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“Prabanga yra neprotingas 
pavartojimas retų ir didelės 
kainos daiktų. Ch. Antoine.

Iš turtų kyla prabanga. 
Prabanga yra nepateisina
ma. Jei reikalinga atsis
kaityti iš savo turtų, kaip 
gi galima pateisinti pra
bangą! Jei šiandieną mili
jonai kenčia skurdą, ar ne
turi būti pasmerkta pra
banga.

Socialinis klausimas tu
ri būti išspręstas, jei neno
rima pražudyti ligšiolinės 
kultūros bei civilizacijos. 
Socialinis klausimas iš
šaukia revoliucijas, padeda 
komunizmui plėtotis.

Turtai savo esme yra ge
ri, bet jų padalinimas yra 
neteisingas, jų įgijimas 
kapitalistiškoje santvar
koje yra smerktinas.

Jei viduramžiais buvo

v •

BOSTON PUBLIC LISRARY 
CiilEF 0F BOOZ SELECTIOM DT 
REFEREIiCE DIVISI0M 
COPLEY SQ BGST0S MA

4

Katalikas, kurs neremia 
kataliklikos spaudos, neturi 
teisžs vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
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ietu vos Kariuomene Vilniuj e
Popiežius Priėmė Lietuvos TORKI,mS™vRUSI,os Lietuviai Pareiškė Nusivylimą

Castel Gandolfo, spalių, vilties, kad krikščioniškas 
19, — Jo Šventenybė Pijus 
XII privatiškoje audijenci- 
joje priėmė Lietuvos ats
tovą Vatikanui Stanislovą 
Girdvainį. Popiežius kal
bėdamas į atstovą sakė, 
kad “Lietuva rytų Euro-

gyvenimas tenai bus išlai
kytas.

Komunų

Kaunas, Lietuva, spalių leistas, ir Lietuva turės į- 
19 — Trečiadienį, spalių dėti daug kapitalo jį atsta- 
18 d. Lietuvos kariuomenė 
įėjo į Vilnių, savo sostinę 
ir taip pat užėmė visą Vil
niaus krašto dalį, kurią at
gavo Lietuvos ir sovietų 
Rusijos sutartimi, pasira
šyta spalių 10, š. m.

i Ankara, Turkija, spalių 
i 19 — Turkijos vyriausybė 
nutraukė pasitarimus su 
sovietų Rusija, ir jos ats
tovas iš Maskvos sugrįžo. 
Sakoma, kad Rusija reika- 

i lavo Turkijos sutikimo,
i

i
Į

*'>tiĮ Skyriai 
Mokyklose

Belgrade, spalių 19,

mė. Balkanų valstybės 
tuo apsidžiaugė. Jos bijo
jo, kad Turkija padarius 
sutartį su Rusija, jos ne
patektų į bolševikų vergo
vę. Rusija nori atimti iš 
Rumunijos Besarabiją, ir

kad Balkanų valstybės y- paimti į meškos “globą” 
ra sovietų Rusijos įtakoje;1 Rumuniją ir Bulgariją, i 

į kad Turkija neįleistų į Turkija yra linkus sutvir-i 
juodąsias jūras karo lai- tinti santykius su Anglija 
vų per Dardanelles; kad ir Prancūzija. 
Rusijos - Turkijos sutar
tis netaikoma prieš Bulga
riją; kad sutartis neįparei-

_ _ „ gotų Rusijos tartis su Tnr- paskutiniu metu yra at
gaus karalystė”. Nepamir- bės. Taip pat sakoma, kad kija, jei Vokietija darytų vykę apie 30 Lietuvos pi- 

kokius žygius į Balkanų liečiu ir dar apie 350 pil. kraštas, 0 ypač Vilnius yra naujoji Lietuvos siena ry- 
“įlabai nuteriotas. Sakoma, 

kad iš Vilniaus išvežta vi
sos brangenybės ir visas ežero rytiniu pakraščiu, 
judinamas turtas iš dirb- Drūkšių miestelį palikda- 
tuvių ir iš kitų įstaigų, ma jiems; toliau pro Ris- 
Vilniaus bažnyčių neįkai-,menus (mums), pro Dau- 

brangenybės'gliškių stotį (jiems) į va
karus nuo Švenčionių, ku-

— —-------------------------- ------------ ----- U.U.'.MVa. ------- ,

smerkiamas nuošimčių ė- pOje dabar yra Kataliky- Laikraštis Hriscanska Mi- 
mimas, ką gi kalbėti apie bės saugotoja” ir pareiškė sao praneša, kad Serbijos 
šių dienų pinigų kalkulia- 1 —........
ei jas bei spekuliacijas?! į j 
Pinigas pinigą uždirba be ■ pralysti pro adatos 
jokio triūso bei darbo, o iš 
pinigo kyla ir prabanga, 
neprotingas retų ir didelės 
kainos daiktų vartojimas.

O Kristus pasakė: “Len-

I

-----  ■ ■■1 ■ i viešose mokyklose komu- 
gviau yra kupranugariui nistai sudarė skyrius, į ku- 

i ausį, riuos įtraukė mažus vai- 
negu turtingam įeiti į dan- kus ir juos moko bedievy

je aunas — Iš Klaipėdos

škime Kristaus žodžių! Į daugelis mokytojų prisi-
kovą su mamonizmu! įdėjo prie komunistų sky- valstybes. Turkija tų so- ruošiąsis iš Klaipėdos grį- 

rių.

tyti. Be to, Vilniuje yra la
bai daug žydų ir lenkų su
bėgusių iš Lenkijos. Visus 
juos reikia maitinti ir 
dengti.

Lietuvos vyriausybė pa
reiškė, kad ji mažumoms

Antradienį, spalių 17 d., užtikrina plačias kultūri- 
Lietuvos kariuomenei žy- nes teises, 
giuojant į Vilniaus kraštą, 
sunkvežimiais vežė į Vil
niją miltų, javų ir įvairių 
maisto priduktų, nes ten 
šiuo laiku yra didžiausias 
trūkumas maisto.

Kaip praneša, Vilniaus

Lietuvos Pasiuntinybės 
Žinios

Washington, D. C. spalių
14 d. Oficialiomis žiniomis

tuose prasideda prie Lat
vijos ribos ir eina Drūkšiųvietų reikalavimų nepriė- žti, arba atvykti.

L. P-bė.

Darbinin'/ų Radio Programa

ta prekių už 20,1 mil. litų, 
o įgabenta už 17,6 milijo
nų. Balansas rugpiūčio 
mėnesį aktyvus 2,5 milijo
nų litų.

nuojamos 
konfiskuotos.

Vilniaus krašto lietuviai rie liko jiems, — Dro Bui- 
džiaugiasi, kad Vilnius, vydžius (mums), pro 
prijungtas prie Lietuvos, į Šumską, Tabariškius, Jan- 
bet visur reiškiamas nusi-1 kūnus, Eišiškes, Dainavą 
vylimas, kad sovietų Rusi-: (visi mums) ir toHau Ūlos 
ja atsisakė grąžinti Lietu- upe į vakarus ligi taip va- 
vai lietuviais apgyventus: dinamos buvusios admi- 
distriktus, kaip tai: Šven- nistracijos linijos, — to-

' čionių distriktą, Marcinko- liau ta linija kaip seniau, 
: nių valsčių ir kitas lietu- paliekant Gardiną už tos 
viais apgyventas žemes, i linijos, 

i Vilniaus miestas labai ap- i
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New York, spalių 17 d. spalių 13 d. gautas sutiki- 
Lenkijos Žydų Federacija1 mas (principe) ir, kad ko- 
Amerikoje spalių 11 d.! mitetas, Federacijai pra- 
kreipėsi į Lietuvos Genera-' šant, sudarytas iš penkių 
linį Konsulą New Yorke, lietuvių: b. Min. Pirm. Vla- 
pasiūlydama pagelbą Len- do Mirono, Valstybės Ta
ki jos žydams, '
siems į Lietuvą.

J
Federacijos tikslas sure-, 

gistruoti tos rūšies pabė
gėlius. Tiems iš jų, kurie 
turi giminių J. A. V. ar ki
tuose kraštuose, padėti su
rasti tuos gimines, parū
pinti įvaž. liudijimus ir su
šelpti kelionei į pasirinktą 
kraštą. Tuo tarpu prašė 
sudaryti Lietuvoje mišrų 
Komitetą, kurie atidarytų 
du registracijos biurus 
Kaune ir Vilniuje ir globo
tų tuos pabėgėlius, kuriam 
tikslui Federacija siųs tam Kaunas — Rugpiūčio m. 
Komitetui reikalingas su- iš Lietuvos buvo išgaben- 
mos.

Generalinis Konsulatas 
kabeliu perdavė tą pasiū
lymą Užsienių Reikalų Mi
nisterijai Kaune, iš kur

pabėgu- rybos narių Jono Navako 
j ir Jono Vileišio, Raud. 
Kryžiaus vice-pirm. gyd. 
pulkininko X lado Ingelevi- 
čiaus, buv. Raud. Kr. Pirm. 
D-ro Roko Šilupo ir penkių 
žydų: adv. L. Garfunkelio, 
Idiše Štimee redaktoriaus 
Dr. Ruvino Rubinšteino, 
Žydų Centralinio Banko 
Direktoriaus G. Volfo, E- 
migr. draug. “Hiasica” di
rektoriaus I. Rozovskio ir 
Kariuomenės vyr. rabino 
Samuelio Smogos.

LIETUVOS teritorija: a) pažymėta stambiais ilgais brūkšniais, reiškia rubežius, nustatytus Lietuvos ir Rusijos su
tartimi 1920 m., liepos 12 d.; b) pažymėta silpnesniais brūkšniais, reiškia demarkacijos liniją, kuri išvesta, smurtu už
grobus lenkams trečdalį Lietuvos su sostine Vilniumi, 1920 m. spalių 9 d.; c) pažymėta stambiais brūkšniais trikampis 
prie jūros, reiškia teritoriją, kurią prievarta Vokietija atplėšė nuo Lietuvos 1939 m. kovo 23 d.; d) pažymėta stambiais 
taškais, reiškia sieną, kurią nustatė Lietuva ir Rusija šio mėnesio (spalių) 10 d. Šia sutartimi Lietuva atgavo sostinę Vil
nių ir dalį savo, tertorij os.

• v

šeštadienį, spalių 21 d. 2 vai. po pietų įvyks Dar
bininkų Radio programa. Prašome pasukti savo radio 
rodyklę ant 1120 kilocycles ir klausytis dainų, muzi
kos, kalbų ir žinių programos iš WCOP stoties. Boston, 
Mass.

Biznieriai skelbkitės Darbininkų Radio Progra
moje.
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Penktadienis, Spalių 2d d.. 1939
T

ĮVAIRIOS ŽINIOS
VATERBURY. CONN.

Spalių 22 d. įvyks LDS 5 kuo
pos mėnesinis 
Prasidės 1 vai.
Juozapo senos mokyklos kam
baryje.

Visi nariai ir narės yra prašo
mi atsilankyti į šį susirinkimą. 

-Kadangi šis susirinkimas bus 
"svarbus ir įdomus, todėl nei 
vienas narys-rė neturėtų pamir
šti atsilankyti.

J. Tutiliis. kp. rast.

Fordas Išvarė Komunistus 
Inžinierius

iI

DARBININKAB

Mirė Prelatas Mykolas ‘ Sovietų Armija įeina 
Lavelle

i

I

Lavelle I Estiją

2

susirinkimas, 
po pietų šv. Detroit, Mich. spalių 19, 

— Iš Henry Ford fabriko 
buvo išvaryta 40 sovietų 
Rusijos inžinierių ir 11 
komunistų darbininkų. 
Sakoma, kad jie mėgino 
papirkti viršininkus, nes 
norėjo išgauti naujus in-

New York, spalių 19, — 
Prelatas Mykolas Lavalle, 
New Yorko šv. Patriko 
katedros rektorius, mirė 
sulaukęs 83 metų amžiaus. 
R. I. P.

Reikalauja Šeimoms 
Atlyginimo

Popiežius Išleisiu Encikliką

Vatikanas, spalių 19. — 
Vatikano vyriausybė pra- 

"neša, kad Popiežius Pijus 
XII jau yra paruošęs enci
kliką. kuri bus išleista iš
vakarėse Kristaus Kara
liaus šventėje, spalių 28 d. 
Enciklika sudaryta iš 8000 
žodžių.

Sydney. Australija, spa- 
žinierių braižinius. Henry lių 19, — Vyskupas Gilroy 
Ford buvo davęs leidimą reikalauja, kad vyriausy- 
komunistų inžinieriams, bė duotų šeimoms pragy- 
kurie yra Amtorg sovietų veninio atlyginimą. Jis sa- 
prekybos Amerikoje na- kė: “Visuomenės gerovė 
riai, studijuoti gamybos1 priklauso nuo šeimos. Jei- 
būdus fabrike. Gi 11 ko-'gu šeimos bus neaprūpin- 
munistų darbininkų išva- tos. jeigu jos neturės rei- 
rvta už propagandos sklei- kalingų pragyvenimui rei- 
dimą.

Maskva, spalių 19, —So
vietų Rusija pradėjo siųs
ti savo kariuomenės pul
kus į Estiją ir tenai staty
ti savo tvirtoves. Bolševi
kų spauda praneša, kad 
komunistinės knygos ir 
laikraščių ir knygų spaus
dinimo mašinos gabena
mos į Estiją, suprantama, 
komunizmo propagandos 
platinimui.

Raudonosios Armijos Eks
pertai Atvyko į Kiniją

Kun. J. Švagždys,

Popiežius Teikia Pašalpą 
Lenkams

I
i

Suomija Dėkinga Preziden
tui Rooseveltui

Bolševikai Priima Nacius 
Į Sąjungą

kmenų. tai negalima tikė
tis visuomenės gerovės. 
Vyriausybė privalo rūpin
tis. kad visos šeimos turė
tų tinkamą pragyvenimui 
atlyginimą, kad moterims 
ir vaikams nereikėtų eiti į 
fabrikus”.

Į

Kaunas — Kaikurie pi-

Maskva, spalių 19, Sovie
tų Rusijos bedievybių są
junga nutarė priimti į na
rių skaičių Vokietijos na
cius. Žinoma, jei vadai bu- liečiai buvo išėmę iš ban- 

, dabar 
vėl jas grąžino į bankus.

VVashington. spalių 19, čiuojasi. kodėl negali jų kų savo sutaupąs, 
— Suomijos prezidentas sekėjai? 
atsiuntė Jungtinių Ameri
kos valstybių prezidentui 
Rooseveltui padėkos laiš
ką. kad patarė Rusijai ne
varžyti Suomijos nepri
klausomybės. Suomija y- 
ra griežtai nusistačius neį
sileisti Rusijos kariuome
nės. nei duoti bolševikams 
teisių statyti tvirtovių sa
vo krašte. Po trumpų pa
sitarimų Maskvoje, Suo
mijos atstovai sugrįžo at
gal pareikšdami. kad jie 
savo nusistatymo nepakei- 
sią. Tai viena iš Pabaltijos 
valstybių, kuri dar nepa
teko į sovietų Rusijos 
"globą".

I III Darbininkų Streikuoja
baltijo. Kai kas sako, kad 
sovietai ar tik nesiruošia 
prie naujų žygių Pabalti- 
jin? Sovietai savo reikalą-1 
vimą pamatuoja tuo. kad

darbininkų jie nenori turėti nesuprati-

Shangnai, spalių 19 — Iš 
Chungking praneša, kad 
gausi sovietų Rusijos mi- 
litarė misija penkiais or

laiviais atvyko iš Maskvos 
. į Kinijos sostinę. Sovietų 
ekspertai atvyko į Kiniją 
pagelbėti kinams kovoje 
su japonais. Buvo many
ta,’ kad kai sovietai pasira
šė sutartį su Japonija, tai 
jau jie nebegelbės kinie-; 
čiams, bet vėliau paaiškė-. 
jo, kad sovietai pagalbos 7 
kinams nenutraukė.

Vokietija norėjo įtrauk
ti Japoniją į Europos karą 
tuojau po pasirašymo Vo
kietijos - Sovietų sutar
ties, bet Japonija nesuti
ko, nes ji nepritarė tokiai 
sutarčiai. Japonija pareiš
kė, kad ji laikysis griežto 
neutralumo 
atžvilgiu.

Japonija 
kad sovietų
sudaryti militarę 
su Kinija.

Kiniečiai šiaurinėj Kian- 
gsi provincijoje sumušė 
japonus ir pasiekė strate
ginio miestelio Fengsin

Europos karo

Didelė Žmogžudystė 
Klaipėdos Krašte

Detroit, Mich., spalių 19. 
Dodge automobilių fabri
ko darbininkai išėjo į 
streiką. Darbininkų unija 
sako, kad kompanija grie
žtai. atmeta
reikalavimus. Darbininkai mų su Vokietija dėl vokie 
nusiskundžia, 
nepakenčiamai greitai rei- valstybėse, 
kia dirbti, ir reikalauja, 
kad unija turėtų balsą ga
mybos kiekio nustatyme. 
Kada darbdaviai įstaty
mais yra priversti darbi
ninkų unijas pripažinti, 
tai apkrauna darbininkus 
nepanešama našta.

kad jiems čių. gyvenančių Pabaltijo

Jeigu sovietams apeina 
vokiečiai Pabaltijo vals
tybėse. tai ar tik sovietai 
nesirengia daryti savo 
tvarką tose valstybėse. 
Tiesa, sovietai sutartimis 
užtikrino toms valsty
bėms, kad nesikiš į viduji
nę tų valstybių tvarką.

dabar įžiūri, 
Rusija nori 

sutartį

LDS Centro Pirmininkas, 
kviečiamas Montrealio 
(Canada) VVS skyriaus, 
vyksta į Montreal, Canadą 
ir sekmadienį, spalių 22 d., 
pasakys kalbą apie mūsų 
tautos svarbiuosius klau
simus.

Vatikanas, spalių 19, 
Popiežius Pijus XII pasky
rė nemažą sumą pinigų 
sušelpti Lenkijos žmones, 
pabėgusius į Rumuniją. 
Jo Šventenybė Pijus XII 
yra susijaudinęs dėl Len
kijos katalikų likimo. Virš 
11 milijonų lenkų yra da
bar po Rusijos bolševikų 

'valdžia. Komunistų laik
raštis, rugsėjo 11 d. 1939 

i m. rašė: “Reikia duoti pa- 
■ galbos narsiems Lenkijos 
' kovotojams. Dar yra laiko 
I sulaikyti barbarus fašis- 
’ tus užpuolikus. Remkite 
I Lenkiją ir visus, kurie pa
deda Lenkijos žmonėms 
išlaikyti savo nepriklau
somybę”. Taip rašė, bet 
Rusijos komunizmas susi
dėjęs su Hitleriu sunaiki
no Lenkiją, ir dabar “lik
viduoja” gyventojus. Pilo- 120 pieno nugriebimo pun- 
tas ir Erodas pasisveikino.' ktai.

Keturių Valstybių Vadai 
Konferencijoje

Stockholm, Švedija, spa
lių 19, — Švedijos, Norve
gijos ir Danijos karaliai, 
ir Suomijos prezidentas 
susirinko Stockholme pa
sitarimams apie savo kra
štų nepriklausomybės iš
laikymą. Sakoma, kad tos 
tautos griežtai nusistatys 
laikytis neutralumo ir gal 
padarys atsišaukimą už
baigti karą. Suomija tiki
si, kad Skandinavų vals
tybės, būtent, Švedija, 
Norvegija ir Danija pasi
žadės reikale teikti jai pa
galbą.

Lietuvoje įrengiami dar
Prakalbos HaverhiH'e

Sekmadienį, spalių 22 d.,! 
vai. vakare, Gedimino j 

klubo svetainėje, River St., Į 
Haverhill, Mass. įvyks LK 
VC rengiamos prakalbos. ’ 
Kalbės A. F. Kneižys ir j 
stud. P. Kupraitis apie šių 
dienų darbininkų reikalus, 
spaudą ir Lietuvą. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti, 

pakraščius. Taipgi kinie
čiai sako, kad jie nukirto 
japonų susisiekimą arti 
Nanchang. buvusios Kian- 
ksi provincijos sostinės.

Japonai praneša, 
Kiukiang kalnuose, 
Hupen provincijos 
žiaus smarkiai i 
kinus, kur žuvo 1,800 kinų, j tarpininkavimą ir jų rei

kalų ginimą.
_________

KUNIGAS SUTAIKĖ DARB
DAVIUS IR DARBININKUS

_____________________ -----------------------------------------------------------------------------------

VVashington, spalių 19,— 
Amerikos Darbo Federa
cijos vadai ir valdžios dar
bo skyriaus viršininkas. 
John Steelman, atiduoda 
kreditą kunigui J. Magui- 
re, S. C. V., kuris tarpinin
kavo Green Mountain Dam 
darbininkų streike. Kuni
gui Maguire pasisekė iš
reikalauti darbininkų uni-

kad jos pripažinimą. Darbinin- 
prie kai, savo masiniame susi- 

rube- rinkime, išnešė padėkos 
sumušė į rezoliuciją kunigui už jo

Lietuva Ir Sovietų Rusija 
Pasirašė Prekybos Sutartį

Maskva, spalių 19 —Tass 
žiniomis, Lietuva ir sovie
tų Rusija pasirašė naują 
prekybos sutartį 1939 — 
1940 m. Naująja sutartimi 
prekyba tarp abiejų šalių 
padvigubinama.

i

I Turkija Pasirašė Sutartį Su 
Alijantais

LENKIJOS AUKSAS PRAN
CŪZIJOJE x Prie Merkinės Internuoti

7 Lenkų Garlaiviai

Rugsėjo 9 d. Užkulimuo- 
se. Pagėgių apskr. buvo 
nužudvti ūkininkas Au- 
gustas Voivodas. 81 m. 
amžiaus, ir jo sūnus Mak
sas Voivodas. 49 m. am
žiaus. žmogžudybė įvyk
dyta plėšimo tikslu. Vokie
tijos kriminalinė policija 
yra paskyrusi 1000 RM at
lyginimo tam. kas nurodys 
nužudytuosius matęs rug
sėjo 8 d. vakare

Sovietai Ragina Vokiečius 
Pagreitinti Vokiečių Išveži

mų Iš Pabaltijo

Maskva. Rusija, spalių 
19 — Sovietų vyriausybė 
reikalauja, kad Vokietija 
pagreitintų išvežimą savo 
piliečių iš Latvijos. Lietu
vos ir Estijos.

Tokiu sovietų reikalavi
mu yra labai susidomėję

- visi diplomatai, ypač Pa

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų $839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296 i

Rusai Aiškina, Kodėl 
Lenkai Pralaimėjo

Maskva — Sovietų laik
raštis “‘Raudonoji žvaigž
dė” rašo apie priežastis, 
dėl kurių pralaimėjo len
kų kariuomenė. Straipsnio 
autorius tvirtina, kad len
kų pėstininkų divizija tu
rėjo 18 prieštankinių pa
trankų, o vokiečių — 72 
prieštankines patrankas. 
Lenkų tokia pat divizija 
turėjo keturias priešlėk
tuvines patrankas, o vo
kiečių — 12. Lenkų ka-kiečių — įz. įremtų Ka
riuomenėje būta tik 12 ar 
15 batalijonų tankų. Len
kų pėstininkų divizija tu
rėjo tik vieną artilerijos 
pulką, o vokiečių — du: 
lengvųjų ir sunkiųjų pa

trankų. Pagaliau, lenkų 
fortifikacijos buvo nu- 
kreiptos prieš Sovietus, o 
ne prieš Vokietiją.

Prezidentas Uždraudė Plau 
kloti J. V. Vandenyne

VVashington. D. C., spa
lių 19 — Jung. Valstybių 
prezidentas Roosevelt iš
leido proklamaciją, kuria 
draudžia kariaujančių val

stybių submarinams plau
kioti Jung. Valstybių uos
tuose ir vandenyne trijų 
mylių zonoje. Išimtį pa
darė tik tiems laivams, 
kurie per nelaimę turėtų 
įplaukti, bet jie turi niauk
ti viršui vandens.

Paryžius, spalių 19 —Po imtų, kada jis bus nuvež- 
i sunkios ir ilgos 6.000 my-'tas į Svriją. 
lių kelionės sunkvežimiais,, 
traukiniais ir laivais Len-; 
kijos 70 tonų aukso atvež-j 
ta į Paryžių, Prancūziją.’ 
Lenkai savo auksą vežė; 
per Rumuniją, Turkiją, i 
Syriją ir Viduržemio jūrą. I 
Sakoma, kad tik sumanu
mu Lenkijos finansų mi
nistro. pulk. Matuševskio 
auksas išgelbėtas. Kada.

. Vokietijos kariuomenė bu-Į 
I vo visai arti Varšuvos ir 
kada Varšuvos gyvento
jams buvo įsakyta išsi
kraustyti iš miesto, tai 
auksas tebegulėjo Lenki
jos bankoje. Finansų mi
nistras rekvizavęs keletą 
motorinių sunkvežimių, 
kuriuos naudojo išvežioji- 
mui alaus ir kitokių pro
duktų, įsakė į juos su
krauti auksą vertės S80, 
000,000 ir vežti į Rumuni
ją. Sunkvežimius su auksu 
lydėjo būrys kareivių ir 
pats finansų ministras. 
Laimingai pasiekė Rumu- 

i niją. Rumunijoje iš sunk
vežimių perkrovė į trauki
nį ir vežė į Constantą uos
tą, iš kur Turkijos laivu 
vežė per juodąsias jūras į

I Viduržemio jūrą.
1 Vokiečiai, sužinoję, kad’ 
auksas išvežtas iš Lenki- Nemuno kairiajame 
jos į Rumuniją pasiuntė ■ krante prie Aleksoto kasa- 
Rumunijos valdžiai notą, ma nauja prieplauka, kur 
kad neišleistų aukso ir1 nuo ateinančio pavasario 
konfiskuotų, bet jau tas'galės sustoti Nemuno 
auksas buvo vežamas lai- transporto laivai ir baido- 
vu. Iš anksto lenkai buvo, kai ir prekes stačiai iš- 
susitarę su Prancūzijos. krauti i Aleksoto sandė- 
valdžia, kad tą auksą per-Į liūs.

Sovietai Remia Vokietiją 
Auksu

Londonas, Anglija, 
’ lių 19, — Britanijos 
' džia pareiškė, kad ji yra į- 
sitikinusi, kad sovietų Ru
sija pasiuntė Vokietijai 
17y2 tonų aukso. Sakoma, 

j kad Stalinas su Hitleriu y- 
ra susitaręs dėl Baltijo ir 
Balkanų valstybių. Stali
nas esą pasižadėjęs remti 
Hitlerį kovoje su Prancū
zija ir Anglija, o Hitleris 
užtikrinęs Stalinui, kad 
jis jam netrukdysiąs pa
imti į savo “globą” Balti
jos ir Balkanų valstybes.

j Bet Stalinui pradeda ne- 
■ besisekti, kada jis užkabi- 
1 no Balkanų valstybes. 
Turkija nepriima Stalino 
reikalavimų. Be Turkijos 

• sovietai negali taip leng
vai prieiti ir prie kitų Bal
kanų valstybių.

spa- 
val- I

Kaunas (XX)— 9. 28. 39. 
Iš Merkinės praneša, kad 
Nemunu į Lietuvą atplau
kė septyni lenkų garlai
viai, kurie palaikydavę ke
leivių ir prekių susisieki
mą tarp Gardino ir Mastų, 
tarp Gardino ir Druskinin
kų ir Augustavo kanale. 
Tarp jų vienas sraigtinis, 
mūsiškio “Klaipėdos” gar
laivio dydžio. Visi 7 garlai
viai Merkinėje buvo inter
nuoti ir atplukdyti į Kau
ną.

Estija Atkirsta Nuo Pasaulio 
Sovietų Kariuomenei įėjus

Kaunas — Pienocentras 
jau pastatė vaisių sulčių 
fabriką Kaune. Baigiamos 
įmontuoti mašinos ir grei- 

’ tu laiku pradės veikti.

Ankara, Turkija, spalių 
19 — Turkija pasirašė 
bendros pagalbos sutartį 
su Anglija ir Prancūzija. 
Tačiau, Turkija bus neu
trali. jeigu Anglija ir 
Prancūzija pradėtų karą 

įsu sovietų Rusija.
■

Žemės Drebėjimas Naujoje 
Anglijoje

Spalių 19 d., 7 vai. ryte 
įvyko žemės drebėjimas 
Naujoje Anglijoje ir Que- 
bec (Canada) provincijoj. 
Žemės drebėjimas buvo 
jaučiamas Bostono apy
linkėje. Bet smarkesnis 
žemės drebėjimas įvykęs 
Atlantiko vandenyne.

Suomija Gins Savo 
Nepriklausomybę

Stockholmas, Švedija 19, 
Šiandien Suomijos prezi
dentas per radio iš Švedi
jos karaliaus palocių, kur 
vyksta visų nordikų tautų 
konferencija, kad Suomija 
apsisprendė ginti savo ša
lies nepriklausomybę. Suo
mija, Norvegija, Danija ir 
Švedija sudarė vieningą 
frontą ginti savo šalių ne
priklausomybes.

Maskva, Rusija, spalių 
19 — Vakar į Estijos že
mę įėjo sovietų raudonoji 
armija, kaip buvo numaty
ta sutartyje. Raudonoji 
kariuomenė įvažiavo į Es
tiją motoriniais vežimais 
ir geležinkeliais. Visas su
sisiekimas Estijos su už
sieniu buvo nukirstas. Jo
kių paaiškinimų nėra dėl- 
ko turėjo nukirsti susisie
kimą. Dabar jau paaiškė
jo, kad nėra galimybės iš- raudonoji armija 
skirti sovietų kariuomenės Vilnių, tai kelios Vilniaus 
nuo vietinių gyventojų, organizacijos pareiškusios 
Vietiniai gyventojai turi norą matyti Vilnių su apy- 
leisti sovietų kareiviams

Kada sovietų Rusijos 
užėmė

linkėmis ir kitomis lietu- 
apsigyventi jų privačiuose į vių senosioms žemėmis 
namuose. Iš to galime su- • prijungtą prie Lietuvos, 
prasti, kad sovietų karei-1 šie norai atitiko vokiečių 
viai nebus izoliuoti arba pažiūras. Taip rašė United 
suvaryti kur nors į stovy- Press. 
klas, kad jie negalėtų su
sisiekti su vietiniais 
ventojais.

i r r

j Vilniečiai laukė lietuvių, 
ev- kaip ryte saulės užtekėji

mo. Ir sulaukė.
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IHagos V kon., liečiančios 
neutralių valstybių prie
voles susumos karo atve
ju. Kaliai turi būti inter- 

(nuoti kiek galima toliau 
Į nuo karo veiksmų zonos; 
{jie gali būti laikomi sto- 
į vykiose, uždaromi tvirto- 
■ vėse ar tam tikslui paskir
tose vietose. Neutrali val- 
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' mokėtos algos. Vilnius pil
nas pabėgėlių iš visos Len
kijos. Lietuvos konsulatas 
Vilniuje gulte apgultas, 
nes daug kas nori gauti 
leidimus vykti į Lietuvą. 
Lenkai niekam netrukdo 
bėgti.

Sovietų kariuomenės į- 
žygiavimas į Lenkiją pri
trenkė ir palaužė Vilniaus 
gyventojus. Kai kurie dar 
tikėjo, kad raudonoji ar- 

imija neperžengs 1920 m. 
Lietuvos SSSR sutartimi 
nustatytos Lietuvos So
vietų Rusijos sienos. Ta
čiau pirmadienį, rugsėjo 
18 d. vakare 9 vai. rusų ka
riuomenė artinosi į senąją 
Lietuvos sostinę. Švedų 
spauda praneša, kad vo
kiečių politiniuose sluoks
niuose neabejojama, jog 
karo veiksmams Lenkijoje 
pasibaigiant, Vilniaus sri
tis visiškai taikiu būdu a- 
titeksianti Lietuvai.

būt buvęs atvaduotas. 
“Mes be Vilniaus 

nenurimsim!” Ir nenuri- 
mom. Jis jau mūsų. Bet ir 
dabar dar nevalia ilsėtis. 
Ant tautos pečių užkrito 

_ x__  x duona, dar didesnė našta ir atsa-
i skelbia ALRK Federacija, drabužiais, reiks visą kra- komybė. Jei nepajėgsim ir 

______________ į Pradžią padarė ji pati,
I Internuotieji . ........ i - - > , . r. .
tam tikslui paskirtose sto- | varSus'M vilniečių šelpi- dalinių ir ekonominių re- jų, bet ir Lietuvos nepn-

-- ----r------------------------------------ - Tam reiks daug klausomybei išlaikyti su- 
: jus prasideda tuoj. Fede- darbo įdėti, daug turto nu- sidarys naujų sunkumu.

• racijos apskritys, visos sivežti. Gyventojai turės
, kad atėję tikrieji savo uoliu darbu ir gausia 

karo veiksmuose. zacUos su savo kuopomis, to krašto šeimininkai (lie- auka, daug padėsime savo 
i ir senajai Tėvynei pakelti tą 

.......................... įšomi stoti į šį vajų. Skir- nuoširdumu rūpinasi ir didele naštą ir pasekmin- 
kite auką Vilniaus krašto žmonių ir viso krašto kul- gai išlaikyti Lietuvos ne- 
atstatymui ir suvargusių tūrine, socialine ir ekono- priklausomybę su sostine 
vilniečių šelpimui iš savo mine gerove.

Prie šio didžiojo Vilniaus 
krašto atstatymo darbo 
turi dėtis visa tauta, kiek
vienas lietuvis, nežiūrint 
ar jis gyvena Lietuvoj, ar 
už jos ribų.

Per devynioliką metų 
dirbome ir aukojome se
nosios sostinės atvad avi- 
mui. Tai nebuvo v?!iui. 
Tuo Vilniaus atgavimo

INTERNUOTOJŲ 
TRAKTAVIMAS

Pasidžiaugę Vilniaus at- somosios Lietuvos grįžta 
vadavimo faktu, ] 
festavę, imamės praktiško pabėgėlių, varguolių, ne
darbo — skelbiame vajų mažai svetimo, sudemora- 
dvasiniai ir medžiaginiai lizuoto elemento. Juos vi- 
nualintam, sunaikintam sus, be skirtumo, reiks ap- 

| Vilniaus kraštui. Šį vajų rūpinti pastoge,

pamani-!daugybė bedarbių, karo Sakėm:

Pliusas, Ar Minusas?
Ar Vilnius duos mums pliusą, ar minusą? — štai j vykiose. Neutrali valstybė, flin-

koks klausimas šiandie vargina mūsų galvas. Pirmu ruP1ptls> kad jie ne- 
žvilgsniu mums rodos reikėtų tik džiūgauti — paga- £rizt^ karo pabaigos j 
liau įvyko amžina lietuvių tautos svajonė ir senas Ge
dimino miestas yra Lietuvos sostinė! Tačiau, j-----
Vilnių, ar mes turime Lietuvą? Ką veiksim neturėję —

iš štą atstatyti, reiks praves- jei nesugebėsim, ne tik 
i : savo iždo paskirdama su- ti visą eilę reikalingų, so- Vilniui iškils naujų pavo- id.in.vim. • ..:i —..... , . . 1 . . , . r . .

Mes, Amerikos lietuviai,
savo tėvynę, kur vėl daly- Pai,ustj-.

Didžiojo karo me'tu’oto- draugijomis ir klubai pra- tuviai) visu rimtumui vautų

Lietuvą turime, bet ar ji tebėr nepriklausoma? Tie, ^Ųa Pėdžioje karininkus 
kurie ant visko užsimerkia, sako — taip. Bet tokiam ėsdavo laisvai apsigyven- 
teigimui iš tiesų reikia užsimerkti, nes žiūrint kietai davus jiems garbes zo- 
realybei į akis, negalima nematyti, kad Lėtu vos nepri-: b . ac* Jie neišvyks iš O- 
klausomybė jau iš pašaknų pakasta. Atsiradimas sve- Indijos., Bet *ai vėliau 
timos kariuomenės bet kokios valstybės teritorijoj vi- ^uvo uždrausta karinin- 
suomet skaitoma tos valstybės suvereniteto paneigi- į kams “uo^1 tokį pasizade- 
mu, nebent svetima kariuomenė būtų pakviesta į tai- . u.vo . ^rau^e ,su
ką nuo priešų apsiginti. Sovietų niekas į talką nekvie-! ^ta*f 1
tė, jie patys į svečius pasisiūlė. Gi nekviestas svečias, 
anot pačių rusų patarlės, už totorių aršesnis.

Sovietai apgyvendinsią Lietuvoj visą korpusą 
kariuomenės (25—40,000). Tam tikslui bus parinkti 
patys uoliausi ir daugiausiai susipratę komunistai. 
Raudonoji armija ne visa komunistiškai nusiteikusi. 
Didelė jos didžiuma tai nepartyvūs kareiviai, o kiti tai 
ir tiesiog priešingi komunizmui, tik per prievartą jam . v _
pasiduoda. Jau tas faktas, kad Stalinas išžudė 34,000 Ja^cĮ°s _sa^aciau 
A 4- i -r- 4-1 z-\ rxiilrlz% o n I
vienų tik karininkų, aiškiai pasako, kad raudonoji ar- . .
mija nėra komunistinė. Bet ten yra nemaža ir komso- Slska karo belaisvių buk- 
molcų, t. y. jaunų atkaklių komunistų. Ot tokius ir jIei* 
atsius į užgrobtas valstybes propagandai varyti.

Kai kas gal sakys, kad tai netiesa, jog komunis
tai varys Lietuvoje kokią ten propagandą. Juk Sovie
tų Sąjunga iškilmingai pasižadėjo nesikišianti į Lietu- Bėganti armija gali at- 
vos vidaus reikalus. Pasižadėt tai jie pasižadėjo (juo- sjgabenti kartais su savi- 
kinga būtų sutartis be tokio pasižadėjimo), bet isto-|mį jaug ginklų municijos 
rija nemelagingai įrodo, kad tokius pasižadėjimus so- jr kitokios karo medžia- 
vietai laužo tuč-tuojau po jų pasirašymo. Ir Lietuvai 
nereikėjo ilgai to laukti. Dar sutartis nebuvo nė pasi
rašyta, o į Kauną jau atgabenta pundai proklamacijų, 
kurios bylojo, kad reikia būtinai nuversti esamaja 
Lietuvos valdžią. Propaganda jau neša savo vaisius: 
Kaune jau prasidėjo riaušės. Tai tik pradžia, o kas bus 
toliau?... Žinoma, galime puoselėti vilčių, kad lietuvių 
gyvenimo santvarka gali komunistus paveikti. Pama
tę, kad Lietuvoj yra asmeninė laisvė ir daug daugiau 
maisto negu sovietijoj, kad čia nereikia valdžios leidi
mo bet ką nusipirkti, kad nėra duonos kortų nei kitų 
suvaržymų, — raudonarmiečiai gali padaryti išvadą, 
kad komunizmas yra iu skurdo priežastis. Tuo būdu 
aukštesnė lietuvių kultūra gali padarvti sėkmingesnę 
propagandą lietuvių naudai, negu tušti bolševikų pa
sigyrimai paveikti lietuvius komunizmo naudai. Tad 
nuo lietuvių ryžtingumo, sumanumo ir ištvermės pri
klauso, kad atgavimas Vilniaus būtų mums pliusas, 
ne minusas. K.

Vilniumi.
Tad, dirbkime ir aukoki

me!
Aukas siunčiant čekius 

ar “Money orderį” reikia 
rašyti ALRK Federacijos 
iždininko gerb. kun. Pr. 
Juro vardu, o siųsti sekre
toriui — 2334 So. Oakley 
avenue, Chicago, 111.

Dr. Antanas Rakauskas, 
ALRKF Pirmininkas,

Kaip Įvertina Nepriklauso
mybę

iždo, parinkite iš narių, I 
surengkite šiam tikslui 
pramogų, kolonijos suda
rykit komitetus eiti per 
namus ir rinkti aukas 
šventam tautos reikalui.

Neužmirškime, sesers ir 
broliai, kad Vilniaus kraš
tas sugrįžo prie Lietuvos 
labai sunkiu, pavojingu 
jos gyvenimo momentu. 
Vilnius grįžo suskurdin- 
tas, nugyventas, drauge idėja buvo palaikyta gyva, 
su Vilnium prie nepriklau- Jei ne tas, tas kraštas ne-1

i«

Imi stovyklose. Olandijoje 
internuoti kariai turėjo 
teisę susirašinėti su savo 
šeimomis. Pabėgę į neu
tralią valstybę kariai ir 
ten internuoti nėra karo 
belaisviai, nes į karo ne
laisvę gali imti tik kariau-

vienų tik karininkų, aiškiai pasako, kad raudonoji ar- faktinė būklė yra analo-

j lei.

GINKLŲ IR MUNICIJOS 
LIKIMAS

Bėganti armija gali at-

Leonardas Šimutis, 
ALRKF Sekretorius.

gos ir priemonių. Ar visa 
tai atatinka neutraliai val
stybei? Kai 1871 m. Pran
cūzijos Rytų armija buvo 
nuginkluota Šveicarijoje, 
buvo sutarta, kad visa ka
ro manta bus paimta Švei
carijos ir ji bus grąžinta 
Prancūzijai pasibaigus ka
rui, atsilyginus už inter
nuotųjų išlaikymą. Tos 
praktikos buvo laikomasi 
ir vėliau. Ši medžiaga, ga
lima sakyti, yra kaip tary
tum koks laidaš, kad bus 
atsiskaityta už išlaikymą. 
Be to, žinoma, ji negali bū
ti grąžinta kariaujančiai 
šaliai iki karo pabaigos, 
nes toks grąžinimas būtų 
pagalbos teikimas, kas 
prieštarautų neutralios 
valstybės pareigoms.

kė į Šveicariją, kur buvo 
nuginkluota ir internuota. 
1912 m. balkanų kare tur
kų kareiviai, kurie perėjo 
Bosnijos sieną, buvo in
ternuoti Austrijoje, 1914 
m. gruodžio m. gale kai 
buvo Vokietijos paimtas 
Belgijos miestas Antvers- 
tas, 30,000 belgų pabėgo į 

pasitraukimas į Olandiją. Taip pat kai 1918 
v_i-_ , m traukėsi vokiečių armi

ja, 15,000 vokiečių pabėgo 
į Olandiją.

Taigi, kaip matome, ne
utralios valstybės nekartą 
yra priėmusios į savo glo
bą ne tik bėgančius pavie
nius karius, bet ir ištisas 
armijas.
KARIAI NUGINKLUOJA
MI IR INTERNUOJAMI
Kariai, perėję neutralios 

valstybės sieną, nugin
kluojami ir internuojami. 
Tokia pareiga uždėta neu
traliai valstybei 1907 m.

žinoma, 
dėl paskutiniųjų įvykių 
lenkų armija, neatlaikyda
ma Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos spaudimo, nenorė
dama patekti į nelaisvę, 
traukėsi į neutraliąsias 
kaimynines valstybes, pa
vyzdžiui, Rumuniją, Ven
griją, Lietuvą. Ar toks šios 
armijos j 
neutraliąsias šalis ir jų 
čia internavimas yra sude
rinamas su neutralumu? 
Atsakyti tenka teigiamai. 
Neutrali valstybė galėtų 
uždaryti sieną. Bet daž
niausiai neutralios valsty
bės to nedaro žmonišku
mo ir gailestingumo sume
timais. Bėgą kariai prii
mami jau ne kaip kariai, 
bet kaip pabėgėliai. Taip 
elgėsi neutralios valstybės 
įvairiais laikais. Pvz., kai 
1871 m. buvo vokiečių su
mušta Prancūzijos armija, 
jos Rytų armija pasitrau-

f

INTERNUOTŲJŲ 
APRŪPINIMAS

Jei nėra specialaus susi
tarimo tarp neutralios val
stybės ir tos kariaujan
čios šalies, kurios kariai 
internuoti, internuotie
siems maistą, ir kitą rei
kalingą pagalbą, kurios 
reikalauja žmoniškumas, 
duoda neutrali valstybė, 
kuri juos internavo. Sa
vaime suprantama, kad 
internavus didesnę armi
ją, susidaro daug išlaidų, 
tad Hagos konvencija už
deda pareigą atsilyginti už 
internuotųjų išlaikymą. 
Neutrali valstybė, kuri 
priėmė bėgančius karius 
žmoniškumo sumetimais, 
turi ne tik formalinę, bet 
ir moralinę teisę gauti pil
ną atlyginimą.

Dr. D. Krivickas 
“L. A.”

Kai jau Vilniuje buvo su
žinota, kad Sovietų Sąjun
gos kariuomenė visai arti 
nuo Vilniaus, lenkų ka
riuomenės daliniai — ka
valerija, tankai, pėstinin
kai — pradėjo bėgti, kiek 
tiktai galėdami, iš miesto.

Nežiūrint to, pirmadie- 
nionaktis, rūgs. 18 d. š. m. 
Vilniuje buvo labai nera
mi. Visą naktį Vilniuje vy
ko šaudymasis. Sovietų 
kariuomenė šaudė iš tan
kinių kulkosvaidžių, o len
kai iš šautuvų. Sovietų Są
jungos kariuomenės Vil
niuje tuo tarpu niekas ne
pasirodė daugiau, kaip 
tiktai tankai, visur tankai, 
tankai ir tankai.

Antradienio rytą, rūgs. 
19 d., buvo padegtas Žalia
sis tiltas per Nerį, kuris 
jungia miesto centrą su 
Šnipiškių priemiesčiu. De
gė tiktai medinės dalys ir 
patys civiliniai miesto gy
ventojai ir ugniagesiai til
tą gesino.

Vilniuje tuo tarpu jokios 
valdžios nėra. Kai kur ne
dideli būreliai žmonių, su
stoję ir praeinant raudo
nosios kariuomenės tan-

1 

kams sušunka “valio” Į 
Šiaip žmonių gatvėse labai 
maža, gatvės beveik tuš-j 
čios.

i

Antradienį gatvėse jau I 
pasirodė darbininkų su 
šautuvais. Eina lenkų ka-; 
reiviai be ginklų, unifor
muoti, o greta eina gin-į 
kluoti darbininkai. Darbi
ninkai yra vietiniai.

Vilniuje sudarytas vi
suomeninis tvarkos komi
tetas, į kurį įėjo: Stašys 
Burokas ir V. Žilėnas. Iš 
gudų į komitetą įėjo Puz- 
dniak (redaktorius), Šir
ma ir Vlokevič. Komiteto 
milicija mieste jau pasiro
dė. Milicija prižiūri kai 
kuriuos dalykus ir daboja 
tvarkos. Milicija dėvi ža-

liūs ženklus. las Trimakas su Lietuvos
Lenkų armijos Vilniuje Užsienių Reikalų Ministe- 

jau nieko nėra. Lenkų ka
riuomenės kareiviai išsis
kirstę eina su savo drabu
žiais. Iš kareivinių civiliai 
žmonės neša viską, rūbus 
įvairias kaukes ir visą, ką 
nučiupdami. Vilniuje kari
ninkai ir kareiviai labai 
nepalankiai atsiliepė apie 
savo valdžią, kuri, esą,; 
metusi juos kovoti su tuš
čiomis rankomis, kaip jie 
sako, — su kepurėmis, o 
kepurėmis dabar kariauti 
negalima. Vilniaus įgulos 

i kareiviai pareikalavo val
gyti, tai gyventojai, kas 
ką turėjo, jiems valgyti 
davė. Lenkų kareiviai pra-! 
šo iš civilinių gyventojų 
civilinių drabužių ir už tai 
moka didžiausius pinigus.

Persirengę jie traukiasi
kur kas galėdamas.

Kas gavęs civilinius dra
bužius, o kas ir kareiviš
kais, vieni be diržų, kiti su 
diržais traukia namo.

Iš Vilniaus kalėjimo pa
leisti visi ir visoki kaliniai.

Pirmadienį, po piet Vil
niuje buvo pasklidę fana
tiškų gandų, kaip, pavyz
džiui, apie didelę lenkų 
pergalę Varšuvoje, apie 
rusų ofensyvos sustabdy
mą, Prancūzijai pateikus 
ultimatumą, ir kt. Tie gan
dai buvo sukėlę optimizmo 
bangą, tačiau, kelioms, va-Į 
landoms praslinkus, prasi
dėjo panika.

Antradienio rytą, rūgs.
19 d. Sovietų Sąjungos ka
riuomenė įžengė į Vilnių. 
Priemiesčiuose ir apie ka
tedrą tarp Sovietų moto
rizuotų avangardų ir besi
traukiančių lenkų kariuo
menės dalių įvyko susi
šaudymas. Telefono ryšis žinkelių stotį ir šiaip pri- 
tarp Kauno ir Vilniaus iki darė labai daug žalos.
šiol nebuvo nutrauktas. Rūgs. 18 d. dar visos į- 
Telefonu kalbėjo tik Lie- staigos dirbo. Valdinin- 
tuvos generalinis konsu-; kams ir tarnautojams iš-

rija. Didžiausias Vilniaus 
viešbutis “Georgės”, ku
riame laikinai gyvena Lie
tuvos generalinis konsu- 

,. las, iškėlė raudoną Sovietų 
Sąjungos vėliavą. Lietu
vos vėliavą. Lietuvos vė
liava ant šio viešbučio jau 
seniau plevėsuoja.

Lenkų kariuomenės li
kučiai traukiasi Lietuvos 
kryptimi. Sovietų kariuo
menė seka. Kai kurie len
kų kariuomenės daliniai 
pereina administracijos li
niją ir čia jie tuojau nu
ginkluojami.

Vievio, Širvintų ir kituo
se administracijos linijos 
punktuose iš Vilniaus kra
što administracijos liniją 
pereina lenkų kariuome
nės daliniai, kurie turi su 
savim įvairių kariškų prie
monių. Jie tučtuojau nu
ginkluojami ir gabenami 
į krašto gilumą internuoti.

Vokiečių radijas prane
šė, kad rugsėjo 19, į Lietu
vą su visais ginklais perė
jo 10,000 lenkų kareivių.

I

Paskutinės Vilniaus Dienos

Rugsėjo 15 dieną Vilnius 
išgyveno didelį bombarda
vimą. Apie 14 valandą ties 

i Vilniumi suūžė vokiečių 
bombonešių spiečius. Lėk
tuvai išmetė per 200 bom
bų. Daugiausia nukentėjo

1 biednuomenės gyvenamie- 
; ji kvartalai. Bombarduo- 
, tos vietos atrodo labai 
' šiurpiai. Vokiečių lėktu
vai sunaikino Vilniaus ra
dio stotį.

Rūgs. 17 d., vokiečių lėk
tuvai vėl bombardavo Vil
nių. Padegė prekių gele-

“Lietuvos Aidas” rugsė
jo 19 d. vedamajame “Ka
ro audrai žaibuojant” be 
kt. rašo: Užėjus didelei 
perkūnijai, didelei plieno 
krušai, laimingas jaučiasi 
tas žemės keleivis, kuris 
turi kur prisiglausti, kuris 
turi savo pastogę. Lietu
vių tautai ta pastogė yra 
jos politinė laisvė ir nepri
klausomybė. Jei ligi šiol 
kaikas ir kaikur ne visada 
galėjo justi praktinę savo 
tautos nepriklausomybės 
naudą, tai dabar ją visi 
pajuto. Pajuto ir ūkinin
kas, ir miestietis, ir darbi- 

i ninkas, ir pirklys, — visi, 
kas gyvas. Lietuva nevir
to kruvinu kovos lauku. 
Jos sodybos neteko naiki
nančiai ugniai kaip grobis. 
Lietuvos moterys nešluos
to našlių ir našlaičių aša
rų, neaprauda savo myli
mųjų, žuvusių žiauriame 
karo lauke. Lietuvoje ir 
toliau eina ramus kultu- 

; ros ir gerovės darbas. Ne 
tik mes patys turime savo 
pastoges, turime savo kas
dieninės duonos kąsnį, bet 
mes galime! ir į nelaimę 
patekusius kaimynus, už
miršdami visa kita, šian
dien kiek priglausti, besi- 

. vaduodami tik kilniais 
žmoniškumo ir krikščio
niškos meilės jausmais. 
Būdami neutralūs ir žino
dami, kad mūsų neutralu
mas kaimynų yra respek
tuojamas, mes ramūs bu
dime savo tos brangios 
laisvės ir nepriklausomy
bės sargyboje visais pasie
niais. Nesidžiaugiame iš 
kaimynų nelaimių ir jų 
vargų, tekiu metu atideda
mi į šalį visas mūsų su jais 
turėtas ir nesutvarkytas 
sąskaitas. Ateis laikas, su
sidarys naujos situacijos, 
viską galėsime apsvarsty
ti, galėsime susitarti. Da
bar gi vykstant Europos 
dramai, kuri mums ne vi
sada yra suprantama, mes 
palauksime, kol nusileis 
uždanga. O tada bus gra
žaus laiko apie viską pa
kalbėti, kai po audros pra
giedrėjęs oras bus pilnas 
gaivinančio ozono... Todėl 
mes esame ramūs ir šaltai 
žiūrime į karštus reikalus, 
nes matome labai toli švie
sesnę ateitį”.

Kaunas — Našlė Pilsud- 
skienė, kuri su dviem duk
terimi buvo atbėgusi į Lie
tuvą, išvyko į Paryžių.

I

I



Penktadienis, Spalių 20 d., 1939 DARBININKES / 1

^VIETINES ŽINIOSĮ LDS 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

ŽINUTĖS

Spalių 17 d., vakare, po vyrų- 
vaikinų misijų pamaldų, misio
nieriai kunigai Gabrielis ir Ge- 
raldas, kun. P. A. Virmauskis 
ir kun. J. Plevokas atlankė L. 
Vyčių kambarius. Jaunimas bu
vo už tai minėtiems kunigams 
dėkingas.

a
ga, kad Jo Eminencijos Kardi
nolo O’Connell tektų premija 
lietuvių rateliui už pirmenybę.

South Bostono katalikiškos 
parapijos yra sudarę “Bowling 
League”, o Šv. Petro lietuvių 
parapijos ratelis, kas antradie
nio vakarą, 8 vai., Vyčių bute, 
žaidžia su kitų parapijų rate
liais. Lietuvių rateliui vadovau
ja Jonas Čepulis. Būtų garbin-

Southbostonietis daktaras A- 
rentas pasirodo esąs tikrai pat- 
rijotas, leisdamas savo dukrytę 
į Cambridge parapijos lietuvių 
mokyklą, seserų Jėzaus Nukry
žiuotojo vedamą. Jis norįs duo
ti mažytei progos išmokti lietu
vių kalbos.

LDS 1-mos kuopos mėnesinis 
susirinkimas pripuola ir įvyks 
antradienį, spalių 24 d., š. m., 
7:30 vai. vakare, “Darbininko” konferencijoje, 
salėje, (“Darbininko” 
E St., So. Boston, Mass. 
čiami visi nariai dalyvauti.

Valdyba.

Darbdaviai Prikiša CIO Į “DARBININKO” METINIAME 
Unijai "Sabotažavimą"

. GRABORIAI

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

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

2696

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON. MASS.

Tel. TROwbridge 6330.

JohnRepshis,M.D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
273 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 Ir 6 — 8.

Ę.................................

i Tel. ŠOU 2712

Dr. J. Landžius
(Seymour)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

534 Broadway
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos 2—4 — 7—8
X-RAY

Dr. J. L Pasakantis
OPTOMETRISTAS

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

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

Šią savaitę atlankė kun. Al- 
phonsą C. P., sergantį Šv. Elz
bietos ligoninėje, kun. Gabrie
lis, C. P., kun. Geraldas, C. P., 
kun. P. A. Virmauskis, kun. J. 
Plevokas, ponas Skudris ir po
nas Ferantas. Ligonis sveiksta.

I

Spalių 18 d., 4:15 vai. p. p., 
kun. Geraldas, C. P., pradėjo 
Šv. Petro parapijos bernai
čiams - mergaitėms vesti misi
jas. Jos baigsis šeštadienį 9 v. 
r. Už tai tą rytą nebus vai
kams - mergaitėms lietuviškų 
pamokų.

Vyrų - vaikinų misijos baig
sis sekmadienį 3 vai. p. p.

Detroit, Mich., spalių 19, 
Valstybės Darbo Tarybos 

, svarstant 
name) Chrysler korporacijos dar- 

Kvie- bininkų streiką, korpora 
ei jos atstovas pareiškė, 
kad atleistieji nuo darbų 
darbininkai “sabotažavę” 
dirbtuvėse, ir kad CIO u- 
nija nesilaikanti sutarties, 
kaip ji turėtų laikytis.

I Korporacijos viršininkai 
sako, kad darbininkai 
streikuoja, o darbininkų 
atstovai sako, kad korpo- 

Spalių 10 d. Lietuvos Vyčių raci> nepriima darbinin- 
So. Bostono bovvling vedamojoje darban. Šis ginčas ki- 
salėje, 137 Emerson g., So. Bos- lo dėl to, kad darbininkai 
ton, Mass., įvyko tarp lietuvių nori gauti iš valstybės pa- 
šv. Petro parapijos ir airių šv. šalpą, o^tam smarkiai prie- 
Monikos parapijos bowlinimo 
ratelių žaidimas. Žaidimo rezul
tatai sekantieji: lietuviai gavo 
1394 taškus, airiai gavo 1379 
taškus.

Šv. Petro parapijos žaidėjaii 
buvo: Kleponis, Jagminas, Ja- 
kavonis, Strikas ir Čapulis.

Šv. Monikos — Floherty, Mur- 
ray, Smith, Fordan ir Gorman.

BOMJNC
$

šinasi darbdaviai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
I

Tą vakarą 7:30 vai. v., įvyks 
Tėvų Marijonų naudai progra
ma.

“MUZIKANTAI” 
MUZIKANTAI

REIKALINGAS BUČIERIS. 
kuris būtų patyręs tame darbe 
ir mokėtų vesti bučernės biznį 
ir mokėtų lietuvių ir lenkų kal
bas. Atsišaukite: 1124 Wa- 
shington St., Norwood. Mass.

(27)

BALIUJE DALYVAUS MIESTO 
MAYORAS

Dėl Žydų Švenčių '—
Rusijos bezbožnmkų 

sąjunga nuo rugp. 20 die
nos varo gan stiprią pro
pagandą prieš žydų šven
tes, Ta akcija numatoma 
tęsti iki lapkr. 1 dienefe. ‘ 

i _________

Korporacijos viršininkai 
sako, kad per du mėnesiu 
darbininkai dirbę labai lė
tai. Jie turėję atleisti kai- 
kuriuos darbininkus Uni- 

sako, kad 
darbinin- 

lėtai. Jie 
kaikuriuos

i

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS 8IOS VALSTYBES 

LUTUVIŲ GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Gyven. vieta: 838 Dorchester
TeL COLumbia 2637.

ir

lietu-Vilniaus katalikės 
vės rūpinosi įsteigti savo 
draugiją Vilniuje. Lenkų 
vyriausybė prieš pat karo 
pradžią atsisakė duoti lei
dimą tokiai draugijai stei
gti. Vadinasi, lenkai ir ka
ro pavojui atėjus spaudė 
mažumas.

šįmet “Darbininko” me
tinis balius - šokiai įvyks! 
šeštadienį, spalių 28 d.,! 
7:30 vai. vakare. Eikš Bali-; 
room, 8 Magazine St.,1 
Cambridge, Mass. Į šį ba
lių yra pakviestas Cam- 

, bridge’aus miesto mayoras 
ip. John D. Lyons, kuris 
mielai apsiėmė dalyvauti. 
Taipgi dalyvaus ir kiti 

-miesto valdininkai.
! Bus skanaus alaus. — 
“Darbininko” metiniame 
baliuje bus skanaus alaus 

; ir gardžių valgių, kuriuos 
■ paruoš Cambridge šeimi- 
įninkės, vadovaujant p. B. 
1 Žilienei.

Turi Notaro Teises 

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

Joseph W. Casper
(Kasperas)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broad way, 
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

MDarbininko" Metinio Baliaus

i

jos viršininkai 
per du mėnesiu 
kai dirbę labai 
turėję atleisti 
darbininkus. Unijos virši
ninkai sako, kad darbinin
kai reikalavo palengvinti 
darbą litavimo departmen- 
te, bet darbdaviai nesuti- 
ko ir todėl jie pastate pi- 
kietierius, bet jie tai ne
skaito streiku.

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

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

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609Naujosios Anglijos katalikiškoji visuomenė, o y- 

pač jaunimas su nekantrumu laukia “Darbininko” me
tinio baliaus — “reunion”, kuris įvyks šeštadienį, spa-' 
lių 28 d., 7:30 vai. vakare, Eikš Ballroom, 8 Magazine 
St., Cambridge, Mass. Kaip paprastai, į metinį “Dar
bininko” balių suplaukia nevien jaunimo, bet ir senes
nių ir nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių.

Šįmet “Darbininko” baliuje bus skanių valgių ir 
gardaus alučio. Vaišingos Cambridge’aus šeimininkės, 
vadovybėje p-nios Barboros Žilienės, ruošiasi svete
lius priimti tikru lietuvišku vaišingumu.

Šiame baliuje gros pagersėjusi Al Stevens orkes
trą susidedanti iš 8 muzikantų. Įžanga labai nebrangi 
— 40c.

Baliaus rengimo komisija tą vakarą išdalys bran
gių dovanų vertės $90.00.

“Darbininko” prieteliai norėdami, kad šis balius 
pavyktų, įstojo į baliaus rėmėjų eiles sekančiai: 
M. Lepeška, So. Boston, Mass.................................
M. Šimkienė, So. Boston, Mass.............................
Pet. Marcinauskienė, So. Boston. Mass...... ..........
N. N. So. Boston, Mass............................................
Miss Annie Jacobs, Dorchester, Mass...................
J. Angus, Amsterdam, N. Y....................................
K. Zulon, So. Boston, Mass.......................... ..........
Mrs. K. Kaziukonis, Maynard, Mass.....................
P. Jasukevich, So. Boston. Mass.............................
Mrs. J. Usavicz, E. Bridgevvater, Mass.................
Helen Motejūnas, Buckiand, Conn.........................
Miss A. Kadzis, Amsterdam, N. Y. ......................
W. Vitkus, Brookiyn, N. Y........ ............................
S. Vilkalis, Amsterdam, N. Y.................................
B. Veličkas, Bristo!, Conn. .......... ....................
Mathew Shaulis, Coxsachie, N. Y. .......... ........... 
J. Radinis, -Johnson City, N. Y................................
J. Austin, PittsfieJd, Mass.....................................
P. Wolent, No. Abington, Mass. ..........................
V. Paplauskas, So. Boston, Mass............................
E. Slatkevjčienė, So. Boston, Mass.........................
T. Tamošiūnas, So. Boston, Mass.........................
J. Pūkas, Brookiyn, N. Y.........................................
J. Slepetis, Easton. Pa.............................................
A. Shumski, Port Jefferson, L. I. N. Y................
A. Jurgutis, Taunton, Mass.....................................
A. Vaitkus, Leominster, Mass.................................
Mrs. Mary Voveris, Plymouth, Mass. ..................
P. Valiulis. Greenport, L. I. N. Y............................
Ona Petrauskienė, Providence. R. I.....................
Julius Kničiūnas, Millinecks, Me..........................
Justina Jakavičienė, Taunton, Mass.................. *.
Louise M. Mashidlausky, (siuvėja) Montello,

Edw.V.Warabow
( VVRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

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

24 Fieid St.
Tel- Brockton 2005Spalvuota ir Garsinė 

Nauja Lietuvos Filmą 

"Ekskursija Po Lietuvą"
Vieną kartą asilas, beždžionė, 

ožys ir lokys susitarė sudaryti I 
orkestrą ir taip pasipinigauti 
po pasaulį, bet tas jiems nepa
vyko. Kaip jie tai darė ir kaip 
jie bandė groti ir šokti, tai ma
tysite veikalėly “Muzikantai”, 
kuris bus perstatytas vaikams 
šeštadienį, spalių 21 d. 3 vai. po 

I pietų, bažnytinėje salėje, o su- 
1 augusiems. sekmadienio vakare, 
spalių 22 d.. 7 vai. vakare, toje 
pat vietoje. Be įdomaus ir juo
kingo veikalėlio (nes vaidinto
jai bus pasirengę žvėrimis) vai
kučių grupė, O. Ivaškienei va
dovaujant išpildys įdomią dai
nų. eilių, šokių ir patrijotinių 
vaizdelių programą. Taipgi bus 
pademonstruota senovės lietu
vių tautiški šokiai, kuriuos vai
kučiai šoko Pasaulinėje Parodo
je, New Yorke. Be gerb. vietinių 
kunigų prakalbą pasakys kun. 
Jonas Vaitekūnas iš Providence, 
R. I.

Vakarą ruošia Marijonų Lie
tuviškos Kolegijos Rėmėjų sky
rius ir visas pelnas eis tam tik
slui. Todėl visi atsilankykite, o 
užtikrinam. kad programa būsi
te patenkinti.

!

'••e

E

REIKALINGAS VAIKINAS 
dirbti po mokyklos pamokų. 
Amžius — 14—16 m. Gali už
sidirbti po pietų S2.00. Atsi
šaukite 332 W. Broadway. So. 
Bostone tarpe 4 ir 6 vai. vaka
re. ketvirtadienį ar penktadienį, 

j Klauskite: Mr. j. P. Andrulo- 
inis. (20)
•__________________________________________________________________, —..-I --------- ■ ■ *■ ■ ■

I ĮVAIRUS SKELBIMAI
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South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON

1058

Rengėjai.

“Spaudos tarnyba yra 
nė kiek nemažiau svarbi, 

j kaip indėnų atvertimas”.

ADVOKATAI

A. J. YOUNG
(Jankauskas)

ADVOKATAS
OFISAI:

ofleacon St., Boston.
Room 627, Tel. CAP 6154 

101 Baxtcr St., So. Boston, Maso. 
TeL SOTT 4673

NAMŲ:
35 Hunnewell Avė., Brighton 

Tel. STA 8659

i

I
I

i

Tel. 3826 Namų Tel. 5307 { i

ir 
ir

BayView MotorService
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

Rodys Film. J. Januškevičius.
Jr.

Spalių 25 d. Worcester. Mass. 
Šv. Kazimiero bažnytinėj sve
tainėj, 41 Providence St.

Spalių 26 d. Athol. Mass.. Šv. 
Pranciškaus par. bažnytinėje 
svetainėje, 105 Main St.

Spalių 27 d. So. Boston. Mass. 
Lietuvių svetainėje 309 E St.

Spalių 28 d. Port Chester. N. 
Y. Hotel Bond svetainėje. 119 
So. Main St.

Pradžia visur 7:30 valandą 
vakare. įžanga 35c, vaikams 
15c.

Spalių 29 d. Hartford, Conn, 
parapijos mokyklos svetau tje, 
339 Capitol Avė. Pradžia • va
landa vakare.

Paveikslų rodymo reikalais 
rašykite:

Joseph Janush. Jr..
50 Gillette Street

• West Hartford. Conn.

Juozas M. Dilis

Lucy N. Yakim
;! LIETUVĖ ADVOKATĖ ]
j; (JEKIMAUČUTĖ)

:Į 14HopeSt., :
;! Greenfield, Mass.

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadway) 
South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Resider.ce:
16 Thomas Pk., Tel. S. B. 1043

j-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.Ii

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiusime 
k-ižuam šio laikraščio 
skaitytojui, kuris tik 
pareikalaus Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jei:ni jie 
tinzę, arba labai 
sIųs, jeigu turit 
tėti kožnoje oro 
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo tini-

pasiųsim jums PILNA 
DYKAI išBAN- 

naudotl

sus- 
jau 
k“ii- 
per-

$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
S1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00 
$1.00

Laikrodininkas
Parduodu Įvairiausios rūšies auk- 

ainius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau

366 VVEST BROADVVAY
So. Soste n, Mass.

n

PeterP.PIevack
(PLEVOKAS)

Septyniais būdais stogų dengėjai. 
Sodevvall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMU 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos temos

324 E St., So. Boston.
TEL. ŠOU 1452

Apskaitliavimal ir patarimai dykai

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

Nelauk vasaros — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadvvay.

pigų Metodų, 
tams.

Mes noriai 
Pakeli. 7 dienoms 
DYYMLT, ir jeigu norėsite 
daugiau, tą galėsit daryti už mažus 
ki.šnis. Mes kviečiame jus naudoti tą 
vaistų 7 dienas, DYKAI, mūsų Šeš
tais. Pasiųsk savo vardų ir adresą 
tuojau j
ROSSE I’RODUCTS CO. Dept. X-9 

2708 W. Faruell Avė. Cbicago. 111.

VALGOMOJI! 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 bitę kurią krautuvę pasakykite, kad jų skelbimą 
matėte “Darbininke”.
______________________________________________________________________ i

$ So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
| 40 METŲ SUKAKTUVIŲ

| Bankietas ir Koncertas
g Nedėlioj, October 22,1939
y Pradžia 6 valandą vakare

Ž Pagerbimas Adv. Jono Grigaliaus

Slonite Welding Co.
Welding Hot Water A. Steam

Boilers 
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass. 

Tel. Ari. 2316

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILE AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY.

Tel. SOUth Boston 936Z 
Pristatau ICE CREAM.) ir užkan
džius piknikams ir visokiems 

parengimams.

Bus kalbėtojai, dalyvaus dainininkai Adelė Mickevičiūtė iš 
Providence. R. I.. vargonininkas Rafolas Juška, smuikinin
kas Longinas Buinis. Jr„ akompanistė Valentina Minkienė, 
ir gros Smuikų Kvartetas. Svečiai: Bostono Mayoras Mauri- 
ce Tobin, ir kiti miesto valdininkai. Pasilinksminimas ir už- 
baigtuvės žemutinėj svetainėj.

Vardu So. Bostono Piliečių Draugijos kviečiame lietuvius, 
jaunuolius ir suaugusius iš arti ir toli atsilankyti į šį istorinį 
parengimą.

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

80. BOSTON, MASS.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurie skelbiasi “Darbininke” tik 
tai verti skaitytoji} paramos.

Visi skelbiu lės “Darbinuike".

Parengimo Komitetas 
Steponas Minkus 

R. Sidney 
Paul Zasiman.

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų švariai išplauti, 

paveskite šį darbą mum*.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923



LDS 5 kuopos susirinkimas į

WATERBURY, CONN

HEWARK, N.J

HEW BRITAM, COHN

ir dūk-

a

T

Hartford ir

BROOKLYN, H. Y

Spalių 12 d., ketvirtadienio
rytą, laike šv. mišių, klebonas 
kun. A. Vaškelis sužiedavo jau-

iI

skubinti sumokėti

vaizdų jaunimui, todėl visi šia
me parapijos parengime turime 
dalyvauti. Savo dalyvavimu 
mes daug prisidėsime prie kul
tūrinio lietuvių darbo.

Kviečia-
Korespondentas.

Lapkričio 5 d. įvyksta šv. j intencija 
Juozapo parapijos 
koncertas, komp. A.

Praeitą savaitę mirė švogeris 
Vinco Zimnicko, Stanislovas 
Janušauskas, Chicagoje. Amži
ną atilsį už jo sielą.

Juozas Kasinskas 
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį ’

602 Washington Blvd.
BALTIMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Limosinai dėl visokių reikalų.

dėl parapijos

“Gyvą Grabe”. Štukas.

Jauniesiems linkime laimingo' 
gyvenimo.

amžiną
T.M.

I

Haven’o Yale

Rytinių Valstybių Žinios
SY3rl)US PrBnCŠimdS I klebonas visuomet prašo ir 

' ragina, kad tie. kurie eina auk
štesnį mokslą. atsilankytų 

1 penktadienių vakarais į pamo- 
‘kas. Lankosi, tiesa, jau nema
žai. bet turėtų lankylis dar 
daugiau. Pamokas veda links
mas ir energingas kunigas A. 
Čebatorius. Belankydamas kle
bonas pataisos namus rado juo
se ir lietuvių. "Gaila, labai gai
la", sako klebonas, “tų žmonių, 
kurie ten papuola”. Todėl, jei 
jaunimas lankytų vedamas šias 
pamokas, daug mažiau arba vi
sai pataisos namuose lietuvių

Šiuomi pranešame vi
soms Naujos Anglijos 
kuopoms, ir visuomenei, 
kad Marianapolio Kolegi
jos Rėmėjų seimas įvyks 
spalių 29 d., 1939, Maria- 
napoly, Thompson, Conn. 
Bus labai malonu atvykti 
į šitą seimą, ypač į naujas 
patalpas. Bus didelis 
džiaugsmas rėmėjams, pa
mačius, kad jų darbas ir 
parama nebuvo veltui. 
Prašome kuopas išrinkti jaUnimo nebūtų, 
savo atstovus. Prašome ir, -----
tuos, kurie turi širdyje ti
krą lietuvišką dvasią ir no- v-vks sPali^ ~~ d- Į šį įvykstantį 
rą lietuvybę palaikyti. Pa- susirinkimą visi kviečiami skai- 
rodykim Amerikos šaliai, 
kad esame susipratę ir į- 
vertinamee savo lietuviš
kas katalikiškas įstaigas.

Magd. Delionienė,
Tėvų Marijonų Rėmėjų 

Centro rašt.

tlingai dalyvauti, nes bus svar
stomi svarbūs reikalai. Maria
napolio kolegijos rėmėjų komi
tetas ruošia balių, kuris įvyks 
gruodžio 2 d., todėl visi stoki
me darban. Be to. prašome vi
sus narius 
savo nario mokesčius. Taip pat 
kviečiame visus lietuvius prisi
rašyti prie LDS. kuri dirba di- 

, delį kultūrinį darbą. Sąlygos( XV LXXLLXX XXX£ UCLa

Spalių 14 d. įvyko LDS 5 kp.Į lengvos, nauda labai didelė. Mo- 
balius. Balius buvo pasekmin- kėsite po 25 et. į mėnesį ir už 
gas. nors galėjo būti pasek- tai gausite 2 kartu į savaitę į- 
mingesnis. Baliaus naudai dar- domų ir turiningą įvairiomis ži
ba vosi: O. Girdijauskienė. J. niomis “Darbininką”. 
Augvs. P. Liubinas. B. šūkaus- me visus! 
kas ir jo dvi dukterys, M. Be- 
nesevičius. M. Kašėtaitė. V. Ur
bonas. P. Jurkšaitis. A. Klevas. 
Z. Karalius. V. Liegminas. K. 
Jasaitienė ir P. Rakauskienė. 
Komisijos vardu A. Sambarys 
ir P. Jakubauskas visiems dar- ną porą, būtent Aldoną Janu- 
bininkams ir darbininkėms šonytę ir Stanislovą Zarauską. 
nuoširdžiai dėkoja. .Liudytojais buvo p-lė Aldona

Baliaus metu S. Baranauskas Markevičiūtė iš 
ir J. Vaišnora pašoko rusišką jaunojo brolis Juozas, kuris yra 
kazoką, kuris jaunimui labai mokytojas New 
patiko davė progos skaniai pa-! kolegijoje. Laike mišių p-lė le
si juokti. va Gumbytė iš Hartford giedo

jo solo.
Jaunoji buvo žymi musų pa- 

surengė rapijos veikėja, gabi vaidintoja 
Kolegi-įir išėjusi aukštą slaugės moks- 
gražiaiilą. Dabar yra mokytoja Hart- 

p-niaLford ligoninėje.
šeimai! Spalių 14 d. kun. P. P. Karlo- 

■ nas sužiedavo Aldoną Silvestrą- 
Ivičiūtę ir Stanislovą Žigą ir jų 

atnašavo šv. mišias, 
vakaras-!Jaunųjų liudytojai buvo: Alena 
Aleksiui:ir Ieva, jaunosios sesutės, ir 

vadovaujant. Kadangi A. Alek- pusbrolis Reimundas Grimaila: 
sis duoda daug pamokančių jaunojo sesuo Liucija ir jo du 

broliai Juozas ir Petras. Bažny
čia buvo išpuošta gėlėmis. Ka
dangi buvo choristė, todėl vi
sas Šv. Cecilijos choras laikė 
šv. mišių gražiai pagiedojo.

Spalių 15 d. ponia M. Karinau- 
skienė savo namuose 
vakarėlį Marianapolio 
jos naudai. Vakarėlis 
pavyko. LDS 5 kuopa 
Karinauskienei ir jos 
nuoširdžiai dėkoja.

BROCKERTS ALE
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 BROCKERTS. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

60 Ellsvorth 8t 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

DARBININKES

Jubiliejinis Išpardavimas
Moteriškų Kailinių

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

Atėjusios į I. J. Fox krautuvę visuomet rei
kalaukite p. Bernardo Koraičio, kad jis Jums pa
tarnautų, nes jis yra kailinių ekspertas. P-nas B. 
Koraitis yra pardavęs tūkstančius kailinių lie
tuvėms moterims ir merginoms, kurios jojo pa
tarnavimu labai patenkintos. Per p. Koraitį pirk
damos kailinius neįskaitant Jubiliejinio papigi- 
nimo dar gausite 10 nuošimtį nuolaidos. Pasmau
kite siųloma proga 1

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

BOSTON, MASS.

Sv. Petro Parapija j
Detroite vėl didelis nesmagu

mas. Streikai prasidėjo Chrys- 
ler automobilių dirbtuvėse. Li
gi šiam laikui yra virš 50,000 
žmonių dirbtuvėse be darbo. 
Kompanija nepriima unijos rei
kalavimų, tarp kurių yra punk
tas, kiek darbo valandų mažiau
sia turi kasdien darbininkai iš
dirbti. Iš vienos pusės, darbinin
kas turėtų dienos darbą atlikti, 
iš kitos pusės, jeigu per didelė 
darbo užduotis, turi būti darbi
ninkas apsaugotas unijos. Tuo 
tarpu nežinia, katros pusės tei
sybė, bet vis dėlto gaila nekalto 
darbininko, kuris turi bereika
lingai nukęsti. Linkime greito 
susitarimo, ir kad jis būtų dar
bininkų naudai.—

kur atsilankė daugelis pažįsta
mų. Kun. Masevičius patarnavo 
laidotuvėse. Tegul Dievas jam 
atlygina.

Petras Bekantis, plačiai Det
roite žinomas muzikantas, nusi
pirko praeitą savaitę sau nau
ją automobilį Buick. Na tai 
puikus automobilis, reikia pa
važinėti. Pasiėmęs su savim B. 
Šimkų išvažiavo, bet vos kiek 
pavažiavo, atlėkė pilnas auto
mobilis juodukų, trenkė į Be- 
kančio automobilį ir visiškai 
suteškino. Bekantis buvo nesu
žeistas, bet Šimkų nugabeno į 
ligoninę, nes buvo labai sužeis
tas. Mat kaip greit žmogui atsi
tinka nelaimė.

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

PHONE 
So. Boston

Spalių 11 d. po trumpos ligos 
‘mirė Juozas Matulevičius 55 
metų amžiaus. Velionis buvo iš 

\ Simno parapijos. Šioje šaly gy
veno 35 amžiaus. Palaidotas iš
kilmingai su trejomis mišiomis 
šv. Marijos kapuose. Nuliūdime 
paliko žmoną, du sūnų 
terį su šeima.

Lai Dievas suteikia 
ramybę jo sielai.

Newark, NewJersey
I

L. Vyčių Nevvark’o 29 kuopa 
turėjo savo mėnesinį susirinki- 

: mą spalių 9 d. šv. Jurgio para
pijos salėje. Dvasios vadas kun. 
I. Kelmelis, pradedant susirin
kimą. pasakė keletą žodžių. Vi- 

. tas Daukšys išdavė raportą iš 
i Jersev City apskričio susirinki
mo, kuris buvo priimtas.

Petras Padolskis, parengimų 
komiteto pirmininkas, pranešė, 
kad. vietoj vienos dienos per 
mėnesį, bus dvi “Lietuvos Vy
čių Dienos”, kurių programą 
sudarys operos, sportas, prati
mai. pamokos, muziejai ir tt.

“Roller skating” įvyks spalių 
20 dieną, o “Halloween” lapkri
čio 5 d.

Kortavimas
pelno įvyks anksti gruodžio mė
nesyj. Tikra data bus pranešta

Pereitą savaitę mūsų parapi
jos chorų vajus užsibaigė pa
sekmingai ir linksmai. Prisira
šė daug naujų narių į abudu 
choru. Naujų choristų vajaus 
išvakarės užsibaigė vaišėmis ir 
šokiais, o sekmadienį, vajaus ■ 
baigimo paminėjimui, buvo at-1 
našaujamos paskutinės iškil-' 
mingos mišios. Mišios buvo gie
damos. Solistai giedojo šie: — 
Valerija Račkiūtė, B. Palušis, į 
A. Giedraitis, ir Jonas Račkus. 
Solo Millard’s “Avė Maria” gie
dojo pats choro vedėjas Anta-' 
nas Giedraitis. Mišias atnašavo į 
ir turiningą pamokslą pasakė; 
pats klebonas, kun. Ig. Kelme
lis. Tikimės, kad vasario mėne
syje, kitas naujų narių vajus 
dar geriau pasiseks ir savo dai-| 

' nomis, giesmėmis ir koncertais 
žavės visus.

pasilinksminimo, vakaro ba
liaus, kuris įvyks 31 d. šio mė
nesio. Vakaras bus įdomus ir I

1 linksmas, nes tą vakarą pagal 
paprotį vaikščioja dvasios — 

' “Halloween night”. Kaikurios 
tų “dvasių” pasikvietė prie sa
vęs — parapijos salėn — “Dva
sių” baliun. Tat ateikite visi ir 
gal ne vienas rasit dieduką arba 
draugę čia belekiojančią.

Didysis choras rengiasi kon
certuoti ir prie šokių antrą sek
madienį lapkričio mėn. Veika
lo vardas: “Gyvas Grabe”, ku- 

įrią kiek metų atgal A. Gied
raitis parašė Chicagoje ir yra 
statęs Providence, R. I. Dabar 

i dar mažais pakeitimais, vėl yra 
i statoma. Bandykite įsigyt bilie
tus iš anksto ir kalendoriuje — 

į lapkričio 12, pabraukti su juo
du rašalu, nes tą dieną pamaty
sime

t

Penktadienio naktį, spalių 13 
d. .truputį po vienuoliktos vai., 
choro, sodalicijos ir bendrai pa
rapijos veikėja, Barbora Šeble- 
vičiūtė mirė Šv. Barnabo ligo
ninėje. Ligoninėje išbuvo vos 
savaitę laiko, kurioje bandė į- 
vairiais būdais jai pagelbėti.

Barbora nors tik 15 metų 
mergaitė, bet per tą trumpą 
laikotarpį daugiau nuveikė 

. chore, draugijose ir parapijojevėliau. Dovana S10.— susirinki- ■ , .negu bet kuri suaugusi veikėja, mo nutarta pasiųsti LietuvosT. .. . ... _ t, , , . Kas veike ar neveike — Barbo-paviliono fondui, pasaulinėje, . xra visuomet veike. Dar būdama parodoje. Į
Delegatai į apskričio susirin

kimą. kuris įvyks spalių 22 d.. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
New York’e,- išrinkti šie: p-lė 
Loreta Nemanytė. Ieva Pečiu- 
konytė, V. Ignačiūnaitę. Jonas 
Remeika. Petras Padolskis. 
Bernardas Kaminskas ir Au
gustas Laukžemis.

Kova prieš pomagrafinę lite
ratūrą ir blogos literatūros 
skaitymą Vyčių kuopos buvo 
nuoširdžiai paremta, kuri buvo 
pradėta Newarko arkivyskupi
joje šv. Vardo dienoje, spalių 8 
dieną.

Kuopa nuoširdžiai dėkoja vi
siems tiems, kurie dalyvavo 
mūsų šokiuose rugsėjo 30 d. ir 
taip pat taria savo padėkos žo
dį “Darbininkui”, kuris malo
niai bendradarbiauja su mumis, 
talpindamas savo skiltyse mūsų 
pranešimus.

Nežiūrint to, kad buvo lietin
gas oras, žmonių buvo laba: 
daug.

Sekantis kuopos susirinkimas 
įvyks lapkričio 13 dieną. F. V.

i

14 metų buvo išrinkta Nekalto 
Prasidėjimo draugijos pirmi
ninke, šiais metais ėjo choro 
vice-pirmininkės pareigas ir 
buvo choro prižiūrėtoja.

Laidotuvės įvyko antradienio 
rytą, devintą valandą. Mišias 
celebravo kleb. kun. Ig. Kelme
lis. kuris pamokslą sakė po mi
šių ir kapinėse. Mažasis choras 
iškilmingai giedojo “Reąuiem” 
mišias ir, uniformom apsitaisęs, 
įlydėjo ir išlydėjo iš bažnyčios 
psalmes giedodamas. Solo gie
dojo dain. A. Giedraitis.

Šią savaitę kun. Masevičius 
išvyko į Gr. Rapids pas kun. 
Lipkų į atlaidus. Šiuo metu Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių bažny
čia švenčia savo 35 metų įsikū
rimo sukaktuves.

Pirmiau daugelis lietuvių 
kreipdavosi į Gr. Rapids baldų 
dirbtuves, nes lietuviai ten bu- 

l vo geri dailidės, bet dabartiniais 
j laikais, maža lietuvių ten va
žiuoja. Gr. Rapids’e yra viena 
lietuvių parapija. Labai puiki 
bažnyčia ir gražioj vietoj. Be
veik visi žmonės yra savininkai 
savo namų ir gražiai gyvena. 

: IroH Cr Rnnidc vm vip-
na iš senesnių lietuvių parapi
jų-

Šv. Petro parapija rengia me
tinį didelį bazarą, kuris prasi
dės spalių 29 d. ir bus kasdien 
ligi lapkr. 5 d. Bus vienas iš 
puikiausių šios parapijos baza- 
rų. Parapijiečiai davė daug do
vanų, kurias surinko parapijos 
jaunimas. Tarp dovanų yra 
Stanislovaitienės rankų nu- 
megsta staltiesė. Puikus mezgi
nys. Kiekviena moteris džiaug
sis pamačius, o koks bus džiau
gsmas tos, kuri laimės tą gra
žią dovaną.

Bazaro metu darbuosis įvai- Rodos, kad Gr. Rapids yra vie
nos parapijos draugijos ir jau
nimas. Prašom visų Detroito 
lietuvių atsilankyti į šį bazarą 
ir jį patėmyti. Yra visokių įvai
rių dovanų, lošimų ir pasilinks
minimų. Neužmirškit laiko — 

i spalių 29 d. ligi lapkr. 5 d.

i
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MASKARADŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 29 kp. lap
kričio 25 d., šeštadienį, Apreiš
kimo par. svetainėje, rengia di
delį maskarų (kaukių) balių, 
kuriame bus duodamos dovanos 
už gražiausius ir įdomiausius 
kostiumus. Kviečiami visi reng
tis į šį gražų balių. Pelnas pu
siau su parapija. Bilietai bus 
po 35 centus. Koresp.

Šią savaitę mirė Ignas Gum
bantis, nevedęs, suaugęs, vyras. 
Jis ilgą laiką gyveno pas Kla- 
nauskus, Navy gatvėje. Keletą 
metų atgal pradėjo iš pusės su 
Petru Jančium biznį — saliūną, 
Daley Road, kiek už Detroito. 
Nors nuo to laiko buvo rečiau 
matomas šioj parapijoj, bet pa
rapijos neapleido. Jo mirtis bu
vo staigi, mirė širdies liga. Ne
turėdamas čia giminių, buvo 
pašarvotas pas graborių Roką,

Atvyko į Detroitą Aleksis Va
siliauskas, puikus radio daini
ninkas. Jis kiek laiko bus Det
roite, o gal ir visiškai čia apsi
gyvens. Tas pareis nuo to, kaip 
ir kokį sutarimą galės padaryti 
su Detroito radio kompanija. 
Turi puikų balsą, yra manda
gus, ir visados išpildo prašy
mus patarnauti savo parapijie
čiams. Norėtume, kad Detroite 
pasiliktų.

II
i
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Praeitą trečiadienį parapijos 
salėje prasidėjo įpatingas bingo 
lošimas. Žaidėjams taip patiko, 
kad norėjo ilgiau pasilikti ir 
toliau žaisti nepaisant vėlyvos 
nakties. Bet dabar visiems bus 
proga pasidžiaugti ir pažaisti 
šiuo ypatingu lošimu kas tre
čiadienį. Įžanga yra dykai, tik 
prašoma ateiti.

Mažasis Šv. Kazimiero parapi
jos choras rengiasi prie puikaus

ViEŠAS KVIETIMAS

LDS Connecticut apskričio 
metinis suvažiavimas įvyks lap
kričio 19-tą, 1939 m., Hartford. 
3onn. Sesijos prasidės 1 vai. p.

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

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

B. Mičiūnienė. Rašt.

viriija Rū4j “A" 
Standare 7 atvejais

Atsargiau parinkti 
ūkiai
Dažniau peržiūri
mo* karvės

Skonis teikias dau
giau epatita

Atsargiau pastari- 
zuojamas

Daugiau prižiūrima 
Švara

Daugiau intensyviai 
prižiūrima labora
torija

Reikalavimai pildo
mi Supertest Coun- 
cil.

Klausk Jūsų Hood Vyrą apie sep- 

tynes priežastis kodėl Supertest yra 

pagrindinis dalykas reguliuoti Grade 

"A” Pieną.

Geriausiai — pats iibandyk!

Dėlei Supertest Paraga
vimo, Palauk—ŠOU 0785

Tai Jums įrodymas!

HOOD’S _
SUPERTEST

GRADE“A“ MILK.

Kokybę, Kurią Galite Paragauti


