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Anglija Kalba Apie Karą

Londonas, rūgs. 25, — 
Anglijos vyriausybė pra
neša, kad jau viskas pri
rengta pradėti kariauti 
prieš vokiečius. Taip ji jau 
kalba visą mėnesį. Anglija 
bijo netekti savo valsty
bių, bet gudriai stengiasi 
įtraukti kitas tautas už ją 
kovoti. Ji laukia Ameri
kos. Prezidentas Roose- 
veltas gi yra nusistatęs, 
kad Amerika siųstų karo 
ginklus į Europą. Tai būtų 
pirmas žingsnis į Europos 
karą.

Priešą Orlaiviai Bombarda
vo Zepeliny Dirbtuves
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Mirė Kardinolas Dolci

Vatikanas, rūgs. 25, — 
Sulaukęs 72 metų am- 

I žiaus, Kardinolas Dolci 
! mirė. Jis yra buvęs Šv. Tė
vo atstovas Rumunijai.
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Romanshorn, Šveicarija, 
rūgs. 25 — Pranešama, 
kad Vokietijos priešų or
laiviai bombardavo princi- 
pales Vokietijos orlaivių 
dirbtuves, buvusias Zepe- 
linų dirbtuves, Friedrich- 
shafene. Sakoma, kad 
dirbtuvės suardytos ir ne
betinkamos darbui.
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Kaunas— Lietuvoje pra
dėjo gausėti briedžių. Dar 
1935 m. Purvių girininki
joje apsigyveno viena 

tu- 
6

apsigyveno 
briedžių pora, kuri jau 
ri 4 vaikus ir sudaro 
briedžių šeimą.

Bukareštas, Rumunija, 
rūgs. 25, — Lenkijos va
das Smigly - Rydz pareiš
kė: “Antroje karo dienoje, 
aš supratau, kad viskas 
pralaimėta, mūsų susine- 
šimai su centru buvo nu
traukti. Aš norėjau siūly
ti taiką su vokiečiais, bet 
Anglija pasipriešino ir pa
sakė, kad oru ir vandeny
nu bus mums tuojau pris
tatyta pagalba. Man An
glijos atstovas tikrino, kad 
jų laivynas jau prie Dan
cigo kovoja prieš vokie
čius”. Anglija lenkams jo
kios pagalbos nedavė.

Lenkijos prezidentas pa
reiškė: “Užims daugiau 
kaip 150 metų atstatyti: 
sunaikintą Lenkiją”.
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Nauja Šventosios gatvė su eile žvejams pastatytų mūrinių namų
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Lenkijos Sostinė Dega
Lenkai Vis Dar Nepasiduoda

Lietuva Demobilizavo 
Atsargos Kariuomenę

Artimiausios Prof. K. 
Pakšto Prakalbos

K. 
ak-

Sovietų Rusijos Kariuomenė 
Estonijos Parubežyje

• vEstonijos Užsienių Ministras Staiga Grįžo Iš Maskvos

Baisus Žemės Drebėjimas 
Turkijoje

Talinas, Estonija, rūgs.
25 — Sovietų kariuomenė 
netikėtai sukoncentruota 

; prie Estonijos rubežiaus 
tuoj po išvykimo jos už- 

reikalų ministro 
iš Maskvos 

Vyriausybė ap- orlaiviu. Spėjama, kad so-

Smyrna, Turkija, rūgs.
25, — Baisus žemės drėbė- sienių 
jimas įvyko Smyrnos apy-. Kari Selters 
linkėję.

i skaičiuoja, kad apie 200 vietų kariuomenė buvo at- 
žmonių neteko gyvybės ir gabenta iš Leningrado mi- 
daugvbė namų sunaikinta, litarės stovyklos.

-------------- Estonijos užsienių reika-

Rugsėjo 24 d. Prof. 
Pakštas kalbėjo apie 
tualiuosius lietuvių tautos 
reikalus LDS Seime Cam- 
bridge ir lietuvių katalikų 
parapijai Lawrence.

Spalių 1 d. 2 vai. jis kal
bės Bostone lietuvių pro
fesionalų draugijai.

Spalių 1 d. 7 vai. kalbės 
Brocktone, Šv. Roko par. 
svetainėje.

Spalių 2 d. 7 vai. Nor- 
woode, Šv. Jurgio par. sve
tainėje.

Spalių 3 d. 7 vai. Brock
tone, Šv. Roko par. svetai
nėje.

Spalių 8 d. 2 vai. South 
Bostone (Vilniaus klausi
mu), Municipal Bldg. sve
tainėje.

Spalių 8 d. 7 vai. Cam- 
bridge (Vilniaus klausi
mu), Nekalto Prasidėjimo 
par. svetainėje.

Spalių 9 d. 7 vai. Brook- 
lyne (Vilniaus klausimu).

Spalių 11 d. Shenandoah, 
Pa.

Spalių 15 — 20 d. Pitts- 
burghe, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikago
je ir apylinkėse.

Rašyti jam prašoma į 
“Darbininko”, “Amerikos” 
ir “Draugo” redakcijas.

Budapeštas, Vengrija,— 
Rūgs. 25 — Praneša, kad 

. pats Varšuvos miesto 
i (Lenkijos sostinės) cent- 
i ras liepsnose. Vokiečiai 
smarkiai bombarduoja 

I Varšuvą. Lenkai vis dar 
i tebeesilaiko. Daug užmuš- 
j ta ir sužeista ne tik karei
vių, bet ir civilių gyvento
jų. Varšuvoje jau jaučia
mas maisto trūkumas. 
Taip pat gali pritrūkti len
kams ir amunicijos. Len
kai puola vokiečius, besi- 
briaujančius į Varšuvą, 
durtuvais; padega jų tan
kus. Kaikuriose vietose 
lenkai atmušė vokiečius.

Varšuvos radio praneša, 
kad miesto centras dega ir 
nėra vilties gaisrą užge-įVaršuvoje paralyžuoja vi- 
sinti. Taigi nėra klausimo,’ 

[kad Varšuva bus visiškai
Italija iki šiol laikosi nuo-1 sunaikinta bombomis, ka
kaliai. Visi pripažįsta, kad nuolėmis ir ugnimi.

Varšuvos lenkai nusitei-j 
kę nepasiduoti iki pasku
tinio kraujo lašo, paskuti-!

Mussolini Siūlo Taiką
Paryžius, rūgs. 25, — I- 

talijos vadas Mussolini at
sikreipė į prancūzus ir an
glus, kad jie mėgintų su
daryti taiką su Hitleriu ir 
Stalinu. Tačiau Prancūzi
jos vyriausybė pranešė 
jam, kad dabar Prancūzi
jos ir Anglijos nusistaty
mas yra aiškus; jie kovos 
iki Htileris bus nugalėtas.

nio gyvo lenko. Keletas 
lenkų pulkų laukia, kad 
vokiečiai įeitų į miestą, tai 
tada jie pradėtų kovą dur
tuvais.

Lenkai turi suorganiza
vę taip vadinamus gorilos 
pulkus ir juos pavadino — 
“Pilsudskio gorilos pul
kai”, kurie veikia užpaka
lyj vokiečių kareivių ei
lių. Trys atskiros lenkų 
karo jėgos tebesusisiekia 
su savo karo štabu ir klau
so jo įsakymų.

Sovietų Rusijos raudo
noji armija veržiasi gilyn 
į Lenkiją. Ji nori pagelbėti 
vokiečiams sutriuškinti 
lenkų karo jėgas. Pasiro
do, kad lenkų karo jėgos

są vokiečių ir rusų veiki
mą Lenkijoje. Jeigu pran
cūzai ir anglai pradės rim
tai karą su Vokietija va
kariniame fronte, tai len
kai rusams ne taip leng
vai pasiduos.

i

grįžus staiga 
jos užsienių 

kilo nerimas.
sušaukė par-

20,000 Lenkijos Kareivių £ &
Vengrijoje kė ministrų kabinetui
----------- naujus Rusijos pasiūly- 

Budapeštas, Vengrija.— mus sudaryti prekybos su- 
Rugs. 25, 
riausybė praneša, kad iš
Lenkijos subėgo apie 20, vietų Rusija ruošiasi pulti 
000 kareivių. Jie visi buvo Estoniją. Taigi rytinėje 
nuginkluoti ir pasiųsti į Europoje susidarė rimtas 
koncentracijos stotis. pavojus.

I

I

Vengrijos vy- tartį.
Kai kas spėlioja, kad so-

Desperatiški Mūšiai Gardine

Kaunas, Lietuva, rūgs. 
25 — Lietuvos kariuome
nės štabas įsakęs atleisti 
iš kariuomenės atsargi
nius, kurie buvo pašaukti 
susidarius Europos kri
zei. Latvija taip pat atlei
do savo kariuomenės at
sarginius.

Estonijoj, 
iš Maskvos 
ministrui, 
Prezidentas
liamentą. Užsienių reika
lų komitetas posėdžiauja 
slapta. Estonija, jeigu bū
tų užpulta, pasiruošus v<uuurc n 
gintis ir kovoti už laisvę, per dvi dienas

Krizė Estonijoj 
rimtą pavojų Lietuvai 
Latvijai. Tsūgi būkime pa- rie labai žiauriai elgiasi su 
siruošę sutikti netikėtu
mus.

Londonas, rūgs. 25 —j buvo ir princas Lubomirs- 
Maskvos radio praneša, 
kad Gardine ir apylinkėje 

; ėjo smar- 
sudaro kūs mūšiai lenkų su ru- 

ir sais raudonarmiečiais, ku-

Popiežiaus įtaka į žmones; 
sulaiko Mussolini nuo ka-l 
ro.

1000 Žuvo Varšuvoje Į 
Vieną Dieną

visais to krašto gyvento
jais. Gardino gynėjai susi
metė į Katedrą ir atkak
liai ją gynė nuo užpuolikų 
raudonarmiečių, 

j raudonarmiečiai 
j prisiartino prie Katedros 
ir metė į ją rankines gra- 

, natas per langus. Suardė

Sovietų 
tankais

Suomija Pareiškė Vokietijai 
Protestą

Helsinki, Suomija, rūgs. 
25, — Suomijos vyriausy
bė pareiškė griežtą protes
tą Vokietijai, kad nuskan
dino jos du prekybinius 
laivus. Berlynas patvirti
na, kad Vokietijos povan
deniniai laivai nuskandino 
Suomijos laivus. Laivai 
vežė prekes į Angliją.

SOVIETŲ TERORAS VIL
NIAUS KRAŠTE

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per
DARBININKO

Laivakorčių

' TEL.IOBŪITOn 2680.

Pranešama, kad Vilniu
je, Vilniaus krašte ir toje 
Lenkijos dalyje, kurią už
ėmė sovietų raudonarmie
čiai įsteigta sovietų kuo
pelės. Sovietų viršininkai- 
komisarai tuojau įsakė a- 
reštuoti visus, kurie nepa
lankiai atsineša į atėjūnus 
rusus bolševikus. Sovietų 
agentai užpuldinėja gy
ventojus, atiminėja jų 
turtą, areštuoja ir šaudo 
“nepaklusniuosius” 
ventojus.

Iš Londono buvo 
skelbta per radio, kad 
vietų Rusija sutinkanti 
prijungti Vilnių ir Vil
niaus kraštą prie Lietuvos, 
bet. paskelbimu ir užsi- 

į baigė. Daugiau jokių žinių 
Či7 proga SOTiėtų' Rusi los: nekauname-apie Lietuvos

Sovietų Kariuomenė Prie 
Lietuvos- Lenkijos Admi

nistracijos Linijos

*

gy-

Kaunas, rugsėjo 25 d. — 
Sovietų Rusijos Kariuo
menė prisiartino prie Lie
tuvos - Lenkijos adminis
tracijos linijos, 
mas su Lietuvos
mene visur buvo korektiš
kas ir draugiškas. Ta pa

Susitiki-1 
kariuo-

karo atstovai pareiškė, 
kad gerbs Lietuvos neu
tralumą.

Darbininkų Streikas 
Užsibaigė

Bar re, Mass. rūgs. 25, — 
Po 57 dienų streiko darbi
ninkai sudarė sutartį su 
kompanija. Kompanija pa
sižadėjo visus streikierius 
priimti į darbą.

ki. Princas Lubomirski bu
vo savininkas paveldėto 
Przeworsk dvaro.

Gardiną ir apylinkę gy
nė ne tik kareiviai, bet mo
terys ir vaikai. Rusai vi
sur sutinka didelį pasiprie
šinimą. Todėl rusai bolše
vikai naudoja tą pačią 
taktiką, kaip ir Rusijoj, 
šaudo visus, kurie tik pa
sipriešina arba kurie Įta
riami neištikimi komunis
tiniam režimui.Londonas, rūgs. 25, — 

Daugiau kaip tūkstantis 
gyventojų buvo išžudyta Katedrą. Daug karininkų 
Varšuvoje į vieną dieną. įr kareivių žuvo abiejose 
Vokiečiai nenustoja mies-' pusėse. Rusai kareiviai 
to bombardavę, bet mato- paėmę į nelaisvę Gardino 

|mai, kadangi jie tą miestą1---- -  »—i - —
valdys, jie nenori jo visai 
suuaikinti, bet priversti 
lenkus pasiduoti.

II

840,000 Nacių Į Vakartį 
Frontą

'Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
nors ir turi sutartį su Lie
tuva.

Tas parodo, kad didžio
sios valstybės sutarčių ne
silaiko, nežiūrint kaip jos 
nesivadintų — fašistinė
mis ar komunistinėmis.

Vilniuje, Gardine ir ki
tuose miestuose, kuriuos 
turi užgrobę sovietai, įkū- 

i rė komunistinius laikraš
čius per kuriuos skleidžia 
komunistinę propagandą 
pavergtuose kraštuose.

Molotovas Priėmė Lietuvos 
Ministrą

Maskva, rugsėjo 25 d. — 
Sovietų Rusijos Užsienių 
Reikalų Komisaras Molo
tovas priėmė Lietuvos Mi
nistrą dr. Ladą Natkevi
čių.

gynėjus kerštaudami su
šaudė, tik palikę gyvus pa
prastus kareivius, taip 
praneša Maskvos radio.

! Princo Lubomirskio dvare 
įvyko smarkūs mūšiai.

, Daug rusų karininkų ir 
kareivių užmušta. Bet ru
sai raudonarmiečiai nuga-

: Įėję Gardino ir apylinkes 
; gynėjus; areštavo daug
i karininkų, dvarininkų iri 
[šiaip įžymių žmonių ir 
juos sušaudė, tarp kurių

Į

20,000 Kareivių Užmušta 
Japonų-Kinų Mūšiuose

Prancūzai Bombarduoja 
Vokiečių Tvirtoves

su Rusija derybas dėl Vil
niaus. Dabar sovietai jau 
skelbia, kad Lietuvos val
džia nereikalaus Vilniaus, 
nes ji nenorinti būti įvelta 
į konfliktą su kitomis val
stybėmis. Suprantama, 
kad tos žinios yra grynas 
melas. Lietuva niekad ne
išsižadėjo Vilniaus ir neiš
sižadės. Bet jau dabar ga
lima suprasti, kad sovietų 
Rusijos komisarai nė ne
svarsto grąžinti Lietuvai

Paryžius, Prancūzija, — 
Rūgs. 26 — Rheino upės 
pakraščiuose nuo Lauter- 

Shanghai, rūgs. 25—Ja-ibourgo iki Basle eina 
ponai ir kinai praneša, kad Į smarkūs mūšiai. Visas 
mūšiuose Changsha mies-1 frontas liepsnose. Maginot 
te, Pietų Centralinėje Ki-Į linijos ir Westwall di- 
nijoje užmušta 20,000 ka-*džiosios kanuolės per 24 
reivių, būtent, japonų iri valandas be sustojimo 
kinų užmušta po 10,000. bombarduoja. Vokiečių 
kareivių. Japonai pradėjo: stipriausios jėgos koncen- 
smarkius mūšius tuoj po trnoiasi Šveicariios naru- 
pasirašymo paliaubų su
tarties su Maskva rugsėjo 
15 d. Japonai užėmė mies
tą Changsha, bet tai ma
žas laimėjimas, nes kinai 
jau pereitą spalių mėnesį 
sudegino to miesto didelę 
dalį.

truojasi Šveicarijos paru- 
bežyj. Vokietijos armijos 
lakūnai keletą kartų skrai- 

' dė Šveicarijos padangėje.
Šveicarai priešorlaivinė- 
mis kanuolėmis 
davo vokiečių 
čius”.

Saaro krašte

varosi pirmyn. Vokiečių 
artilerija smarkiai puola 
priešą Zweibru e c k e n c 
pietrytiniame fronte.

Vokiečiai sako, kad jie 
nušovę aštuonius prancū
zų karo orlaivius. Prancū
zai tai užginčija, ir sakoj 
kad tik du orlaiviai žuvo, 
tačiau prancūzai nušovė 
du vokiečių orlaiviu.

i Šveicarijos vyriausybė 
pareiškė, kad ji laikosi 
griežto neutralumo, ir jei
gu kuri nors iš kariaujan
čių valstybių sulaužys jos

bombar- neutralumą, tai jos ka- 
“paukš- riuomenė stos į užpuolu- 

Isios valstybės priešo pusę 
prancūzai gintis nuo užpuoliko.

Berlynas, rūgs. 25, — 
Apie 70 Vokietijos armi
jos divizijų, (840,000 ka
reivių) iš Lenkijos pasiųs
ta į vakarų frontą prieš 
prancūzus ir anglus. Vo
kiečiai pareiškė, kad ka
ras su Lenkija užbaigtas. 
Kiek dar Lenkijos karei
vių yra pasilikę Rusijos 
bolševikai juos paima ne
laisvėn. Vokietija ir Rusi
ja pasidalino Lenkiją. Ru
sija užėmė didesnę Lenki
jos dalį. Bolševikai užėmė 
Lenkijos valstybę iki pats 
Varšuvos miesto. Visur 
pradėta užvesti bolševikiš
ką tvarką. Vilniuje bolše
vikai jau išleidžia savo lai
kraštį Pravdą.

Tekstilių Darbininkai Reika
lauja Didesnio Atlyginimo
Washington, rūgs. 25, — 

Amerikos Darbo Federaci
ja praneša, kad tekstilių 
darbininkų unijos visur 
reikalauja 20 procento pa
didinimo algų, nes pragy
venimas žymiai pabrango. 
Naujoje Anglijoje teksti
lių darbininkų unijų pasi
tarimas bus laikomas spa
lių 1 dieną, Lawrence, 
Mass. Unijų vadai sako, 
kad darbininkai negali 
pragyventi iš savo menko 
uždarbio.



He Meets the Bosses

DARBIAntradienis. Rugsėjo 26. 1939

prisiuntė ir

tilps

mal 
sesi

Sekmadienį, rugsėjo 24'Intertype Fondui: LDS 7 
d.. 11 vai. ryte. Cambrid- kp. (IVorcester, Mass.) su 
ge Lietuvių par. bažnyčio- sveikinimu 
je iškilmingomis šv. mi- $20.00 Intertype Fondui, 
šiomis prasidėjo LDS

—

Kongrese Eina Smarki Kova 
Dėl Neutralumo Įstatymo

2

Pirmoji Seimo sesija už- 
(Lietuvių Darbininkų Są- sibaigė išrinkimu prezi- 
jungos) seimas. Šv. mi- diumo ir komisijų. Prezi- 
šias atnašavo kun. Jonas diuman išrinkta šie atsto- 
Švagždvs, LDS Centro vai: vedėjas p. D. Averka 
Pirmininkas. Asistavo: de- 
akonu — kun. dr. J. Vaš
kas. MIC.. subdeakonu — 
kun. Kamandulis. MIC.. 
ceremonijų vedėju — kun. 
A. Baltrušiūnas. Pamokslą 
pasakė kun. dr. J. Vaškas. 
Tuoj po pamokslo įvyko 
palaiminimas Švč. Sakra
mentu.

LDS Seimo pirmoji sesi
ja prasidėjo 1:30 vai. po 
pietų. Sesiją pradėjo svei
kinimo kalba kun. Pr. Juš
kaitis. Cambridge lietuvių 
par. klebonas ir LDS Cen
tro Kontrolės Komisijos 
pirmininkas. Kun. P. Juš
kaitis kviečia Prof. Dr. 
Pakštą pasakyti kalbą.

Prof. Dr. K. Pakštas 
goję savo kalboje nušvie
čia Lietuvos ir bendrai vi
sos Europos padėtį. Sei
mą sveikina Lietuvos ka
talikiškų organizacijų var
du. Pažymėtina, kad prof. 
Pakštas turi įgaliojimą 
nuo 22 Lietuvos katalikų 
organizacijų, priklausan
čių prie Lietuvos Katalikų 
Veikimo Centro, turinčių 
230.000 narių. Taipgi turi 
Įgaliojimus ir kaikurių ki
tų organizacijų. Seimas 
prof. dr. K. Pakštui nuo
širdžiai dėkojo už turinin
gą kalbą ir sveikinimus.

Turiningas kalbas taipgi 
pasakė kun. dr. J. Vaškas. 
MIC.. kun. J. Švagždys ir 
kun. P. Juškaitis. Pasta
rasis kviečia seimą persi-, 
kelti Į kitą mokyklos kam
barį tęsti seimą, nes sve
tainėje Seimo Rengimo sijos 
Komisija turėjo paruošti Lembergo - Lvovo miestą 
stalus vakarienei.

Seimo pirmoje sesijoje 
dalyvavo apie 200 atstovų 
ir svečių.

Persikėlus į kitą kamba
rį. vadovaujant LDS Cen
tro Pirmininkui 
švagždžiui išrinkta 
vus ir svečius suregistruo
ti mandatų komisija, ku
rion Įėjo pp. J. Smūgis. K. 
Grigas ir J. Versiackas.

Seimą sveikina žodžiu 
kun. K. Urbonavičius, kun. 
P. Virmauskis, kun. P. Ju
ras. kun. J. Vaškas, p. A. 
Zavedskas, p. B. Jakutis, 
kun. P. Juškaitis ir kiti. 
Perskaityta sveikinimai 
telegramomis ir laiškais, nuoja dar padidinti 
LDS 1 kp. sveikina ir prie užgrobimus, būtent, užim- 
sveikinimo pridėjo S5.00 ti Pabaltijos ir Balkanų

K.

ii-

•'* Arthur Duffy, one of the star greyhounds at Wonderland, Revere. seenu 
happy to shake the handof Manager Sheldon H. Fairbanks < kneeling) and 
accept the caress of President Howard C. Davis of the Old Harbor Kennel 
Club, ncted sportsman aęd a lifetime lover of the greybound breed.

Vyriausias Redaktorius

iš Brooklyn, N. Y.; pagel- 
bininkas p. J. Versiackas 
iš Norwood, Mass.; rašti
ninkais pp. J. Pilkonis iš 
Cambridge, ir T. Mitche- 
lienė iš Nashua. N. H.

Rezoliucijų ir sveikini
mų komisija: kun. P. Juš
kaitis, kun. P. Juras, kun. 
J. Švagždys, pp. A. F. 
Kneižys ir J. Smilgis.

Išrinkus prezidiumą, pir
moji sesija uždaryta 
da. Nutarta rytojaus 
ją pradėti 9 vai. ryte.

Kitame numeryj
antros dienos seimo, sei 
minės vakarienės aprašy 
mai.

Pažymėtina, kad seimas 
buvo turiningas nutari
mais. Seimas priėmė nau- ir Literatinės Komisijos 
ją konstituciją.

Seimas vienbalsiai išrin-i Urbonavičius, 
ko tą pačią LDS Centro) Propagandos Komisija- 
Valdybą, būtent.

Pirmininkas — kun.
Švagždys; vice - pirm. — 
kun. P. Juras; sekreto
rius — A. F. Kneižys; fi
nansų sekretorius — A. 
Peldžius; iždininkas — O. 
Siaurienė; kontrolės komi
sija — kun. P. Juškaitis, 
D. J. Averka ir L. Kumpa.

Pirmininkas — kun. K.

Kalifornijos Audroje 
Žuvo 43 -
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Rusija Sutraukė Kariuomenę 
Prie Rumunijos - - - - - - - - - - - - ♦ VVashington, D. C., rūgs. 

26 — Prez. Roosevelto 
kalbą ir reikalavimą at
šaukti embargo (draudi
mo) įstatymą Jung. Vals
tybių Kongrese sukėlė 
daug ginčų. Didelė dalis 
Jung. Valstybių piliečių 
reikalauja, kad Kongresas 
atmestų prezidento reika
lavimą ir griežtai užlaiky
tų neutralumo įstatymą. 
Prez. Rooseveltas reika
lauja Kongreso nuimti 
draudimą parduoti gink
lus ir kitus karo reikmenis 
kariaujančioms valsty
bėms ir grįžti prie tarp
tautinių įstatymų. Jeigu 
Kongresas priimtų prezi
dento reikalavimą, tai ta
da negali būti jokios kal
bos, kad Jung. Valstybės 
nebūtų įtrauktos į Euro
pos karą. ____

Kun. Charles Coughlin 
per radio nuoširdžiai ragi
na visus piliečius siųsti 
savo Kongresmanams lai
škus ir telegramas reika
laujant, kad jie paliktų 
neutralumo įstatymą taip, 
kaip dabar yra. Nuėmus 
embargo, kiltų nesusipra
timai ir Jung. Valstybės 
gali būti lengvai įveltos į 
karą.

(

Los Angeles, California, 
rūgs. 25 — Pietinės Kali- 

-j siautė 
Glavickas ir Dr. M. Aukš- v®j° lietaus smarki au- 

’tikalnis dra, kuri padarė milijono
Jubiliejinio Seimo Jien-' dolerill nuostolių. Ketu- 

gimo ir Jubiliejinių Leidi- riosdešimts trys žmonės 
nių Komisija — kun. j.:užmušta arba žuvo. 
Petrauskas, kun. J. Vaitie
kūnas, A. F. Kneižys, A.
Peldžius, D. J. Averka.

kun. S. P. Kneižis, pirmi-
J.įninkąs, A. F. Kneižys, J. fornijos pakraštyj

AM. LIETUVIŲ BEN
DROVĖS VALDYBA 
ATSISTATYDINO

Lietuvos Šachmatininkai 
Argentinoje Laimėjo Antrą 

Vietą

{VAIRIOS žinios
Bolševikai Įsteigia Savo 

Valdžią Lenkijoje

Maskva, rūgs. 25 — Ru- 
bolševikai užėmė

tuojau įvedė savo tvarką. 
Žmonės, kurie buvo prie-j 
šingi bolševikų rėžimui a-! 
reštuojami: žemės atima
mos nuo žmonių: mokyk- 

_ __  los ir fabrikai vedami pa-
kun. J. gal Rusijos komunistų 

atsto- tvarką. Viskas nuo žmonių 
atimama, jie turės ver
gauti valstybei. Lenkijos 
žydams bolševikai parodo 
didžiausį pataikavimą; žy
dai pastatomi vyriausiose 

į valdžių vietose ir įvairiose 
I komisijose. Rusijos armi
jai pranešta, kad karo sto
vis pasilieka. Jie turi būti

i prisirengę. Kaikurie sako, 
kad Rusijos bolševikai pia- 

savo

Kaunas — Dėl kaikurių 
aplinkybių dabartinė A- 
merikos Lietuvių Akc. B. 

] valstybes. Bolševikai di- valdyba nutarė atsistaty- 
džiuojasi, kad jie Lenkijos dinti ir rugsėjo mėn. 6 d. 
kareivius lengvai nugalė- įvyko visuotinas nepapras- 
jo.

---------------------------------------------------- '

Kaunas — Švietimo mi
nisterija nuo šių mokslo 
metų atidarys dar 130 
naujų pradžios mokyklų 
komplektų, o neužilgo 
skaičius pasieks iki 150 
komplektų. Pertvarkius 
pradžios mokyklų progra
mą, 
penktųjų ir šeštųjų sky
rių miestuose ir mieste
liuose, taip pat bažnytkai
miuose.

tas akcininkų susirinki
mas naujai valdybai rink- 
tl.

v •

Sovietų Rusija Įsistiprina 
Baltijoj Ir Balkanuose

RAŠTAS l

NAUJAS TESTAMENTAS 

ir EVANGELIJOS

Maskva, Rusija, rūgs. 25 
— Sovietų Rusija aiškiai 

pradėta steigti daug įsistiprina kaipo Europos 
jėga ir dominuojantis fak
torius Balkanuose ir Bal- i
tijos juroje.

Sovietų ir Vokiečių vir
šininkai pareiškė, kad pa
sidalinimas Lenkijos yra 
tik militaris pasidalini
mas. Tas pasidalinimas 
nereiškia, kad tai būtų pa- 

„ o • 2d, — stovūs rubežiai sovietų
Prancūzijos generolai pra- ) Rusijos ir Vokietijos. Bet 
neša, kad jų kariuomenė 
atmušė vokiečius Saaro 
slėnyje. Vokiečiai sutrau
kė didžiausią savo armiją 
mėgina išvaryti prancū
zus iš užimtų vietų. Smar
kių mūšių tarp prancūzų 
ir vokiečių dar iki šiol neį
vyko. matomai abi laukia 
ko tai. ir tik mėgina savo 
jėgas.I

Prancūzai Atmuša Vokiečių 
Armiją

Paryžius, rūgs. 25,

Šv. Tėvas Norįs Sudalyti 
Stipry Frontą Prieš 

Ateizmą

Vatikano Miestas, rūgs.
Šv. Tėvas, Popiežius

Maskva, Rusija, rūgs. 25, 
— Sovietų Rusijos karo 
vadovybė pasiuntė 40 di
vizijų į Rumunijos ir Es- 
tonijos parubežius. Spėja
ma, kad Rusija yra pasi
ruošus atsiimti Besarabi-25 _.._____ _ ______ ...

Pijus XII ruošiąs atsišau- *r užgrobti Estoniją. 
kimą į Europos valstybes, Estonijos ir Rumunijos 
kad jos sudarytų bendrą parubežiuose eina smar- 
frontą prieš ateizmą,kuris:^us karinis pasiruošimas, 
gali prasiplėšti Rusijai įsi- j 
veržus į Lenkiją.

■ .............. . — ■— -
I

New York — 1939 World ; 
kalendorius paduoda Eu-l 
ropos didžiųjų valstybių Į Ministras Pirmininkas Ge- 
gyventojų skaičių. Vokie-1 nerolas Černius pareiškė, f1" ----- A. A ±_ :

dėtų kraštą, turi 78,700, i 
000 gyventojų; Italija 
42,527,561; Rusija — '

Ministro Pirmininko Gene
rolo Černiaus Pareiškimas

Kaunas, rugsėjo 25 d. —

tija-, įimant Austriją^ir^Su- j sustiprinimas apsau
gos priemonių nėra rengi- 

Nors ir— 168 mas^s agresijai. 
OOoįooTfoficTaUu valdžios turime neišspręstų proble- 
apskaitliavimu 1934 m.); “V’ .*** rūpinsimės jas tik

taikingu būdu spręsti.

Ką tik gavome iš Lietuvos šiais metais ats- | 

pausdintą “Naujasis Mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus Testamentas" ir Evangelijos. Vertė Juozapas 

Skvireckas. Kauno Arkivyskupas Metropolitas. 

Knyga 416 pusi. Kaina tik $1.00.

suprantama, kad sovietai 
kartą įsistiprinę ne taip 
jau lengvai duosis iškrap
štyti iš užgrobtų kraštų.

Sovietų Rusijos rubežiai 
dabar susisiekia su Rytine 
Prūsija ir Lietuva į šiaurę. 
Pietuose sovietų rubežiai 
sueina su Rumunija ir 
Vengrija. Vokietija gavo 
turtingiausius Lenki jos 
industrijos ir kasyklų cen
trus. Galicijos aliejaus 

, laukai tenka sovietų Rusi- 
____  jai. Rusija visa tai gavo 
Čekoslovakija J nuo Hitlerio, kaipo atlygi-

i

-DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Bueenos Aires, rugsėjo 
12 d. (oro paštu) Lietu
vos šachmatininkai — Mi
kėnas, Vaitonis, Luckis ir 
Tautvaišas preliminari
niame lošime savo grupė
je laimėjo antrą vietą ir į- 
ėjo stipriųjų ekipų blokan 
lošti už Hamilton - Russell 
taurę (Silpnesnieji lošia 
už “Copa Argentina”). Be 
to, moterų turnyre lošia 
kaunietė ponia Radaus
kienė. Atsarginis vyrų eki- 
po žaidikas yra Ks. Andra- 
šiūnas, bet dar jam nepri
siėjo lošti, nes Lietuvos 
vyrai nerodo jokio nuovar
gio-

Čempionatas pasibaigs 
rugsėjo 20 dieną. Mikėnas 
savaitę po to loš Argenti
nos mieste Rosario su kitų 
šalių čempionais, nes jis 
iki šiol nepralošė, net A- 
lechninui. Arge n t i n o s 
šachmatininkų Federaci
ja apmokėjo visų ekipų ke
lionę j abi pusi ir pragyve
nimą. kol vyksta olimpija- 
da.

Lenkija — 32,347,300, įi
mant Vilniaus ir Tescheno 
kraštus; Didžioji Britanija 
— 494,870,104 visoje Britų į 
imperijoje, ir Britų saloj,! 
1931 m. žiniomis, 46,189,' 
176; Prancūzija —111,014, ‘ 
594 visoje imperijoje; tik
roje Prancūzijoje 42,014, 
594.

Kadangi šiais laikais 
greičiausias susisiekimas 
yra orlaiviais, tai gal būtų 
įdomu žinoti kaip toli yra 
didžių jų valstybių sostinės 
ir kaip greit jas gali pa
siekti orlaiviais. Skridimo 
laikas paduodamas re
miantis maždaug 200 my
lių greitumo į valandą. Iš 
Prancūzijos į Berlyną, 400 

bėšejie‘būs7ą‘br Kaustei 
musų pajūryje. Tai dau
giausia tokie parlamenta
rai, kurie įdomaujasi Bal
tijos valstybėmis ir žinomi 
savo draugiškumu Lietu
vai. —

I Kaunas — Dar šiais me
tais žadama perplanuoti 

; visus nudegusius mieste- 
Taigi iš to matome kaip ^us» kurių šią vasarą Lie-

Vokietijos Generolas 
Nužudytas

Londonas, rūgs. 26 — 
! Varšuvos radio praneša, 
kad Vokietijos generolą 

iWerner von Fritsch nužu
dę patys naciai — Gesta
po agentai. Daug genero
lo draugų areštuota Var
šuvos fronte.—

Kaunas — Anglijos par
lamento narių grupė, jų 
tarpe Mander, Vedgewood 
Brenn, Cook ir kiti žada 
rugsėjo mėn. pradžioje ap
silankyti Baltijos valsty-

X •

I

į Paryžių, 220 —1:06. Iš 
Anglijos į Berlyną, 550 — 
2:45. iš Vokietijos Į Londo
ną, 275 — 1:23. Iš Prancū
zijos į Romą, 360 — 1:48. 
Iš Korsikos (Prancūzijos) 
į Romą, 180 — :54. Iš Itali
jos į Paryžių, 340 
Iš Vokietijos į Varšuvą, 
175 — :53. Iš Lenkijos į 
Berlyną, 90 — :27.

greit gali pasiekti valsty- tuvoje išdegė apie 8. Tie 
bių sostines karo oriai- miesteliai turės atsistaty- 
viais bombarduoti. Jau bu- ti pagal sudarytą planą ir 
vo žinių, kad Vokiečiai numatytą tvarką, kad ir 
bombardavo Lenkijos sos-‘ išvaizda būtų pavyzdinga 
tinę Varšuvą ir Prancūzi-j įr nebesudarytų gaisrams

1:42.

jos sostinę Paryžių, o len-' 
kai bombardavo Berlyną.

Maskva, Rusija — Rusi
jos “seimas”, išklausęs 
Molotovo kalbos, vienbal
siai užgyrė Rusijos - Vo
kietijos nepuolimo sutartį, 
kuri buvo pasirašyta rug
pjūčio 23 d., š. m.

pavojaus.

Šventoji— “Žuvies” ben
drovė, kuri Klaipėdoje tu
rėjo didelį žuvų apdirbimo 
fabriką, jau prieš kiek lai
ko ten likviduota. Dabar 
nutarta tokį fabriką sta
tyti Šventojoje.

Lietuva Uždarė Administra
cijos Liniją Su Lenkija

Kaunas, rugsėjo 21 d. — 
Lietuva saugumo sumeti
mais pašaukė kitą atsargi
nių dalį. Be to, uždarė ad
ministracinę liniją su Len
kija.

Jūs Galite Sutaupyti PinigiĮ, įsigydami 
Automatišką Aliejini Burnerį 

$175.00 Pilnai Įrengtas 
su Minneapolis - Honeywell kontroliais 

ir 275 gal. tanka
Maži Mėnesiniai Išsimokėjimai. pradedant Spalių 1 d.

Vokiečiai Atėmė Žydę 
Radio Aparatus

Rūgs. 25 — Vokietijos už neprisidėjimą prie
slaptoji policija įsakė vi-' Anglijos - Prancūzijos blo- 
siems žydams sunešti į 
sinagogą radio priimtuvus 
ir jai atiduoti. Atimtuo
sius radio priimtuvus su
krovė į sunkvežimius ir 
nežine kur nusivežė. Be to, 
visiems žydams išdavė 
karčiukes išpildyti. Spėja, i pasienio. Mūsų ūkininkai 
kad žydai bus išsiunčiami!arčiau Klaipėdos krašto 

; i prie priverstinų darbų. I griebėsi visų atsargos

Kaunas—Klaipėdos kra
šte vėl atsirado gyvulių 
snukio ir nagų liga. Kai 
kurių ūkininkų gyvuliai 
susirgo visai arti Lietuvos

Lietuva Tvirtai Nusistačiusi 
Laikytis Neutralumo

Kaunas, rugsėjo 21 d. — 
Lietuva tvirtai nusistačiu
si laikytis neutralumo ir, 
reikalui esant, jį ginti vi
somis priemonėmis.

Sovietą Rusija Gerbs 
Lietuvos Neutralumą

Kaunas, rugsėjo 21 d. — 
Sovietų Rusija patikrino 
gerbsianti Lietuvos neu
tralumą.

•V|
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STETSON FUEL
CORPORATION

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

Anglių ar Burnelių užsakymus galite duoti —

DARBININKAS
366 W. Broad way, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680
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vieni negali daug išplatin-l 
ti. Šis darbas reikalauja' 
daug aktyvumo energijos 
ir lėšų ir dėlto laikraščių 
administracijoms bei re
dakcijoms reikia visų laik
raščio skaitytojų pagel- 
bos. Kiekvienas laikraščio 
skaitytojas yra spaudos 
rėmėjas, bet to dar maža, 
kiekvienas skaitytojas tu
ri būti ir spaudos platinto
jas. Todėl visi skaitytojai 
atlikime savo pareigą, už
sakykime laikraštį savo 
draugams. Pareiga yra la
bai lengvutė. Jei mes ją 
įvykdysime, daug daug 
pasidarbuosime lietuvių 
kultūriniame darbe. Da
bar jau yra pats laikas a- 
pie tai pagalvoti. Numaty- 
kime iš anksto, kuriems 
draugams galėtume laik
raštį užsakyti, nes artinasi 
spaudos platinimo laiko
tarpis. Nepraleiskime pro
gos padaryti gero savo 
tautiečiui, neužsakę jam 
laikraščio.

I ir kokiu būdu ? O gal žvaig-1 
ždės yra galingesnės, už 
patį Dievą? Jeigu iš tikrų
jų jau taip būtų, tai reiš- 

‘ kia, kad žmonės tą mėnesį, 
dieną ir valandą gimę, pri- 

j klauso ne Dievui, bet 
žvaigždėms. Tai reiškia, 
kad tų visų žmonių gyve
nimas, charakteris ir vei
kimas visiškai priklauso 
ne nuo paties individo 
žmogaus, o tik nuo visuo
tino mechaniško gamtos 
veikimo ir jos jėgos; kad 
tie visi žmonės, visiškai 
nebeturi laisvosios valios 
savo veikime; kad jie yra 
ne kas kita kaip tuščia mi
rusi planeta. Vadinasi, tie 
visi žmonės visiškai nebe
turi nė laisvosios savo va
lios, nė apsisprendimo tei
sės, nė idealo, nė pasiryži
mo, nė, pagaliau, individu- 
alio savo nusistatymo. Jų 
būdas, charakteris, veiki
mas ir ateitis, automatiš
kai yra nustatyta tą mėne
sį, dieną ir valandą, tą mo
mentą, kai jie gimė. Atpir
kimas ir galingos iš jo 
plaukią žmogaus sielai ir 

į kūnui Dievo malonės jiems 
yra tik mitas (pasakos). 
Nemirštamoji Žmogaus suvažiavimo delegatus ir ragin- 
siela ir jos galia, tai kvai- dami suvažiavimą priimti nau- 
las sapnas. Šv. mišių Ne- dingus nutarimus organizacijos 
kruvinoji Auka, tai kūdi-1 »erovei- 
kiškas veiksmas. Toki bū- Kalbas pasakė: Jonas Vaičiu- 
tų tikrumoje (dažnai to- bs’ Adomas Budrevičius, An- 
kių žmonių gyvenime pa- drius Dėdinas, V incas Aguonis 
sitaiko) rezultatai iš tikė- ir kitl 113 
jimo astrologams.

Tačiau tikrenybėje, pa
sauly yra dar ir kitokių 
spėjikų žmogaus ateitis 
ir jo charakterio, kaip kad 
pirmieji. Tuo antruoju 
spėjiku, yra Katalikų Baž
nyčia, kuriai visas neklai
dingąsias tiesas, pats Die
vas yra apreiškęs. Katali
kų Bažnyčios Tiesų kodek
se, vienoje vietoje yra taip 
parašyta: “Katalikų Baž
nyčios mokslo pažiūros 
šiame dalyke (žmogaus a- 
teities, veikimo ir charak
terio), yra aiškiai nustaty 
tos šv. Tomo Akviniečio. Į 
Čia nieko nėra tokio su ti
kėjimu surišto dalyko, ku
ris duotų, bet kokį tvirtes
nį pamatą manyti ar tikė
ti. kad žvaigždės, turi bet 
kokią nors įtekmę ir galią 
į žmonių šioje žemėje gy
venimą, ir tiesioginiai ar 
netiesioginiai galėtų nus
tatinėti poziciją, kurioje 
kiekvienas žmogus, priver
stinai turėtų orientuotis. 
Imant šią nuomonę apie 
dangiškuosius kūnus jau 
kaip patvirtintą tiesą, tai 
vis vien šis klausimas ne
galėtų liktis astrologams 
išspręsti, kurie nors pada
ro iš to dalyko įvairias iš
vadas ir spėjimus, tačiau 
tikrai nė vienam žmogui, 
nebegali nusakyti nė jo a- 
teities, nė jo tolimesnio 
veikimo. Šiame dalyke. 
Katalikų Bažnyčia ir jos 
skelbiamas tikėjimas, turi 
visiškai laisvas rankas”.

Praktikuoti astrologijos 
mokslo pagrindinius dės
nius, o ypatingai tikėti į 
astrologų spėjimus, Popie
žius Sikstus V, savo Bulė
je, 1586 m., griežtai tą da
lyką pasmerkė. Tačiau, 
kaip matyti, patys astrolo
gai tą pasmerkimą nuo ti
kinčiųjų žmonių ant savęs 
užsitrauks. O tai todėl, 
kad tuose savo spėjimuose, 
jie anaiptol nebežino, kaip 
toli galima eiti, ir kur rei
kalinga sustoti. Praktiko
je ir tikrenybėje vienas šv. 
Pranciškus Asyžietis ge-

PROTOKOLAS
LDS Naujos Anglijos Apskričio Suvažiavimo, Įvyku
sio 1939 m., rugpiūčio 27 d., Knight of Columbus 
salėje, Osgood St., Greenfield, Mass.

Suvažiavimą atidarė LDS 113 tė; iš 8-tos kuopos, Cambridge, 
kuopos pirmininkas Adomas Į Mass., — Juozas Smilgis, Anta- 
Budrevičius. Sukalbėjęs maldą nas Zaveckas. 
ir pasveikinęs 
dė Apskričio 
sesijų darbą, 
vai. po pietų 
Anglijos Apskričio vice-pirmi- 
ninkas Antanas Zaveckas svei
kinimo kalba.

Prezidiuman dienotvarkę vyk
dyti suvažiavimas vienbalsiai 
nutarė pavesti LDS N. A. aps
kričio valdybai, būtent: 
ninkui Antanui Zaveckui, iždi
ninkui 
pagelbininku ir Tomui Versiac- 
kui raštininku. Mandatų, Įneši
mų ir Rezoliucijų Komisijon iš
rinkti Steponas Bugnaitis, 
Pranciška Mažuknaitė ir Jonas 
Vaičiulis.

,____, , ...... ........... _■
— n-----'---t H. Plekavičius,

delegatus, pave-įK. Pilkonis ir P. Radaitis; iš 65 
valdybai pradėti 
Posėdį pradėjo 1 
LDS Naujosios

mis į istorijos lapus, ta
čiau jų vardai pasiliks 
Tautos archyvuose ir jų 
dvasia Tautoje 
nai gyva.

Kad lietuvių 
merikoje greit

i laikraštininkai ir jų rėmė
jai imasi įvairių priemo
nių, kurios tik galima pa- 

$4.ec naudoti. Nenuostabu to
dėl, kad spaudos propo- 
gandai kartais vartojamos 
keistos ir net juokingos 
priemonės. Ir gerai daro 
tie visi spaudos propogan- 
distai, kad imasi įvairių 
priemonių, jei jomis tik 
neapgaudinėja 
skriaudžiama
nes jeigu mūsų tautiečiai 
nenori skaityti, reikia juos 
pripratinti, vartojant kar
tais ir keistas propogan- 
dos priemones.

Tačiau, nors vieni laik
raštininkai vartos ir įvai
rias, o kartais gal ir keis
tas priemones, vistiek jie

I

Stalinas su Hitleriu jau pasidalino Lenkiją. Tai 
nėra galutinis pasidalinimas, bet tik laikinė demarka- 
cijos linija, kuri buvo padaryta dar prieš prasidėsiant 
karui. Taigi dabar vokiečiai ir rusai žino, kur žygiuoti 
ir kur sustoti, nes pasidalinimo planas buvo smulkme
niškai išdirbtas. Ta demarkacijos linija eina nuo Gar
dino, pro Bielostoką ir Varšuvą, paskui pakraščiu Vis- 
los iki upei Sanui ir toliau Sanu iki Slovakijos sienai.' 
Rytinė dalis skiriama Rusijai, vakarinė —Vokietijai, j 
Rusams tenka kiek daugiau žemės, bet šalis ten ma
žiau turtinga. Vokietija pasiima patį industrijos cent-i 
rą, su svarbiausiais Lenkijos miestais — Varšuva, Lo- 
dzium, Krokava ir Poznaniu. Į Rusijos sieną įeina visi j 
ukrainiečiai ir baltgudžiai, su geroku skaičiumi lenkų, 
gyvenančių Radomo, Siedleco ir Liublino apylinkėse. 
Husai taip pat užėmė Vilniaus kraštą iki Lietuvos sie
rą. Vilniaus likimas kol kas neaiškus. Tuo klausimu 
tūk tai einą derybos tarp Lietuvos ir sovietų vyriausy-; 
lių. Ar derybos išeis lietuvių naudai, sunku įspėti. 
(Jau buvo iš Londono telegrama, kad Vilnius atiduo- 
camas Lietuvai. Bet reikia palūkėti, kol ta žinia bus 1 
tksliai patikrinta).

Toks nesąlyginis Lenkijos padalinimas būsiąs tik i 
karo metu, kol lenkų pasipriešinimas dar nesulaužtas. j 
Kas bus paskui, tai priklausys nuo to, kas laimės ka-l 
rą. Jei laimės Anglija ir Prancūzija, tai jos sakosi at- 
statysią dar didesnę Lenkiją: jei Hitleris laimėtų, tai 
Lenkija vis dėlto nebūtų visiškai panaikinta. Iš jos pa- j 
darytų silpną valstybėlę, įterptą tarp Vokietijos ir Ru
sijos sienų ir atskirtą nuo Lietuvos Gardino ir Suval
kų koridorium. Dabartinis padalinimas įvyko dėl mili- 
tarinio būtinumo, būtent, kad rusų armija padėtų vo
kiečiams paimti Varšuvą. Mat. Rydzui-Smigliui pasi
traukus, lenkų kariuomene veda gen. Sikorskis, kur 
kas geresnis strategas. Dėka jo vadovybei ir tam fak
tui, kad daug vokiečių kariuomenės nusiųsta į prancū
zų frontą, lenkai tiek atkakliai ginasi, kad buvo reika
linga raudonosios armijos pagalbos.

Rumunijoj, dėl nužudymo premiero Cavalescu. 
norima urmu likviduoti geležinę nacių gvardija. Tai 
kaip tik duos progos Hitleriui ir Stalinui įsikišti į Ru- [ 
muniios reikalus už “persekiojimą” svetimšalių — 
vokiečių ir ukrainiečiu. Kitais žodžiais. Hitleris su Sta
linu užsimos Rumuniją užkariauti. Abudu ten turi 
svarbių reikalų. Stalinas nori atsiimti Besarabiją, gi 
Hitleriui labai reikalingas Rumunijos aliejus.

Kas ši karą galutinai belaimėtu, pasaulis susi
lauks naujo Europos žemėlapio ir daugelio poltinių ir 
socialinių sukrėtimų. K.

ir ne- 
tautiečiai,

Sarkastiškas Astrologų Biznis!
dangaus kūnus ir dangaus 
erdvės įvykius vienodai 
skelbtų, tai tos rū
šies spaudos savininkai jų 
(astrologų), visiškai ne
remtų. Tuomet nekiltų ne
suskaitomos bylos už jų 
raštų kopijavimą. Paga
liau, vėl kyla rimtas klau
psimas, kaip astrologai gali 
žinoti ir pasakyti tikrą tie
są, ir neklaidingai atspėti 
žmonių ateitį. Ar randasi 
nors vienas visame pasau
ly toks galingas ir garsus 
astrologas, kurs čia, žemė
je, būdamas, turėtų aukš
čiausiąją galią teisingai, 
1 be jokios klaidos išaiškinti 
žvaigždes ir kitus dangaus 
erdvės kūnus, jų kelius ir 
veikimą. Tikrenybėje, šis 
astrologų biznis, atrodo 
daugiau negu kvailas ir 
juokingas. Vadinasi, sulig

Šiandien veik po visą 
jderninį pasaulį, visur mes 
galime rasti šimtus, o kai- 
kur net ir tūkstančius, į- 
vairaus dydžio, kainos, 

[spalvos bei turinio, įvairių 
laikraščių, periodinių leidi
nių, o ypatingai taip vadi
namų magazinų (žurna
lų), kurie kartas nuo kar
to savo puslapių skiltyse, 

I talpina taip vadinamus 
horoskopiškus, dangaus j erdvės ir joje esančių kū
nų (žvaigždžių, planetų, 
meteoritų, bolidų ir kitų) 
stebėjimus, tyrinėjimus ir 
aprašymus. Iš tų visų ap
rašymų, astrologai skelbia, 
kad jie, pasiremdami tais 
aprašymais, astronomijos 
mokslo daviniais, labai 
rimtai ir teisingai gali nu
spėti kiekvieno žmogaus 
ateitį. Argi tai ne sarkas- „ „
tiškas šių laikų astrologu astrologų galvojimu ir ju 

' ' ----- -................., kad ne
Dievas, bet žvaigždės, yra

I

pirmi-

Kazimierui Nadzeikai

Atstovams ženklelius prisegė 
Monika Vaičiulienė.

Prezidiumo pirmininkas pa
kvietė senus ir garbingus veikė
jus 113 kuopos pasakyti kalbą, 
kurias jie pasakė sveikindami

P. Kupraitis

Spaudos Platininio Darban

suteikti.

Lietuvių kultūrinis vei- didžiausios lietuvių tauti- 
kimas Amerikoje reiškiasi nių idealų gaivintojos ir 
įvairiomis priemonėm i s, lietuvių kultūros kėlėjos, 
kurių tarpe didelį vaidme Tokių žmonių mūsų tau- 
nį vaidina spauda. Tačiau tiečių tarpe yra daug. Jie 
reikia atvirai pripažinti,' geriau tuos pinigus paau- 
kad spauda (čia reikia kos svetimtaučiams, arba 
daugiausia suprasti lietu-: dažniausia pragers, tačiau 
viški laikraščiai) skursta niekuomet neužsisakys 
ir vargsta ir sunkiai skina lietuvių laikraščių; ir ne
kėlią savo tolimesnei eg- duos jiems paramos, nors 
zistencijai. Gaila žiūrėti, paramą galėtų
kaip kartais sunkiai dirba Gaila, labai gaila, bet rei- 
lietuviai laikraštininkai, kia konstatuoti faktas, 
kad išlaikius savo laikraš- kad daug tokių žmonių y- 
čių egzistenciją, praplėtus ra. Iš kitos pusės yra daug 
skaitytojų tiražą arba 
kartais, kad nors visai ap
saugojus laikraštį nuo 
bankrutavimo. Garbė, iš 
tikrųjų, yra lietuvių laik- darbu, bet ir finansais. Y- 
raštininkams, kurie daž- ra daug žmonių, kurie, ro- 
nai dirba daugiau iš idea- dos, jei išgalėtų, tai paau- 
lo negu dėl atlyginimo, kotų šimtus lietuvių spau- 
Čia reikia taip pat atvirai dos reikalams. Garbė 
pasisakyti, kad daugelis jiems, nes jie yra dideli 
mūsų lietuvių tautiečių lietuvių kultūros ir lietu- 
nevertina ir nemoka, o vių nutautėjimo gaivinto- 
kartais visai nenori įver- jai. Tų žmonių vardai ne
tinti lietuvių spaudos, kaipbus įrašyti aukso raidė-

mūsų tautiečių idealistų, 
kurie daug prisideda prie 
įvairių laikraščių daromų 
parengimų ne tik savo

[daromas biznis! Kai kurie tikėjimu išeina, 
Redruth’o žvaigždžių ste-;-'
bėtojai sako, kad kiekvie- visagalės, ir kad ne Dievas, 

[nam žmogui, kuris yra gi 
męs 25 d. liepos mėn., 6 žemėje yra absoliučiai do- 
valandą vakare, po Redru- minuojančios, tvarko ir 

[ th’o žvaigždės ženklu, jie nustatinėja žmonių gyve- 
gali nuspėti visą tų žmo-'nimą ir jų ateitį. Ar tai 
nių ateitį. Tą dieną ir va-1 maži kiekvienam rimtam 
landą gimę žmonės, esą sveiko proto žmogui juo- 
bus dideli turistai (kėliau- kai.
tojai), mėlina spalva bus* Dar kas yra blogiau, kad 
jų laimės ženklas, o jų lai- šiandien pasauly randasi 
mingasis numeris bus 12!' jr daugelis tokių katalikų, 
Na, o Denver City ir kitų!kurie visu savo kūnu ir 
vietų astrologai tvirtina,' siela ar dar daugiau, negu 
kad tą dieną ir valandą pačiam Dievui, tiki tiems 
(25 d. liepos, 6 valandą va- j magazinų ir periodinių lei- 
karo) gimusių žmonių, [ dinių bendradarbių astro- 
purpurinė spalva jų lai- iOgų spėjimams. Daugelis 
mės ženklas: jie esą gimę:katalikų tuos raštus, kaip 
ne keliauti, bet nuolatiniai; vienas rimtas vokiečių ka- 
ant vietos, savo namuose • talikų rašytojas kartą yra 
gyventi, o jų laimingasis išsireiškęs, “nesveiko pro- 
numeris yra 3! Dabar kyla [ to žmonių” raštus, tarsi, 
rimtas ir svarbus klausi-! šv. Evangeliją, ar šv. Raš- 
mas, kurie iš tų dviejų vie-'tą uoliausiai skaito. Atro- 
tų tiesą sako, o kurie klys- do ir silpną protą turėda- 
ta. Abiejų pusių stebėtojų: mas, vis dėlto žmogus len- 
žvaigždės yra vienodoje gvai galėtų suprasti tai,! 
pozicijoje, nors abu stebė- kad iš 30 tų horoskopiškų 
tojai turi apie jas (žvaigž- astrologų spėjimų tan-

bet žvaigždės, danguje ir

kuopos, Nashua, N. H., — Ka
zimieras Nadzeika, Vincas Mi- 
tchel, Juozas Andruškevičius ir 
Simonas Ulcickas; iš 97-tos 
kuopos — Tomas Versiackas; iš 
113-tos kuopos dalyvavo: Jonas 
Vaičiulis, Adomas Budrevičius, 
Vincas Aguonis, Andrius Dėdi
nas, Antanina Stepukevičienė, 
Elzbieta Aguonienė, Ona Gik- 
nienė, Jadvyga Aguonienė, Mo
nika Vaičiulienė, Ona Dėdinie- 
nė, Liucija Jakimavičiūtė ir Jo
nas Aukštuolis.

Po Mandatų Komisijos prane
šimo buvo skaitomas 48-to su
važiavimo protokolas, kuris į- 
vyko pereitais, 1938 m., spalių 
mėn. 23 d., Haverhill, Mass. 
Protokolas, kuriame telpa ir iž
dininko Kazimiero Nadzeikos 
apyskaita, priimtas.

Toliau skaitomas pranešimas 
(raportas), kurį paruošė LDS 
Naujosios Anglijos Apskričio 
pirmininkas J. Kumpa ir įteikė 
suvažiavimui raštu. Raporte pa
žymima, kad:

1. Apskričio metinis piknikas, 
rengtas Montello, Mass., davė 
apskričiui gryno pelno $63.12. 
Pinigai yra pas iždininką Kazi
mierą Nadzeiką priimti ir įra
šyti į kasos knygas.

2. Apskričio piknikas, rengtas 
“Darbininko” naudai davė pel
no $854.36. Centras dėl to pa
reiškė apskričiui viešą padėką.

Drauge su raportu priimta ir 
LDS N. A. Apskričio pirminin
ko rezignacija.

Toliau skaitomas laiškas, 
gautas nuo kun. Jono Bakano, 
Kunigų Vienybės raštininko, 
kuriame pranešama, kad Kuni
gų Vienybė LDS N. Anglijos 
Apskričiui Dvasios vadu yra 
paskyrusi kun. . Pranciškų Juš- 
kaitį. Laiškas priimtas nuošir
džiai.

Po viso skaitoma paskaita, 
kurią paruošė ir skaitė Stepo
nas Bugnaitis. Paskaitą išklau
sius Steponui Bugnaičiui išreiš
kiama nuoširdi padėka ir nu
tarta ją atspausdinti “Darbi-

3 kuopos nariai. Taip 
pat pasakė sveikinimo kalbas 
senas LDS veikėjas ir buvęs 

■ Centro pirmininkas Juozas 
Smilgis ir Marianapolio Kolegi
jos studentas Antanas Tamulis.

Kiek vėliau, atvykus 2-ros 
kuopos delegatams su savo 
Dvasios vadu kun. Juozapu 
Petrausku, jis įteikė pasveikini
mą nuo Centro pirm. kun. Jo
no Švagždžio ir pats pasakė 
sveikinimo kalbą, kurioje ragi
no visus dalyvius darbuotis or- 

i ganizacijos gerovei.
Mandatų Komisija įteikė 

mandatų sąrašus ir pranešė, 
kad dalyvauja iš 7-nių kuopų 

; 32 delegatai ir vienas mokslei
vis iš Marianapolio Kolegijos. 
Iš 2-ros kuopos, Montello, Mas- 
sachusetts. dalyvavo: kun. Juo
zas Petrauskas, Kazimieras 
Grigas, Ričardas Jarmalavičius 
ir Petras Juronis; iš 4-tos kuo-i------ J~r —r....... ..... .........
pos, Athol, Mass.: Jonas Gai-lninke” drauge su protokolu. IŠ 
liūnas ir Stanislovas Vidugiris; paskaitos priimtos sekančios 

VVorcester, rez°liucijos.iš 7-tos kuopos.
Mass., dalyvavo: Jonas Daučiū- 
nas, Steponas Bugnaitis, Ieva Darbininkams reikalinga studi- 
Mažuknienė ir Pranė Mažuknai- Juoti ir susipažinti su tikybos 
____________________________ klausimais”. Paskaita priimta 

i organui 
Darbininkui” atspausdinti.

2. Išklausius paskaitos, nu
tarta, kad katalikams darbinin
kams reikia labiau studijuoti 
ir susipažinti su tikybos klausi
mais, prisilaikyti tikėjimo tiesų 
ir pagal jas vesti savo gyveni
mą. Tai vykdant išnyks iš mū
sų gyvenimo įvairios ydos, ku
rios trukdo mūsų kultūrinę ir 
ekonominę pažangą.

3. LDS N. Anglijos Apskričio 
suvažiavimas laiko savo parei
ga raginti savo narius visados 
remti lietuvius, ypač katalikus 
profesionalus, biznierius, ama
tininkus ir visokiais reikalais 
prie jų kreiptis.

1. Skaityta paskaita: “Ar

~ ——JT u----- - \----------vau

dės), anaiptol, nevienodą kiaušiai nė vienas nebeį- 
nuomonę. Tačiau tas nuo- vyksta besikreipusių rea- 
monių skirtumas, tikreny- lybėje. Vėliau, daugumas 
bėję nesvarbus dalykas, pas astrologus žmonių, at- 
jeigu tik astrologai būtų virai prisipažįsta, kad vie- 
tikri atspėjikai, ir jų mok- ton astrologų, geriau ir 
slas, tikras, ir teisingas.

Kame gi čia yra tikroji 
to dalyko esmė? Jeigu as
trologai visuose magazi
nuose ir periodiniuose lei
diniuose vienodai apie 
žvaigždes kalbėtų, visus

protingiau jie būtų padarę, 
jeigu jie būtų kreipęsi prie 
psichologų.

Gal kai kam rodosi, kad 
iš tikrųjų žvaigždės domi
nuoja (tvarko ir valdo) 

i žmonių ateitį. Nagi? Kaip,

I

riausiai ir teisingiausiai, ir nutarta pasiųsti 
kaip pačią gamtą, taip ly
giai ir dangiškuosius kū
nus suprato ir žinojo, nes 
žvaigždes tankiai savo se
selėmis vadindavo. Gi as
trologai, tuos svarbius 
dangiškosios erdvės kū
nus, skaito tik kokiais kei
stais žmonijos laimės ar 
nelaimių abjektais.

Pagaliau duokime tiems, 
į žvaigždes žiūrėtojams, ir 
jų spėjikams pakankamai 
žvaigždžių, ir jie patys pa
liks nuo jų mirgėjimo ne- 

i regiais. Ir ta jų komanduo
jamoji ir vedamoji publi
kos dalis pagaliau, pada-p 
rys pauzą dangui ir pade-j 4- Išklausius Marianapolio 
kos Dievui, kad Jis neda-i Koleg,j°s atstovo Antano Ta- 
leido jiems (astrologams), mull° prašymo, kad LDS N. 
jų klaidinti. Žmonės, pa- Anglijos Apskritys priimtų ir 
galiau jiems bent už taiparemtų Kolegijos statybos 
bus dėkingi, kad jie patys darbą- Apskritys nutaria viso- 
nebetekę tikrosios Katali- m*s išgalėmis Kolegiją remti ir, 
kų Bažnyčios tikėjimo kur galima. sutverti Kolegijos 
šviesos, nebeįstengė juos į rėmėją skyrių, šią rezoliuciją 
galutinas klajonių tamsy- nutarta Pinoti LDS 8*™ui- 
bes. kartu su savimi nusi- [ 5 Kad pakėlus labiau Studi^ 
vesĮj ratelių klausimą, nutarta ragin-

J. Butkevičius. | Tęsinys 7-tame pusi.



Antradienis. Rugsėjo 2b, 1939 ' DARBININKAS 4.

LIETUVOS MINISTRO KALBA
Lietuviškoji dalis Lietuvos Gerbiamieji Dienos daly- 
Ministro. Pulk. P. Žadeikio. 
prakalbos pasakytos per
Pasaulinės Parodos Lietu-1
vių Dienos iškilmes 1939 
m. rugsėjo 10 d.

NEW HAVEN. CONN.

I
JACK S BAKERY '

J. Jacobowitz. Prop. į

Sanitary Bakerv Bread Rolls. < 
V.’heat and Fancy Cakes 
Also Orders of all Kir. is 

181—183 Wasfiington Avė.
Nevv Haven. Conn. Tel. 5-8194

viai, —
Štai Lietuvos Preziden

tas malonėjo į mus prabilti 
šiais žodžiais:

“Lietuvių Dieną Ameri
koje ir visus jos dalyvius 

į sveikinu; kiekvienam lin
kiu gražaus gyvenimo, lai
mės; o savo pirmąją tėvy
nę Lietuvą kviečiu ir to-

! NEW HAVEN,CONN.

atmintyje, 
jūsų buvo

didžiai ger- 
Smetonos, 

mu-

liau laikyti 
kaip visuomet 
laikyta”.

Tie žodžiai 
biamo Antano
mūsų krašto vadovo, 
mis pasiekė radio bango
mis.
Broliai ir Seserys, —

Niekados nepamirškime, 
kad Lietuvos laisvė ir ne- 

į priklausomybė yra di
džiausias mūsų turtas. I 
kad, ačiū laisvei, trumpu 
laiku užgijo mūsų praei
ties žaizdos, nors tiesa ne-

■■ ■ ■ mi ■ n" x ‘T! ■M,ywgg-?""
•

visos; įvertinkime Lietu
vos neužmirštiną pasiro
dymą šiame Naujame Pa
saulyje, arčiau pažinkime 
Lietuvos kultūrinio ir eko- 

■nominio progreso laimėji
mus,, apie ką taip iškalbin
gai liudija Lietuvos Pavil
jonas ir galingos jaunimo 
dainos ir šokiai. Glausta
me savo neskaitlingas jė
gas, nes tik tuo keliu nu
galėsime pavojus. Kai šiuo 
tarpu visa Lietuva stovi 
savo laisvės sargyboje, pil
na vilties ir pasiryžimo, 
būkime drauge su ja ir lai
mėje ir nelaimėje kaipo 
tikri talkininkai.

I

Palaimintas Martynas De Porres, Dominikonas
AMERIKOS NEGRAS (1579-1639)

Brolis Martynas, šven
tas juodukas dominikonas, 
šiandien Amerikoje dešim
timis tūkstančių skaito 
savo dėkingais klijentais.

laikomas duosnumas ir gi
li užuojauta nelaimin
giems. Kiek tiktai išgalė
davo, tiek Martynukas ki
tus šelpė, nors ir pats be- t

Jisai yra mūsų laikų vė-jveik nieko neturėjo. Kuo-
11---------- _x_u.--.i-i_ J--------- , — . in mntinn ii nnsinsrla-liausiąs stebukladarys — 
lyg spindinti žvaigždė de
besuotame danguje.

amato, ir jam parinko 
barzdaskučio — gydytojo 
amatą. Tais laikais barz
daskučiai atlikinėdavo ir 
gydytojų pareigas. Šitas 
paskutinis sur ė d y m a s 
Martynui labai patiko, nes

>VXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXX.X.XXXXXXXX.XXXXXXXXXX.X.WVVXXXXXX-

* H odes B ros. |

I *i
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H odes B ros.
VVHOLESALE GROCERS

207 Water Street. Nevv Haven. Conn. Tel. 6-5181 Z

-------------------------------------------------- ---- kV^VVXX3£XXX'XXXXXXXXx)»

PASAULINES PARODOS 
ATSTOVO KALBA

New Haven Importing Co., Ine.
JOBBERS IN GROCERIES

490 Water St.. Bridgeport. Conn. Bridgeport Tel. 5-3228
New Haven. Tel. 8-8872

Mr. Whalen’s address (in that it is an example espe- 
his absence delivered by cially noteworthy 
Mr. J. W. Holmes. Admi- 
nistrative Assist. to Pres.) 
— At Lithuania Day Prog- 
r?m, Court of Peace. 2:00 
P. M. September 10. 1939

Chairman (Juozas

met jo motina jį pasiųsda-____ _________
vo į turgų arba į krautuvę,1 jisai dabar galėjo mokin- 

! jisai dažnai sugrįždavo,
jkaip išėjo — tuščia pinti- skausmus palengvinti, li
ne, visus pirkinius išdali
nęs vargšams pakely. Mar
tynas už tai gaudavo barti 
ir net mušti nuo savo mo
tinos, bet jisai šias baus- 
įmes kantriai priimdavo, ir 
kada vėl susitikdavo kokį 
nelaimingą žmogelį, tuo
jau užmiršdavo savo skau-

tis, kaip kenčiantiems 
<sn.a,u.ouxuo paiviiįinn.1, 11- 
gonius pagydyti, žaizdas 
aprišti. Martynas mokino
si su didžiausiu atidavi
mu ir, neužilgo, jisai turė- 
ijo tiek mokslo, 1 
dienų gydytojams 
davo. Pabaigęs 
Martynas, 
susiturėti 
pasiryžo 
nauti ir jokio mokesčio už 
savo patarnavimą neimti.

Martynas gimė Limos 
mieste, Peruvijojee, (Pie
tinėje Amerikoje), gruo-1 
džio 9 dienąą 1579 metais. 
Jo tėvas buvo donas Jo
nas De Porres, išdidus is
panas ritieris, o jo motina, 
Ona Velasųuez, buvo neg
rė, gimusi Panama šalyje.____  _ _
Netrukus po užgimimo „.“motinos peršįji-
Martyno jaunesnės sesu- mus ir vėl atiduodavo ka 
tės, Joanos, donas Jonas, tiktai turėdavo, 
kuris buvo klajoklis, r~ 
galėdamas atsispirti pa-į, • ■ •• -
gundai dar plačiau pake-ibausmes už gavo artymo vargšų tarnavimui, 
liauti po Naująjį Pasauli.! meilės darbeliuSj «s tuo a. 
apleido savo šeimynėlę iri............  .....................
iškeliavo, palikdamas sa-' 
vo žmonai vienai rūpintis!9 (
vaikelių auklėjimu. Apie| Kaip Martynas buvo aš-; 
Martyno kūdikystės die- ’tuonių metų amžiaus, jo 
nas nedaug kas tikrai ži-1 tėvas sugrįžo į Limą, ir, iš-į 
noma, išskyrus jo krikšto girdęs apie savo sūnaus 
dieną, kurios užrašas užsi- nepaprastą gerumą, nuta- 
liko iki šiai dienai. Visgi, rė leisti jį į mokyklą. Tam 
yra žinoma, kad de Porres j tikslui jį išsivežė su savi- 
šeima gyveno labai vargin- mi į Guayaąuile, Ekvado- 
gai, ir nepaisant jaunystės riaus krašte. Per du metu 
skurdo, Martynas pasirodė tenai Martynas mokinosi 
nepaprastas berniukas iš į rašyti ir skaityti. Po to, 
pat jaunų dienų. Jame y- donas Jonas patarė savo 
patingai pasireiškė nesu- sūnui mokytis kurio nors

kiek tų 
t reikė- 
mokslą, 

negalėdamas 
iš džiaugsmo, 

beturčiams tar-at this 
time. There is pain at the 
thought of vvhat Lithuania 
has done, because the 
country’s accimpiishments 
show so clearly vvhat peo- 
ple can do providing they

Tur būt savo patarnavimą neimti.
Martynas manė, kad drą- Nuo to laiko, jaunuolis 

’ šiai priimdamas motinos Martynas visiškai atsidavė 
•jlSdl 

juos lankydavo be poilsio: 
įtitaisydavo skriaudą jai jiems maisto nešdavo, gy- 

'' i padarytą. idydavo jų ligas, juos sura
mindavo. Ypač jam rūpėjo 

i nelaimingų jų sielos. Ta? 
(buvo jo svarbiausias dar- 
jbas: atvesti sielas prie 
'Kristaus. Dažnai jisai nu
veikdavo stebuklus, kad 
tiktai kurią nors sielą mir
ties valandoje sutaikinus 
su Dievu. Taip prasidėjo 
Martyno dc Porres nuos
tabus apaštalavimas.

IIMr.

•uanian Day Committee), 
Mr. Minister (Povilas Ža- 
deikis),
Mr. Commissioner General

i (Jonas Budrys),
|Mr. Spofford, —
Friends of Lithuania and 
of the New York World’s 
Fair. —

Some of us met on May 
in the pleasant task of for- Į redoUbied the beauty and 
mally opening the Lithua-: charm of their country. 
nian Pavilion. Since then 'Į'įiey have worked a most

■ ihundreds of thousands ofj leasing combination of 
.Fair - goers have seen the the old with the new 
many revealing exhibitsi j find it stated among 
:bought to this internatio- doCuments of the Fair 
Į nal exposition through the; that Lithuania, in partici- 
efforts of the Commissio- patįng įn the exposition, 
nėr General and his asso- wjshed first of all to ex- 
ciates. At that time I voi-l 

j ced the Fair Corporation’s j 
' appreciation of Lithua- Į 
nia’s contribution to the 
exposition. Today, when 
we have before us the 

į; splendid program arran- 
5;ged by the Lithuania Day j 

i Committee, I can only re-
z The Star Paper Co., Ine.
* Wholesale Distributors
/ Paper. Paper Bags. Confectionery. Cigarettes. Cigars and Tobacco. 
y Patent Medicines
J 137 Statė Street. Nevv Haven, Conn. Phone 5-2002

y
/ z z z z z z z

Compliments of

Blakesiee B ros. Bottlers
Bull Ginger Ale — Orange 

DRINK IRON BREVV
212 Wallace Street. Nevv Haven. Conn

Lauchka, President. Lith- ^re to engage
f hnn-fC’nlsTAC’ nnn arri mtivn Ithemselves constructively 
rather than destructively.

In passing. let me ex- 
pres to the people of Lith
uania my personai admira- 
tion for the manner in 
vvhich they have retained 
their love of tradition and 

j their old customs, despite 
! their enthusiasm for mo- 
i dern methods. Through 
modernization they have 
edoubled the beauty and

♦XXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX'X z z z z z z 
$ 
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* 42 , Broad St.
y 
y 
y 
y 
y 
y i
y 
y 
z Buffalo Furniture Store
y
* F KLEIN
y/ 597 Grand Avė.. New Haven, Conn. Home Address: 23 Chatham St. *

y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
z

.VETRO
Cut Rate Riouors in Prime Cities 

Bridgeport. Tel. 3-0373

588 East Main St„ and 1329 Main St. 
New Haven,

22 Congress Avė., and 122 Oixwell Avė.. 
Nevv Britain,

Waterbury. Tel. 3-9185
452 North Main St.. and 772 Bank St.,

Frec Delivery — Never Knovlingly — Undersold
Retai! at VVholesale Prices J

M. Marena & Son
VVholesale — Beef. Lamb. Pork. Veal. Poultrv. Butter. Eggs and 

Provisions — Sausage Manufacturers Supplies
140 Statė St.. New Haven. Conn. Tel. 8-3109

Elm City Bottling Co.
A. Gvvardyak. Prop.

High Grade Beverages in all Flavors
Tel- 5-0677 Nevv Haven. Conn. Tel. 5-3759

<

J

I
COLLINS. FLORIST

Florai Designs — Cut Flovvers

Potted Plants Tel. 5-7926

i 427 Statė Street. Nevv Haven. Ct. į
 J. GORDON

VVholesale Dealer in Butter.

Cheese and Eggs
4 Arch St.. Nevv Haven, Conn.

Phone 8-6/22

S p:

Hertler & Co., Ine
Manufacturers of Finest Quality

FRANKFURTERS and BALOGNAS

VISITORS ARE ALKAIS VVELCOME

931 — 933 Statė St., New Haven, Conn.
PHONE 7-2223

NEW PRESTON. CONN.

(Bus daugiau)

1939.

' ■■ -

STANDMtO 
MODEL 

ATFMTORY

dix pa y s for itself in savings, in 
time and in money.
See the ne\v Standard Bendix 
todav. We’ll be glad to demon- 
strate it in vour home or at our 
s* ore . . . at vour convenience. 
Time payments arranged . . . 
long, casy terms.

press her deep gratitude 
j to the United Statės, 
which has been a haven of 
refuge for over a million 
Lithuanians in the past 
century. No country’s ex- 
pression of gratitude to a- 
inother country ever took 
more pleasing form. As 
Tar as I know, there was 
i no expression of gratitude 
needed, for the Lithua- 
inians who came to this 
!cduntry paid their way in 
Į deeds and contributions to 
our sočiai life as they went 
along toward American ci-

Uastier for a

’new my expression of
i thanks and add a few 
heartfelt words expressive 
of our admiration for a 
small country that came 
to the Fair in a big way.

The extent and nature
, of today’s program typify i aiong toward American ci- 
the spirit of the Lithua- >tizenship. The people of 

- M 1 •« z-x į . _ • —«

BENDIa
t 
T f 
T i

HOME LAUNDRW
r~l ZM •• /f

nian people. Due to condi- 
tions in Europe, this mo- 
ment of our meeting mušt 
be trying for those of you 
who are Lithuanian citi- 
zens or descendents of 
Lithuanians. And yet you 
have come here with justi-

America, I am sure, will 
always be glad to receive 
the trustees of the ancient 
Lithuanian culture — par- 
ticularly since Lithuania 
has shown that she knows 
the way of true progress 
land how to live in fruitful 

fiable pride to put on a'jaccord with her feiiow na- 
program that will delight įįons>

AUTOMATICALLY
WASHES ...RMSES...MMP.MIES

I

5 r5 Adams Bros.
5J Generals Contractors & Builders

/ Te*. 276 Wash. New Presto’’ Conn

z Couch Bros.z
5 Dodge — Plymoutb — Sales Servite

Z New Preston. Conn.
*LXX'XXXXXXXXXVXXVX'XXXXWVXVX.'XX.X^X'*X%**%^**-,%%XVXXX.VXXS

and instruct the public. Chairman and Mr.
Lithuania was for many Minister, kindly accept my 

years a suppressed nation, few words as the Fair Cor- 
without schools or right poration’s thanks for the 

' to develop along the lines splendid 
of its own tradition. Twen- ’ 
ty-one years ago the Lith-: 
uanians regained their Ii-i 
berty. They sėt out to mo- j 
demize their country, and 
have accomplished so 
much in that comparative-! 
ly short period of time that 
it is a joy and a great pri- 
viledge to have them here 
įas “partners” in the New
York World’s Fair.

program you 
have brought here this af- 
ternoon. May Lithuania 
know uninterrupted prog- 
ress. May she find it possi- 
ble to express herself as 
fully at every future Court

Ū
se your old waęher as a down 
payment on this nevv Stand
ard Model Bendix Home Laun- 
dry and you’ll have 52 Mondays 
free from washday drudgery 
and muss! 52 free Mondays 
every year for years.

Just flip the siriteh and your 
week’s wash is done, vvithout a 
bit of attention from you. Takes 
a much greater load than ordi- 
nary washers ... uses much less 
soap and bluing. Over 70,000 
happy Bendix owners say Ben-

$20 LESS 

THAN BEST 
ORDiNARY 

TYRE WASHER

V Lithuania’s accomplish- 
' ments in the past two de-u 111 i-iic jiani.

' cades are an example wor- 
£ithy of consideration by 

aš|all the world. Need I add

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel
nias — visi lygūs tarp sa
vęs. Ką jie užvaldo, to pro
tą pražudo.

Šv. Grigalius

Union Electrical Supply Co
92 High Street

Samuel Kaufman,
Boston, Mass.

Prez. ir Kasininkas
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Connecticut
HARTFORD, CONN HARTFORD, CONN

Federacijos Kongresas

Best Wishes from

Dover Brewing Co

Hartford, Conn.

Grand BakingCo.
Rye Eread and Cakes 

Birthday Cakes
86 Grand St., Hartford, Conn.

J Compliments of h Compliments of

LINDEN PAINT &
VVALLPAPER CO., INC.

455 Main St., Tel. 2-8314

FARLEY &. MOLLOY <
Funeral Home ?

129 Capitol Avenue ?
Private Ambulance 5

BEST WISHES FROM

The Star Hardvvare

Kaip jau buvo rašyta, 
ALRK Federacijos Kon
gresas įvyko rugsėjo 12 ir 
13 d.d., š. m., Apreiškimo 
lietuvių parapijoj, Brook- 
lyn, N. Y. Kongresas buvo 
gausus atstovais ir turi
ningas nutarimais gal dėl 
to, kad tos parapijos kle
bonu yra įžymus visuome
nininkas kun, Norbertas 
Pakalnis. Bendrai Brook- 
lyno lietuvių parapijų kle
bonai kunigai Pakalnis,

Paulonis ir Aleksiūnas, 
kaip ir Maspetho lietuvių 
par. klebonas kun. J. Bal- 
kūnas parodė uolų susirū
pinimą Kongresu ir tikrą 
lietuvišką vaišingumą.

HARTFORD, CONN

Compliments of

TAYLOR i MODEEN

Funeral Directors į
233 VVashington St. Tel. 2-8161 J

s^s^svavav.vawvvwwv.

Kongresą sveikino įžy-! 
mūs Katalikų Bažnyčios 
vadai svetimtaučiai ir lie
tuviai. Dalyvavo prelatai 
J. Ambotas (Hartfordo lie
tuvių parapijos klebonas), 
M, Krušas (Šv. Jurgio 
par., Chicago, III., klebo
nas), Maciejauskas iš Lie
tuvos. Iš pasaulionių Kon
gresą sveikino Prof. Dr. K. 
Pakštas, Lietuvos Versli
ninkų ekskursijos vadas

Dr. Kaškelis, “Verslo” 
redaktorius p. Briedis, Jo
navos burmistras ir klebo
nas kun. P. Vaitiekūnas, 
kun. dr. K. Matulaitis, ne
seniai atvykęs iš Londono, 

i Anglijos, lietuvių katalikų 
laikraščių redaktoriai ir 
kiti įžymūs veikėjai, kurių 
visų neįmanoma čia įvar
dinti.

Lietuvos Ministras p. Ža- 
deikis prisiuntė sveikini
mą telegrama.

p. J. Budrys, Lietuvos 
Generalinis Konsulas New 
Yorke, lietuvių katalikų 
Kongreso nesveikino. Tai 
jau jo dalykas.

I

HARTFORD, CONN

Loft’s
Pure Candy for over 40 Years

LOFT’S Candy has been the Favorite of Millions 
Try a Box of Loft’s 

New Minia ture Chocolates
LOFT’S 12 Statė Street

VVAREHOUSE POINT, CONN
£PWO»3SX%XXXX3»3»XX363SXX3SXXMMXXXM^^

Compliments of

Balch Moto r Sales i
Road Pontiac Sales & Service Z

Warehouse Point, Conn. S
XX3X3XJ£XXX3XXXXXX%XXXX%%LXL%XXX%%NXX%%>*

NEVV MILFORD, CONN

Compliments of

Travers & Lindstedt
New Milford, Conn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

Compliments ofCompliments of

DR. 4. MRS. EDVVARD 0.AHERN FUNERAL HOME
Naytor

Wholesale Confectioners

Wm. Vogei & Sons, Ine.
Jewellers & Opticians J

493 Main St. >

SS3W3»SSXX3£«3KSO«3»^
Tel. 2-1968

510 Front Street Phone 2-0758

180 Farmington Avė. lį

Compliments of Z

Cohen Bros.

Established 1896

Į

POPULAR FOOD MARKET

VWAWAVWAWAVA-AW

Undertaker
104 Main St.

518 Park Street 
Hartford, Conn.

!
II

i I

“Buy all Your Paints at Sissons’s’ 
Hartford, Conn.

Compliments of

JAMES P. O’BRIEN

WWXXWVWIWVWM,WWWW!

ji Compliments of
VWVVVVVVVrtWWV^V^AVV.' 

i! Compliments of
■! SISSON DRUG CO. !

^w^vwwwvwuw^w^wuw\

!
 Compliments of

LEO’S PHARMACY. INC. ] 
Leo M. Abramson, Reg. Phar. 

331 Capitol Avenue, 
f Corner Broad Hartford. Conn. i

Compliments of z

Plimpton’s z
Stationers Office Eguipment J

252 Pearl St. S

organizavimo 
Kun. Masiulis

New Milford, Conn. Tel. 416 and 869-5

Oil Heating Contractor — Steam and Hot Water Systems 
Air Conditioning Units — Plumbing and Repairing — Oil Burner 

Service & Repairing — Range Burner Cleaning 
Furnace Vacuum Cleaning

XXXXXXX.X%XXXXXXXXXNXXXXXX'£

%XXXXXMXJXXXXXX%X%%%XXXN-,X’XXXXXXVXX.'XXXie
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Joseph Golden and Sons Department Stores

2529 Bank Street Phone 1000 New Milford. Conn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXYXXVXXXXXXXXXXXXXXXVX> 
Chevrolet Phone 557 i

The George A. Lewis Co. z
Nevv Milford. Conn. S

FINTAN T. YOUNG Z
Salesman for resident — Washington, Conn. J

CXXXXX%XXX'X%X%XXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXX%X%.XXXXXXXX%X5e

VVASHINGTON DEPOT, CONN

t

XXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXX>

C. A. Peterson |
Kelvinator — Refrigerator and Hotpoint '■*

Service & Appliances
Electrical Contractor Radio Dealer
Washington Depot, Conn. Tel. 320

<! VVASHINGTON PHARMACY
w.vava-awvw*w.
? C. T. VVOODRUFF

H. J. Stoeffler, Ph. G.

Reg. Pharmacist 
VVashington Depot, Conn.

I

Garage Repairing &. Supplies

Buick Agency Tel. 108-3 
Washington Depot. Conn.

Compl-ments of

"Member of Furriers' Guild"

95 Pratt St., Tel. 2-7976

t Canadian Fur Co.

■.SVASVAWVWLVAVJWWi

D. F. BURNS CO.

.■z.-av.vzav.vavavasw

Conrose’s Skateland

28 Park St. crf Main St.
£ Atimission 35c.

Z

Meats. Groceries & Prsvisions— 
Home Made Goods

654 Park St. Phone 2-3165 
Hartford, Conn.

Enjoy Lifc "For Hcalth's Sake”

Roller Skate at

Open every Evening except Sunday

Private Parties Mondays Matinee Sat. & Sun.

Compliments of

POVILON BROS.

319-32 Jefferson St.
Tel. 5-6419

į$XXX%XX%XX%XXXX%X^XXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXX1»

BEST WISHES FROM

F. F. Small & Co
95 Pearl Street

1
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When in Need of Fuel — Call Household Fuel Corp. Operatmg

Frayer & Foster & Hartford

Honey Brook, Lehigh Kopper’s Coke. Fuel and Range

Oil, — Cannel Coal Bituminous Coal

for all Purposes and the

Nationally Advertised "blue coal’

718 Main St Tel. 7-6461

Labai didelį įspūdį į vi
sus padarė p. A. Briedžio, 
Lietuvos Verslininkų or- 

/ gano “Verslo” redakto
riaus sveikinimas, kuris 
tarp kitko štai ką pasakė:

“Lietuvių Diena tai ka
talikų nuopelnas. Kas ti
ki, tas ir aukuos; kas neti
ki, tas Tėvynei nieko ne
duos. Dėl Lietuvos laisvės 
mirė pirmutinis Lukšys, 
Katalikų Pavasarininkas. 

; Spieskitės apie tuos šulus 
dvasiškius. Ziegfriedo li
nija tai bažnyčios, mokyk
los tautybės tvirtovės”.

Tai rimtas ir teisingas 
pareiškimas žmogaus, ku
ris atvyko iš Lietuvos pa
tirti mūsų išeivijos gyve
nimą.

Centro Valdybos rapor
tai, ypač p. L. Šimučio, 

' Sekretoriaus ir kun. J. 
Balkūno, buvo rūpestingai 
paruošti. Visi raportai 
vienbalsiai priimti.

Kun. Masiulis, Šv. Jur
gio par. (Brooklyn, N. Y.) 
vikaras skaitė referatą 
jaunimo 

; klausimu.
davė receptą kaip įtraukti 
jaunimą į organizeijas ir 
visą mūsų veikimą.

p. Matas Zujus, “Garso” 
redaktorius skaitė refera
tą atplėštų nuo Lietuvos 
kraštų vadavimo reikalu. 
Jis aiškiai, statistinėmis 
žiniomis įrodė pavergtų 
kraštų lietuviškumą, ragi
no susirūpinti pavergtųjų 
kraštų vadavimu.

Prof. Dr. Kazys Pakštas, 
mūsų įžymus mokslinin
kas, labai įdomiai kalbėjo 
aktualiais mūsų tautos 
reikalais, ypatingai aiškiai 
nušvietė dabartinę Lietu
vos padėtį, Europos karą. 
Prof. K. Pakštas kalbėjo 
per 4 valandas. Kongreso 

| dalyviams buvo tikras uni
versitetas. Visi nuošir
džiai dėkojo prof. dr. K. 
Pakštui už turiningą ir 
reikšmingą kalbą.

Kongresas pasiuntė svei
kinimus Brooklyno Vys
kupui; Apaštališkam Dele
gatui Washington, D. C.; 
Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centrui; J. E. Metropo
litui J. Skvireckui, Kau
nas, Lietuva ir Lietuvos 
visuomenei.

Kadangi ALRK Federa
cijos Kongreso rezoliuci
jos jau tilpo pereitame 
“Darbininko” numeryj, tai 
čia nė nekartosiu. Patariu

; visiems, Gerb. Skaityto
jams, perskaityti, pasvars
tyti ir pritaikinti gyveni
mam

Nieko nereiškia nutari
mai, jeigu mes tų nutari-

j my nevykdysime. Federa
cijos skyriai ir visos mūsų 
organizacijos turėtų susi
pažinti su . Federacijos 
Kongreso nutarimais.

Dalyvis.

I

i

I
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Compliments of

Shafer

DR. A. MRS. ALEXANOER

Compbments of

D. F. BURNS Co.

654 Park St. I

I
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VVashington Supply Co., Ine
Washington Depot. Conn. TeL 2/0

P H. B. ANSON

Painting Decorations - Linoleums

Washington Depot, Conn. 
Tel. 317-3-Wash.

C. CLAYTON parks

The Rexal Store

Washington Depot. Conn. 
Tel. 455 Wash.

>XXXXXVXXXXYVXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

O. Perry Burr. z
Real Estate — Insurance Z

Farms and Country Homes Z
240 Washington Depot, Conn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
i^^^rfWWWVWWWWWWVWW^W^.

PAUL BELFANTI GUNNARSONSGARAGE

Service Station — Esso Gasoline

and Oil — Lubrication

Tires and Batteries

General Repairing 
Washing, Polishing. Oil Lubrica- 

ting and Painting

Fender and Body Work

Phone 255 Washington Depot. Ct.
VVashington Depot. Conn. 

Phone 195-3

.V.VWV^V.VWW.’.V^.V.-.W,>

J^X3»XX3WSXKX%XMiX%XX%X%XXXXXXNXXXXNXNXVXNXX%XXXX.XNV%J 
/ W. B. Hickox f

5 INSURANCE £

55 Washmgton Depot. Conn. Tel. 208 and 90 J
Fire and Casualty

VWVW’rfWWVW^WWXiWWX^VWWWl

J BADER BROS. j

Butter, Cheese and Eggs 
All Kinds of Provisions 

Washington Depot, Conn. 
Tel. Wash. 50

Compliments of

TONY’S FRUIT & VEGETABLE 
MARKET

■^VVVuVY^V-V-SV.V.VV'.'-V.V
i Tel. 369 Washington Depot, Ct. S

tXXXXXXXXXXXXMMSXXSSXJW£3SXXXXX%XXXXXX%XXWX%»SSCXXX3<%XXX^
Compliments of

Super Tire Service
94 Hudson Street (Opposite Conn., General Live Ins. Co..) S

Distribntors US Royal Master and US Royal tires & Batteries 
Socony Lubrication Road Service — Call 7-3231 S

Pettersson’s Hand Launciry
Prompt. Efficient. and Trustworthy Service

Washington Depot. Conn. Phone 292

K

z
z
* z

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX»

^SWST^VWWJVWVWVWWV.

5 Compliments of
SSSS-.V.’.S’.V.SV-SSS-.-.-V^S’.S'

Š WEIR’S MOTOR SALES

Service Lubrication 
and 3atteries %

Ford Sales
i Tires
1 Tel. 36 — Washington Depot. Ct. į
! Tel. 310 — Litchfield. Conn. ?

XXWX%^XXXXXXXXXXSXXX%XXXXXXXXXXXXX.VVXVVX*f

i
5* 
z Washington Depot. Conn. Z

DR. G. ALLEN SMITH
Dentist

Washington Depot. Conn.

'♦X%X\XSXX%WWXXXXV%XXXXWX%%XXKXXXXX%X%L\X%X%SXX%XXx

5 S. Ford Seley
INSURANCE
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.
Dalyvaujant pasaulinėje pa

rodoje. Lietuvių Dienoje, teko 
apsistoti pas ponus Subačius. 
Richmond Hills. N. Y.

p. S. Subatienė yra plačiai ži
noma kaip uoli darbuotoja ka
talikų visuomenėj, ypač Mote
rų Sąjungoj, kurią jau kelinti 
met^i atstovauja ALRK Fede
racijos Taryboje, ir* yra Mote
rų Sąjungos N. Y. ir N. J. Aps
kričio pirmininkė.

Taip pat teko sutikti Subačių 
sūnų Joną neseni ai grįžusi iš 
Italijos kur mokėsi meno srity
je ir sėkmingai užbaigė skulp
tūros mokslą.

p. Jonas Subačius aplankė ir 
Lietuvą, domėjosi jos pažanga 
ir savo protėvių žemėje sėmė į- 
kvėpimo ateities kūriniams, p. 
Subačių namas išpuoštas sū
naus Jono piešiniais ir skulptū
ros dalykėliais. Šiuo tarpu jis 
puošia šv. Antano koplytėlę lie
tuvių Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj. Brooklyn. N. Y., at
vaizduodamas skulptūroje šv. 
Antano gyvenimą.

Tai gražus reiškinys, kad jau
nuolis. įgijęs gausius dvasios 
turtus iš tėvų lietuvių, jų pa
rama įgijęs mokslą, nebėga iš 
lietuvių tarpo, bet dirba, kad ir 
už menkesnį atlyginimą savųjų 
tarpe.

Jonas Subačius, malonus, ne- 
išdidus, mandagus jaunuolis, 
kuris nesigėdi vadintis lietuvių 
ir nedarko savo pavardės, kaip 
daro daugelis lietuvių. Šiaip 
mažkalbis. bet palietus jo meno 
srity, entuziastingos kalbos ne
trūksta.

Didžiuotis gali ta parapija sa
vo gabiuoju sūnumi, nes ten jis 
augo, pradžios mokslus ėjo. 
Apveizdos apdovanotas didžiais 
talentais, nebėga nuo savųjų.

nesislapsto svetimom plunks
nom. bet dirba kaip tikras lie
tuvis.

Tikros pagarbos ir paramos 
verti tokie Lietuvos sūnūs, ir 
linkėtina, kad mūsų įstaigos ir 
visuomenė, turėdama darbus 
meno srityje, kur reikalinga 
patyrusio skulptoriaus ar tapy
tojo ranka, nevestų 
bus svetimtaučiams.
mai įvertintų mūsų jaunuolių 
gabumus ir suteiktų jiems pro
gą panaudoti tuos gabumus sa
vųjų tarpe.

Apie įgytus įspūdžius Lietu
vių Dienoje, apie parodos įdo
mybes nerašysiu, nes kitų kur 
kas gražiau yra aprašyta, ir 
tie įspūdžiai niekados neišdils. 
Garbe Lietuvių Dienos komite
tui. rengėjams ir visiems, kurie 
prie to prisidėjo.

Ona Sidabrienė.

tuos dar- 
bet tinka-

i

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių Direktorius
Patarnavimas Dieną ir Naktį

6G2 Washington Blvd.
BALTIMORE. Md.

Telephone Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų.

ini

busas. kuriuo, linksmai dainuo
jant. laimingai nuvažiuota ir 
sugrįžta iš parodos.

Kas tik važiavo džiaugiasi 
Lietuvių diena, tik gaila, kad 
radosi tokių pavyduolių, kurie 
atkalbinėjo žmones, kad su mū
sų draugija nevažiuotų, o kas 
keisčiausia, kad tokių atkalbi- 
nėtojų radosi net iš 
rių! Gėda moterėlės, 
darote, ir gaila, kad 
tat. kad vienybėje —

Susipratusios 
trukdymų, ir dar uoliau yra 
pasiryžusius darbuotis draugi- 

labui. Lietuvė.

pačių na- 
kad taip 

nesupran- 
galybė.

narės nepaiso 
ir dar uoliau

jos

GREENFIELD, MASS.
Saldžiausios širdies Viešpa

ties Jėzaus D-ja rengia paveiks
lų vakarą rugsėjo 30 dieną, šeš
tadienio vakare 7:30 vai.. 
Knitghs of Columbus salėje. 
Paveikslus rodys žymus filmi- 
ninkas Juozas Januškevičius. 
Filmos naujos, neseniai parvež
tos iš Lietuvos. Mūsų D-ja 
kviečia visus pamatyti šias nau
jausias filmas. Žinote, kad Eu
ropoje karas, gręsia mūsų tėvy
nei. todėl pamatykime nuveiktų 
darbų progresą, padarytą per 
trumpą Nepriklausomybės gy
venimą. Būkime visi pasirengę 
ir mes kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Po paveikslų

>

»

f

»

darbo įrengė Kauno uosto

’t

vanagiukus; Kadangi giri
ninkas vanagų gaudyto- pusiasalyje puikų hipodro- 
įams premijų mokėti to- mą. Kur dar šį pavasarį 
liau jau nebepajėge, tai jis,[buvo neįžengiami krūmai, 
turėjo daug nepatogumų: šiandien yra įruoštos pui-

Žinios Iš Lietuvos i

šv. Petronėlės draugija pra
dėjo savo rudeninį sezoną pa
rengdamos išvažiavimą į Lietu
vių Dienos iškilmes. New Yorko 
pasaulinėje parodoj.

Stropiai pasidarbavęs drau
gijos pirmininkei. Onai Stalių- parodymo bus šokiai. Kviečia- 
lionienei. ir valdybos narei, p. me visus iš visur pamatyti Lie- 
Sullivan. pasamdytas didžiulis tuvą paveiksluose. A. Dėdinas.

t

)

'reikalingas, ar ne; jeigu 
nereikalingas, tai jis loja). 

I 3. Jeigu nori, kad sergąs 
(ligonis greičiau numirtų, 

Kaunas — Sudarytoji tai apgręžk jo galvą kitan 
visuomeninio pobūdžio ak- lovos galan ir tegul guli; 
cine “Statybos” bendrovė, tai jeisru liga buvo ir pra- 

15 d. čia vyko didelės ka- kurios pirmininku yra Dr. ėjus, vėl sugrįš ir ligonis 
riuomenės, šaulių ir poli-

Sudaryta Statybos 
Bendrovė

I

ir vargo, kol vanagų gau-Įkįos jo-įįmo aikštes ir ta- 
dytojais atsikratė. ;kai. Nuo rugpiūčio 13 iki

Klaipėda — Su Klaipė
dos uostu jūrinį susisieki- .. 
mą palaiko Lietuvos Balti- C1JOS arkh.V lenktynes, _ku- i x v»izxon +v‘nmnc'i0 nv»nrrnnii
jos Lloydo laivai “Panevė-

“Šiauliai”,
“Kretin-

kurie yra■ 
į Švento-

Nauja Bažnyčia Panevėžy viciatas su vienuolijos
_______ • skyriumi.

! ---------------
1939. Vm. 15 d. Panevė-’" “ “

žy įvyko naujos bažnyčios 
pašventinimas, kurią pas
tatė, neseniai Panevėžy 
apsigyvenę. Marijonai.

Šventinimo iškilmėse da
lyvavo vietos vysk. Palta
rokas, vysk. P. Būčys, ku- litą, 
ris neseniai išrinktas Ma- j 
rijonų generolu, daug dva- sirodė 
siškijos. aukštų valdinin
kų ir daugybė žmonių.

Naujoji bažnyčia labai 
buvo reikalinga tame 
miesto kvartale, nes pa
tarnaus dvasios reikaluo
se netik plačiai visuome
nei. bet ir Pedagoginio In- ____ ____
stituto studentams. piliečiai vanagus pradėjo Kaunas — Rugpiūčio 13

Prie bažnyčios pastaty-' nešti jau krepšiais, dau- d- žirginio sporto sąjunga 
tas Lietuvos Marijonų No- giausia iš lizdų išimtus po ilgų pastangų ir didelio

Vanagai Nugalėjo Girininką *ys”, ,“Kaunas”»
“Marijampolė”, 
ga” ir “Utena”, 
perregistruoti 

"j už si°s uost4 ir plaukioja po 
pristatytą Lietuvos vėliava, taip pat 

, bendrovės
ir “Venta”,

~ - - I

—
* I

Montvilių girininkas per 
eigulius paskelbė, kad jis 
mokėsiąs premijas i_
kiekvieną jam i 
seną ar jauną vanagą no 1 du “Sandėlio” 

laivai “Nida” _ ____ ,''“Z*

Ponai dienų praėjus, pa- kurie plaukioja po Lietu- 
pirmieji vanagų vos vėliava, bet dar nėra 

gaudytojai ir jiems giri- perregistruoti į Šventosios 
ninkas premijas sąžinin- uostą. Taip pat į Klaipėdą 
gai išmokėjo. Antrą dieną atplaukia Lietuvos Nemu- 
niliečiai jau nuo ankstyvo no laivai kurie atvelka 
ryto pradėto ginnmkui baidokus iš Kauno ir ga. 
nesti vanagus. Girininkas, , , -j i
norėdamas žodį tęsėti. va^ bena prekes vldaus vande- 
nagų gaudytojus vis dar,n^ ke iais* 
“premijavo”. Trečią dieną 
piliečiai vanagus pradėjo‘

Be extra išlaidų, PICKWICK kranas duoda 
jums sveika, patenkinantį gėrimą, pažymėtas 
dirbtuvės ženklu, Amerikos geriausios 

varyklos.
alaus

“ALE tai yra ALE”
IŠ KRANO

Parodyk I Pickwick Kraną
BUTELIUOSE

12 Oncų Ir Pilnomis Kvortomis

PICKWICK 
i ALE i

Brewed by HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

■M - “t' ^£4 ą • ♦- <►

riose trečiasis dragūnų 
pulkas laimėjo Respubli
kos Prezidento ir kariuo- 

| menės vado dovanas, o 
pirmasis husarų pulkas 
laimėjo krašto apsaugos 
ministro dovaną.

Skaudi Nelaimė

VI. Juodeika, šiuo metu at- mirs.
lieka visą eilę žymesnių 4. Deginant po Paskuti- 
statybų. Šventojoje ben- nio Patepimo vatą, jeigu 
drovė stato eilę žvejams bent vienas gabalėlis tik 
namelių ir du uosto admi- apskrunda, o visiškai ne- 
nistracijai namus. Taip sudega, ligonis sugys.
pat Šventojoje stato akci- 5. Jeigu ligonis sunkiai 
nei “Žuvies” bendrovei pu- miršta, tai buvo didelis nu
sės milijono litų žuvies sidėjėlis ir nuodėmės jį 
apdirbimo fabriką. Kaune kankina.
bendrovė, be kitų statybų, 6. Jeigu ką tik numirėlis 
stato “Raidės” spaustuvei katra nors akimi pražiūri, 
namus. Norėdama savo tai dar kai kas iš esančių 
statybas piginti, bendrovė tuo 
yra pasiryžusi įsigyti mo- mirs.
dėmias stalių dirbtuves, 7- Nėščia moteris, prieš 
Numatoma įsigyti Žemės išleidžiant numirėlį iš na- 
Banko Klaipėdoje turėtą- mų, turi išeiti pirmutinė, 
sias dirbtuves, kurios yra pirma numirėlio, I._d 
visai

metu toje trobojeLeliūnai — (Utenos aps
kričio) Rugpiūčio 18 d. 
Kauno - Zarasų plento są- 
sūkoje ties Leliūnais įvy
ko skaudi susisiekimo ne
laimė. Tuo metu iš Zarasų 
po garsių Žolinės atlaidų 
grįžo į Kauną cirkas “Au
šra”. Sukrovęs į vieną 
sunkvežimį cirko man
tą ir viršum susodinęs vi
sus cirko artistus apie 18 
žmonių, prie vairo sėdėjo 
pats cirko savininkas Pr. 
Gudauskas. Įvažiavus į 
posūkį mašina ėmė riedė
ti grioviu. Gudauskas grie
bėsi stabdžių, bet sunkve
žimis tuo tarpu su visa 
manta ir žmonėmis visu 
smarkumu virto ant šono, 
prislėgdamas sėdėjusius 
ant jo keleivius. Nelaimės 
užmuštas.1 Iš^u^tųjų 8 lupikavimui ku’

labai sunkiai — išsukinė
tos ir sulaužytos rankos ir 
kojos, sutriuškinti šon
kauliai, praskeltos galvos. 
Nelaimės ištiktuosius nu-. 
gabeno į Utenos apskrities 
ligoninę tuo metu prava
žiuojąs iš Dusetų į Kauną 
autobusas.

Kaunas — Paskelbtas! 
prekybos susitarimas su 
Graikija. Susitarta taikyti Į vice-Pirm. — f. zaietskienė.

„. J . -ii i 564 R- Broadway, So. BostodidŽiaUSiO palankumo: Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
principą viskam kas liečia 
prekybą, pramonę ir lai
vybą, tačiau iš didžiausio 
palankumo išskiriamos 
lengvatos, taikomos pasie
nio susisiekimui ir tuos, 
kurias Lietuva suteikė ar
ba galėtų suteikti Latvijai 

‘ar Estijai.

j

I

modernios.

Folkloras

yra pirma numirėlio, kad iš
bėgtų nuo mirties; išėjusi 
paskui, mirs arba ji pati, 
arba jos kūdikis.

Surinko Kupiškio apy
linkėje iš senesnių žmonių 
Alb. Kriauza, Paketurių k. 
1939 m. “P. G.”

KUPIŠKĖNŲ PRIETA
RAI APIE MIRTĮ

1. Kai kunigą pas ligonį 
atveža ir arklį pastato kie- Kaunas _ Kainu tvark 
me, tai reikia žiūrėti, kaip toio istaigoie dabar ren. 
tas arklys stovi: jeigu sto- gramas isakvmo projek- 
vi ramiai, tai ligonis su- tas, kuriuo bus normuoia- 
gys, o jeigu koją pirmuti- mOs butu, kambariu ir 
nę parietęs ir neramiai dai- pensijon u kainos kuror- 
ros, tai ligonis mirs. (Sa- tuose. Kadangi 
ko daugiausia senesnės iau baigiamas, 
moterys).

sezonas 
įsakvmas 

isigalios tik nuo 1940 me- 
2. Jeigu kunigui su Šven- tu ir kitąmet bus užkirs-

nio kiemą tų namų šuo lo- ror>tuose.________
ja, tai ligonis sugys. o jei- į Rpmkitc tllos profesio. 
gu neloja, tai mirs. (Mat, 'na]us jr biznierius, kurie 
šuo mato mirtį ir žino, ar(Savo skelbimais remia 
Ponas Dievas ligoniui jau “Darbininką”.

Draugijų Valdybų Adresai
____  LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

. PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. 
Paskelbtas] Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

SV. JONO EV. BL. PASALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

564 E. Broadvvay, So. Boston, Mass.

S<>- “f”’ i Prot Rast. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk„ So. Boston, Masa. 

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

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienj kiekvieno mėnesią
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 493
E. 7th St., So. Boston. Mase.

Fin. RaSt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St„ Roslindale, 

Tel. Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raitininku.

- - ■ A -
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{vietines žinios
L '■"'N'-       ............ .... -..................... į I

bus laikomos Pranciškonų Tre
tininkų pamaldos ir susirinki
mas.

Seniausias Lietuvių Gyven
tojas Bostone

ŽINUTES

Rugsėjo 26 d., 7:30 vai. vak., 
bažnyčios salėje, W. 5th St., į- 
vyks Federacijos skyriaus svar
bus susirinkimas. Bus aptaria
mas metinis masinis susirinki
mas, Lietuvos pavergtų žemių 
reikalu. Minimas visuomenės 
susirinkimas įvyks spalių 8 d., 
Municipal salėje. Kalbėtojas 
bus Prof. Dr. K. Pakštas ir k.

Rugs. 29 d., 4 vai. po pietų 
jaunųjų mergaičių choras mo
kysis giedoti.

Rūgs. 29 d. 7:30 vai. vak., 
bus rodomi paveikslai iš Lietu
vos. Pelnas skiriamas parapijai.

■
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Rūgs. 27 d., 7:30 vai. vak.,

DAKTARAI

nu

lietuvis Dantistas
A. L Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660

Ofiso valandos nuo 9 Iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomls nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedčliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną

(pagal sutartį)

Tel. Liberty 2696

Dr. J. Žemaitis
DR. F. A. PEPI

Kojų Gydytojai — X-Ray
Egzaminuoja dykai — Prirenka 

Specialius kojoms čeverykus

453 Washington St.,
(Ties Jordan Marsh)

BOSTON. MASS.

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPSYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET,

Kampas Inman arti Centrai Sq., 
Cambridge, Mase.

Ofiso Valandos: 2 — 4 ir 6 — 8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

Spalių 1 d., 2:30 vai. prasidės: 
Rožančiaus mėnesio pamaldos, 
ir Pranciškonų metinės reko
lekcijos.

Petras Čaplikas

į

i

PRIETARU VERGYSTĖJE

žmonės pa
La

pasakoja pats p. Petras Čapli
kas, Šv. Petro šventėje, birželio 
29 d. Po pamaldų susirinkome 
8 žmonės prie alaus bokalo ir 
pradėjome kalbėtis apie lietu-.-------
vių gyvenimo reikalus ir ben- nizuoti ir studijuoti straipsnius 
dradarbiavimą. Ilgai nekalbėję! skiriamus 
susidėjome po $2 ir buvo šv. 
Kazimiero Draugijos pradžia”. 
Susirinkimo metu Petras Čapli
kas buvo išrinktas šios draugi
jos sekretoriumi.
TOLIMESNĖ PETRO ČAPLI
KO DARBUOTĖ IR BAŽNY

ČIOS STATYMAS
Daugiausia Petras Čaplikas 

pasidarbavo prie bažnyčios sta
tymo, kuri pradėta statyti 1906 

' metais. Bažnyčios statymo is- 
I tori ja yra tokia: Petras Čapli
kas ir p. Zigmas Orlinskas savo 

1 pinigais pusiau nupirko 7 gat
vėje sklypą su dviems namais. 
Viename iš jų buvo įrengta ko
plyčia, kurioje buvo laikomos 
pamaldos apie pusę metų. Ka
dangi ši koplyčia buvo maža, 
tai vėliau antrame name buvo 

, įrengta kita koplyčia, kurioje 
jau galėjo tilpti apie 300 žmo
nių. Kol nebuvo koplyčios nei 
lietuvių kunigo, dvasinius žmo
nių reikalus aprūpindavo 2 kart 
metuose, atvykęs koks nors lie
tuvis kunigas iš ankstyvesnių 

, ir tolimesnių lietuvių kolonijų. 
Kai buvo įsteigta koplyčia, bu
vo paskirtas ir lietuvis kunigas, 
kuris jau nuolatos laikydavo 
pamaldas ir buvo lietuvių kolo
nijos vadovas. Pirmutinis kuni
gas buvo kun. Gricius (jau mi
ręs).

Kadangi lietuvių kolonija vis 
didėjo, reikėjo rūpintis bažny-

PROTOKOLAS GRABO RIAI

Pradžia 3-čiame pusi.
ti kuopas tokius ratelius orga-

bus lengviau išvengti klaidų. 
Be to, kuopų raštininkai savo 
knygas turėtų taip pat vesti 
tvarkingiau.

Baigiant suvažiavimą, išren
kami atstovai ateinančiam Sei
mui ir valdyba. Atstovais išren- 

| karna Juozas Smūgis ir Pran- 
 Atstovams 

- •1 nutarta primokėti dienos darbo se i .............................

“Darbininke”.
Po šių nutarimų, LDS 113 

kuopa suvažiavime iškelia klau
simą, ar galėtų prie LDS orga
nizacijos priklausyti narys, ku-;
ris nemoka skaityti, jeigu toks c^a Ma7J,knaitė.

S. Barasevičius Ir Sūnus 
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIU8 ir 
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises

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

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

atsirastų. Suvažiavimas
klausimą nutaria perduoti LDS1 aUygtaimas ir įskaityti į tai ke- 
~ . lionės išlaidas. Joseph W. Casper 

(Kasperas) 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS Ir 

BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 1437 
Tel. ŠOU Boston 3960.

lionės išlaidas.
Valdyba sekantiems metams 

renkama viešu balsavimu. Į 
ją išrenkama: pirmininku pane
lė advokatė Lucija Jakimavičiū- 
tė; vice-pirmininku Antanas 
Zaveckas; iždininku Kazimieras 
Nadzeika, ir raštininku Tarnas 
Versiackas.

Seimui.
Išklausius pranešimo, paaiš

kėjo, kad kaikuriose kuopose 
pradeda tvertis Studijų rate
liai, pav., 7 kuopa, VVorcester, 
Mass., ir 8 kuopa, Cambridge, 
Mass. jau turi tokius ratelius. 
Yra vilties, kad bet kuriuo lai
ku įsisteigs ir kitose kuopose, 
kaip kad matome iš LDS kuopų 
žinių, telpančių laikrašty “Dar
bininke”.

Apsvarsčius narių mokesčių 
reikalą, nutarta pasiųsti prašy
mą Centrui, kad kuopų narių 
mokestis nebūtų priimamas 
Centre, bet per kuopų raštinin
kus, ir kad Centro atvirutės bū
tų siunčiamos ne nariams, bet 
kuopų raštininkams. Tuo būdu

Petras Čaplikas gimė ir augo 
Lietuvoje, Alytaus apskr., Mer- 

į kinės valse., Šimoniškių km. Į 
Ameriką atvyko 1886 metais, 

j turėdamas 22 metus amžiaus. 
Atvykęs į šią šalį, pradėjo dirb- 

i ti ūkyje, o kiek vėliau (po 2 me
tų ) pradėjo verstis siuvėjo a- į 
matu. Išdirbęs siuvėju 14 metų, į 
1902 metais pradėjo biznį, ati- Į 

i darydamas saliūną, kurį ir 
j šiandien dar tebelaiko, 
į Kai atvyko į Bostoną, jis vi
sai nežinojo, kad čia gyventų 

! lietuvių. Kiek pagyvenęs suži
nojo, kad Bostone jau gyvena 8 
šeimos lietuvių. Vėliau, kai at-1 
vykdavo koks nors lietuvis, jis i 
būdavo nuoširdžiai priimamas 

: ir globojamas. Pirmieji lietuviai į 
ateiviai būdavo daugumoje siu-. 

j vėjai. Bostonas buvo apleistas, j 
į važinėdavo tik arkliais, keliai Į 
buvo prasti. “Strytkariai” buvo

■ traukiami arklių. Kiek vėliau 
į jie pradėta varyti elektros pa- 
į galba, tačiau žmonės bijodavę 
važiuoti, nes galvodavo, kad 

Įgatvekario nebus galima sus
tabdyti. Išbandžius ir pademon- 
stavus, žmonės priprato ir pra
dėjo juo plačiai naudotis.

Kadangi lietuvių buvo ne
daug. tai draugijų nebuvo. 
Draugijos pradėta steigti vė
liau, suvažiavus didesniam skai- 

, čiui lietuvių. Pirmutinė draugi- 
j ja. kuri buvo įsteigta, tai šv. 
Kazimiero D-ja. “Ją įsteigėme”,

I

LDS 113 kuopos valdybai ir 
, nariams išreiškiama širdinga 
Į padėka už malonų priėmimą ir 
vaišingumą, (nes atstovai toje 
pat salėje prieš posėdžius buvo 
pavaišinti) ir už parūpinimą 
patalpų suvažiavimui.

Suvažiavimo posėdžiai baigė
si malda 4 vai. vakaro.

Pirm. Antanas Zaveckas, 
Rast. Tarnas Versiackas.

vyskupą tartis dėl kunigo pas- ■ grąžinta. Taip ir įvyko, apmo- 
: kyrimo, kurio mes buvome kėjus lietuviams remonto įšlai- 
! prašę. Arkivyskupas nelabai das, koplyčia buvo grąžinta. Ji 
norėjo skirti kunigą, bet kiek buvo atremontuota ir šiandien 
vėliau kunigą paskyrė. Pirmuti- ji žinoma kaip parapijos salė, 
nis naujos bažnyčios kunigas esanti 7 gatvėje.
buvo Jonas Žilinskas. Kadangi
jis po kiek laiko turėjo išvykti,

Tokia yra tarumpa mūsų. šv. 
. Petro par. bažnyčios, istorija, 
j Aišku, kad p. Petras Čaplikas 
tuo būdu daug pasidarbavo prie 
bažnyčios statymo, nes su ma
ža išimtimi jis visą laiką buvo 
bažnyčios statymo komiteto 
pirmininkas, jis rinko aukas, 
jis dažnai lankėsi pas arkivys
kupą vesdamas su juo pasikal
bėjimus lietuvių parap. gerovei.

p. P. Čaplikas daug pagelbėjo 
ir kitiems, išleisdamas savo 
brolio sūnų Julių Čapliką į ku
nigus ir kito brolio sūnų Alek
sandrą Čapliką į elektrotechni
kos inžinierius. Be to daug pa
gelbėjo ir kitiems, 
kams nupirkdamas 
Alovės ir Gedmino
tuvoje. Lietuvos generolas J. 
Čaplikas yra Petro Čapliko pus
brolis.

Šiandien p. Petras Čaplikas y- 
ra 75 metų amžiaus, bet yra sti- 

. prus ir gražiai atrodo, nes jis

(VAIRUS SKELBIMAI

Lietuvis Plumberis
C. J. KUČINSKAS (KAY)

I

Šiandieną 
skendę prietaruose, 
blausiai prietaringi kinų 
artistai. Adolfas Menjou 
kaip talismaną nuolat ne
šiojasi su savimi gabalėlį 
kulisų medžio. Mat, kartą 
tos kulisos per repeticiją 
sugriuvo, bet Menjou ste
bėtinu būdu išliko visiškai 
nepaliestas. Greta Garbo 
tiki magiškai jėgai į aukso 
rėmelius įdėtam titnago 
gabalėliui.

Maurice Chevalier išgar
sėjo dėl savo šiaudinės 
skrybėlės, kuri matoma 
kiekvienoje jo dalyvauja
moje filmoje. Šią skrybėlę 
M. Chevalier vadina “lai
mės skrybėle”, ir be jos 
filmose jis baisiai blogai 
vaidintų. Todėl visuose 
vaidinimuose turi būti ir 
ta šiaudinė skrybėlė, neat-

■ sižvelgiant į tai, ar M. Che
valier būtų leitenanto ro- 

ilėje, ar pasirodytų saloni
nio liūto frake.

Nuo artistų neatsilieka 
prietaringumu lakūnai. 
Garsioji rekordininkė la
kūnė Amy Johnson savo 
kelionėje Tokio — Londo
nas su savimi laikė pasagą 
ir jauną sibiriškos veislės 
šunį vilką. Graham Wnite 
nuolat laikydavo ant savo 
mašinos raudoną, paskum 
violetinį mašastinį šalį. Ir 
Lindbergas neskrenda ne
apvyniojęs savo mašinos 
vairo šalių. Christiansen 
nenorėjo skristi su leidimo 
numeriu 1930, nes numerio 
skaitlinių suma sudaro ne
laimingąjį skaičių 13 — 
(1x9x3x0—13); jam buvo 
duotas leidimas Nr. 1929. 
Fritz Bider iš pradžių nau
dojosi kaip “apsaugos fe
tišu” amerikoniška 25 cen
tu moneta, kuria visada at
sukdavo benzino kranelį. 
Paskum jis ėmė nešioti 
kairėje (tiktai kairėje!) 
kelnių kišenėje mažą ak
meniuką, kurį jis rado 
Šiaurės Ledynuotojo okea
no pakrantėje.

Ir biržų galiūnai tiki ta-l 
lismanų magiškai jėgai. 
Vienas drąsiausių Londono 
biržos spekuliantų nuolat 
nešiodavo su savimi ang- 

i lies gabalėlį, nes jis buvo 
1 įsitikinęs, kad anglis ma
gišku — magnetišku būdu

11 '

I

I

SKUBIAI reikalinga muzika- 
| lė mergina ar moteris vargoni- 
I ninkauti ir šeimininkauti.

Kreiptis į “Darbininką”.

IŠSIRENDAVOJA “Dar-

Rbininko” name gražus, 
steamu apšildomas ant 
pirmo aukšto 5 kambarių 
flatas. Renda nebrangi. 
^Atsišaukite į ‘Darbininko’ 

| administraciją, 366 West 
Broadway, So. Boston; te
lefonas — ŠOU 2680.

fTi/] r. m Et 11 v
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Įžangos ženklelio fotografija į šv. Petro par. bažny
čios pašventinimo iškilmes rūgs. 7 d. 1908 m. Šį ti- 
kietą dar ir šiandien turi Petras Čaplikas.

VALGOMŲJŲ DAIKTU KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mčsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kuris 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HTLL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

Perkins Markei
P. Baltrutiūnas ir p. Kiinga, Sav. 
753 Broadway, Tel. ŠOU 3120 

*O. BOSTON, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADWAY,

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

parengimams.

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

Visi skelbki tžs “Darbininke”.

pritraukia auksą. Visi New 
Yorko biržos makleriai 
(pirkliavimo tarpininkai) 
tvirtai tiki, kad mažas, at
bukęs pieštuko gabalėlis 
neša laimę.

Prietaringi . ir karaliai. 
Garsusis Koh-i-Nor sosto 
brangakmenis padaro tai, 
kad Indija laikosi Anglijos 

' priklausomybėje. Jeigu tas 
brangakmenis dingtų, pa
sibaigtų anglų viešpatavi
mas Indijoje. Bet kad jis 
neštų laimę, jį turi pavel
dėti tik kas nors iš mote- 

i riškos lyties karališkųjų 
rūmų žmonių. Todėl kara-

■ lienė Viktorija ir nustatė, 
kad tą brangakmenį turi 
paveldėti ne karalius Edu
ardas VII, bet jo žmona.

Anglijos karalius Eduar
das VII kaip talismaną ne
šiojasi apirankę, kuri se
niau priklausė nelaiminga- 

, jam Meksikos karaliui 
i Maksimilijonui. Jurgis V, 
Eduardo įpėdinis, prie au-

■ tomobilio pritaisė mažą 
! Angliją vaizduojančią fi
gūrėlę, kuri iškeltose ran
kose laiko vainiką ir prie 
kurios kojų liūtas guli.

Tokių ir panašių prieta- 
I ringumo pavyzdžių galima 
būtų pririnkti begales. 
Daug jų yra surinkęs Phil- 
lipp Schmidt savo knygoje 
“Talisman und Zauber- 
wahn”, Benziger u. Co., 
Einsiedeln. “P. G.”

Jūra tai didysis tautų vieške
lis. praleidžiąs žmonijos turtus 
ir keleivius, žodį ir mintį.

Prof. K. Pakštas.

čios statymu. Pirmiausia reikė-’tai jo vieton buvo paskirtas jo 
jo eiti pas arkivyskupą ir tartis pusbrolis Tarnas Žilinskas, ku- 
su juo naujos bažnyčios staty- ris buvo jau ilgai.

i mo reikalais. Pasikalbėjimus su Bažnyčios šventinimas įvyko 
arkivyskupu vedė p. Čaplikas. 1908 m. rugsėjo 7 d. Bažnyčią 
nes jis buvo bažnyčios statymo šventino vysk. Enderson. Šven- 
komiteto pirmininkas. Apie tinimas buvo labai iškilmingas 
naujos bažnyčios statymą gra- jr įspūdingas.
žiai pasakoja pats p. Čaplikas. ]

“Nuėjau”, sako jis. “pradėjau gatvėje? Kadangi koplyčia bu- 
kalbėti. kad mums reikalinga v0 Sėtuvių, todėl reikėjo ir vėl 
nauja bažnyčia ir naujas kur.i- eiti P*5arkivyskupą išspręsti 
gas, tačiau bažnyčios mes ne
statysime. nors pinigų ir turi
me, jei mes negalėsime gauti 

i naujo kunigo. Arkivyskupas ne
norėjo sutikti. “Kaip ten bebū
tų”, pagaliau sako arkivysku
pas, “jei nenorite lankyti savo 
koplyčią, lankykite svetimtau- 

jčių, tačiau į bažnyčią vistiek 
eikite”.

I

brolių vai-
Raudonos 

dvarus Lie-

Kaip buvo su sena koplyčia 7.nors laiko saliūną, tačiau nege-

jos klausimas.
Arkivyskupas išsprendė klau

simą taip: Lietuviai turi apmo
kėti remonto išlaidas airiams ir 
lietuviams koplyčia galės būti

ria ir nerūko. Tai yra gražiau
sias pavizdys netik saliūninin- 
kams, bet ir šiaip šmonėms.

Jo saliūnas yra 157 W. Broad- 
vvay. So. Bostone.

p. Petras Čaplikas taip pat 
maloniai sutiko dalyvauti In- 
tertype fondo “kūmuose”.

Pagaliau nupirkome 1905 m. 
naują sklypą (dabartinės baž
nyčios ) ir ten pradėjome staty
ti naują bažnyčią. Kad nereikė
tų už sklypą mokėti mokesčių, 
tą patį metą pradėjome kasti 
bažnyčiai pamatus. Prie bažny
čios statymo prisidėjo visi žmo
nės. neimdami atlyginimo, nes 
mūsų konstitucijoje buvo įrašy
ta. kad “dirbantiems prie baž
nyčios užmokės Dievas”.

Kitus metus (1906 m.) baž
nyčią statyti pradėjome pilnu 
tempu. Prisimenu buvo Kalėdų 
šventės, visi ramiai ilsėjosi, o 
aš su p. Kazimieru Lapinsku 
pasileidome “kalėdoti” — rink
ti naujajai bažnyčiai aukas.

Kadangi lietuvių bažnyčių 
nebuvo Bostono apylinkėje, to
dėl aukas rinkome ir ten. Pasi- 

• sekimas buvo geras, nes tuomet 
į pinigais ir pasižadėjimais su- 
i rinkome 810,000.

Po dviejų metų bažnyčia sta
tyti buvo baigta ir 1908 m. įvy
ko bažnyčios šventinimas. Tuo
met ir vėl reikėjo eiti pas arki-

NASH automobiliai yra įrengti moderniškiausiai. Jie 
turi air conditioned — žiemą šilta — vasarą vėsu. Taipgi 
juose yra įrengta lova, kurioje gali miegoti kaip namie. Jis 
yra ruimingas, didesnis už kitus karus, kurie parsiduoda už 
aukštesnę kainą. Jis yra pilno dydžio už nebrangią kainą. 
Pašaukite mus pademonstruoti ir patys pabandykite jį pa- 
draivinti — pavairuoti. Automobilio kaina pristatyto prie 
jūsų durų 8839.00 ir aukščiau. Kreipkitės pas savininką — 
PETRĄ PILVINĮ. Garadžiaus atdaras dieną ir naktį.

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

TEL. GEN 9296

Nelauk vasaras — taisyk dabar, 
kol kainos yra žemos.

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

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

Shapos adresas — 193 Broadway.

Slom’te Velding Co.
Welding Hot Water &. Steam 

Boilers
Suveldiname boilerius ir kitokius 

dalykus 
Darbą garantuojame 2 metams.

326 Mass Avė.
Arlington, Mass.

Tel. Ari. 2316

Jei norite, kad Jūsų drabužiai 
būtų tvariai išplauti, 

paveskite ij darbą mums.

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

Visi skeltkitės “Darbininke”.

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

So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 2923
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Rytinių Valstybių Žinios
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Vyčių Apskričio Seimas Ir aš ten buvau!... ant debesių dvasia 

Mačiau, kaip būriais rinkosi tie 

Slaptingi žmonės lietuviai...

Su Vytautu Didžiuoju sekėm juos 

Ir gėrėjomės vaikais tokios tautos. 

Kai dainos tūkstančių paplito ten

Vytautas lenkės Šnabžda jis man:

A Jonai! Kas sakė lietuviai tuoj žus? 

Grjšk gyveniman. rytojus bus 

Pavydėtinas lietuvių!

Būk dabar drąsus, lietuvis nenuobo- 

Darbuokis tu tarpe savų. Idus,

Tik darbu, pasišventimu

Ir meile tapsi tu

Vertas ragint prie gera juos 

Brolius ir seseris mūs tautos!

Ir taip šnabždėdamas išnyko jis 

Pilniausiu veidu šypsojantis.

...Ir atbudau prie radio snūsdams aš

Ir tebegirdėjos dainos visos tos

Ir lietuvių minios, jų veidai

O daugiausiai jų vienybė tenai 

Pasaulinėje parodoj, kur aš 

Tik buvau
Ir tą visa su Vytautu girdėdamas 

Mačiau! Plytaitis.

Tai 
šiais 
pra- 
savo

MARIANAPOLIO ŽINIOS

<

prie ben-

kyklos. Mūsų lietuviai gali pa
simokyti iš to gražaus pavyz
džio tų svetimų, kurių yra iki 
50 užsimokančiųjų. Naudoki
mės lietuviai sava įstaiga taip, 
kaip moka naudotis svetimtau
čiai iš mūsų. Yra studentai net 
iš West Hartford. Mes turime 
mylėti Dievą ar artymą, bet 
taipogi turime ir save mylėti, 
ko kaikurie lietuviai kartais ne
daro, ar tai išsižadėdami savo 
lietuvybės, kalbos ar įstaigų. 
Kaip lengva būtų ir kaip gražu 
jeigu Amerikos lietuviai rižtųsi 
prie savo lietuviškų parapijų, 
draugijų ir įstaigų! Nereikia 
eiti toliau! Jeigu tą darytų lie
tuvių ateitis Amerikoje užtik
rinta! Tik atbuskime jauskimės 
tais, kuriais esame ir darbuoki
mės vienybėje. Gerb. Sesutės 
Mokytojos sunkiausia dirba lie
tuviams, bet nevisuomet gauna 
lietuviškos katalikiškos para
mos. Darbuokimės ir Dievas pa
dės. Tą visi iš prityrimo mes 
gerai žinome.

Lietuvos Generalinio Konsulato Paieškomi Asmenys
i j. a.Anusevičius, Mykolas, sūnus!vaisė. Manarto kaimo,

Antano, kilęs iš Ukmergės aps- Į Valstybes išvykę 1910 metais ir 
kričio, Želvos vaisė., Karališkių pradžioje apsigyvenę Philadel- 
kaimo. Iki 1935 metų gyveno phia, Pa.
Brooklyne. Jakonis, Jonas. 1918 metais

Burinskaitė. Elzbieta. į J. A. tarnavęs J. A. Valstybių kariuo- 
Valstybes išvykusi 1912 metais menėje, o 1921 metais gyvenęs 
ir gyvenusi pas savo dėdę Juozą Philadelphia, Pa., 2206 VVood 
Kalėdą Connecticut Valstybėje Street.

1 (East Windres?). i Jonikas, Ignas, prieš septynis
i Čiuteikienė, Marija. (Mary metus gyvenęs Cambridge, Mas- 
Chuteikis, Chutkis), iki 1930 sachusetts, ir turėjęs ten stati- 
metų gyvenusi New Haven, nių dirbtuvę.
Connecticut, kame būk tais me- Judzentavičius, Vitas, 1930 
tais esanti mirusi. metais gyvenęs Shenandoah,

Dočkai. Jurgis ir Kazys, kilę Pa., bet kur vėliau išsikėlė 
iš Panevėžio apskr., Smilgių žinoma. 
—————————— Jančiauskienė, Viktorija, 
atstovė, kuri dalyvavo jubilieji- venusi Brooklyne, N. Y., 
niame seime, padarys praneši
mą iš seimo nutarimų. Be to 
šiame suvažiavime reikia pasi
tarti apie tolimesnį veikimą dėl 
organizacijos ir apskričio gero
vės. Bus renkama apskričio val
dyba dėl ateinančių metų.

Kviečiu visas kuopas skait-] 
lingai prisiųsti atstoves ir pri-j 
imti naudingų įnešimų apskri-l Kaikuriems iš ieškomųjų pri- 

: čio naudai. Taip pat primenu i ^auso turtas bei palikimai, ku- 
kuopų raštininkams, kad šiam rie tekti visai svetimiems 
suvažiavimui reikalinga priruo- neatsiliepus teisėtiems įpėdi- 
šti kuopų raportai iš metinio niams. Ieškomieji arba apie 
veikimo. i Juos žinantieji maloniai prašo-

Metinės šv. Mišios apskričio mi rašyti: 
intencija įvyks spalių 21 d., šv.' 
Brigitos bažnyčioj, taigi kvie- 
L______, kurioms yra arčiau

kurie išklausyti šv. mišių.
M. Jokubaitė, 

Apskr. rašt.

Kiekvienam yra aišku, kad lietuvių spaudos dar
buotoju ir jos platintojų darbas yra sunkus. Juk neuž
tenka išlaikyti vien redakciją, administraciją ir spaus
tuvės darbininkai, bet reikia išlaikyti ir pati spaustu
vė. mašinos, medžiaga, namas ar jo nuoma ir tt. Ge
rai jei dar nereikia įsigyti naujų mašinų ar remontuo
ti senas, tačiau jeigu spaustuvei jau reikia naujo tur
to. mašinų ar remontuoti senas, tuomet laikraščio gy
venimas pasidaro sunkus, beveik nebepakeliamas.

Štai neseniai “Darbininkas” taip pat turėjo pirk
ti naują Intertype mašiną, be kurios laikraštis egzis
tuoti beveik jau negalėjo. Tiesa didelė dalis už ją jau 
išmokėta, bet dar ne visa, todėl labai malonu ir džiu
gu. kad atsiranda spaudos mylėtojų ir rėmėjų, ku
riems lietuviškos kultūros darbas yra artimas ir bran
gus.

štai žemiau paduotas sąrašas, kuriame išvardinti 
asmens nuoširdžiai sutiko paremti mūsų naujos Inter
type fondą, apsiimdami dalyvauti “Kūmų” puotoje.

Iš tikrųjų jų ir kitų aukotojų parama nėra taip 
siaurai suprantama, neaukos remia ne vien “Darbi
ninką”. Ne, jų aukos yra didelis įnašas visam lietuvių 
tautiniam ir kultūriniam veikimui, nes laikraštis 
“Darbininkas” tarnauja plačiai lietuviu visuomenei 
Amerikoje, skelbdamas tautos idėjas ir lietuvišką kul
tūrą.

Aukotojai, pasižadėję aukoti po sekančią sumą:
Į GARBĖS“KŪMUS”

Matas Norbutas, Cambridge, Mass.....................
Kun. Jonas Vaitiekūnas, Providence, R. I. lietu

vių parapijos klebonas ...............................
Pranas Razvadauskas su žmona pasižadėjo į- 

mokėti ............................................................
Stasys Barisevičius, laidotuvių direktorius.......
K. J. Nadzeika iš Nashua, N. H.............................
Pranas ir Ona Tuleikiai, So. Boston, Mass.........
Kazimieras ir Monika Plevokai, bakeriai, So.

Boston, Mass.....................................................

BRIDGEPORT, CONN

Lena Street.
Ginčauskas, Vladas, 

septynis metus gyvenęs 
bridge, Mass.

Gricienė - Vilčinskaitė,
joną, dar 1937 metais gyvenu
si 415 East Washington St., 
Nauticoke, Pa.

ne-

£>’•
264

prieš
Cam-

Mari-

Vasaros pasilinksminimai ir 
atostogos jau užrašyta istorijo
je ir lieka tik mintyse, nes Ma- 
rianapolyje jau mokslo metai 
prasidėjo.

Rūgs. 15 d. oficialiai prasidė
jo mokslo metai iškilmingomis 
mišiomis, kurias atnašavo Ma
rijonų Provincijolas, kun. Dr. 
Navickas. MIC.. diakonu buvo 
kun. Vosylius MIC ir subdiako- 
nu kun. Malinauskas MIC. Turi
ningą pamokslą pasakė 
mokslo 
MIC.

i ...Šiais 
m ingi 
rium.
jolą. kun. Dr. Navicką. Namų 
viršininko pareigas eina kun. 
Dr. Pauliukonis MIC.. kuris vos 
tik dabar sugrįžo iš Europos, 
kurioje jis turėjo daug sunku
mo, negalėdamas greit parvyk
ti į Ameriką. Kun. Dr. Vaškevi
čius, MIC. eis pareigas high 
school direktoriaus. Kun. Jag
minas MIC. išvyko į Hinsdale. 
Ilk. nes jisai paskirtas Marijo
nų seminarijos rektorium. Šiais i 
metais turim tris profesorius 
iš Hinsdale: kun. Vosylių MIC.. 
kun. Malinauską MIC. ir kun. 
Andriušką MIC.

Jau mokykloje visi pradeda 
kalbėti apie šių metų football 
žaidimus. Sušaukti į praktkią. 
sportininkų pasirodė nemažas 
būrys. Turim vilties, kad šį se
zoną būsim laimingesni už pe
reitą. nes šiais metais turim ir 

Mr. Ra- 
i nieri. Žaidimų tvarka bus pas-

Naujosios Anglijos Lietuvos 
Vyčių Apskričio seimelis įvyko 
Hartforde šio mėnesio 23 ir 24 
dienomis. Suvažiavo gražus bū
rys jaunimo iš visos Naujosios 
Anglijos. Ūpas gražus ir be 
rimto darbo jaunimas gražiai 
pasisvečiavo pasilink s m i n o. 
Hartfordo Vyčiai smarkiai vei
kia. Dabar rengiasi gerinti savo 
kambarius, ir narių skaičius 
nuolat didėja.

Kelios savaitės atgal Hartfor
do miestas pagerbė (svetimtau
čiai) mūsų Operos žvaigždę 
p-lę Oną Katkauskaitę-Kaskas. 
Tai buvo Hotel Bond. Dalyvavo 
gražus būrys žmonių. Fotogra
fijos tilpo anglų laikraščiuose 
su gražiais aprašymais.

Dabar artinantis. Duok Dieve. 
Vilniaus gražinimui lietuviams 
Hartfordo Vilniaus vadavimo 
skyrius smarkiai veikia, 
būtų graži Kalėdų dovana 
metais, kad vietoj kraujo 
liejimo Lietuva atgautų
seną širdį Vilnių. Melskimės ir 
darbuokimės.

Švento Vardo Draugija su ru
deniu pradeda smarkiau veikti. 
Aną vakarą buvo extra susirin
kimas tos draugijos. Dalyvavo 
nemažai. Buvo kiek ir svečių. 
Be rimtų apsvarstymų, kaip tai 
dalyvauti “in corpore" spalių 1. 
(eiti savo parapijoj
droš šv. Komunijos) ir paskui 
nueiti su vyskupijos parapijos 
vyrais ir vaikinais ant bendrų 
pusryčių Statė Armory. Tai yra 
Jo Ekscelencijos Vyskupo 
McAullife sumanymas Peace; 
Communion Breakfast. Lietu
viai vyrai ir vaikinai gali gauti 
bilietus nuo šv. Vardo Draugi
jos narių.

Mūsų jaunimas darbuojasi iš 
anksto dėl Basketball sezono. 
Hartfordiečiai laba’ pamilo bas
ketball ir mūsų jaunimui vaiki
nams ir mergaitėms gal už tai 
labai sekasi. Vaikinai eina rin
kti garsinimus nuo biznierių ir 
prietelių lietuvių 
čių. kad tinkamai 
basketball sezono 
Linkime jaunimui 
buotis doram spurte ir vis aukš
čiau prasimušti jame. Taipgi 
kviečiame kitus paremti juos 
atsilankydami į jų basketball 
“geimius”.

Lietuviai, kurie dalyvavo Lie
tuvių Dienoje pasaulinėje paro
doje labai džiaugėsi ir sakė ra
portuodami. kad neapsivylė, 
bet tikrai buvo verta ir labiau 
džiaugiasi dabar grįžę, kad jie 
yra lietuviai. Pats nebuvau, bet 
dvasioje ten buvau ot ir įrody- n^ują vadą (coach): 
siu:

apie
metus kun. Morkūnas

metais mes esame lai
vei turėdami direkto- 

Tėvų Marijonų Provinci-

$50.00

$25.00

$25.00
$25.00
$25.00
$25.00

$25.00

$10.00

$10.00
$10.00

ir svetimtau- 
apsirūpinus 

reikmenimis, 
toliau dar-

I “KŪMUS”
*

Petras Čaplikas, So. Boston, Mass.
Kastantas ir Uršulė Šidlauskai,. So. Boston, .... $10.00 
Elzbieta Pliavokienė, So. Boston, Mass.............  $10.00
Jurgis Masiulionis, Broadway Cafe, So. Boston, $10.00 
Jurgis ir Elena Stukai, fotografai, So. Bostpn, $10.00 
Monika Šeikienė, So. Boston, Mass.......
Karolina Šeiefkienė, So. Boston. Mass.
Antanas ir Emilija Janušoniai. So. Boston, .... $10.00 
Jonas ir Elžbieta Kumpai. So. Boston. Mass..... $10.00
Antanas ir Petronėlė Peldžiai, So. Boston, Mass. $10.00 
Antanas Zaveckas su žmona, Cambridsre, Mass. $10.00 
Strand Cafe — K. Budreckis ir Alb. Helgerma- 

nas. So. Boston, Mass.....................................
J. W. Casner su žmona, laidotuvių direktoriai, 

So. Boston, Mass..............................................
J. Baltramaitis. Green Mt. Dairy, W. Auburn, 

Mass................................................................

$10.00

$10.00

$10.00 
Kaikurie iš jų aukojamą sumą jau yra sumokėję. 
“Darbininko” Administracija už pažadėtas aukas 

visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja.

kelbta vėliau. Pirmas žaidimas priėmė tą naujanybę ir tikimės, 
įvyksta rūgs. 22 d. su Norwich
Free Academy.

Vykdamas į Romą. kun. Vait
kevičius MIC sustojo Mariana-

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

PADARYTAS Iš LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

BROCKERT’S ALE

BOSTON BRANGU 
1410 Columbia Rd.,

South Boston

60 Ellsvorth St. 
Worcester, Mass.

Telefonas
Worcester, 5-4335

PHONE
So. Boston 

2271

Jei norite atsigerti skanaus alaus ar ale, 
kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję i tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO- 
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

kad pasiseks. Visas pelnas, kaip 
ir viso karnivalo pelnas, eis 
parapijos naudai. Prelatas ku
nigas Ambotas, klebonas, ypa- 

‘ , kad 
, Hartfordo ir apylinkės lietuviai 
’ karnivalą paremtų, atsilanky
dami į jį tais viršminėtais vaka
rais. Įžanga šiais metais dykai. 
Galėsite valgyti, gerti, žaisti ir 
bendrai linksmintis bei pasima
tyti su pažįstamais ir draugais 
ir tuo pačiu gražiai paremti sa
vo parapiją. Karnivalas bus tais 
vakarais, nežiūrint ar lytų ar 

įsnigtų ar mėnulis šviestų. Pre
latas, klebonas ir karnivalo ko
misija nuoširdžiai kviečia netik 

bet ir apy- 
; lietuvius atsilankyti. 

Avenue ir Broad St., šio mene- Taigi, visi ir visos, pasimatysi- 
sio 28. 29 ir 30 dienomis - va- me šv. Trejybės parapijos kar- 
karais. Tai bus rugsėjo - Sep- nivale.
tember 28, 29 ir 30 vakarai. _ ------------
Rengia visos parapijos draugi-' MŪSŲ MOKYKLA
jos. Kaip paprastai, bus visokių Ačiū Dievui, Hartfordo lietu- 
pasilinksminimų: bingo, šokiai, j viai turi savo gražią didelę lie- 
traukimai, leidimai ir tt. Šįmet' tuvišką katalikišką mokyklą, 
bus keli nauji dalykai, būtent. Kaip jau žinote 
Popularity Contest, kurį varo' 
parapijos jaunimas. Tasai kon- 
testas baigsis paskutinį karni
valo vakarą, t. y. šio mėnesio 
30 d. Kontestantai-ės turi būti 
bent 16 metų amžiaus ir ne 
daugiau kaip 25. Turi būti neve- 

i dę. Pardavinėjamos kortelės, j 
kurias galite gauti pas Lietu- 

i vos Vyčius - hartfordiečius, pas 
Marijos Vaikelius ir būdelėje 
ant kiemo per Karnivalo vaka
rus. Jaunimas entuziastiškai

Kevicius -Mit sustojo Mariana- 
polyje atsisveikinti. Kelias die- j 
nas praleidęs išvyko.

Rūgs. 18 d. buvo atsilankęs Į 
pas mus prof. Pakštas, kuris į 

ruošiasi duoti Marianapoly vi-' 
są eilę paskaitų. B. Rusteika.

HARTFORD, CONN
PARAPIJOS KARNIVALAS

Šiais metais Hartfordo lietu
vių Švč. Trejybės parapija ren
gia savo metinį Karnivalą mo- hartfordiečius-tes, 
kyklos kieme, kampas Capitol linkės

Praeitą savaitę mūsų bažny
čioje buvo 40 vai. atlaidai, kur 
tikrai gražiai pavyko. Per visus 
vakarus, ir rytus pamokslus sa
kė misijonierius Domininkonas 
Jankus. Pamokslai buvo gražūs,
kurie žmonėms patiko. Vaka-: 
rais iškilmingi mišparai. į ku
riuos kleb. kun. J. Kazlauskas.= 
nepašykštėjo sukviesti visos a- gju nares, 
pielinkės kunigus. Štai 
dalyvavo: Prelatas Ambotas,:
Valantiejus, Vaškelis, Karkaus- 
kas, Gauronckis, Karlor.as, Kri- ■ 
pas, Gradeckis, Kinta iš Pater- 
son. N. J.. Čebatorius tik grįžęs 
iš Šveicarijos. Bagužas iš Lie- i 
tuvos. ir vietinis vikaras Ražai- i 
tis. Choras vad. A. Stanišaus- 
kui pasirodė gražiai su naujais, 
mišparais, kuriuos pirmą kartą Į 
giedojo. Po užbaigos atlaidų 
choras turėjo pasilinksminimo! 
vakarėlį, kurio surengimui dau
giausia pasidarbavo V. Mocke
vičius.

Spalių 22 d., choras rengia 
koncertą ir vaidinimą “Germa- 
nija”, tai bus pirmas šio sezo
no parengimas.

Visas jaunimas pradeda dar- f 
buotis jau rudeninio sezono ap
linkumoje. Vieni žais, kiti teat
rus vaidins ir dainuos. Tikrai 
taip jaunimui reikia vieningai 
visiems stoti į darbą. Kaip gra
žu. kaip parapijos choras pasi
rodė New York, rugsėjo 10, 
mergaitės pasipuošė lietuviško
mis suknelėmis, kur svetimtau
čiai gėrėjosi. O kiek ten buvo, 
keli tūkstančiai jaunimo, tarpe 
ir mūsų jaunimas. Tadgi dar 
kurie nėra prisirašę, prie choro, 
tai choras laukia jumis ir jūs 
gražių balsų, nes kur vienybė, 
ten bus ir galybė.

Parapijos nuosavybė iš vidaus 
ir lauko visa pataisyta, kur p.i- 
rapijonai gali pasidžiaugti. 
Mat kaip tik yra santaika tarp 
parapijonų ir klebono taip vis
kas ir gerėja. Kleb. kun. J. Kaz
lauskas šią vasarą daug darbo 
ir laiko pašventė bažnyčios pa
taisymui, bet dabar da.'bas 
baigtas, tik galima tuomi pasi
gerėti.

Bridgeporte darbai gerėja, 
daug dirbtuvių dirba dieną ir 
naktį.

. * lturime ir du į 
metu High School. Nor nevisi 
lietuviai siunčia ten savo vaiku
čius. vis dėlto gana gražus bū
relis yra studentų. Mokinių yra 

! ir iš kitų parapijų, nes jie gerai 
supranta ir atjaučia svarbą ka
talikiškos mokyklos ir dar su 
High School. Tie studentai iš 
kitų parapijų turi mokėti taip, 
kad vietos uždyką neužima. Ta
sai mokestis jų negązdina, nes 
kaip sakiau jie supranta ir at
jaučia svarbą katalikiškos mo-

Pranešimas Moterų Sę-gos 
Conn. Apskričio Kuopoms

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

16 West 75 Streeet 
New York City.

(Bus daugiau)

i

Other G-E Radios Priced From $9.95 To $225.00

I

Olhtr Outstanding Fcotares 
of G-E MocM H-520

4 Feathertovch Tuning Kert. 
Dynipover Speaker. 5 G-E 
Tu bet. New Drum - type Dial. 
Automatic Volutne Control. AC- 
DC Operation. Attractive Broun 
Plastic Gabi net. Į vary and Col- 
artd finhbu Aha Availablc.

G-£ TABU RADIOS i

CUTAwAY Bf A* VlfW 
SHOWING 

THE CONCEALED

GROUND AND AERIAl 
CONNKDONS ON THE NEW

XX i iii

Šiuomi pranešu Moterų Są
jungos Conn. apskričio kuopų 
žiniai, kad metinis apskričio su-! 
važiavimas įvyks spalių - Octo-Į 
ber 22 d., 1939, šv. Brigitos pa
rapijos svetainėje, Main St., 
No. Manchester, Conn. Prasidės 
1:00 vai. po pietų.

Šis suvažiavimas bus labai 
svarbus, nes bus išduota atskai
ta iš buvusios Trijų Apskričių 
gegužinės, o taip pat apskričio

^RADIO
»

K

UNION ELECTRICAL SUPPLY CO. į
92 HIGH ST., BOSTON, MASS. Jį 

SAMUEL KAUFMAN, Prez. ir Kasininkas |

Telefonas Liberty 2337 3


