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Valstybių federalės val
džios agentai areštavo 
Earl Browderį, Amerikos 
komunistų partijos sekre
torių - diktatorių už klas- 
tuotų pasų vartojimą. Earl 
Browder tapo įkalintas ir 
jam teismas buvo nustatęs 
$10,000 kauciją. Vėliau, 
kauciją sumažino iki 
$7,500. Browderis kaltina
mas apgaudinėjime fede
ralės valdžios išgaunant 
netikrus, kitų vardais pa
sus.

Jung. Valstybių valdžios 
teisingumo departmentas 
įrodo, kad Earl Browderis 
naudojęs klastuotą pasą 
1921 m. ir 1927 m. 1921 m. 
jis buvo išgavęs pasą var
du Nicholas Dozenberg, o 
1927 m. vardu George Mo- 
rris. 1934 m. Browderis į- 
teikęs valdžiai aplikaciją 
išgavimui paso jau savo 
tikruoju vardu, ir jis užsi
ginęs, kad kada nors pir
miau turėjo išsiėmęs pasą. 
Naująjį pasą vartojęs du 
kartu, būtent, 1934 m. ir 
1937 m.

Amerikoje jeigu žmogus 
nėra nubaustas teismo už 
nusikaltimą, nežiūr i n t, 
kad jis ir yra įkalintas ir 
kaltinamas, tai jis skaitosi 
dar nekaltas. Earl Brovvde- 
ris federalio grand jury 
jau įkaitintas, kaipo lau
žytojas pasų įstatymų, ku
rie numato bausmę iki 5 
metų kalėjimo ir $2,000 pi
niginės bausmės. Kadangi 
Browderis kalti namas 
dviem nusikaltimais: už 
padavimą melagingos ap
likacijos išgauti pasą ir už 
vartojimą klastingų pasų, 
tai jam gręsia dviguba 
bausmė.

Federalė valdžia jau se
niai susekė pasų klastavi- 
mą Jung. Valstybėse. Earl 
Browder. komunistų par-| 
tijos diktatorius, kada jis 
buvo pašauktas Dies komi
sijos. kuri tyrinėja anti
valstybinę organizac i j ų 
veiklą, pats prisipažino 
vartojęs klastuotus pasus, 
kada jis vyko į sovietų Ru
siją. Taigi Browder pats 
save išdavė.

Bet komunistai jau šau
kia, kad Browder kanki
nys, kad “tai pradžia nai
kinimo civilinių laisvių A- 
merikos 
pradžia laužymo 
Biliaus (Bill of Rights. 
Red.). Vadinasi, komunis
tai melais nori suklaidinti 
visuomenę. Tai jau ne pir
mą kartą lietuvių komu
nistų spauda komunistus, 
įstatymų laužytojus vadi
na kankiniais.

Teisių Bilius (Bill of
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KARDINOLAS O’CONNELL 
RAGINA SKAITYTI ENCI

KLIKĄ
Boston. Mass. lapkričio 

2, — Arkidiecezijos Gany
tojas, J. E. Kardinolas O’- 
Connell ragina visus žmo
nės skaityti Popiežiaus Pi
jaus XII encikliką ir mels
tis už pasaulio taiką. Jis 
sakė: “Visi žmonės, katali
kai, protestantai ir žydai 
privalo melstis už pasaulio 
taiką. Popiežiaus Pijaus 
XII raštas nurodo baisią 
Europos padėtį ir karo 
priežastis. Visi žmonės, y- 
oač tie, kuriems yra uždė
ta pareiga kitus valdyti, 
privalo tą Popiežiaus raštą 
atsidėję perskaityti. Po
piežius savo rašte nurodo, 
kad klaidingas pasaulio 
mokslas privedė tautas 
prie baisaus karo. Tautų

i

vadai ir visi žmonės turi 
sugrįžti prie Kristaus, be 
Kurio pasauly niekada ne
bus pastovios taikos”. Ku
nigams Jo Eminencija 
Kardinolas patarė per pa
mokslus aiškinti žmonėms 
Popiežiaus taikos encikli
ką.

Italija Sudaro Sutartį Su 
Graikija

Londonas, lapkričio 2, — 
Iš diplomatinių sluoksnių 
sužinota, kad Italija suda
ro nepuolimo sutartį su 
Graikija. Toki sutartis ap
saugosią Balkanų valsty
bes nuo Hitlerio - Stalino) 
užgrobimų.

Italijos Valdžioje PasikeitimaiI

Roma, lapkričio 2, — Ita
lijos vyriausybėje pedary- 

■ ta žymūs pakeitimai. Mus- 
| solini pašalino fašistų par- 
Į tijos sekretorių, pakeitė 
, armi jos vadą ir pašalino iš į 
valdžios visus, kurie šio-! 
kiu — ar tokiu būdu prita- ■ 
rė Hitleriui. Mussolini ži-! 
no, kad Hitleriui tas nepa
tinka. Toki pakeitimai val
džioje yra smūgis Romos- 
Berlyno ašiai. Čia galima 
sakyti, ir tikrai, kad Popie
žiaus Pijaus XII enciklika 

; “Summi Pontificatus”, ku
rioje jis pasmerkė nacių 
rėžimą, pastūmėjo Musso
lini atsiskirti nuo Hitlerio. 
Toki pakeitimai Italijos 
valdžioje rodo, kad ta šalis

neprisidės Drie Hitlerio- 
Stalino vedamojo karo, 
bet laikysis neutraliai.

Sovietų Valdžia Nori Pirkti 
Gumos Amerikoje

f

i

Washington, lapkričio 2, 
Sovietų Rusijos vyriausy
bė nori Amerikoje pirkti 
10,000 tonų gumos, ir tai 
sakoma dėl Vokietijos, 
kadangi Rusija tos me-

i džiagos turi užtektinai. Di
plomatiniuose sluoskniuo- 
se sakoma, kad Rusija, 
nors sakosi esą neutrali, 
bet įvairiais būdais mėgi
na teikti militarinei Vokie
tijai karinę pagalbą.

Rusijos Reikalavimai Nepriimtini 
Suomijai

žmonėms. Tai 
Teisių

Helsinki, lapkričio 2, — vyno stotį Suomijos kran- 
j Suomijos vyriausybė pa- tuose. Suomijai lieka pri- 
reiškė. kad Rusijos reika- imti Rusijos reikalavimus 

( lavimai jiems nepriimtini,' ar eiti į kovą prieš bolševi- 
tačiau dar siunčia atsto- kus. Hitleris pareiškė, kad 
vus į Maskvą galutiniam1 niekas neturėtų kištis į 
pasitarimui. Stalinas gi Suomijos - Rusijos ginčus, 
sako, kad Rusijai reikalin- nes tai esą jų vienų daly- 
ga turėti savo apsaugai lai- kas. Yra didelė abejonė ar 

Rusija eitų į karą ir prieš 
i mažą Suomiją ? Stalinas 
žino Rusijos žmonių nepa
sitenkinimą. Išvargę ir iš
badėję žmonės tik laukia 
progos nusikratyti komu
nistų valdžios skriaudėjus. 
Karas būtų jiems ta pro
ga.

VAŽIUOKITE
LIETUVON
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Rights) neduoda teisių A- 
merikos žmonėms laužyti 
įstatymus. Pasų įstatymai 
yra taikomi visiems, tai 
kodėl turi būti išimtis ko
munistams?

Earl Browder turi teisę 
teisme įrodyti savo nekal
tumą. Beabejo komunistų 
partija visomis galimybė
mis Browderiui gelbės iš 
tos nelaimės išsisukti. Bet 
teisingumas reikalauja, 
kad išimtys nebūtų daro
mos nė komunistams. So- 

i vietų Rusijoje už pasų 
i klastavimą sušaudytų, bet 
čia Browderio, jeigu teis
mas ir rastų kaltu, nesu
šaudys.

Komunistai dedasi įsta- 
įtymų gerbėjai, o kada re
miantis įstatymais komu
nistas kaltinamas, tai jie 
šaukia, kad tai civilinių 
laisvių naikinimas.

2eligowski Esąs Gyvas

Sovietų Rusijai užėmus 
Lenkiją, užsienio spaudo
je buvo žinių, kad gen. Že- 
ligowski, kuris 1920 m. su 
savo armija užgrobė Vil
nių, žuvęs kovoje su raudo
nąja armija. Taipgi buvo 
žinių, kad Pryster, buvęs 
Lenkijos premieras, nusi
žudęs.

Dabar lenkų spauda skel
bia, kad Zeligowski ir Pry
ster tebėra gyvi ir abu gy
vena Vilniuje.

I

Sovietai Pasiuntė 40 Tanky

ŽYDAI SU LENKAIS SUSIPEŠĖ

čio 2

Lietuvos Kariuomenė Riaušininkus 
Numalšino

Trakų pilies griuvėsiai, kuriuos kasmet gausiai 
lankė Vilniaus krašto lietuvių ekskursijos, dabar, pri
skirti prie Lietuvos, susilauks daug daugiau gausių 
ekskursijų iš visų Lietuvos kampų.

Vilniuje Sjikėlė Riaušes Išlaisvinti

(VĖLIAUSIOS ŽINIOS)

Kaunas, Lietuva, lapkri- 
Pranešama, kad a- 

pie 40 sovietų tankų iš Vi
leikos atrėpliojo į Vilnių 
spalių 31 d. naktį. Priežas
tis jų atrėpliojimo nežino
ma. Gyventojai įvairiai 
spėlioja. Dvi valandos 
prieš sovietų tankų įvažia
vimą, Lietuvos kariuome
nė pasirodė Vilniaus gatvė
je ir numalšino susipešu-j 
sius žydus ir lenkus de-j 
monstrantus.

Sakoma, kad Lietuvai 
perėmus valdžią iš sovietų 
Vilniuje, žydai pakėlė duo
nos kainas daugiau kaip 
dvigubai. Gyventojai su
kėlė nepasitenkinimą. Kar
štesnieji, ypač nelietuviš
kas elementas tuojau puo
lė žydų krautuves ir namus 
daužyti. Daugiau kaip 50 
žydų sužeista. Riaušės vy
ko, kaip paduoda New 
York Times koresponden
tas. nuo 9 vai. rytą iki 4 vai.

- po pietų. 4 vai. po pietų
• Lietuvos kariuomenė riau

šes numalšino ir atstatė 
mieste tvarką. ) ,

U. P. praneša tas pačias 
žinias šiaip: Netvarka ki
lo. kada krautuvininkai 

kad sovietų Rusija stai5a <jakėiė dau?lau kaiP 
povandeni- dvigubai duonos kainas.

menės įėjimo į Vilnių ir 
perėmimo valdžios savo 
kontrolėn.

Viena grupė demonstra- 
torių, nešdami raudoną 
vėliavą dainavo internacio- 

• nalą. Kada ji nuėjo į mies
to rotužę. tai susikirtę su 
lenkais nacionalistais de
mokratais. Kilę riaušės. 
Lenkai nacionalistai - de
mokratai puolę žydus. 
Riaušės tęsėsi iki 4 vai.. 
kada Lietuvos kariuomenė 
atėjus atstatė tvarką.

Per naktį ir lapkričio 1 d. 
demonstrantoriai puolę žy
dų namus ir krautuves Vil
niuje. Lentvarave ir Vilei
koje.

Lietuvos kariuomenė yra 
nžtektinai pajėginga su
valdyti triukšmadarius, 
tai kam buvo reikalingi tie 
sovietų tankai?

Kaip žinome, iš tos dalies

kad sovietų Rusijoj gyve
nimas yra kur kas geres
nis, negu bile kurioje kito
je valstybėje pasaulyje. O, 
dabar, žydai bėga į Vil
niaus kraštą. į Lietuvos te
ritoriją. Lietuvai nespėjus 
susitvarkyti Vilniuje ir jau 
sukilimas? Sukilimas dėl 
kainų pakėlimo? Kas gi tas 
kainas pakėlė? Žydai, ir jie 
nukentėjo. Bet kas gi tie 
demonstrantai, kurie iškė- 

jlę raudoną vėliavą, daina
vo “internacionalą”? Grei
čiausia, komunistai arba, 
kaip Stalinas yra tvirtinęs, 
“trockistai”.

jasi,
jam pristatys

Kaunas. Lietuva, lapkr. 2 nių laivų ir karinių lėktų- tuoJ_ po Lietuvos kariuo-
— Lietuvos valdžios virši
ninkai kaltina dėl riaušių 
Vilniuje kalinius. kurių 
2,000 buvo išleisti iš kalė
jimų į laisvę. Riaušės kilo, 
kada žmonės prie kepyklų 
sužinojo, kad duonos kai
nos pakeltos trigubai. Lie
tuvos policija riaušinin
kus numalšino be sovietų 
Rusijos militarių būrių, 
kurie tebestovi Vilniuje.

Spėjame, kad tuos kali
nius iš kalėjimų išleido, 
kada lenkai paliko miestą 
be jokios valdžios, ir kada 
steigėsi vietiniai sovietai. Į

vų užtektinai tęsti karą. 
Jis sako, jei Amerika par- 

jduos Anglijai ir Prancūzi
jai. Vokietija neturės var
go viso ko gauti iš Rust jos. 
Nacių vyriausybė sako, 
kad militariniai pasit .ri
mai nuolatiniai
Rusijos valdžia. Milijonai 
tonų grūdų bus greitu :ai- 
ku atvežta iš Rusijos i Vo 
kietiją; toliau Rusija pris
tatys Vokietijai visokiu Ai
tų reikalingų daiktų. Sta
linas atims nuo žmonių 
duoną ir siųs vokiečiams.

eina su

Jung. Valstybės Gal Nu* 
trauks Diplomatinius Ryšius 

Su Rusija

VVashington. D. C., lapkr.
2 — Dėl Molotovo kalbos 
Jung. Valstybių vyriausy
bė baisiai pasipiktino. Jau 
ir taip santykiai buvo į- 
tempti dėl laivo “City of 
Flint”, bet juos pablogino 
Molotovas savo kritika. 
Atstovas McCormack, kal
bėdamas Kongrese reika
lavo, kad prez. Rooseveltas 
atšauktų atstovą iš Mas
kvos. Bet valstybės depart- 
mentas kol kas atstovo at
šaukimo klausimo nesvar
sto.

Anglija Nustato Maisto 
Porciją

Londonas, lapkričio 2, — 
Anglijos vyriausybė pra
nešė savo gyventojams, 
kad nuo gruodžio 1 dienos 
žmonės nebegalės pirktis Lenkijos, kurią užėmė so- 
maisto kiek ir ko norės, bet vietų Rusija, atbėgo į Vil- 
tik kiek bus valdžios leista, nių apie 120.000 žydų. 
Reiškia Anglijoje jau jau
čiama karo pasekmės.

Rusija "Pakvietė" Švediją 
Į Maskvą

i
Ko! 

jie ten bėgo? Komunistai! 
sako, kad sovietų Rusijos 
komisarai, užėmę Lenkiją, 
atvežė užtektinai maisto.

Anglų spaudos korespon
dentas, rašydamas apie 
Lietuvos ir sovietų Rusijos 
sutartį, tarp kitko sako, 
kad vienas Lietuvos dele
gacijos narys užklausęs 
paties Stalino, ar sovietų 
Rusijos vyriausybė nesi- 
kiš ir netrukdys Lietuvai 
palaikyti tvarką savo šaly
je, jeigu komunistai kels 
riaušes? Stalinas atsakęs: 
“Lietuva su triukšmada
riais ir riaušininkais gali 
daryti ką nori. Komunistai 
riaušių nekelia, jas kelia 
tik “trockininkai”.

Ir štai, spalių 11 d., š. m., 
kada Lietuva džiaugėsi 
Vilniaus atgavimu, tai ko
munistai. susirinkę prie 
Kauno kalėjimo pradėjo 
triukšmauti ir reikalauti, 
kad valdžia išleistų iš kalė
jimo politinius kalinius. 
Triukšmas baigėsi tuo, 
kad du policininkai buvo 
sužeisti ir 26 triukšmada
riai — “trockininkai” buvo 
areštuoti.

p. Otto D. Tolišius, The 
New York Times kores
pondentas, rašo, kad Stali
nas komunistų klausimu 

■dar štai ką pareiškęs: “Ką 
jūs darysite su savais ko
munistais, tai jūsų pačių 
reikalas. Jie vistiek yra 
trockininkai. Jeigu jūs tu
rite, sušaudykite juos, ir 
jeigu jūs negalite jų suvai

kyti, tai aš jums 
siu”.

Taigi sovietų 
tankų atvykimas 
gal ir buvo 
malšinti
Bet žiniose nesakoma, kad 
Lietuva negalėjo suvaldvti 
riaušininkų. Ne, Lietuvos 
kariuomenė riaušininkus 
numalšino ir atstatė tvar-

Be to, komunistai tvirtina, ką.

pagelbė-

Rusijos 
į Vilnių 

pagelbėti “nu- 
trockininkus”.

Londonas, lapkričio 2, — 
Laikraštis “Daily Sketch”( 
praneša, kad sovietų Rusi-: 
jos vyriausybė “pakvietė”} 

Hitleris Didžiuojasi Stalino i» « « 

rdgdlDd sudarymui prekybines ir
----------- • politines sutartis. Daugiau 

Berlynas, lapkričio 2, — SSSR — meškos užgrobi- ------ ---- - -----Berlynas, lapkričio 2, — SSSR 
Vokietijos Hitleris didžiuo-; mų.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, lapkričio 4 d., 2 vai. po pietų įvyks Dar

bininkų Radio programa. Programoje dalyvaus p. Lon
ginas Buinis, Sr. (smuikininkas) ir p. Pranas Kirslvs 
(armonistas) iš Cambridge, Mass. Kitą dalį programos 
išpildysimc lietuviškomis įrekorduotomis dainelėmis 
ir muzika.

Prašome pasukti savo rodyklę ant 1120 kilocycles 
ir klausytis gražios lietuviškos programos iš VVCOP 
stoties, Boston, Mass.



Penktadienis. Lapkričio 3. 1939 DARBININKAB 2

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sovietai Prijungė Vakarinę

Maskva. Rusija, lapkr. 2,' 
— Vakar vakare vyriausia
sis sovietas (parlamen
tas ) vienbalsiai prijungė 
vakarinę Ukrainą. Baltgu- 
diją. kurios buvo Lenkijos 
dalimi, prie sovietų Rusi
jos. Bet vyriausias sovie
tas kažin kodėl nutyli apie 
Lietuvos žemes, kurių so
vietai dar negrąžino po 
pasirašymo tarpusavio su
tarties su Lietuva. Sovietų 
Rusija pasiliko sau lietu- 
viškiausius valsčius, kaip 
tai: Marcinkonių. Lydos. 
Švenčionių ir kitus. Tose 
Lietuvos žemėse dar liko a- 
pie 120.000 lietuvių. Būrų 
neteisinga tas žemes pris
kirti prie sovietų Rusijos.

Vyriausiojo sovieto po- 
sėdyj dalyvavo apie 1.000 
atstovų.

Svarbiausias to posėdžio 
punktas, tai premiero ir 
užsienių komisaro Viačes
lavo Molotovo kalba. Jis 
kalbėjo apie viską, bet jo 
kalboje buvo daug priešta
ravimų.

Molotovas nepalenkė nė 
Lietuvos. Jis pasauliui pa
sigyrė. kad “dar nebuvo 
pasaulinėje istorijoje tokio 
atsitikimo, kad didelė vals
tybė laisvu noru perleistų 
roki stambų miestą kokiai, i 
mažai šaliai". Tuo premie- i 
ras Molotovas įrodinėjo, ■ 
kad sovietai laikosi sutar-i 
čių. Jis sako:

“Mes griežtai, sąžiniškai 
vykdome savo sutartis, ir 
mes pareiškiame, jog visos 
kalbos, būk mes norime 
susovietinti Baltijos kraš
tus yra tik provokacijos, 
kurias daro bendrai tų 
kraštų ir sovietų priešai".

Kaip žinome, sovietų Ru
sija liepos 12, 1920 m. pri
pažino Lietuvos rubežius 
su sostine Vilniumi ir Vil
niaus kraštu. Vilniaus kra
štą atplėšė nuo Lietuvos: 
lenkai smurtininkai spalių 
9. 1920 m. iš viso virš 16. 
000 kvadratinių kilom'-irų. i 
Taigi sovietai, kurie "g- ie- 
žtai. sąžiniškai vykdo savo 
sutartis", turėtų grąžinti] 
Lietuvai dar du trečdaliu 
to krašto arba nors lietu
viais apgyventus plotus.

Molotovas kalbėjo ir apie

[Vilniaus pervedimą Lietu
vai. Jis pereiškė, kad so- 

' vietai “sutiko perleisti Vil
niaus miestą ne todėl, kad 
jame būtų dauguma lietu
vių gyventojų... Bet sovie
tų vyriausybė atsižvelgė i 
faktą, jog Vilniaus mies
tas. kuri Lenkija smurtu 
atplėšė nuo Lietuvos, turė
tų priklausyti Lietuvai 
kaipo miestas, kuris, iš 
vienos pusės, rišasi su Lie
tuvos praeitimi, o iš kitos 
pusės, rišasi su tautinėmis 
lietuvių tautos aspiracijo
mis”.

Taigi po tokios sovietų 
premiero kalbos. Lietuvos 
vyriausybė gali drąsiai rei
kalauti grąžinti Vilniaus 
kraštą, kurį lenkai smurtu 
atplėšė nuo Lietuvos, nes 
sovietai sutartimi tą kraš
tą buvo pripažinę Lietuvai.

Toliau Molotovas pabrė
žė. kad Sovietai nori tik 
taikos su visais kaimynais. 
Tik dėl to ir sudarytos tar
pusavio sutartys su Estija, 
Latvija ir Lietuva. Tos su
tartys esą laiduoja taiką 
toje Europos dalyje. Pa
smerkė prezidentą Roose- 
veltą. kad jis kišasi į Suo
mijos ir Rusijos reikalus, 
nes tuo jis laužąs neutralu
mą. Apkaltino Angliją, 
kaipo agresorę, kuri tik 
kalba apie demokratiją, 
bet laiko priespaudoje ko
lonijas su 480 milijonų gy
ventojų.

Molotovas pareiškia, kad 
Sovietai kariaujančių val
stybių atžvilgiu laikysis 
neutraliai.

Jung. Valstybių Paštas 
Nepriima Siuntinių Į 

Vokietiją
VVashington. D. C., lapkr. 

2 — Jung. Valstybių pašto 
viršininkas praneša vi
siems pašto skyriams, kad 
nebepriimtų pašto siunti
nių (parcel post) i Vokieti
ją. Dancigą ir Čekosiova-

i kiją dėl susidariusių sun
kumų siuntinius pristatyti.

Ispanijoj Gali Pritrūkti 
Maisto

Madridas. Ispanija.

Juozas kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd. 
BALTIMORE, Md. 

Telephone Plaza 3595 
Limosinai dėl visokių reikalų.

Vilnijos lietuvių ateities žiedai, gimę ir brendę varge, užsigrūdinę Lietuvai 
duos tvirtų ir brangių asmenybių.

SOVIETŲ KOMISARAS PAŠIE 
PE PREZIDENTĄ

ne dėl to, kad jie komunis
tai, bef dėl to, kad nesilai
kė įstatymų. Klastingu 
vardu išgauti pasportą nė
ra demokratinė teisė, bet 
nusikaltimas šalies įstaty
mams.

VilniusGrįžoLietuvosNuosavybėn

Darbininkų Streikas 
Neužsibaigia

lap
kričio 2 — Vidaus reikalų 
ministras pareiškė, kad a- 
teinančią žiemą gali pri
trūkti maisto. Todėl Ispa
nijos valdžia jau dabar im
portuoja maistą iš užsie
nių ir veda griežtą kampa
niją prieš visus pelnagro- 
bius. kurie šios krizės me
tu nori pasipelnyti.

SUTAUPYSI LAIKĄ IR PINIGŲ
Depozituodamas per Paštą

I ndėiiai-depozitai yra apdrausti Com- 
mcn-Aealth of Massachusctts įstatymais. 
Chapter 43. of the Acts of 1934 ir prie
dais.
Taupyk per Pasta Dabar. Labai Paran

ku. Viskas yra laikoma paslaptyje. 
Dėl piatesnių informacijų rašykite:

BOSTON "'Z”’? 

PENNY 
SAVINGS BANK

1365-1375 VVashington St.. Boston, Mass.
Taunvmn Rankas fiyvyhėc Apdraudė

Vilnius, Lietuva, lapkr. 2, 
— (CSM) Lietuviai įėjo į 
Vilnių, savo istorinę sosti
nę, kurią atgavo sutartimi 
su Sovietais.

Bet yra tai Vilnius, iš kur 
I sovietų kariuomenė per 6 
savaites vežė viską, kas tik1 

j buvo galima išvežti.
Tačiau, neapsivylė visi 

I tie, net ir lenkai, kurie lau- 
į kė pašalpos, kada Lietuvos 
; kariuomenė įėjo į Vilnių. 
I Pirmieji į Vilnių atvyko, 
tai korespondentai. Jie 
dviem valandom ankščiau 
įėjo į Vilnių, negu Lietuvos 
kariuomenė. Koresponden
tai rado dar pilną miestą 
sovietų kareivių, kurie iš
sikraustė tik vakare.

Lietuvos kariuomenei į- 
ėjus į miestą džiaugėsi ne 
tik lietuviai, bet ir lenkai, 
nes iš Lietuvos atvežta 
maisto, drabužių ir kitokių 
gyvenimui reikalingų reik
menų.

Korespondentai besikal
bėdami su kaikuriais mies
to gyventojais sužinojo, 
kad sovietų kariuomenė 
labai daug išvežė turto. 
Viena lenkė moteris pa
reiškusi: “Draugai paėmė 
viską, kas tik nebuvo pri
kalta. Jie sakė, kad lietu
viai mums atlygins už tai”. 
Sakoma, kad rusai ___
naktį po 8 vai. sistematiš- 
kai ištuštindavę krautu
ves. Drabužių krautuvėse 
likę parduoti tik kaklary
šiai ir nosinės, o visus ki
tus daiktus pasiėmę, o y- 
pač vilnonius marškinius, 
baltinius ir čeverykus. Jie 
taipgi išjungę visas maši- ^14 Putnam St. Tel. 2243 ? 
nas dirbtuvėse ir išvežė, į- f. Fitchburg, Mass. < 
imant ir Britų radio dalių ■ J

krautuvę ištuštino, kurios 
vedėju buvo žydas. Vedėją 
areštavę ir išvežę į Rusiją.

Areštuotus asmenis išve
žė į nežinomas Rusijos vie
tas. Tarp areštuotų buvęs 
vienas lietuvių mokyklos 
direktorius, kaikurie vieti
niai rusai ir žydų bundos 
Vilniuje komitetas. Pasta
ruosius areštavo kaipo 
trockistus.

Sakoma, kad Sovietai a- 
reštavę ypatingai tuos, ku
rie buvo “radikalai ir de
mokratai”, bet “kraštuti
nių dešiniųjų” nekliudę.

Iš privačių namų nieko 
neėmę, bet tik iš krautuvių 
ir viešųjų įstaigų.

Įdomiausia buvo tas, kad 
sovietų armijoj buvo labai 
daug merginų ar moterų. 
Jos nesudarė atskiro bata
liono, bet po dvi ar tris va
žiavo sunkvežimiuose su 
vyrais kareiviais. Tai to
kias žinias paduoda iš Vil
niaus užsienio korespon
dentai.

Gautomis žiniomis iš 
Londono, Lietuvos kroni
ka: sportas, šaulių sukak
ties šventė ir įvairios su
kaktuvės bei įvykiai rodo- 

i kas rai Londono ir kitų Angli
jos miestų kino teatruose.

Detroit, Mich. lapkričio 
2, — Chrysler korporaci
jos Dodge automobilių 
darbininkų streikas nesi
baigia. Darbdaviai nesuda
ro sutarties su darbinin
kais. Šio streiko faktai at
rodo esą šitie: rugsėjo 30 
d. pirmiau padaryta darbi
ninkų sutartis su darbda
viais užsibaigė, reikėjo ją 
atnaujinti. Spalių 6 d. 
darbdaviai atleido iš Dod
ge fabriko 104 darbinin
kus, sakoma, už tai,* kad 
jie tyčia pamažu dirbę. 
Darbininkai nubalsavę 
streikuoti. Vėliau, darbda
viai priėmė atgal 76 dar
bininkus, bet kitų nepriė
mė. Darbininkai sako, kad 
darbdaviai atsisako grą
žinti darbininkus prie dar
bų už jų unijos veikimą. 
Darbdaviai teigia, kad 
darbininkų unija nori į- 
vesti “elosed shop”, — bet 
darbininkai sako, kad jie 
tik reikalauja pasitarimais 
nuspręsti gamybos eigą. 
Apie 100,000 darbininkų y- 
ra be darbų. Šios šalies 
darbdaviai nenori bendrai 
tartis su darbininkais ga
mybos reikalais. Gi tai yra 
vienatinis kelias išvengti 
streikus ir nesutarimus. 
Jei darbdaviai pasitartų su 
darbininkais ir leistų jiems 
savo žodį tarti gamybos 
reikale, tie bereikalingi 
streikai būtų išvengti. Ta
da darbininkai jaustųsi, 
kad įvertinami ir dirbtų, 
kaip sau. Kaikurie darb
daviai jau tai seniai supra
to ir džiaugiasi pasekmė
mis.

Maskva, lapkričio 2, —Į 
Sovietų Rusijos ministras 
Molotovas, pašiepė prezi-’ 
dentą Rooseveltą už “mo
ralinę pagalbą” Suomijai, 
patarė Suomijos vyriausy
bei susitarti su Rusija ir 
pareiškė, kad sovietų Ru-; 
sija vis arčiau susijungia 
su Vokietija ir Japonija. 
Toliau jis pareiškė, kad A-l 
merikos kongrese nutari-: 
mas parduoti karo ginklus; 
kariaujančioms valsty
bėms, paaštrins ir prail-. 
gins Europos karą. Suomi-Į 
jos vyriausybė tuojau pa
reiškė, kad Rusams jie ne- 

I duosią teisės įsteigti laivy
no bazę savo teritorijoje. 
Molotovas pareiškė, kad 
prezidento Roosevelto įsi- 
maišimas į Rusų - Suomi
jos klausimą pastatė Ame
rikos neutralumą į pajuo
ką. Jis sako, Rusija negali, 
suprasti, kodėl Suomija 
negali sudaryti sutarties 
su sovietų valdžia, kaip jau 
sudarė kitos Pabalti jos' 
valstybės. Jis pasmerkė: 
Angliją ir Prancūziją už1 
karą prieš Vokietiją, nes, 
“jos tik nori savo kolonijas 
išsaugoti”. Jis sakė: “Nė
ra klausimo apie Lenkijos 
atstatymą ir tik yra nesą
monė tęsti karą dėl tos, 
priežasties. Rusijos ir Vo
kietijos santykiai vis daro
si tvirtesni ir draugiškesni. 
Turkija gailėsis prisidėjus 
prie Anglijos ir Prancūzi
jos.

Įdomus faktas yra tas, 
kad Amerikos vyriausybė 
pradėjo nagrinėti komu
nistų veikimą šioje šalyje, 
Rusijos vyriausybė pradė
jo pašiepti Jungtinės A- 
merikos valdžią. Kada lai
vas “City of Flint” buvo, 
nuvežtas į Murmanską, A-| 
merikos atstovas Rusijai 
nuėjęs į sovietų vyriausy
bę reikalavo tikrų žinių, 
bet jų negavo. Kitą dieną 
jam nebuvo leista matyti 
sovietų vyriausybę. Jei A- 
merikos komunistai neturi 
nieko bendro su Maskva, vo beveik priimąs su sąiy- | Kadangi visos karo žinios 
kodėl šiuo metu šaltai ir ga, kad Vokietija ištrauk-, yra aštriai cenzūruojamos, 
kritiškai Stalinas atsineša tų iš Lenkijos savo kariuo- 
į šios šalies vyriausybę? A- menę, kad neberekvizuotų 
merikos vyriausybė nevar
žo komunistams demokra
tinių teisių, bet tyrinėja 
jų nusikaltimus. Vyriausy
bės tikslas sužinoti, ar tie 
asmenys peržengė šalies į- 

| statymus ar ne. Jei bus at
rasti kaltais, bus nubausti,

Lenkai Atsisakė Sudaryti 
Valdžią Varšuvoje

Paryžius, lapkričio 2 — 
Vokietijos pastangos suda
ryti lenkų vyriausybę cen- 
tralinėje Lenkijoje nuėjo 
niekais. Naciai negalėjo 
surasti lenko, kuris sutik
tų sudaryti vyriausybę na
cių protektorate. Kaip ži
nome, Vokietijos naciai pa
liko centralinę Lenkiją ne
prijungtą prie Vokietijos, 
bet nacių kontrolėje. Na
ciai tos kontrolės nenori 
paleisti iš savo rankų, bet 

• dėl pasaulio akių nori su
daryti lenkų vyriausybę, 
kuri būtų paklusni na- 

, ciams, kad paskui naciai 
' galėtų pasakyti, kad Len
kija atstatyta, tai už ką 
dabar čia turime kariauti.

Vokietijos naciai kalbino 
tuos lenkus politikierius, 
kurie Pasaulinio karo me
tu gelbėjo vokiečiams už
imti Lenkiją. Hitlerio ats- 

t tovas su dviem pagelbinin- 
kais buvo nuvykę į Varšu
vą, ir pirmiausia pakalbi
no Stanislovą Studnickį, 
kad jis sutiktų į eiti į val
džią. Studnicki esą visada 
siūlęs turėti gerus santy
kius tarp Lenkijos ir Vo
kietijos. Tačiau, Studnicki 
atsisakė, pareikšdamas, 
kad jis norėjęs matyti Len
kijos ir Vokietijos koope- 

| raciją kovoje prieš komu
nizmą, o dabar negalįs pri
imti pasiūlymo nuo Stali
no draugo. Prof. Jan Kuc- 
naDzewski, buvęs Lenkijos 
pirmojo kabineto premieru kad vokiečių kareiviai bu- 
ir istorikas, taip pat atsi- vo įsiveržę į Prancūzijos 
sakė įeiti į valdžią. Trečias pusę, bet buvo atmušti. Iš 
kandidatas, tai buvo prof. i Berlyno pranešama, kad 
Stanislav Estreicher iš. nacių kareiviai perėjo ru- 
Krakuvos universiteto, bu-: bežių į Prancūzijos žemę.

I
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Prancūzai Atmušė 
Vokiečius

Paryžius, lapkričio 2, — 
Iš karo fronto pranešama,

FITCHBURG, MASS.

į TAGG
į BOVVLING ALLEY
^“For Your Health’s Sake” — Bowl 
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VVESTFIELD. MASS.

Philip O’Meara 8C Son
FUNERAL DIRECTOR
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Tel. 264-W-R VVestfield, Mass.
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HAMILTON & ATVVATER, Ine.
,-The Store with the new front”

J

>%**«***
120 Elm St., Tel. 115, VVestfield, Mass.

' --------

LAMBSON SERVICE

Fine Furniture and Funeral Director

VVestfield, Mass.

BOSTON —CAMBRIDGE

; BOSTON SHOE STORE $
F Parduodam tikrus Over Globė ir W. L. Douglas čeverykus
Z Vyrams ir Moterims 15 metų toj pačioj vietoj

* 705 Cambridge St. Kamp. VVarren St. Cambridge J

lenkų nuosavybių, kad at
lygintų lenkams už konfis
kuotą turtą, kad paleistų 
lenkus, karo nelaisvius. 
Bet naciai atsisakė priimti 
prof. Estreicherio sąlygas. 
Taip ir liko nesudaryta len
kų vyriausybė.

tai sunku yra surasti tiesą. 
Aišku tiek, kad vakarų 
fronte didelių mūšių tik 
dar laukiama. Prancūzai 
tikisi, kad naciai pradės 
smarkų puolimą. Keistas 
karas. Du mėnesiai praėjo, 
ir tarp Vokietijos ir Pran
cūzijos dar vis eina tik žo
džių karas.

!
Air Conditioning H o ūse Wiring Z

GORMAN &BRUCE
Sole ovvner Leo J. Gorman /

Electricians 5

144 F St. Tel. ŠOU 1139 South Boston
Motor Bells * General Contracting

J NORTON SQUARE GARAGE
r JOHN POWELL, Sav.
Z Batteries recharged. Used and New Cars for Sale

| 413 Windsor St. Cambridge
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Tautiečiai, Į Pagalbą Vilniaus Kraštui!

PRENUMERATOS KAINA:
$4.0'. 
$2.0( 
$5.W

Apie Vilniaus atgavimą duonos, be tinkamų žie- 
Lietuva mos metui drabužių. Tūk- 

tautos stančiai išbadėjusių, išvar- 
trispalvė plevėsuoja seno- gūsių skaudaus likimo nu- 
je, istoriškoje Gedimino kamuotų tiesia į mus savo 
pilyje! j rankas, šaukdami pagal-

Kaip nebėr abejonių, kad 
Vilniaus Krašto dalis at
vaduota, nors ir labai sun-

abejonių nebėr — 
jį perėmė ir mūsų

AMERIKOS ŽYDAI RŪPINASI SAVIŠ
KIAIS VILNIUJE, - NEPAMIRŠKIME IR 

MES SAVŲJŲ

ir bėgliams iš Balt-Gudi- 
jos.

2. Žydų Telegrafo Agen
tūra New Yorke (Jewish 
Telegraphic Agency, Ine.) 
turėjo šitokį susirašinėji
mą su Lietuvos 
nybe:

1. Finansiškai galinga 
žydų organizacija "Ame- 
rican Jewish Joint Distri- 
bution Committee”, kurio 
biuras randasi New Yor- 
ke, kreipėsi į Lietuvos Pa
siuntinybę Vašingtone, 
kad ir jų atstovui būtų lei
sta vykti į Vilnių, drauge Ponas Landau, 
su Lietuvos išlaisvinimo ros Direktorius 
kariuomene. Spalių 27 ir reiškęs susirūpinimo dėl 
28 dienomis kada įvyko žydų, ypač bėglių, trakta- 
Vilnijos ir Vilniaus miesto vimo Vilniuje. Lietuvos 
atvadavimas, tai ir šios or- Į Atstovas spalių 21 dieną 
ganizacijos ats t o v a s,1 jam taip atsakė: 
drauge su visos Lietuvos į 
centraliniu šelpimo komi-' “Dear Mr. Landau: 
tetų, turėjo progos ten nu-į jn replay to your letter 

įvykti. Iof October 20th, I am
Nėra mažiausios abejo- inclined to reason that it 

nės, kad pašalpa reikalin- į js entirely premature to 
ga vietos lietuviams - vii- make conclusions, based 
mečiams nemažiau kaip only on newspaper re- 
žydų tautybės piliečiams į ports.

I

bos. Mūsų atsakymas 
jiems turi būti — einame 
jums į pagalbą, padedame 
atstatyti jūsų sugriautus 
namelius!

Piniginė pagalba vilnie
čiams per Federaciją jau 
plaukia.

Šiomis dienomis 
ma galimumai, kad būt 
galima rinkti rūbai ir siųs
ti į Vilniaus kraštą. Kai 
gausime žinių iš konsula
tų, kai susitarsime dėl rū
bų siuntimo su laivų kom
panijomis, kai surasime 
rūbams sandelį New Yor- 
ke, apie tai tuoj pranešim 
visuomenei, duosime tiks
lių nurodymų ir paprašy
sime talkos ir aukos.

Be seniau paskelbtųjų 
aukų Vilniaus biednuome- 
nei sušelpti, šiomis dieno
mis per Federacijos centrą 
įplaukė:

Iš Federacijos Chicagos

DARBININKAS
(THE WORKER)
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Labor Day, Thanksgiving and Christmas
--------by---------
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darbininkas deda mūsų tautai tiesiog
milžinišką atsakomybę, 

- taip netenka abejoti, kad 
Vilniaus kraštas bus ats
tatytas, išlaikytas, jo su
vargę gyventojai aprūpin
ti, sušelpti. Neturi ir nega- 

Pasaulis buvo susidomėjęs, ką pasakys sovietų ii būti abejonių ir dėl Lie- 
premieras Viačeslav Molotov, ne dėlto, kad Molotovas tu vos nepriklausomybės
būtų kokia politiška įžymybė, bet dėlto, kad jis yra išlaikymo, nors Vilniaus 
Stalino politikos reiškėjas. įdomaujantiems teko nusi- atgavimo kaina tokių pa- 
vilti. Kalba išėjo nė šiokia, nė tokia. Ir giria demokra- vojų sudaro, 
tiją ir peikia. Ta priešginybė Molotovo kalboj pasireiš- Mūsų tauta ima ant savo 
kia dėlto, kad jis iškelia tik sovietišką “demokratiją”, pečių tą didelę atsakomy- 
Bet visi žino, kad sovietijoj demokratijos nėra. Ten pir- bę ir sunkią atgauto Vil- 
miau buvo proletariato diktatūra (taip bent skelbė niaus atstatymo naštą, ją 
sovietų iškaba), dabar ją pakeitė Stalino diktatūra, pakels ir su pasitikėjimu 
jau prietelinga nacizmui, ką oficialiai patikrino Molo- žiūri į nepriklausomos val- 
tovas, pareikšdamas, kad Sovietų Rusija padės Vokie- stybės ateitį, 
tijai kariauti prieš alijantus. Kalbėdamas apie taiką, Jaučiama, kad bus dar- 
Molotovas vėl išsišoko. Anot jo, Rusija norinti taikos, bo. bus kovų.
o tuo tarpu užgrobė Pabaltijo valstybes, kurioms bu- Bet lietuvis įpratęs sun- 
vo garantavusi nepriklausomybę. Bent taip buvo pa- kiai dirbti, užgrūdintas 
sisakęs sovietų pirmininkas Kalinin, kada jisai pereitą nuolatinėse kovose už savo 
pavasarį iškilminga telegrama sveikino prezidentą tautos gerbūvį ir laisvę. Y- 
Rooseveltą dėl jo daromų pastangų taikai įvykdinti. pač dabar, kuomet jis pa- 

ir nepri
klausomu gyvenimu per 
dvidešimtį vienerius me
tus, jis, lietuvis, iš pasku
tiniųjų, gins savo tėvynės 
laisvę. Įkėlęs savo koją į 
senąjį, istoriškąjį Vilnių, 
kurio atgavimo neatlai- 
džiai siekė per dvidešimtį 
metų, kur prasidėjo tau
tos atgimimo sąjūdis, kur 
buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, kur sle
piasi tiek daug tautos 
brangių atminimų, kur il
sisi Šv. Kazimiero, Vytau
to, dr. Basanavičiaus ir ki
tų tautos didžiavyrių kau
lai, kur Aušros Vartai, ten 
lietuvis įgaus nenugalimų 
jėgų už išlaikymą tautos 
nepriklausomybės, jei kils 
reikalas, eiti, kad ir per 
ugnį, kad ir tarp skausmų 
— i garbe, į laimėjimą.

Tautiečiai, pati pirmiau- 
sioji mūsų pareiga šian
dien yra suteikti greitą 
pašalpą visiems atgautojo 
Vilniaus krašto gvvento- 

I jams, kurių didesnė dalis 
paliko be pastogės, be — 
kuri, būdama gyventojų 
skaičiumi 4 kartus mažes
nė už Lenkiją, o žemės plo
tu net 10—12 kartų, 1914 
metais buvo daug atspa
resnė svetimai invazijai, 
negu imperinių pretenzijų 
Lenkija. Pasirodė, kad 
Lenkijos atsparumas ne 
kuo didesnis už Etiopijos. 

Lenkai norėjo Pabaltijo 
valstybes turėt savo hege
monijoj; laimė, kad tos 
valstybės nesusirišė su 
Lenkija: šiandien jų liki
mas būtų buvęs toks pat, 
kaip Lenkų.

Jei likimas lems Lenki
jai atgimt po dabartinės 
tragedijos, tai jos vadai 
turėtų atsisakyt nuo sve
timų žemių ir “mocarstvi- 

. nių” pretenzijų. Tuo tarpu 
lenkų politiniai emigran- ligoniui. Jis būtų niekada 
tai yra senos dvasios žmo- mūsų neužmiršęs, 
nės, o tai rodo, kad ir atei
tyje norima eit senais mo- čios nebuvo tokios didelės 
carstviniais keliais ir su- ir tokios skaudžios, kaip 
silaukti dar kartą panašios sielų Skaistykloje. Viena 
tragedijos. Liūdna, kad ir valanda Skaistyklos kan- 
labai skaudūs istorijos į- čių yra skaudesnė už šim- 
vykiai nieko nepakeičia ir tus metų aštriausios at- 

j nieko nepamoko. J.P. gailos žemėje. Skaistykla

366 We»t Broadway, South Boston, Mass.
Telephone SOUth Boston 2680.

Molotovo Kalba

žodžiu, sovietai patys save pagauna savo pasižadėji- gyveno laisvu ir 
mus belaužant.

Bet didžiausias Molotovo netaktas yra tas, kad jis 
puola Ameriką už ką ji užtarau ja Suomiją ir būk tai 
rodanti aiškų palankumą alijantams, t. y. Anglijai ir 
Prancūzijai. Dabartinę Amerikos politiką galima girti 
ar peikti — tai įsitikinimo dalykas 
sikalbėjimuose ar net spaudoj, bet svetimos šalies di
plomatui oficialiai ją iškoneveikti, — tai jau grynai 
bolševikiškos kultūros menas. Dėl grubijoniškumo gal 
netenka stebėtis, nes švelniau kalbėti bolševikų vy
riausybė nemoka, bet kur gi protas? Sovietai žūt-būt 
nori Amerikoj įsigyventi. Kadangi jie be komunistinės 
propagandos nė dienos negali išbūti (tai ju esminis už
davinys), tai ir kantriajai plačiaminčiai Amerikos vi
suomenei jie iki gyvo kaulo jau įsipyko. Protestai prieš 
komunistus aštrėja, ypač Stalinui susibičiuliavus su 
Hitleriu, Dies komisija kemša jų vadus į kalėjimą ir 
reikalauja nutraukti su sovietais santykius — ir to
kiu momentu sovietų vyriausybės reprezentantas mė- 
čioja Amerikos vyriausybei neapgalvotus ir priešgi
ningus priekaištus.

Sovietų atžvilgiu būtų geriau, kad Molotovo kal
ba nebūtų buvusi paskelbta, bet Amerikos visuomenei 
gal bus naudos iš to gramozdiško išsišokimo. Greičiau 
bus nutraukti su sovietais santykiai, ko visuomenė jau 
seniai pageidauja. K.>

privatiniuose pa-

i

Pasiunti-

Agentū- 
buvo pa-

“Panevėžio Garsas” ra
šo: —

Iš visų mūsų kaimynų 
Lenkija buvo mums įky
riausia, nes ji labiausiai 
nenorėjo nepriklausomos 
Lietuvos ir labiausiai no
rėjo lietuvių tautą sulen
kinti, bet mes jos nelaime 
nesidžiaugiame ir jai ilgos 
verguvės nelinkime. Mes 
norime, kad busimoji Eu
ropos taika būtų visoms 
tautoms teisinga.

Lenkija greit žuvo ne 
vien dėl to, kad jos prie
šai už ją stipresni, bet dar 
ir dėl to, kad ji viduje ne
buvo susitvarkius. Lenkų 
elgesys su ukrainiečiais, 
gudais ir lietuviais buvo 
ciniškai žiaurus. Tos tau
tos buvo nutautinamos 
cariškais metodais ir to
dėl jų mažumos Lenkijoj 
vargu bepasiges didelės 
Lenkijos atsigavimo.

Lenkai socialiniu klausi
mu nesirūpino ir rimtos 
žemės reformos neprisi- 
rengė padaryt, tad ir jų 
valstybė turėjo aiškiai 
dvarininkišką charakterį, 
o toji yda ypač davėsi pa-

just jau pirmoje karo sa
vaitėje. Mūsų sulenkėję 
dvarininkai kun. M. Kru
pavičių laikė didesniu bol
ševiku negu Leninas, bet 
Lenkų valstybė būtų bu
vus daug stipresnė, jei lai- 

j ku būtų pasekusi kun. M. 
Krupavičiaus pėdomis. 
Rimta agrarinė reforma 
Lenkijai būtų buvus nau
dingesnė, negu vakarų U- 
krainos, Gudijos ir Vil
niaus krašto prijungimas.

Neturėdama stipriai su
cementuoto nacionalinio 
branduolio, Lenkija tarėsi 
esanti “skazana na wiel- 
kosc” ir svajojo apie im
periją “od morza do mo- 
rza”. Šitos svajonės nebu
vo slepiamos, o tai, be abe
jo, erzino jos didžiuosius 
kaimynus iš vakarų ir iš 
rytų.

Įdomu, kad vokiečiai ge
riau žinojo Lenkų valsty
bės silpnumus, negu pati 
Lenkijos vadovybė. Šian- 

’ dien atrodo be galo komiš
ka, kad Lenkija, taip stip
riai pabrėždama savo “mo- 
carstvinį” impetą, buvo 
silpnesnė, negu Belgija,

I
• v —

| apskrities — $92.05; iš Fe
deracijos 23 sk. Chicago, 
III. — $17.20; iš Visų Šven
tų par. Roselande, III. — 
$25.70.

Aukos reikia siųsti į Fe
deracijos sekretoriatą — 
2334 So. Oakley Avė., Chi
cago, III. išrašant čekį iž
dininko gerb. kun. Pr. Ju
ro vardu.

Šiuo sunkiu Vilniaus 
1 krašto gyventojų gyveni- 
Įmo momentu, skubėkime

ieško-jiems į pagalbą. Kas greit 
aukoja, dvigubai aukoja. 
To neužmirškime. Mūsų 
greita pagalba sumažins 
vilniečių vargus, ne vieną 
nuo mirties išgelbės. Ne
užmirškime ir to, kad mū
sų gausi parama, mūsų 
parodytas nuoširdumas, 
atliktas krikščioniškosios 
artimo meilės darbas, 
daug prisidės ir prie dva- 
sinio.Vilniaus atgavimo ir 
prie surišimo to krašto 
gyventojų su nepriklauso
ma Lietuva pastoviais, ne
sutraukomais ryšiais.

Leonardas Šimutis, 
ALRK Federacijos sekr.

Nuolatinis Šauksmas
Yra aprašyta šv. Evan- yra tokia aname pasauly 

geli joje apie žmogų, kuris 
trisdešimts aštuonerius 
metus sunkiai ir neišgydo
mai sirgo. Prie Betsaidos! 
šaltinio įvykdavo stebūk-i 
lai, kaip šiandien įvyksta 
Liurde ir kitose šventose 
vietose. Tam tikru laiku 
nužengdavo iš dangaus an
gelas ir pajudindavo van
denį, suteikdamas jam 
stebuklingą gydymo galią. 
Kuris pirmas iš ligonių į- 
eidavo į tą vandenį, būda
vo stebuklingai išgydytas.

Šv. Jonas sako, kad prie 
to stebuklingo šaltinio, il
gus metus gulėjo vienas 
ligonis. Kada vanduo suju
dėdavo, sveikesni už jį pir
miau įeidavo ir būdavo iš
gydyti. Nebuvo gailestin
go žmogaus, kuris tą ne
laimingą ligonį būtų įkėlęs 
į vandenį. Atėjęs čia Vieš
pats Jėzus jį pamatė ir 
jam tarė: “Ar nori būti 
sveikas?” Gi jis atsakė, 

į “Viešpatie, aš neturiu 
į žmogaus, kuris, vandeniui 
i pasijudinus, įkeltų mane, 
-nes kol aš nueinu, kitas į- 
žengia pirmiau manęs”. 
Jėzus jam tarė: “Kelkis, 
imk savo patalą ir vaikš
čiok”. Tas žmogus tuojau 
pasveiko. Ir atsistojęs gar
bino Dievą. Ir tai buvo 
šventės diena.

Tikrai, tai buvo šventės 
diena ligoniui, diena džiau
gsmo, nes jis buvo išlais
vintas iš kūno nelaimės. 
Per trisdešimts aštuone
rius metus jis vargo ir 
kentėjo! Ar mūsų širdys 
nesako, kad mes tikrai bū
tumėme jo pasigailėję, į- 
kėlę į gydantį vandenį, jei 
būtumėm tenai buvę. Juk 
tai būtų buvęs gailestin- 

1 gas darbas, ir kiek džiaug
smo suteikęs nelaimingam

- - - __ I
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Tačiau ano ligonio kan-
v • “ . • • — . — . —

vieta, kur sielos skaistina- 
si laikinėmis kančiomis. Ji 
sudaro vidurį tarp dan
gaus ir pragaro.

į Kad tikrai yra Skaistyk
la, visų pirma mums iš da
lies duoda suprasti ir pats 
sveikas protas. Žmogus 
mirštąs su mažomis nuo
dėmėmis, bei nepadaręs 
už jas tinkamos atgailos, 
nėra visai skaistus, bet nė 

' amžino pasmerkimo neuž- 
:sitraukęs. Už tai jam grę- 
I šia laikinos bausmės, ku
rios ir bus atliktos skais-I

| tykioje. Apie skaistyklą 
mus aiškiai moko pats Jė
zus Kristus ir apaštalai. 
“Prisikėlime bus ir tokių, 
kurie iškentėję kančias, 
kokias mirusiųjų sielos 
turi pernešti, atras malo
nės išganymą”.

Kaip ilgai tęsiasi Skais
tyklos kančios, mes tikrai 
nežinome. Tačiau viena y- 
ra aišku, kad žmogus tol 
turi kentėti laikiną baus
mę, kol visai nuo nuodė
mių dėmių nusivalys. Toji 

. atgaila tęsiasi daug ilgiau, 
negu čia žemėje būtų bu
vusi padaryta. Ten jau vis
kas yra saikėjama teisin
gumo mąstu ir visai nebė
ra pasigailėjimo. Ir skais
tyklos kančios yra tokios 
skaudžios, kaip ir pragaro, 
tik skirtumas tame, kad 
pragaro yra amžinos, o 
skaistyklos laikinės. Tų 

'skaudžių kančių mirusieji 
į negali sutrumpinti nei pa
lengvinti.

Mes verkiame savo mi
rusiųjų ir žinome, kad 
jiems galime suteikti pa
galbą sutrumpinti jų kan
čių laiką, ar visai išlais
vinti iš kančių kalėjimo ir 
nuvesti į dangų. Mes čia, 
dar gyvendami žemėje, sa
vo maldomis, gailestin
gais darbais galime atly
ginti Dievui už jų nuodė- 

. mes. Tačiau, deja, veltui 
tos vargšės sielos šaukiasi 
mūsų pagalbos. Kaip grei
tai mes užmiršome savo 
artimuosius. Kaip tas ligo- 

! nis prie Betsaidos šaltinio, 
.vargšės sielos negali su-

I believe that the compli- 
cated problem of refugees 
in Lithuania will be solved 
in a just and satisfactory 
manner under existing 
circumstances. A certain 
number of refugees will 
voluntarily return to their 
previous places of resi- 
dence, others, possibly, 
will be urged to return, 
būt there is hardly any 
reason to believe that all 
refugees will be forced to 
return to the teritories 
they came from.

I am also sure that the 
citizenship problem will 
be solved adeąuately and 
that we, here, are not fully 
informed of all the cir
cumstances, therefore, we 
canpot venture to suggest 

Į a solution.
I take this opportunity 

to inform you that on Oc- 
įtober 14th I cabled to my 
Home Office regarding 
Mr. Veinermanis. I am 
sure he will have no diffi- 
culty in reaching Vilna.

Very truly yours,
P. Žadeikis,

Minister of Lithuania”.

trumpinti savo kančių lai
ko, bet laukia mūsų pagal
bos. Jei mes jas užmirši
me, apsileisime artimo 
meilėje; ateis diena, kada 
ir mes gal iš ugnies kančių 
šauksime: “Pasigailėkite, 
pasigailėkite mūsų, nors 
jūs geriausieji prieteliai”. 
Šventieji sako, kad tie, ku
rie nesimeldžia už miru
sius, ir jiems numirus, 
niekas nesimels už juos.

Mes privalome sekti Jė
zų Kristų. Kada Jis pama
tė tą vargšą ligonį prie 
stebuklingo šaltinio, jam 
tuojau suteikė sveikatą, 
taip mes privalome teikti 
pagalbą mirusiems. O 
taip, mes pastatėme kapi
nėse gražius paminklus, 
tankiai ir gėlių vainikus 
nunešame ant kapo, bet 
kas mirusiems iš tų pa
puošalų?

Už mirusius mes privalo
me labiau melstis, kaip už 

į gyvus. Gyvieji patys turi 
progą melstis ir daryti at
gailą. bet mirusiems ma
lonės laikas praėjo. Jie 
prašo mūsų pagalbos. 
Bažnyčia visą lapkričio 
mėnesį skiria maldai už 
mirusius. Priemonės sie
loms gelbėti visiems gerai 
žinomos. Jos yra malda, 
pasninkas ir kiti apsimari
nimai, Šv. mišių klausy
mas, šv. Komunijos priė
mimas, gailestingi darbai, 
skriaudų atleidimas, pyk
čio suvaldymas, blogo į- 
pročio iš savo širdies pa
šalinimas, dorybės ugdy
mas, atlaidų pelnymas. Y- 
patingai patartina: 
šių auka, atlaidų 
mas.

Kiekvienas mes 
mylimų jau mirusių asme
nų. Turime vilties, kad jie 
nebuvo pasmerkti į amžiną 
pragaro kančią, bet gal 
Dievo teisingumo dar te
bėra sulaikyti skaistyklo
je. Išgirskime jų prašymą 
ir teikime pagalbą. Neuž-1 
mirškime pasimelsti ir už 
tas sielas, kurias kiti už
miršo. Iš skaistyklos gilu
mos girdžiasi balsai: “Pa
sigailėkite mūsų, nors jūs 
mūsų gerieji prieteliai ir 
padėkite mums”.

Maldos už mirusius yra 
aštuntas sakramentas, ku
rį kiekvienas galime su
teikti. Kitus septynius sa
kramentus tegali suteikti 
tik vyskupas 
gi šitą aštuntą mes visi jos 88. grynojo mokslo 72. 
galime mirusiems suteik- meno ir sporto klausimais 
ti, tik išgirskime mirusių- 60 knygų, kalbotyros 31. 
jų šauksmą. T. filosofijos 18 ir tt.

j

I

šv. mi- 
pelny-

turime

Į tą Lietuvos Ministro lai
šką p. Landau atsiliepė ši
taip:

“May I thank Your Ex- 
cellency for your letter of 
October 21st. I greatly ap- 
preciate the kind senti- 
ments it bespeaks.

Faithfully yours,
Jacob Landau”

Po Vilniaus sugrįžimo į 
Lietuvos, valdžią, žydų pi
liečių skaitlius žymiai pa
didėjo. Lietuvių-žydų tra
dicinis draugiškumas bus 
vystomas toliau.

Lietuvos P-bės Žinios.

Bibliografijos instituto 
žiniomis, pernai Lietuvoje 
išleista 1299 vienkartiniai 
leidiniai (knygos), iš ka
rių 1211 lietuvių kalba, 24 
žydų kalba, 16 vokiečių. 14 
hebrajų, 9 rusų, 7 loty nų, 

,4 lenkų ir keturiolika ki
tomis kalbomis. Užpernai 
buvo išleista 1080 knygų, 

j Pagal turinį praėjusiais 
metais išleista beletristi
kos ir literatūros 347 to
mai. Teologijos 214 kny
gos, socialių mokslų 212 
knygų, taikomojo mokslo

ar kunigas, 201, istorijos ir geografi-
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vo jokios progos pasveikti. Jis 
šioj parapijoj per daugelį me
tų sunkiai darbavosi. Buvo pir
mininkas šv. Petro draugijos.

Mišios buvo trejos. Patarna- 
navo kunigai iš katalikų kole
gijos; klebonas pasakė pritai
kintą pamokslą, kaip Antanas 
visados ir visur tarp visų buvo 
geras katalikas. Gaila netekus
tokio žmogaus, tegul Dievas su- Detroite kun' J°-
teikia jam amžiną atsilsį. naitis- Jis dabar rMlgna‘

_______ fvęs iš parapijos ir gyvena Tue-
Praeitą šeštadienį buvo pa- son. Arizona. Žinoma, būdamas

Į Detroitą atsilankė iš Old 
Fordge, Pa. Valečių šeima. Jie 
atvažiavo į Antano Zimnicko 
laidotuves, ir po laidotuvių pa
siliko keletą dienų paviešėti De
troite. Jiems labai patiko Šv. 
Petro bažnytėlė. Sako, nors ma
ža, bet viskas puikiai aprūpinta 
ir dailiai papuošta.

Al i* 4 4

MONTREALO VVS GRAŽUS laidotas iš šv. Petro bažnyčios be parapijos, kartais pritrūks- 
Pranciškus Seikauskas. Jis ta mišių; užtat, kurie iš jo se- 

FAKLINGlMAb taip pat mirė vėžio liga, kurio nų pažįstamų norėdami užpra-
________ per ilgą laiką buvo baisiai kan- 
I stengiasi dirbti vieningai Lie- kintas. Jo mišias atlaikė para- 
tuvos ir visų žmonių gerui. Čia pijos asistentas kun. Petry. Lai- 
užtat ir visi “svečiai" rado dotuvėse buvo būrelis jo arti-

: šiltą prieglaudą po Lietuvos mų. nes jis šioj parapijoj buvo 
sparnu, po vaišingo ir kantraus mažai pažįstamas. Per ilgą lai- 
lietuvio pastoge. buvo nuo bažnyčios atšąlęs. ir

„ x , v.x. ... , vis tai per savo, neva, gerusBet. ka šitie svečiai gali duo- , .
. T . • • - , • draugus. Jis paklausė tokių.ti Lietuvai, tai jau visai kitas , ,, , . kurie žmogui gero nevelija, betklausimas. Lietuva moraliai. ......, , . . „ .... vis dėlto prieš mirti jį pasiekėbeabejo nukentės . Pareiškė „ , . ,, ... . .... , , x Dievo malonė. Buvo palaidotaskalbėtojas. Nesu pranašas, bet . , .... . . . , Sv. Kryžiaus kapuose. Amžinągreičiausia Lietuvoje bus gniau- . , ... ,. .. . atsilsi tegul jam Dievas sutei-ziama religija, ir gali Įsigalėti •

komunizmas. Lietuvos katali- 1 
kai. gali susilaukti, labai skau
džių dienų. Visi išviršiniai, ne
sąmoningieji katalikai, tik ku
rie poterį atbaladoja. arba žeg- 
none tik muses nusivaiko. žino
ma. tokie greičiausia puls į bol
ševizmo glėbį; bet tikrų, nuo
širdžių katalikų — likimas ne
žinomas.

MONTREAL. Canada. Šių 
metų spalių mėn. 22 dieną, pa
rapijos svetainėje. įvyko VVS 
Vilniaus atgavimo paminėji
mas. Į šį paminėjimą, buvo pa
kviesta aar.a įžvmus kalbėto- 
jas kun. J. Švagždys. Su kun. J. 
Švagždžiu. drauge atvažiavo iš 
Bostono malonus ir montrealie- 
čių pamėgtas svetys — ponas 
Antanas Peldžius. “Darbinin
ko'' administratorius.

šiem svečiam sutikti, iš vaka
ro buvo suruošta vietinio para
pijos choro draugijos metinis 
balius, drauge su sąjungiečių 
grupele. Šiame baliuje dalyva
vo apie 70 asmenų, ir apart ska
nios vakarienės — programoje 
buvo kalbos, dainos ir šokiai.

Sekmadieny. į pamaldas, lie
tuviai rinkosi su nepaprastu ū- 
pu. kas-gi pasakys tokį gražų, 
įdomų ir pamokinantį pamoks
lą. kaip kunigas Švagždys’ 
Montrealas jį pamėgo visa dva
sia.

Vakare. 7-tą vai., prasidėjo 
VVS parengimas. Žmonių prisi
rinko apypilnė salė.

Parengimą atidarė VVS daru- 
gijos pirmininkas p. Sakalas, 
kurs pakvietė p. Virbilą. vesti 
programą. Programoje buvo 
kalbos, dainos ir deklamacijos.

Pirmas kalbėjo vietinis kle-l 
bor.as kun. Bobinas. kurs palie
tė keletą aktualių klausimų, pri
taikintų parengimo dvasiai.

Antras kalbėjo, tai visų lau
kiamas kun. Švagždvs. Visa sa- 
lė nutilo, ir nuskambėjo gražus 
akcentas, kaip sidabro varpai... 
Čia lietuvis, šioje kalboje išgir
do. realų žemės tragišką šokį, 
kuriamee šiandien įvelta Euro
pa. o Europos kruviniems spar
nams besisukant, susilaukė ir 
mūsų Tėvynė Lietuva, daug ne
geistinų svečių. nelauktų 
turdingierių" — žydelių, rusų 

ir lenkų, kurie atneša Lietuvai 
daug triūso ir vargo.

Nors Vilnius Lietuvai grįžo, 
bet apkarpytas, išgrobtas, nu
niokotas. ir jau per šį trumpą 
laiką, spėjęs dvi ar tris valdžias 
pergyventi. Vienoj Vilniaus 
valdžioj buvęs net odų išdirbė- 
jas — garborius!

Kalbėtojo komiški posakiai ir Į 
gniaužiamas tragizmas, aidėjo 
salėj. Žmonės protarpiais juo
kėsi. dėka oratoriaus sugebėji
mų.

Kalbėtojas minėjo, kad Lie
tuvai. kaipo valstybei, beabejo 
šiuo laikotarpiu tenka pergy
venti daug įvairių pakaitų. į- 
vairjų smūgių, bet dėka Lietu
vos dabartinei diplomatijai, ku-' 
rioj** yra stipraus proto vyrų, 
išmokslintų, gerų politikų, eko
nomikų. kurie visomis jėgomis

Praeitą šeštadienį taip pat 
mirė Adomas Maseikas. iš 
Springwells Avė. Jis irgi mirė 
vėžio liga.' Buvo palaidotas iš 
Šv. Antano par. bažnyčios.

Kalbėtojas palietė skaudų 
klausimą, kad mūsų lietuvių 
tauta, tai lyg vargšų klajoklių, 
kurie papratę kitiems vergauti. 
Mat. ilgus metus lietuvis buvo 
vergu po pono bizūnu, taip įau
go. taip apsiprato, ir užtat lie- 
tuvis greičiau pasiduoda sveti
mai įtakai, greičiau ištautėja. 
greičiau paskęsta, svetimųjų 
bangoj, bet už tat lietuvis kan
trus. ir savo kantrumu užsitar
nauja kitų meilę, pagarbą, ir 
vis jis išeina dažniausia laimė- 

i toju.
Kunigo Švagždžio kalbą daž

nai pertraukė rankų plojimai, 
pakilęs entuziazmas ūžė salėj. 
Ir kai baigė savo kalbą, aplink 
jį rateliai rinkosi, dėkojo, svei
kino.

Trečias kalbėjo p. Vyt. Sirvy
das. Šis kalbėtojas, smulkiai 
palietė Lietuvos ir lietuvio pra
eitį iš istorijos, surišdamas su 
šių dienų politika.

Paskum sekė dainos ir dekla
macijos. Gražiai deklamavo se- 
sės Irena ir Ramutė Ivaškevi
čiūtės. puikiai eilutę pasakė ir 
p. Narkeliūnaitė.

Vargonininko p. žižiūno veda
mas choras, sudainavo keletą 
žavių dainų, taipgi neblogai pa
sirodė mažamečių mergaičių 
chorelis.

Prie bufieto šeimininkavo p. 
Jasutienė ir p. Sakalienė, tikie- 
tus pardavinėjo K. Ivaškevi
čius. Prie durų ženklelius segio
jo p-lė Žinaitytė. ir p. Naruševi- 

i čiūtė.
Šiame parengime, išskyrus 

ženklelių aukas, iš publikos su
rinkta — apię 20 dilerių.

Parengimas visapusiškai gra
žiai pavykęs užsibaigė Lietuvos 
Himnu, kurį sugiedojo jauna- 
mečių chorelis.

Vienas is klausytojų.

i

I

Detroito Žinios

I

Praeitą šeštadienį buvo pa- daug, bet kas svarbiau, už jo 
laidotas iš Šv. Petro par. bažny- sielą yra užprašyta suvirš pen- 
čios Antanas Zimnickas. Jo lai- kiasdešimts mišių. Kaip žmo- 
dotuvės buvo vienos iš didžiau- gus užsitarnauja, taip jam ir 
šių šios parapijos, nes jis netik atlyginama, 
buvo geras rėmėjas parapijos.
bet turėjo didelę šeimą ir buvo ilgą laiką. Jis turėjo gerklėje 
šioj kolonijoj plačiai pažįsta- vėžį, bet nežinojo. Truputį buvo 
mas. Buvo palaidotas Šv. Kry- užkimęs, bet nepaisė, ir todėl 
žiaus kapuose. Gėlių buvo labai liga gerai įleido šaknis ir nebu-

Antanas po truputį sirgo per

s^iĮmiAS
BAŽNYČIOS ATNAUJINIMO

FONDO RĖMĖJAI

Per pereitas tris savaites se
kantieji prisidėjo prie atnauji
nimo bažnyčios. Aleksas Mika-syti mišias prašomi pasiųsti sa

vo aukas pas kun. Jonaitį, ir jis lajūnas ir šeima aukojo $15; 
jums bus dėkingas. Į Mockevičius Jonas ir žmona,

■ Budelis Juozas ir žmona ir Už- 
įmeckienė Julijona davė po $10; 

vakarą i Kostumarskienė Magdė $6. Po
i $5.00 aukojo — Pečiulis Vincas, 
: Mikšiūnas Jonas ir žmona. Mu- 
! rauskienė Julijona. Akelaitienė 
;Ieva, Bylienė Ona, Jasaitis Jo- 
įnas, tėvas. Butkienė Apolonija, 
j Laukaitienė Monika, Grajaus
kas Vincas, sūnus. Strungis 
Gervazas ir žmona, Levickas 
Jonas, Zakarka Juozas, tėvas, 
Pugevičius Kazimieras, tėvas, 
Jankūhas Kazys, Jankūnienė 
Margareta, Franka 1____,
Frankuvienė Veronika, Kaz- 

‘lauskienė Pranciška, Lukoševi-

šios parapijos bazaro pradžia 
buvo labai puiki. Daugelis žmo
nių atsilankė į pirmą 1 I 
Tarp tų, kurie atsilankė buvo 
Barney McCoskey, žymus Det-| 
roito lietuvis basebolnikas. Ge-- 
rai. kad mūsų tautiečiai savuo
sius neužmiršta. Bazaras užsi
baigs sekmadienį, tą vakarą 
bus išleistos visos dovanos, 
tarp kurių yra labai vertingų.

Klebonas savo ir parapijos 
vardu nori padėkoti visiems, 
kurie parėmė šį bazarą savo 
aukomis ir atsilankymu. Retai 
matyti toks puikus bazaras su 

.tokioms puikioms dovanoms.

J dė, Matelis Albertas, Abromai- 
Jonča Jonas ir Daukančiūtė O- 
na. Visiems parapijos gerada
riams klebonas kun. Lietuvni- 
kas taria nuoširdų ačiū. Lai 
Dievas jiems atlygina už jų už-

i uojautą ir pasišventimą.
I

NUOTRUPOS

į Viešame Kristaus Karaliaus 
pagerbime pereitą sekmadienį 
dalyvavo ŠŠ. Vardo dr-jos va

čius Juozas, Kurelaitienė Mag- 
tienė Vaclava, Laniewska Ona, 
Adomaitienė Valerija, Scott A- das kun. Antanas Dubinskas ir 
domaičiūtė Ona, Limbą Jonas ir 
žmona. Puklis Juozas ir žmona,
Mandravickienė Zofija, Kvede- Pirm4 kartą.
rienė Kotryna. Biežienė Alfonse, pereitą sekmadienį J. M. pre- 
V ilčinskas Adolfas, Lustica Si- jatas Juozas Cunnane minėjo 
mas, Makarauskas Juozas, tė- metų savo kunigystės su- 

| vas, Makarauskienė Elžbieta, kaktuves. J. M. Arkivyskupas 
Makarauskaitė Anelė, Makarau- Mykolas Curley atnašavo padė- 
skas Petras, Mašinskas Eidvar- ^os mišias. Patsai prelatas 86 
das, Mašinskas Kazys, Masins-, metų amžiaus tebėra pilnai 
kienė Juozapina, Mikelaitis Juo-, sveikas ir vaikščioja be lazdu- 
zas ir žmona, Laukaitis Pijus.. Aktyviai tebeklebonauja 
Remeikienė Ona-Herkimer, Kle- šv Andriejaus parapijoje, 
večka Juozas, Medveckis Alek
sas, Bursevičius Juozas, Bridic- 
kienė Marcelė, Lekavičienė Pet
ronė, Pečiulienė Elena, Simonai-

, tienė Ona, Krikščiūnas Vincas ir 
žmona, Marconi Sideravieiūtė

I

Matas Viktorija, Sijavičienė Ona, Jan-
kūnaitė Antanina, Pabedinskis 
Jurgis, Pabedinskienė Veronika.

100 vyrų mūsų parapijos. Mūsų 
jaunamečiai gražiai pasirodė

, Mokyklos vaikučiai turės sa
vo metinį perstatymą sekmadie
nį. Bus kas nepaprasto, nes dau
giau kaip mėnuo Sesutės deda 

; pastangas, kad prirengtų ką 
nors vertingo. Programą paį
vairins jauni muzikantai Leke- 

j vičius, Giknis ir Bistrickas. Bi- 
’ lietas 50 centų. B.S.K.

ADOATITTPTAT TA Kiekvienas lašas yra 4 m. Senumo ar Senesnis-Skani 
AdSvLIUCIAI TĄ Maišyta arba Stright Degtinė - taip-pat Aukštos Rū

šies, kuri išgarsino Golden Wedding Vardą. Paban
dyk ją Šiandien!

MM

90 PROOF—KAIP PATINKA, BOURBON ar RUGINE 
Straight Degtinė šiame produkte yra 4 metų Senumo ar senesnė

Buvo už Pinte
Dabar

pinte

Dabar$2.i5

Golden Wedd*mg Gvarancija
MES UŽTIKRINAME: (1) Kad Golden Wedding. par-

duodama nauja kaina yra tos pačios rūšies degtinė, kuri 

buvo parduodama aukštesne kaina. (2) Kad kiekvienas
degtinės lašas yra mažiausiai 4 metų senumo. (3) Kad 

mūsų yra dideli sėnOs parinktos degtinės rezervai, kurie 

užtikrina gerą ir vienodą degtinę ir ateityje.

“NETURĖJO SAU LYGAUS PER SO METŲn
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18. Paskirtoji Mokytoja
Taigi, kad tai nebūtų dieviškojo įstatymo iškrai

pymas, bet tikras ir autentiškas pažinimas įstatymo 
To, kuris nušviečia protus ir vadovauja žmonių papro
čiams reikalinga, kad prie pamaldumo Dievo atžvilgiu 
ir prie noro Jam tarnauti prisidėtų sūniškas ir nuže
mintas paklusnumas Bažnyčiai. Juk pats Mūsų Vieš
pats pastatė Bažnyčią tiesos valdytoja, net kiek tatai 
liečia elgesį ir papročių tvarką, nors šiuose reikaluose 
daugelis dalykų, patys per save, nėra žmogaus protui 
neprieinami. Mat, kaip įgimtų religijos ir dorovės tie
sų srityje Dievas ayreiškimą sujungė su proto šviesa, 
kad net dabartinėje žmonių giminės būklėje visi galė
tų lengvai pažinti su tvirtu tikrumu ir be klaidos prie- 
maišo tai, kas yra teisinga ir tikra, Jis tuo pačiu tiks
lu panašiai pastatė Bažnyčią visokios, tiek religijos, 
tiek doros, tiesos valdove ir saugotoja. Teklauso jos ti
kintieji, kad apdraustų savo protą nuo klaidos ir savo 
papročius nuo sugedimo, ir tepalenkia jai savo protus 
ir sielas. Jei jie nenori nustoti patys Dievo, su tokiu 
dideliu gerumu, suteiktos pagalbos, jie privalo priimti 
klusnumą ne vien iškilmingų Bažnyčios aptarimų at
žvilgiu, bet, išlaikant tam tikrą saiką, taip pat kitokių 
konstitucijų ir įsakymų, kurie draudžia ir pasmerkia 
kaikurias nuomones, kaip pavojingas ar blogas atžvil
giu.

PIRMOJI PLYMOUTH’O ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS BAŽNYČIA

PalAisnumas Bažnyčiai
Todėl tuose klausimuose, kurie šiandieną keliami 

moterystės atžvilgiu, tikintieji lai neatsideda per daug 
savo pačių sprendimui ir lai nesileidžia suvilioti tos 
klaidingos: žmogaus proto laisvės, kuri vadinama au
tonomija. X

Nėra nieko, kas labiau netiktų savo vardo vertam 
krikščioniui, kaip savo puikaujantį pasitikėjimą savo 
protu leisti eiti tiek toli, kad atsisakytų pripažinti tie
sas, kurių jis asmeniškai ir tiesioginiai negalėjo pažin
ti; kaip žiūrėti į Bažnyčią, kuri tačiau yra Dievo pasių
sta mokyti ir valdyti visas tautas, kaip į menkai infor
muotą apie esamus dalykus ir apie dabartinius jų as
pektus, arba net pritarti ir klausyti tiktai iškilminges
nių aptarimų, apie kuriuos Mes kalbėjome, lyg būtų 
galima išmintingai galvoti, kad kiti Bažnyčios spren
dimai yra‘klaidingi ar kad jie neturi pakankamo tie
sos ir padorumo pagrindo.

Priešingai, tikrų krikščionių, mokslininkų ar ne, 
savumas yra leisti save valdyti ir vesti visame, kas 
liečia tikėjimą ir papročius, šventajai Dievo Bažnyčiai, 
jos vyriausiam Ganytojui, Romos Popiežiui, kuris yra 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vedamas.

Į lietuvių parapija Wyoming Klo- 
i nyje švenčia 50 metų sukaktį, 
■ arba kaip priimta vadint aukso 
, jubiliejų.
I

Parapija, minėtai sukakčiai 
atžymėti, spalių 29-tą surengė 
jubiliejinį bankietą Šv. Stepono 

: parapijos svetainėje. Wadham 
| St., Plymouth’e. Iškilmėse daly
vavo Jo Ekscelencija Vyskupas 
Wm. J. Hafey, kuris pats cele- 
bravo iškilmingas šv. mišias ir 
daug kitų svečių. Visos iškilmės, 
kaip tai prakalbos, dainos ir 
muzika buvo leidžiama per ra
dio stotį WBRE.

Kaip viduj bažnyčios, taip iš'tu*’ nes niekas
lauko, visos dekoracijos primi-' Laike visų ginčų kun. A. Burba 
nė auksinį jubiliejų. ’į lietuvystės niekuomet neišsiža-

Visi altoriai buvo papuošti 
auksažiedžiais ir palmėmis. Žva
kės buvo papuoštos auksinės 
spalvos juostelėmis.

Šv. Kazimiero parapijiečiai 
gali tikrai džiaugtis, kad jų pa
rapija yra viena iš pirmutinių 
grynai lietuvių parapija.

klebonu Šv. Marijos parapijon. 
Vyskupas kunigui Burbai įsakė 
pamokslus sakyti lenkiškai ir 
lietuviškai. Tą jis ir padarė. Bet 
pirmą sekmadienį po vyskupo 
įsakymo, vos kun. A. Burba 
spėjo perskaityti Šv. Evangeliją 
lietuviškai, visi lenkai ėmė ver
žtis iš bažnyčios. Lenkai tuoj 
nubėgę užrakino klebonijos du- 

i ris, kad kunigas A. Burba neį
eitų. Klebonas turėjo apsigy
venti privačiuose namuose ir 
per tris savaites vis mėgino nu
raminti įniršusius lenkus ir juos 
su lietuviais sutaikyti, bet vel- 

iš to neišėjo, i

I I
Į telį, vingiuojančią Susųuehanna statoma. Jau tuomet vieton 
upę, ir toliau Nanticoke ir kitus dinės bažnyčios pasistatė 
Wyomingo klonio miestelius, gražaus stiliaus mūrinę. 
Taip čia toj vietoj visi kartu su pat laiku pastatė ir naują 
kun. A. Burba Dievą garbino ir boniją. 
klausė Dievo žodžio savo pri
gimtoj kalboj. Iki pastatymo 
naujos bažnyčios kun. A. Bur
ba laikė pamaldas airių, šv. 
Vincento bažnyčioje, Plymouth. 
Pa. Pamaldas pradėjo laikyti 
savo bažnyčioje sausio mėnesį, 
1891 metais, ir visi žmonės 
džiaugėsi, nes jau dabar jie ga
lėjo melstis savo prigimtoj kal
boj. Bažnyčia ir klebonija kai- paskirtas 
navo apie $16,000.

Plymouth’o lietuvių atsiskyri- Pija daug padarė pagerinimų, 
mas nuo lenkų davė ir kitiems 
lietuviams pavyzdį nuo jų atsi
skirti. Amerikos lietuviai suju
do ir visur pradėjo organizuo
tis ir vienytis ir kurti atskirai 
vien lietuvių parapijas.

Po 10 metų Plymouth’o baž- laiPtus ir bendrai atnaujino vi- 
nyčią ištiko skaudžiausia nelai
mė, ji sudegė. Vėl reikėjo pasi
aukojimo ir pasišventimo. Iš- 
naujo reikėjo pradėti sunkų 
darbą. Dar daugiau turėjo lie
tuviai vargti. Per 9 mėnesius jie 
turėjo lankyti Šv. Jono bažny- į 

j čią, Larksville. kol nauja buvo

me- 
sau 
Tuo 
kle-

Kunigas A. Burba mirė kovo 
27 d.. 1898 metais, ir buvo pa
laidotas parapijos kapinyne. 
Kun. Burbai mirus buvo paskir
tas klebonu kun. J. Žilinskas. 
Paskui jį sekė kunigai V. Ma
tulaitis. V. Vizgirda. A. Civins- 
kas, A. Šiaulinskas. P. Gugis ir 
S. J. Struckus.

Kun. A. J. Sinkevičius buvo 
' ' ‘ > klebonu kovo 1 d., 

1924. ir jam klebonaujant para-

Pirmučiausia įsigijo sau labai 
puikų kapinyną, paskui pagra
žino visą bažnyčios vidų. įtaisė 
naują didįjį altorių ir prie jo 
naujas groteles, suvedė naują 
garo šilimą, pristatė naujus

są bažnyčią iš lauko.
KUN. A. J. SINKEVIČIUS. 

Dabartinis Plymouth’o Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas.
KUN. J. A. ANDRIUŠKA.

Dabartinis Plymouth’o Šv. Ka
zimiero parapijos vikaras.

KUN. ALENKSANDRAS 
BURBA

Pirmasis Plymouth’o Šv. Kazi
miero parapijos klebonas

Spalių 17-tą dieną šių metų 
suėjo lygiai 50 metų Plymou
th’o lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijai ir bažnyčiai nuo jos įsi
kūrimo. Tai viena iš seniausių
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BLUE MOON CAFE
DINE & DANCE

Speciat Luncheons Special parties. banquets. weddings. ctc.

70 No. Mairi St. Brockton, Mass.
Tel. 2351 for Reservations

Šv. Kazimiero Parapijos 
Trumpa Istorija

Reikalingas Pažinimas
Todėl, kadangi viską reikia suvesti prie dieviško

jo įstatymo ir dieviškų minčių, kad moterystės atnau
jinimas visur ir pastoviai pasiteisintų, yra labai svar
bu, kad tikintieji būtų gerai pamokyti apie moterystės 
dalykus žodžiu ar raštu, ne atsitiktinai ir paviršutiniš
kai, bet dažnai ir iš pagrindų, su aiškių ir įtikinančių 
įrodymų pagalba, kad tos tiesos gyvai pagautų protą 
ir pasiektų širdžių gelmes. Težino jie, lai dažnai ap
mąsto, kokią išmintį ir kokią gėrybę žmonių atžvilgiu 
Dievas parodė, įsteigdamas moterystę, ją šventais į- 
statymais apdrausdamas, ir dar daugiau, ją nuostabiu 
būdu išaukštindamas į Sakramento didybę, ko dėka 
susituokusiems krikščionims yra atviras gausus ma
lonių šaltinis ir jie tokiu būdu gali skaisčiai, ištikimai, 
įgyvendinti aukštuosius moterystės tkslus savo asme
niškai gerovei ir išganymui, savo vaikų gerovei ir iš
ganymui, o taip pat visos visuomenės ir visos žmonių 
giminės gerovei ir išganymui.

Tad, jei dabartiniai moterystės priešininkai nieko 
nevengia — kalbų, knygų, nei kitokių priemonių — 
kad iškreiptų protus, sugadintų širdis, apjuokintų mo
terystės skaistumą, išaukštintų pačias gėdingiausias 
ydas, jūs, Garbingieji Broliai, turite daugiau padaryti, 
jūs, kuriuos Dvasia Šventoji pastatė vyskupais, kad 
valdytumėte Dievo Bažnyčią, Jo įgytą Savo Kraujo 
kaina, jūs privalote iš visų pajėgų veikti priešingai: 
jūs patys, jūsų žiniai pavestieji kunigai ir net tie rink
tiniai pasaulionys, susitelkę padėti dvasiniam apašta
lavimui toje, taip Mūsų gyvai trokštamoje ir ragina
moje Katalikų Akcijoje, jūs privalote viską panaudo
ti — klaidai priešpastatyti tiesą, gėdingai ydai skais
tybės spindėjimą, aistrų vergijai — Dievo vaikų lais-

Mūsų tėveliai po sunkių bau- turėjo kas sekmadienį klausyti 
džiavų ir visokių priespaudų pa- lenkiškų pamokslų, 
liko savo gimtinę ir pilni ener-' Po kurio laiko, lietuvių skai- 
gijos bei pasiaukojimo atkelia- čiui augant, vadovaujant Juozui 

! vo į Ameriką pagerinti savo Paukščiui ir kitiems tautiškai 
; būklę. Lietuvis atvykęs į šią ša- susipratusiems lietuviams, 
i lį galėjo susijieškoti tik sun- Į 
kiaušius ir pavojingiausius dar-. 
bus. kaip tai. Pennsylvanijoj 
anglių kasyklose, už tai. kad jis 
nemokėjo nei kalbos nei nežino
jo esamų papročių ir neturėjo 
prietelių bei užtarėjų. Lietuviai 
pradėjo atvykti į Plymouth’o 
miestą 1869 metais: jiems atvy
kus jų vargai, kryželiai nepa- 

I lengvėjo. Ištikrųjų, apverktina 
jų buvo padėtis šioj svetimoj 
žemėje. Tikėjimo reikalais krei
pėsi prie tų su kuriais galėjo 
susikalbėti, būtent, su kaimy
nais lenkais. Kadangi tuomet 
Plymouth’e buvo vien tiktai ai
rių bažnyčia, lietuviai religijos 
pareigas atlikdavo Šv. Stanislo
vo bažnyčioj. Nanticoke. Pa. 
Po 15 metų lietuviai susitarė su 
Plymouth’o lenkais steigti lietu
višką - lenkišką parapiją ir pa
sistatė nedidelę medinę bažny
tėlę. Iš pat pradžių dėl stokos 
lietuvių kunigų klebono vietą 
užėmė lenkų kunigas, o lietuviai

mū- 
sų tautiečiai kreipėsi į Jo Eks
celenciją Scranton’o vyskupys
tės vyskupą William O’Hara, 
kad paskirtų kunigą, kuris mo
ka lietuvių ir kartu lenkų kal
bą. Vyskupas supratęs, kad lie
tuviai tai visai skirtinga tauta 
davė lietuviui kunigui A. Var- 
nagiriui leidimą atvykti į Šv. 
Marijos parapiją. Bet kadangi 
bažnyčioje buvo kalbama tik 
lenkiškai, kunigas A. Varnagi- 
ris. dėl šventos ramybės, 
skaitė evangelijos ir nesakė 
tuvių kalboje pamokslų bet 
rė viską po senovei.

Po kunigo A. Vamagirio kle
bonavimo laikų į Plymouth'ą 
atvyko jaunas, energingas ir 
pilnas lietuviškos dvasios kun. 
Aleksandras Burba. Kunigo A., 
Burbos nuveikti darbai pasi
liks amžinai visų Amerikos lie
tuvių katalikų atminty.

Kun. A. Burba atvyko į Ply
mouth'ą rudenį, 1889 m. Vys
kupas William O'Hara paskyrė

ne-; 
lie- 
da-

vę. pagaliau nusikalstamam atsiskyrimų lengvumui metu žodžiu raštu tobula moterystėj ir kurios
tikros meilės moterystėje nepajudamumą ir iki mir
ties nesulaužomą moterystės ištikimybės Sakramentą.

Tokiu būdu krikščionys galės iš visos sielos šlo
vinti Dievą už tai, kad jie su tokia jėga ir sykiu su to
kiu švelnumu jaučiasi verčiami juo toliau bėgti nuo 
visokio kūno dievinimo ir nuo visokios niekingos lėba
vimo vergijos. Jie su pasibaisėjimu nusigrįš, jie rūpes
tingai atsitolins nuo tų kriminalinių sąvokų, kurios, 
žmoniškos vertybės gėdai, skleidžiamos šiuo pačiu

! iš tos tariamos tobulos rtiotefystės padaro, kaip 
; singai pasakyta, “iškrikusią moterystę”.

Klausimai Apsvarstymui

tei-

yra1. Kaip įrodysi, kad Katalikų Bažnyčia tikrai 
Kristaus įsteigta?

2. Kaip reikia veikti prieš klaidingas nuomones?

I dėjo, jis drąsiai ir energingai Į 
su lenkais kovojo ir lietuvių į 
pusę tvirtai palaikė. Sužinojęs Į 
vyskupas O’Hara apie iškilusius ' 
tarpe lietuvių ir lenkų vaidus, 
atvyko pats ir mėgino sutaikin
ti. bet jam tas nepavyko.

Kad užbaigus tolesnius gin
čus ir išvengus papiktinimųj 
tarp svetimtaučių, ypatingai ne- 

■ katalikų. Jo Ekscelencija davė, 
lietuviams, kun. A. Burbai va- Į 
dovaujant. leidimą įkurti naują 
grynai lietuvišką parapiją. Ku
nigas W. Donahue. prijausda
mas lietuviams, davė leidimą 
laikyti pamaldas Šv. Vincento 
bažnyčios svetainėje. Ten pra
sidėjo pirmos lietuvių pamaldos 
spalių 27. 1889 metais.

Gavę šį leidimą ir matydami j 
progą skirti lietuvius nuo lenkų. 
Kun. A. Burba ir Šv. Kazimiero I 
parapijiečiai dirbo dieną ir nak-, 
tį, rinkdami aukas bažnyčios, 
statybai. Prie šio darbo prisidė-' 
jo ypatingu būdu Juozas Pauk
štis, Kazimieras Brazys. Myko
las Balyta. Mykolas Tautoris. 
Jonas Žukauskas. Adomas Adž- 
gauskas. A. Maslauskas. Anta
nas Pajaujis iš Plymouth’o. Syl- 
vestras Paukštis ir N. Tamulis 
iš Edwardsville. ir Motiejus Mo- 
ciejūnas. Kazimieras Ivanaus
kas. Tarnas Kazlauskas iš Lu-' 

i žemės. Už tai Kun. A. Burbai ir 
! tiejps parapijiečiams didelė dė
ka ir garbė.

Kada buvo 
turto kun. A. 
miesto ant 
sklypą žemės 
šių po atsiskyrimo nuo lenkų 

į pradėjo statyti medinę bažnyčią 
I ir kleboniją. Kun. A. Burba pir
ko šią vietą ant kalnelio, nes ši i 
vieta buvo patogi, ypatingai 
toliau gyvenantiems lietuviams, 
kaip tai: Edwardsville, Kings- 
tono. Luzernės. Swoyerville. ■ 
Wilkes-Barre. Ashley. Sugar 

• Notch. Nanticoke ir Wanamie.
Dar ir šiandien Šv. Kazimiero 
bažnyčia ir klebonija stovi ant 
to paties kalnelio. Iš čia galima 

’ matyti Plymouth’o gražų mies-

I
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Save $130.00

g NEW FAIRBANKS—MORSE AUTOMATIC COAL 8URNER
Burns Rice Coal

BROCKTON OIL HEAT,
Incorporated

27 Legion Parkvvay Brockton 323

J 
$ * z ✓ z z z / z- -

^XXXXX<XXXVXXXXXXXXXXXXXX‘.XXXXXXXXXXXX\XXXXXXX\X\ XXX /

ATHERTON FURNITURE CO. $
• z

Fine Furniture on The Budget Plan
9 

r 41 Centre Street Brockton *
^xxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxv

g

j 

užtektinai ižde į 

Burba nupirko ūži 
kalnelio nemažą1 
ir po šešių mene-i

(3)

Three Ways To Shop
(1) Open a thirty day charge account at any time. 

Bills are payable within thirty days. It’s so 
easy to buy what yow want, when you want it, 
simply say “charge it please".

(2) Buy a budget coupon for $10 or $25. Pay a 10' - 
deposit when you get the book and the 
balance in 9 et|ual payments. The coupons are 
used just likę cash. May be used all at once or 
over a long period.
On coats, suits. dresses over $10.90 you may 
buy on budget. Simply pay 1 3 the 10th of 
each consecutive month after purchase.

EDGAR'S
BROCKTON. MASSACHUSETTS
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ĮKAS GIRDĖTI LIETUVIŲ! 
KOLONIJOSE I

N0RW00D, MASS

WORCESTER, MASS
Sv. Kazimiero Parapija

SVARBUS SUSIRINKIMAS

T - rrr.7-

•visiems kunigams už atvykimą.
Didysis altorius darė malonų 

įspūdį, nes gražiai buvo papuoš
tas gyvomis gėlėmis, tai darbas 
Sesučių Kazimieriečių. kurios 
taip pat prirengė.mergaites prie 
procesijos. Labai gražiai giedo-

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS
Sekmadienj, spalių 29 d., šv. 

Jurgio par. svetainėje įvyko 
Moterų Sąjungos 27 kp. vaka
ras. Lowellio lietuvių parapijos

LDS 7 kuopos prieš-metinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 5 jo giesmę “Garbė ir šlovė", ku- 
dieną. tuojaus po mišparų, šv. 
Kazimiero par. salėje. Minėta
me susirinkime visi nariai ma
lonėsite dalyvauti ir išklausyti 
raportų iš buvusio LDS orga
nizacijos seimo. Prie to. nariai 
užsilikę su mokestimis centrui 
malonėsite atsilankyti ir užsi
mokėti savo duokles. Todėl visi 
dalyvaukime. Komitetas.

rios išlavino muz. J. Čižauskas.
Per atlaidus jaudinančiai gie

dojo Aušros Vartų parap. cho
ras. kuriam vadovavo muz. J. 
Čižauskas.

ONA KASKAS \VORCESTERY

I

moterys mėgėjos suvaidino tris 
trumpus veikaliukus: pp. Vil- 
kišiūtė. Narinkaitė ir Saulėnai- 
tė sudainavo keletą dainelių. 
Lowellieėiai — armonistas su
grojo porą muzikos kurinių, o 
dainininkas sudainavo porą dai
nelių. Vaidintojos prijuokino 
, ižmones.

Tame parengime dalyvavo 
daug viešnių Sąjungiečių iš į- 
vairių kolonijų, kaip tai: Wor- 
cester. Nashua (N. H.), Brock- 
ton, Brighton, Dorchester, So. 
Boston ir kitų. Dalyvavo adv.

Kaip visiems yra žinoma, kad B. Sykes (vietinis), mokytojas 
Metropolitan Operos kompani
ja New Yorke susideda iš pa
saulio geriausių dainininkų, ku
zių tarpe randasi viena lietu
vaitė. būtent, Ona Kaskas — 
Katkauskaitė. Lietuvių visuo
menė didžiuojasi šia gabia lie
tuvaite. kuri mūsų tautos kelia 
vardą svetimtaučių tarpe.

Aušros Vartų Parapija
Spalių 22. 23 ir 24 dd.. Auš

ros Vartų parapijoje įvyko į- 
spūdingi 40 vai. atlaidai.

Bažnyčioje gausiai rinkosi 
žmonės pagarbinti Sutvėrėją, 
išstatytą šv. Ostijoj. Daug žmo
nių patraukė ir įspūdingi 
mokslai, kuriuos rytais ir 
karais sakė kunigai svečiai.

Klebonas K. Vasys dėkingas

pa-
va-

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sa.nbom Block

VVashington St.. Norvvood. Mass 
Tel. Norvvcod 0330

>

i 
į

Gyvenimo Vieta:
32 VVALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

J. Chisholm
GRABORIUS

‘Asmeniškas Patarnavimas“

331 Smith St.,
PROVIDENCE. R. I. 

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6226 •J

Pope Optical Co.
Aibert R. Barker

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
V.’ORCESTER MASS.

275 Main St., VVebster, Mass.

Kadangi p-lė Ona Kaskas bus 
Worcestery ir dalyvaus Clark 
Universiteto rengiamam kon
certe. (į kurį jau šešios savai
tės kaip visi bilietai išparduoti) 
būrys vietinių inteligenčių mo
terų ruošia jai pagerbti iškil
mingus pietus Bancroft Viešbu
tyje. pirmadienį, lapkr. - Nov. 
6 d. lygiai 1-mą valandą.

Nors rengiama skubiai, bet 
šiuo parengimu susidomėjo vi-, 
sos \Vorcesterio lietuvaitės — 
moterys bei merginos, kurios 
skaitlingiausiai žada dalyvauti. 
Tuo būdu kitataučiai supras, 
kad Lietuvių tauta nors neper- 
didžiausia. bet savo tarpe turi 
žymių asmenų ir moka juos tin
kamai įvertinti.

New York. Chicago ir kitų 
didmiesčių laikraščiai puikiau
siai aprašo apie artistės Onos 
Kaskas dainavimą ir jos gra
žią. imponuojančią išvaizdą.

Tat IVorcesteriečiams bus ti
krai malonu ne tik pamatyti, 
bet ir asmeniškai su ja susipa
žinti.

Pietų, rengimo komisija susi
deda iš sekančių liepaičių: 
Ponios Angelą Tamulionienės, 
įdarė Vaikšnorienė. dainininkės 
Marijonos Čižauskienė. Anelės 
Vaišienės. Anelės Thompsonie- 
nės. Matildos Millerienės ir p. 
Karpavičienės. Pagerbimo pie
tums bilietus galima gauti pas 

i bet kurią komisijos narę. Rap.

p. Pauliukonis su žmona ir kiti.
Kalbą pasakė kun. S. P. Knei- 

žis, vietinis klebonas ir Moterų 
Sąjungos Centro Dvasios Va
das.

Programos vedėja buvo p. Ie
va Tvaskienė, Moterų Sąjungos 
27 kp. pirmininkė.

Lowellietės parodė didelį pa
sišventimą. nes atvyko iš toli 
ir vaidinime parodė daug gyvu
mo. Dainininkėms akompanavo 
p. Dzedulionytė, Šv. Juozapo 
lietuvių par. (Lovvell, Mass.) 
vargonininkė.

Vietinės Sąjungietės gražiai 
pasidarbavo rengdamos tą va
karą. Iš anksto pardavinėjo ti- 
kietus. p. I. Tvaskienė pardavė 
virš 60 tikietų, o kitos po ma
žiau. bet visos darbavosi.

Po vaidinimo Sąjungietės pa
vaišino skaniais užkandžiais 
viešnias Sąjungietės. Stalas bu
vo gražiai papuoštas. S.V.

FITCHBURG CREAMERY

40 North St. Tel. 2195

Prieš Atšalsiant Orui * Įsigykite Kailinius!
Kada oras dar yra šiltas, žieminių drabužių, ypač kailinių kainos yra 

žemos, atšalus orui — kailinių kainos kyla. Kam mokėti už tuos pačius 
kailinius daug brangiau, kada juos gali pirkti pigiau?

I. J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje, kaip buvo pranešta 
"Darbininke”, nesenai nupirko nesiųtų kailių už $50,000.00, iš kurių pa
siuvo savo siuvyklose puikiausios Paryžiaus mados kailinius ir kurių kai
nos dar tebėra vasarinės — žemos. Už tai reikėtų lietuvėms moterims ir 
merginoms šiomis kainomis pasinaudoti — nusipirkti kailinius dabar.

SENUS KALINIUS IŠMAINOME J NAUJUS — I. J. Fox krautuvė
je galite senus kailinius išmainyti į naujus ir už juos gauti didelę nuolai
dą. Tai-gi. kam dėvėti senus kailinius, kad labai lengvomis sąlygomis ga
lite įsigyti naujus!

Atėję į krautuvę visuomet reikalaukite, kad Jums patarnautų lietu
vis I. J. Fox krautuvės atstovas p. Bernardas Koraitis, kuris yra kailių 
ekspertas. Per jį pirkdamos naujus kailinius ar senus įmainydamos į nau
jus, gausite dar 10 nuošimčių pigiau. Pasinaudokite šia siųloma proga! 
Ateikite į mūsų krautuvę šiandien!

411 nvashington street 
Boston, Mass.

Draugijų Vaidybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — F. Zaletskienė.
564 E. Broad-.vay. So. Boston. Mass. 

Prot Rašt.. — OnaJVaškienė.
440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė.
4115 VVashington St.. Rosiindale. 

Te! Farkv. ay 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

105 \Vest 6th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

1512 Columbia Rd.. So. Boston.
Kasos GI.—Marijona Aukštikalnienė, 

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
q rxvot nlroln itininU**

ŠV. ’ONO EV. BL. PAŠALPINĖS 

DRAUGIJOS VALDYBA

kur velionies kūnas buvo pašar- kandidatai į valdybą. Valdybon 
votas ir sukalbėjo Rožančių už numatyti šie kandidatai: 
velionio vėlę. A. a. Andrius 
Šaulėnas buvo vienas iš pirmųjų 
lietuvių, apsigyvenusių Nor- 
woode, ir kada pradėjo Šv. Jur
gio parapija organizuotis, a. a. 
Andrius Šaulėnas stojo į pir
mųjų organizatorių eilę. Kadan
gi šv. Jurgio parapija, pradėda
ma laikyti pamaldas, neturėjo 
jokių bažnytinių daiktų, tad a. 
a. Andrius Šaulėnas pirmas pa
darė didelę bažnyčiai auką — 
nupirko bažnyčiai gražų kieli- 
ką ir iki pat mirties rėmė para
piją ir visus katalikiškus reika
lus.

Lai Dievas suteikia jo vėlei 
amžiną ramybę.

Senas Pažįstamas.

Dr. J. de S. Couninho. p-nia 
Ruth S. Beckmann ir p. L. J. 
Esumas. Taip pat buvo priimta 
D-jos Lietuvių sekcijos konsti
tucija. Į Suomių sekciją išrink
ta p. August Nikula pirminin
ku ir sutiko susirinkti ateinan
čią savaitę. Lietuvių sekcija sa
vo vadais išsirinko sekančius: 
p-lę Adelę Dirvulytę — pirmi
ninku, p-lę Adelę Ažukailaitę — 
vice-pirmininke ir L. J. Esumą 
— raštininku - iždininku. .

(Politiškas Skelbimas)

PADĖKA
Moterų Sąjungos 27 kp. val

dyba ir visos narės nuoširdžiai 
dėkoja Lowellio moterims, mer
ginoms ir vaikinams už išpildy
mą programos. Džiaugiasi, kad 
toks didelis būrys vaidintojų, 
dainininkių, pianistė, armonis- 
tas ir dainininkas atvyko ir iš
pildė programą. Dėkoja vieš
nioms Sąjungietėms iš Nashua, 
Worcester, So. Boston, Brock- 

i ton už atvykimą ir dalyvavimą, 
kas priduoda daugiau energijos 
vietinėms veikti. Taipgi dėkuo- 
ja vietiniam klebonui kun. S. P. 
Kneižiui už kalbą ir patarimus. 
Dėkojame visiems ir visoms da
lyvėms ir kuo nors prisidėju- 
siems, kad tas vakaras pavyk

tų. Vakaras pavyko ir mes 
džiaugiamės jo pasekmėmis.

j

Į
! Pirmininkas. Juozas Svagždys,

601 6th St.. So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm. Albinas P. Neviera.

16 \Vinfield St., So. Boston. Mass. 
Prot. Rašt. Jonas Glineckis.

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

440 E. Sixth St.. So. Boston. Mass 
Maršalka. Jonas Zaikis,

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

702 Fifth St.. So. Boston. Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre 

čią nedėldienj kiekvieno mėnesio 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj. 49' 
F 7th S?t_. Sn Ro«?tr»n

POLITIŠKAS SKELBIMAS

Amerikos Lietuvių Balsuotojų Dėmesiui!
GRĄŽINKITE

John S. Sullivan
Worcesterio Mayoru

Balsuokite anksti — 6 A. M. i k i 6 P. M

Lapkričic-Nov. 7 d. už John S. Sullivan, 
kad užtikrintume švarią, teisingą administraciją. 

S_________________—--------- —

Šiais metais mūsų kolonijoje 
seni gyventojai, geri parapijie
čiai ir darbuotojai, minėjo sa
vo vedybinio gyvenimo jubilie
jaus sukaktis.

Rugsėjo mėnesį — Adomas ir 
Alena Smolskiai minėjo 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Spalių 14 dieną — Juozas ir 
Laukadija Uždaviniai — 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.

Spalių 28 dieną — Kazimieras 
ir Pranciška Viesulai — 35 me
tų.

j Spalių 28 dieną Viktoras ir 
Marijona Kavaliauskai — 35 
metų.

Pas visus jubiliejantus buvo 
daug susirinkę giminių, draugų 
ir pažįstamų, išreikšti jiems šir
dingų linkėjimų ir įteikė daug 
gražių dovanų. Visi jubiliejatai 

Moterų Sąjungos 27 kuopos reįškja širdingai ačiū rengėjoms 
už 
V.

Rengimo Komisija.

A f A .
m. spalių 17 d. mirė

ir visiems susirinkusiems 
linkėjimus ir dovanas.

An- WASHINGTON, D. C

ADV. ALBERT WEST

Pirmas rudens sezono susirin
kimas Pabaltės - Amerikiečių 
Draugijos Washington, D. C. į- 
vyko sekmadienį, rugsėjo 24 d. 
1939. Tarptautiniame Studentų 
Name, 1708 New Hampshire 
Avė., N. W. šiame susirinkime 
buvo paruošta ateinančių metų 
veikimo programa ir numatyti

prie šoninių 
Montello, 

kun. J. Pet-

^xx\x\xxv.axxxxs.xxxx\xxxx,\xxxx'1a>axxxxxsxv1

JERRY MARCEAU’S LIQUOR STOREL Finest Liquors, Wines, Alės and Beer

Šis jaunas advokatas kandida
tuoja j Boston School Commit- 
tee ir turi daug šancų tą vietą 
laimėti. Jį yra indorsavusios 
darbo žmonių organizacijos, įi- 
mant ir American Federation 
of Teachers. AFL, ir Labor’s 
Non-Partisan League ir kitos 
grupės.

Mr. West yra populiarus savo 
veikime įvairiose organizacijo
se ir politikos dirvoje. Jis buvęs 
Chief Ranger of Fitzpatrick 
Court. Nr. 13, Mass. Catholic 
Order of Forresters ir Chair- 
man of East Boston High 
School Alumni Assc. Priklauso 
prie Šv. Alfonso Assc. of Rox- 
bury, Šv. Vardo draugijos yra 
taip-gi veiklus narys.

Balsavimai įvyks lapkričio 7 
d. Taigi, lietuviai, atiduokite 
savo balsą už adv. ALBERT 
WEST. (Pol. skelb.)

745 Main St.A Mutual Savings Bank

f There’s Just One Rule For Successful Saving!
“Deposit a portion of your weekly earnings regularly in a savings 
bank account. Follow this simple plan and you won’t have to wlsh 
for money... you’ll have it when you vvant it. Compound interest 

helps your savings grow”.

/ F. M. JOHNSON LUMBERCO., Ine.
Dupont Paints — Wall Board — Finish — Mason’s Supplies 

£ John Manville — Insulation

/ 130 RIVER ST. TEL. 1535

Fitchburg Savings Bank

FITCHBURG, MASS.

Specialists 
No Party Too Small

Tel. 2604-W

f
KENDALL CATERING COMPANY

Clam-Bake
No Outing Too Large

56 North St.

Shirreffs Worsted Co

FITCHBURG, MASS.COVVDREY PRODUCTSCOMPANY. Ine.
/ New England’s Only Manufacturer of
J HOOD CAPS for MILK BOTTLES
aXVXXVXVXXX.XXXVVXX.XXVX‘VVX.VXXXXXXXXXXXX.X.VXVX.VVVXVXNXXx

š.
drius Šaulėnas apie 76 metų 
amžiaus, gyvenęs 356 Lenox St.. 
Norwood. Mass. Iš Lietuvos pa
ėjo Valkininkų parapijos, Pir- 
ciupų kaimo. Dideliame nuliū
dime paliko savo mylimą žmo
ną, 2 sūnus, 4 dukteris, žentą, 
marčią ir anūką. Palaidotas iš
kilmingai iš Šv. Jurgio parapi- 

‘ jos bažnyčios su trejomis šv. 
mišiomis. Klebonas kun. S. 
Kneižis laikė šv. mišias prie di
džiojo altoriaus.
šv. Roko parapijos, 

i Mass.. vikarai
rauskas ir kun. F. Norbutas. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių: klebonas kun. S. Knei- 

, žis nulydėjo į kapines ir pašven
tino kapą.

A. a. Andrius Šaulėnas Ame
rikoje gyveno 52 metu. Į Nor- 
woodą atvyko 1901 metais. A.a. į 
Andrius Šaulėnas buvo geras 
doras praktikuojantis katalikas 
ir priklausė prie katalikiškų or
ganizacijų. Švento Vardo Dr- 
jos nariai vadovaujant klebonui 
kun. S. Kneižiui. nuėjo į namus,

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7

; FITCHBURG & LEOMINSTER STREET R.R.CO. į
£ Special Coaches for Parties and Outings <
/ Group Trips for Churches, Lodges and Societies r

280 Main St. Tel. 933
<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXv'

NORVVOOD, MASS NORVVOOD, MASS

,>XXXXXXXXXXX>.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\XXXXX\XXXXXXXiII
1KIDDER & DAVIS

House Furnishers and Decorators 
Fitchburg’s Oldest Furniture Store

692 Main St. Phone 1107
L.XCXCWXX%XXXXXX%TC%VXXXXXVXX>VVXVX%VVVXXX.VX%.XX.XVXXVVX%<X

NORVVOOD FURNITURE CO.
Complete Furnishings for the Home

į 720 Washington St. Norwood, Mass. |
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\« 

»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ‘,

BAKER'S DRESS GOODS SHOP
Piekne Ubiory Dla Wybrednych Ludzi

640 Washington St. Norwood, Mass.

iI
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vietinės žinios!
I 

...........-......................  į

dytojas p. Jonas Naujokaitis. 
Svečias yra atvykęs tik pora 
mėnesių iš Lietuvos nori susi
pažinti su Amerikos ir Amerikos 
lietuvių gyvenimu. Kadangi Eu
ropoje dar siaučia karas, gydy
tojas Naujokaitis Amerikoje ža-

ŽINUTĖS

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
lapkričio (November) 7 d. (an
tradienį), 492 E. Seventh St.

Kviečia Valdyba. ja jar paviešėti ilgiau. Lietuvo-

Lapkričio 5 d. įvyks Lietuvos 
Dukterų po Globa Motinos i 
Švenčiausios šv. mišios. Visos i 
narės prašomos susirinkti į baž-' 
nyčios salę 9 vai. ir atsinešti 
savo ženklus ir “in corpore” eis 
į bažnyčią. Kviečia Valdyba. į

je jis dirba Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėje. Paviešėjęs Bostone 
pas savo gimines, vyks i kitas 
lietuvių kolonijas.

PADĖKA

Antradienį, spalių 30 d., “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi gy-

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-Ray 
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washir»gton St.,
(Ties Jordan Marsh) 

BOSTON, MASS.

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

ĮVAIRIOS ŽINIOS POLITIŠKAS SKELBIMAS GRABORIAI

mui Šv. Tėvo Pijaus XI, šv. Te
resės vardu statoma 
Dabartinis Popiežius 
davė sutikimą.

OMAHA, Neb., — 
tthews pasižymėjęs
Kolumbo Vytis, vyriausias na-

bažnyčia, 
maloniai

F. P. Ma- 
advokatas

VATICAN CITY — Dabarti
nio Šv. Tėvo pirmoji Enciklika 
bus išleista Jėzaus Kristaus Ka
raliaus šventėje. Joje bus išdės
tyta pavojai bedievybės bei neo- 
pagonizmas.

NOTRE DAME, Ind. — Notre
Dame Katalikų Universitetas; rys, pagerbtas bažnyčios ir Ne
minėjo 98 metus sukakties. Šio-; braška valstybės, 
ji įstaiga yra viena iš žymiausių 
mokslo įstaigų.

VVASHINGTON, D. C.—i 
Sisters of the Poor spalių 16 
minėjo 100 metų sukaktį. Iškil-1 
mes tęsėsi tris dienas.

Šiais metais pasaulis mini tris! 
svarbias sukaktis: 500 m. kaip. 

Little J’ Gufenbergas išrado spaustu- 
|vę, 400 m. kaip pirma spaustu- 

’ j vė buvo atgabenta į Naują Pa
saulį ir šimtmečiu vėliau įsteig
ta Meksikos mieste.

ALEXANDER WELCH —

“Darbininko” tradicinis meti- 
į nis balius įvyko ir jis paliko vi- 
I siems dalyvavusiems daugiau ar 
■ mažiau gražių įspūdžių. Kad jis 
i pavyktų, tiek Rengimo Komisi- 
• ja, tiek pavieniai asmenys labai 
i daug ir nuoširdžiai dirbo ir visi 
savo darbą atliko gražiai ir rū
pestingai. “Darbininko” admi- 
nistracija labai nuoširdžiai dė- 

į koja visoms Baliaus Rengimo 
komisijoms, pavieniams atsilan- 

į kiusiems ir visiems rėmėjams, 
kurie nuoširdžiai parėmė šį įvy- 

j kusį balių.
Mūsų darbas ir rūpesčiai re

miasi jūsų darbais. Ačiū!
“Darbininko” Administracija.

I
i
I

I

APLEISTI NEGALIMA!

Jau H. M. S. “Pinafore” ope
retės praktikos pasibaigė. Vis
kas priruošta. Nepamirškite a- 
teiti į šį veikalą, kuris bus vai
dinamas sekmadienį, lapkričio 
5 dieną, ir trečiadienį, lapkričio 
8 dieną. Visos sėdynės rezervuo
tos. Tikietų kainos 50c.. 75c., ir 
31.00. Jeigu dar neįsigijote bi
lietų galėsite nusipirkti prie du
rų. Veikalas bus vaidinamas So. 
Boston High School auditorijo
je lygiai 8:15 vai. vakare. Nepa
sivėluokite! Kviečiame visus.

Choristas.

KĄ REIŠKIA 18 ir 19?

ĘiiiimuiiiiuiiiiiitiiiituiitiiiiuiiiiuiiiiiuiiiitiiiiiitiHniinp,

Į Tel. ŠOU 2712

s

z

I

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Tel. ŠOU 2805
i
i

i

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

VATICAN CITY — Šv. Tėvas 
gausią piniginę pagelbą suteikė 
lenkų pabėgėliams j Rumuniją.

NEW YORK, — Prelatas La- 
velle 82 metų, mirė spalių 17, 
palaidotas spalių 21, Šv. Patri
cijaus Katedros kriptoje, šalę 
Jo Em. Kardinolo P. Hayes, Jis 
buvo katedros rektorium 52 m.

LOS ANGELES — Pagerbi-

NEW YORK — Apaštališkas 
Delegatas J. M. A. Cicognani, 
atnašavo šv. mišias Šv. Pran
ciškaus Trečiojo Ordeno susiva
žiavime spalių 14,_šv. Vincento 
Ferrer, New Yorke.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

School Committee

(VAIRŪS SKELBIMAI
i

REIKALINGA VIRĖJA
Gedimino Kalno Bokšte 

Lietuvos Vėliava!
Reikalinga yra moteriškė šei- 

myninkė, gera valgių gaminto
ja.

Kita moteriškė yra reikalin
ga, kuri moka namų ruošą.

Atlyginimas geras. Reikia tu
rėti gerus paliudijimus.

Galima kreiptis j “Darbinin
ko” administraciją, 366 West 
Broadvvay, 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)

Na ir klausti nereikia. Kas gi 
nežino, kad lapkričio 18 ir 19 
d. d. švenčiamas So. Bostono L. 
Vyčių sidabrinis jubiliejus. Juk 
visi šiose iškilmėse ruošiasi da
lyvauti. ir kas nenorės pasi
džiaugti su Vyčiais drauge.

Iškilmės prasidės bendru lie- 
• tuvių pasilinksminimu lapkričio 

(November) 18 d. Copley Plaza 
viešbuty. į kurias įėjimas tik 75 

E et. Lapkričio 19 d. parapijos sa
lėje 492 E. 7th g-je įvyksta vi
suotinas bankietas. į kurį, jau 
girdėti, rengias visa Bostono 
lietuvių kolonija ir apylinkės 
lietuviai. Ar jau visi pasiruošė
te?

s

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

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

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

101 Baxter St.. So. Boston, Mato.
TeL ŠOU 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton

Tel. STA 8659
.............. - ■ - ■ — 1

!: Tel. 3826 Namų Tel. 5307 ■!

Lucy N. Yakim
I LIETUVĖ ADVOKATE Į

(JEKIMAUČUTĖ)

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

Kaunas, spalių 30 d. — 
šeštadienį (spalių 28 d.), 
visų tautybių minioms 
sveikinant, Lietuvos ka
riuomenė įžengė Vilniun. 
Sekmadienį, visoj Lietu
voj skambinant varpais, 
Gedimino Kalne iškilmin
gai iškelta Lietuvos vėlia
va. Iškilmėse dalyvavo ir 
vėliavos iškėlimo aktą pa- 

! sirašė ir Amerikos Minis
tras Lietuvai p. Owen No- 
rem.

IŠSIRENDAVOJA 5 šviesūs 
kambariai su visais “improve- 
mentais” ir su šiluma. Yra du 
piazzai. Renda $30.00 į mėnesį. 
Nuolaida gerai šeimynai. Atsi
šaukite, 32 Juliette St., Dor
chester, Mass. (near Fields 
Corner). (3-7-10)

Telephone 
SO. BOSTON 

1053
i
i
i

Vilnius Grįžta Į Normalų 
Gyvenimų

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

ir.o vieta:

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

Joe- Kapočiūnas ir Peter Trečioką'
Savininkai.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lifhuanian Furniture Co.
MOVERS—
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

□istance 
Moving

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

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

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

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Į John J. Grigams
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON. MASS.
Tel. 1761 Room 3

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

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnatn šio laikraščio 
skaitytojai, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie sus
tingę, arba labai jau
slus. jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo •’ im- 

pasiąslm jums PILNĄ 
s DYKAI IšBtN- 

IDYYMIT, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistą 7 dienas, DYKAI, mūsų kaš
tais. Pasiųsk savo vardą ir adresą 
tuojau i
ItDSSE PRODUCTS CO. Dept. N-9 

2706 W. Farwell Ąve. Ciiicago, 11L

į pigų Metodą, 
tams.

Mes noriai .
Į Pakelį. 7 dienoms

studijavęs Columbia University. 
Taipgi jis yra buvęs Bostono 
University diekono pagelbinin- 
ku 1931 m., mokytoju, ir virši
ninku mokyklų “playgrounds” 
laike vasaros sezono Nevv Yor
ke, taip, kad jis yra gerai paty
ręs mokyklų reikalus. Taipgi, 
jis studijuodamas vakarais, 
dienos laiku dirbo. 1933 Alex- 
ander Welch gavo Master of E- 
ducation laipsnį, ir po to įsigijo Į 
dar du laipsniu. Taigi jo kvali- 
fikacijos parodo, kad jis yra" 
tinkamas kaipo narys į “School 
Committee”.

Jo pasižymėjimas daugeliui 
yra žinomas. Jis yra narys ir 
pirmininkas daugelio organiza
cijų. Iš viso to galima spręsti a- 
pie jo aktyvų visuomeninį dar-

Ateinančią savaitę, lapkričio 
d., bus rinkimai trijų narių į 

Committee”.
Piliečiai, turintieji šeimas ir 

vaikučius, kurie lanko mokyk
las, žinoti, kad vaikai išeitų ge-

7
Bostono “School
Ta vieta yra svarbi, ir todėl 
mes piliečiai turėtume gerai ap
svarstyti kandidatus į šią vietą.
Nariai to komiteto negauna al-!rus mokslus, ir būtu tinkami pi-

i

gos. todėl j “School Committee” 
turėtų būti renkami žmonės, 
kurie iš praeities savo darbais 
yra parodę savo norą visuome
nei tarnauti.

ALEXANDER WELCH yra 
kandidatas, kuris pašventęs 
daug savo laiko ir darbo veik
damas tarpe jaunimo. Jis yra 
baigęs Bostono University, ir

liečiai Jung. Valstybių, turite 
rinkti gerus ir patyrusius žmo
nes j “School Committee”, o 
vienas iš tokių yra — ALEX- 
ANDER WELCH, kaipo prižiū
rėtojas Bostono viešų mokyklų. 
Patys balsuokime už jį ir kal
binkime savo draugus tą pat 
Padaryti. feį Grendelytė,

173 “M” St., S. Boston.

i

Į LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų 

Laivais
Per Gothenburgą, 

Švediją
Laivų išplaukimų tvarkraštis 
laivokorčių kainos suteikiama ne
mokamai. Kreipkitės j mūsų au
torizuotus agentus ar bet kurią 

mūsų raštinę.

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

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

S. Barasevidus ir Sūnus
SENIAUSIAS ŽIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. i
Tel. COLumbia 2637.

JosephW. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

r

ZALETSKAS
Funeral Horr.e

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

D. A. Zaletskas F. E. Zaletskas Į
Graboriai ir Balsam uoto jai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

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

Kaunas, spalių 30 d. — 
Senosios sostinės gyveni
mas staiga atgimė, atsida
rė krautuvės, mieste pilna 
žmonių, o namai pasipuošę 
Lietuvos trispalvėmis. 
Mieste užviešpatavo vi
suotinas džiaugsmas, žmo
nių veidai nušvitę. Vilniaus 
gyvenimas grįžta į norma
les vėžes.

Grybų Maža, Uogų Daug

(Politiškas Skelbimas)

Edw. V. Warabow 
(VVRUBLIAUSK AS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS 

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

24 Field St.
Tel. Brockton 2005

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
■« i

i< t 
i

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies 
ainius ir sidabrinius daiktus.

auk-

Lietuva Siunčia Maistų 
Vilniui i

Paystrio apylinkės miš- i 
kuose beveik visiškai ne-| 
buvo grybų (tur būt, dėl. 
didelių sausrų), bet uogų.: 
ypač bruknių, labai didelis Murray. 
derlius, užtai jos ir rinko-j 
je pigios — už litrą bruk-į 
nių vos tik 10 centų!

I
_____________________

■
Kaunas, spalių 30 d. —> 

Dėl karo suirus tvarkai, 
; Vilniuje ir apylinkėse pa- 
. sireiškė maisto ir būti- 
i niausiu gyvenimo reikme
nų stoka. Lietuva siunčia 
į Vilnių pilnus traukinius 
maisto ir būtiniausių gy
venimo reikmenų.

ANTALIEPTĖS apylin
kėje dėl per didelių sausrų 
išdžiūvo balos, kūdros ir 
šulniai, todėl nėra kuo gy
vuliai girdyti; reikia du 
trys kilometrai važiuoti į 
ežerą vandens.

(Politiškas Skelbimas)

Švedai Susirūpinę Dėl 
Sovietų Reikalavimų

Stockholm, lapkr. 2 — 
Švedijos valdžia šaukia že
mesniųjų rūmų parlamen
to posėdį gal būti svarsty
ti Sovietų - Suomių dery
bų klausimą. Sovietų Rusi
jos reikalavimai sudaro 
rimtą pavojų ne tik Suo
mijos, bet ir Švedijos ne
priklausomybei.

Suomių Delegacija Jau 
Maskvoje

I

IŠRINKITE
Advokatą Albert

WEST
Į School Committee
Balsavimai Lapkr. 7

Fortūnatus Bagocius
253 Brot-dway. So. Boston.

George A. Murray
Murray Organizacija Sun- j 
kiai Dirba, Kad Laimėjus j 

Miesto Rinkimus, 
Lapkričio 7 Dieną

City Councillor George A. I 
_. kuris šioje tarnyboje j 

išbuvo 4 metus, jis taipgi kan- j 
didatuoja į tą pačią vietą ir no
ri būti išrinktu. P-nas Georgei 
A. Murray yra Miesto Tarybos 
pirmininkas ir dabartinio Bos
tono majoro Maurice Tobin pa
vaduotojas. P-nas George A. 
Murray yra nuoširdus darbo 
žmonių draugas. Jis su malonu
mu padeda prie WPA ir pašal
pos, nedirbantiems gauti. Jis 
savo tarnyboje labai veiklus ir 
nuoširdus. Jam esant miesto 
tarnyboje, galima buvo prie jo 
prieiti su visokiais reikalais, ka
da tik buvo norima — durys a-

■ tidarytos visuomet. P-nas Geor- 
,ge A. Murray yra pasiryžęs a-
■ teivius padaryti šios šalies pi- 
? liečiais. remiantis Cable aktu,
kad jiems būtų lengviau gauti 
darbą arba pašalpą.

Balsuoti už jį. reiškia balsuoti 
už tą asmenį, kuris visuomet 
savo pažadėjimus išlaiko. Taigi, 
visi lapkričio 7 d. atiduokite sa- 

j vo balsą už GEORGE A. MUR- 
, RA Y’, kuris per ateinančius du 
; metu daug jums padės.
i Paul Zasimen.

i

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

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

Taipgi ii pataisau

366 WEST BROADVVAY 
So. Boston, Mass. I

♦

Peter P. Plevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjas. 
Sodetvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos Žemos 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 

Apskaitliavimai lr patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAt, Sav

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

gąsdiną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530 

Broadvvay So. Boston, Mass.541

Profesionali;I, biznieriai, pramonin
kai, kurie skelbiasi “Darbininke” tik
tai verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkitės “Darbininke”.

Maskva, lapkr. 2 — Suo
mijos delegacija tęsti de- 

! rybas su Sovietų vyriausy
be dėl koncesijų Suomijoj 
jau atvyko. Delegacija tu
ri raštu atsakymą. Diplo
matai saką, kad Suomiai 
pasiruošę kapituliuoti.

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE.
DORCHESTER. MASS.

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

BO. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan
džiu* Diknikams ir visokiems 

parengimams.

Queen Ann Laundry, Ine. J
7—9 EI lery St., :Į

So. Boston, Mass. <;
Tel. ŠOU 2923 !>

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 

į tai verti skaitytojų paramos.
I VLt>i skelbti lės “Darbiniuka”.

i Jei norite, kad Jūsų drabužiai Į 
i būtų Svariai išplauti,
i paveskite ši darbą mums.



■ž - -c A. ♦

Penktadienis Lapkričio 3. 1939 DARBININKAS 8

Rytinių Valstybių Žinios
BROOKLYN.N.Y I

ANKSTYVA MIRTIS
Po sunkios ir ilgos ligos, spa

lių 30 d.. 9 vai. ryte pasimirė 
a. a. Onutė Vensevičiūtė (p. 
Brundzienės sesutei vos tik su
laukus 19 m. amžiaus. Iškilmin
gos laidotuvės įvyko ketvirta
dienį. lapkričio 2 d. 11 vai. ry
te iš Apreiškimo parapijos. Pa
liko dideliame nuliūdime savo 
brangę mamytę. 3 broliukus ir 
3 sesutes bei švogerius.

Plačiau apie laidotuves tilps 
kitos savaitės “Darbininke”.

APSIVEDĖ 
šeštadienį, kun. P. P. i 
suteikė moterystės

UŽUOJAUTA
Šiuomi reiškiu kuoširdingiau- 

sią užuojautą p. Vensevičių šei
mai. deliai nelauktos mirties 
a. a. jų dukrelės Onutės.

Jonas Brundza.

Pereitą 
Karlonas 
Sakramentą jaunai sąjungietei. 
Aldutei Vinikaitei su J. Brabau- 
sku. Jų intencijai buvo atna
šautos šv. mišios, o jų palydo-1 
vai ar liudininkai buvo jauno- i 
sios brolis ir jaunojo sesutė. Al
dutę per bažnyčią vedė jos tė
velis.

Tą pačią dieną klebonas kun. 
A. Vaškelis sužiedavo M. Vini- 
kaitį su panele M. Razdiniūte. 
Jų intencijai taip pat atnašavo 
šv. mišias. Jų liudininkai buvo i 
panelė O. Daunjlė ir B. Jonuš- 
ka. Laimingo gyvenimo jau
noms porelėms.

"Darbininko” redakcija reiš
kia gilią užuojautą savo nuošir
džiam bendradarbiui, muz. Jo
nui Brundzai ir jo žmonai, velio
nės sesutei, ir pp. Vensevičių 
šeimai dėl mirties a. a. Onutės 
Vensevičiūtės.

MIRTIS
Spalių 28-tą d. mirė a. a. Da- 

micelė Tamulionienė. Nuliūdi
me paliko vyrą ir vieną sūnų. ! 
Palaidota su bažnytinėmis apei-, 
gomis. Tebūna amžina ramybė 

vėlei. T. .V.jos I

HARTFORD, COHH

ATŠAUKIMAS
Moterų Są-gos 29 

'Maskaradų" Balius 
lapkričio (Nov.) 25 d..

Lapkričio 12 d.. Mot. Są-gos 
29 kp. draugijos bendra Komu
nija S vai. ryte mišių metu. Po 
mišių bendri pusryčiai svetainė
je, prašome visas dalyvauti.

J. Terebeizienė, Rast.

kuopos 
neįvyks 
1939.

BRITAIN, CONH.
IŠ DARBININKŲ 

GYVENIMO
Šiomis dienomis darbininkų 

gyvenimas pagerėjo, nes dirb
tuvės vis daugiau pašaukia į 
darbus, ankščiau atleistus dar
bininkus. Šią savaitę kelios 
dirbtuvės paskelbė 45 valandų 
savaitės darbą. Bet jaunimo 
vis daug be darbų, nes iš aukš
tesnių mokyklų išeina šimtai 
priaugusio jaunimo, o darbus 
gauna tik maža dalis iš jų.

PARAPIJOS BAZARAS
Spalių mėnesį, šeštadienių 

vakarais įvyko parapijos baza- 
ras. Iš karto labai mažai lankė
si. bet pereitą šeštadienį buvo 
pilnutė salė. Buvo ir svečių iš 
Hartfordo, tarp kurių buvo ir 
kun. J. Kripas. Bazaro paskuti
nis vakaras įvyks šį šeštadienį, 
lapkričio 4-tą d. Bus ir laimėji
mų už 50 dol.. tad reikia įsigy
ti visiems laimėjimo tikietėlius. 
ir atsilankyti į šį paskutinį “lai
mės” vakarą.

BENDRAS VISŲ DRAUGIJŲ 
MASINIS SUSIRINKIMAS I 
Besiaučiant karo audrai Eu- Į

; ropoję. Lietuva, nors yra nusi- 
! satčius laikytis griežto neutra-' 

, lumo. ir nesikišti į tą visą pai- j 
niavą. kurią Hitleris su Stalino 
pagelba pradėjo, tačiau vis dėl-1 
to karo siaubas netiesioginiai j 
palietė ir Lietuvą.

Nors šis karas tęsiasi dar tik 
apie 2 mėnesiai, bet jau daug; 
kas yra pakeista Europos že
mėlapyje. Rusijai su Vokietija 
sunaikinus visą Lenkiją tas ne
žmoniškas rėžimas dar vis eina 
toliau. Rusijai dar negana bu
vo. kad pasiėmė pusę Lenkijos, 
bet tuojau pradėjo skverbtis į 
kitas nepriklausomas valstybes:

•; Estiją. Latviją ir Lietuvą. Ru-: 
sija savo griežtu pareikalavi- i 
m u privertė šias tris valstybes 
pasiduoti ir išpildyti jos no-; 
rus. kitaip sakant atsižadėti 
savo tikros nepriklausomybės. 
Lietuva iš tų visų nelaimingų 

: valstybių gal daugiausia laimė
jo. tai yra atgavo Vilnių, bet ji 

i turėjo dvigubai atmokėti už tą 
visą. Kaip paskutiniai prane- 

: Šimai rodo, mūsų linksmybė 
; dėl atgauto Vilniaus nėra tokia, 
kokia mes išsivaizdavome, nes 

! Vilnius, kad ir yra priskirtas 
Lietuvai, bet jau atrodo, kad 
rusų armija bus ir tame pačia
me Vilniaus krašte. Nors mes 
negalime dar tikrai žinoti, kaip 
bus toliau, bet jau galime su
prasti. kad tokios laisvės ne-

01d Golds
ZIP-TOP

pakelis

Tiptop Šviežumui

Jus tik patrauksit... o jū
Aš nebūsiu priverstas nė

kit man du pakeliu!

sų OLD GOLD bus čia...
... ir EXTRA ŠVIEŽUS! čiupinėtis, nė nagų laužy

tis su “Cellophane ! Duo-

avenue, Camden, N. J. Pradžia' rinkimą pas p-lę Andriuškevi- 
8 vai. vakare. Gros Blue Aces čiūtę, Garfield Avė. Greenville, 
orkestras iš Philadelphia, Pa. , New Jersey. Buvo aptarta šo- 

Komitetas sėkmingai darbuo- kių rengimo reikalai ir paėmi- 
jasi padaryti šį balių labai gerą, mas vietos dėl kitų metų pikni- 
Įžanga 35 centai. ko.

---------------- Po susirinkimo mamytė An- 
H ARRISOHKEARN  Y, N. J. driuškevičienė su dukrelėms pa

gamino “Haloween Party”.
Komitetas dėkoja už tokias 

gražias vaišes p. Andriuškevi
čiams.

NEVARK, N. J

CELLOPHANE" - - ATSIDARO DVIGUBAI - GREIČIAU!
ORO BANGOMIS kas savaitę: "Melody and Madness" su Artie Shaw’s orkestru. NBC Network.

Copyright. 1939. by P. Lorillard Co.

bus. kokią turėjome pirmiau. ' kurie viską galutinai sutvarkys tėveliai ir vaikai, senesnieji ir 
o.. ---- , jaunimas — ateikite į virš mi-

matyti susiėjus nėtą “triukšmų vakarėlį”. La- 
I bai gražiai prašome.
i
iI

F.J.I1.

Sekmadienį, spalių 29 d., Lie
tuvos Vyčių. New York ir New 
Jersey apskričio, bowling lygos 
žaidėjai turėjo rungtynes. Šį 
kartą susitiko Newark’o ir Eli
zabeth bowling rateliai. Visus 
tris žaidimus laimėjo Elizabeth 
Vyčių ratelis. Elizabeth’o rate- 

žaidė Jenulevi- 
čius, Juozapavičius ir C. Ošku-

Spalių 13 d. N. J. parap. Cho
rų Federacija turėjo nariams 
pasilinksminimo vakarėlį ir 

i drauge pagerbimą prof. J. Žile- 
i vičiaus, kuris įvyko L. P. K.
salėje, 134 Schuyler Avenue,

■ Kearny, N. J. Jaunimas gražiai
' linksminosi, užkandžiavo. Po to
i pradėta susirinkimas, kuriam 
vadovavo nauja valdyba.

Įžanginę kalbą pasakė buvęs 
pirm. J. Pranckietis, kuris gra
žiai atvaizdavo prof. J. Žilevi
čiaus darbuotę, ir pasveikino
prof. Žilevičių kaipo organiza- lio geriausiai 

i torių Chorų Federacijos.
Keletą žodžių pasakė varg. A. tis. o Newarko ratelio geriausiai 

Visminas iš Maspeth. L. I. N. Y. pasirodė Laukžemis. 
Naujasis pirmininkas F. Kas- 
peras iš Harrison, N. J., kun. J. čių bowling ratelis yra nesumu- 
Kinta iš Paterson, N. J., varg. šamas.
V. Justas iš Jersey City, varg. Sekantis žaidimas įvyks lap- 
Bertulis iš Paterson, N. J., varg. kričio (November) 5 d. su

Pasirodo, kad Elizabeth Vy-

to"

Giedraitis iš Newark, N. J. ir Kearney Vyčių 90 kuopos bow- 
vietinis varg. F. Hodelis iš Har- nng rateliu Nevvarke.
rison, N. J. Įvykusių bowling rungtynių

Po visų linkėjimų įteikta p. rezultatai:
prof. Žilevičiui nuo Federacijos NEWARK—

I

BROCKERT’S ALE

Su atvadavimu Vilniaus mie- ir praneš per spaudą.
Įsto, mūsų mieste veikęs VV Są-t Buvo gražu
' jungos Skyrius, jau neturi dau-; tiek daug draugijų, atstovau- 
giau tikslo veikti tuo pačiu var- jančių žmonių visokių pažiūrų, 
du. Už tat savo paskutiniame kurie, padiskutavę dienos klau- 

! susirinkime nutarė sušaukti vi- simu, susiėjo į bendrą darbą, 
sų Hartfordo draugijų pirmi- dirbti dėl lietuvybės. Linkėtina, 
ninkus ir visus lietuvius, kurie kad šis pirmas susirinkimas 

' šiuo dalyku įdomaujasi į mene- nebūtų paskutinis ir, kad. vie- 
sinį susirinkimą, kuriame gale-‘toje mūsų partiškų kivirčių į- 
tume aptarti mūsų V. V. Są-' vyktų bendras darbas, 
jungos ir Vilniaus atvadavimo 
reikalą, ir svarstyti kaip pagel
bėti suvargusiems Vilniečiams.

Šis susirinkimas įvyko spalių
22 d.. Sekmadienyje, lietuvių 
mokyklos kambaryje. Į susirin
kimą atsilankė 
skaičius atstovų 
iš kitų draugijų.
kime dalyvavo:
Draugija. LAUPN Klubas. SLA 
124 kp.. DLK Vytauto D-ja. 
Lietuvių Legijonierių Fridriko 
Sabonio postas 7, Švento Juoza
po D-ja. Sūnų ir Dukterų D-ja. 
Šventos Elzbietos D-ja. Moterų 
Sąjungos 17 kp.. SLRKA 89 kp.. 
Gyvojo Rožančiaus D-ja. LDS 
6 kp.. Moterų Rėmėjų postas 7. 
LLD 68 kp., LDS 79 kp.. Vyčių 
kuopa. Šv. Trejybės Vyrų klu
bas. Marijos Vaikelių D-ja. ir 
Moterų Gildą.

I

A. Sabeika

WATERBURY, CONH

“Vilniaus Medis” (Bertu- 
ir galingoji “Laisvės Dai- 
(Žilevičiaus). Svarbią, jau- 
kalbą apie Vilnių pasakė

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT'S — jo visuomet reikalausite.

PHONE
So. Boston

2271

BOSTON RRA.VCn
1410 Co' nnbia Rd.,

South Boston

Telefonas
Worcester, 5-4335

gana didelis 
ir pirmininkų 
Šiame susirin-
Švento Jono

Visi susirinkę padiskutavę 
nutarė, kad V. V. Sąjungos var
das būtų pakeistas kitu, bet D- 
jos visai panaikinti negalime, 
turime dirbti ir toliau, ypač da
bar. kada reikia ekonomiškai 
remti Vilnius ir jo gyventojai. 
Buvo padarytas pasiųlymas. kad 
V. V. Sąjungos vardas būtų pa
keistas. pavadinant “Vilniaus 
Fondui” laikinai, o kuomet su
žinosime viską tikrai, tai tuo
met pakeisime kitu vardu. Taip 
pat nutarė, kad būtų rengiamas 
Vilniaus atgavimo paminėji
mas ir užbaigimas V. V. Sąjun
gos darbo, o pradėjimas naujo 
“Vilniaus Fondo” darbo. Kalbė
tojais nutarta pakviesti konsu
las Budrys ir kiti. Programa 
susidės iš dainų deklamacijų ir 
muzikos. Šis masinis paminėji
mas įvyks lapkričio (Nov.) 12 
d., sekmadienyje, vakare lietu
vių mokyklos svetainėje. Prog
rama dar nėra sudaryta. Šiam 
darbui yra paskirta komisija iš 
V. V. S. Skyriaus 5 asmenų,

nepa-

aštuo-
šo-

Iškilmingas Lietuvos kariuo
menės įėjimas į Vilnių specia
liai per radio paminėtas sekma
dienį. spalių 29 ik WBRY (1530 
kc.) radio stoties. Jausmingai 
sudainuota “Į Vilnių” (Navic
ko), 
lio) 
na” 
trią
programos vedėjas komp. Alek- 
sis. o svetimtautis radio prane-i •

1 šėjas perskaitė iškarpą iš New 
j- York Times laikraščio apie at

gautąją sostinę Vilnių. Kurie 
girdėjo visi entuziastiškai kal
ba apie šią programą. Nepamir- 

’ škite kas sekmadienį jaukioj, 
lietuviškoj atmosferoj savųjų 
bei svečių tarpe, gardžiai pava
karieniauti. klausant

1 kos programos iš WBRY 
I stoties 5:30 iki 6:00 vai.
re.

PRIMENAME
Sekmadienį, lapkričio 5 d. 

vyksta milžiniškas šv. Juozapo 
parap. Vyčių choro ’ 16-tas me
tinis koncertas, teatras ir šo
kiai. Mokyklos auditorijoj, 7

i vai. vakare. Programa 
prastai įvairi, turininga.

Dainuos abu chorai.
nios poros šoks tautiškus
kius ir bus suvaidinta linksmas 
veikalas “Vedybų Triukšmas”. 
Kaip kiekviename, taip ir šia
me choro parengime dar bus ir 
įdomių naujienybių. Po visam 
bus linksmi šokiai iki vėlu
mos.

Ta proga choristai nuoširdžiai 
dėkoja gerb. lietuvių visuome
nei už praeities didžią paramą silankyti. 
bei gausingą dalyvavimą, cho
ro parengimuose ir tikisi, kad lapkr. 
ir ateityje jų neužvilsite. Visi Hali Tenth Street ir Kaighn

CAMDEN, N. J

lietuviš- 
radio 
vaka- 
Lyra.

Šv. Jurgio parapijos Šv. Var
do draugija rengia šokius ir 
balių. Kviečia visus aplinkinius 
lietuvius — jaunus ir senus at-

Balius rengiamas penktadienį
(Nov.) 3. 1939. New

BROCKTON. MASSACHUSETTS

/ Best wishes from J
i. EMBASSY CLUB '

\ 61 East Elm St., Brockton, Mass. J
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Best wishes from

CENTURY MANUFACTURINGCOMPANY
146 Court Street Brockton, Mass.

dovana — stalinis laikrodis, pa
darytas iš anglies ir parvežtas 
iš Shenandoah, Pa.

Prof. J. Žilevičius labai dėko
jo Chorų Federacijai už tokią 
gražią dovaną, sako parvažia
vęs į Lietuvą visuomet atsimins 
New Jersey Chorų Federaciją.

Spalių 21 d. Dievo Motinos 
Sopulingos parapijos choras 
turėjo šokius. į kuriuos atsilan
kė daug jaunimo, visi gražiai 
linksminosi prie geros muzikos.

Valdyba dėkoja atsilankiu
siems.

Spalių 30 d. N. J. Chorų Fede
racijos Komitetas turėjo susi-

' V. Barkauskas 159 147 1511
E. Daukšys 173 183 166
J. Montvydas 149 178 134

j Laukžemis 189 187 185
V. Daukšys 152 171 183

i 
! 822 866 822
ELIZABETH GIANTS —
Jenelevičius 
Dobaras

213 170
149

200

Kizelevičius 150 171
Pinkevičius 148
J. Oškutis 199 164
Juozapavičius 189 193 192
C. Oškutis 188 180 198

• 888 8981 925
F. V.

Best wishes from

V. & F. W. FILOON
280 N. VVarren Avė. Brockton, Mass. /*įi

f KAYCLEANSERS g
» £> Mens Suits, Dresses, Coats Prices Reasonable g

* 59 Pleasant St., Tel. 5812 1061 Main St. Brockton z
*XXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XX'XXWSX'X%X.X.-%%%X.%%'X'«XXX-XXX-XXXXXXX»

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7 

g Best wishes from /

' ROYAL SPORTWEAR, Ine. z
/ */ 147 Centre Street Brockton. Mass. '
> *\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV  

■.X.XXXXXXXXXXXXXXXX.-%XX«X%»%XXX.XJW«K%XM3k%'XX.%XXXXXXXXXXX’y 

' UPHOLSTERS /
/ OSCARSON’S UPHOLSTERING CO. J

\ 679 Center St. Tel. 7737
/ $ 
/<XXXX'XXXXX'XWXXXX«XXX.-XXXX.XXX%%X'XX'%XXX%%XXXXXXTCXXX>X%Xx’

OSCARSON’S UPHOLSTERING CO.

XXXXX\XXXXVXXXXVXXVXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX',

Dr. J. J. Zabarauskas
Optometristas

Visais akinių reikalais kreipkitės pas mus. o mes suteiksim geriausi 
patarnavimą ir prieinamiausiomis kainomis 

Duodam lengvas iisimokėjimo sąlygas, po SOc j savaitę g

KAY’S
nnnivffc

Optical Dept
111jI»L1 JTiTiTrJJiUJlMF i

198 Main St., Brockton $
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3SXXXXXXX3CX3SXXX3SXXXXXXXSXX%X'X%\’'I

į\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Z:

ĮSAM MITCHELL & CO., Ine.
/ Incorporated 1870 S

Roofing & Building Materials Supplies

362 Montello St., Tel. 1271, Brockton, Mass.

g Best wishes from

LINCOLN WEBBING CO.. Ine.

L 144 Hayward Avenue Brockton, Mass.
VXXXXXXXX'XXXXXX.XXXXXVXXXXXX-XVXXXXXX%XXXXXXVXXXX'XX*


