkoja sa
vo klijentėms už nuoširdumą ir ko-operaciją. .

Prie progos norime priminti, kad dabar I. J. 
Fox krautuvėje eina JUBILIEJINIS IŠPARDA
VIMAS, kuriame kailinių kainos labai suma
žintos. Pirm negu ateis šalti orai ir kailinių kai
nos pabrangs, reikėtų lietuvėms moterims ir 
merginoms Įsigyti kailinius. Dabar pirkdamos 
galite daug sutaupyti. I. J. Fox krautuvė duoda

kailinius Įsigyti labai lengvomis sąlygomis — galite pirkti lengvais išsi- 
mokėjimais. ,

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patar
nautų šios firmos lietuvis atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kaili
nių ekspertas. Per jį pirkdamos dar be dabartinių barganų dar gausite 10 
nuošimtį specialės nuolaidos. Taigi, pasinaudokite proga — pirkite kaili
nius dabar kol jų kainos yra žemos.

Galite senus kailinius išmainyti Į 
naujus. Mes už senus duodame gerą 
nuolaidą. Kam vilkėti senus, kad galite 
gauti labai prieinamai naujus!

’ šiai dalyvavo parapijiečiai. Po Į 
pašventinimo buvo laikomi su 
įstatymu švč. Sakramento iš
kilmingi mišparai. Mišparų me
tu klebonas E. Paukštys iš Che- 
ster, Pa. pasakė labai gražų iš
kilmėms pritaikintą pamokslą. 
Pamoksle paminėjo ir a. a. mi
rusį kleboną J. J. Kaulakį. A.A.
Kaulakis daug darbavosi, įkur- Petras Burokas, vedėjas; Ado- 
damas ir išauklėdamas šią pa- mas Jablonskis, vedėjaus pa
rapiją. Jis darbavosi nuo pat į- gelbininkas; K. Dryža, A. No- 
sikūrimo (apie 40 metų), kurį reika ir K. Baltrukonis. 
sunkus darbas privarė prie mir
ties. Pamoksle padėkojo ir pa- ces lietuviškus 
rapijiečiams už gausias aukas kus šokius.

reika-

i

Šv. Vardo draugijos komisija 
smarkiai darbuojasi, kad pa
vyktų rengiamas masųueradų 
metinis balius, kuris įvyks gra
žiai išpuoštoje Šv. ] 
parapijos svetainėje, 

(st.
Masųueradų baliaus 

komisijoje yra šie

Kazimiero
331 Earp

rengimo 
asmenys:

Gros Bill Smith ir jo Blue A- 
ir amerikoniš-

cele-

Sodalietės su savo dvasios va
du. kun. J. Skalandžiu spalių 29 
d. vyksta į savo apskričio suva
žiavimą. kuris įvyks Aušros 
Vartų parapijoj. Worcester, 
Mass.

Trečiadienio vakarą, spalių 25 
d.. Sodalietės turėjo “Halowe'en 
Partv" parapijos svetainėje. Vi
sos turėjo labai daug “fun".

Aguonėlė.

IT.biznieriai, pramonln 
lai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik 

verti skjtirytojii pwratn<>«
Visj sfce’bkitės “Darbininke”.

J

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbcm Elock

VVsshington St.. Norwood. Mass. 
Tel. Norvvood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020f

l Wi!liam J. Chisholm
< GRABORIUS

$ ‘•Asmeniškas Patarnavimas”

< 331 Smith St.,
< PROVTDENCE. R. I.
? Telephone:
S Ofiso: Dexter 1952
į Namų: PI. 6286 į
I 
f.

Pope Opticol Co.
Albert R. Barker

411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

B. Mažeikienės vadovaujama.1 
susiklausimas tarp narių pavyz
dingas, todėl gražūs ir vaisiai 
jų darbuotės. Rūtvilė.

I

KORWOOD, MASS.
“Polly” Stašaitytė rašo iš 

Lietuvos, kad ten šiais laikais 
yra daug lenkų kareivių pabė
gėlių. Lietuvoje yra trūkumas 
žibalo ir druskos. Degina žva
kes. Atvirutė išsiųsta iš Lietu
vos. Žeimių, rugsėjo 24 d. š. m. 
Sveikina visus norwoodiečius.

SUŽIEDUTUVĖS
Neseniai susikūrė viena 

ligentų šeima, tai p. p. M. 
Pauliukonių, dabar ir kita jau
na sąjungietė ruošias moterys
tės luoman. tai p.p. Pijaus ir O- 
nos Sidabrų dukrelė, p-lė Bro
nė Sidabraitė. kuri šiomis die
nomis susižiedavo su daktaru 
Petru Lankeneriu. sūnumi p.p. 
Antano ir Amilijos Lankeneriu 
iš VVorcesterio.

p-lė Bronė, baigusi Commer- 
ce High School. stojo mokytis 
Beauty Culture profesijos, ku
rią dabar labai sėkmingai prak
tikuoja vienoj iš geriausių ir 
madniausių Beauty Salons.

Daktaras Petras, išėjęs Wor- 
cesterio mokyklą. medicinos 
mokslus baigė Tufts College, ir 
praktikuoja Worcesteryje.

Abu jaunuoliai yra populiarūs 
nariai kaikurių lietuviškų ir an
glų draugijų. Jaunosios tėveliai 
ypač p. Sidabrienė yra veikli 
narė Moterų Sąjungoj ir įvai
riose kitose draugijose.

1 šių metų ir geriausios
linki jų drauga i ir prieteliai 
simpatiškiems jaunuoliams, p- 

■"j lei Bronei ir daktarui Petrui.
i' i
< i

inte- 
ir C.

P-

Pennsylvanijos Žinios
Klebono Kun. Ignaco P. Valančiūno Jubiliejus

šis šaunus masųueradų ba
lius įvyks sekmadienį, spalių 29 
d. Orkestras pradės groti lygiai 
8:30 vai. vakare ir gros iki 1 
vai. ryto. Taipgi yra nusamdy
tas kitas orkestras groti kitoje 

visi dalyviai 
ballroome. Į-

supranta- žanga 40 centų. Rengėjai kvie-

parapijos ir bažnyčios 
lams.

Užbaigoje iškilmingų mišparų 
atkalbėtas Rožančius ir suteik
tas palaiminimas Švenčiausiu 
Sakramentu. Žmonių iškilmėse,
kaip šventinime kertinio ak- svetainėje, jeigu 
mens, taip ir mišparų metu ti- negalės sutilpti 
kėtasi daugiau, bet, 
ma, ne visi tokį jubiliejaus mi- čia visus dalyvauti, 
nėjimą įvertina. ________

Šv. Jurgio Parapija
JUBILIJATUI, KLEB. KUN.
I. P. VALANČIŪNO PAGAR

BAI BANKIETAS
Pagerbimui Jubilijato klebo

no kun. Ignaco P. Valančiūno 
vakarienė - bankietas įvyko 

j spalių 15 d. parapijos salėje, 
331 Earp St. Garbės stalą užė
mė sekantieji: Jubilijatas, kle
bonas kun. I. P. Valančiūnas, 
svečiai, kleb. kun. J. Čepukai- 
tis, kleb. kun. K. Klevinskas, 
kapelionas, kun. S. Raila, (iš 
Lietuvos), kun. dr. Vitas Mar- 
tusevičius, profesorius Alf. 
Senn, senas graborius P. A. U- 
žumeckis, graborius P. J. Kava
liauskas su žmona, lietuvių 
krautuvės ir radio vedėjai, P. D. 
Antanaitis su žmona, ir kiti. 
Pagerbimui Jubilijanto 20 ku
nigavimo metų paminėjimui, va
karienės iškilmėse publikos pri- j 
sikimšo pilnutė svetainė, (virš 
4 šimtai dalyvių). Vietos šeimi
ninkės savo darbą mandagiai ir 

(gražiai atliko. Po valgių, vietos 
vikaras kun. dr. V. Martuševi- 
čius atidarė vikaro programą ir 
vakaro vedėju perstatė prof. A. 
Senn, (Phila. Univer. lietuvių 
kalbos dėstytoją). Visi virš mi
nėtieji garbės svečiai pasakė 
turiningas kalbas. Jubilijatas 
pareiškė visai publikai daug 
pagarbos ir dėkingumo. Jubili
jatas gausiai apdovanotas. Gra
žiausiai vakaro programą atli- 

i ko mokyklos vaikučiai, kuriems 
vadovauja seselės Kazimierie- 
tės. Parapijos choras padainavo 
keletą gražių dainelių.

Po vakarienės, buvo viešas 
šeimyninis pasikalbėjimas ir šo
kiai.

Jubiliejaus iškilmėms vado
vavo vietos vikaras kun. dr. Vi
tas Martuševičius, kurio inicia
tyva viskas gerai pavyko para
pijai davė S550 su centais. Kun. 
dr. V. Martuševičiaus pagelbi- 
ninkai - šeimininkai buvo Simo- 

Y" i nas Mažeika ir Antanas Norei
ka. Skanių valgių gamintojos, 
šeimininkės sekamos ponios: 
Barauskienė, Urbonienė, Juo
zaitienė, Beniušienė, Daknienė, 
Rimdeikienė, Peledžienė, Kise- 
lienė, Seilienė,

I
JURGIEČIŲ MAŽŲ MUZI

KANTŲ DEBIUTAS

Sekmadienį, 22 d. spalių, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje įvy- 

| ko jurgiečių parapijos mažų 
muzikantų debiutas, tai yra, 

i tartum, egzaminas, arba pirmas 
Į viešas meniškas pasirodymas 
prieš publiką. Ir šisai pasirody
mas buvo puikus, net labai pui- 

!kus, nes nieks net nemanė, kad 
tie vaikučiai sugebės taip gra
žiai pūsti trimitais ir vartoti 
kitus muzikalius instrumentus. 
Garbė tat jiems, kad jie netin
gėjo mokytis, lavintis ir jų mu
zikos mokytojams-, Feliksui 
Šliogeriui, Pranui Šapronui, 
Stasiui Maslauskui, Vladui Mo- 
sėjui ir Pranui Siratavičiui. Šis, 
paminėtas paskiausias, yra tų 
muzikantų įsteigėjas ir jos di
rektorius. Laike to debiuto, jis 
pats dirigavo orkestrui. Orkes
tro kvarteto vadovybės pirmi
ninku yra kun. Jeronimas Bag- 
donas, sekretorius — p-lė Ona 

Į Liepaitė, o p-lė Lucija Jotauty- 
tė yra iždininkė. Orkestros su
organizavime ne mažas kredi
tas priklauso ir viengenčiui Ka
ziui Žadeikiui, pas kurį įvyko 
pirmas orkestro įsikūrimo mi
tingas ir visokeriopai jis tą su
manymą rėmė. Programa susi
dėjo iš 14-kos muzikalių kūri
nių, užbaiga įvyko Lietuvos 
himnu, kaip programoje angliš
kai buvo pažymėta.

šeši vaikučiai muzikantai, 
būtent: Stasys Jasionis, Darata 
Bruzgaitė, Lucija Petraitytė, 
Petras Vendziulis, Jonas Čiur
lionis ir Norbertas Kučinskas 
buvo apdovanotas dovanomis.

Grojo visas orkestras ir jo 
dalis, pavyzdžiui: kūriny: “San
ta Lncia”, kliametų sikstete 
dalyvavo Teodora Mineikaitė, 
Darata Bruzgaitė, Stasys Jasio
nis, C. Kazakauskas, A. Navic
kas ir J. Sabas. Tą sikstetą pri
ruošė pats orkestros direkto
rius p. Pranas Siratavičius.

Visą tą parengimą vedė ir 
tvarkė kun. J. Bagdonas.

Paškevičienė ir žmonių buvo pilnutėlė svetai- 
Simonaitienė. Prie stalų patar- ng jr ne tik vien vietinių, bet ir 
nautojos buvo sekančios pane- j§ kitų apylinkių. Visi žmonės 
lės: Agnės Agurkaitė, Matylda gražiai, priderančiai užsilaikė. 
Šimkūnaitė, Stella Kernagiūtė, po vaikučių koncerto, įvyko šo- 
Teklė Balčiūnaitė, Adelė Agur- kiai. 
kaitė, Liucija Kernagiūtė, Elzb. 
Agurkaitė ir Ona Barauskaitė. čius mokė veltui, 

Svetainės išpuošime darbavo
si: Kazys Dryža, Juozas Bar- 
čius, Petras Burokas, Antanas 
Noreika, Kazys Kisielius, (za- 
krastijonas) ir M. Seilius. Rašė- 
jas tų Jubiliejaus iškilmių, nuo- 
širdžiai atsiprašo, jei liko kas 
apsilenkta, nepaminėta, arba į- 
vykusi kokia klaida. Iš kitos 
pusės, perdaug apsunkinamas 
ir laikraštis, jo redakcija.

K. Dryža.

bono, kun. Ignaco R. Valančiū- 
' no pagerbimui iškilminga jubi- 

Spalių 15 d., sekmadienį. įvy- liejaus jo 20 metų kunigavimo 
ko Šv. Kazimiero parapijos kle- sukakties minėjimui. Gerb. kle- 
——————— bonas kun. I. P. Valančiūnas 

per savo 20 kunigavimo m. pa
darė daug naudingų ir gerų pa
rapijai. Nors Šv. Kazimiero pa
rapijoj, Philadelphijoje klebo
nauja nelabai ilgai, bet kaip 
dvasiniais, taip ir parapijiniais 
darbais jau užsipelnė nuo kazi- 
mieriečių didelės pagarbos ir 
padėkos. Visus parapijos namus 
pagerino, pataisė, o ypatingai 
gražiai atremontavo bažnyčią 
maldos namus, kur kiekvienam 
malonu, įėjus į vidų, tikrai ma
lonu jaustis. Todėl, Šv. Kazi
miero parapija susilaukė nepa
prastai didelių iškilmių, garbin
go jubiliejaus. Klebonas, kun. 
I. P. Valančiūnas, minėtoj para
pijoj 1919 metais birželio 15 d. 
laikė iškilmingas Šv. Mišias — 
primiciją. Minėdamas 20 metų, 
kunigavimo jubiliejų, iškilmin
gas šv. mišias laikė toj pačioj 
bažnyčioj, spalių 15 d. 1939 m. 
Laikant pačiam Jubilijatui iš
kilmingas su asista šv. mišias, 
kurioms patarnavo vietos vika
ras kun. dr. Vitas Martuševi- 
čius ir kun. Jaronimas Bagdo
nas, (Šv. Jurgio parapijos vika- 

, vado-
i vaujamas muz. Jono Mickūno 
labai gražiai giedojo. Visa baž
nyčia. o ypatingai didysis alto
rius buvo išpuoštas gyvopi gė
lėms ir elektros lempų švieso
mis. (Gėles parūpino Jubilijato

PHILADELPHIA, PA.

Sąjungiečių komisijos rengia
mo vakaro reikalu susirinkimas 
įvyko pirmadienio vakare, spa
lių 23 d. pp. adv. B. Sykes na
muose. Sąjungietės apsvarstę 
rengiamo vakaro reikalus, ap
žiūrėjo pp. adv. Sykes naują re
zidenciją. kuri yra prie kampo 
Bond ir Nichois Sts.

Tą vakarą pas pp. Sykes lan
kėsi kun. Jonas Plevokas, kuris 
trečiadienį, spalių 25 d. užėmė 
kapeliono pareigas Saldžiausios 
Širdies berniukų akademijoj, 
Sharon. Mass.

JAUNIMAS DIRBA 
PARAPIJAI

Šv. Jurgio parapijos jaunimo 
išrinko komisiją

Jaunimas labai energingai dar
buojasi, kad surinkti daug ir 
brangių dovanų, kurias galės 
laimėti atėję į vakarą svečiai ir 
viešnios. Geriausių sėkmių jau-

i

I

Ilgiau-
laimės

PENNEY SALE
Spalių 9 d. 69 Moterų Sąjun

gos kuopa iš Aušros Vartų pa
rapijos turėjo taip vadinamą 
“centinį kermošių”, kuris pavy-, 
ko geriau negu tikėtasi, nes 
kiek teko girdėti, atliko gryno 
pelno 75 doleriai.

Gal tokios geros pasekmės 
buvo todėl, kad. rodos, 
kartu toks “kermošius” 
čia laikomas ir, kad jis 
atsilankiusiems nėra nei
nės. Pilna svetainė žmonių gy
vai sekė laimėjimų eigą, o ku
rie laimėjo džiaugėsi savo gra
žiais ir naudingais laimėjimais.

Didžiulė, virš šimto narių 
kuopa, gražiai darbuojas, rim
tos savo pirmininkės p. Teklės

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS 
BUS ĮDOMUS

Sekmadienį, spalių 29 d.. Kris
taus Karaliaus šventėje. 7 vai. 
vakare. Šv. Jurgio par. svetai
nėje. 26 St. James Avė. įvyks 
Moterų Sąjungos kuopos vaka
ras. Programą išpildyti atvyks
ta iš Lowell, Mass. pasižymėju
sios artistės, kurios suvaidins
“Dzūkų Ubagų Balių”. (

Iš Nashua, N. H. atvažiuoja
15 Sąjungiečių. o taipgi vyksta 
nemažai ir ne Sąjungiečių. At
vyksta ir iš kitų apylinkės ko- organizacijos 
lonijų pamatyti gražaus vaidi- ir bendrai rengia prieš pat Pa
ninio ir pasisvečiuoti Norwoo- dėkos Dieną, lapkričio 28, taip 
de. Sąjungiečių bus iš visų ap- vadinamą “Turkey Whist”. To 
skričio kuopų. Taigi mums nor- vakaro pelną skiria parapijai. 
woodiečiai-tės reikia gausiai a- 
teiti į tą vakarą dėl dviejų prie- 
žaščių. būtent, pamatyti viešnių 
Sąjungiečių vaidinimą, o kita 
tai priimti ir susipažinti su
viešniomis ir svečiais iš kitų ko-* nimui! 
lonijų.

Šio vakaro programa bus
skirtingesnė už jau įvykusias po pietų, Šv. Jurgio lietuvių par. 
programas. Kadangi įžanga la- bažnyčioje priims Moterystės 
bai maža, tik 25 centai, taigi. Sakramentą p. Adolfas Lapenas 
rodos, niekas neturėtų sulaiky- iš Canton su p. Algirdą Remei- 
ti nuo atėjimo į Moterų Sąjun- kaitė, vietine. Po jungtuvių 
gos kuopos vakarą, sekmadienį, bažnyčioje vestuvių bankietas 
spalių 29 d., 
pasimatymo.

Rengimo Komisija. Cecilijos choro narė, 
laimingo gyvenimo.

šeštadieni, spalių 28 d., 3 vai. ras); parapijos choras,

7 vai. vak. Tad iki įvyks Grange svetainėje, Can- gentis. Antanas Rimgaila). Šv. 
tone. P-lė A. Remeikaitė yra Šv. mišios darė labai §raž^ ispūtlį

SODALICIJOS “WHIST” 
PAVYKO

pirmu 
buvo 

patiko 
abejo-

l
Antradienio vakare, spalių 24 

d., parapijos svetainėje įvyko 
Sodalicijos draugijos “whist 
partv”. Žmonių buvo nemažai. 
Sodalicijai liks nemažai pelno. 
Sodalietės tikrai gražiai pasi
darbavo.

BROCKTON, MASS

Kada Jums r^ikalinei akiniai 
leiskite mums išegzaminuoti aki 
ir pritaikinti akinius. Mes padaro 
rr.e dirbtinas akis.

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

275 Main St., VVebster, Mass.

Linkime visai parapijai. Pamokslą, pri- i 
įtaikintą tai dienai, jubilijato 

CSN. užsipelnusiai pagarbai, pasakė j 
svečias iš Lietuvos, kapelionas 
kun. S. Raila. Pamokslas buvo 
labai tinkamas, gražus ir jau 
dinantis žmonių sielas.p. Agnės Mašidlauskaitė, ku-'. 

ri mokosi Monticelo Kolegijoj, I 
5_ Godfrey, III., turėjo nelaimę. I 

Kada ji darė eksperimentą che
mijos laboratorijoj, tai stikli-

Kadangi mokytojai vaiku- 
reiškia visi 

jiems nuoširdžią padėką. K. V.PAŠVENTINIMAS BAŽNY
ČIOS KERTINIO AKMENS 
Tą pačią dieną spalių 15 d. 

nis vamzdelis ekspliodavo ir la- aP’e ketvirtą valandą buvo Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinai dėl visokių reikalų.

PARAPIJOS VAKARIENĖ
Sekmadienį, spalių 22 d., po bai giliai perpiovė tarp nykščio šventinamas bažnyčios kertinis 

pietų įvyko Šv. Jurgio parapijos 
parapijiečių susirinkimas para
pijos vakarienės rengimo reika
lu. Vienbalsiai nutarė rengti 
metinę parapijos vakarienę lap- 

I kričio - Nov. 12 d., parapijos
4 svetainėje.

I ir smailižio pirštų jos dešinio- akmuo, šventinimo ceremonijas 
sios rankos. Tąją nelaimę labai atliko pats jubilijatas, klebonas 
atjaučia p. Agnės tėveliai. Reiš
kiame užuojautą. Tikimės, kad 
p. Agnės Mašidlauskaitei ranka 
sugis ir ji vėl galės darbuotis.

Rap.

Valančiūnas, asistuojant šv. 
Andriejaus parapijos klebonui 
kun. J. čepukaičiui ir vienuo
liui Marciulioniui. Parapijos 
choras gražiai giedojo Ir gau-
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(vietines žiniosĮ
ŽINUTĖS šinėje ir pirmą mėnesio penkta

dienį.

Kun. Pranas Virmauskis baž
nyčioje kvietė visų katalikiškų 
draugijų ir kuopų valdybas da
lyvauti su vėliavomis ir ženk
lais Kristaus Karaliaus viešose 
pamaldose, spalių 29 d., 11 v. r., 
Šv. Petro par. bažnyčioje.

Spalių 23 d., miesto ligoninėje 
mirė porą savaičių pasirgęs, Ka- Į 
zimieras Jakavonis, 52 metų, 
gyv. 134 Gold St. Jis paėjo Rat
nyčios parapijos. Amerikoje 
pragyveno 30 metų. Paliko brolį 
Joną, gyv. Lewiston, Me. Jo 
žmona mirė dešimts metų at
gal. Palaidotas bažnytiškai
spalių 26 d., Šv. Benedikto ka-j Darbuotojai ir darbuotojos 
puošė ' renka katalikiškas knygas siųs-

___________ ti lietuviams į Argentiną ir į 
Sekmadienį šv. Petro parapi- į ' ilniU- «he prašo visų paaukoti 

jos kunigai ragino žmones eiti'gerų knygų ir atnešti jas šv. 
prie sakramentų, ypatingai se- i Petro bažnytinėn salėn. W. 5th 
kančiomis dienomis: Kristaus St.
Karaliaus. Visų Šventų, Uždu- j
----------------------------------------- . Spalių 25 d., įvyko Tretininkų 

'susirinkimas. Nutarta aukoti 
knygų Argentinos lietuviams. 
Padaryta rinkliava joms pasių- 

• sti. Taip pat nutarta puošti baž
nyčią Kristaus Karaliaus ir se- 

i kančioms šventėms.

liečių susivažiavimą Aušros 
Vartų parapijoj. Joms vadovau
ja kun. A. Baltrušiūnas, Nekal
to Prasidėjimo parapijos vika
ras.

Rožančiaus draugijos spalių 
22 d. turėjo savo susirinkimą. 
Nemažai atrasta, kad nekurios 
valandos neišpildytos. Pasirū
pinta gauti naujų narių Amži
nojo rožančiaus valandoms už
pildyti.

Šv. Teresės draugija spalių 25 
d. turėjo savo susirinkimą. Nu
tarta rūpintis kuodaugiausiai 
jaunų merginų prirašyti drau
gi jon.

įrodyk, Kad Gyveni Lietuvy
bės Rūpesčiais Amerikoje, 

Atvyk Spalių 29 Dienų 
Į Marianapolį

DAKTARAI

nu

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

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

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Kay 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St., 
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON, MASS.

Spalių 25 d. mirė savo namuo
se. 204 Athens St., Juoazpas Ul- 

jčinskas 54 metų, tris savaites 
'pasirgęs. Jis paėjo iš Prienų 
' parapijos. Amerikoje pragyve
no 31 metus. Paliko moterį Oną 
(Karoblytę) ir dvi dukterį. Lai
dojamas spalių 28 d. 9 vai. ryte, 
iš Šv. Petro par. bažnyčios į 
Naujos Kalvarijos kapus.—

(Politiškas Skelbimas) (Politiškas Skelbimas)
BALSUOKITE UŽ ŠIUOS VYRUS

Mr. John C. Haverty

V 'kurie žinomi, kaip

M r, B, F. Fallon

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET. 

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Spalių 25 d.. 4 vai. p.p., para
pijos salėje. E. 7th St., atidary
tas Vaikų Darželis. Bernaičių ir 
mergaičių susirinko apie 100. 
Gera pradžia. Būtų gerai gauti 

I daugiau prižiūrėtojų. Vaikinai 
ir merginos, norį su vaikučiais 

: pasidarbuoti, pasitarkite su ku
nigu K. Jenkum ar Seselėms 
Mokytojoms.

___________

!•»
Extra Naujiena

Ę........................
I Tel. ŠOU 2712

S

&

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Dr. J. L Pasakamis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—-

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Neseniai gauta žinių, 
kad Vokietija puls Angli
ją, bet šios žinios yra neo
ficialios. Oficialios ir pa

tvirtintos žinios sako, kad 
šeštadienio (spalių 28 d.) 
“Darbininko” metiniuose 
šokiuose bus nepaprastai 
jauku ir linksma, nes jau
ni ir seni suksis ištisą va
karą valsų ir polkų aiduo
se. Ištroškę ir išalkę visi 
atsigaivins šalto alučio pu

tele ir skaniais užkan
džiais. Šokiai Įvyks rytoj 
(šeštadienį spalių 28 d.) 

j7:30 vai., Eikš Ballroom, 8 
' Magazine St., Cambridge, 
Mass. •

CAMBRIDGE, MASS
Nemažas sodaliečių būrys ren

giasi vykti j Worcesterį, į Soda-

ADVOKATAI

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 8659

I

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 Į!

lucy N. lakini
;! LIETUVĖ ADVOKATĖ ■ 

(JEKIMAUČUTĖ)

:■ 14HopeSt., :
;! Greenfield, Mass. ;

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.
Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay.

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

Amerikos lietuvis žino, 
kokios reikšmės jam turi 
jo prigimty įdiegtų lietu
vybės jausmų puoselėji
mas. Jis nori, kad ir jo vai
kai nebūtų jo švenčiausių 
tautybės jausmų • išdavi
kai. Jie tokiais nebus, jei 
bus grynesnėje lietuviško
je aplinkoje. Amerikos lie
tuviai turi savo vienintelę 
kolegiją Marianapolyje, 
Thompson, Conn. Toji ko
legija yra Tėvų Marijonų, 
jau nuo 1913 metų Ameri
koje nuoširdžiai ir su di
džiausiu pasiaukojimu lie
tuvybe besirūpinančių, 
darbo išdava. Tėvai Mari
jonai, kurių Provincijolu 
dabar yra kolegijos steigė
jas ir Rektorius Dr. kun. 
Navickas, sudaro lietuvy
bės fronte Amerikoje patį 
tvirčiausį avangardą. Ma
rijonai turi kelias parapi
jas, auklėja lietuvių jauni
mą Marianapolio kolegijo
je ir Hinsdale, III. semina
rijoje, leidžia savo organą 
“Draugą” ir “Laivą”, daly
vauja misijų darbuose 
Jungt. Valstybėse ir Pietų 
Amerikoje. Šiokiais ir pa
našiais darbais yra stipri
namas lietuvių kultūrinis 
pajėgumas Amerikoje, y- 
ra turtinamas lietuvių as
menybės. Kad tas darbas 
būtų sėkmingesnis, kac 
Tėvai Marijonai galėti į 
dar daugiau lietuvybei ir 
pedagoginiam darbui au
kotis, jie yra reikalingi vi
sokeriopos paramos. Są
moningas lietuvis turi pri
tarti Marianapolio kolegi
jos tobulinimui, turi siųsti 
savo vaikus ten auklėti ir 
mokintis, turi pagal išb
lės remti kolegiją ir pini
gais. Kolegija smarkiu 
tempu progresuoja. Pas
kutiniu laiku nupirktas 
žemės sklypas su trobe
siais, kur numatoma pa
talpinti High School. Žo
džiu, yra daug dirbama, 
progresuojama, projek
tuojama. Visi geraširdžiai 
Rėmėjai ir lietuvybės pro
blema besirūpinę lietuviai 
kviečiami spalių 29 d • <A.t* 
vykti į Marianapolį, į kole
gijos rėmėjų seimą. Ten 
galėsit kartu su savo jau
nimu, su kolegijos vadovy
be pasidžiaugti nuveiktais 
darbais, patvirtinti ar nu
matyti planus ateičiai. Ko
legijos vadovybė ir daug 
žadą jaunieji lietuviai 
moksleiviai yra labai dė
kingi visiems Rėmėjams ir 
tikisi nuoširdžios paramos 
ir ateity.

Povilas Baltinis.

Cambridge’iečiai netru
kus vėl turės progos susi
rinkti balsuoti į įkainavi
mo įstaigą, (office of asse- 
ssor), už du vyru, kurie y- 
ra žinomi, gerai ir malo
niai patarnavo visiems 
Cambridge gyventojams.

Šie du vyrai, Bernard F. 
Fallon ir John C. Haverty, 
yra žinomi kaip geri prak
tikai ir autoritetai įkaina
vime visoje valstybėje.

Jie daug metų tarnavo 
šioje įstaigoje, atydžiai ir 
rūpestingai dirbo ir davė 
naujus įkainavimo meto-

naudojami daugelio Nau
josios Anglijos miestų ir 
miestelių.

Įkainavimo įstaiga yra 
visuomet ir visiems atvira 
įvairiems patarimams ir 
patarnavimams. Varg
šams ir nelaimės ištik
tiems mokėtojams duoda
ma reikalinga pagalba, ir 
duodama progos susitau
pyti.

, Kai jie patarnauja kaip 
įkainuoto jai, matomas jų 

Į didelis patyrimas ir išsila
vinimas ir įvairius miesto 
i reikalavimus jie gerai pa
žįsta ir sprendžia savo į- 
staigose.

Rinkimas įkainuotojų į- 
vyks lapkričio mėn. 7 d. 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. va
karo.

Balsuok už šiuos du vy- 
“Cambridge Įkainavimo ru įkainuotoju, būtent: už 
Sistema” (Cambridge Sys- Bernard F. Fallon ir John 
tem of Taxation) ir yra C. Haverty.

"Darbininko" Metinio Baliaus

ĮVAIROS SKELBIMAI
REIKALINGA VIRĖJA

Iki “Darbininko” metinio baliaus — “reunion” be
liko vos kelios dienos — jis įvyks šeštadienį, spalių 28 
d., erdvingoje Eikš Ballroom salėje, 8 Magazine St., 
Cambridge, Mass. Ateina žinių, kad į šį balių — tradi
cinius šokius ruošiasi atvykti kaip jaunimo taip ir su
augusių nevien iš Cambridge, So. Boston, Norwood, 
Brockton, Lawrence, Hanusha, Worcesterio, bet ir iš 
tolimesnių kolonijų. Kaip šio baliaus rengimo komisi
ja, taip ir “Darbininko” prięteliai ir rėmėjai nori, kad

Reikalinga yra moteriškė šei-ĮŠis balius pavyktų visais žvilgsniais. Štai, šiomis die- 
myninkė, gera valgių gaminto- ’ nomis į Darbininko metinio baliaus rėmėjus įsirašė 
ja sekanti!

Kita moteriškė yra reikalin- v. J. Blavackas (už parduotus tikiet.) Worcester $6.00 
ga, kuri moka namų ruošą. J. Novak, Mahanoy City, Pa........

Atlyginimas geras. Reikia tu- Mrs. C. Strumski, Canton, Mass. 
rėti gerus paliudijimus.

Galima kreiptis į “Darbinin- F. Rožėnas, Raynham, Mass.......................
366 West Chas. Vatkevich, Athol, Mass...................-

V. Petraitis, Sunderland, Mass...................
P. Sinkevičius, Providence, R. I.............. ...

i G. Dowdorawicz, Methuen, Mass...........
į A. Girsa, Lawrence, Mass...........................
F. Zurinskas, Danbury, Gonn.....................
P. Liolienė, Brockton, Mass........................
K. Vaškas, Newark, N. J.............................
M. Žilinskienė, So. Boston, Mass...............
J. Daniel, So. Boston, Mass........................
J. Tverege, So. Boston, Mass.....................
Mrs. A. Ramanoski, Bridgeport, Conn. ... 
Wm. Kazakavich, So. Boston, Mass...........
A. Giedraitis, Cambridge, Mass.................
Geo. Kazeliūnas, Middlebury, Conn.........
M. Veizgilienė, Camden, N. J......................
A. Visminas, Maspeth, L. I. N. Y................
J. Zidanavičius, Brooklyn, N. Y................
Pauline Rulikaitė, Brockton, Mass............
J. Račkauskienė, So. Boston, Mass............
G. Martinkienė, So. Boston, Mass............
R. Jecius, Norwood, Mass............................
K. Urubalene, Rockford, III........................
A. Rudakas, Lewiston, Me..........................
J. Mickelionis, Nashua, N. H......................
D. Stukas, Roslindale, Mass........................
M, Vervecka, So Boston. Mass..................
J. Kishkis, Woreester, Mass. ..................
Mr. Tamašauskas, Amsterdam, N. Y. 
Mrs. A. Kūles, Westfield, Mass..................
Ig Sviklas, Worcester, Mass......................
P. Kukauskas, Montello, Mass....................
G. Stačiokas, Athol, Mass...........................
M. Markuns, Roslindale, Mass..................
B. Budris, Brooklyn, N. Y...........................
J. Yerusiavičius, Bradford, Mass..............
J. Mikolsky, Peabody, Mass........................
D. Jonušaitė, So. Boston, Mass..................
Master Edward Stanley, Newton, Mass. 
M. Lukšis, Elizabeth, N. J.........................
J. Šileikis, Rochester, N. Y........................

ko” administraciją.
Broadway, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA labai pigiai trys 
namai. 137-141-143 L St.. So. 
Boston. Mass. Šie namai neša 
dideles randas. Kas norite pigiai 
pirkti namus, kreipkitės pas: 
Mrs. R. Sherman. 3 Lathrop St., 
Plymouth, Mass. (1)

sekanti!

J. Novak, Mahanoy City, Pa.

L. Mikulskis, Dorchester, Mass.

REIKALINGAS BUČIERIS. J 
kuris būtų patyręs tame darbe 
ir mokėtų vesti bučernės bizni 
ir mokėtų lietuvių ir lenkų kai- • 
bas. Atsišaukite: 1124 Wa-| 
shington St.. Norvvood. Mass. • 

(27) j

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

Broadvvay So. Boston, Mass.541

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

ir 
ir

BayViewMotorService
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.

.... 51-00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
....$1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
......... 50 
... $1.05 
.... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
... $1.00 

$1.00 
$1.00 

.... $1.00 

.... $1.00 

.... $1.00 
... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.00 
.... $1.20 
... $1.00 
.. $1.00 
.... $1.00

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

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MČVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local A Long 

Distance 
Moving

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

VALGOMOJI! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves Ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus h* ma
loniai patarnauja. Nuėję j bilę kurią krautuvą pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte "Darbininke”.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT A VENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUK, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas ir p. Kfinga, Sav. 
793 Broadway, Tel. ŠOU 8128 

80. BOSTON, MASS.

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS filOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

JosephW. Casper
(Kasperas) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass.

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Reaidence: 198 M St., So. Boston. 

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Edw. V. Warabow
( WRUBLIAUSK AS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIROS SKELBIMAI
r*-- —

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk* 
ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 WEST BROADWAY
So. Bostcn, Mass.

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas.
SodeivalI, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos 2emoa 

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaltliavimai ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

Slonite VeldingCo.
Welding Hot Water & Steam 

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Ave.e w 
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.

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

VM skeibkitts “Darblninks”.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik
tai verti skaitytoju paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

QueenAnnLaundry,lnc.
7—9 Ellery St.,

So. Bbston, Mass.
Tel. ŠOU 2923

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai Išplauti, 

paveskite ii darbą mums.
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Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, N. Y

Spalių 15. 16 ir 17 dd. šv. An
driejaus parapijoje, Įvyko Įspū
dinga šventė — 40 vai. atlaidai. 
Bažnyčioje visomis dienomis 
gausiai rinkosi žmonių pagar
binti savo Sutvėrėją išstatytą 
viešai šv. Ostijoj.

Daugumą pritraukė ir Įspū
dingi pamokslai, kuriuos rytais 
ir vakarais sakė kun. J. J. Ja
kaitis. MIC. Ypatingai malonų 
Įspūdi darė didžiojo altoriaus 
išpuošimas ir parapijos vaikelių 
procesija, kuriai vadovavo ir 
paruošė Seselės Pranciškietės. 
kurios dar tik apie pora mėne
sių darbuojasi mūsų parapijoje. 
Jų darbu visi džiaugiasi ir joms 
yra dėkingi. Visomis 
lankėsi daug kunigų, 
skaitlingai dalyvavo 
procesijoje.

šv. Cecilijos choras, 
jant muzikui K.
labai gražiai giedojo, buvo gir
dėti ir solo. — pasirodė naujos 
ir jaunos jėgos.

dienomis 
svečių ir 
užbaigos

vadovau-
Žalnieraičiui.

40 VAL. ATLAIDAI
Kiekvienam šv. Jurgio par. 

parapijiečiui ir kitiems atsilan
kius į šiuos 40 vai. metinius at
laidus. tuoj metėsi akvsna. di
delė permaina visame šių atlai
dų prirengimo platformoje. Be
galo skoningai buvo patvarky
tas didysis altorius, tarsi, gra
žiau ir būti negali. Na. o proce
sijos sutvarkymas, tikrai stebi
no visus. Sunku būtų viską 
smulkmeniškai aprašyti. Tai 
vaisius darbščių pranciškiečių 
Sesučių, kurių dvi yra skirtos 
šiai parapijai. Daug prisidėjo 
prie šių pagražinimo iškilmių, 
tai choro gražus žavėjantis Miš
parų giedojimas. Tą ypač paste
bėjo neseniai iš Lietuvos atva
žiavęs. iš Palangos, kun. J. Bo- 
gužas. kuris yra patsai muzika
lus. nes Telšių dvasinėje semi
narijoje studijuodamas netik, 
kad chore giedojo, bet ir orkes- 
troje grojo. Nesigailėjo komple- 
mentų. kaip choro vedėjui J. 
Brundafti. taip ir visam chorui.

T

OLD GOLDS Dvigubas Cellophane Atsi 
daro Į Žibterėjimę

Praeitą savaitę mirė Eloise, 
valsčiaus namuose. Antanas 
Kasparas, suaugęs, nevedęs vy
ras. Jis ten praleido virš dešim
tį metų suparaližuotas. Mirties 
laike, tikėta kad, nebus kam 
duoti krikščionišką palaidoji
mą, bet atsirado geros širdies 
žmogus, Petras Shovelas. Priė
mė lavoną į savo namus: užpra
šė mirusio brolį iš Minersville, 
Pa.; ir visas laidotuves ko pui
kiausiai aprūpino. Buvo palai
dotas iš šv. Petro bažnyčios šv. 
Kryžiaus kapuose. Tegul Dievas 
tai sielai suteikia amžiną atsil
sį, o tam geros širdies žmogui 
dabartinę ir vėliaus amžiną lai
mę už jo gerą širdį.

I

bių. Atlaiduose lietuvių kunigų 
tarpe buvo iš Detroito, kun. Ci- 
žauskas ir kun. Maseviėius. Ku
nigas Masevičius užbaigoje at
laidų pasakė jausmingą pamok
slą. Taip pat buvo kun. Kučas 
iš Saginaw; kun. Visnoraitis iš 
Scottville; kun. Popelis iš Reed 
City ir kun. Andziulaitis iš Cle- 
velando. Tarp svetimtaučių bu
vo du prelatai ir vienuolika ku
nigų, kurie dalyvavo atlaiduose. 
Atlaidai puikiausiai užsibaigė. 
Gr. Rapids žmonės gali džiaug
tis savo klebonu.

SĄJUNGIETĖS LINKSMOS 
SUGRĮŽO

Pereitą sekmadieni apie še
šios sąjungietės. dalyvavusios 
LRKMS Connecticut apskričio 
susivažiavime, kuris Įvyko N. 
Manc-hester. Conn.. pargrįžo 
linksmos namo ir parsivežė gra
žių Įspūdžių. Manchesterietės 
jas maloniai globojo, papuošda- 
mos visas atstoves gyvų gėlių 
ženkleliais ir pavaišino skania 
vakariene. Jos padarė ir gražių 
naudingų nutarimų. Iš trilypės 
gegužinės komisijos girdėta, 
kad apskričiui gražaus liko pel
no. Už tai sąjungietės pareiškė 
padėką New Havenietėms už 
uolų pasidarbavimą.

Nepamiršta ir mūsų Vilniaus. 
Lietuvos sostinės, ir paskirta iš 
apskričio iždo -S10.— dėl Vil
niaus nukentėjusių lietuvių.

Apskričio valdyba beveik vi
sa pasikeitė, išskyrus raštinin
kę. Pirmininke išrinkta mūsų 
kolonijos veiklioji jaunuolė Ju
lytė Janušonytė, pagelbininke 
panelė Onutė Norkūnaitė iš 
New Haven. iždininke ponia O. 
Astrauskienė iš N. Manchester. 
Conn.. raštininke ta pati panelė 
M. Jakubauskaitė.

Taigi visa valdyba susideda iš 
čia augusių ir ik jaunesnės kar
tos. Linkėtina laimingos dar
buotės. T. M.

Antradienio vakare, kleb. kun. 
Paulionis iškėlė chorui ir proce
sijos dalyviams tikrai puikią 
puotą. Stalai puikiai papuošti. 
Valgius atgabeno iš valgyklos ir 
jų tarnai padavinėjo. Buvo už
sakyta pilni pietūs. Vakarienėje 
dalyvavo misionierius kun. Jan
kus. kuris čia sakė pamokslus 
per atlaidus, komp. J. Žilevičius 
ir muz. A. Visminas.

Visi šių atlaidų gražia nuotai
ka liko patenkinti. J. J.

D
ABAR yra lengviau ir greičiau atidaryti
Old Gcld’s apviniojimo dvi eiles, negu pa
prasto vieną. Old Gold duoda jums ge

riausi tabaką kokį tik pinigai gali nupirkti, pa
čioj šviežumo, švelnumo aukštumoj, pakelis dvi
gubai apsaugotas nuo ' sugedimo’', kuris atsida
ro i žibterėjimą! Padvigubinkite savo rūkymo 
smagumus tikrai šviežiais cigaretais — tikrai 
patogiuose pakeliuose. Pabandykite "Zip-Top'' 
labiau sušvelnintų O. G's pakelį šiandien.

ORO BANGOMIS kas antradienį: "Melody and Madnegs ' 
su Robert Benchley ir Arti* Shaw orkestru. NBC Netvork

Dabartiniais laikais Detroite 
Šv. Petro parapijoj visas dar
bas sukasi apie bazarą. Baza- 
ras jau prasidėjo. Parapijos 
žmonės visi suteikė puikias do
vanas. kurias surinko parapijos 
jaunimas. Tarp tų darbščių jau
nųjų yra G. Bražinskas ir jo 

I moteris; A. Litvaitis ir moteris;
S.

"Spaudos tarnyba 
nė kiek nemažiau svarbi 
kaip indėnų atvertimas”.

šiaip svečiai Į jį atsilankys. Ti- 
kietai po S2.00. Tik šokiams — 
75c. Tikietus reikia Įsigyti iš 
anksto.

^Phane
Padaro

Greičiau
2 Žilėse

Vi-'Č’Piau-
i

I

—
Praeitą sekmadienį buvo pa

krikštytas sūnus Prano ir Onos 
Apolskų, tai jų pirmas sūnus po 
daugelio metų vedybos. Pas A- 
polskus buvo puikus balius. Bu
vo brolis iš Gr. Rapids: brolis iš ' S. Vasiliauskas ir moteris: 
Detroito ir daugumas šeimynos Zvaleskis ir moteris: A. Juozū- 
ir artimų. Linkime jiems lai- naitė; M. Žiemis; V. Zimnickas, 
męs. W. Malinski ir Prasukąs. Be to,

------------- prisideda ir draugijos. Už tat
Adomaičių šeimą aplankė reikia tikėtis, kad parapijos ba- 

garnys. Gimęs vaikelis tik tri- j žaras puikiai pavyks. Užprašo- 
jų svarų. Retai toks mažas kū- me visus Detroito lietuvius, 
dikėlis gyvena, bet jau keletas 
savaičių praėjo, kūdikėlis auga. 
Tegul užauga dėl tėvų džiaugs
mo didelis vyras.

! Fasaitienė. Rakauskienė ir vie- 
I na jauna panelė, kurios pavardė 
neteko sužinoti. Korespond.

Šią savaitę buvo išvykęs kle
bonas į Saginaw, į Šv. Jurgio 
parapiją į atlaidus. Atlaidai la
bai puikiai Įvyko. Nors Sagi- 
naw mažai lietuvių, bet vis savo 
parapija, vadovaujant kun. Ku-

kunigai netik iš čui, gražiai užsilaiko. Norėtų

Praeitą savaitę pas kun. Lip- 
kų atsilankė Į atlaidus beveik 
visi lietuviai 
Michigan, bet ir iš kitų valsty- kaimyninė parapija ją išnaikin-

■ ■ i.—. - ■ ti. bet lietuviai nepasiduoda.

Toliau sekė koncertinė prog
ramos dalis: Solo "Remember 
Me” padainavo p. Duginaitė; 

i duetą “Ilgu ilgu” padainavo p. 
Kaminskaitė ir Jakštaitė: Solo 

;“Ashes of Dreams” — p. Bar- 
: notas: vyrų ansamblis. “Karei- 
i vėliai”, “Dzėdukas” ir “Pasi- 
valgiau rūkštaus pieno”; solo 

i“švint aušrelė” ir “Pasigėriau”
— p. Mačiukaitis: duetą. “Wis- 
pering Hope” — p. Duginiūtė ir 
Radviliūtė; solo “Aš lietuvaitė”
— p. Radvilaitė: 
Lietuva 
raitė ir 
kanapę”, 
choras. Visa programa buvo 
graži. Taipgi reikia pasidžiaug
ti tomis geromis panelėmis, ku
rios gražiai pasipuošė lietuviš
kais kostiumais, tas scenai tik
rai buvo papuošimas. Visiems 
akompanavo A. Stanišauskas; 
koncerte buvo ir kun. V. Ražai
tis. Žmonių buvo daug, kupina 
parapijos svetainė, suaugusiųjų 
ir jaunimo. Visi skirstėsi, ge
riausiu nusiteikimu. Parengime 
daug darbavosi, p. Brilevičius. 
p. Mačiukaitis, p. Jakštis. p. 
Sfc.nkaitytė ir p. Anušauskiūtė. 
Pagelbėjo jaunimui darbuotis 
svetainėje, p. Mikuckis, p. Moc
kevičius. Lučinskaitė, p. Mocke
vičienė, ir kiti. Taip pas choras

NEWARK,N.JTarpe Lietuvių veikimo šios 
kolonijos yra suorganizuotas 

i "Lietuvių Respublikonų Klu
bas”, kuris šiuo tarpu rankoves 
pasiraitojęs smarkiai darbuo
jasi. Du lietuviai yra įtraukti 
į Republikonų sąrašą, tai Jonas 
W. Stokes. mėsos pardavėjas, 
kuris yra nominuotas į City 
Sherif ir William Kolback į Al- 
dermonus, nes pastarasis jau 
yra aldermonas. Jiedu abudu y- 
ra gabūs ir žymūs veikėjai lie
tuvių judėjime, taigi lietuviams 
vertėtų juos paremti ir aš ti
kiuosi. kad didžiuma lietuvių 
balsuotojų juos parems. Jiedu 
yra lietuvių Vaizbos Buto na
riai. Jiedu taip pat priklauso ir 
prie kitų organizacijų: klubų, 
draugijų, lietuvių legijonierių ir 
t. t. Linkime jiems geriausio pa- j 
sisekimo.

Vargonininkas Nakrašas da
bar yra vargonininku Clevelan- 
do katedroje. Vargonininkas 
Nakrašas yra gabus muzikan- 

■ tas. Tarnavo Šv. Jurgio parapi
joj Clevelande ir Šv. Jurgio De
troite. Nors tarp lietuvių ne
kaip sekėsi, bet. rodos, ten gaus 
progos parodyti savo talentą, 

j Linkime pasisekimo ir norėtu
me. kad jis pakeltų lietuvių var- 

|dą.

Šv. Jurgio parapijoj Moterų 
Sąjungos 35 kuopa pereitą sek
madienį surengė vakarą, kuris 
neblogai pavyko. Vakarą pradė
jo klebonas kun. K. Paulionis, 
pasakydamas kalbą. Po to kuo
pos pirmininkė paaiškino są-

i
Kadangi daugelis parapijonų 

vaikų gyvena So. Brooklyne ir 
nėra galimybės atsilankyti į Se
sučių vadamą mokyklą, tai nori
ma atidaryti ten pat vietoje lie
tuvių kalbos ir kitų dalykų mo- jungos tikslą ir ragino moteris 
kyklėlę. Tuo reikalu turi susi- ir mergaites prie sąjungos pri- 
rūpinti vaikų tėvai, nes progos 
geresnės jau nereikia. Tuo rei
kalu tuoj turi sužinoti su pačio
mis Sesutėmis ar parapijos ku
nigais. kad ši mokyklėlė būtų 
ten Įsteigta. Žinoma, jeigu rasis sakė O. Jankauskaitė, sudaina- 
užtektinas lankytojų skaičius, i vo choras, kuriam vadovavo 

_________ ! v arg. Brundza. Vakare dalyvavo 
VISI Į BANKIETĄ ir kun. V. Masiulis, didelis jau-

Kaip jau visiems yra žinoma, nimo draugas. Programą išpil- 
kad lapkričio 26 d. Įvyksta ju- dė visi labai gražiai, 
biliejinis 25 m. parapijos ban-. 
kietas, nuo bažnyčios pastaty
mo. Bankietas įvyksta Kolum- 

vrs i bos Vyčių patalpose. 1 Pros- 
pect Park. West Brooklyne. Ti
kimasi, kad visi parapijonys ir

TURĖTŲ PASINAUDOTI

sirašyti. Pagaliau prasidėjo 
programa, kurią išpildė vaiku
čiai ir mergaitės, vadovaujant 
Seselėms Pranciškietėms. Po 
vaidinimo ir monologo, kurį pa-

I 
I 
I

i

ta-j Visiems atsilankiusiems 
riame širdingą ačiū.

M. S-GOS 35 KUOPA

WATEI>BURY, CONN

duetą — “O 
numylėta” — p. Eino- 
Šumskaitė; "Pasėjau 
ir "Šią naktelę” 

programa

Lietuvių Vaizbos Buto Radio 
programa, kuri yra vykdoma 
jau antras metas be pertraukos, 
rudens ir žiemos laiku bus pa
keista, iš ketvirtadienio vakarų 
į sekmadienį. Vedėjai spalių 29 
d., sekmadienį, išpildys L. V. 
Buto Radio programą nuo 1:30 
iki 2:00 ir tuo laiku bus kiek
vieną sekmadienį per visą žie- dėkingas, p. F. Romui už pas- 
mą iš stoties WATR. 1 kolą gražios uždangos scenoj

Vaizbos Buto Korespondentas.' laike vaidinimo. Lauksim dau
giau tokių parengimų.

i Dabar visi tik 
parapijos metinio 
prasidės lapkričio 
iki lapkr. 18 d.

Praeitą šeštadienį tapo palai
dota, a. a. Masaitienė. sena pa
rapijietė. Laidotuvėse buvo 
daug žmonių, pasiliko nuliūdi
me visa šeimyna ir vyras. J. 
Masaitis. kuris yra parapijos 
trostisas per i 
Laidotuvėse patarnavo p. Dau
gėla.

BRIDGEPORT, CONN.
Pirmas rudeninis šv. Jurgio 

choro konecrtas ir

minskaitė, p. Jakštai te, p. 
p. Buzevičiūtė, p.

Sekmadienį, spalių 22 d. New 
York’o ir New Jersey Lietuvos 
Vyčių apskritys turėjo mėnesi
ni susirinkimą Aušros Vartų 
parapijos salėje. New York'e.

Susirinkimą atidarė apskri
čio vice - pirmininkas V. Kru
šas. Susirinkimas pradėtas mal
da, kurią atkalbėjo kun. A. J. 
Paulekas. C.SS.R. ir pasakė ke
letą žodžių. Vietinės kuopos vi
ce - pirmininkas V. Borus susi
rinkusius delegatus ir svečius 
nuoširdžiai pasveikino.

Susirinkimą vedė 23 kuopos. 
Philadelphia. Pa., atstovai. 12 
kuopai buvo Įteiktas medalis 
dėl didžiausio pasidarbavimo 
naujų narių vajaus metu. Ka
zys Vaškas komiteto vardu pa
darė pranešimą apie finansinį 
stovį, kuris buvo priimtas. Al. 
Dobar. šokių komiteto pirminin- 

1 kas pranešė, kad apskričio šo
kiai įvyks Elizabeth lapkričio 

111 d. Pelnas bus skiriamas Cen
trui. Pasiruošimas eina pirmyn.

Juozas Bulevičius iš 41 kuo
pos buvo išrinktas užimti V. 
Kružo vietą apskričio komitete. 
Jis taip pat ragino delegatus 
prisirašyti prie mėnesinio kny
gų skaitymo klubo.

Buvo taip pat pranešta, kad 
apskričio bowling lyga žaidžia

BROOKLYN, N. Y.

VIEŠAS KVIETIMAS
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- 

' įrašytos už gyvus ir mirusius 
LDS narius įvyks 19 d. lapkri- 

' čio, 10 vai. Švč. Trejybės par. 
; bažnyčioj, Hartford, Conn. Tad 
i kviečiame visas LDS Conn. ap- 
' skričio kuopas skaitlingai iš
rinkti atstovus į šį suvažiavi
mą. pagaminti naudingų įneši- 

i 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. 

B. Mičiūnienė, Rast.

rengiasi prie 
bazaro, kuris smarkiu tempu ir taurė laimėto- 
9 d. ir tęsis jams įteikta apskričio.

Kunigas M. Kemežis iš Jersey 
City pasakė trumpą kalbą, pa
ragindamas Vyčius labiau do
mėtis lietuvių kalba ir literatū
ra.

Lietuvos Vyčių New York ir 
New Jersey apskritys išreiškia 

ilgus metus, savo džiaugsmą, kad kun. Ke- 
mėžis tapo paskirtas Lietuvos 
Vyčių organizacijos dvasios va
du. Susirinkimas uždaromas, 
sukalbėjus kun. Kemėžiui mal
dą, ir po to 12 kuopa svečius ir 
delegatus nuoširdžiai palinksmi
no. Daug delegatų pasiliko 12 
kuopos Halloween šokiuose, ku
rie įvyko vakare. Visi buvo lin
ksmi ir patenkinti.

Sekantis apskričio susirinki
mas įvyks Newark’e. K.V.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

O.

pk-ų Metodą, 
tams.

Parapijos bazaras jau baigėsi. 
Paskutinis vakaras Įvyko spa
lių 21 d. Paskutinį ir visus pra
ėjusius vakarus žmonių dalyva
vo labai gausiai. Nežinia, kodėl 
paskutinį vakarą 103 klubas bu
vo surengęs “dešrų” vakarą-ba- 
lių. Tiesa parapijai jis mažai
pakenkė, gal daugiau sau, bet’ 
vis dėlto tas klubas matyti nori; 
trukdyti, nes pereitais metais' 
jis tą pat padarė. Aš manau'
greičiausia todėl, kad minėtame parapijos 
klube yra dauguma laisvama- vaidinimas įvyko spalių 22 d., 
nių. Būtų gera, kad klubas su-1 parapijos salėj. Pirmiausiai 
siprastų tai daugiau nedaryti, j choras, vad. A. Stanišauskui su
neš jis pats sau pakenkia. dainavo “Jaunimo giesmė” ir

------------- i “Žalioj girelėj”. Po to prasidė-
Spalių 15 d. Karinauskų na- jo vaidinimas “Germanija”, kū

muose Įvyko parengimas Ma- rioje vaidino šie asmens: p. Ka- 
rianapolio Kolegijos naudai.
Visas valgis buvo suaukotas. Šumskiūtė, 
Įdomi ir kalakuto kelionė, gal Anašauskaitė. p. V. Mockevičius 
net to pačio. Ponia Markevičie- Radvilaitė, p. Norkevičiūtė, p.' 
nė buvo aukojusi kalakutą Ma- Anašauskaitė. p. V. Mockevi-
rianapolio Kolegijos piknikan, čius ir A. Mockevičius. Visi Onutė Vensevičaitė (p. Brun- 
liepos 4 d. ŠĮ kalakutą laimėjo jauni vaidintojai, bet gražiai dzienės sesutė) labai smarkiai 
kun. Kripas, kurį jis dabar pa- suvaidino ir gražiai kalbėjo lie- serga jau 7ta savaitė. 8 kartus 
aukojo minėtam parengimui, tuviškai, už tai juos nuoširdžiai buvo teikiamas svetimas krau- 
Kitus valgius pridėjo p. Marke- sveikiname už gražų savo pasi- jas. Ji randasi kritiškame padė- 
vičienė. Stankevičienė ir p. Ka- šventimą ir atlikimą savo uždą- jime. Linkėtina greito pagiji- 
rinauskienė. Be to darbavosi vinio. ; mo.

i

rinauskienė. Be to darbavosi vinio.

Mes turim puikų Me
to tą nuo Reumaitizmo, 
kur| noriai pnshi-dme 
kuinam Šio laikraSi’io 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose. jei "u jie sus- 
tlnsrę. arba laba! jau
slus. JeiffU turit k“n- 
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jumsum- 
pi išbandyti paprastą, 
kuris pageliojo * im-

Mes noriai pasiųsim jums PTT.NĄ 
PakelĮ. 7 dienoms DYKAI TšBAN- 
DYYMUl, ir jeigu norėsite naudoti 
miugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ki.šttiB. Mes kviečiame jus naudoti tą 
raistą 7 dienas, DYKAI, mflsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau |
ROSSE PItODtTCTS CO. Dept. X 9 

271J8 W. FarweU Avė. Chicago, 111.


