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LDS. Centro Pirmininkas 
Grįžo K Wa$hingtono

Trečiadienį, spalių 16 d. iš 
Washingtono grįžo kun. Jonas 
Švagždys, LDS Centro Pirmi
ninkas ir Lietuvai Gelbėti Ta-
rybos iždininkas. Lietuvai Gel
bėti Taryba Washingtone turė
jo susirinkimą ir taip pat tu
rėjo audienciją pas prezidentą' 
Rooseveltą, kad padėkoti jani| 
už nepripažinimą Lietuvos už-' 
grobimo.

Kun. J. Švagždys grįžo labai 
gerai nusiteikęs ir džiaugėsi, 
kad prez. Rooseveltas labai 
nuoširdžiai priėmė delegaciją ir 
aiškiai pažymėjo, jog Lietuva
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Katalikac, kurt neremia 
katalikiikos spaudos, neturi 
teista vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Kettelerls
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Lietuvos Nepriklausomybe Neprarasta, 
Sako Prezidentas Rooseveltas

i------------------------------------------------------------------ --------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- «
savo nepriklausomybės nepra
rado, o tik laikinai dėl Sovietų 
aneksavimo užgniaužta. Pareis-j 
kė viltį, kad Lietuva, kaip ir ki- i 
tos pavergtos valstybės bus vėl 
nepriklausomos ir laisvos.

Pagelbėkime Lietuvai At
gauti Nepriklausomybę

Amerikos Lietuvių Delegacija pas Prezidentą Rooseveltą,Washington,D.C.

Sovietų raudonieji komi
sarai su pagalba raudono
sios armijos užgrobė Lie
tuvą. Lietuvos nepriklau
somybė ir laisvė prislėgta, 
jos gyventojai pavergti ir 
neša sunkų komunizmo- 
sovietizmo jungą.

ALK Federacijos apskri
tis, Naujos Anglijos lietu
vių parapijų kunigai ir 
pasaulionis veikėjai ruo
šia grandiozišką koncertą 
lapkričio 17 d. š. m., Jor- 
dar Hali, Bostone, 3:30 
vai. po pietų, kurio prog
ramą išpildys art. Ona 
Katkauskaitė-Kaskas, Me
tropolitan Operos artistė, 
ir Šv. Petro lietuvių para
pijos choras, muz. Rapolo 
Juškos vadovybėje.

Mes galime užsitikrinti, 
kad koncerto programa 
bus graži, žavinti ir turi
ninga, nes ją pildo mūsų į- 
žymios, o gal ir įžymiau
sios artistinės pajėgos, y- 
pač kada turime art. Anna 
Kaskas.

Tikimės, kad dainos ir 
muzikos mėgėjai šiame 
koncerte dalyvaus ir pasi
džiaugs gražiomis daino
mis, giesmėmis ir muzika 
ir gražiu ir artistišku jų 
išpildymu.

Koncerto pelnas skiria
mas pagelbėti Lietuvai ir 
lietuviams atgauti nepri
klausomybę ir laisvę.

Viduryje sėdi Prezidentas F. D. Rooseveltas; stovi iš kairės į dešinę: pp. Vaidyla, J. B. Laučka, adv. 
Bagočius, teisėjas Zuris, kun. J. Švagždys, Mikužiūtė, Karpius, P. Grigaitis, Leonardas šimutis, Kums- 
kis, Pivariūnas, adv. Mileris. Spalių 15 diena bus atžymėta mūsų istorijoje.

Ji Tik Laikinai 
Užgniaužta

Washington, D. C.— Į sukėlė Tarybos nariuose 
Antradienį, spalių 15 d.,'ūpo ir tuomet pasijuto, 

1940 m., 10:30 vai. valan- Tarybos nariai, kad Prezi- 
dą ryte, Baltuosiuose Rū- dentas suprato, ko jie sie- 
muose, Washington, D. C., kia ir ko prašo. Jie pareiš- 
atvyko Lietuvai Gelbėti kė esą šios šalies piliečiai, 
Taryba: Kun. J. Švagždys, bet yra lietuvių tautos tė- 
L. šimutis, J. B. Laučka, vų vaikai ir jiems yra 
p. Pivariūnas, p. Karpius, delio noro matyti savo tė- 
p. Vaidyla, adv. Bagočius, vų šalį nepriklausomą. Jo 
p. Grigaitis, p. Mileris ir jų Ekscelencija suprato Ta- 
pasikviestas teisėjas p. rybos narių pageidavimus 
Zurys. ir gerus norus savo tėvų

Taipgi kartu su Chica- šalelei ir jis pareiškė, kad 
giečiais buvo atvykę ir da- ir jis turi daug širdgėlos 
lyvavo p. Mikužiūtė ir p. dėl okupuotosios jo senuo- 
A. G. Kumskis.

I Išmušus valandai, kuo
met Lietuvai Gelbėti Tary
ba įžengė į Jungtinių Vals
tybių Prezidento priėmimo 
kambarį Baltuosiuose Rū
muose, prezidentas, būda
mas iš anksto painformuo
tas delegacija, nuoširdžiai 
atsiliepė ir priėmė jam pa
ruoštą Tarybos padėką ir 
prašymą.

Paėmęs prezidentas do
kumentą, kuriame buvo 
pareikšta nuoširdi padėka 

i ponui Prezidentui už ne
pripažinimą Lietuvos už
grobimo, kurią įvykdė So
vietų Rusijos raudonoji 
armija. Taipgi buvo aname 
pažinimą Lietuvos atsto

di-

I

lių šalies. Jis sakėsi, kad 
jo senuoliai paeiną iš O- 
landijos ir Belgijos ir tos 
tautos esą panašiose aplin
kybėse kaip Lietuva.

Nuoširdumo pareiškimui 
Tarybos vardu p. Grigai
tis įteikė kuklias do
vanėles Jo Ekscelencijai 
ponui Prezidentui — gin
taro nemažo didumo ciga
rams dėžutę ir cigaretams 
rankinutę. Gi poniai prezi
dentienei — gintaro karo
lius ir braslietą. Įteikiant 
dovanėles ponas teisėjas 
Zurys pastebėjo, kad tai 
neturto, bet širdies dova
nėlės, gi ponas Šimutis 
dar pridėjo, kad mūsų tė
vų šalies auksas — ginta-I

Papiežius Kalbės Per Radio 180,000 Rusijos Kareivių Prieš
vybės šioje šalyje galio- ras. Prezidentas apsidžiau-

Iš Berlyno Išvežami Vaikai

Rusija Sudarysianti Sutartį 
Su Japonija

Londonas, spalių 17 — 
Diplomatiniai sluoksniai 
sako, kad sovietų Rusija, 
už kelių dienų, sudarys ne
puolimo sutartį su Japoni
ja. Sovietų Rusijai už tai 
bus leista valdyti šiaurės 
Kinijos dalį. Japonija pa
siūlija Kinijos vyriausy
bei sudaryti taiką.

Amerika Užginčija Rusijos

Washington, spalių 17— 
Sovietų Rusijos bolševi
kai nuolatiniai skelbia, 
kad Amerika ir Anglija 
nori sudaryti sutartį su 
sovietų Rusija prieš Vokie
tijos, Japonijos ir Italijos 
sąjungą. Tačiau oficialiai 
iš Washingtono paskelbta, 
kad jokių pasitarimų tuo 
reikalu su Rusija nebuvo.

Berlynas, spalių 17 — Iš 
Berlyno išvežami vaikai, 
nes Anglijos lakūnai nuo
latiniai bombarduoja mie
stą.

Vatikanas, spalių 17 — 
Jo Šventenybė Pijus XII 
kalbės per radio, šeštadie
nį, spalių 19 dieną, 1:30 va
landą po pietų. Jo kalba 
bus transliuojama Ameri
koje didžiausiomis radio 
stotimis.

Londonas Liepsnose
Bucharestas, Rumunija, 

Spalių 17 — Sovietų Rusi
ja sutraukė ginkluotą ka
riuomenę į Rumuniją prie 
Galati, skersai Dunojaus 
upės, prieš nustatytą vo
kiečių kariuomenę. Stali
nas atsiuntė į Rumuniją 
180,000 kareivių. Anglijos 
atstovas aDleido Rumuni
ją, svetimšaliai bėga iš to 
krašto. Hitleris atsiuntė i 
Rumuniją apie 250,000 
ginkluotų kareivių, tankų 
ir lėktuvu, kariuomenė nu
statyta^ prieš sovietų Ru
sijos rubežių. Sovietų Ru
sija jaiiČiasi nuskriausta,

Vokiečius
-----------------*

Atstovas Kennedy Grįžta 
I Amerikę

Londonas, spalių 17 —A- 
merikos atstovas Anglijai, 
Joseph P. Kennedy, kitą 
savaitę grįžta į Ameriką.

muniją, bet neišdrįs pra
dėti karą prieš vokiečius, 
nes patyrę, kaip menka y- 
ra Rusijos armijos galybė 
vesdami karą prieš Suomi
ją. Dalykų žinovai sako, 
kad Hitleris ir Stalinas tik i 
susitars kas toliau daryti. 
Sovietų laikraštis “Raudo
noji žvaigždė” rašo, kad 
sovietų Rusija turi dar la- 

įbiau būti prisirengus, nes 
tarptautinė padėtis įtemp
ta. Įsakyta, kariuomenėje 
įvesti aštriausią drausmę; 
kariuomenės vadams įsa
kyta sušaudyti kareivius 
ar kanus, kurie tik nepa- 

kad Hitleris užkibęs Ru- klausytų įsakymų.

Sunkiai Serga Mykolas 
Marioms

Ketvirtadienį, spalių 17 d., i 
kun. P. Virmauskis telephonu 
praneša, kad šiomis dienomis 
pavojingai sužeistas p. Mykolas 
Norkūnas. gyv. Lavrence, 
Mass. Jis taisęs namą, ir betai
sydamas nupuolė nuo kopėčių 
ir pavojingai susižeidė, p. Nor
kūnas nuvežtas į Lawrence 
miesto ligoninę.

p. Mykolas Norkūnas yra pla
čiai žinomas veikėjas mūsų vi
suomenėje, ypač L. Vyčių or
ganizacijai. nes jis yra jos įkū
rėjas.

Pasimelskime, kad p. Norkū
nas pasveiktų. j h4-

Londonas, spalių 17 — 
Anglijos vyriausybė pra- • 
neša, kad 1000 vokiečių' 
lėktuvų dieną ir naktį, be1 
perstojimo, bombardavo 
Londoną ir apylinkės mie
stus. Pačiame Londone su- 

I griauta daugybė namų, 
bažnyčių, mokyklų, ligo- 

, ninių. Pranešama, kad tai 
buvo vienas iš skaudžiau
sių bombardavimų. Visas 
Londono miestas buvo ap
trauktas dūmais, nes įvai
riose dalyse degė namai, 
ir išrodė, kad visas mies
tas bus sunaikintas. Skau
džiai nukentėjo Anglijos 
industrijos miestai. Pa
prastai Anglijos vyriausy
bė paskelbia, kad naciai 
mažai tepadarė nuostolių, 
bet šį sykį praneša, kad 
nuostoliai neapsakomai 
dideli: daugiau kaip 400 
žmonių išžudoma kasdien. 
Vokiečiai pareiškė, kad 

. Londonas paverstas į ‘pra
garą’, ir dar nęgalas.

jančia. Taipgi buvo aname S? ir pastebėjo, kad turė- 
dokumente pažymėta ir siąs tikrą Lietuvos dova- 
prašymas, kad Jo Eksce- nėlę atminčiai.
lencija ir ateityje užtartų i Pas Prezidentą delegaci- 
mažųių tautų neDriklau- ja išbuvo 20 minučių. De- 
somybes, o ypač šios Ta-'legaciją Prezidentui pris- 
rybos atstovaujančios Lie- tatė p. L. Šimutis, Tary- 
tuvos, kuri šiuo laiku yra bos pirmininkas.
prarasta. j Po pasikalbėjimo Prezi-

j Pats Jo Ekscelencija dentas ir delegacija nusi- 
i prezidentas Rooseveltas fotografavo.
i priėmęs tą dokumentą, ar, <1° Ekscelencijos Pre- 
kitaip tarus — memoran- zidento nusiteikimas buvo 
durną, perskaitė ir baigoj labai šeimyniškas ir labai 
kiek stabtelėjęs tarė: “Čia buvo linksmas ir sunran- 
yra žymi klaida”. Visu ta- tama, kad Jo Ekscelenci- 
rybos narių akys sužiuro ja, jeigu jam leis aplinky- 
ir lyg elektros srovės per- bes, padarys viską, kad 
verti nutirpo. Tuo tarpu tos mažosios tautos ir Lie- 
Prezidentas sako: “Jūs tuva atgautų savo neori- 
kai bate apie Lietuvos ne
priklausomybės praradi
mą. Lietuvos nepriklauso
mybė neprarasta. Ji tik 
laikinai užgniaužta”.

Pareiškimas nublaivė ir

kitaip tarus

klausomybes. Dieve jam 
padėk!

(Delegacijos pareiškimas 
Prezidentui ir Tarybos re
zoliucija telpa antrame 
puslapyje).

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, spalių 19 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa iš stoties WCOP, Boston, 
Mass.

Pasukite savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausykite gražių lietuviškų dainų, muzikos ir prane
šimų.

Programą išpildys Norwoodo radio grupė, p. Ju
lės Vilkišiūtės vadovybėje.
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Amerikos lietuvių Delegacijos
Pareiškimas Prezidentui

Rooseveltui
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Amerikos Lietuvio Laiškas Iš Vokietijos
Šiuo paduodu plačiai A- 

merikos lietuvių visuome
nei ištrauką laiško, kuris 
atėjo oro paštu per dvi sa
vaites iš Vokietijos ir, ra-

M 1

you, 
most 
citi-

To His Excellency Franklin 
Delano Roosevelt 
President of the United Statės.
Mr. President:

The delegation before 
Mr. President, representa 
of the Lithuanian people,
zens of the United Statės; it is 
here to encourage you in the 
great task of bringing reason 
and law to reign again in a 
distracted world.

With the world aflame, with 
ruthless might attempting to 
conquer the earth, the Lith
uanian people in America were 
moved—moved to great depths 
of sorrow when their native 
land and the land of their fore- 
bearers lošt her freedom.

When Lithuania fell, it seem- 
ed that the nations of the 
earth, particularly those na
tions who had recognized her 
as independent, were disinte- 
rested, none condemned that 
act of extirpation which to the 
Lithuanians of America seem- 
ed so needful of condemnation. 

Then, on the twenty-third 
day of July 1940, your Statė 
Department, Mr. President, an- 
nounced the attitude of the 
government of the United 
Statės regarding the loss of 
Lithuania’s independence. 
Among other declarations, it 
said:—

“The policy of this govern
ment is universally 
The people of the 
Statės are opposed 
datory activities no 
whether they are carried on ' 
by the ūse of force or by 
the threat of force. They are ; 
likevise opposed to any form 
of intervention on the part 
of one statė however power- 
ful in the domestic concerns 
of any other sovereign statė 
however weak.

“These principles constitute 
the very foundation upon 
which the existing relation
ship between twenty-one so
vereign republics in the New 
World rests.

“The United Statės will 
continue to stand by these 
principles. because of the 
eonvietion of the American 
people that unless the doc- 
trine in which these princi
ples are inherent once again 
govems the relations between 
nations. the rule of reason. 
of justice and of law — in 
other words the basis of mo-į 
dem civliization itself—can- 
not be preserved”.
That was a clear. under- 

standabie and unequivocal state
ment of policy. 
of condemnation 
committed by a great power 
against a weak nation. At lašt 
the clamor of destruction was 
overcome by the call to reason 
and justice and our people were 
glad that the voice came from 
the greatest liberty-loving na
tion on earth—the 
Statės of America.

We are proud that our Unit
ed Statės of America stands

firmly behind a policy that 
knows no compromise with ag- 
gression. Your courageous 
stand, Mr. President, on the 
side of justice, law and reason 
enkindled the flame of hope — 
a hope that Lithuania may 
again take her place amongst 
the nations of the earth.

Please accept, Mr. President, 
the sincere gratitude, esteem 
and also the profound admir- 
ation of the Lithuanians of 
America for that declaration.

L. G. TARYBOS 
PASISAKYMAS

known. 
United 
to pre- 
matter

from 7 A-M- to 10 P.M. daily 
and Sundays alao and cąnnot 
manage to have the worfc done. 
No overtime is being paid, and 
the Bank does not accept any 
resignations, and if one cennot 
manage to cope with his work 
he is called a “saboteur”. One 
of the cashiers at the Bank 
committed suicide, and the 
board of the Bank was so “ge- 
nerous” that they paid the bū
riai expenses and promised his 
wife a job. He had handed in 
his resignation 3 times, was re
fused and later asked for some 
vacation, būt all reąuests were 
refused.

I hope you’ll be able to make 
head and tail of this letter, būt 
after all I‘ve recently gone 
through I could not concentrate 
and keep to the subjeęt.

Well, once more best of luck 
and here’s to seeing you soon.

Your pal Z.

(the vice minister of the Inte- 
rior, the “Security” Police, in 
other vvords an exclusive ad- 
mixture of rats from the GPU 
and the local jews, who are the 
only employees in this outfit). 
As long as we Americans werę 
polite they were laughing at us 
and makmg such nasty remarks 
that finally our patience ran 
out and we approached them in 
the right manner: calling them 
saps, idiots and better narnės. 
And this helped. One of the 
reds even went that far as to 

> “run away” 
starving ’! late. After some polite “talks”jto America, because they would 

Įin Washington and Moscou they ; come there in a year or so, so 
extended the time sėt for liqui- j why all the trouble. I could not 
dating the Consulate until Sep- 'stand that rude attitude and 
tember 5th. Būt the limit was told him that we have plenty of 
when the staff of the Consulate 
applied for their exit visas. 
They were so “polite” and told 
the staff that it’s none of their 
business to assist’them in ob- 
taining exit visas and that these 

_____ L visas will not be issued until 
poor boob almost^collapsed and!they get instruction from Mos- 
did not even try to deny it. As .cou. 
a second example is this true 1 
story: one red came into a 1 
store (the story was told to me 
by a good friend who withnes- 
sed the incident) and pointed 
to an orange, asked what it is 
and what is the price. Having 
bought one he peeled it (re- 
markable, is it not, that he 
didn’t bite into it?) in the store 
and started eating it. Someone 
of the crowd in the store asked 
him if they have oranges in 
Russia and the sap answered: 
Oh yes, have lots of them, our 
factories are working on three 
shifts, day and night, produe- 
ing oranges. Well. not togo too 
deep in details. from what I’ve 
seen, it appears that they have 
succeeded in wrecking the 
whole economic system in Lith
uania (if you can get Lithuan
ian newspapers there, read the 
economic section, which cons- 
ists of only»decrees, warnings 
and fines (and in my opinion 
in the near future they will 
force Lithuania into the “high” 
standard that exists in Russia. 
Then of course they can open 
the borders with Russia. not 
being afraid to disappoint the 
people with the “paradise” that 
exists there. I cannot imagine 
how the people will be able to 
bear all this. being shifted from 
Europe into Asia oVernight. Of 
course. it’s a real paradise for 
bums and hooligans, who 
haven’t seen soap in all their 
lives and who sign three crosses 
instead of their narnės. Now 
they are the big shots.

It’s štili worse when the jew- 
ish ąuestion comes up. As you 
may recall. they were the first 
to contribute for purchasing an 
estate and other presents to' 

• Smetona. Further, they were 
; the smart ones to bribe Sofija, 

Mironas and other queer crea- 
: turės and smuggle their money 

out of the country. Finally, 
they were the capitalists that 
held in their hands more than 
80 percent of the wealth of 
Lithuania. And ever since the» 
reds invaded Lithuania they 
were the first to put out some 
dirty red rags and parade up 
and down tne streets shouting 
slogans against the “burgois”. 
There were even some incidents 
when the dirty jews tried to‘ 
take over control of industries, 
factories, etc. They formed the 
so called laborers committees 
and began administrating the 
whole works. A good example 
of the red “paradise” is the fact 
that since they invaded Lithua
nia their first step was to ap-j 
point jews as ministers and 
other high officials. They 
organized a Ministry of Indus- 
try at which 90 percent of all 
employees were jews and one 
could not make oneself under
stood in Lithuanian. In general 
the whole place is a “paradise 
of parasites" thanks to the 
reds. and believe it or not, that 
place will need a lot of cleans-

ing before it becomes a decent 
country again.

__ __ ___ ________ The United Statės Consulate
(and who got kicked out him- was ordered to clear out on the! 

______  ________v  __ self) tried to ūse a lot of pro- 25th of August, būt as they į 
Šytas vieno mano gero pa- paganda on me and sėt forth (the reds) were so polite and 

example of how cheap gavę them about 5 days to pack 
in Russia. He up the archieves and also the 

said matehes are 3 kopeks per government furniture, it was at
i pack there and 10 cents in Lith- once noticeable that they were 
uania. And how plentiful of after the furniture more than i_________ _____  _
everything they have that they trying to liquidate the Consu- • say it’s foolish to 

'even sent food to “starvinglate. After some polite “talks”įto America, becaus< 
I

everything in Russia. One of 
the red officers who tried to 
kiek me out from my apartment

žįstamo jauno Amerikos i one 
lietuvio. Palikdamas as- things were 
meniškas laiško dalis, pa
duodu ištisai žodis žodin 
aprašymą apie dabartinę 
padėtį Lietuvoj. Paduodu 
laiško ištrauką anglų kal
boj, taip kaip jis buvo pa
rašytas, tikėdamas, kad 
jis bus lengvai ir įdomiai 
skaitomas Amerikos lietu
vių jaunimo.

Laiško gavėjas.
')ear X.

Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuvių katalikų, 
socialistų ir tautininkų or
ganizacijų atstovai, suva
žiavę 1940 m. spalių 15 d. į 
Lietuvai Gelbėti Tarybos 
posėdį, įvykusį Roosevelt 
viešbutyje, Washington, 
D. C., ir aplankę J. A. V. 
Prezidentą F. D. Roosevel- 
tą, kuriam pareiškė lietu
vių amerikiečių padėką už 
nepripažinimą Lietuvos o- 
kupacijos, priėmė ir nuta
rė paskelbti lietuvių vi
suomenei tokį pareiškimą:

1. Lietuvai patekus į bar
bariško komunistinio im
perializmo okupaciją, lais
vėje gyvenančių lietuvių 
yra šventa ir nepakeičia
ma pareiga dirbti, kurti ir 
kovoti visomis teisėtomis 
priemonėmis, kad Lietuva 
vėl taptų laisva, nepriklau
soma valstybė.

2. Lietuvai Gelbėti Tary
ba jungs visas ryžtingiau
sias Amerikos lietuvių jė
gas, grupes ir sroves, ku
rios aiškiai stovi už laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą 
ir derins išeivijos visuome
ninę tautinę veiklą Lietu
vos nepriklausomybei at- 
steigti.

3. Lietuvai Gelbėti Tary
ba reiškia nepriklausomai 
Lietuvai ištikimos išeivi
jos tvirtą pageidavimą ir 
norą, kad Europoje pradė
tų veikti Lietuvos Vyriau
sias Tautinis Komitetas, 
kuriam pažada visišką pa
ramą, kokia tik bus įma
noma išeivijos gyvenimo 

į sąlygose.
4. Lietuvai Gelbėti Tary

ba, jausdama ir atspėda
ma visos lietuvių tautos 
troškimus, drąsiai pasisa-

i

I 

I

Now as 
j; am free 
and wish to write you a few 
words. 1*11 begin with the most 
important matters and then if 
time permits 1*11 try to give 
you a pieture of the lašt month 
of Lithuanian history...

the big rush is over, 
for a few moments

Lithuania (they attach such 
notices on railway cars carry- 
ing their exports and remove 

i them only on the frontier). And 
; when I asked him why did 
! they import from Lithuania a 
one time consignment of 35 
carloads of butter (at the value 
of over 5 million litas, which 
information I obtained from 
the Ministry of Finance), the

Now a few lines about our 
lašt days in Kaunas. As yoų. 
probably know from newspa- 
pers, the reds entered Lithua
nia for the purpose of “protec- 
ting its independence” on June 
15th. That was a Saturday 
evening, and I happened to be 
a witness of the arrival of the 
first tanks, which I best could 
describe as “sardine cans”. 
They made a terrible rattle and 
broke down every now and 
then. Būt they came in great 
numbers and everybody was 
quite upset. Well, once a pig 
gets into the house, he’U get on 
the table also. It was the šame
story with the reds. The first 
thing they did was to kiek out 
from the better apartments, 
which have centrai heating or 
are in the center of the town, 
all the families. The beauty of 
the story is that they allowed 
everybody 24 hours to pack up 
and get out. Number two of 
their famous achievements 
was to buy out all the junk the 
jews could not get rid of for 
the lašt 
came in 
shabby, 
most of
uniforms made 
eloth. They introduced severe 
restrietions for local people to 
buy clothing, shoes, haberda- 
shery and similar things. būt 
grabbed everything they them- 
selves could lay their hands on.
n a few days all wrist and 

pocket watches disappeared 
from the stores and at the time 

was leaving there were ru- 
mors that the reds paid prices 
up to 1,000 litas for a wrist 
watch of ordinary metai. And 
the whole time they were brag- 
ging that they have plenty of

10 or 15 years. They 
likę beggars, tom and 
būt in a few weeks 
the officers wore new 

of Lithuanian

It was an act Lietuvos atžvilgiu
of a wrong vįsų lietuvių pagrindiniu 

r—
!

I

United

valstybiniu ir tautiniu sie
kimu yra ir bus Laisva, 
Nepriklausoma, Demokra
tinė Lietuva, atsteigta 
1918 m. Vasario 16 d. de
klaracijos Vilniuje nužy
mėtais dėsniais.

5. Lietuvai Gelbėti Tary
ba, visu skaudumu pripa
žindama faktą, kad mūsų

Užsisakykite Toniko Pas Mus :
Pristatom geriausį toniką Pikni
kams, Vestuvėms, Krikštynoms ir; 

visokiems Parengimams.
Kainos prieinamos. 

Myopia Club Beverage Co. 
Gnftai Are., Islington, Mass. Tel. Dedham 1304-W 
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1304-R

A

i

išeivijoje yra Lietuvos pa
vergėjų pataikūnų ir jų 
tamsių agentų komunistų, 
kurie šlykščiai veda lietu
vių tautos nuodijimo dar
bą, kreipiasi į visą lietuvių 
visuomenę ir jos atskirus 
narius, kviesdama ir pra
šydama griežtai ir neatlai- 
džiai kovoti prieš lietuvių 
tautos kūną žalojančius 
komunistus ir jų pritarė
jus, kuriems negali būti 
vietos ir jokio pripažinimo 
lietuvių gyvenime.

6. Lietuvai Gelbėti Tary
ba dėkingai pareiškia pasi
tenkinimą, kad Lietuvos 
Atstovas Washingtone P. 
Zadeikis ir jo vadovauja
mi konsulai energingai bu
di Lietuvos nepriklauso
mybės ir jos žmonių suve
renumo teisių sargyboje. 
Taryba linki Atstovui ir jo 
vadovaujamoms įstaigoms 
tęsti garbingą Lietuvos 
reikalų gynimą.

You can easily pieture 
their situation: they were given 
time to clear out būt practical- 
ly refused visas.
J myself had plenty of trouble 

also, when they refused to issue 
a visa to my wife. After 3 days 
of constant telephoning and 
calling at different places, and 
only 8 hours before the lašt 
train left, they issued her a 
visa. To be frank, there were 
moments that I entirely forgot 
what politeness is and it came 
to shouting and swearing at the 
reds or their appointed puppets

bullets for any red that might 
try to come over there, and in 
case we would run short of 
bullets, there remains rat poi- 
son. I expected to get into 
trouble after this eute remark, 
būt the red probably understood 
that he had gone too far and 
changed the subject at once.

Y. is štili living in the Lithua
nian Banks apartment building. 
He was treatened once already 
to be thrown out (all 46 fami- 
lies that live there were given 
24 hours to movė out, būt this 
created such a scandal ,that the 
order was temporarily suspen- 
ded). The Bank itself is a mad- 
house now. People are supposed 
to deposit their shares, loan 
bonds, other securities, gold 
and valuables at the Bank, and 
the poor employees are working

ĮVAIRIOS ŽINIOS
RUSIJA KALTINA VOKIETIJĄ

Maskva, spalių 17 — So
vietų Rusija oficialiai pa
skelbė per Tass, kad Hit
leris nepranešė Stalinui, 
jog nacių kariuomenė bus 
sutraukta į Rumuniją. Na
cių vyriausybė sako, kad 
sovietų Rusijai buvo laiku 
pranešta apie Vokietijos 
visus žygius. Nors vokie
čiai sako, kad jų santy
kiai su sovietų Rusija yra 
draugiški, bet dalykų žino
vai sako, kad tas draugiš
kumas neaiškus, nes ir 
vienas ir antras diktato
rius sutraukė didžiausias 
kariuomenės dalis prieš 
vienas kito.

Anglijos Lakūnai Suardė
40 Vokiečių Bazių

I

CAMBRIDGE, MASS.
BALIUS PASISEKS

Spalių 11 d. vakare Eikš Ball
room salėje įvyko metinis para
pijos balius. Vakaras buvo pui
kus. Oras patogus. Baliuje už
simokėjusių dalyvavo arti 400 
žmonių. Dalyvių tarpe didžiu
ma buvo jaunimas. Senesniųjų 
nebuvo šiemet tiek kiek kitais 
metais būdavo. Ūpas buvo paki
lus ir linksmas. Darbininkai 
prie valgių ir gėrimų stalų vi
sus pilnai patenkino.

A. Laukaitis turėjo laimingą 
tikietą ir gavo Emerson Radio. 
Kiek pelno iš baliaus liks dar 
nepaskelbta, nes bilos dar neat
mokėtos. Vienok tikimasi, kad 
liks gražaus uždarbio. Garbė 
cambridgiečiams, kad moka 
gražiai, sutartinai visuomenės 
labui darbuotis. Buvęs.

iš Anglijos laivyno minis
terijos pasiduoti ir savo 
laivus pavesti Anglijos 
valdžios kontrolėn.

Tuoj po Sovietų Rusijos 
Pabaltijo valstybių užėmi
mo, Anglija paėmė savo 
kontrolėn apie 30 tų vals
tybių laivų, kurie buvo 
Britanijos vandenyne. Ki
tus 10 laivų Anglija paėmė 
savo kontrolėn, kurie sto-į 
vėjo įvairiuose imperijos 
uostuose. Kol kas Pabalti
jo valstybių laivai yra tų 
laivų kapitonų vadovybėje.

Britanijos užsienių rei
kalų ministerija, kaip pra
nešama, laiko Sovietų Ru
sijos ambasadą atsako- 
mingą už grąžinimą laivų 
viršininkų ir darbininkų, 
kurių skaičius siekia 300, 
į Pabaltijo valstybes.

Londonas, spalių 17 — 
Anglijos karo jėgos pasi
rodo nenugalimos. Jos la
kūnai smarkiai bombarda
vo Vokietijos bazes ir 40 jų 
suardė. Karo laivai bom
bardavo Dunkerąue.

Anglai dabar ne tik gi
nasi, bet pradėjo puolimą, 
kuris jiems neblogai seka
si.

I

PADĖKA
Šiuomi reiškiu, nuoširdžiausią 

padėką visiems darbininkams ir 
darbininkėms ir aukotojams, 
metiniame parapijos baliuje 
dirbusiems bei savo aukomis 
prie baliaus pasekmių prisidė- 
jusiems. Lai Dievas visiems 
gausiai atlygina.

Kun. P. J uš kaltis, 
Klebonas.

Spalių 13 d. tuoj po pamaldų 
Cambridžiaus LDS 8-tos kuopos 
įvyko susirinkimas, kuriame 
aptarta bėgantieji reikalai. Iš
rinkta darbininkai, darbuotis 
“Darbininko” metiniuose šo
kiuose, kurie įvyksta spalių 25, 
Eikš Ballroom salėje, 8 Maga
zine St., Cambridge, Mass. Iš
rinkta šie asmenys: J. Mockevi
čius, A. Plekavičius ir Ą. Vin- 
ciūnas. šokiams vadovauja, A. 
Zaveckas. A.D.

Rusijos - Turkijos Sutartis

Britanija Sulaikė 10 
Pabaltijo Laivų

Sofia, Bulgarija, spalių 
17 
nas pažadėjęs Turkijai pa
galbą, jei Vokietija ir Ita
lija mėgintų užgrobti Dar
danelius. Bet Turkijos vy
riausybė pareiškė, kad ji 
nedarys naujų sutarčių, 
bet jei bus reikalas, gins 
savo nepriklausomybę. 
Nors Turkija ir sovietų 
Rusija visada buvo prie
šai, bet šiame sukrėtimo 
metu, viso galima tikėtis.

Sakoma, kad Stali-

Londonas, spalių 17 — 
Tarp Britanijos ir Rusijos 
santykiai dar labiau pablo
gėjo, kada sovietų komisa
rai sužinojo, kad Anglija 
sulaikė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos laivus, kuriuos 
Sovietai savinasi.

Sovietų ambasadorius I- gentūra praneša.

Rusijos Armija Rumunijoje

van Maisky, sužinojęs apie [ 
Pabaltijo valstybių laivų 
sulaikymą, tuojau prane
šė Maskvai, ir kaip sužino
ta, Anglijos ambasadorius 
Cripps Maskvoje buvo ins
truktuotas tuo reikalu kal
bėtis su komisarais Krem
liuje.

Pabaltijo valstybių laivų 
kapitonai gavo įsakymus

Londonas, spalių 17 — 
• Anglijos Reuters žinių a- 

, kad so
vietų Rusijos kariuomenė 
įsiveržė į vokiečių okupuo
tą šalies dalį. Reuters sa
ko, kad bolševikai perėjo 
rubežių prie Čilea ir žygia
vo į pietus iki Suliną.

Bet visos tos žinios 
iki šiol taip neaiškios, kad 
negalima pasakyti, kas iš 
tikrųjų darosi. VViLSON DISTIt IING Co Ine B-istol P.1
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lietybę. Bet Socialės Apdraudos 
Įstatymas sako, kad jiems 
šalpa nebus atsakyta jeigu 
gana ilgai jie yra piliečiai.

MĖNESINĖS MOKESTIES
i SUMA

866 We*t Broadway, South Boston, Mas*.
Telephone SOUth Boston 2680.

Pastarųjų Trijų Metų Prisiminimai

Bėdoj Ir Su Niekšu Pakeliui

Beveik du milijonai 
šių žmonių Jung. Valstybėse 
gauna mokesčius kas mėnesį. 
Šituos mokesčius vadiname “Se
no - Amžiaus Pašalpa” 
Age Assistance). 
Kaip Gauti Seno-Amžiaus 
Pašalpą.

Gauti šitokią pašalpą,
ir moterys, beturčiai, privalo 
kreiptis prie arčiausio viešos 
gerovės ofiso. Aplikacija bus 
apsvarstoma tame ofise ir jeigu 
ji prisilaiko prie seno-amžiaus 
pašelpos patvarkymų, mėnesi
niai mokesčiai bus duodami.

Šitos pašalpos prašytojai tu
rės atsakyti klausimus apie sa
ve ir jų padėtį.

Jie privalo paduoti metus. — 
“Seno - Amžiaus pašalpa” 
dama tik žmonėms 65 m. 
žiaus ir daugiau.

Jie privalo įrodyti kaip
išgyveno Valstybėj. “Seno-Am- 
žiaus pašalpa” duodama tik jei
gu asmuo išgyveno valstybėj 
paskirtą laiką. Dauguma vals
tybių duoda pašalpą tik tiems 
žmonėms, kurie gyveno toje val
stybėje vieną metą ar daugiau, 
prieš pat prašymo padavimą, ir 
per keturis metus iš paskutinių 
devynių metų. Keliose valsty
bėse laikas trumpesnis.
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Atvykęs Amerikon garsus Anglijos žurnalistas 
H. G. Wells sako kalbas, kuriose nušviečia ne tiek An
glijos, kiek Amerikos padėtį. Teikia amerikiečiams ne 
tai tėviškų, ne tai draugiškų patarimų ir pagyrimų, bet 
vis tokiu tonu, tarsi kalbėtų į žemesniosios kultūros 
žmones. Apgailestauja Amerikos partijų politika, ku
ri ardo piliečių vienybę tokiu momentu, kada verda 
žūtbūtinė kova už demokratijos gyvybę. Anglijos pa
dėtį paliečia tik ryšiumi su užsienių ministro lordo 
Halifaxo politika. Tuo reikalu Wells taip išsireiškia:

“Aš manau, kad jei Halifaxas padarytų taiką, tai 
ji būtų labai nevykusi, dėl jo religinio prieš Rusiją nu
sistatymo. Darant bet kokią taiką, su Rusija būtinai 
reikia skaitytis”.

Wells jau nuo seniai pagarsėjo savo simpatija so
vietų tvarkai. Anuomet jis lankėsi Rusijoj ir sugrįžęs, 
savo įspūdžius aprašė labai palankioj sovietams švie
soj. Žinoma, jam kaipo įtakingam Anglijos žurnalis
tui sovietų komisarai surengė karališką priėmimą, ap- 
gyvendydami geriausiuose viešbučiuose, vaišindami 
visokiais skanėsiais ir šampanu, rodydami tik pačius 
geriausius sovietų gyvenimo reiškinius, supažindin
dami vien su bolševikų buržuazija ir akyliai daboda
mi, kad jo akys niekur nepastebėtų eilinių darbininkų 
skurdo. Tad Wells galėjo nemelagingai skelbti, kad 
sovietija tai ne koks išsvajotas, bet tikras, realus ro
jus. Dabar jis tą viską prisiminęs, garbavoja Rusiją 
dar ir dėlto, kad atsiradusi sunkioj padėty Anglija 
žiūri į Staliną kaipo į natūralų sąjungininką, nes Hit
lerio ir Mussolinio politika ant kiekvieno žingsnio pa
reina sovietams į kelią.

Bet kodėl Wells taip smerkia Halifaxą? Dėlto, kad 
Halifaxas katalikas, nieko bendra su bolševikais ne-

Nors Jung. Valstybių pagelbos ranka ir sunkiai 
pasiekia nuo karo nukentėjusias Europos valstybes, 
bet šalpos komitetai rūpinasi, kad turėjus reikiama at
sarga ir štai paveiksle matome išaugintus kukuruzus, 
Berkshire Relief Drive at Great Barrington, Mass. Jie 
skiriami nukentėjusiems nuo karo.

norįs turėti. Jis gerai atsimena jų darbelius. Kodėl gi 
Wells taip užsimerkęs ir vis graibstosi bolševikiško 
skverno, nežiūrint tų visų nemalonumų, kurių britai 
nuo bolševikų yra patyrę? Juk jie varė ko smarkiau
sią revoliucinę propagandą tarp Anglijos darbininkų, 
jūrininkų ir kareivių, taip kad britų laivyne buvo ki
lęs rimtas maištas. Kas aršiausia, kad sovietų atsto
vybė Londone buvo priešvalstybinės agitacijos cent
ras. Wells negali to nežinoti. Kuo gi išaiškinti tą pa
žeminantį su sovietais flirtą? Niekuo kitu, kaip tik ta 
visiems žinoma patarle: skęstantis ir už skustuvo 
griebiasi. K.

nerolas Boškovič, jau seniau iš kito geografijos kon- 1roo c J - greso man pažįstamas, senukas apie 70 metų, karo a-
1938 m. rugsėjis - Sudetų atėmimas kademijos mokslus ėjęs Rusijoj ir pažinojęs paskuti- 

____________ į nio caro šeimą, apsisagstęs daugeliu aukštų ordenų ir 
medalių, įdomaus svietelio matęs ir turįs nemaža pa
žinčių teatraliniame pasauly. Tad ir kalbėjom apie 
Kauno operą ir baletą ir bendrai pažįstamus artistus. 
Greit prie mudviejų prisėdo du čekų profesorių: Hlo- 
vaček ir Vitasek, atėjo ir bulgarų delegacijos pirmi
ninkas prof. Gunčev, buvo dar ir daugiau slavų. Tik 
vėliau, paskutinei likusiai vietai prie apvalaus stalo 
užimti, netyčia prisiartino ir lenkų delegacijos pirmi
ninkas prof. Lencewicz, mano pažįstamas iš Paryžiaus 
geografų kongreso, stambus vyras, kilęs nuo Ašmenos 
(Vilnijoj), Lenkijoj vadinamas litvinu, bet gana tobu
lai sulenkėjęs prieš keletą generacijų. Su serbų gene
rolu kalbėjomės rusiškai, bet prisirinkus daugiau ki
tų slavų, perėjom į prancūzų kalbą. Prof. Lencewicz— 
malonus žmogus, bent kiek flegmatiškas, mat lietuvių 
kilmės. Bet šampanas jo flegmą matyt buvo visai at- 
skiedęs ir jis labai linksmai iš tolo prabilo, pamatęs 
apsuptą stalą:

— “Kaip čia dabar lietuvis pirmininkauja slavų tau-

1938 m. rugpjūčio mėn. vidury Amsterdame rin
kosi Tarptautinis Geografijos Kongresas, į kurį suva
žiavo apie tūkstantis geografų beveik iš visų kultūrin
gų kraštų: nebuvo tiktai Sovietų, Albanijos ir keleto 
Latinų Amerikos kraštų. Iš Lenkijos buvo net apie 20 
delegatų, o lietuvių buvo tik du: mano asistentas Dr. 
VI. Viliamas ir aš. Tai buvo, žinoma, nepirmas tarp
tautinis kongresas, kuriame lietuviai ir lenkai šiek ar 
tiek susikerta. Šiame kongrese buvo suruošta didelė 
oficialinių žemėlapių paroda, kurioje ir Lietuva turė
jo mažytį skyrių. Visos Lietuvos žemėlapiai pas mus 
visuomet apimdavo ir platų Vilniaus kraštą. Kiekvie
nos delegacijos pirmininkas atidarymo dieną aiškino 
savo krašto žemėlapius apsilankantiems žymiems 
kongreso dalyviams. Lietuvos skyriuje irgi įvairios 
delegacijos apsistojo ir gavo paaiškinimų. O lenkų de
legacijai baisiai nepatiko, kad Vilniaus kraštas paro
dytas Lietuvos ribose. Lenkai tuojau pradėjo stiprią 
akciją, kad Lietuvos svarbiausias žemėlapis su Vil
nium būtų nuimtas. Jiems tai pavyko, bet labai pavė- tų sąjungai? 
luotai. Tad naudos iš to mažo skandalo jie neturėjo, y- — Nelaimių dienose visuomet lietuviai daro tvarką 
pač kad vėliau visi matė tuščią vietą Lietuvos skyrių- slavų šeimoje — jam irgi linksmai atsakau. O jis man 
je ir suprato, kad ir čia Lenkija neatsisakė paspausti vėl:
savo mažesnį kaimyną*. i — Tai Tamsta čia tvarką darai gal kaip princas kon-

Visi rimti kongresai ne tik svarsto sausus moks- sortas Olandijos karalienės rūmuose: suknelę prilai- 
lo ar politikos klausimus, bet protarpiais truputį išsi- kai.
geria maloniai nuteikiančio vynelio ir net valsą pašo-j — Ne. Aš čia kaip Jogaila, tikrasai Lenkijos gaspa- 
ka. Taip buvo ir geografų kongrese Olandijoj 1938 m., dorius. 
rugpiūčio vidury. Turtingos Olandijos Švietimo Minis
terija suruošė svečiams šaunų balių puikiame Amstel 
viešbuty, kur susirinko daugiau tūkstančio svečių ir 
viešnių. Kas mokėjo — šoko. Kiti gi mezgė nauias 
mokslines pažintis, šnekėjo, vaišinosi šampanu. Ba
liaus pabaigoje jaučiasi ne tai nirvaniškoje, ne tai bo
hemiškoje nuotaikoje. Po kelių šampano taurių dau
gumai taip būna. Daug pažinčių padaręs, daug salių 
apvaikščiojęs, su daugeliu paterškinęs taurę, sveika
tos palinkėjęs, galop pajutau smagumą truputį pasė
dėti. Radęs vienoje salėje tuščios vietos, atsisėdau už 
didelio apvalaus stalo nugara į sieną, tarsi pirminin
kas nesamo posėdžio. Bet ir posėdis neužilgo savaime 
kaž kaip aplink mane susirinko. Pirmas prisėdo Jugo
slavijos karinės geografijos instituto viršininkas, ge

— Betgi ir Jogaila buvo tik konsortas prie Jadvygos 
— jis atsikerta.

— Oi, ne. Jadvyga greit mirė ir Jogaila vedė tikro 
lietuvio Alšėnų kunigaikščio, Tamstos kaimyno duk- 

' terį. (Alšėnai tik apie 20 km į pietus nuo Ašmenos). Su 
(Jadvyga Jogaila vaikų neturėjo, tad visa galinga di
nastija gavo grynai lietuvišką pagrindą ir puikiai tvar
kė Lenkiją.

Toliau pasikeitėm dar keliais sakiniais apie Jo
gailos rolę Lenkijoj. Kiti slavai pritarė, kad Jogaila 
vis dėlto buvo tikras Lenkijos gaspadorius, ne konsor
tas, ir jo dinastija sudarė Lenkijos didybės amžių. 
Prof. Lencewicz staiga nusileido ir nerūpestingai šūk
telėjo:

— Kokie Tamstos prisakymai? (Quels sont vos or-

broliu, tėvuku, močiute, teta ar 
dėde.

Tikslas šito plano yra drauge 
aikyti šeimą, ir duoti vaikams 
progą užaugti namuose ir ne į- 
staigose.

Kaip Gauti Pašalpą 
Užlaikomiems Vaikams

Kur vaikai reikalauja šitokios 
pašalpos, tėvas ir motina, ar ki
ta giminė su kuria vaikas gyve
na, privalo kreiptis prie arčiau
sio viešos gerovės ofiso. Reikia 
paduoti vaikų metus, jų padėtį 
paaiškinti, ir įrodyti, kad tokios 
pašelpos jie reikalauja, ir kaip 
ilgai jie gyvena Valstybėje.

Vaikų neklausiama apie pilie
tybę. ir vaikas privalo gyventi 
valstybėje paskutinį metą prieš 
padavimą prašymo. Jeigu vai
kas dar nesulaukęs pirmo meto, 
motina privalo gyventi valsty
bėje per metą prieš vaiko gimi
mą.

Valstybė, pagal kiekvieno vai
ko reikalą, ir pagal tai, kiek 
pinigų valstybė turi tam tikslui, 
paskiria mėnesinį mokestį.

Vidutinė suma visoj šaly yra 
apie $32. per mėnesį šeimai. 
Dviejose valstybėse mažiau 
kaip $15. per mėnesį šeimai ; be
veik pusėj valstybių yra $30. 
per mėnesį ir net iki $58. vienoj 
valstybėj. Mokesčiai šeimoms 
nevienodi.

Federalė valdžia moka pusę 
mokesčio, iki $18. pirmam vai
kui ir iki $12. už kiekvieną kitą 
vaiką pačiame name.

AKLIEMS
Federalė valdžia ir 43 valsty

bės dabar parūpina mėnesiniais 
mokesčiais 47,500 aklų, visų 
amžių, kurie save negali užsi
laikyti.

Gauti šitokią pašalpą, aklas 
žmogus, kuriam pašalpa reika
linga, privalo kreiptis prie ar
čiausio viešos gerovės ofiso. Jis 
turi įrodyti, kad neturi iš ko 
pramisti, ir visiškai aklas, arba 
kad jo regėjimas toks prastas, 
kad negali save užsilaikyti. 
Daug valstybių nereikalauja, 
kad akli privalo būti piliečiais, 
ir daug valstybių nereikalauja, 
kad išgyventų valstybėj paskir
tą laiką. Kaikurios valstybės 
reikalauja vieno meto apsigy
venimo, bet dauguma valstybių 
reikalauja daugiau kaip vieno 
meto apsigyvenimo. Negalima 
reikalauti daugiau kaip vieno 
meto prieš padavimą prašymo, 
ir keturis kitus metus per pas
kutinius devynis metus.

Mėnesinį mokestį, kiekviena
me atsitikime, nustato valstybė, 
ir Federalė valdžia pasidalina 
iškaščius, iki $40. per mėnesį 
kiekvienam asmeniui. Išmokė
jimai asmenims priklauso nuo 
kiek jie reikalauja pašalpos. 
Vidutinis mėnesinis mokestis 
akliems asmenims 43 valstybė
se, kurios turi šitos rūšies pa
šalpos planus, yra mažiau $24. 
8 valstybėse yra mažiau $15., 
10 valstybių truputį virš $25. 
per mėnesį.

Pašalpa akliems nesiskaito su 
žmogaus metais, ji duodama vi
siems akliems, bet aklas žmo
gus, virš 65 m. amžiaus, negali 
gauti abidvi pašalpas — seno- 
amžiaus pašalpą ir akliems pa
šalpą. Gauna tik vieną.

FLIS.

Pagal Socialės Apdraudos Į-j Nusenę žmonės, beveik visose 
statymą trys milijonai beturčių Į valstybėse, privalo įrodyti pi- 
Jung. Valstybėse jau gauna pi- 
nigišką pašalpą kas mėnesį. Ši
ta pašalpa vadinama “Vieša Pa- 
šelpa” (arba Public Assistan
ce). Ji duodama —

1. Beturčiams
moterims, 
žiaus;

2. Vaikams šeimose, kurios 
neteko jų užlaikytojo;

3. Akliems beturčiams, bet 
kurių metų.

Šita pinigiška pašalpa duoda
ma beturčiams, kurie kitaip pa
tektų į įstaigas. Gaudami šitą 
mėnesinę pašalpą šitie žmonės 
gali namie gyventi.

Mėnesinė pašalpa mokama per 
kiekvienos Valstybės viešos ge
rovės ofisus miestuose, mieste
liuose ir apskričiuose. Valstybė 
nutaria kiekviename atsitikime, 
ar žmogus, kuris prašo tokios 
pašalpos, ją gaus ir kiek gaus. 
Bet Federalė valdžia pristato 
pusę išmokėtų kiekvienam 
meniui pinigų, iki paskirtos 
mos. Valstybė užmoka kitą 
sę.

NUSEKUSIEMS 
BETURČIAMS

Valstybės viešosios gerovės 
ficieriai atsargiai išegzaminuo- 
ja atsitikimą kiekvieno asmens, 
kuris prašo seno - amžiaus pa
šalpos, kad sužinojus kiek pa
šalpos reikalinga. Jie svarsto, 
kiek prašytojui reikės maisto, 
aprėdą ir kitų reikalingumų. 
Jie irgi nori žinoti, kiek pinigų, 
ar kitko, žmogus pats turi.

Valstybės oficieriai nutaria, 
kiek pinigų per mėnesį paskirti 
pagal kiekvieno asmens reika
lo ir pagal kiek pinigų valstybė 
turi tam tikslui. Todėl mokes
čiai nevienodi. Kaikurios vals
tybės gali mokėti daug daugiau 

j už kitas. Kiotse valstybėse gali
as* i ma su mažiau pinigų apsieiti. 

Dviejų valstybių vidutinis mo
kestis pasiekia $33. ir $37., bet 
visai šaliai vidutinė suma yra a- 
pie S20. Septyniose valstybėse, 

' vidutinė suma yra mažiau $10. 
per mėnesį.

Pinigus, kaip pirmiau paaiš
kinta. parūpina valstybė ir Fe
deralė valdžia. Federalė valdžia 
moka pusę ir valstybė pusę, pa
šelpos iki $40. per mėnesį.

Atsiminkime: “Seno-Amžiaus 
Pašalpa” yra nusenusiems be
turčiams, todėl, kad jiems pa
šalpa yra reikalinga. Visai skir
tingas nuo apdraudos plano al- 
gapelniams, ir jų šeimoms. Ši
tas apdraudos planas yra “Fe
deral Old-Age and Survivors In
surance” planas, kuris moka 
apdraudą už uždirbtas algas.

PAŠALPA UŽLAIKOMIEMS 
VAIKAMS

Beveik 800.000 užlaikomų vai
kų iš 332,000 šeimų, net 42 val
stybėse gauna mėnesinius mo
kesčius nuo valstybių ir Fede- 
ralės valdžios, sulig Socialės 
Apdraudos Įstatymo.

Šitokia pašalpa duodama šei
moms, kur, pav., tėvas miręs ir 
motina neturi iš ko užlaikyti 
savo vaikus, ar kur abudu tė
vai mirę, arba kur vaikai tapo 
apleisti.

Vaikai privalo būti — mažiau 
16 metų amžiaus, arba mažiau 
18 m. amžiaus, jeigu lanko mo
kyklą, ir jie privalo gyventi su 
tėvu ar motina, ar su sesere,

dres?)
— Na, jei norit žinoti mano nuomonę šių dienų rū

pesčiuose, tai manau, kad svarbiausias šių dienų Len
kijos uždavinys yra visomis jėgomis paremti savo se
serį Čekoslovakiją.

— Betgi mes jai nieko blogo ir nedarom — jis teisi
nasi.

— Nieko blogo nedaryti dabartinėse aplinkybėse y- 
ra labai permaža. Reikia skubiai eiti pagelbon, o ne
ruoštos dalyboms, nes po Čekoslovakijos kasgi seks, 
jei ne Lenkija?

Iš juokaujančio tono pasikalbėjimas perėjo į la
bai rimtą, rūstų. Čekai visiškai tylėjo, susikaupė ir ki
ti slavai. Kalba greit nutrūko ir rūpesčio slegiami pra
dėjom atsisveikinti, skirstytis, nes buvo jau vėlu... Bet 
dar labiau vėlu buvo piršti išdidžiai Lenkijai modera- 
tinę, išmintingą užsieninės politikos kryptį, kurios ji 
beveik niekuomet nesilaikė.

Po mėnesio nuo to pasikalbėjimo jau buvau Vil
niuje ir mačiau piktas lenkų demonstracijas prieš če
kus, už pasiėmimą Tiešino, kur gyvena apie 80,000 len
kų. Lenkija džiaugėsi, kad Vokietija dusino Čekoslo
vakiją. Iš šios mirštančios valstybės Lenkija skubino
si ir sau nors mažutį mėsos gabalėlį atsipiauti. Kai 
Kauno publika sužinojo, kad vokiečių kariuomenė jau 
eina į Sudėtu kraštą, tai ašarotu akių matėsi ir na
muose, ir gatvėse, ir kavinėse. Visi jautėm prisiarti
nančią Europai audrą ir liūdną mažų, laisvų tautų li
kimą. Tik lenkai ir vokiečiai triumfavo. Mat sąjungi
ninkai...

— Likvidavus žemės Ū- 
kio Rūmus, sustabdytas ir 
labiausia Lietuvoje išsi
platinęs ūkininkų laikraš
tis “Ūkininko Patarėjas”. 
Jo vieton eina “Valstiečių 
Laikraštis”, kuris leidžia
mas du kartus per savai
tę. Uždarius “Lietuvos Ū- 
kininką” ir “Mūsų Laik
raštį”, naujasis “Valstie
čių Laikraštis” siunčia
mas ir šių dviejų leidinių 
skaitytojams.
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laiškai E Pavergtos Lietuvos
Ivisa žemė atimama- Bur
biškiu dvarą buvo nupir
kęs vienas amerikonas, tai

1 dabar, sako, kad visą žemę 
'atėmė. Dabar pats dalini- 
• mas. Tai dar nėra tikrų 
žinių.

Mieste narųkur ge
resnius rSako, kad atima. 
Jau surašė, ir mano namą 
užrašė, gal atims. Miškus, 
sako atims. Mano šešios 
desincinos, gal atims. Per 
radio sakė, kad miškai, 
vandenis,, ežerai valdžios 
nusavinta. Man žemę gal 
paliks. Ale kai neišdirbsi 

i gerai, tai, sako, kitam ati
duos.

Šeimyna sako labai 
brangi. Kas gali išsimokė
ti. Kas turi savo šeimyną, 
tai gali išlaikyti žemę, o 
kai man, tai nežinia kaip 
bus. Aš pats nelabai galiu, 
vaikai maži, vyresnysis 
nesveikas, būtų jau darbi
ninkas 15 metų. Žemės 
komisijos pirmininkas, ku
ris žemę duoda kam nori 
tai duoda, o kam nenori 
tai neduoda. Tą pirminin
ką pažįstat ir jūs. 
pirmininkas, 
Jonu buvo
Amerikon, Antanas Ba- 
niunas iš Vaišviliškių.”

Dorchesterietis šį laišką 
gavo neatidaryta. Kiek te
ko sužinoti, minimas že
mės komisijos pirminin
kas yra bemokslis. Lygy 
bės nėra: “žemę duoda 
kam nori, o kam nenori, 
tai neduoda”.

IŠ ANYKŠČIŲ
Rašytas rugpiūčio 15 š. m. 

Rašo broliui ir brolienei 
į Dorchester, Mass.

Tarp kitko štai ką rašo: :
"Kai klausi apie naują 

valdžią. Valdžia nauja, bet 
apie jos gerumą ar blogu
mą tai dar nieko nežinom. 
Dvarus tai jau dalija, o 
kaip bus tai dar nežinia. 
Dvaras kuriame davė že
mės, tai reikės vienan kk>- 
jiman vežt visi javai, ku
rie iš dvaro gavo žemės. 
Ūkininkai gaspadoriai, ku
rie turėjo daugiau kaip 
30 hektarų viršaus tai atė
mė, didžioji norma 30 hek-

Pittjtitų savaiU gav'z Sv. PH. 
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buVO pa p/asl aa Petį a* Pia/ti/Ite- 
kia lie-ifoil* yra pla/iai paZį*L< 
tiuut Jį* buvo b v A niamz pa/a-
piyzB labai geia* nary*. Ji* n*- 
tik /fcmė pa/apijų, l**' t*lp p*t 
daug darbavosi tarp jaunimo ir 

ypatingai tarp Vyčių Jau suau
gęs vyto* Imlai pri* įvairių 
darbų įsigijo "karriamų”, bet 
ii t*n jam nepaliko. Ji* turėjo 
plit/aukimų prie dvasiško gyve
ninio, la-l suaugusiip/sc metuo
se, jut jau vėlu pradėti mokslų 
<iei kunigystes B*i ten vis bU' 
vo ta* ti sukimas l'asikaibejęn 
su keletu dvasiškių, apleido Vi*- 
kų. ii jalo jo J tte>lemtol|i*Lų 
vienuolynų broliuku Ju lųiska* 
lodo, kad ten alia<lo Ji* ramu
mų ii hnkamylię Linkime jam 
didžiausio pasisekimo dvasiš
kame gyvenime.

Hilo 
vii- 
tufi

Snukiai scigu ilurskiene 
Noithamptoii gatves Nei 
ties jus pasveikimo, nes Ji 
venų ligų Linkime j*> lengvus 
ilgus Ii maiuiiės t>ievo-

EA5T BILE
S v. Jurgio parapijos M'/terų 

Rėmėjų Siūba* buvo sumigę* 
'li'k-U panku t i n J rudeniu j pikui* 
ką 2W 4 rugsėjo. Pikniką* pa* 
vyko geriausiai palikdama* pa 
rapijai gražaus pelno, tn*ua 
pasitaikė Ubai graži Detroito 
biznieriai ir parapijiečiai ir iš 
kitų parapijų svečiai lankiai la
ba) skaitlingai,

Mea eaame laimi <U?kingo« 
kun. J Cižauskui už pakvietimų 
<Uug publikos. Taipogi vl*)em* 
daiįmunkama ir darbininkėm*: 
E. Itaubienei, P. Badžiutei, 
Htunkienei, D. Akeltenei, 
Lukšaitei, p. Savickienei, M. 
lelMienei, M UždaViilienei, 
Baronienei, B Petkienei, ir
Biema, kurie prisidėjo savo dar
bais ir patai navimaia.

Nuoširdžiai eaame dėkingo* 
už tokių gražių paramų m ilsų 
klubui, nes visa* pelnas paskir
ta* dėl parapijos.
I ________________

Jau artinasi bažaro 
todėl spalių H 4„ Utke 
klubo susirinkimo buvo

Į tos šios nares pasidarbuoti lai
ke baxaro E. Baubime, S. Sri- 
bonlenė, Baronienė ir J. Mrdj- 
Įilene Taipgi iš kitų draugijų 
išrinkti darbininkai ė* dirbti 
para p jos bazare. Susirinkimas 
visų darbininkų įvyks spalių 
25, mokyklos svetainėje.

Prašome visus skaitlingai at
silankyti, nes bus plačiai aptar
ta kaip dirbsime laike husaro.

M
M. 

si- 
A. 
vi-

PetruMolcių Hųjungoa Sv 
pai kuopa raugia vakarėli ijel 
Hal ių Visų | Irti uita ku<ipų. N«?» 
Ituo tos Vokai filis dėl visos pu-

Rup,

laika*, 
rėmėjų 
išrink-

ATEIVIAI REGISTRUOJASI — Per 3,600,000 ateivių Jungtinėse Vąhty- 
bėse, sulig išleistu j«tatyrnu turi u Suregistruoti paštuose. SU vaizdas 
parodo, kaip New Yorko paštas yra perpildyta# ateiviais, kurie laukia są- 
vo eilios registruoti*.

Pennsylvanijos Žinios
PNUKLmiA, PA.

$v. Andriejaus Parapija

tarų. Iš dvarų, sako, kad

Be to, parūpins kalbėto
jus, skelbimus ir ves pro
pagandą per spaudą ir ra
diją.

Susidomėjusieji šiais rei-kėmi* ir vėlokai išvyko į New
Yorkų, pp. Akeikai ir pp. feid- - -. .
Uuauu buvo dideli darbuotojai į?1418 Prašomi . kreiptis

l/et ir pasidžiaugti.
Todėr, turint, tiek daug gabu

mo, darbštumo ir pasitikėjimo 
buvo sumanyta ir vienbalsiai 
užgirta surengti šioje lietuvių 
kolonijoje, seniai pageidaujamą 
turiningą vakarą, kuriame susi
rinkę parapijiečiai tik gėrėsis ir 
<ižiaugsis, matant savojo jauni-

N«warko kolonijos, daug pasi
darbavę ir Lietuvos Ubui, ilgai 
vadovavo Federacijos skyriui ir 
chorui kaipo pirmininkas.

I
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šiuo adresu: Lithuanian 
Division, Democratic Na- 
tional Committee,' Hotel 
Biltmore, New York City. 
Telefonas: Murray Hill — 
3-6800, Ext. 259. Šitas 

kuris su 
nuvažiavęs

Bazaras jau įsipusėjo, ir pa
sekmingai eina. Užbaiga bus 
spalių 26 d. A. Stanišauskas, ir 
p. Klimaiti* aplankė daug ūki
ninkų, kurie aukavo daug pauk
ščių. Būkite bazare ir laimėkite 
savo dalį.

PRANEŠIMAS
KONCERTAS, TEATRAS IK

MOKIAI
Sekmadieni, spalių mėn. 27 d., 

fiv. Andriejaus parapijos cho
rą* rengia nepaprastai turiniu- mo gabumus. Kaip žinome bus
gą meno vakarą: koncertą, te- vaidinama trijų veiksmų Labai 
atrą ir šokius prie gero ork<*«- juokinga komedija 
Iro, parapijos svetainėje, 1123 tęs — sausa* nesikelsi”. Svar- 
lx*mou Ht, Visas pelną* skiria- blausią komdhjoje i 
mas naujų vargonų pirkimui ir dins per daug atvįjų atsižymė- J choristai ' rengiasi sparčiai, 
parapijinė* lietuviško* mokyk- ję* šios parapijos talentingas Bridgeporte yra daug jaunimo,

Moterų Sąjungos Conn. 
Apskričio Kuopoms

“Balon kri- i
I 

Choro metinis juokų vakaras 
rolę suvai- ,r koncertas įvyks lapkričio 24 

i rengiasi sparčiai.

!<•* išlaikymui. Tik*U* labai; 
gražu* ir labai remtina*.

Dabar kaulink mū*ų darbš
taus jaunimo, kur au didžiausia 
energija ir pasišventimu apaiė- 
mė aavo užduotį minėtame va
kare puikiausiai atlikti. Kaip ži
nome chorą* buvo perorgani
zuota* ir įvesta nauju tvarka ir 
pavyzdingas anai klausymas. 
Kreditas priklauso netik vedė
jui bet ir varg. P. Sluniškiui, ir 
lygiai visiems choro nariams. 
Tuo ne tik turime didžiuotis,

jaunuolis Pranas Tamulis.
Užimtų daug vietos, kad iš

aiškinus kiekvieno mūsų choro 
narių gabumus. Bet tą rūpes
tingai surengtą malonumą, ga
lėsite patys pamatyti ir išgirsti 
sekmadienį, spalių 27 d., 
Andriejaus parap. svetainėje. | choro. 
Ypač savo skaitlingu atsilanky
mu paremsite garbingą tiksią, 
kuriam vakaras yra rengiamas,! 
ir priduosite gero ūpo mūsų lie
tuviškam jaunimui dar daugiau

• darbuotis. Rėmėjas.

, kuris yra kviečiamas prisirašy
ti prie choro. Choras yra graži 
jaunimo organizacija, kuri puo
šia bažnyčios apeigas. Tėveliai, 
suprasdami tą viską, turite vi
sada paraginti savo dukreles, 

^v-j sūnelius, kad prisidėtų prie

lietuves Generalinio Kon
sulato New Torte 

Pranešimas
re- 

Amerikoje,

SUPERVISION

\ tav« Supcttcat l-'^iimv* tuo tureli aukšte* 
lUUa standuolua kad tikti Crt v‘/ Aj>-
fMOVcu lAlvist.ia SiųH'ltvat CoUHCll

Ir V •' -drfivMįIL By -'..tmj i

I*i Yrą Aukšto# A
Rūšies Kokybe, 
Pripyliota Dau 
gybos Seinutun*

NEW BRITAM, CONN.
Parapijos Darbuotojų Vakarėlis 
įvyko spulių 12 d., šeštadienio

Prasidėjus nepiliečių 
gistracijai 
daugelis kreipiasi į Gene
ralinį Konsulatą, prašyda
mi pranešti laivo vardą irkas, V. Sintautus, A. Mičiūnas,

M. Daunis, o. Radzevičienė, N. datą, kada iš Lietuvos at- 
Kavaiiauskienė. A. Danesevi-1 vyko, šiuo pranešame, kad 
čiukė. B. Miėiūnienė ir A. Kvė-

Pranešu visų kuopų žiniai, kad j 
Moterų Sąjungos Conn. Apskri
ties metinis suvažiavimas įvyks 
spalių 20 d., 1940, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėje, kampas 
Capitol Avė., ir Broad St., 
Hartford, Conn.

Prasidės punktualiai 1:00 va
landą po pietų. Taigi meldžiu 
atstovių nepasivėlinti, nes yra 
svarbu, kad ankščiau suvažiavi
mą užbaigus.

Kadangi šiąmę suvažiavime 
bus svarbių reikalų svarstyti ir 
reikės rinkti valdyba dėl atei
nančių metų, prie šios progos 
kviečiu visas kuopas skaitlin
gai prisiųsti atstovių ir paga
minti naudingų įnešimų dėl ap
skričio ir visos organizacijos 
gerovės. M. Jokubaitė,

Conn. Apskr. Rašt.

Gyvojo Rožančiaus 
Paslaptys

Darbininkas išleido “GYVO
JO ROŽANČIAUS PASLAP
TYS” knygutės formoje. Kiek
viena paslaptis iliustruota pa
veikslais. Šioje knygutėje taip
gi yra ir narystės mokesčių la
peliai. Knygutės kaina 20c. Už
sakymus siųskite: “Darbinin
kas”, 366 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

BANGOR, MAINE
_ I „ . , - — 

vakare, parapijos salėje. Vaka-Į ^erAb* ' l''ų m>ntys buvo kvie- gulatas jokių užrašų kas 
v « *___ * UAlAanna sIovUmi/v- « « «__ • « «* « • »v ▼ • .

Lietuvos Generalinis Kon-

ciancios prie uolesnės darbuo- įr kokiu laivu iŠ Lie
tęs, ir pmlekojančios klebonui 
už vaišes ir uolų darbštumą pa
rapijos gerovei.

HOODS

FušuhA ACsm Urajkį a1 bu VHArteafoMN* 0600

rely buvo *u*irinkę gražu* bū- ' 
reli* pttraįUjo* naudai veikiau- 1 
čių uanirnų, gailu tik. kad ne 
viai buvo utailankę. Kitiems bu
vo įvairių priežasčių ir nega
lėjo atsilankyti. Atsilankę pra
leido linksmai laiką ir skaniai 
prisivalgė. Valgiai buvo nepa-j 
prastai naujai pagaminti, nes 
teko visiems paragauti gal irj 

.pirmą kartą stirnoa ir meškos 
mės,»s. kurtos parvežė užmušęs 
iš Kanados mūsų klebonas kun. 

, M. Pankus, kai buvo išvykęs' 
(medžioti po Kanados miškusJ 
1 r I\ akaro šeimininkas buvo Vin
cas Vaznis Visiems prmivul-' 
gnu. jis pakvietė kleboną kun. j 
M. Pankų pasakyti keletą Žo-J 
džių susirinkusiems. Klebonas' 
muvkinUiai sveikino visus ir 
dėkojo už gražią darbuotę para
pijas naudai. Nuveikti darbai 
šie: įtaisyti jau nauji langai 
bažnyčioj, sukeltas fondas dėl 
nau>> altoriaus, kuris dar nega

ilimas dabar gautu nes Italijoj 
užsakytas, šurnus dienomis yra 
valoma bažnyčia, tai yra 
jmamas dažymas, ir jau 
tas fondas naujiems 
nams Po to seks nau>\s 
Očt4 statymas su nu žiemiškais 
įrengimais ir žaislais dėl jauni ton. N J ir pp Šidlauskai. Svv- 
ozo. Valio mūs brangus dvasioj ėiai dalyvavo sumoje- pasigrv- __

ir gražiais varg^ Conn., Rhode Island. New 
Apžiurėjo parapijos baž- Hampshire, Mass.. Penn-

tuvos į Ameriką atvyko 
niekuomet nevedė, todėl ir 
prašomų informacijų su
teikti negali. Tuo reikalu 
reikia kreiptis į laivo kom- 

• "bZy^.ar^ i.laivokarčių 
kurk- pruuidės agentus, kurie neanan- 

ekmądienį, 11 vai. tiems patarpininkaus.
Lietuvos Generalinis

Primename ir kviečiame apy
linkes lietuvius i mūsų Šv. An
driejaus parap. 
vai. atlaidus, 
spalių* 20 d . se 
ryte ir baigsis 22 d., antradie
nio vakare. T. M.

BRID6EPORT, CONN.

Konsulatas Į
16 West 75 Street' 

New York, N. Y. j

I

atnau- 
prade- 
vargo- 
svvtai-

Pereitą sekmadienį buvo dide
lis pokylis pp. Buzevičių 25 ve- 
tų vedybinio gyvenimo sukak
čiai paminėti. Svečių buvo 
daug. Ponus Buzevičius bažny
čioje pasveikino kleb. kun. J. V. 
Kazlauskas, linkėdamas ilgiau
sių metų pp. Buievičiai yra se
ni parapijiečiai, ir jų dukrelė 
priklauso prie parapijos choro. 
Aš ir linkiu geriausių ir ilgiau
sių metų, kad būtų visada geri 
parapijos rėmėjai.

Spalių 13 d.. sekmadienį, lan
kėsi pas A. Stanišauskį sve
čiai. ponai Alseikai iš Irvuig-

žėjo choru
risi#

Ir Lietuviu Bemokratai
Veikia

Kaip 1936 metais, taip ir 
dabar prieš rinkimus prie 
Vyriausiojo Demokratų 
Komiteto įsteigtas Lietu
vių skyrius, kurio pirmi
ninkas yra adv. Alfredas 
Vencius (Wentz). o reika
lų vedėjas ir sekretorius 
Petras Jurgėla.

šis skyrius gelbės lietu
vių demokratams organi
zuotis. veikti, rengti mi
tingus. siuntinės lietuviš
kos priešrinkiminės litera-1 
tūros. plakatus ir kt. šiose 
valstybėse: New York.

RKE & MILLER CO.
Sankrovininkai ir Retaileriai pristatytojai 

Statybinė medžiaga; Dengimui plytelės; 
Sieninės medžiagos; Statybinės reikmenys; 

Durys; Langai; Rėmai; Dažai; Sportiški dalykai; 
Šautuvai; Žuvininkystės reikmenys.

Broad St. Telef. 5601 Bangor, Maine

74 Hammond St. Telef. 2-1368 Bangor, Maine
t

PĘNORSCOT SAVIN6S BANK
Inkorporuotas Vasario 3,1869 

PASKOLOS DfiL PIRKIMO NEJUDOMO TURTO 
Pasirengę duoti paskolas pirmiems mortgičiams 

Ralph Whittier, Prez. Sewall C. Brown, ižd.

1

r

vadeve’
Tohau pareiškė gražia* mm*

t .s kun P P Kartonas muzikas nvėią vargonus, svetaines pa- sylvania. New Jęrsey. Ma
ly ialateradis. N Kavahaus- aigrežėjo Rridgcpertv apylin- rylaud. Michigan

i 
i 
i
i

ir Ohio.

Finansuok Savo Naujį Automobilį Per $į Banką *
Esame pasirengę suteikti skubų, pilną finansinį I 

patarnavimą, perkantiems bet kokios išdirbystės 
automobilį. Tas duoda progos pirkti už pinigus. | 

Išmokėsite paskolą mėnesiniai arba savaitiniai. 
Nėra reikalo būti šio banko klijentu. Kreipkitės | 

pas mus. duosime visas informacijas.

Eastem Trust and ♦

AINE

♦
♦
*



Penktadienis, Spalių 18, 1940

LDS STUDIJŲ RATELIAMS
PIJUS XII IR TAIKA

Kalba Vatikane 
Vasario 1 d. 1940 m.

Jo Šventenybė Pijus XII kalbėdamas į penkis 
tūkstančius susirinkusių žmonių Vatikane, pasakė:— 
“Žmonės, kurių sielos buvo atpirktos Jėzaus Kristaus 
krauju turi atsiminti meilės ir broliškumo pareigas, 
sugrįžti prie Dieviškojo Evangelijos mokslo ir taip su
daryti pasaulyje trokštamąją taiką”. Su ašaromis a- 
kyse Popiežius suteikė klausytojams Apaštališką lai
minimą ir prašė visus melstis už taiką.

Laiškas Kardinolui Maglione 
Balandžio 25 d. 1940 m.

Pereitais metais, kada juodi debesys temdė pa
dangę ir kalbos apie ginkluotą susirėmimą visus gąs
dino, Mes, kurie savo tėviškoje širdyje atjaučiame 
Mūsų vaikų kančias ir vargus, rašėme jums laišką. 
Per jus Mes raginome visą Katalikišką pasaulį per ge
gužės mėnesį melstis į Dievo Motiną, kad Ji permal
dautų savo Sūnų — Jėzų, kurį žmonės daugybėmis 
nuodėmių įžeidė, ir kad tautos surastų būdą teisingai 
susitaikyti ir išlaikyti taiką pasaulyje.

Dabar, kada padėtis pasidarė daug blogesnė ir tas 
baisus karas pradėtas, kuris neša neapsakomus nuo
stolius ir kančias, Mes vėl šaukiame viso pasaulio ka
talikus rinktis kasdieną per gegužės mėnesį prie Ma
rijos altorių ir melstis už taiką.

Visi gerai žino, kad nuo pat karo pradžios Mes 
nieko neapleidome neišmėginę, bet panaudojome vi
sas priemones — savo kalbose, raštuose ir pasitari
muose su vyriausybių vadais — kad būtų įvykdyta ta 
taika, kuri yra pagrįsta teisingumu, tarpusaviu pasi
tikėjimu ir broliška meile.

Jūs, brangieji Sūnūs, kurie esate taip arti prie 
Mūsų Visuotinos Bažnyčios valdymo, gerai žinote, 
kaip giliai Mes atjaučiame tautų nelaimes ir kančias 
ir su Šv. Povilu apaštalu sakome: “Kas yra silpnas ir 
aš nesidarau silpnas?”

Mūsų širdis yra pilna nuliūdimo ne tik dėl nelai
mių, kurios spaudžia kariaujančias tautas, bet taip 
pat dėl nelaimių, kasdien labiau gręsiančių, kitoms 
tautoms. Bet jei, kaip Mes sakėme, Mes visa darėme, 
kas žmogiškam sumanymui ir galiai yra galima, paša
linti didėjančias, nelaimes, tačiau Mes pasitikime Tam, 
Kuris Vienas tėra Visagalis, Kuris savo Rankos delne 
laiko visą pasaulį, Kuris valdo žmonių mintis ir jaus
mus tų, kurie tautoms vadovauja. Taigi Mes norime, 
kad visi sujungtų savo maldas su Mūsų maldomis ir 
išprašytų Gailestingojo Dievo pagreitinti tos baisios 
nelaimės galą. Ir, kadangi, kaip sakė Šv. Bernardas, 
“Dievo yra valia, kad mes visą apturėtumėm per Ma
riją”, tai visi turi prie Jos šauktis, prie Jos altorių su
dėti savo maldas, savo ašaras, savo kančias ir nuo Jos 
laukti paguodos ir suraminimo. Istorija liudija, kad 
mūsų protėviai, savo nelaimių ir vargų dienose, šauk
davosi Marijos užtarimo ir būdavo išklausyti, taip ir 
mes, šiame išbandymo metu, pasekime jų pavyzdį.

Mums yra didi paguoda žinoti, kad geroji Jėzaus 
Kristaus Motina yra taip pat mūsų mylimoji Motina. 
Taigi visai atsiduokime Jos motiniškai globai.

Bet visų labiausia, Brangieji Sūnūs, Mes norime, 
kad per gegužės mėnesį būriai nekaltų vaikelių rink
tųsi prie Marijos altorių ir per Jos užtarimą išprašytų 
Dievą suteikti visiems žmonėms ir visoms tautoms ra
mybę ir taiką. Lai jie kasdien susirenka prie Dangiš
kosios Motinėlės altorių ir suklaupę, drauge su savo 
maldomis deda prie Jos kojų gėles, tie mažutėliai, ku
rie patys yra Bažnyčios gėlės. Mes turime didį pasiti
kėjimą maldomis tų “kurių angelai danguje mato Ma
no Tėvo Veidą”, kurių veideliai reiškia nekaltumą ir 
fcurių spindinčiose akyse, rodos, atspindi dangaus gra
žumas. Mes žinome, kad Mūsų Dieviškasis Atpirkėjas 
myli juos ypatinga meile ir kad Jo šventoji Motina 
Marija meilingai žiūri į juos; Mes žinome, kad nekal
tųjų maldos palenkia Dievišką Teisingumą ir apturi 
dangiškas malones sau ir kitiems.

Lai visi susijungę malda prašo taikos pasauliui; 
lai atsimena Mūsų Viešpaties žodžius: “Prašykite ir 
bus jums duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus 
jums atidaryta”. Gerasis Dievas, išgirdęs tiek dauge
lio maldų, ypač mažųjų vaikelių sugrąžins į žmonių 
širdis taiką, surįš juos broliškumo ryšiais ir atnau
jins juose tvarkos ir teisingumo dvasią. Žiūrėkite, 
Brangieji Sūnūs, kad šitas Mūsų troškimas būtų tin
kamai išplatintas ir vykdomas plačiame Katalikų pa
sauly. Visiems, kurie paklusniai pildo visus Mūsų pra
šymus, ypatingai vaikeliams, Mes suteikiame Apaš
tališką laiminimą.

Klausimai Apsvarstymui
1. Kodėl negalima tikėtis tikros taikos pasauly iki

žmonės nesugrįš prie Dievo?
2. Kodėl gailestingas Dievas nesulaiko baisaus karo?
3. Ar žmonės gyveno pagal Dievo nurodymus?
4. Kokia yra gailestingiausia priemonė taikos sugrą

žinimui?

Du šimtai penkios dešimtys 
lietuvių mergaičių sodaliečių, 
iš įvairių Naujos Anglijos para
pijų, suvažiavo į šv. Pranciš
kaus par. bažnyčią, Lawrence, 
Mass. spalių 13 d. Tai buvo jų 
metinė konferencija.

Sodalietės paliko atmintiną 
įspūdį Lawrence’o katalikams. 
Kaip buvo džiugu matyti tokį 
didelį geriausių katalikų mer
gaičių būrį, atvažiavusių iš ar
timesnių miestų ir net iš tolimo 
Hartford, Conn. einant į bažny
čią 9:30 vai. išklausyti šv. mi
šių ir giedant savo dangiškos 
Vadovės giesmę.: “Skaisčiau
sioji” !

Sodaliečių apskričio dvasios 
vadas kun. Jonas Skalandis at
našavo šv. mišias. Visos soda
lietės per šv. mišias giedojo 
“Missa de Angelis”. Jų giedoji-j 
mas buvo žavėjantis. Bet kas 
labiausia sujaudino visus baž
nyčioje esančius, tai tas, kad 
tos Marijos dukterys, atvažiavo 
iš tolimų miestų, išpasnikavo 
iki 10 valandai, kad bendrai vi
sos galėtų priimti Jėzų į savo 
nekaltas širdis. Arba kada po 
mišių, nukreipę akis į Švenčiau
sios Panelės Marijos altorių, 
išsiveržė iš jų širdžių meilės 
giesmė: *
“Marija, Marija, skaisčiausia 

lelija,
Tu švieti aukštai ant dangaus, 
Palengvink vergiją, pagelbėk 

žmoniją,
Išgelbėk nuo priešo baisaus”.

Jei buvo kada mūsų bažny
čiose jaudinančios apeigos, tai 
jos tikrai buvo Šv. Pranciškaus 
bažnyčioje, spalių 13 dieną. Čia 
buvo džiaugsmas ne tik, kad 
mergaitės yra susibūrę po Ma
rijos globa į garbingą draugiją, 
bet kad jos taip aiškiai ir gra
žiai giedojo lietuviškas gies
mes. Ačiū, Dievui, katalikiško
ji jaunuomenė lietuvybę išlai
kys.

Kun. Feliksas Norbutas pasa
kė sodalietėms turiningą pa
mokslą.

Sodalicija yra religinė drau
gija, kurios nariai, po ypatin
ga Marijos globa ir jos užtari
mu, rūpinasi vesti šventesnį gy
venimą ir platinti Dievo kara
lystę žemėje. Marijos Sodalici
ja buvo įsteigta 1563 metais, 
jėzuito kunigo Jono Leunio. 
Jis buvo belgas. Sodalicijos o- 
balsis buvo: per meilę prie Ma
rijos žengti prie didesnio šven
tumo, artimo meilės ir Dievo 
karalystės ’ platinimo. Iš pra
džios prie Sodalicijos tegalėjo 
priklausyti tik mokslus einan
tieji berniukai, vėliau, 1586 m., 
jau į ją buvo priimami visi vy
rai ir berniukai. Šv. Tėvas Be
nediktas XIV, 1751 m. leido 
steigti Marijos Sodalicijas mer
gaitėms ir moterims. • Nuo to 
laiko mergaitės pradėjo burtis į 
tą Marijos globai pavestą drau
giją. Dabar, nors mūsų parapi
jose prie Sodalicijos tepriklau
so tik mergaitės, be yra daug 
kitų parapijų ir mokyklų, kur 
berniukai ir mergaitės pri
klauso prie Marijos Sodalicijos. 
Sodalicija yra žinoma visuose 
pasaulio kraštuose: jos narių 
skaičius siekia kelius milijonus.

Bet grįžkime prie Sodaliečių 
metinės konferencijos. Pasibai
gus bažnytinėms pamaldoms, 
klebonas kun. P. Juras ir kun. 
Jonas Skalandis užkvietė visas 
sodalietės į bažnytinę svetainę. 
Čia mergaitės rado stalus apdė
tus skaniais valgiais. Kun. Jo
nas Skalandis rūpestingai buvo 
visą prirengęs, kad atvažiavu
sios sodalietės būtų tinkamai ir 
sočiai pavaišintos. Čia jam į 
pagalbą atėjo vietinės sodalie
tės ir Katalikų Jaunimo orga
nizacijos nariai. Už tą jų rūpes
tingą prirengimą ir malonų pri
ėmimą sodalietės išreiškė gilią 
padėką.

Pati konferencija pasižymėjo 
rimtu dalykų svarstymu ir ati
džių susidomėjimu duotų pa
skaitų. Įdomią ir gilią paskaitą 
skaitė mokytoja

' DARBININKAS '
niskojo padorumo; nesilankyti Sodaliečių apskričio Dvasios 
į netinkamus teatrus, kinus:’Vadui Kun. Jonui Skalandžiui, 
neskaityti nepadorių knygų ar už jo rūpestingą suvažiavimui 

prirengimą; visiems dvasios 
vadams už jų dalyvavimą ir 
naudingus patarimus; Lawren- 
ce Sodalietėms už širdingą pri
ėmimą ir malonų patarnavimą;

(mokytojai J. Juozelėnaitei ir 
Į Mrs. Feehan už turiningas pa-: 
Į skaitąs.
i I

Užbaigę pasitarimus sodalie
tės vėl susirinko į bažnyčią pra
šyti Marijos užtarymo ir Jė
zaus palaiminimo jų darbuotei. 
Vakarines pamaldas laikė kle
bonas kun. Pranciškus Juras, 
asistuojant kun. Juozui Bacevi
čiui ir kun. Feliksui Norbutui. 
Trumpą pamokslėlį pasakė kun. čiūtė, Nashua,

žurnalų, žodžiu, nesekti pašau-j 
lio mergaičių, bet visame laiky-!

, I

tė, neseniai atvažiavus iš Lie
tuvos. Kitą paskaitą davė ats- tis Katalikų Bažnyčios nurody- 
tovė nuo “League of Catholic

Be kitų nutarimų, palietes AR KLAUSIMU
pneme sekančias rezoliucijas:; ,. . . _ .| Sužinoję apie Popiežiaus Pi-. 
TAUTYBES jaus XII atsišaukimą ir paragi-
KLA L SIML nimą Italijos jaunimą į Katali-

Sodalietės, apgailestavę da- kišką Akciją. Sodalietės nuta- 
bartinę Lietuvos būklę, nutarė rg uoliai ir pasišventusiai dar- 
visame prisidėti prie jos gelbė- buotis katalikiškame veikime ir 
jimo ir nepriklausomybės atga- patinti gyvenime žodžiu ir pa
vimo darbo. Jos pasižadėjo dėti vyzdingu krikščionišku elgesiu 
visas pastangas, kad šioje šaly- Katalikų Bažnyčios mokslą: So- 
ję lietuvybė būtų išlaikyta; su- da]ietės rūpinsis savo parapijo- 
daryti, kur galima lietuvių kai- se būti dvasios vadams tikros 
bos pamokas, studijų ratelius, pagelbiningės, ypatingai pla- 

lietuviškus tjns katalikiškas knygas, laik
raščius ir žurnalus, dės visas 
pastangas, kad miestų knygy-

skaityti ir platinti 
katalikiškus laikraščius ir žur
nalus.
TAIKOS 
KLAUSIMU

Paragintos Jo Šventenybės 
Pijaus XII žodžiais ir pavyz
džiu, Sodalietės pasižadėjo nuo
latiniai melstis ir aukoti savo 
gerus darbus už pasaulio taiką. 
PADORUMO
KLAUSIMU

Sodalietės, išgirdę Popiežiaus 
kalbą, pasakytą Italijos katali
kėms merginoms apie kuklumą, 
pasižadėjo apsirėdyme ir visa
me elgesyje laikytis krikščio-

I

nuose būtų katalikiškų laikraš- vairių parapijų sodaliečių ypa-l 
čių, žurnalų ir knygų. Kad šitas tingai tai dienai prirengtu pro- 
Katalikiškos Akcijos veikimas gramu. Ir kadangi kiekvienos 
būtų sėkmingesnis Sodalietės parapijos sodalietės buvo prisi- 
nutarė prisidėti prie “League of rengę išpildyti dalį programos, 
Catholic Women Bostono Ar- tai vakaras tikrai buvo įdomus 
kidiecezijoje. ; jr gražus. Gaila, kad neatsime-
PADĖKOS -’nu visos programos ir negaliu
PAREIŠKIMAS | suminėti veikėjų vardų. Bet tas

Naujos Anglijos Sodaliečių nesvarbu, svarbu, kad visi bu- 
trečias apskričio suvažiavimas vo patenkinti sodaliečių gražiu 
reiškia nuoširdžią padėką kle- ir vieningu veikimu.
bonui kun. Jurui už suteikimą5 Sodaliečių konferencijoje da- 
patalpų ir malonų priėmimą; lyvavo sekantieji dvasios va-

i

l

I
i

I 
J. Juozelėnai-

5

Ona Pazniokaitė,

dai: kun. P. Juras, kun. J. Ska
landis. kun. P. Strakauskas, 
kun. S. Kneižis. kun. F. Norbu
tas, kun. Dr. P. Lutkus. kun. J. 
Bucevičius, kun. A. Baltrušiū
nas.

Naujos Anglijos sodaliečių 
apskričio valdyba: Dvasios Va
das, Kun. Jonas Skalandis: pir
mininkė
Norwood, Mass.; vice-pirminin- 
kė — Pranciška Galinskaitė, 
Brockton, Mass.; raštininkė — 

! Elena Saulenaitė, Lovvell, 
Mass.: iždininkė — Elena Ker- 
šiūtė. Worcester. Mass.: pata- 

1 rėjos: A. Pociūtė. Cambridge, 
Mass.: Ona Astraokaitė. Law- 
rence, Mass.; Anielė Malavi- 
------ " ‘ , N. H.; Adelė 

S. Kneižis. Tai buvo apvainika- Manikaitė, Hartford, Conn. 
vimas jų dienos darbuotės.

Bet dar ne galas. Vėl susi
rinko į svetainę pasigrožėti į-

j

Įspūdinga sodaliečių diena 
praėjo, lieka dabar išpildyti 
tuos gražius nutarimus, imtis 
katalikiškojo veikimo ir per 
Mariją artintis prie Jėzaus.

Visų Naujos Anglijos Sodalie
čių vardu, aš noriu padėkoti 
mūsų Dvasios Vadui kun. Jo
nui Skalandžiui, klebonui kun. 
P. Jurui, visiems konferencijo
je dalyvavusiems kunigams ir 
visų parapijų sodalietėms. Mū
sų tikslas yra: per Marijos už
tarymą sugrąžinti Dievą į gy
venimą, kad Kristus karaliautų, 
Kristus viešpatautų. Malda ir 
darbu siekime to tikslo. -

Ona Pazniokaitė.
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Čia Suvažiuoja Visos Naujosios Anglijos Lietuviai - Lietuves, Pasilinksminti, Pašokti, ir Paremti Laikraštį “Darbininką”

GROS—WALLY JASON ORKESTRAS, Laimingam bus duota puiki, elegantiška dovana — SILVERFOX — moteriška Sidabrinės Lapės Apykaklė — karterius.

Įžanga Tiktai 45c Nuoširdžiai Kviečiame iš anksto Ruoštis j šį Tradicijinį Balių-Šokius. RENGĖJAI.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

HORWOOD, MASS. Worcester, Mass.

WESTFIELD, MASS.
Jubiliejinis Bankietas

Praeitą sekmadienį, Šv. Kazi
miero parapija Westfield, Mass. 
minėjo 25 metų parapijos įstei
gimo sidabrinį jubiliejų. Tą die
ną kun. Pauliukonis sakė baž
nyčioj iškilmėms pritaikintus 
pamokslus.

Vakare 6 vai. Šv. Kazimiero 
salėje įvyko didelė vakarienė su 
tam tikra programa, tai dienai 
pritaikinta, kurią išpildė vieti
nis choras, varg. Burduliui va
dovaujant. Solo padainavo vie
tinė choristė panelė Salaveiči- 
kiūtė ir V. Burdulis savo špo
sais prijuokino bankieto daly
vius. taipgi vietinis muzikos 
mylėtojas E. Jutkus armonika 
išpildė keletą dalykėlių.

Laike iškilmių atsilankė mie
sto mayoras ir kiti pasižymėję 
vietiniai svečiai. Iš lietuvių ku
nigų kalbėtojų buvo: Dr. Star
kus, Juraitis, Pauliukonis, Vo
sylius, Padvaiskas, Jutkevi- 
čius, Bakanas, Strimaitis ir kun. 
Vasys. Vietinis klebonas kun. 
V. Puidokas buvo bankieto ve
dėjas. Žmonių buvo perpildyta 
salė, taip kad ir scena ir skie
pas buvo užimti, kiekvienas 
stengėsi gauti, kad ir mažą vie
telę, kad tik galėtų būti tų iš
kilmių dalyviu.

Iš Holyoke, Antanui Raugalui 
vadovaujant, atvyko visas bu-] 
sas. Taip pat matėsi iš Thomp-: 
sonville, Northamptono, Easth-] 
amptono, Springfieldo, Worces- 
terio ir kitur.

Visi džiaugėsi gražia ir veik
lia Westfieldo lietuvių kolioni- 
ja. Tikrai yra kuo pasidžiaugti, 
nes jų vienybėje yra galybė. Pa
rapija puikiausiai stovi, jos 
nuosavybės atnaujinamos ir į- 
sigyjama daug naujų dalykų ir 
parapijos skola baigiama mokė
ti. Taip pat laike iškilmių pri
siminta kalbėtojų apie skau
džią padėtį Tėvynės Lietuvos, 
kur rusų barbarizmas ėda bro
lius ir seseris buvusius mūsų 
laisvojo krašto. Priimta griežta 
protesto rezoliucija ir pasiųsta 
Rusijos ambasadoriui šiame 
krašte, prieš tokį Rusijos bar
bariškumą ir pasižadėta kovoti 
visomis jėgomis, kad išlaisvi
nus iš Rusijos jungo brolius lie
tuvius.

Be to, pasiųsta padėka ir pra
šymas Amerikos užsienių reika-

lų ministrui, kad kaip dabar 
taip ir ateity padėtų išlaisvinti 
mūsų brangią tėvynę Lietuvą.

Bankietui pasibaigus sekė pa
silinksminimo dalis su šokiais ir 
lietuviškais žaislais.

Atėjus lakui apleisti salę, vi
si skirstėsi linksma nuotaika, 
tikėdami, kad sulauks Westfiel- 
do parapijos auksinio jubilie-] 
jaus ir vėl galės taip pat atvyk
ti

JONAS PAUPLIS NAUJOJE
VIETOJE

Siuvėjas, senas “Darbininko” 
skaitytojas ir rėmėjas, perkėlė 
savo siuvyklą į naują vietą, 
būtent: 1057 Washington St., 
Norwood, Mass.

Jonas Pauplis yra senas ir 
patyręs siuvėjas, kuris atlieka 
įvairius siuvę jo darbus: siuva,. ..t_____
naujus, pataiso senus, išvalo ir|nelė Ona Katkauskaitė. Plačiau 
suprosija. Taigi, kas norite, kad 
drabužiai gerai atrodytų, kreip
kitės pas Joną Pauplį.

Pereitą savaitę įvyko svarbus 
susirinkimas į kurį buvo su
kviesta Worcesterio inteligen
tai ir veikėjai. Susirinkimo tik
slą paaiškino kun. Pauliukonis, 
MIC., iš Thompson. Nutarta 
rengti didelis koncertas, gruo- 
dio 1 d., 1940, kurį išpildys Met- 

• ropolitan Operos dainininkė pa-

Moterų Sąjungos, 27-tos kuo- 
2? pos pirmutinis šio sezono kursų 

] vakarėlis įvyks pirmadienio va- 
:kare. spalių-Oct. 21 d., apie 8 
Į vai. bažnytinėje svetainėje.
i Komisija deda visas pastan- 

Po sunkios operacijos Lowell gas, kad šis pirmutinis vakarė- 
General ligoninėje sveiksta Sta- lis būtų sėkmingesnis už praei- 
nislava Dirsienė.

ir sykiu pasidžiaugti.

LOWELL, MASS.

syti ir tobulai išpildyti veika
lus. Žinoma tą pasekė ir lietu
viai. Bet, “pagal Jurgį ir kepu
rė”. Išskyrus keletą lietuviškų 
virtuozų vedėjų, koncertai išei
davo silpnoki. Šis gi minėtas 
koncertas jau drąsiai galima 
pavadinti, pasaulinio masto, nes 
kūriniai netik kad nebuvo der
giami, bet buvo išmokyti su di- 

' džiausiu kruopštumu ir inter-
; tus, todėl visos narės prašomos pretuoti kuo tobuliausiai, p. Sa- 
• neužmiršti, kad jūsų yra parei-, kas drąsiai galėtų koncertuoti 
ga atsilankyti.

I Galite ir savo siuvinius, mez-' čiuose.
p. Sakas yra gabus choro ve- 

Prieteliai ir giminės nuoširdžiai liūs atsinešti. Iki pasimatymo! dejas. Jį myli ir choristai, nes 
meldžasi už jo sveikatą. Ligonis' Kursų Komisija! tuojau galima pastebėti, kaip
yra Šv. Juozapo ligoninėje. --------------- j kiekvienas choristas stengiasi

--------------- Rugsėjo 21 dieną, 1940 m. ap- dirigento reikalavimus išpildy- 
Nei vieną metą tiek daug ne- sivedė Edvardas Jaskūnas su ti. Choras giedojo tobulai, y- 

turėjome grybų kaip šį rudenį. Elena Kudirkaite, Šv. Jurgio pač gražiai skambėjo giedant 
Vietos lietuviai iš netolimų lietuvių parapijos bažnyčioje 10 a capella", puiki akcentacija, 
miškų maišais neša kelmučius.; Val. ryte su šv. mišiomis. Vie- puiki fraziruotė ir puikus cres- 
Lowelliečiai lietuviai šiomis tos klebonas kun. S. Kneižis su- cendo bei accellerando. Tik rei- 
dienomis valgydami grybus ga- rįšo juos moterystės Sakramen- kia stebėtis, kaip paprasti žmo- 
li linksmai dainuoti: 
jūs mano patieka”...

į
Stanislovas Kašėta, senas Lo-] 

wellio gyventojas, turėjo pasi-j ___ _  „___ __________ _____
duoti sunkiai kojos operacijai.'ginius ir įvairius rankų darbe-:
Y 1 * ** - — «A X* 9 •---- — — 4---- -----  — A. • Y1 _ " — — — — . A. — ■ ■ ■ — t

su savo dideliu choru didmies-

apie planus paaiškino adv. A. 
Mileris. Veikimo komisijon iš
rinkta: Garbės pirmininkas — 
kun. Dr. J. J. Navickas, MIC., į 
Kun. A. Petraitis ir Kun. K. A. 
Vasys, pirm — J. Žemaitis ir 
ponia M. Čižauskienė, vice-pirm. 
— p-lė Vaitekūnaitė ir A. Vie- 
raitis, raštininkės — J. Leonai- 
tė ir E. Jurgeiionytė ir E. Mon- 
tvilaitė, ižd. — adv. Antanas 
Mileris. Iždo globėjai — kun. J. 
I. Pauliukonis, MIC., ir J. Gin-. 
kus; Spaudos — W. C. Chaplis, 
užkandžių kom. pirm. — Julė 
Mitrikaitė. Taipgi išrinkta visa 
eilė tikietų platintojų. Koncerto 
pelnas skiriamas Marianapolio 
Kolegijai. Į šį koncertą kviečia
mos dalyvauti visos lietuvių a- 
pylinkės kolonijos, ypač Athol, 
Westfield, Hudson, Gardner ir 
kitos. Sekantis komisijos susi
rinkimas įvyks Spalių-Oct. 23 
d., 1940. šv. Kazimiero parapi
jos svetainėje. M.

j Aušros Vartų par. bažnyčioje 
atsibus ŠŠ. Sakramento garbi
nimo keturiasdešimts valandų 
atlaidai. Tomis šventomis va
landomis kviečiami visi katali
kai pasinaudoti. R.

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

GRABORIUS
William J. Chisholm

'Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. L 

Telephone:
Ofiso: Dexter f952 

Namą: PI. 6286

Albert R. Barter
Pirmiau—Pope Optical Co.

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

397 MAIN ST. Tel. 6-1944
WORCESTER, MASS.

275 Main St, Webster, Mass.

Millbury Cafe
Užlaikome visokią gėrimų ir 

valgią. Patarnavimas mandagus. 
Kviečiu atsilankyti.

Adomas Kuderauskas,
Savininkas

208 Millbury St.,
Worcester, Mass.

BANGOR, MAINE

WEBBER MOTOR CO.
FORD V-8

Aušros Vartų parapijos šei
mininkės šią savaitę labai daug 
dirba, nes sekmadienį įvyksta' 
parapijos vakarienė, 15 metų 
Aušros Vartų parapijos įsteigi-!__
mo paminėjimui. Is visų drau- J
gijų išrinkta darbininkai, kad 
patarnavus kuogeriausiai. To
dėl yra kviečiami parapijiečiai 
ir visi Worcesteriečiai dalyvau
ti. M.

Parduodam ir Patarnau jam 5
499 Hammond St. Telef. 5691 Bangor, Maine |

The Merrill Trust Company
Šis Bankas patarnauja įvairiems reikalams. 

Patarnauja prekybininkams, Taupytojams ir tt. 
Skyriai: Belfast...Bucksport...Dexter...Eastport...

Dover...Foxcroft...Jonesport...Machias...Milo... 
Old Town... Orono... Searsport 
Narys Federal Reserve System

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

-----------------------------,-------r tt-----------------------

‘Grybai to ryšiu. Liūdytojais buvo Bro- nės, giedoriai — darbininkai, 
nislova Kudirkaite, jaunosios vadovaujant geram muzikui, 

■ sesutė ir Vincas A. Kudirka,1 gali interpretuoti veikalus taip 
Šį metą mūsų Šv. Juozapo pa- jaunosios pusbrolis. Vestuvės žavėjančiai.

rapija neturėjo pikniko, bet įvyko jaunosios tėvelių namuo- 
klebonas kun. Strakauskas su- ge, 31 Franklin St.

Reikia džiaugtis, kad lietuviai 
Vestuvės vis daugiau ir tankiau pradeda 

manė padaryti pikniką aukų, buvo nedidelės, bet gražios. Vi- iškilti, susilyginti su bendru 
kad vietoje atidavus visą pelną si susirinkę linksmai praleido pasaulinio masto aukščiu.

i svetimiems: kiekvienas parapi- laiką. Jaunoji Elena Kudirkaitei Stebėtinas dalykas. Šiais sun- 
jos narys buvo kviečiamas pa- yra baigusi vietos aukštesnę ‘ kiais laikais, beveik visur skun- 
aukoti pinigais, kiek jis manė mokyklą, priklausė prie Sodali- džiamasi sunkia padėtimi para- 
būtų praleidęs, jei faktinai bū-]cijos jr prie LRKSA 81-mos ■ pi jose. Lawrence parapija ne- 
tų piknikas įvykęs. Pasekmės kuopos. Jos tėveliai, Pranas ir perdidžiausia. bet klebono kun. 
pasirodė gan geros. Pereitą Veronika Kudirkai, priklauso Juro vadovaujama, nors ir šiais 
sekmadienį klebonas pagarsino, prie vietos katalikiškų organi- sunkiais laikais, sugeba nuveik- 
kad pelno liko $349.58.

i

I

zacijų. Pranas Kudirka yra vie-įti didžius dalykus. Bažnyčią 
;x varvomis atatn ir vairo.!

Aušros Vartų Parapija
Spalių 20 dieną, sekmadienį, 

įvyksta Aušros Vartų parapi
jos penkiolikos metų įsteigimo 
paminėjimui bankietas arba va
karienė. Prie šio parengimo vi
si daug darbuojasi, kad ge
riausiai pavyktų ir vertai gali
ma būtų prisiminti parapijos 
penkiolikos metų darbuotę. 
Svečiai bus vaišinami kalaku
tais ir kitais nepaprastais gar-

2 Hammon/ "♦. Bangor, Maine

nas iš pirmųjų Šv. Jurgio lietu- tapo; vargonus stato ir vargo-Į durnynais. Gros orkestras. Dai- 
vių parapijos įsteigėjų, vienas nininką laiko geriausią. Dieve nuos choras, solistai ir MoterųLietuvių remiamas gydytojas 

Dr. Mikolas Tighe, šiomis die
nomis turėjo Deaconess ligoni
nėje, Bostone, sunkią operaci- LRKSA 81-mos kuopos narys,
ją. Linkime, kad Dievas sustip- Tose organizacijose daug yra 
rintų jo sveikatą.

iš pirmųjų Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos įsteigėjų, ir ilgametis

dirbęs ir veikęs. Jaunasis Ed
vardas Jas kūnas yra gabus vai

šiomis dienomis merginos So- kinas, baigęs vaistininko moks- 
dalietės kalba apie savo naujai ią ir dabar dirba vaistinėje. Jo

jam padėk.
Kur meilė, ten Dievas.
Kur meilė, ten gražu.
Kai su Dievu darome, tai pa
darome.
Su Dievu ir žudami nepražūsi- 

Pastebėjęs.

Socialio klubo grupė. Kalbės 
tik ką iš Lietuvos grįžęs žymus 
kalbėtojas. Viskas tas įvyks 
bažnytinėje salėje, 6:00 valan
dą vakare.

suorganizuotą “Bowling Rate- tėveliai, Vladas ir Alena Jaskū-Į 
lį”. Lauksime jų viešo pasiro- nai, priklauso prie Šv. Jurgio 
dymo. Žaslietis. lietuvių parapijos ir prie LRK-’

------------------ Į SA 81-mos kuopos. Jaunave- 
Remkite tuos profesio- j džiai buvo išvykę praleisti link- 

’ smą laiką į Kanadą ir į kitas 
žymesnes vietas Amerikoje. Su
grįžo laimingai ir linksmai.' 
Linkime jaunai porelei ilgų me-1 
tų ir laimingo gyvenimo. Buvęs.'

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

BROCKTON, MASS.

Sylvestor t Gile, Incorporated
Naujų Vargonų Pašventini-1 
mas Ir Bažnytinis Koncertas|

Lincoln Zephyr — Mercury — FORD 
“Vienintelis FORD’ų pardavėjas Brocktone”

i

389 Warren St. Telef. 3734 Brockton, Mass.

FRANK T. YOUNGQUIST

Lawrence, sekmadienyj, spa
lių 6 d. 7 vai. vakare, lietuvių 
šv. Pranciškaus parap. bažny
čioje. klebonas kun. P. Juras, 
asistuojant kunigams svečiams, 
pašventino Dievo garbei naujus 
vargonus. Tuojau po to, vado
vaujant muz. p. Pov. Sakui, į- 
vyko koncertas.

Bažnytinių koncertų pradžia 
greičiausia kilo Vokietijoje. Vo
kiečiai, turėdami gausiai muzi
kos virtuozu, sugebėdavo para-

Atsakomingiausia Vaistinė Brocktone
14 Center St. Telef. 1342 Brockton, Mass.

Bernardas Koraitis

Spalių 27,.28 ir 29 dienose

WILDER TIRE 8 RATTERY COMPANY

Sankrovininkai ir Retaileriai pristatytojai

240-244 Harlow St. Telef. 6433 Bangor, Maine

GOODYEAR —padangos — Baterijos ir k. dalykai 
Taipgi įvairūs pridėčkai ir radijai

Nouširdžiai Dėkoju ir Kviečiu!
Prieš kelias savaites buvau išvažiavęs į Lietuvių kolonijas su I. J. Fox dideliu kai

linių pasirinkimu, kad davus progos Naujosios Anglijos moterims ir merginoms nusi
pirkti kailinius, kurios negali atvykti į Bostoną. Turiu pasakyti, kad labai daugelis 
ponių ir panelių nusipirko kailinius su dideliu papiginimu ir savo pirkiniais yra labai 
patenkintos. Taigi, aš dėkoju visoms už suteiktą man ko-operaciją.

Šia proga kviečiu Naujosios Anglijos ponias ir paneles atsilankyti į I. J. Fox 
krautuvę, pamatyti naujausios mados kailinių. Dabar grįžęs iš kelionės būsiu krautu
vėje ir visoms nuoširdžiausiai patarnausiu. Per mane pirkdamos kailinius gausite 10 
nuošimtį nuolaidos.

Dabar dar yra patogiausias laikas kailinius įsigyti, nes dar kainos nėra pakilusios. 
Atėjus žiemos sezonui, paprastai kainos kyla. Taigi, kam mokėti brangiau, kad šian
dien galite nupirkti geresnėmis sąlygomis!

Senus kailinius išmainome 
į naujus ir už juos duodame 
didelę nuolaidą. Ateik šian
dien į I. J. Fox krautuvę ir 
pamatyk Bernardą Koraitį, 
kuris Jums nuoširdžiai pa
tarnaus. 411 WASHINGTON STREET

Boston, Mass.
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Įvietines žinios
Grįžo E Atostogų

TT

minimo
Suvažiavimas

Bostono, jo apylinkių ir gali
ma sakyti visos Naujos Angli
jos lietuvių, kaip jaunimo taip 
ir suaugusių pasilinksminimo 
SUVAŽIAVIMAS įvyks Spalių- 
October 25 d., 1940, t. y. penk
tadienio vakare, didžiuliame ir 
puošniame Eikš Ballroome, 8 
Magazine St., prie Centrai Sq., 
Cambridge, Mass. Ten įvyks 
pagarsėjęs “Darbininko” meti
nis Balius - Šokiai. Tie “Darbi-

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

517 E. Broadway,
So. Boston, Maso.

TEL. ŠOU Boston 2860
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nu 
1:30 Ud 6 ir nuo 6:30 ild 9 v. V 
8eredomls nuo 9 Ud 12 vai. diena 
Bubėtomis nuo 9 Ud 6 vai. vakare 
NedMiomls nuo 9 Ud 12 vaL diena 

(pagal sutarti)

ninko” metiniai šokiai - baliai 
sutraukia tūkstantines minias 
lietuvių iš visos Naujos Angli
jos. Beabejo suvažiuos, su
plauks minios ir į šį balių, spa
lių-Oct. 25 d., kur visi galės 
kuolinksmiausiai tą vakarą pra
leisti prie garsaus Wally Jason 
ir jo orkestros ir visokių už
kandžių bei gėrimų.

Į šį metinį balių ruošiasi ne 
tik Bostonas ir Cambridge, bet 
taipgi Brockton, Montello, Wor- 
cester, Norwood, Stoughton, 
Avon, Westfield, Lawrence, i 
Lowell, Nashua, Marianapolis, j 
Lynn, Haverhill ir daugelis ki
tų miestų ir miestelių. Neatsi- 
lik ir Tamsta!

Visi pasimatysime Eikš Ball
room, Cambridge, Mass. spalių- 
Oct. 25 d.

Kam Teks Sidabrinės 
Labės Kailis? ;

ir

IIDarbininko" Metinio Baliaus 
Rėmėjai

Tek TROwbrldge 6330.

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET, 

Kampas Tnman arti Centrai 8q^ 
CamorMge, Mass.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

Tel. ŠOU 2805

Dr. 1L Pasakantis 
OPTOMETRISTAS 

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

Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakaro
Seredomis:—

Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

TeL Kirkiami 7119

Pauline Luzackas, MD.,
(Lietuvė gydytoja)

400 Breadway,
Cambridge, Mass.
Valandos: Nuo 2 iki4 

” Nuo 6 iki 8.
Sekmadieniais pagal sutarti.

ŽINUTES
Šv. Petro par. bažnyčioje, vai

kinų ir vyrų misijos, sėkmingai 
vedamos Tėvo Mešlio, S. J., 
baigsis sekmadienį, 3 vai. p. p. 
Tėvas Aukštikalnis, S. J., atva
žiavo spalių 16 d. Tėvams Jėzui
tams atėjo į talką kun. J. Švag
ždys, kun. P. Juškaitis, kun. S. 
Kneižis, kun. J. Skalandis, kun. 
J. Plevokas, kun. A. Baltrušiū- 
nas, kun. J. Daunys ir vietiniai 
kunigai.

Spalių 21 d. 7:30 vai. vakare, 
minimi tėvai misionieriai pra
dės skelbti misijų savaitę tiems 
lietuviams, kurie nesupranta 
lietuviškai arba svetimtaučiams 
vedusiems su lietuvaitėmis bei 
ištekėjusioms už lietuvių.

Antanas Pocius southbosto- 
nietis vedė Marijoną Stulgaitę, 
spalių 11 d., Barre, Mass. Jiem 
liudijo Katrė Holden ir Juozas 
Hertizic.
i • • .
Spalių 21 d., 8 vai. vak., Stat- 

ler viešbutyj, Bostono diecezi
jos Katalikių moterų vadovybė
je, kalbės ponia Sigrid Undset, 
garsi norvegė rašytoja. Visi 
kviečiami jos pasiklausyti.

Pradžioje savaitės lankėsi 
New Yorke muzikas Rapolas 
Juška meno reikalais. Jis kal
bėjosi su panele artiste Kat- 
kauskaite - Kaskas, kuri ren
giasi į Federacijos koncertą, ir 
garsiu muziku Pietro Yon, bu
vusiu Vatikano vargonininku, 
kurio kūrinių bus sudainuota 
Federacijos koncerte, lapkr. 17 
d. Pietro Yon stengsis būti me
niniame koncerte.

Adv. Jonas Grigalius
Šiomis dienomis grįžo po trijų 

savaičių atostogavimo adv. Jo
nas Grigalius ir jo žmona, pp. 
Grigaliai per tris savaites ap
važiavo 20 valstybių ir padarė 
5000 mylių kelionę. Pamatė la
bai daug įdomių vietų. Vieną 
savaitę praleido New Orleans, 
La. ir vieną savaitę St. Louis ir 
kitur. Patyrė, kad pietinėse 
valstybėse viskas aptaksuota, 
ir daug brangiau viskas negu 
Bostone.

Jie džiaugiasi sugrįžę į Bosto
ną, ir sako, kad Massachusetts 
valstybėse, kurios sostinė yra 
Bostonas, yra geriausia gy
venti.

Adv. Jonas Grigalius yra Bos
tono miesto legalio departamen
to narys. Nors jis yra labai už
imtas legaliu darbu, bet neatsi
sako dirbti ir visuomeniniame 
darbe. Jis yra Federacijos ren
giamo koncerto komiteto se
kretorius. Sugrįžęs iš atostogų 
adv. Grigalius padvigubinta e- 
nergija stoja darban, kad ren
giamas koncertas, lapkričio- 
Nov. 17 d., š. m., Jordan Hali, 
Bostone pavyktų.

te ir apžiūrėję “Darbininko” į- 
staigą buvo labai patenkinti. 
Pareiškė, kad dalyvaus panelės 
Onos Katkauskaitės koncerte, 
kuris įvyks lapkr. 17, Jordan 
Hali, Boston, Mass.

AR ŽINAI?

LANKĖSI
Antradienį, spalių 15 d., š. m. 

vakare, lankėsi “Darbininke” 
kun. Padvaiskas, Šv. Kazimiero 
parapijos, Worcester, Mass. vi
karas. su savo tėveliais ir sesu-

VALGOMOJ!! DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius m6sg, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke" apsimoka, nes Jie parduoda šviežius produktus Ir ma
loniai patarnauja. Nučję 1 bllę kuris krautuvę pasakykite, kad jy skelbimo 
matžte “Darbininke".

Povilas BushmaRas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Periant Market
F. Baltruiiūnas ir p. Klinga, Sav.
788 Broadvvay, Tel. ŠOU 3120 

SO. BOSTON. MASS.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SV6.
Plrmtnink# — Eva Marksienė.

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

Vlce-Pirm. — F. Zaletskienč,
564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Prot Rašt — Ona Ivaikieni,
440 E. Sixth st, So. Bošton, Mass. 

Fin. Rašt — Marijona Markonluti,
4115 Washington St., HosUndalb, 

Tel. Parkway 2352-W.
Iždlninkš — Ona StaniultūtS,

105 West 6th St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienš,

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

*V. JONO EV. BL. PAS ALPI N C8 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

Vice-Plrm. Albinas P. Neviera,
16 Winfield SL, So. Boston, Mase. 

Prot. Rašt Jonas Glineckis,
* Thomas Pk., So. Boston, MaM. 

Fin. RaSL Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth SL, So. Boston, MaM 

Iždininkas Vincas Zaleskas,
613 E. 5th St.. So. Boston, Mass. 

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

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

Visi, ypatingai moterys 
merginos stato sau klausimą:! 
Kam teks brangus, $100.00 ver- i 
tės sidabrinės lapės kailis? No-! 
rite sužinoti, o gal ir j namus i 
parsivežti? Tai atvykite j "Dar
bininko” garsųjį metinį balių, 
penktadienio vakare, spalių- 
October 25 d., 1940. j gražųjį 
Eikš Ballroom, 8 Magazine St.,) 
Cambridge, Mass., ten ir suži
nosite, o gal ir patys jį namon 
parsinešite. Tame baliuje, bus 
tas brangus kailis išleistas ir 
vienas iš dalyvių bus laimingas 
ar laiminga ir tą kailį laimės. 
Gal ir Tamsta būsi giliukingas. 
Juk visgi vienam teks. Kas jis 
ar ji bus, o gal ir pats ar pati, 
tai sužinosi atvykęs į šį laikraš
čio “Darbininko” balių. Todėl,! ~

valio visi, jauni ir seni į šį ba-’o. Tuleikienė, So. Boston, Mass................
Kvieslys g čiuteikienė, So. Boston, Mass...............

Kun. J. Padvaiskas, Worcester, Mass. ...
UChlYHį Vdkdnil Prabėgus Mrs. J. Kasileviski, Tariffville, Conn........

Joseph Amsky, Haverhill, Mass................
Kun. S. Kneižis, Norwood, Mass...............
Antanas Žintelis, Dorchester, Mass........
A. Stackienė, Neponset, Mass...................

| Andrius Zaleckas, So. Boston, Mass........
j M. Valeit, Stoughton, Mass.......................
Kun. Magnas J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa. 
N. N...........................................................

1 Miss K. Makstela, Jewett City, Conn........
M. Mazgelis, Boston, Mass.......................
A. Venckus, Turners Falls, Mass............

| T. Skubąs, N. Abington, Mass...................
Nuoširdžiai dėkojame gerb. Rėmėjams už nuošir

dumą ir paramą.

Penktadienį, spalių 25 d., 7:30 vai. vakare, Eikš 
Ballroom, Cambridge, Mass. įvyks metiniai “Darbinin
ko” šokiai - balius. Kaip girdėti, ne vien jaunimas, bet 
ir senesnieji visu smarkumu ruošiasi į šį parengimą 
atvykti nevien iš Naujosios Anglijos, bet ir iš tolimes
nių apylinkių. Kurie negali į šį metinį parengimą at
vykti, tai stoja į Rėmėjų eiles. Pereitą savaitę pribuvo 
sekantieji:
J. Budaitis, Hyde Park, Mass..................
O. Kybartienė, So. Boston, Mass..............
Mr. Kapčius, Cambridge, Mass. ............
Thomas Skučevičius, Lawrence, Mass. .. 
F. A. Krencevičius, Lawrence, Mass.......
Kun. Ig. Valančiūnas, Phila. Pa...............
Kun. Dr. J. B. Končius, Mt. Carmel, Pa. .. 
Kun. J. Vaitiekūnas, Providence, R. I. ...
K. Tribuliauskaitė, No. Abington, Mass.

lių!

Ar tžinai, kad š. m. spalių 30 
d. So. Bostono Vyčiai rengia 
savo metinius HALLOWE’EN 
ŠOKIUS, kurie įvyks 7-tos gat
vės parapijos svetainėje, 8 vai. 
Šokiams grieš Wally Jason or
kestras. Įžanga tik 35c.

Jei buvote kada nors šiuose 
Vyčių šokiuose, tai gerai žino
te, kad šie hallowe’en šokiai bū- 

Į na nepaprastai linksmi ir malo
nūs. Šįmet jie bus dar linksmes
ni ir malonesni, todėl nepraleis
kite progos neatsilankę. Nuo
širdžiai visus iš anksto kviečia
me su mumis smagiai pasilink
sminti. Lauksime jūsų —

Rengėjai.

Gubernatorius Saltonstall 
Papasakojo Ripley "Tikėk 

Ar Ne” Royal Crown 
Spektakly

Yra sakoma, Jonas buvo pra
rytas bangžuvės, bet Jonas Cle- 
ments, 75 metų amžiaus, žvejis 
iš Dorchester, Mass. Šiame 
spektaklyje papasakojo kaip jį 
bangžuvė buvo prarijusi su vi
su laiveliu ir buvo nunešusi į 
jūras. Spalių 11 d. įdomių ir 
netikėtinų dalykų papasakojo 
Gubernatorius Saltonstall prieš 
18,000 žmonių, kurie buvo atsi
lankę į Naujosios Anglijos Mai
sto Parodą, Boston Garden.

Jonas Savickas iš Bostono 
taipgi papasakojo ir parodė, 
kaip jis kovojo su šmotu gele
žies prieš didžiausią mešką, kad 
išgelbėjus savo brolio gyvybę.

Celia Surovsky, vaikų para
lyžiaus auka papasakojo kaip ji 
gyveno su pritaikintais geleži
niais plaučiais per 7 metus, gy
vendama ilgiau, kaip kiti. Už 
jos įdomiausi, papasakojimą 
Mr. Ripley pasveikino ją ir į- 
teikė $100.00 dovaną. (Skelb.)

Trečiadienį, spalių 16 d., 8 vai. 
vakare, Municipal Building sa-j 
Įėję, East Broadway, So. Bos-, 
ton, Mass. įvyko Lietuvių va
karas, kurio rengėjas buvo Bos
tono Miesto Mayoro ofisas, koo
peruojant su South Boston Re- 
creation komitetu, kurio vedė
ja yra Catherine M. McHugh, 
gi muzikalę orkestros dalį išpil
dė WPA Community Recreation 
Project of Boston in coopera- 
tion with the Massachusetts 
WPA Music Project.

Šio vakaro tikslas: išaiškinti 
ateiviams reikalingumą ir bū
tinumą bei pasekmes užsiregis
travimo, kurio laikas išsibaigs, 
gruodžio- 26 š. m.

Tik įžengus į salę tuojaus pa
tinka rengėjų malonus priėmi
mas ir įteikiama vakaro progra
ma. Aštuoniose sugaudė puikiai 
išlavintos orkestros muzikos 
balsai ir gražiai sugrojo ištisą- 
eilę įvairių muzikos kūrinių.

Vakaro vedėju“ - buvo Dr. M. 
Vincentas Casperas. Jis paaiš
kino vakaro eigą lietuviškai ir 
angliškai. Formaliam progra
mos atidarymui orkestras, vi
siems susirinkusiems atsistojus, 
sugrojo — The Star-Spangled 
Banner. Pirmoji kalbėtoja buvo

$1.50
$1.00
$1.50
$1.00

$1.50
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00

. $1.00
$1.00
$1.00
$1.00

. $1.00
$1.00
$1.50
$1.00
$1.00
$1.00

.20
$1.50
$1.00
$1.00 

. $1.00

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Į_ 
Koncerto Nukentėjusiems 
Nuo Karo Lietuvoje Bilietai

Koncerto bilietų, kuris įvyks 
lapkričio - November 17, 1940, 
3:30 vai. p. p., Jordan Hali, ga
lima gauti pas Petrą Vervecką, 
908 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. Telefonas — 2578. Taip
gi “Darbininke”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telefo
nas — 2680. Taipgi galima už
sisakyti pas paneles Evą Macai- 
tę, Telefonas ŠOU 4073 ir Oną 
Sinkevičiūtę, ŠOU 0769. Taipgi 
klebonijoje galima duoti rezer
vacijas per kleboną kun. Pran
ciškų Virmauskį, ir muziką Ra
polą Jušką, West 5th Street, So. 
Boston, Mass. Taipgi bilietų ga
lima gauti: K. Šidlauskas, 918 
E. Broadway, Tel. ŠOU 9367, S. 
Boston.

Bilietų kainos — po $2.00; 
$1.50; $1.00 ir 75c.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Lietuvis Himleris
Steamfitter, Gas Filler, 

Stove & Furnace Repairs 

Oil Burners

C. J. KUČINSKAS (Kayl
322 Dorchester St.

Šou. 0346

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
REIKALINGA patyrusių siu
vėjų (stichers) dirbti prie val
džios užsakytų drabužių. Dar
bas pastovus. Atsišaukite: Co- 
lonial Coat So., 60 K St., So. 
Boston, Mass. (15-18)

Res. Šou 3729 8ou 4618

Lithuanian Fumiture Co.
MOVERS— 
Insured and 

Bonded 
Local & Long 

Distance 
Moving

326-328 West Broadvvay
So. Boston, Mass.

Telephone
80. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
8TUDEBAKER

Automobilių Ir Trekų Agentūra
Taisome visokių išdirbysčių auto 
mobilius. Taisymo ir demonstravi

1 mo vieta:

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

Joe. Kapočlūnas Ir Peter Trečioką* 
Savininkai.

GREYHOUND

UJOliOERlRUD

į Mrs. Edward E. Wise, Execu- 
tive Secretary Boston 

į of Women Voters. Ji 
bet aiškiai pažymėjo, 

į balsuotojai ir ateiviai, 
ieškos kokių nors žinių bei pa-; 

‘tarnavimo savo reikale jiems i 
siūloma ir kviečiama, kad jie 
atsikreiptų ir į jų stovyklą, ku- ir orkestras. Jai dainuojant už- 
ri yra Boston Common, 
šais West St., kur galima gauti 
visas reikalingas informacijas 
dėl ateivių užsiregistravimo bei 
balsuotojų žingeidumo, kas bus 
padėta ant baloto dėl balsavi
mo — “Taip” ir “Ne”, laike rin
kimų. Jų stovyklėlė veiks nuo 
spalių 22, ligi rinkimų dienos.

Taipgi Mrs. Wise perstatė sa
vo pagelbininkę Mrs. Culhane, 
64 Ocallaghan Way, Old Harbor 

•Willage, kuri gali irgi nurodyti 
. ir padėti užsiregistruoti atei
viams.

Antras kalbėtojas p. William 
Arthur Reilly, Fire Commisio-| 

i nėr of Boston, aiškiai išdėstė 
būtiną reikalą užsiregistravimo 
(jo kalbą ir p. Wise, p. adv. C. 
Kalinauskas atpasakojo lietu
viškai). p. Reilly pabrėžė, kad 
užsiregistravimas yra labai len
gva pareiga, nes pasakęs savo 
vardą ir pavardę ir adresą jeigu 
nežinai kada ir kokiu laivu at
važiavai, tai ir reikia taip saky
ti į tuos klausimus— “nežinau”. 
Jeigu gi kas panorėtų dėl ko
kių nors savo priežasčių nesi- 
registruoti. tai registracijos į- 
statymas nusako baustinas pa
sekmes. o pasislėpti vistiek ne- 

I bus galima, nes pasibaigus re
gistracijos laikui, tai yra po 
gruodžio 26 dienos, valdžia at
sikreips į visus darbdavius ir 
pareikalaus sąrašo darbininkų. 
Tuomet bus palyginti sąrašai 
ir susekta kas yra užsiregistra
vęs ir kas ne. Aišku nepaklus
naus asmens, tuomet padėtis 
bus nepavydėtina, nes jis bus 
atleistas iš darbo ir dar seks į- 
statymu nustatytos bausmės.

Taigi kam reiktų pačiam sau 
kasti duobė, kada tik mažytė 
pareiga nuo tos pramatomos 
bausmės apsaugoja.

Taipgi buvo perskaitytas ir p. 
Kalinausko išverstas į lietuvių 
kalbą Bostono miesto mayoro 
laiškas, kuriame irgi buvo pra
nešta ateiviams, kad jie neati-i 
dėliodami registruotus, nes tas 
viskas yra daroma pačių atei
vių ir šios šalies > apsaugos rei
kalams. Nuo šios .registracijos 
nenukentės nei vienas asmuo, 
nebent jis norėtų veikti prieš

League 
trumpai, 
kad visi,: 
kurie tik

registracijos įstatymą.
Lietuvių liaudies dainelių su

dainavo, Šv. Petro par. Radio 
grupė, vadovaujant muz. Rapo
lui Juškai. Taipgi gražiai ir į- 
spūdingai solo “God Bless A- 
merica”, sudainavo p. Myra An
tanėlis. Jai akompanavo pianas

prie- traukta Amerikos vėliava. Susi
darė įspūdis patriotingas ir kar
tu jaudinantis. Štai žvaigždėtoji 
vėliava, kurios' pavėsyj mes gy
vename ir naudojamės laisve ir 
gerbūviu. Ji ir šiuo atveju pri
minė ateiviams, kad būkite iš
tikimi ir paklusnūs šios 
vos reprezentuojamiems 
kratiškiems principams!

vėlia- 
demo-

Rap.

JAUNUOLIS LIETUVIS 
PASIŽYMĖJO

Kolumbo dienoje, spalių 12 d. 
Massachusetts valstybės guber
natorius proklamaciją teko 
skaityti jaunam Edvardui P. 
Grigaliui, adv. Jono Grigaliaus, 
Bostono miesto patarėjo asis
tento broliui, kuris buvo pa
rinktas iš šimtų studentų.

Edvardas Grigalius yra 
SBHS studentas.

Kolumbo dienos programa 
Boston Common buvo pradėta 

Į gubernatoriaus proklamacija. 
Jaunas lietuvis studentas buvo 
perstatytas, kaipo lietuvių tėvų 

: sūnus. Jam teko susipažinti su 
i Bostono miesto mayoru ir ki
tais įžymiais asmenimis, kurie 

i jį labai pagyrė už gerą skaity- 
I mą.

SUSIRINKIMAS

1

!

i

Sekmadienį, spalių 20 d., 
vai. po pietų, parapijos svetai
nėje, 492 E. 7th Street, įvyks 
Šv. Jono Ev. Pašalpinės BĮ. 
draugijos susirinkimas. Kvie
čiame visus narius ateiti laiku, 
kad galėtume 
susirinkimą ir 
užbaigimą.

suspėti atlikti 
nueiti į misijų 
•Jonas Glineckis, 

raštininkas.

JOHN J. IRVIN

Kandidatas j Kongresą iš 8th 
Congressional District. Buvęs 
Mass. vals. House Representa- 
tives narys. Taipgi buvo Med- 
ford mayoru. buvęs pagelbinin- 
ku District Attorney of Middle- 
sex County ir Karo veteranas. 
Lietuviai, atiduokite savo bal
są už JOHN J. IRVIN. Skl.

South Boston Garage
BROLIAI STRAKAUSKAI, Sav.

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

gasoliną pas mus.
Nuvalom purvinus karus ir 

išgrysuojame 
Tel. ŠOU 9530

541 Broadvvay So. Boston, Mass.

Juozas M. Dffis
Laikrodininkas

Parduodu Įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Peter P. Plevack 
(PLEVOKAS) 

Septyniais būdais stogų dengBJaa.
Sodewall, Stut Metai Work 

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

TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemo*

324 E St, So. Boston.
TEL. 80 U 1452 

Apskaltliavimai ir patarimai dykai

GRABORIAI

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS MOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 Ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

Gyveo. vieta: S38 Dorchester Avė.
TeL COLumbla 3637.

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass.

Joseph W. Casper
(KASPERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamutojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas Dieną ir Naktį 

Koplyčia Šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1437

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Ma*s.

O. A. Zaletsk^ F. E. Zaletskas 
Graboriai ir Bals&muotojal 

Patarnavimas diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815
Tel. ŠOU Boston 2609
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Veedol Motorinė Alyva

DARBININKAS
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Sankrova: 698 Rodman St.; skr.: 571-593 Davol St.
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D.Yorke

Velionė ilgoką laiką dirbo

Lietuvos

dėlei

r

cho-

vių kalbą, tad Amerikos lietu-j 
vių jaunimas turi čia tą gražią

Ka- 
yra

kimas įvyks lapkričio 8 d. toje 
pačioje vietoje.

BAYONNE, N.1
WATERBURY, CONN.

ELIZABETH, N. J.
SUNKIAI SERGA

Sunkiai susirgo Emilija 
valiauskienė. Iš pirmiau 
sergančių: Petronėlė Jurevičiū
tė, Bairūnas ir Pilipauskienė. 
Linkėtina greito pasveikimo.

UŽUOJAUTA
Nuliūdimo valandoje,

• mirties sesers Felicijos Felec- 
kad kaitės, gilią užuojautą reiškia-

J me dainininkei Marijonai ir

PenktacLerus, Spalių 18, 1940

Rytinių Valstybių Žinios
C. BROOKLYN, H. Y.

Šį sekmadienį, spalių 20 d., 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj, 
laike sumos, prasidės 40 vai. 
atlaidai. Puikiai prirengta sese
rų pranciškiečių procesija, tik
rai visus sužavės. Choras, veda
mas J. Brundzos, taipgi rengia
si gražiai pasirodyt su muzikale 
programa. Pamokslus laike at
laidų sakys vakarais: 
A. Pankus, J. Kinta, 
rius; rytais, po 9 vai. ryte sa
kys kun. B. Kruzas pirmadienį, 
ir kun. V. Masiulis antradienį. 
Antradienio vakare, užsibaigtus 
iškilmėms, klebonas rengia cho
rui vaišes.

Mišparai 7:45 v. vakarais.
Į šiuos metinius atlaidus su

sirenka daug žmonių, tad ir 
šiais metais tikimasi, kad skait
lingai lankysis parapijiečiai.

kun. V. 
misionie-

kalbą išlaikyti.
Klebonas kun. Paulionis taip

gi priminė, kad tėvai susirū
pintų daugiau savo vaikais ir 
siųstų juos į parapijos dr-jas, 
kur čia jie bus gražiai lavinami. 
Programa buvo įvairi ir visiems 
patiko, tik gaila, kad publikos 
susirinko neperdaugiausia.

Choro vedėjas J. Brundza dė- 
! ko jo chorui už pasišventimą va
saros laiku, nes tik choristų pa
sišventimu buvo galima su
rengi Lietuvių Dieną Pasauli
nėj Parodoj. Tad, brangus jau
nime, dirbk ir toliau Dievui ir 
tėvynei.

CHORO PARENGIMAS
Pereitą šeštadienį, spalių 

d., choras turėjo savo pirmą 
šiame sezone parengimą. Kon
certas su pamarginimais gra
žiai atliktas. Vakaro vedėja bu
vo p. B. Brundzienė, kuri pra
džioje gražia kalba apibudino 
choro veiklą vasaros metu. 
Kaip kalbėtoja pabrėžė, kad 
choras šią vasarą neturėjo atos
togų, nes turėjo rengtis prie 
Lietuvių Dienos, kurią rengė 
American Common. Šis paren
gimas gražiai ir plačiai nus
kambėjo.

šeštadienį pasirodė grupė šo
kikų, kurias suorganizavo p. 
Brundzienė. Tautiški šokiai pui
kiai buvo atlikti ir publiką su
žavėjo. Dialogą pasakė p-Iės
Gegytė ir Jankauskaitė, kurios iš Worcester, 
kalba buvo gana aiški ir mokė- Į laidotuves 
jo nuduot vyrų roles.
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CHORAS VAŽIOJA 
MASPETHAN, N. Y.

Lapkričio 3 d. mūsų choras 
važiuoja į Maspethą su paren
gimu, atsiteisti maspethiečiams 
už suvaidinimą teatro “Teta iš 
Amerikos”. Šie chorai yra pa
vyzdžiu kitoms parapijoms, 
kad mainytųsi parengimais.

C. BROOKLINIEČIAI Į 
PHILADELPHIA

Spalių 27 d. jaunimo ratelio 
grupė važiuoja į Philadelphia su 
teatru “Rytų Pilis”.

MIRĖ FELICIJA 
FELECKAITE 

Pereitą savaitę New 
mirė a. a. Felicija Feleckaitė,
dainin. Marijonos Čižauskienės, 

Mass. sesutė. Į 
atsilankė ir sesuo 

* . Pasižy-j Marijona ir jos vyras muz. Jo- 
mėjus scenoje p. O. Zajankaus- nas Čižauskas. 
kiutė tikrai daug visus prijuo
kino, sakydama monologą. Dai- Lietuvos atstovybėj Washing- 

taip ir bendro i tone ir vėliau Gen.
Konsulate New Yorke.

nos, kaip vyrų, 
choro bei duetai pavyko gra
žiai.

Sesuo pranciškietė, nesenai 
sugrįžusį iš Lietuvos, labai įdo
miai nušvietė dainos meną Lie
tuvoj ir ragino jaunimą, 
spiestųsi į chorą, nes anot kai-j 
bėtojos, tik daina išlaikė Lietu-j muz. Jonui čižauskams. 
vių kalbą, tad Amerikos lietu-j Brundzų ir Vencevičių

Seimą.

M.lColney,HJ).
Lietuvis Gydytojas

Sėkmingai vartojam saulės spin
dulius. Diathermy ir kitus moder
niškus išradimus nuo aukšto ir že
mo kraujo spaudimo, vidurių ir 
širdies ligų, reumatizmo, tonsilų ir 

odos ligų.

148 Grand St.,
Tel. 3-4747 Waterbury, Conn.

Sulig Vokiečių cenzoriaus davinių šis paveikslas parodo, kad po Vo
kiečių - nacių blitzkriego Calais, Prancūzijoje, britų nelaisviai valo grio- 
vyno skeveldras.

skutinę dainą Vismino diriguo- rį surengė Moterų Sąjungos 43 
jamas choras dainavo ne ‘Nak- kuopa. Gintaro rožančiaus lai- 
tis’, bet ‘Vakarinė Daina’ St. mėtoja buvo P. Marė Brazaus- 
Šimkaus. “Naktis”, kaip prog- kienė, 59 Green St Po visos 
ramoje buvo pažymėta, turėjo programos sąjungietės turėjo 
dainuoti solo p-lė O. Katkaus- trumpą pasikalbėjimą dėl slun
kaitė, o chorą diriguot J. Brun- timo delegatų į suvažiavimą. Iš- 
dza. !rinktos: P. S. Sapranienė ir P.

Nespec. “D-ko” koresp. M. Digimienė. Sekantis susirin-

Iš MŪSŲ DARBUOTES
Rūgs. 29. 30 ir spalių 1 d. šv. I z tvlamsMį, Kmwertas 

Juozapo parap. bažnyčioje įvy
ko 40 vai. atlaidai. Rūpesniu Mt. Carmel auditoriume, East 
kun. J. Valantiejaus, kun. B. 22 Street, Bayonne, spalių 27 d. 
Gradecko ir seserų mokyto jų ' įvyksta didžiulis koncertas. Ar- 
bažnyčioje tvarka buvo gražiau
sia. Pamokslus sakė kun. M. 
Urbonavičius iš Thompson, Ct. 
Kunigų buvo apie 30. Choras 
mišparus (Žilevičiaus) labai su
tartinai giedojo. Solo dalis ge
rai atliko Marcelė Andrikytė, 
Al. Markus, Adelė Grėbliūnaitė, 
Al. Ulinskas, Jonė Lušaitė, Al. 
Jarus ir Cecilija Smolskytė.

ATITAISYMAS
Pereitos savaitės “D-ko” spe

cialus korespondentas, aprašy
damas apie Baltijos Dieną Pa
saulinėj Parodoj pabrėžė, kad 
“Justas Jankus grojo smuiku ir 
kad A. Vismino vedamas 
ras dainavo ‘Naktis’.”

Smuiku gropo ne Justas Jan
kus, bet p-lė M. Digrytė, o jai 
akomponavo Justas Jankus. Pa-

^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^£^1
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BROCKERTS
XXX Ale ir Stock Ale
IŠ KRANO IR BUTELIUOSE

Atėję į tavernus ar restoranus visuomet 
reikalaukite BROCKERTS populiaraus ir 
visų mėgiamą XXX Ale arba Stock Ale. Tai 
alus, kurį visi mėgsta ir jo nori.

Jei turite kokias pramogas, kaip tai: — 
vestuves, krikštynas ar partes, visuomet už
sisakykite BROCKERTS XXX Ale, kuriuo 
svečiai ir viešnios bus labai patenkinti

Spalių 1 d. L. Vyčių kp. įvyko 
svarbus susirinkimas. Finansų 
stovis,bowling ratelio ir bankie- 
to (spalių 19 d. Elton Hotel) 
raportai visus džiugino. Beja, 
minėtame bankiete mūsų ilga
mečius gražiai pasižymėjusius 
narius — Marcelę Andrikytę ir 
Juozą Mažeiką — Vyčių Centro 
delegatus atstovas apdovanos 
Šv. Kazimiero ordeno aukso me
daliais. Sveikiname pirmuosius 
du IV laipsnio vytį Juozą ir vy- 
tę Marcelę!

tistė J. Žukauskaitė yra gimu
si Lietuvoje. Klaipėdos konser
vatorijoje pradėjo dainavimo 
mokslus. Vėliau persikėlė Ita
lijon ir tenai ėjo dainavimo 
mokslus. Italijoje išbuvo 7 me
tus. Po to davė visą eilę žymių 
ir pasekmingų koncertų. Itali
joje, Lietuvoje ir / 
Ši taip žymi pajėga dalyvaus ! 
mūsų koncerte.

i*-
Be art. J. Žukauskaitės, daly

vaus 
pijos 
muz. 
nuos 
muz.

Spalių 4 d. L. Politinis klubas 
(retkarčiais bolševikuojantis) 
savo susirinkime, po ilgų ginčų 
užprotestavo prieš Lietuvos už- 
grobikus. Šio protesto reikale 
daugiausia pasidarbavo laidotu
vių direktorius Jonas Dielinikas 
ir demokratų partijos gabus 
veikėjas Al. Francis (Albertas 
Pranckus) Garbė jiems už tai!

Spalių 5 d. našlaitnamio nau
dai Tag Day surinkta suvirš 
$1000.00. Aukų rinkėjams—a- 
čiū. Akordas.

i!
60 Ellsworth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd

South Boston

PHONE
So. Boston 

2271
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Remkite tuos profesionalus ir biznierius, kurie savo 

skelbimais remia “Darbininką”. 1'

Elizabetho kolonija nesigar- 
sindama visgi veikia ir ypatin
gai džiaugiasi savais profesio
nalais, kurie tai vienur tai ki
tur vis žengia pirmyn. Paimsi
me, kad ir graborius, kurių tu
rime keletą. Bet paskutiniais 
laikais plačiai savo amatą iš
plėtė Eduardas Petrikas. Turi 
gražiai įtaisytą graborystės į- 
staigą Elizabethe, bet paskuti
niais laikais atidarė savo sky
rių Linden, N. J. (635 N. Wood 
Avė.). Vieta tam tikslui labai 
graži ir su skoniu įrengta. Vie
ta didelė, taip pat įtaisyti ir au
tomatiniai vargonai, kurie grie
žia gedulo giesmes. Ed. Petri
kas dar jaunas žmogus, bet sa
vo darbą plečia sėkmingai ir 
už tai palinkėti tenka geros 
kloties.

Šia proga tenka prisiminti ki
tą profesionalą mūsų kolonijoj, 

. būtent, dr. A. Šilingą. Kada žiū- 
Amerikoje. I rį į kitus tos rūšies profesiona-

vietinis Šv. Mykolo para- 
choras, vadovaujamas 

A. Jakupčioniui. Solo dai- 
vietinio choro nariai: — 

A. Jakupčionis, Adelė
Čiurinskaitė, Ona Spaidė ir E- 
milija Amšiejus. Tai visos dar 
yra jaunos, bet daug žadančios 
pajėgos.

Koncertan yra kviečiama da- 
yvauti žymūs Bayonne asme

nys. Kviečiame tat visų apylin
kių lietuvius atsilankyti į šį 
taip žymų ir pirmą Bayonne 
koncertą.

Spalių 12 d. įvyko C.L.C. pa
silinksminimo vakaras Šv. Juo
zapo parapijos svetainėje. Susi
rinko gražus būrys jaunimo, 
kurie smagiai praleido vakarą, 

j Tą pačią dieną pripuolė gimi
mo diena orkestros vedėjo Ed
vardo Digimo, kuris netikėtai 
sulaukė pagerbimo nuo susirin
kusių. Visi sustoję sudainavo 
“Happy Birthday to You”, iš
reikšdami jam širdingus linkė
jimus.

Spalių 11, <L įvyko linksmas 
I kortų vakaras vyčių name, ku

!

Švento Vardo dr-jos Eisena 
Pasisekė

Rugsėjo 13 d. įvyko metinė 
šv. Vardo dr. eisena. Eisenai 
vadovavo dr. pirmininkas J. 
Bagdonas. Pilnoje uniformoje 

ėjo kun, S. Stonis, dr. S. Micke
vičius, graborius Vincas Vacla- 
vičius ir G. Vanagas. Labai gra
žiai ir gražiai uniformuoti da
lyvavo Apreiškimo parapijos 
Jrooklyne choras, vadovaujant 

kun. A. Petrauskui. Nemažai 
dalyvavo ir eisenoje, ypatingai 
jaunimo.

STORErS
Elegantiškiausia moteriškų drabužių krautuvė

Naujoviškiausios mados per 35 metus

231

128 Main St. Telef. 1231 Brockton, Mass.

FALL RIVER, M A SS.

Fall River Dairy Company

r

J. H. DAVIS CHEVROLET CO., Ine.

Chevrolet—pardavimas ir patarnavimas
Bedford St. Tel. 1456 1457, Fall River, Mass.

Mackenzie and Winslow, Ine.
Įkurta 1882 m.

Statybinė medžiaga — Cementas ir Plasteris
J Gener. ofisas: 698 Rodman St., Tel. 7300-7301-7302

GOLD MEDAL BREAD 
Geriausias produktas Fall River

> Gražiausiai įrengta, naujausias ir sanitariškas
506 Lindsey St. Tel. 7929 Fall River, Mass.

Pasteurizuotas Pienas ir įvairūs pieniniai gaminiai 
Sviestas, Sūriai, Grietinė, ir k.

840 Bedford St. Telef. 4422 Fall River, Mass.

lūs, stebiesi, kodėl vieni negali 
sulaukti pacientų, o kiti negali 
pajėgti jų patenkinti. Prie pas
kutinės rūšies priklauso ir dr. 
Šilingas. Tenka stebėtis, jog dar 
jaunas asmuo, o savo srityje 
daug pažengęs. Svetimtaučiai jį 
labai vertina ir nesenai pakėlė 
jį Alexis Brs. ligoninėje širdies 
ligų vyriausiu gydytoju.

Nuėjus į jo ofisą tenka ilgas 
valandas laukti eilės. Ligonių 
tarpe netik vietiniai, bet ir iš 
toliau daug atvažuoja. Turi 
daugybę visokių medicinos ma
šinų, kurių pagelba ligoniai 
gauna daug palengvinimo. Prie 
to labai malonaus būdo, gražiai 
kalba lietuviškai ir lietuviai ; 
labai vertina. Bet vistiek sve
timtaučiai kelis kartus vyrauja 
lankytojų skaičiumi. Gražu ir 
malonu yra mums savo koloni
joje turėti taip aukštai vertina
mą svetimtaučių tarpe gerą lie
tuvį gydytoją. RR.

E. R. JONĖS, INC.

Parduodam — Plymouth — Chrysler
6 Pleasant St. Tel. 933 Taunton, Mass.

Pacific Oil Company
W. P. Gosciminski, Sav.

Padangos, Baterijos, Radijai, kiti Reikmenys

PleasantSt., kampas Plymouth Avė. Fall River. 

Brown prie Davol; So. Main Center; Mill prie 
Kempton, Union prie Second; New Bedford.

Wm. Prosser 8 Son, Ine.
Statybinė medžiaga. Dažai. Dengimo gontai ir k.

943 Pleasant St., Stafford Sq. Telef. 299—7446 
Fall River, Mass.

Bažnyčios Pagražinimu Gėrisi

Šv. Mykolo parapijos bažny
čia vis labiau puošiama. Nese
niai išpuošti altoriai, nudažy
tos skoningai stovylos. Prieš 
pat šv. Mykolo atlaidus sudėjo 
gumines grindis už i 
Tuomi gėrisi ne tik parapijie
čiai, bet ir šiaip Žymūs žmonės, 
štai neseniai gautas laiškas nuo 
Tėvo J. Kidyko, kuria gėrisi di
deliais nuveiktais darbais ir 
sveikihi

Juozas Kashskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

602 Washington Blvd.
BALTTMORE, Md.

Telephone Plaza 8595
Llmosinal <MI visokių reikalų.

« COMMUHITY OIL COMPAMY, INC.

Tydol Gezo liną

Alyva šildymui—Trokai su skaitikliais

512 Cumberland Avė. Portland, Maine 

Telefonai 3-9707 arba 2-7481

_ _ 1 
altoriaus. I 
naraoiūe- ’

I

i

S E AR S. R 0 E B U C K ANŲ 00
COLDSPOT Elektrikinės led-dėžes

SILVERTONE Radijai

134 LIBSON STREET

KENMORE Skalbyklos
ĮVAIRŪS Reikmenys

LEWISTON, MAINE


