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Visi, kuriems iš tikrųjų rūpi religijos ir 
visuomenės gerovė, remia spaudą pagal sa. 
vo išgalės. Spaudos kareiviai būtinai reika
lingi to rėmimo, be kurio jų spauda mažą 
arba jokio vaisiaus neduos. ____

Leonas XIII

EINA ANTRADIENIAIS IB

PENKTADIENIAIS

EINA NUO 1915 METŲ

KUN. JUOZUI PETRAUSKUI,
jo motinėlei, broliam ir seserim dėl jų tėvelio 
a. a. Mikolo Petrausko mirties, LDS. Centras,

• “Darbininko” Redakcija, Administracija ir. 
spaustuvės darbininkai reiškia gilios užuojau 
tos.

Tautininkai Tautininkus
Vertė Nuo Sosto

“Darbininko” specialus korės- tilpti ir kitų tautiniai nusiteiku. 
pondentas iš Lietuvos praneša, 
kad perversmą Lietuvoje, birž. f 
ir 7 dd., sukėlė patys tautininkai. 
Sukilimui vadovavo jaunieji tau
tininkų laidos karininkai. Volde
maras buvo tik kaip figūra, žino
ma, Voldemaro šalininkai norėjo 
jį pasistatyti vyriausybės prieša
kyje, bet dėl to sukilėlių tarpe 
kilo skilimas. Kadangi sukilėliai 
nebuvo tinkamai prisiruošę, tai 
skilimas dar labiau susilpnino jų 
pajėgas.

Taigi nors p. prez. Smetonos 
sostas ir sudrebėjo, bet jo nu
versti sukilėliams nepavyko.

Sukilimo svarbiausias tikslas 
buvo nuversti ministerių kabine
tą ir sudaryti naują iš jaunesnių, 
jų žmonių. Mat sukilėlių obalsis 
buvo: “šalyn vagys ir kyšinin
kai”. Sakoma, kad valdžios įstai
gose kas tik kur prisisukęs prie 
pinigų, ten trukumai įvykdavę.

Vadinasi jaunieji tautininkai 
norėję apsivalyti nuo “vagių ir 
kyšininkų”. ■—

Šis tautininkų skilimas baisiai 
suerzino senesniuosius tautinin
kus.

Vyriausybėje kilo nepasitikė
jimas vienų kitais, kariuomenėje 
demoralizacija, nes šiandien vie
nas išvedė kariuomenę, rytoj gab 
išvesti kitas. Laukia ir nežinia ką 
gali sulaukti.

Bet dabartinė vyriausybė val
stybės vairo iš savo rankų paleis 
ti nenori.. Tiesa, pakeitė kaiku- 
riuos ministerius, bet esmėje pa
siliko tas pats raugas. Tokiomis 
permainomis nepatenkinti nei pa 
tys tautininkai. Visuomenėje kilo 
didžiausias nepasitenkinimas dėl 
įkalinimo sukilimo vadų.

Galimas naujas šioks ar tųks 
perversmas. Sakoma, kad gali į- 
vykti štai kas: naujas sukilimas, 
kuris nuverstų dabartinę vyria a- ; 
sybę su prez. Smetona priešaky, 
arba naujas ministerių pakeiti 
tnas.

Neramumai visur. Vvriausy- 
bes tūzai pradėjo flirtuoti nors 
nenuoširdžiai, su katalikais. Pro
tokolų jau tiek katalikams už bi
le ką neberašo, areštai vengiami, 
katalikų organizacijos gali lais
viau veikti, valdžios atstovai da
lyvauja katalikų iškilmėse. Pavir 
šutiniai žiūrint, rodos, kad jokio 
katalikų varžimo nebėra. Bet tik 
paviršutiniai.

Pats prez. Smetona taip gra
žiai katalikiškai kalba, kad jo 
kalbos būtų gražiausi pamokslai 
bažnyčiose. Bet viskas daroma 
dirbtinai, be nuoširdumo. Esmėje 
gi niekas nepaęikeitė.

Išrodo, kad tautininkai priėjo 
liepto galą. Baisu, kad kairieji, 
kurie visą laiką su tautininkais 
veidmainingai bendradarbiavo ir 
tautininkų “malonėmis” naudo
josi, nepasigriebtų valstybės vai
ro Į savo rankas.

Prez. Smetona turėtų perma
tyti tą pavojų Lietuvai ir prie 
valstybės vairo pakviesti tėvynei 
atsidavusius vadus, kuriems rūpi 
Lietuvos Nepriklausomybės sv 
Klaipėdos kraštu išlaikymas ir 

į Vilniaus atvadavimas.
Naujoje vyriausybėje galėtų į-

šiųjų partijų vadai.
Tautinė vienybė būtinai rei. 

kalinga, kad apsiginti nuo išlau. 
kinių priešų.

Vokiečiai nesnaudžia. Jie" ty. 
koja vėl pagrobti Klaipėdos kra
štą. Budėkime ir dirbkime vieny
bėje.
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KUN, HASS ATVYKO TAI
KINTI DARBININKUS SU 

DARBDAVIAIS
Minneapolis — Liepos lb 

atvyko kun. Francis J. 
i Hass, buvęs senosios NRA 
! tarvbos narvs. Jis atstovau- 
' damas federalę valdžią, 
Į stengsis 7000 streikuojan- 
; čius sunkvežimių šoferius 
sutaikinti su darbdaviais ir 
likviduoti streiką, kuris su- 
paraližavo visą transporta- 
ęijos judėjimą mieste.

DIDELIS APSIVYLIMAS
Maskva, — Nors jau pra

ėjo septyni mėnesiai nuo to 
laiko, kada Jungtinės Vals
tybės pripažino sovietų Ru
siją, bet prekyba tarp tų ša
lių ne tik nepadidėjo, bet ji 
žymiai sumažėjo. Prieš pri
pažinimą, Rusija pirkdavo 
Amerikos prekiu už dešimtį 
milijonų dolerių į mėnesi. 

1 o dabar perka vos tik už 
milijoną dolerių į mėnesį.

Pripažinimo šalininkai ti
kėjosi, kad Rusija pripaži
nus, rusai pirks daugiau 
jiems reikalingų mašinų ir 
kitų Amerikos produktu, o 
rusai iš savo nusės tikėjosi, 
kad gavę pripažinimą jie 
visas prekes gaus iš Ameri
kos bargan. Amerika nesu
tinka parduoti Rusijai bar
gan dėl to. kad jie dar nėra 
susitarę dėl senosios skolos,

STREIKAS CIGARŲ 
DIRBTUVĖSE

York, Pa 
čia sustreikavo cigarų dirb
tuvių darbininkai. Šiandien 
darbas sustojo 50 fabrikose. 
Unijos atstovai yra nepa
tenkinti atlyginimu, kuris 
nustatomas sulig' padaryto 
darbo darbdavių nusistaty
mą paliuosuoti visus tuos 
darbininkus, kurie nuždirba 
NRA kodo nustatyto mini
mumo.

Streikieriai pradėjo dirb
tuves pikietuoti. Jau įvyko 
keletas susirėmimų.

Liepos 11 d.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS
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San Francisco, — Liepos 

17 d., generalio streiko ko
mitetas aiškiai pasakė strei
kuojantiems uostų darbinin

kams, kad jie turi atiduoti 
ginčą su darbdaviais spręs
ti trečiųjų teismui arba tu
rės apseiti be generalio 
Streiko paramos.
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1. Kongiesmanas K. M. Marland, demokratų partijos kandidatas į gubernato
rius Oklahoma ■valstybės. 2. Policija dujinėmis bombomis vaiko San Francisco 
streikierius. \ ienas streikic rys, pagaVęS dujinę bombą, tikslu mesti į policija, kad 
ir ji paragautų dujų, gal nebūtų taip žiauri su darbininkais, bet nelaimė, bomba 
spiogo jo lankose jį sužeisdama. 3. Henry P. Fletcher, pirmininkas respublikoną 

^|>ą, 80 metų nuo partijos įsteigimo su-partijos necionalio komiteto, sako prakalbą, 80 metų 
kaktuvių iškilmėse, Jackson, Mich.

SUNKIAI SERGA VYSK. 
FEEHAN

MIRĖ KUN. PETRAUSKO 
TĖVELIS

NAZIAI NUŽUDĖ DAR 
VIENĄ KATALIKŲ VADĄ

Falmoutk, Mass., — J. E. 
vyskupas Daniel F. Feehau 
Fall River diecezijos galva, 
77 metų amžiaus, jau kiek 
laiko kaip serga. Liepos 18 
d. jo sveikatos stovis taip 
pablogėjo, kad jam suteiktą 
paskutinieji sakramentai.

sreenapiegenerau
STREIKĄ

V
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Chicago, — Liepos 18 d., 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas pareiškė, kad Darbo 
Federacija nei iššaukė, nei 
užgvrė San Francisco strei
ko.

VARGAS IŠRINKTAS 
BRAZILIJOS PREZIDENTU

B i o J) e Janeiro — Brazi
lijos steigiamasis seimas, 
liepos 18 d., išrinko Getulio*
Vargas, 51 metų amžiaus, 
pirmuoju antrosios respu
blikos prezidentu.

Po 1930 metų revoliuci
jos, Vargas buvo skirtas ei
ti prezidento pereigas. Val
džia j.o vadovybėje įyedė 
slaptą balsavimą, suteikt 
moterims balsavimo teisę, 
nustatė astuonias darbo va- 
landas į dieną darbinin
kams, įvedė ligonių ir pensi
jų kasas industrijoje ir pre
kyboje, darbininkėms pašal
pą ligoje ir teisė darbinin
kams, darbdaviams, kapita
listams ir profesionalams 
organizuoti savo sindikatus.

Seniau Brazilijos valsty
bės imdavo muitus nuo pre
kių, įvežamų iš kitų Brazili
jos valstybių. Vargas tą pa
protį panaikino. Jo įsakymu 
buvo sunaikinti 27,000,000 
maišų jcavos perteklių, kad 
išlaikyti kavos kainas. Taip 
daro visi kapitalistai. Bet 
daug geriau britų, kad per
teklių išdalintų darbinin
kams.

Gardner, Mass. — Pirma
dienį, liepos 16 d., staiga 
mirė kun. Juozapo Petraus
ko, Šv. Roko 
vikaro, Montell 
velis Mikolasi 
54 metų amžmi 
širdies liga.

Palaidotas, trečiadie n į, 
liepos 18 d. su iškilmingo
mis gedulingomis šv. mišio- 
mis ir pamaldomis iŠ lenkų 
bažnvčios, nes lietuvių baž
nyčios toje kolonijoje nėra, 
lenkų naujuose kapuose.

Šv. mišias atnašavo a. a. 
Mikolo sūnus kun. Juozas 
Petrauskas. Deakonu buvo 
kun. J. Švagždys, LDS. 
Centro pirm, ir sub-deako- 
nu lenkų parapijos vikaras.

Paėjo iš Antašavos par. 
Gardner’v išgyveno apie 30 
metų.

Apsivedė 30 metų atgal, 
Worcester, Mass. su p. A- 
palionija Grigaliunaite, su 
kuria labai gražiai sugyve
no ir išaugino gražią lietu
viška šeimynėlę, būtent:.sū
nus kun. Juozą, Stanislovą 
ir Joną ir dukteris Pran
cišką (slaugę) ir Elžbietą.

A. a. Mikolas Petrauskas 
buvo senas “Darbininko” 
skaitytojas.

Liūdi a. a. Mikolo žmona 
Apabonija ir sūnūs ir duk
teris netekę šeimynos galvos 
— tėvo, kuris dar, rodos, 
galėjo ilgus metus gyventi. 
Bet Aukščiausiojo taip bu
vo skirta.

Nubudusiai šeimynėl e i 
reiškiame gilią užuojautą.

parapijos 
įlo, Mass., tė- 

Petrauskas, 
jus. Susirgo

SUGAVO VAGILIUS
Dali River, Mass., — Lie

pos 11 d., areštuota penki 
vyrai kaltinami vogime kie- 
likų ir kitų šventintų daik
tų iš Švento Vardo bažny- 
čios, birželio 28 d. Jiems 
kaucija nustatyta po 20,000 
dolerių kiekvienam.

Berlynas — Liepos 16 d., 
paaiškėjo, kad naziai nužu
dė dar vieną katalikų vadą, 
Adelbert Probst, Deutsche 
J u g e n d kraft organiza
cijos vadą, kuri buvo na- 
zių panaikinta Grenzmark 
provincijoje, birželio 22 d.

Pradžioje liepos mėnesio 
Probst buvo svečiuose pas 
prezidentą-generolą Ludwig 
Wolker. katalikų vadą Harz 
kalnuose. Ten slaptoji na- 
zių policija jį suėmė ir rei
kalavo, kad jis eitų su jais, 
nes nori jį ištardyti. Nuo to 
laiko jis dingo be žinios.

Dabar slaptoji policija 
pranešė, kad jis buvęs nu
šautas kada bandęs pabėgti.

PRIEŠ NAZIUS SUKILO 
STUDENTAI

Berlynas — Liepos 16 d., 
.Goettingen universiteto stu
dentai suruošė masinį pro
testo mitingą prieš nazius. 
Susirinkime buvo smerkia
mi naziai už persekiojimą 
jų organizacijų. Mitinguo
jančius studentus užpuolė 
nazių studentai. Įvyko riau
šės, kurias malšinti buvo 
pašaukti gaisrininkai. Laike 
riaušių 10 studentų tapo a- 
reštuota.

Bismarck, N. I)., — Šioje 
valstybėje yra du guberna
toriai. Išrinktasis guberna
torius rastas kaltu dalyva
vime sąmoksle apgaulingai 
pasisavinti federalės val
džios pinigus. North Dakota 
valstybės aukščiausis teis
mas nusprendė, kad toks 
nuteisimas atėmė iš buvusio 
gubernatoriaus Wil 1 i a m 
Langer teises ir todėl jis ne
galįs toliau eiti gubernato
riaus pereigų.

Langer su tokiu sprendi
mu nesutiko ir paskelbęs 
karo stovį iššaukė miliciją, 
kad niekas negalėtų jam 
trukdyti eiti gubernatoriaus 
pereigas. Jis taipgi kvietė 
valstybės legislatūrą susi
rinkti ketvirtadiny.
Leit. gubernatorius Ole H. 

Olson, priėmęs gubernato
riaus priesaiką, tvirtina, 
kad dabar jis yra teisėtas 
gubernatorius. Jis valstybės 
sekretoriui Įsakė atšaukti 
Langer Įsakymą sušaukti le- 
gislatūros sesiją ir pareika
lavo, kad milicija išsitrauk
tų ir karo stovis būtų panai
kintas.

Olson šalininkai sako, 
kad jei jo įsakymai nebus 
pildomi, turės Įsimaišyti fe- 
detalė kariuomenė, kad ga
lutinai išpręstu ši ginčą.

Vėliausios žinios praneša, 
kad milicija išsitraukia.

Langer’iui įsakyta užleis
ti vietą. Legislatūros susi
rinkimas panaikintas.

Generalio streiko komite* 
to rezoliucija, kuri buvo 
priimta 270 balsais prie3 
180, kviečia gubernatorius 
ir mayorus streiko paliestu 
valstybių ir miestų, kreiptis 
pas prezidentą Rooseveltą, 
prašant, kad jis pavartotu 
savo Įtaką, kad visi uostų 
darbdaviai ir darbininkų u- 
nijų vadai atiduotų ginčų 
spręsti trečiųjų teismui.

Padėtis San Franci sed 
mieste pasikeitė. Streikif- 
riai sutiko praleisti sunkve
žimius, kurie veža maistą f 
miestą.

7000 apsiginklavusių ka
reivių, tankais, kanuolėmis, 
kulkosvaidžiais ir šautuvais 
su durtuvais yra pasirengę 
bile momentu pulti, kurių 

i tik bandvtu kelti ar sukeltu 
riaušės. Kareiviai užima vis 
didesnius miesto plotus ir, 
kur tik eina stato barika- 
dus.

Policija irgi nesnaudžia^ 
Apie 300 asmenų šiandien 
buvo areštuota. Susirėmimų 

į tarp streikierių ir kitų pi
liečių dažnai pasitaiko, Eef 
vis pasiseka policijai greit' 
juos išsklaidyti.

Visas miesto judėjimas 
I apmiręs.

I

POLICIJA IR CIVILIAI ’ 
PUOLĖ KOMUNISTUS ‘

STREIKUOJA 22.000
DARBININKŲ

DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Danbury, Conn., — Liepos 
18 d. baigėsi devynių savai
čių skrybėlių fabrikų dar
bininkų streikas, kuriame, 
dalyvavo suvirš tūkstantis 
darbininkų. Darbdaviai su
tiko algas pakelti ir jei kil
tų kokie nors nesusiprati
mai. tartis su darbininkų 
išrinktais atstovais.

Streikas baigėsi visišku 
darbininkų laimėjimu.

Birmi/ngham, Ai a., — Lie
pos 16 d. sustreikavo 350 
audinvčių darbininkų.

Jiems sustreikavus fabri
kas tapo uždarytas. Ryto
jaus visų audinyčių dirbtu
vių darbininkai sustreikavo 
reikalaudami 30 valandų 
darbo-savaitės, algų pakėli
mo ir pagerinimo darbo są
lygų. Šiame mieste dabar 
streikuoja apie 22,000 dar
bininkų.

San Francisco — Liepos 
18 d. Įvyko visa eilė kraitį 
komunistų Įstaigose. Puse 
tuzino tokiii centrų buvo su
naikinta. Kratas atliko gru
pė civilių žmonių. P.olicijd 
nesuspėjo sučiupti tų krata- 
darių.

Panašios kratos Įvyko ii* 
kituose miestuose.

Teisėjai smarkiai baudžia; 
visus už pavartojimą jėgos 
streiko metu. Aštuoni asme
nys nuteisti ir trvs kiti lai
komi kalėjime iki teismo.

Valstybės gynėjas Mat- 
thew Brady pareiškė, kacl 
jis nuodugniai ištirs kiek
vieno suimto komunisto tik
rą vardą ir jo pilietybę.

Vadinasi komunistą m s 
karšta streiko lauke. Strei
kieriai jų taip pat vengia.

POLICIJA PADEDA 
STREIKLAUŽIAMS

ATSIIMKITE LAIŠKUS

“Darbininko” ofise randasi 
laiškai sekantiems asmenims: 

L. Augenkienė, Miss Helen 
Drabavich, F. Gobis, J. Keley, 
Antanas Salvastravičius, Alezan- 
dras Stigs, Mr. D. Tankus.

Tikrą draugą per sielvar
tą pažinsi. Ennius.

—
Seaitle — Liepos 18 d^ 

1300 streikuojančių uosto 
darbininkų ir jų pritarėjų 
puolė prieplauką 41, kurio* 
je 450 streiklaužių krovė 
prekes į devvnius laivus. 
Puolimas buvo policijos at
remtas su ašarinėmis dujo
mis. Vėliau buvo pulta prie
plauka 40, bet čia irgi puo
limas buvo atremtas.
/ Vienas streikuojantis dar* 
bininkas buvo sužeistas, ka- 
da jis griebė ašarinių dujų, 
bombą, kad mesti į policiją, 
bet bomba sprogo jo ranko
je sunkiai Jį sužeisdama.
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VIETINES ŽINIOS

į ; Penktadienį, liepos 20 d., 
septintų vai. vakare, bažny
tinėje salėje, Fifth St. įvyks 
masinis lietuvių susirinki
mas įvykusios Lietuvių Die
nos reikalais. Komisija iš
duos raportų ir taip pat bus 
išleista laimėjimų daiktai, 
kurių nebuvo galima išleisti 
liepios 4, Tiiompsone.

Prašome visų, kurie turė
jo paėmę bilietėlių pardavi
nėjimui, sunešti parduotus 
ir neparduotus- ,

Į šį susirinkimų kviečia
me visus darbininkus (kės), 
dirbusius (sės) Lietuvių 
Dienoje ir visus, kuriems 
rūpi gražūs ir kilnūs mūsų 
išeivijos darbai.

Federacijos 3 skyriaus 
Valdyba ir Lietuvių 

Dienos Komisija.

-
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SĄJUNGIEČiy PIKNIKAS
A. L. R. K. Moterų Sų-

ADVOKATAI.
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414 Broadway, S. Boston, Mass Į

TeL So. Boston 0948
r * - - 7

. GYVENIMO 
Tel. Parkvvay 1864-W

3
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Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

F
š

DARBINIKKAS, 2.
1

......į

jungos 13 kuopa, liepos 22 
d., rengia piknikų, Spo’. 
Ponde. Gros geras orkeS’ 
tras; bus skanių valgių ii 
gėrimų. Sąjungietės žada 
visus patenkinti savo malo
niu patarnavimu. »

Pikniko vietų galima pa-' 
siekti ir gatvekariais: nuo 
Sullivan Sųuarę imkite Sto- 
neham gatvekaių.

DR. ROGER J. ABIZAH)
Tel. Devonshire 7906 

-OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8 P. M.

3 Malden Street, 
Boston

PIKNIKAS
Rengia

L. D. S. 1-ma ir 8-ta kuopos

Liepos-July 29 d., 1934

MIRĖ
Liepos 13 d., prieš 12 vai. 

nakties mirė Antanina Ba- 
lutytė, 26 metų amžiaus, gy- 
ven. su tėvais 511 Ė. 7th St. 
Ji mirė staiga, nesirgusi. 
Širdis sustojo ir jos gyvybė 
užgeso.

Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Petro lietuviu bažnvčios 
Gedulingas šv. mišias atlai
kė ir ekzekvijas atgiedojo 
velionės giminaitis kun. F.' 
Norbutas, kuris dabar vika
rauja airių parapijoje, Ha
verhill, Mass.

Laidojant karst,onešėjomis ■ 
buvo šios: M. Kleponytė, 0. j 
Račkauskaitė, J. Narinkevi- 
čiutė, P. Žibutytė ir A. Jan
kauskaitė.

Laidotuvėse patarna v o 
graborius p. Zaletskas.

A. a. Antanina buvo dora 
ir gera katalikė. Darbavosi 
katalikiškose draugijose. Ji 
buvo laikraščio ‘‘Darbinin 
ko” skaitytoja. - k i

Paliko dideliame nuliu-! 
dhne tėvelius Justinų ir An-I 

, temina Balučius, seseris O-l 
nų ir Eleną, pusbrolius K. I 
Kudrotą ir Praną ir Kazi
mierą Vilkus, Moniką Vii I 
kienę ir tetą Marijoną Au- i 
gunienę.

Velionė dirbo Mass. vals-Į 
lybės Registry of Motor Ve- j 
hicles ofise. j

c
Ė

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
š (KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadvvay, S. Boston
Ofiso Valandos

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi
sas uždarytas subatos vakarais ir 
uedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nnimu ir X-Ray

|£

3 »»*•»•••••»••«»•«•••
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DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

IR

NUOŠIRDUS AČIŲ

I

TeL So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutarti)

Ė Tel. Porter 3789
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ADVOKATAS

i

=

W1LUAM H. HEALEY
18 Tremont St., 

Room 131, 
Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

s

j
X

3

i

CTlNiil<iniiiiiiin»UHnnii»»imiMmHiHH»wmiwmiwtm(el

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS 

“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

366 Broadway, So. Boston.
TeL So. Boston 3357

Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

Tel. Hubbard 9396
Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Mm

Šiuomi reiškiame nuošir
džių padėkų Šv. Petro par. 
klebonui kun. F. Virmaus- 
kiui už dvasinį patarnavi
mų ir suraminimą mūsų my
limai dukrelei a. a. Antani- /
nai Balutytei mirus, kun. 
F. Norbutui už atlaikvmą 
mišių ir laidotuvių pamal
dų, visiems giminėms, drau
gams (ėms) už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse ir 
už išreikštų mums užuojau
tų ir suraminimų; graboriui 
p. Zaletskui už patarnavi
mų; ir visiems kitiems 
mums užjautusiems ir daly
vavusiems laidotuvėse.

Nubudę tėvai
Justinas ir Antanina 

Balučiai
Seserys Otia ir Elena

JOHN REPSHIS, M. D. i
(RBP6T8)

Uetnvia Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 I

278 Harvard Street, 
kamp Inman arti Centrai Sq,j 

Cambridge, Mato
I.................................................  Ė

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęs kraujas, nervos, 
dusulys, odos ir Įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 
reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Gfadj,327 ^‘įŽį.
VoIcmUIos: Antradieniais, ketvirto 
dieniais ir Mtodleniato 19—12 ry- 
te, 2—6, 7—6 vakaro; sskmadto 
nlato 10—12 tiktai.

Palangos Parke — Welch’s Pond 
Lawrence-Methuen, Mass.

3 _____________ ■

Bušai išeis iš So. Boston ir Cambridge nuo bažnytinių svetainių 
10:00 vai. ryte. Tikietų kaina į abi pusi tik 90 centų.

UŽPUOLĖ RADIKALI! 
“LYDERI”

LDS. 1-MOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

! svarbių reikalų. Mūsų visų 
pareiga tinkamai išspręsti 
ir dirbti.

.i Be to, čia pat Vyčių Sei-
1 į mas ir N. A. Apskričio iš- 

i važiavimas, kuris įvyks Pa
langoje, rugpiūčio 12 dienų.

Šitas susirinkimas pusme
tinis, visi turėsite progos iš
girsti valdybos raportus ir 
kuopos finansinį stovį.
‘ Vyčiai, jai norime, kad 
mūsų organizacija ir mūsų 
kilnūs idealai skleistų kas
kart gražesnius žiedus, kad 
mūsų užsibrėžti darbai ir 
siekiai neštų vaisius, budė
kime! Būkime stiprios ša
kos, o ne tie drebantieji la 
pelini. . 1

Prašome pribūti laiku.
Kuopos Valdyba

PIRMAS DIDELIS 
PIKNIKAS 

Rengia 
Motei*. Sąjungos 13 kuopa 

So. Boston, Mass. 
Liepos (July) 22,1934 

Prie 
Spot Pond

Gros puikus orkestras. Bus gar
džių užkandžių ir gėrimų. Visi a- 
tėję būsite UŽGANĖDINTI.

KELRODIS: Nuo Sulli
van Sq. imkite Stonehani 
karą.

4b

I

■h-
TeL So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI 
DARBININKO NAME

866 Broadway,
Bouth Boston. Man

1
■į

GRAŽIAI PASIDARBAVO
I

So. Bostono šv. Petro pa
rapijos darbuotojai, Lietu
vių Dienų rengiant, labai 
nuoširdžiai darbavosi. Jau 
rašėme kas ir kiek aukavo 
ir kas darbavosi prie Sd. 
Bostono parapijos stalo. 
Marianapoly, liepos 4. Bet 
negalima praeiti nepažymė
jus specialaus traukinio bi
lietų itarda viliotojų valdi}. tarnaYo

trečia Stasė Šejefkaitė, ket
virtą A. Majauskaitė, o po 
mažiau pardavė: S. Kavolis, 
F. Kartonai te, p. Nanarta- 
vičienė> p. Jakimavičienė, 
V. Griciunaite, V. Gtudzin- 
skas, p. Grieiunienė, kun. 
F. Juškaitis, “Darbininko” 
Administracija, p. Slatkvi- 
eienė.

• P-nas P. Razvadauskas 
labai nuoširdžiai pasidarba
vo traukinio bilietų tvarky
mo dąrbfe. Labai greit ir 
tvarkiai padarė apyskaitą. 
Visi pasidarbavusieji ufei 

nuoširdžios pade-

v

ilsia bilietų’parda 
. Kilmonyte. antį 
in p. K. Vosylienė

kos.

į

WHITE BROOK LAUNDRY, 
INO., (LIETUVIU SKAL

BYKLA)
Skalbiame drabužius švariai. Pareika
laujant ir suprosinam. Darbą atlieka
me kuogeriausj ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome j namus tą pačią 
dieną. Pamėtykite.

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175

/

Sakoma, kad vienas gene
rolas 1863 metais, iš rusų ca 

i ro gavo Lenkijoje didelius 
į žemės plotus kaipo atlygini
mą už uolu sukilėliu numal- 4. *.

I šinimų. Bet, 1876 metais, 
i kilusį rusų-turkų karui, tas 
generolas, norėdamas įsigy-

■ ti malonę pas carų, samanė, 
i prieš išvykimų į frontų, at- 
1 versti kaimiečius į stačiati
kių fikėjimą. Pasišaukęs 
žmones prie savęs tarė:

“T’ridėsiu dar jums po 
sklvĮią žemės, jeigu pereisi- 

įte i mūsų tikėjimą.”
Sodiečiai pagalvojo ir at

sakė: “Jūsų didenybė. Kai 
čigonas maino su mumis ar
kliais ir prie savo arklio pri 
deda mums dar pinigų, mes

■ tada žinome, kad mūsų ark
liai vertesni už čigono arklį. 
Taigi, ir sąvo tikėjimų mai
nydami šti tamstos tikėjimu, 
mes atsižadėtumėm brange
snio dalyko”.

LDS. pirmos kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
sekantį antradienį, liepos 
24 d., 7:30 vai. vakare, para
pijos svetainėje.

Susirinkimai kiekvienam; 
geram nariui yra svarbūs, 
nes susirinkime svarstomi! 
organizacijos reikalai. O or
ganizacijos gyvavimas pri
klauso nuo darbščių veikėjų.

Šiame susirinkime turime, 
daug naujų reikalų. Prašo- i 
me narius skaitlingai daly
vauti.

Be to, čia pat kuopos iš
važiavimas,r' rengiamas su 
LDS. 8-ta kuopa, Cambrid
ge, Mass. Svarbu, nes turi
me šiame išvažiavime dirbti 
ir gražiai priimti svečius, 
atsilankiusius į Palanga.

Prašome pribūti laiku, 
nes susirinkimas prasidės 
punktualiai.

Kuopos Valdyba

i I I 
i
I
I I
Į

Petei i
I

Liepos 16 d. Bostono uos
to • darbininkai savo susirin
kime atsisako imti bet ko
kius žygius sąryšyje su uos
tų darbininkų streiku Sai* 
Francisco ir kitose vakarų 
pakrantės uostuose.

Po susirinkimo,
King, 25 metų amžiaus, ku
ris sakosi esąs organizato
rius , radikalų darbininkų 
buvo užpultas ant Broad- 
vvay, South Bostone ir i- 
stumtas i mėsos krautuvę 
pro langų. Lango stiklas su 
byrėjo ir jis buvo sužeistas 
nuvežtas miesto ligoninėn, i 
Vėliau paleistas.

_______________________________________

PASIDAIRIUS PO SOUTH

Adv. Kazimieras 
nauskas būvu, išvažiavęs į 
Detroitu ir grįžo i namus 
per Niagara Pails, N. Y.

Kali

Šią savaitę prie K ir 8th 
gatvių, Lineoln Meat Mar
kei trokas susidūrė su auto
mobiliu. Vairuotojas troko 
Albertas Jacobsen buvo len
gvai sužeistas.

VYČIU SUSIRINKIMAS
v-

I IŠSIRENDAVOJA

■

Sodalicija ruošia privati- 
škų išvažiavimų, Palangoje, 
kuris tęsis per dvi dienas. 
Sodalįetės išvažiuoje šį šeš
tadienį, o grįš namon sek
madienio vakare. Linkime 
joms kuomaloniausiai atos
togauti !

L. Vyčių 17-tos Algirdo 
kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyks sekantį trečia
dienį, liepos 25 d-, 7:30 vai 
vakare, vyčių kambary.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime naujų,

5 didelių kambarių tenementas 
I “DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės Į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 

jki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytojų paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.

Turi būti vidutinio amžiaus 
vyras, mokantis lietuvių kalbą. 
Būtų gerai, kad šiek tiek mokė
tų ir lenkiškai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beieskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
Automobiliams Radio ir tt.
414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. b’ 0558

:a

A

f»| »»«»•»«imt

! Tel. S. B. 2805-R =

LIETUVIS

lOPTOMETRISTASl
Išegzaminuoju akis | 
priskiriu 
-kreivas 
ginu ir 

= kose (aklose) akyse 
1 šviesą tinkamu laiku.
Į J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į
Į 447 Broadway, South Boston |

akinius 
akis atitie- 
amblijoniš- 

sugrąžinu

Šią savaitę 25 žmonės ta
po automobilių užmušti. Tai 
13 daugiau negu tuo pačiu 
laiku pereitais metais.

Kun. K. Jenkus vėl išva
žiavo sykiu su kun. K. Ur
bonavičių į Kmit ville baigi i 
sveikti.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway,

South Boston, Mas3. 
Tel. So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Tel. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Šv. Petro parapijos didy
sis choras turės savo priva- i 
tiškų piknikų šio mėnesio 
29 d. Vietų dar nenustatyta.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį
Fanerai Home ir Bes.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER IR ROCKNE
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių Išdirbysčių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

riaus nariai, vadovaujant p. DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
K. Šidlauskui, išrinko 24;
parapijos berniukus ir mer-1

• 1 • w w • . • • -w . «gaites išvažiuoti į Nantasket 
Beach kempes atostogauti I 
per vienų savaitę. Visi “1 
vaikai yra pasižymėję mok
sle, pasielgimu ir tt. Visi 
tie vaikai lanko Vasarinę 
Mokyklą.

Vasarines Mokyklos me
tinis piknikas įvyko Castle 
saloje, šį ketvirtadienį. Vai
kai labai gražiai linksmino
si.

Pranelis.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS SVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
ĮSI Šie 623 E- 8th SL, So. Boston, Mass.

I Vice-pirmininkė — Ona Slanrienė, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mato. 
Tel. So. Boston 3422 -

Prot Rašt — Bronė CIunienė, 
29Gould St, West Roibury, Mato. 
Tel Parkway 1864-W

Į Fin. Rašt — Marijona Markoniutė,
33 Navarre St, Roeilndale, Mato. 

Tel. Parkway 0558-1V 
Iždininkė — Ona Staninlintė,

105 Vest 6th St, So. Boaton, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

1512 Columbla R<L, So., Boston, Mato 
Kasos Globėja — E. Jannšonlenė.

1426 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą ūtarntnką kiekvieno mėnesiu, 
7:3O vaL vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

•

ADRESAI
Visais draugijos reikalais kreipkitės 

pas protokelų raštininkę.

ŠV. JONO ± V. BL. PAšALPINt
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
: 24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 
Vice- pirm. — V. Medonis,

1430 Columbla Rd., S- Boston, Mass.
Prot. Raštininkas — J. Glineckis,

5 Thomasr Park, So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Alb. Nerlera,

238 E. St., So. Boston, Mass.
Iždininkas — A. Naudžiflnas,

885 E. Broadway, So. Boston, Mass.
Maritolka — J. Zalkis,

7 WinfieW St, So. Boston, Mito 
į Draugi ja laiko susirinkimus kas tre- 
[ čia nedčldienj kiekvieno mėnesio,

2 - - ;v. p;--;. ..
>2 T;:-. St., S >. Mass.

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu' įvairiausios rūšies 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

866 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje

308 W. Broadvay, 
Ant antrą lubų | >

So. Boston, Mass.

fiyn'fftnn Yfl 1 MNTIt* tMTNNifNH In*
tot, knr'o akai1- “D&rb'ninks," tik-
-»I vrrtl ztaitytoją parama*.

v n-s.:;k'* "''art ,ninto."

/
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40 VAL. ATLAIDAI ti mišiose ir pasimelsti už 
buvusio klebono vėlę.

—1 - 1 —

PIKNIKAS

Liepos 8, 9,10 dd. švento 
Kazimiero Seserų Juozapo 
Marijos Vilos koplyčioje į- 
vyko iškilmingas 40 valan
dų atlaidų pamaldos, kurio-

N o vena prie Šv. Onos 
prasidėjo trečiadienio vaka
re ir tęsis iki Šv. Onos šven- 

; tės, liepos 26 d. Pamaldos Iau auaiaų pamainos, Kurio- wus laikomos kas vakarą, 7, 
se dalyvavo sekanti gerbia- vak gv Qnos dienoja bus1
mi svečiai kunigai: kun. J. 
J. Jakaitis, Marijonų kon
gregacijos provincijolas, ku
nigas P. Strakauskas, kun,. 
J. Čepukailis, kun. Ig. Zim- 
blys, kun. A. Valančiunas, 
kun. L. Mendelis, kun. P. 
Laumakis, ir kun. V. Vašči- 
la.

Kun. J. J. Jakaitis, kun, 
P. Strakauskas, ponia Stra- 
kauskienė, kųn, P, Strakau- 
sko motinėlė ir ponia Kibu- 
rienė, važiuodami Chicagon 
apsistojo kelioms dienoms 
Viloje. Jų atsilankymas 
mums daug džiaugsmo su
teikė.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems gerbiamiems kuni
gams už dalyvavimą atlaidų 
iškilmėse.

Šventa Kazimiero Seserys 

Juozapo Marijos Viloje

MAIZEVILLE, PA.

_ _________  3. 

jai taip pat turėtų iš anks
to atsišaukti į vadus ir vi-' 
suomenę, kad siųstų savo 
vaikus į lietuviškas katali
kiškas mokyklas. Laiškai pa 
siųsti ne taip jau didelės iš-' 
laidos, bet naudos gali būti 
daug.

Yra ir lietuvių, kuriems 
eento netrūksta. Ar negalė
tų tokie žmonės nors po vie
ną vaiką išlaikyti per metus 
katalikiškoje mokykloje. Tą 
galėtų padaryti pasitarę su 
savo parapijos klebonu. 
Toks žmogus padarytų la
bai gerą darbą, nes duotų 
progą jaunuoliui pasimoky
ti lietuviškoje katalikiškoje 
mokykloje ir taip pat palai
kytų lietuvišką katalikišką 
mokyklą. Parapijos klebo
nui palengvintų naštą, Sese
rys gautų algas ir vaikas 
gautų mokslą katalikiškoje 
dvasioje. Tas visas nekaš
tuotų daugiau kaip $20.

Yra žmonių, kad tokį dar
bą paremtų, jei tik kas 
jiems gerai išaiškintų ir pa
ragintų. Daug yra tėvų, ku
rie už savo vaikus negali 
mokėti parapijai. Kodėl to 
negalėtų padaryti tie, kurie 
išgali ? Tai būtų graži auka. 
Pamėginkime.

vyriausybė j>er aštriai su 
Valdemaru apsėjo. Jis sako, 
Lietuva turi žiūrėti, kad ne
prarastų Klaipėdos. Iš jo 
kalbos paaiškėjo, kad kitos 
valstybės nesiinš į nesusi
pratimus dėl Klaipėdos. Va
dinasi Lietuva pati turi 
tvarkytis taip, kad apsigin
ti nuo Vokietijos puolimų.

Dr. Ammende man pasa
kojo apie badą Rusijoje. 
Baisu ir klausyti. Dar bai
siau kuomet pradėjo pasa
koti apie krikščionių perse
kiojimą. Jis yra parašęs 
brošiūrą apie badą Rusijoje 
ir vieną man padovanojo. 
Parašyta vokiečių kalboje; 
užgirta Kardinolo Erzbis- 
chof. Užvardinta "Hunger- 
snot”. Toje brošiūroje aiš
kiai išparodvta, kad Rusijo
je tūkstančiai miešta badu.

Toliau jis man^ pasakojo, 
kad Austrijoje nėra taip 
bloga, kaip laikraščiai rašo. 
Geltonoji spauda rašo nepa
lankiai apie Austriją, nes 
ten vyriausybės viršūnėje y- 
ra katalikas. Jis kaltina žy
dus už įvairius pasauly ne 
susipratimus.

Dr. Ammende ir jo Lon
dono korespondentas pasi 
lieka Amerikoje keturioms 
savaitėms. Po to grįžta at
gal į Europą.

tai galimas daiktas, kad ir
Pereitą savaitę mažojo Geniotis rado durnelių Chi- 

ohoro nariai, varg. Antano cagoje, kurie jam nešė do- 
Grigoraičio vadovystėje, bu- lerius. 
vo išvažiavę piknikuoti La- j Kiek tokių dolerių Genio- 
kevvood Parke. Seserys čiui Chicagiečiai sunešė nė- 
Pranciškietės — vasarinės ra žinių, nes Geniotis išva- 
mokyklos vedėjos ir moky- žiav.o iš Chicagos neišdavęs 
tojos — buvo šeimininkės ir raporto. Dar ir iki šiai die- 

p- - • ” v 
kad vaikeliai galėtų kuo- motis būtų, paskelbęs kiek Į.

11 jis surinko pinigų tos ‘įstai-1 *-

laikomos mišios prie Šv. O dienotvarkę sutvarkė taip, nai neteko matyti kad Ge
1nos.

KRIKŠTAI
Rita Agnės, duktė Antano 

ir Elenos (Čiupliutės) Že
maičių, gimus birž. 21 d., 
pakrikštyta liepos 8 d. Kri- 
kštotėvais buvo: Pranai 
Jurkevičius ir Sophia Čiup- 
liutė.

Karolius, sūnus Petro ir 
Marijonos (Vohan) Šaulių, 
gimęs liepos 9 d., pakrikšty
tas liepos m., 15 d. Krikšta
tėviais buvo: Juozas Kaiser 
ir Magdė Kaiser.

' NEŽALEŽNINKAMS 
SVARBI NAUJIENA

Visiems ' gerai žinomas 
"tautininkų” veikėjas ir 
korespondentas ‘ ‘ Vienybė j ’ ’ 
pastaraisiais laikais užėmė 

i tautinės bažnyčios apaštala- 
■ vimo darbą. Jis dabar it de- 
įšinė ranka "arkyvyskupo” 

. - Genioči.o ir jo bendradarbio
statymui. Atsiliepk. T T • * cn1 ■ ■ Jono Liūto. Skymas mat 

e*110 V. , j . I t°ks, kaip nors kenkti Kala-
ne tik “katedros”, “akade >M1 Baznye.at. Ka.p yra sa-

_ , , 1 koma, visi trvs vieno plau-” ir tt. nėra pastatęs, ko
m-t nvi paprastos budelės.1 i x • i u-,. 1 * , . . ± viena kaitrią nedeldieniKur amsro Chicagoie tam , . . .. ,. -. . .. . . . i oabaige laikvti savo "Misi-
tilto Im oim: yv L’ . 1 tyiYii rroi f lr>i 1

daugiausiai^ linksmybes
džiaugsmo iš išvažiavimo iv gos’
sporto žaisiu pasisemti.

Keliolika svečių irgi atsi
lankė ir linksmai laiką pr; -
leido. Jų tarpe buvo mūsų mijos
abu kunigai: kun. J. A. Ka- bet nei
ralius ir kun. A. J. Dagutis.

tikslui surinkti pinigai ? JcU'Z“’ ™ Y U.'... , . jų prakalbas . Jis ir vist*,pats nemoki parasvti, tai . , „ .,t , _ jomstii saika nuvažiavo au-duok savo sekretoriui liu- , .., . . . tombbiliu 1 Brooklyną irtui. Jis gramatnesnis, nes v, . . . , . ’ ,, . . . . . štai visai lengvai pono ko-buvo laivakorčių biznv ir , ,v v ‘ respondentožmogus išauginęs šeimyną, i u

Dabar tas pats Geniotis
. a-

‘APKALBOS IR MEILĖ’ 
Shenandori,o vyčiai atvy

ko mūsų parapij011 suvai
dinti veikalus "Apkalbos ir 
Meilė” ir "Dvi Kūmutės”. 
Mūsų parapijos nariai, ne 
paisant lietaus, žaibų ir per
kūnėlio skaitlingai atsilan- 

- kė. Žmonių buvo euvirš dų 
šimtai. Žiūrint į mūsų para
pijos mažumą, šis būrys pa
tenkintų profesionalus vai
dintojus.

"Apkalbos ir Meilė” vai
dintojai patenkino publiką 
Savo kalbos vartojimu, lie
tuviškais šokiais ir daina-. 
mis, tikrai senesniems pri
minė Lietuvos gyvenimą, o 
jaunesniems buvo naujiena.

Vaidintų j ai savo vaidini
mu buvo lygus profesiona
lams. Ypatingai patenkino 
visus savo vaidinimu Albi
nas Pacenta, Petras Jaku
bonis, Julijona Mizeriutė, ir 
jaunimas, kurį sudarė She
nandoah’o choristai.

Komedijoje "Dvi Kūmu
tės”, Elena Azukiutė juoki
no publiką girtuoklių pa
mėgdžiojimu.

VARGONININKĖS
Gilberton’o viešos mokyk

los mokytojos: Izabelė Kup
čiūnaitė ir Marė Busevičiu- 
tė eina vargoninko pareigas 
mūsų parapijoje dykai. Iza
belę Kupčiūnaitė groja per 
pirmąsias mišias ir diriguo
ja chorą; Marė Busevičiutė 
groja per sumą. Klebonas 
ir parapijiečiai yra dėkingi 
tom dviem penelėm už jų 
pasišventimą -parapijos la
bui. ‘ “P.”

SHENANDOAH, PA.
VEIKIMAI PARAPIJO

JE
Jurgio parapijos

A. A. KUN. TIŠKUS
Liepos m., 23 d., sueina 

mėnes’is nuo mūsų buvusio 
klebono kun. H. Tiškaus ne 
tikėtos ir nelaimingos mir
ties. Toje dienoje, 8 valandą 
rvte, dabartinis klebonas 
kun. A. J. Alauskas, laikys 
Šv. mišias už jo vėlę. Para
pijiečiai kviečiami dalyvau-

Šv.
draugijos kaip Moterų Są
jungos, Švento Vardo, So- 
daliečių, Rožančiaus, Apaš
talystės Maldos, TretininĘų, 
visos bendrai prisidėjo prie 
Padorumo Legijono, kurio 
ikslas yra boikotuoti juda

mus paveikslus. Apart to 
avo susirinkimuose šios 
draugijos išnešė rezoliucijas 
merkiant nedorus paveiks- 
us ir reikalauja, kad išdir
bėjai sustotų tokias filmas 
rodę. Rezoliucijos anglų 
kalboje buvo pasiųstos kiek- 
rienam šios apylinkės teat- 
ų vedėjui ir anglų kalbos 
aikraščiams apylinkėje.

Filmų išdirbėjų pasaky
mas, kad jie davė žmonėms 
tai, ką jie reikalavo yra ta’ 
didžiausias įžeidimas. Ame
rikos visuomenės sveikam 
protui, supratimui ir išmin
kai; juk mes neesame jau 
:aip žemai nupuolę doros 
supratime ir nuovokoje ge 
’o ir blogo, kad reikalautu- 
mėm tų dorovės purvų, kū
nuos filmų išdirbėjai žėri; 
mūsų jausmus ir bandė tais 
nurvais maitinti mūsų pro
tus.

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

VYČIŲ VEIKIMAS
Mūsų vyčiai dar kartą sė

kmingai suvaidino veikalus 
"Apkalbos ir Meilė” ir ‘Dvi 
Kūmutės’. Šie veikalai jau 
buvo suvaidinti: Shenando-į 7 * . .
ah’e, Girardvillej, dvejose trankosi mūsų kolonijoj, ___ „____  ___  _
Philadelphijos parapij os,'pie kurį įr kitas nezaležnin- i Philadelpliijoj paremti 
Mahanoy City, Tamaųua ir kas Zittus nekaip atsiliepia.| 
Maizevillej.

Manoma siuos veikalus Liūto misija Philadelphijoj ninku laikraštis, bet ir neža- 
suv aidinti ir kitose lietuvių Į yra ardyti jo lizdą ir pasi- Jpžninku organas. O gal vis

Jis sako, kad Gemočio ir

pastangomis
Vienybė” tapo nežaležnin- 

ku orsranu. Ponas Tysliava 
1 nrižadėjo juos ir jų misiją 

i sa
vo laikraščiu. Taiffi dabar 
" Vienvbė” vra ne tik tauti-

parapijose šioje apylinkėje pinigauti... Jis sako, kad Įas paf? 
jie toje srityje vra specialis
tai, kuomet kur pasidaro 
karšta, tai liūgą į kitą kolo- t 
niją. Liūtas už panašius 
darbelius buvęs areštuotas 
ir sėdėjęs kalėjime, rodos, 
New Jersev valstybėje.

Geniotis ir čia norįs staty
ti "katedrą”? O gal Genio- 
tis rengiasi šventinti .Jan
kauską ?

Philadelphiečiai, rodos, ne 
toki lengvatikiai, kad nepa
žintų vilkų avies kailiuose.

Zittui nereikėtų perdaug 
sielotis, nes ir jis to paties 
būrio vilkelis. Kur dingo 
Žukauskas? Ar nezaležnin- 
kai Vipartas, Valatka, Vai
cekauskas 
"gengės” 
jie patys 
"V.” korespondentas.

Geniotis, "arkibiskupas”!
Na, ar jis negalėtų būti ne- 
zaležninkų "popieži u m”, 
Liųtas "kardinolu” ir t. t. 
Philadelphiečiai tautininkai 
nezaležninkai labai lengvai 
tuos titulus savo lyderiams 

1 galėtų prisegti. Jei nežinote 
; kaip, tai parašykite laiškelį 
Lawrence nezaležninkams, 

vo, kad prikibtų ant Genio- ; kurie ne vienam nezaležnin- 
čio meškerės, negaliu paša- kui prisegė titulą. Geniotis 
kvti, bet faktas, -kad jis jas1 apie tai labai gerai žino, nes 
gaudė. Į ir jis ten gavo titulą. Pasį-

Yra sakomas, kad "kas'klauskite! 
minutė gimsta durnelis”,1

kai bus šalčiau, nes jau yra 
gauta keletu pakvietimų 
klebonų šiuos veikalus 
vaidinti jų parapijose.

nuo i 
sū

NOVENA
Novena prie Šv. Onos pra

sidėjo antradienio, liepos 17 
d. Novenos pamaldos bus 
laikomos kas vakarą, 7:30 
p. m. iki Šv. Onos.

“Pūtis”

(Tai ne naujiena. ‘Vieny- 
1 bė’ jau seniai organauja ne- 

; žaležninkams. Gal tik dabar 
’' sudarė tampresnius ryšius. 

Red.)
O tą apaštalavimo darbą 

atliko žymus koresponden
tas, kuris paprastai pasira
šo Z. Jankauskas. Girdėt, 
kad p. Z. Jankauskas paseks 
Liūto pėdomis.

Žinovas.

Liepos 21 d., šv. Petro 
parapijos bažnyčioje prims 
moterystės sakramentą Jo

kias Zimnickas ir Elena 
Mankauskaitė.

Abu jaunavedžiai buvo il
gus metus šios parapijos 
choro nariais, ypatingai p. 
Zimnickas. Jis buvo choris
tu per dešimtį metų. Vestu
vėse dalyvaus šeimų giminės 
ir draugai (gės).

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Vasaros metu parapijos 

choras pamokas nutraukė, 
bet bažnyčioje kaip papras* 
tai gieda.

GENIOČH) DARBELIAI 
CHIGAGOJE

Pkiladelpkia, Pa. — Šio 
je kolonijoje dabar slankio- į 
ja taip vadinamas nežalež- • 
ninku "arkibiskupas” Ge- , 
niotis su "ex-konviktu” Jo
nu Liutu.

1928 m. Geniotis Chica-1 
goję statė, bet nepastatė, tik 1 
žadėjo statyti "katedrą”,' 
"akademiją”, "sanatoriją”, 
na ir kitokia "toriją”. Iš
leido anglų kalba atsišauki
mą, pasirašydamas Ameri
kos Katalikų Bažnyčios var 
du, kad žmonės duotų dole
rių. Kiek tokių žuvelių bu*

ne tos pačios 
vilkai? Teatsako 
arba jų organo

TRUPINIAI
Ką dabar darys jonistai 

kada biblistai jų daugiau 
neįsileidžia pirm negu jie 
užsimokės, už vartojimą jų 
bakūžės ?

Lyg būtų svarbu kam 
skaityti tų visų biznierių 
vardus nežaležninku organe 
"Vienybėj” — kurie rengia 
antrąjį aviacijos pikniką, 
Vytauto darže. Argi jie visi 
būtų nežaležninkais?

IŠVYKSTA LIETUVON
Pranas Praskelis, gyv. 

Beecher Avė., už kelių die
nų išvyksta Lietuvon. Jo ti
kslas vykti Lietuvon yra ap
lankyki tėvvškę ir tėvelius, 
bet svarbiausia, tai ten apsi
vesti ir tik tada grįžti Ame
rikon, žinoma, Detroitan. 
nes čia jis turi savo namus. 
Linkime jam laimingos ke
lionės ir pasiekti užsibrėž
tąjį tikslą.

v“

I

Tūlas "tautininkų” laik
raščio redaktorius neseniai 
išsireiškė panašiai: "Žino
ma, kad ne tie durniai kata- 

I likai, mūsų laikraštis seniai 
būtiĮ žuvęs. Katalikai patys 
jį palaiko.” , •

Vaikučių išvažiavimas pa* 
vyko. Vaikeliai grįžo su sa
vo mamytėmis saulės apde
gę ir pailsėję. Nuoširdžiai 
dėkuojame sekantiems už 
nuvežimą automobiliais: C 
Balniui, M. šervidui, H. O’- 
Neil, J. Morrisy, A. Grigui, 
S. Seskučiui ir mūsų klebo 
nui kun. Masevičiui.

NAUJAS GYDYTOJAS; 
Šių metų pavasarį baigė, 

dentisterijos mokslus Ann 
Harbor Universitete Juozas- 
Petrauskas. Jis buvo mažas- ■» 
atvežta iš Lietuvos. T urėdą-; 
mas gabumų, greit išmoko; 
anglų kalbą ir tęsė mokslą^, 
kol pasiekė užsibrėžtąjį tik
slą. Šiandien mes jį sveiki
name ir džiaugiamės turė
dami naują profesionalą.

Jis taip pat džiugina savo 
jauną žmonelę, tėvelius, bro
liukus ir sesutę savo pasek
mėmis. Dr. Juozas Petraus
kas ir jo žmona ir tėveliai 
yra geri katalikai ir Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
nariai.

Jaunasis profesionalas Dr. 
Petrauskas praktikuos kar
tu su Dt. J. V. Burba, 9621 
Belleterre Avė.

Reikale remkime savo 
profesionalus. Dr. Burba y- 
ra taip pat labai malonus 
žmogus.

Dr. Juozui linkime ge
riausio pasisekimo.

Dabar laukiame Lituani- 
T, A.'cos II skridimo Lietuvon.

Detroito Žinios
Motenj draugijas susirin

kimas įvyks sekmadienį, lie
pos 22 d., tuojaus po vėlybų 
mišių, bažnytinėje svetainė’ 
je. Visos narės dalyvaukite

Ba-

brangusis, 
džentelme- 
Blue

ŠV. PETRO PARAPIJA ±ky

ri Koks gražus kailinis rūbas— , Motina: "Nutilk, 
kiek jis kainavo!”. ,Tai ne tėvelis. Tai

"Tik vien$ bučkį”. nas.” ("Middlebitry
“Kurį tamsta davei tamstos loon).

vyrui!”.
"Ne, kurį jis davė tarnaitei”.} 

(Lustige Blatter”, Berlin).
"Ar tamstos šuo geras žiur

kėms t”.
------------- Į "Aš taip manau — jos ėda iš 

Vaikas (autobuse į nepažįsta- (tos paties indo”. ("Pele Mele”, 
mą žmogų): "Tėveli, tėveli”. -Paris).

KLEB. KUN. MASEVI- 
ČIUS LANKĖSI CLEVE

LANDE
Kleb. kun. Masevičius 

grįždamas iŠ Pittsburgh, su
stojo pas savo artimą drau
gą kun. Vilkutaitį, šv. Jur
gio parapijos kleboną, kuris 
šiomis dienomis turėjo ne
laimę — nusilaužė ranką.

Nors dabar jis pats mažai 
ką gali veikti, bet gali kiek 

I pailsėti, nes turi du pagelbi-

: misijonierių kun 
Alfonsą ir naujai įšvęsta 
kunigą. .
. Kun. Vilkutaitis labai 

I džiaugiasi nauju vikaru, ku- 
1 ris esą darbštus ir manda- 
j gus. Jį greit pamylės visą 
parapiją.

Clevelande pasiklausinc-i 
jus, pasirodo, kad bedarbių j 

. nėra tiek daug kaip kituose 1 
miestuose. Tiesa, yra ir ten 

. bedarbių, bet daug daugiau j 
dirbančių ir turi nepraš- 
Čiausius darbus.

PER AŠTRIA! APSĖJO 
' SU VOLDEMARU

Pereitą savaitę traukiny 
susipažinau su Dr. Ewald 
Ammende, kuris esąs laik
raščio Genevoje savininku 
ir buvęs vieno laikraščio 
specialiu korespond e n t ų 
tuoj po karo Europoje.

Išsikalbėjus su juo apie. 
Europos politiką, išėjo kai 
ba apie Lietuvą. Jis asme
niškai pažįstąs Lietuvos vy
riausybės galvas ir diploma
tus ir sako, kad dabartinė

Šiomis dienomis gavau 
keletą laiškų iš svetimtaučių 
kolegijų, kurios prašo, kad 
rudenį prisiųsčiau studentų. 
Kolegijų vadovybės skun
džiasi. kad dabartiniais lai* 
kais labai sunku katalikškas 
kolegijas užlaikyti. Kenkia 
nedarbas. Taigi jei jau sun
ku išlaikyti svetimtaučiams 
kolegijas, tai ką jau sakyti 
apie išlaikymą lietuviškų 
mokyklų.

Seserys skundžiasi, kad 
negauna algų, o klebonai, 
kad neturi iš ko mokėti.

Lietuviškų mokyklų vedė-

Neseniai, nakties metu, į 
p. Šnarų namus pro langą 
buvo įlindęs piktadarys ir 
pagrobė jų sūnaus kišeninį 
laikrodį ir drabužius. Taip-, 
gi labai išgąsdino p. E. Šna| 
raitę (Kerutienę), kuri pa
budus pamatė piktadarį be-; 
grobiant daiktus. Piktada
rys pajutęs, kad p. Šnarų 
šeimyna atbunda, greiti 
spruko laukąų ir pabėgo.

Vėliau drabužius rado pa-’ 
mestus, bet laikrodį nusino-] 
šė. Žmonės turėtų kaip nors! 
apsaugoti langus naktie! 
metu.

Kapgų Aguona.

Jeigu prie mano kojų su
dėtų visų viešpatijų vai n i-; 
kus vietoj mano i-cnyęrų ir 
mano pamėgimo s^ait'-ti. a$ 
visa tai atstnmčiau.

F
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Tikroji Dzūkija praside-

išėjo laikyti iškilmingų mb bą nukelia iki Kaišiadorių

pats Kaišiadorių

Penktadienis, Liepos 20 3., 19&4.
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Published every Tuesday and Friday eicept Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 
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BAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Aceeptance for mailing at special rate of postage provided for ln Section 1103 
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SUBSCRIPTION KATES: 
Domestic yearly .........................
Forelgn yearly.............................
Domestic once per week yearly $2.00 

yearly..

$4.00
$5.00

$2.50

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams ......................
Užsieny metams ..........................
Vieną kart savaitėje metams .. 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

$4.00
$5.00
$2.00

DARBININKAS
y South Boston, Mass
Telephone South Boston 2680

Darbas turi galingą gink-, bandoma sukelti generalini 
lą prieš kapitalą — genera- Į streiką, bet nepasisekė. Da
linį streiką. Tik vargas, kad bar San Francisco darbo 
tokį streiką labai sunku su- vadai vra užsimoję sukelti 
organizuoti. Dabar sakoma, streiką visoj Califomijoj ir 
kad San Francisco yra ge-!'-’ + '~------™
neralis streikas, bet ištiesi] 
jis tik dalinai generalis, nes 
apima vien tik tą miestą ir 
jo apylinke. Visa šalis atsi
dėjus žiūri 1 to streiko eigą 
Laimėjimas 
mas beveik visados pareina 
nuo visuomenės nusistaty
mo. Jei visuomenė streikie- 
riams neužjaučia, bergž
džios palieka jų pastangos. 
,Taigi organizuojant tokį 
svarbų įvykį kaip generalis 
streikas, būtinai reikia 
skaitytis su visuomenės sim
patija, ir jei streiko vadai 
klaidingai ’ tą simpatiją Įsi
vaizduoja, tai jie, vesdami 
darbininkus į generalį strei
ką, pridirba jiems neap- 
skaitliuojamų nuostolių.

Generalis streikas tikroj 
to žodžio prasmėj įvyksta, 
tik tada, kai jį pasiseka su
organizuoti visoj šaly. Tuo
met pavojus yra labai dide
lis ir kraštui gręsia revoliu
cija. Toks streikas įvyko 
Rusijoj prieš bolševikų už- 
viešpatavimą. Gerai suorga
nizuotoj valstybėj generali 
iai streikai nepavyksta. 

Taip susmuko generalinis 
streikas Anglijoj. Ir Ameri
koj kiek metu atgal buvo

'jei tas pavyktų, tai ir vi- 
I sam Ramiojo Okeano pa
krašty, bet valstybes vyriau
sybė stato energingų pastan
gų tokiam streikui užgniau

. žti. Sumobilizuota ne tik po- 
_..i .. . .. . .

ar pralaimeji- licija, bet ir valstijos inili-

iI

ei ja su visu karo pasiruoši
mu. Jei to bus iiermaža, fe
deralinė valdžia prisius re
guliavę kariuomenę. Kada 
iš valdžios pasus yra griež
tas pasirįžįmas palaikyti 
maisto transportaciją, kad 
žmonės badu neišmirtų, iš 
streikierių pusės pasireiškia 
nesutikimas. Vieni nori pa
siduoti arbitracijai bei tre
čiųjų tarpininkavimui, kiti 
nusistatę kovoti iki paskuti
niųjų. Tuo bildu, kai i.švie- 
nos puses yra pajėga ir vie
nybė, o iš kitos vaidai ir ne
sutarimas.. lengvai galima 
permatyti, kad streikas bus 
pralaimėtas.

Gaila, kad darbininkai 
pasiduoda vadovystei tokių 
žmonių, kuriems nerūpi 
streiko laimėjimas, tik revo
liucija. Suprantama, kad 
syki pasireiškus revoliucijos 
galimybei, ne tik valdžia, 
bet ir visuomenė nusistatė 
prieš generalini streiką.

K.

uizuotų susirinko apie de
šimt tūkstančių. Visi vaiku
čiai buvo tvarkingai atvesti 
į didžiulę Petro Vileišio ai
kštę, kur 11 valandą Pane
vėžio Vyskupas Kazimieras 
Paltarokas 'atlaikė šv. mi
šias, kurių laike giedojo vai
kų, jungtinis choras. Pamo= 
kslą vaikams pasakė Sedos 
klebonas kanauninkas Vliū
tis.

Pamaldoms aikštėje pasi
baigus, vaikai sutv arkyti 
didžiajai vaikų procesijai— 
eisenai. Vyriausis šios eise
nos tikslas buvo nužygiuoti 
į statomos Kristaus Prisi
kėlimo Bažnyčios aikštę, 
kur • Ark i vyskupas Skvirec
kas, apsuptas tūkstančių 
skaisčiasielių vaikučių, pa
šventino paminklinės bažny
čios kertinį akmenį. Čia v- 
pač pažymėtina, kad tas 
kertinis akmuo vaikučių au- 
komis pargabentas iš Šven
tosios Žemės.

Pašventinęs kertinį akme
nį naujai bažnyčiai. Arki
vyskupas Skvireckas pasa
kė pamoksią, jmi kuriuo -si. 
kė Respublikos Prezidente 
A. Smetonos kalba.

Prisikėlimo Bažnyč i o » 
kertinio akmens šventinimo 
iškilmėms pasibaigus, prasi
dėjo vaikų iškilmingas pa
radas, kurį priėmė Bažny
čios ir Valstybės aukštieji 
asmenys. Vaikai tvarkingai 
pražygiavo paskirtomis gat
vėmis. Prie Įgulos bažny
čios juos praeinančius lai
mino J. E. Vyskupas P. 
Būdys. /į

Po pietų buvo atitinka
mos įiaskaitos moterims, 
vienuoliams ir kunigams. 
Vakare Bazilikoje įvyko re
liginės muzikos valanda.

Vaikai tą pačią dieną bu
vo išvežti i namus specia
liais traukiniais.

Lietuvos Eucharistinis 
Kongresas

Prieš kelias dienas nepn- 
| klausomoji Lietuva susilau
kė nepaprasto įvykio P11- 

■ mojo Tautinio Eucharisti
nio Kongreso, praėjusio di
džiausiu pasisekimu. Kon
gresas prasidėjo birželio 28 
dieną ir baigėsi liepos 1 d.

Eucharistinis kongresas 
pradėtas pamaldomis Bazi
likoje, iškilmingu sutikimu

E. Arkivyskupo Metro- 
rpoli to Juozapo Skvirecko, 

r kurs atidarė kongresą, pa
sakydamas atitinkamą kal- 
fbą, kurioje pareiškė didelį 
|džiaugsmą dėl tokio nepa- 
I prasto įvykio. Ganytojas sa- 
| ko žodyje pažymėjo, kad 
EįSucharistija rodo mums at- 
I pirkimo ir išganymo kelią, 

kuriuo eidami žmonės pa- 
Fvieniui ir atskiros tautos sn- 
I randa tikrąją laimę. Eueha- 
I r įtini u kongresu lietuviai 
Į r. ri pagarbinti Kristų švč. 
| S k ramente, atsinaujinti 
į u asioje ir pasiryžti vienių- 
| g. veikti.
|H Kongreso atidarymo iš- 
I kilmėse dalyvavo visi Lietu- 
įvog vyskupai. Vyskupas P. 
■JB’-čys, Kankinys

verta Dainavos vardo. Dzū
kai trakiečiai (tik ne trakė
nai, nes tuo vardu trakiečiai 
vadini vieną arklių rūšį) y< 
ra tokie geri dainininkai, 
kad dainų gausumu apie O- 
nuškį. Duomenis, Rudziškes 
ir Aukštadvarį pralenkia ki 
tas Lietuvos vietas. Čia net 
lenkiškai kalbantieji dai
nuoja dzūkiškai. Trakiečių 
lūpose dzūkų tarmė daug 
gražiau skamba, kaip Suval
kijoj. Ir dainos ėia yra švel
nesnės. Dauguma dainų y- 
ra trumpos, nedidelės. Kaip 
nedideli ir gausingi dzūkų 
trakiečių ežerai, taip nedi . 
dėlės, bet gausios jų dainos. 
Kai kurios parapijos turi 
keliasdešimt ežerų ir kelis 
Šimtus dainų. Trakų dzūkų 
ežerai yra labai gražūs. Ge
ografai, pavyzdžiui, Aukšta
dvarį laiko net

gražiausia Lietuvoje 
vieta.

Žymesni ir turisto dėme
sio būtinai verti yra šie eže
rai, kurių vardai nepapras
tai gražiai lietuviškai skam
ba : Lielukis, Dusmenis, 
Spengla, Musis, Veršis, 
Guostis, Mergežeris, Bedug- 
nis, Nedulis, Spindės, Ungu
rys, Skrabė, Vilkokšnė, Ža
liasis, Margis, Nigestis ir 
daug kitų, kurių čia nėra ga 
Ūmumo visų ir išvardinti, 
nes Trakų apskrity jų yra 
kuone du šimtai.

Situos ežerus daug kur 
jungia dvi nemažos Strėvos 
ir Verknės upes, kurios kiek 
pataisytos tiktų baidurių 
sportui.

Daug Trakų Dzūkų ežerų 
upėmis yra labai patogiai 
sujungti ir persikelti iš vie
no ežero į kitą vra visai ne 
sunku. Trakų apskrities e- 
žerai, ypač Aukštadvario a; 
pylinkėse ir Verknės basei
ne, yra nuostabiai gražūs 
dėlto, kad šioje vietoje yra 
aukščiausi Dzūkijos kalnai. 
Žemės reljefas yra labai -į- 
vairus, o visas vaizdas taip 
kalnais išraizgytas, kad žiū
rint duoda marginusį regi
nį, kartais panašų į bičių 
korį, dažnai į genijaliausio 
dailininko paveikslą. Gau 
singi Trakų miškai visus 
vaizdus dar labiau pagraži
na. Čia vra kalnu, nuo kuriu 
matyti kelioliką ežerų.

Kiekvienas turistas, už
klydęs į Aukštadvario, O- 
nuškio ir Dusmeniu apylin
kes, gailisi per vėlai čia pa
tekęs.

Labai gaila, kad Į>er gra
žiausias Trakų apskrities 
vietas nėra plento. Jei Vil
nius dabar būtų atvaduotas, 
tai tarp Alytaus ir Vilniaus 
per Trakus būtų reikalingas 
tiesiausias kelias, jungiąs 
Vilnių net su Suvalkija, ku
ris eitų per čia aprašytuo
sius miškus, kalnus ir eže
rus. Trakų Dzūkai su Vil
niumi taip surišti, kad jo 
atvadavimas trakiečiams la
biausiai rūpi. Trakų žemė la 
biausia atsigaus, kai bus at
vaduotas Vilnius, nes per 
čia eis svarbesnieji Vilniaus 
keliai.

Tačiau ir šiandien nerei
kia užmiršti. Lankykime 
juos kiek galėdami, nes čia 
Vinco Krėvės apdainuotoji 
Dainavos šalis, čia jo “Ša
rūne” minimi ež&raį, čia 
būt švelniausias poilsis tarp 
miškų ir piliakalnių.

Disūkas.

Profesorius Harold A. Thomas, Camegie Teknologijos institute daro bandymus 
su Tygart upės tvenkinio pavyzdžiu, kurį valdžia statys, kad apsaugotų Pittsbur- 
gho apylinkes nuo potvynių. Tvenkinio statyba kainuosianti 12,(XX),000 dolerių. 
Staty ba bus kariuomnės inžinierių priežiūroje.
—j------------------------ ------------------------------------------------ -

publikos Prezidentas ir ka- po aikštę sustiprintų garsia- 
riuomenės vadovybė. kalbių.

Jaunimo gerai nusisekusi Pamokslininkui užbaigus 
eisena aiškiausiai parodė, savo žodi, 
kaip puikiai organizuotas 
Lietuvos katalikų jaunimas 
ir koks yra didelis reikalas 
turėti aiškaus nusistatymo 
katalikiškas organizacijas, 
kurios nebijotų viešai paro
dyti savojo veido.,.

Po pietų Įvyko atskiros 
paskaitos vyrams ir mokslus1 pirmieji 

pradeda tylomis eiti. Ši nak- 
j tinę eisena buvo sekama 
Į Kauno gavėse susirinkusių 
įvairiausių tautybių bei pa
žiūrų žmonių, kurie turėjo 
geriausios progos pamatyti 
tikinčiųjų gausingas minias, 
giliai susikaupusias Kris
taus pagarbininmui.

Nepamirštamoji nakti
nė eisena tęsėsi daugiau 
pustrečios valandos.

Joje neskambėjo jokios 
giesmės, tik buvo kalbamos 
tylios maldos. Toki įspūdin
ga eisena turėjo neabejoti
nai padaryti teigiamos įta
kos ir netikintiesiems.

gausingoji minia 
gieda ŠVČ. Sakramento ga
rbei giesmes ir 
nusilenkia Jame pasislėpu
siam Kristui Karaliui, ka1 
teikiamas palaiminimas.

11 vai. išsijudina tylioji 
naktine procesija Į Bazili
kos pusę. Sužiba žvakės u 

eisenos dalyviai

baigus, padarytas Lietuvių 
Tautos Jėzaus Dieviškajai 
Širdžiai pasiaukojimo ak
tas. Po šio iškilmingo mo
mento prasidėjo Kongrese 

vado
vaujama paties Arkivysku- 
poi Metropolito. Ir vėl išsi
tiesė Į gatves tūkstantines 
minios maldininkų. It, 

skambėjo gatvėse jųjų gies
mių aidu aidai...

Kongresas baigėsi Bazili
koje, Arkivyskupui suteikus 
palaiminimą Švč. Sakra 
tnentu. Taip ir baigėsi Pir- 
masai Lietuvos Tautinis 
Eucharistinis Kongresas, iš 
judinęs katalikiškąjį gyve
nimą į didesnį veiklumą, i 
didesnį vieningumą ir paro
dęs kaip gyvas tikėjimą* 
lietuvių tautoje.

Visos kongreso dienos bu
vo tiesiog laiminamos Die
vulio gražiu oru, malonia 
giedra. Jokių didelių, nelai
mių bei nesusipratimų neį
vyko. Dabar gi teks laukti 
antrojo kongreso, įvyksiant 
čio už keliu metų ir praei
siančio neabejotinai dar di
desniu pasisekimu...

Juozas Lišva.

išėjusiems bei einantiems 
Žmonėms. Vakare gi Kau
nas buvo scena įspūdingiau
siu reginio — - Naktinės A- 
doraeijos. Petro Vileišio ai
kštėje 9 valandą vakare su
laukė apie 40,000 organizuo
tų lietuvių katalikų. Jie a- 
tėjo į aikštę be vėliavų, be 
plakatų, tik žvakes rankose 
nešini. Švenčiausiojo Sakra
mento adoracijai prasidė
jus, sužibo daug tūkstantinės 
minios rankose degančios 
žvakės. Visa aplinkuma ta- 

; po apgaubta nepaprasto vai
zdo, kurio jokiu būdu net 

: mėginti nupasakoti negali
ma drįsti. Tai buvo daugiau 

i negu kažkas nepaprasta, 
daugiau negu didinga, ma
jestotiška. Aukštoje estra
doje įrengtame altoriuje iš
keltas Švcnčiausis Sakra
mentas monstrancijoje, virš 
kurios šviečia iliuminuotas 
pergalės ženklas — kryžius. 
Estradoje Vyskupai, kuni
gai, chorai, orkestrai. Visa 
gi aikštė paskendusi mirgu
liuojančiose degančių žva
kių šviesų bangose... Tai 
gražiau net negu Chicagos 
pasaulinės parodos iliumi
nacija nakties metu...

10 vai. vakare pasigirsta 
Tėvo P. Andziulio jautraus 
pamokslo pirmieji garsai. 
Daugtūkstantinės min 1 o s 
rankose užgesta žvakės ir 
besigirdi tik pamokslininko 
žodžiai, garsiai išnešiojami

JAUNIMO DIENA
Birželio 30-toji diena ski

rta jaunimui, Tai buvo bene 
gražiausia ir įdomiausia 
kongreso dalis. Petro Vilei
šio aikštė pripildyta apie 
dvidešimt tūkstančių gra
žaus organizuoto jaunimo, 
įspūdingai tvarkomo stu
dentų ateitininkų.

Šv. Mišias atlaiko ir pa
mokslą pasako Vilkaviškio 
vyskupas M. Reinys, didysis 
jaunuomenės prietelius. Al
toriaus milžiniška estrada 
pripildyta plevėsuojančių 
vėliavų, chorų, orkestrų... 
Galingai, giedamos giesmės 
Saulės karšti spinduliai ne 
padidina drausmingų jau
nuolių iš jiems paskirtų vie
tų. Pamaldoms pasibaigus,, 
pasigirsta Ptofeso r i a u s j 
Juozo Ereto tvirtas balsas,

PASKUTINĖ DIENA
Liepos 1-oji diena buvo 

bendroji Kongreso diena. 
Nuo 5-tos valandos ryto, 
kaip ir pirmąsias dvi dienas 
visose Kauno bažnyčiose bu
vo laikomos šv. mišios, ku
rių laike kongreso dalyviai I 
gausingai priėmė Komuniją L:

T. Matulionis, Dancigo vys
kupas O ’Rourke, Popie
žiaus Atstovas monsinjoras 
Arata, Respublikos Prezi
dentas A. Smetona, minis
teriai, kariuomenės aukšto
ji vadovybė, daug dvasinin
kų, užsienio diplomatų ir tt. 
Bazilika buvo perpildyta 
kauniečiaisiir suvažiavusiais i 
kaimiečiais.

Kongreso atidarymo die
na tuo ir baigėsi. Iš geležiu- kviečiąs jaunimą pasiruošti 

i kelių, garlaivių ir autobusų Kaunui dar nematytai jau- 
stočių vis plaukte plaukė' nimo eisenai. Jo įsakymai 
gausingos maldininkų eks- s pilnai vykdomi ir prasideda 
kurši jos,, kurios tuojau buvo Į didysis žygiavimas į miesto 
išvedžiojamos į paskirtas l gatves... Eisenos priešaky 
nakvynių vietas. Maldinin- į žygiuoja užsienio lietuvių 
kai turėjo parodyti nepa-. jaunimas, Lietuvos mokyk- 

i prasto ištvermingumo — at- 1 
| vykę iš tolimiausių Lietuvos 
kampų jie turėjo žygiuoti 
gana tolimas distancijas iš 
stočių į kareivines, mokvk- 
las ir kitokias tolimas vie- 

' tas, kur jiems buvo nurody
ta. Ir visa tai jie atliko ne
rodydami jokio nuovargio.

Iš trijų Dzūkijos apskri-
- - - -1 Čių — Trakų, Alytaus ir

ir buvo sakpmi pamokslai. geįnu “ *ir Dino saM>mi pamokslai. Seinu _ atžvilgiu
■Išklaususieji mišias ir prie- pirmoji rieta tellka Trak,, 
mę Komuniją organizuota. gemej, vpatingai jos pietinei 
skubėjo i iškilmingų pamal- pus5i ja wikia 
dų aikštę, kur turėjo pykti kvti kad ne visa Trakų aps. 
baigiamosios Kongreso pa- kį,is dzakiškai jneka.
maldos. Tikroji Dzūkija praside-

10:u0 vai. ryte J. E. Ar- Į su e^erų ruožais, nors kai 
kiyyskupas J. , Skvireckas ka8 kalbangh> ri_
išėjo laikj ti iškilmingų mi- nukelia iki Kaišiadorių 
šių, kurių laike pamokslą _ Lentvaravo geležinkelio, 
pasakė Kauno kunigų semi-
Darijos rektorius kan. Pr. įį^ndien jau dzūkiš-
Penkauskas. Mišioms pasi- kai ne-ncka. Tiesa, seniau, 

matyt, dzūkiškai kalbėta net 
| ligi Neries. Iki tos tad upes 
reikia nubrėžti ir

garsiosiom Dainavos ša-
• lies sienos,

kų ir dabar dar patvirtina 
kai kurie vietovardžiai. Pa
neriais dzūkiškai kalbėti nu
stota, kai kraštas sulenkėjo. 
Dabar lietuviškai išmokę 
jau nebedzūkuoja ir kalba 
knygų rašomąja kalba. Taip 
dzūkiška tarmė nyksta apie 
Alytų, Lazdijus ir kitur.
t Netoli:tas laikas,'kai tar- 
mes atsimins tik kalbos isto 
riia.

aplenkinta 
k ra tikrai

k

los ir beveik tūkstantinis 
į pulkas drausmingų mokslei
! vių ateitininkų, žygiuojam [ 
čių paskui savo žydriąją vė- > 

I liavą, kurioje įrašytas šūkis 
i “Visą atnaujinti Kristuje’’- Į 
i Toliau žygiavo organizuota- 
į sai katalikiškasai jaunimas, 
[sutvarkytas vyskupijomis, 
j Pirma ėjo vyrai, o po to 
1 merginos. Eisena tęsėsi per

kurių orga-1 radą priėmė Vyskupai, Res-'

VAIKŲ DIENA
Birželio 29 dieną buvo j dvi valandas. Jaunimo pa 

įys Vyskupas1 skirta. vaikams.

s s
Simfonijos ori 
koncertuoja ki
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Laidotuvių eisena Kaune. (Liepos 20, 1933)

vardais. Atsirado jau nervus besimokinančią jaunuo- lis kviečia visus tapti kata-
TTTni vr t 4 -vi _ _ i /____ xx_t •*

»
v*

mylimai 
, žemėje.

Rezoliucijos
NAUJOSIOS ANGLUOS KATA-' 
LIKŲ SEIMELIO, ĮVYKUSIO 
N0RW00D, MASS. VASARIO 
22 D. 1934 M. '

škąsias organizacijas ir 
draugijas, kaip tai: L. Vy
čius, Šv. Vardo ir kitas idė
jines ir pašalpines draugi
jas.

Komisi- 
Dienos, 

surengi- 
(kėms)’i

likišką laikrašth
Todėl šis Katalikų Seime-

Fenktadieais, Liepos 30 d., 1934-

DARIUS IR GIRĖNAS 
TARPTAUTINIAI VARDAI

Vaizdas iš Kauno aerodromo. Čia matome vokiečių 
Irimotorinį orlaivį "“Dereluft”, kuriuo atvežė žuvusių la
kūnų a. a. Dariaus ir Girėno kūnus (Liepos 19, 1933).

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

(Tęsinys).
Dar žodis, kaslink to, kad 

Kristus yra lygūs Tėvui ir 
visagalis, švento Mato E- 
vangelijoje skaitome 22 per
skyrime: ‘‘Susirinkus gi pa- 
nziejams, Jėzus juos pa
klausė, sakydamas: Kas

džiais Dovydas karalius, 
kurs sykiu buvo ir pranašas, 
Dievo įkvėptas parašė tuos 
žodžius, iš kurių galima su
prasti, kad Kristus yra ly
gus savo Tėvui.

Ar Jėzus Kristus yra am
žinas? Į šį klausimą mums

jums rodosi apie Kristų? atsako Šv. Jono E vangeli jo- 
Kieno jis sūnus ? Jie jam 
atsakė: “Dovydo”. Jis
jiems tarė: Kaipgi Dovydas 
vadina dvasioje Viešpačiu, 
nes sako: Viešpats tarė ma
no Viešpačiui: Sėskis mano 
dešinėje, koliai aš padarysiu 
iš tavo neprietelių tavo ko
joms suolelį? Jei tat Dovy-

je 8 persk, užrašyti paties 
Kristaus žodžiai, kuriuos 
Jis pasakė ginčydamasis su 
žydais ir pariziejais, kurie 
vadino Jį samariečiu ir sa
kė, kad Jis turi savyje vel
nią. Jis jiem pasakė: “Jūsų 
tėvas Abraomas džiaugėsi, 
kad jis turėjo matyti mano 

das vadina jį, Viešpačiu, jis j*) matė ir džiau
gėsi. Tuomet žydai jam ta
rė : Dar nė penkių dešimtų 
metų nesulaukei ir matei A- 
braomą? Jėzus jiems atsa
kė: Ištikrųjų, ištikrųjų, sa- 

u jį klausinėti.-Šiais žo-'kau j'ums, anksčiau, nekaip

kaip gi jis sūnus? Ir nė vie- 
£ nas negalėjo jam atsakyti, 

nei žodžio, nei gi kas nors 
drįso nuo tos dienos dau- 

l'- -2 -1
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Nemažas būrelis drąsių, 
patyrusių ir gabių lakūną 
jau perskrido lėktuvu At
lanto ar Rainąjį (Paeifiko) 
vandenyną. Taip padarė ne
daugelio įvairių tautą vyrai 
ir 1 moteris. Gen. 
vadovaujamas net 24 lėktu
vų būrys perskrido Atlantą 
nors ir ne vvvni atveju. Ta
čiau iš tų visų vandenyną 
perskridusių lakūnų tik ne
daugelio pavardes atmena
mos plačioje visuomenėje. 
Šalia rinktinių pasaulinių 
lakūnų: amerikonų Uh. Lin- 
dbergo, J. Matterno, V. Po
sto, italo Balboš, prancūzą 1 
Kodoso (Codos) ii' Rossi’o 
ir kelių, — plačiai minim: 
ir Du Sparnuoti Lietuviai. '

10 mėnesių nagrinėjau šių’ 
mūsų tautiečiu gyvenimą,! 
darbus ir darbelius. Skai
čiau krūvą įvairiausių jų ir 
jiems rašytų laiškų, doku
mentų, dienraščių, kitokią 
raštų. Man teko arti ir ben
drai veikti su jais prieš iš
skridimą ir patirti visus jų 
rūpesčius, vargus, kliūtis, 
nelaimes ir ją laimėjimus. 
Tuo būdu gal ger iau negu 
kas kitas turėjau progos! 
patirti, kokią kilnių dviejų 
sielų būta ir kaip jos gvve-: 
no tik nuoširdžiu galingu ’ 
troškimu tarnauti 
savo tautai — Čia
ir padebesiuose. Tačiau tai 
svarbu gal tik patiems lietu 
viams. Taip pat skaičiau, ką 
daugelis kitu tautu rašė a- 
pie Darių ir Girėną. Tikrai, 
dar nei apie vieną lietuvi 
taip palankiai ir nuoširdžiai 
kitos, svetimos tautos nėra 
šė. Ir nei vieno kitataučio 
didvyrio mirtis nebuvo taip 
graudžiai apraudota, o pats! 
žygis taip aukštai įvertin : 
tas. Mes turim tuo reiškiniu 
džiaugtis ir didžiuotis! Nei 
Posto, nei Balbos, nei At
lantą jau į abu galus pers
kridusių ir toliausio skridi
mo rekordą laimėjusių 
prancūzų žygiai nebuvo taip 
aukštai įvertinti, kaip Da
riaus ir Girėno skaistus lie
tuviškas idealizmas ir didis 
pasiryžimas. Tas rodo, kad 
šių mūsų vyrą vardai tapo 
tarptautiniais, o gal net ir 
amžinais žmonijos istorijo
je. Tą didelę garbę Lietu
viai laimėjo du Amerikos 
lietuviai.

Betgi mūsą tautoje jiedu 
liks amžinais didvyriais. Jų 
Žygį ir vardus įamžina ne 
vien tik statomieji pamink
lai, pašto ženklai, gatvių iv 
draugijų pavaduiinmai jų

buvo Abraomas, esu . 
Kadangi jau buvo praėję 
tūkstančiai metų nuo Abra
omo mirties tad žvdai, už 
tąjį pasakymą ant Kristaus, 
taip supyko, kad griebėsi 
'akmenų Jį užmušti. Be* 
Kristus pasislėpė ir pasiša 
lino. Vienok tie .Jo pasakyti 
žodžiai paliudyja, kad Jis 
yra praamžinas.

Taigi broleliai, katalikai, 
mes žinome ir privalome ži
noti, kad mūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus tikrai šiame 
pasauly gyveno, kad Jis mo
kino tiesą, o jeigu norime 
pažinti tiesą, tai pažinkime 
savo Išganytoją, nes Jis pa
tsai apie savę pasakė: “Aš 
esu tiesa ir gyvenimas, kas 
mane seka neklaidžios tam
sybėje”. Jis savo tiesos mo
kslą patvirtino, darbais, ste 
buklais, kokių jokis pasauly 
gyvenęs žmogus nepadarė ir 
nepadarys. Todėl tegu jokie 
nupuolusių žmonių, bedie
vių prašymai nesudrumsčia 
mūsų tikėjimo, ir nesukelia 
mūsų mintyse jokių abejoji
mų kaslink tiesos, o jie Jo 
nepadarys, jeigu mes gerai 
pažinsime savo tikėjimą. 
Tad rūpinkimės jį gerai pa
žinti' ir pažinę tvirtai laikv- 
ties.

(Bus daugiau).
B.

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

Saliamonas.. s-

Vaizdas iš Kauno aerodromo. Minia žmonių laukia atvežant a. a. Dariaus ir Girėno kūnų iš 
Vokietijos. Priešaky stovi giminės: 1) Dariaus žmona, 2) Dariaus duktė, 3) Dariaus sesuo, 4) Da
riaus žmonos tėvas, 5) Girėno brolis. (Liepos 19, 19o3).

Vaizdas iš Kauno aerodromo, liepos 19, 1933 m. Susirinkusi minia žmonių prie atvežtų mūsų 
didvyrių a. a. Dariaus ir Girėno karstų klausosi kalbų.

Numeriais pažymėti yra šie: 1) Jungtinių Valstybių atstotas p. Stafford sako prakalbų, 2) p. 
Tūbelis, ministeris pirmininkas, 3) inž. V. Vileišis, 4) adv šilingas, dabartinis teisingumo ministe
ris, 5) “Darbininko” specialus korespondentas, pirmasis prisiuntęs žinias ir paveikslus iš Lietuvos 
apie tragingą Įvyki ir laidotuves, p. Leonas Sčesnulevičius.

žiningumą ir kitokį 

apsileidimą!

Įvairių srovių spaudoje i 
jaunieji ir senieji mūsų vei
kėjai kelia ir aiškina reika-į 
ją susiprasti ir apsikrėsti 
Dariaus - Girėno idealizmu!

Tad LITUANIKOS lai
mėjimas laimėjo tautai pa
sitikėjimą savim ir žymiai 
sustiprino jos pasiryžimą 
siekiant ateities gerovės!

Kap. P. Jurgėla

staigus, reiškia grięžtą pro- 
i testą prieš Lenkijos Vyriau
sybę ir jos agentus dėl jų, 
smurto Vilniuje. Gi vilnie
čiams lietuviams reiškiamo 
gilią užuojautą.

2. Kadangi iš Dievo ma
lonės gyvename šventuo
siuose Metuose ir susitelkę 
į Naujosios Anglijos Katali
kų 9-tą j i Seimelį ryžtamės 
daugiau persiimti Kristaus 
Dvasia ir pasižadame ypa
tingu būdu pasidarbuoti 
Katalikiškosios Akcijos pla
tinime sulig nurodymų Ka
talikų Bažnyčios Gaivos ir 

' Jo skirtų Dvasios Vadų.
I

3. Kadangi spauda yra 
vienas iš galingiausių įran
kių kovoje su bedievybe ii 
ištautėjimu:

Kadangi .mūsų Motina 
Bažnyčia uždeda’ mums pa-

1. Kadangi Amerikos Lie
tuvių jaunimui gręsia ištau- 
tėjimo pavojus;

Kadangi jaučiama stoka reigą ir patiems užsisakyti 
katalikiškosios inteligentl- ir kitus paskatinti užsipre- 
jos visuomeniniame gyveni- numeruoti bent vieną kata
me; ...............................

Todėl Seimelis ragina tė*

numeriuotos LITUA N I- menę siųsti į lietuviškąsias' likiškos spaudos' apaštalais, 
KOS (lėktuvai), kurios ža- aukštojo 
da naujus lietuvių laimėji
mus padangėje jr lietuvių 
galvas kelia aukštyn! i Bet 
svarbiausia tai kad

Darius ir Girėnas savo
žygiu ir lietu viu Širdis 
kelia aukštyn ir verčia 
rimtai žvelgti tautos a- 
teitin, gyvai susirūpin-

' tį ja, o Ikp pat iš ank
sto pamatyti pagaliau 
ir visokias ydas, nege
rumus, vienybės ir ide
alizmo trūkumą; nesą-

mokslo įstaigas, 
kaip tai: Marianapolio Ko
legija? Seserų Kazimierie- 
čių ir Seserų Pranciskiečiū 
Akademijas ir einantįjį mo
kslus jaunimą burti į A. L. 
K. Studentų Organizaciją, 
kad iš jos susilauktume ka
talikiškajai visuomenei va
dų:

Kad įtraukt i mūsų jauni
mą į katalikiškąjį visuome
ninį veikimą, -Seimelis ragi
na tą jaunimą jungtis ] 
bažnytines ir šiaip kataliki- 
'Mžįfcį f. ‘A* “4

ypač šiuo “Darbininko” va
jaus metu;

4. Katalikų Seimelis su
žinojęs, kad Vilniuje, Lietu
vos sostinėje, kurią tebelai
ko pagrobę lenkai, Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
vių išvakarėse, vasario 15 
d., 1934 m., lenkai areštavo 
30 lietuvių, ųackytojų ir n- 
suoųienės vadų tikslu su
trukdyti Nepriklausomybės 
minėjimą ir uždaryti lietu
vių išlaikomas ir vedamas 
mokyklas ir kultūrines į- čias.

b. Seimelis išklausęs pir
mininko V. Kudirkos pra
nešimo apie Lietuvių Dieną, 
dėkuoja tos Dienos Rengi
mo Komitetui iri 

jjoms už Lietuvių 
liepos 4, 1933 m., 
mą, darbininkams
už nuoširdų pasidarbavimą 
ir Dvasios Vadams ir pla
čiajai lietuvių katalikiška
jai visuomenei už paramą.

Kadangi Lietuvių Dieną 
praėjo su dideliu pasiseki
mu ; . |

Kadangi tokia Diena yrą 
didelės vertės visai katali
kiškajai visuomenei;

Todėl Seimelis nutaria it 
šiais 1934 metais ruošti Lie
tuvių Dieną, Marianapolio 
Kolegijos parke, liepos 4, it 
tos Dienos pelną skirti pu
siau: Marianapolio Kolegi
jai ir laikraščiui “Darbinin
kui”. |

*
Lietuvių Dienos Rengimo J 

Komisiją sudaryti Seimelis J 
paveda A. L. R. K. Federa
cijos Naujosios Anglijos | 
Apskričio Valdybai, kuri j J 
Rengimo Komisiją kviečią , J 
tuos asmenis (iš draugijų ar 
organizacijų), kurie jai ro- i 
dysis tinkami tam darbui.

Jei kas tariasi esąs mal
dingas ir nesuvaldo savo lie
žuvio, to maldingumas tųš-

Sv. Jokūbas. 1
. ■ 't

- A* 'j-tf .



Penktadienis, Liepos 20 d., 1934.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WARREN, N. H.
Sekmadienį, liepos 15 d., 

apie 6 vai. vakare, Dr. F. 
Kašėta važiavo prie ligonio. 
Paėmė žmoną ir dvį dukre
les “raidui”. Apie “mailę7? 
nuo namu susidūrė su kitą 
mašina. Apvirto ir porą sy
kių apsivertė. Jų laimei, 
žmona ir vaikai liko visai 
nesužeisti. Dr. Kašėta gavo 
smagenų sukrėtimą.

Veikiai buvo iš Sanatori
jos pašaukti du gydytojai, 
kurie apžiūrėję pareiškė, 
kad gydytojo gyvybei nėra 
pavojaus.

LAVVRENCE, MASS.
Parapijos piknikas įvyks 

rūgs. 2 d., komisija kuri su
sidaro iš kiekvienos draugi
jos po du nariu, sunkiai 
darbuojasi, kad šis piknikas 
kuodaugiausiai pelno atneš
tų. Sakoma, kad dar Palan
goje nebuvo tokio išvažiavi
mo. Tad visi žmonės nekan
triai laukia šio įvykio.

Draugi j os lenk tvniuoj asi, 
nes kuri daugiausiai pasi
darbuos. gaus gražią dova
ną. \

Taip pat bilietai išlaifnė- 
jimui nepaprastų dovanų 
gerai sekasi parduoti. Gir
dėjau, kad labai daug jau 
yra išparduota. Linkime, 
kad visada taip darbuotųsi 

Prišerta—
Parapijos veikėjas ir Fe

deracijos skyriaus pirmi
ninkas p. Kastantas Ven
cius išvažiavo Į Willkes Ba- 
rre S. L. B. K. A. Centro 
valdybos poredį. 

HSYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. U. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

Ofisas:
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

| WILLIAM KIARSIS, JR. |
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS. 

jRoom 2, Telefonas: 60801 
| 351 Essez St., Lawrenoe, Mass. j

Room 38, Gleason Bldg. i
Tel: 26137

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čeverykus 
(shoes). Jaunimui gražiau
sių šilkinių marškinių. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio tavoro. Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mus nepamiršti. ___ z

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Gnods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

SO. WORCESTER, MASS.
Rengimo komisija prane

ša, kad jau smarkiai yra 
prisirengus prie Aušros 
Vartų parapijos metinės ge 
gūžinės, kurį įvyksta sekma
dienį, 22 d. liepos, čia prie 
pat bažnyčios.

Tą dieną bus išleista lai
mėjimui radio, puiki iempa, 
ir 50 gal. kuro aliejaus.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus parapijiečius ir savo 
kaimynus prietelius gausiai 
atsilankyti.

Rengimo A7.

HUDS9N, MASS.
Birželio mėnesy St. Mi- 

chaels’ Akademiją baigė 
šios lietuvaitės: Elena M. 
Kurganaitė, Antanina M. 
Kerdokaitė, Ona C. šataitė, 
Julijona C. Stanytė. 8-tojo 
skyriaus graduantas: Jonas 
A. Tamošiūnas.

DARBAI
Šioje kolonijoje darbai ei

na vidutiniškai. Tiesa, yra 
ii- bedarbiu. Bet fabrikuose 
darbininkai labai mažai už
dirba. Darbininkams gero
vės nėra.

CLEVELAND, OHIO
Liepos 1 d. mirė Karolina 

Lazickienė, gyv. 1078 E. 77- 
th St. Amerikoje išgyveno 
29 metus. Paėjo iš Paliepio 
kaimo, Le? patingės parapi
jos. Mirėt ligoninėje po sun
kios apendicito operacijos.

Paliko nuliudime vyrą 
Teofilį Lazicką, tris dukte
ris: Oną Beržinskienę, Ami- 
liją ir Eleną, sesutę Oną 
Karmužienę ir daugybę gi
minių ir pažįstamų.

Palaidota iškilmingai iš 
Šv. Jurgio par. bažnyčios. 
A. a. Karolina priklausė 
prie Aušros Vartų draugi
jos, tai narės gausiai ją lan
kė ir dalyvavo laidotuvėse 
ir už jos vėlę užprašė 4 gie
dotas šv. mišias.

Buvo prisiųsta ir prineš
ta gėlių bukietų, daugiausiai 
tai dvasinių bukietų.

Laidojant gedulingas mi
si.-.s laikė Pranciškonas kun. 
Kazlauskas. Palaidota Kal
varijos kapuose. Labai daug 
žmonių dalyvavo laidotuvė
se.

Ilsėkis amžinai šios šalie s 
žemelėje!

P. Glu-ne

•

Pavasaris 
Lietuvoje 
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ.
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

75 Statė Street
BOSTON

DARBININKAS

BALTIMORE, MD.KOVA PRIEŠ DIENRAŠTĮ 
“SUN” TĘSIASI

Per visą pereitą savaitę nei 
kiek nesumažėjo Kataliku kova 
prieš vietinį laikraštį SUN. Kuni
gų susirinkimas, sušauktas Arki 
vyskupo Curky, pritarė BALT1 
MORE'CATHOLIC REVIEW pa- 
stangomis priversti ši laikrašti 
atšaukti savo viešą šmeižtą pada 
rytą Šv. Ignacui, ir visiems Ka*

> talikams.
Pasėkos tos kovos štai kokios: 

didingai atsisakęs atsiprašyti uz 
savo klaidą vieša’, dienraštis 

j SUN privačiais laiškais iš Admi
nistracijos kreipiasi į daugumą 

‘ įtakingų Katalikų, kurie prote.?- 
Į tuoja prieš jų elgesį, teisindami 
savo klaidą, kaipo “greitomis 
praeitą ir neapžiūrėtą menknie
kį”, kurs nieku būdu nebuvo tai 
kintas jų jausmus įžeisti.

Keletą asmenų gavę tokius lai- i 
Skus, nunešė juos į CATHOLIC 
REVIEW Redakciją, kurį juos 

i išspausdino. Dėlto ir išjuokia 
SUN, kurs privačiais laiškais as. 
meniškai atsiprašinėja, o viešai 
per spaudą nedrįsta, to padaryti) 

Be to, dar pradeda taikinti -t 

į kitas SUN ydas, kurios gal na 
tiek giliai įgelia Katalikij jaus i 
mus, bet vis dėlto, priešinasi žmo- 
tiijos gerovei. Keletą pavyzdžiu 
galima paminėti; štai CATHO- 
LIC REVTEW viešai klausinėja. 

| kiek turi mokėti vaikai, kurie 
perka SUN, už laikrašti, ir kiek 
jiems laista užsidirbti? Toli,au 
klausiama dėiko SUN Adminis . 
tracija neleidžia savo vaikams ; 
tarnams mažinti ekzempliorni 
skaičių, atsižiūrint sumažėjusio 
pardavimo, prasidėjus Katalikrj 
boikotui? Esą dėl pirmo klausi 
mo, Katalikai bjaurėsi mažu mo 

■ kesčių, Jruris teikiamas darbinin- 
i kams už pardavimą to laikraščio, 

. . ... -j įkas yra aiškiai priešinga Dievo
laimingai nusilei- įstatymui, kad kiekvienas darbi 

ninkas vertas savo užmokesnio, 
kuris turi būti pakankamas ir 
žmoniškas.

Dėl antro klausimo, teisingai 
gali visi piktintis, kuomet SUN 
verčia savo darbininkus užmokė 
ti už pilną ekzempliorių skaičių, 
ir nepriima atgal neišparduotų iš 
priežasties Redakcijos atkaklu 
mo.

Toks vertimas kaltės ant ne 
kaltų darbininkų už viršininkų 
klaidas yra išnaudojimas.

Toliau nurodo, kad SUN, su 
mažėjus išparduotų ekzempliorų 
skaičiui Administracija apie tai 
nepraneša skelbėjams, slepia nuo 
jų teisybę. Esą, jei didieji pra 
moninkai žinotų teisybę, jie ne 
siskubintų mokėti didelius pini 
gus už skelbimus.

Visi šie dalykai nušviečia gana 
nepalankiai šio laikraščio padėtį. 
Sunku pasakyti, ar visame SUN 
būtų kalta. Tačiau, dabartinis 
CATHOLIC REVIEW Redakto 
rius yra buvęs kaip tik to paties 
dienraščio bendradarbis, prieš 
pradedant leisti CATHOLIC RE- 
VIEW, ir kol dar SUN nebuvo 
pradėjęs taip gelti Katalikus 
Tuo žvilgsniu, jis turėjo ir turi 
progos giliai pažinti SUN veda 
mą liniją.

Lauksime tolymesnių 
šios įdomios kovos.

STRAKAUS
KAS, Šv. Juozapo par. kle
bonas, Loveli, Mass., Lietu
vių Dienoje, liepos 4 d., Ma- 
rianapolv buvo labai ‘busy’. 
Per visą dieną skelbė Lietu
vių Dienos įdomybes ir ži
nias. Sunkiausias jam buvo 
darbas, tai įtikinti kaiku- 
riuos piliečius, stovinčius 
prie mikrofono kad sporti
ninkas Antanas Gaputis, 
pakilęs į orą orlaiviu iš 4000 
pėdų aukštumos šoks su pa
rašiutu iš orlaivio. Kun.
Strakauskas, prisiartinus i 
momentui, sako: “Parašau 
žiūrėti kaip iš padangėse 
skraidančio orlaivio su pa
rašiutu šoks Antanas Gapu
tis”.

“Hm, šoks, kas šoks? 
Ar tu manai, kad čia du r 
niai susirinko’7, sako stovin
tis arti mikrofono vienas 
pilietis. “Kalba, kad tik 
daugiau pinigų išviliojus”.

Žinoma, daug kas netikė
jo, kad atsirastų drąsuolių, 
kokiais pasirodė jaunuoliai 
pp. Gaputis. parašiuthinkas 
ir Januškis, pilotas.

Gaputis iššoka iš orlaivio 
ir už sekundos išsiskečia pa
rašiutas ir lengvai leidžiasi 
žemyn. “Neviernieji” Ta
niai žiūri ir patys savo a- 
kims netiki, kad mato jau
nuolį, 
džiantj žemyn. Tik tada su
prato, kad kun. Strakaus
kas sakė teisybę, kad lietu
viai jaunuoliai vra drąsūs 
ir gabūs.

Kun. Strakauskas, atlikęs 
sunkų darbą Marianapoly, 
pasikvietė pavaduotoją ku
nigą misijonierių ir pats iš
vyko atostogii Į Pennsylva- 
nia ir Illinois valstybes.

Chicagojc jis skaitė pas
kaitą jaunimui. Linkime 
jam malonių ir laimingų a- 
tostogų.

i

6.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
TEISĖ STREIKUOTI YRA

NELIEČIAMA, SAKO GEN.
JOHNSON

i

KATALIKU PASAULIS
A

Detroit, Mich. — Šios die
cezijos katalikai labai iškil
mingai išlydėjo savo Gany
toją J. E. Vyskupą Michael 
Gallagher į Vatikaną. Paly
dovą tarpe buvo Teisėjas 
Brennan ir kiti žymūs as
menys.v

Vyskupo palydovu yra jo 
sekretorius M o nsignor’as 
Stephen Woznick‘i. Jiedu iš
vyko, laivu Bremen. .

/

•Prūsijos kunigaikštis Le- 
opold, buvusio Vokietijos 
kaizerio giminaitis išsižadė
jo luterių klaidatikystės ii 
priėmė katalikų tikėjimą.

Per pastaruosius 10 metią 
550,111 kiniečių priėmė ka
talikų tikėjimą. Dabar Ki
nijoj katalikų skaičius sie
kia apie 2,624,166.

Detroito Žiedas.

išdavi;

IŠVYKO I CHICAGOS 
PARODĄ

Šiomis dienomis kun. Kazy? 
Keidošius ir klierikas Jonas Ja 
Haitis, išvyko į Chicegą, kur ap
žiūrės pragarsėjusią Pasaulinę 
Parodą.

Kun. Keidošius grįš už savaitės 
laiko. Klierikas užtruks kiek ii 
giau, gal dvi savaites.

Žiuys.

lių, kilus nesusipratimams 
negali- to ginklo vartoti, ly
giai kaip ji neturi teises iŠ 
kulkosvaidžių šaudyti gat
vėje į visai nekaltus praei
vius,” tęsė toliau generolas.

Generolas pareiškė, jei u- 
nijų vadai tuojaus nepaša
lins to kovos ginklo, tai fe- 
deralė valdžia privalo paša
linti, o jei valdžia to nepa
darytų, tai visuomenė apsi
valys nuo negeistinų ele
mentų.

Gen. Johnson tą patį tu
rėtų pasakyti ir darbda
viams,- kurie samdo streik
laužius ir kurie atsisako sė
sti prie vieno stalo su unijų 
vadais tartis.

t

Berkeley, Calif. — Liepos 
18 d., generolas Hugh S 
Johnson, N RA administra
torius pavadino San Fran
cisco genertdį streiką “civi
liniu karu”, kalbėdamas 
Kalifornijos universitete.

“Teisė nepatenkintų dar- 
.bininkų streikuoti prieš už
sispyrusiuos darbdavius vra 
neliečiama. Valdžia palaiko 
ir gina tą teisę kiek galėda- 

bet generalis streikas 
visai kitas dalykas. Tai 
grasinimas visuomenei; 
pavojus valdžiai; yra 

” kalbėjo ge

rna, 
yra 
vra

• *

yra
civilinis kavas,

1416 W. Lexing- 
pas p. J. Pet-

Hollin St.
K. Federacijos 
ima atostogas. nerolas-
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Vasaros metu Darbinin
kų Sąjungos vietinė kuopa 
susirinkimų nelaikys, išsky
rus nepaprastą reikalą, tai 
tik tuomet bus šaukiamas. 
Darbininkų Sąjungos na
riai, turėdami reikalą, lai 
kreipiasi pas p. M. Paškau- 
ską, rast,
ton St. arba 
ku, ižd. 831t*

A. L. R. 
kuopa irgi
Reikale sušauks susirinki
mą p. V. Matelis, rast.

Vilniaus Vadavimo reika
lais, kaip tai, Vilniaus pasų 
ir ženklelių, kas nori įsi
gyti, ateikite į susirinkimų 
kambarį, šv. Alfonso para
pijos svetainėn po antrų 
šventų mišių, antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, t. 
y. po Šv. Vardo Vyrų drau
gijos Komunijos mišių, tai 
galėsite įsigyti Vilniaus Pa
sų ir Ženklelių pas LRKSA. 
13-tos kuopos raštininką.

Susivien^įmo kuopa “va- 
kacijų” nebeturi. Jos rašti
ninką galite rasti susirinki
mų kambary nuo 10 valan
dos iki 1 po pietų, antrą se
kmadienį kas mėnuo.

Atsiminkite, kad Susivie- 
nymas jau turi 20 metų po- 
Ucy.

Dabar proga beįsirašymo 
mokesties prisirašyti. Taip
gi Vaikų skyriuje irgi gaus 
‘‘Cash” po 20 metų. Kitas 
dalykas, jei negalėsi mokėt; 
per 20 metų, tai negali tro- 
tyti visų įmokėtų pinigų, 
bet pareikalavęs gausi tarr 
tikrą sumą. Platesnių žinių 
klauskite kuopos susirinki
me. Sekantis susirinkimas 
bus rugpiūčio 12 d., 12-tą 
valandą.

‘‘Laike karo mes patyrė
me, kad yra pavojingesni 
ginklai už kanuoles; vienas- 
tų yra tai ekonominis smau- 

f girnas. Viena kovojančiu ša-

PRANEŠIMAS
L. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio šių metų išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
rest ežero, Laivrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričio 
nutarimo šiame išvažiavime 
dalyvaus visos šio apskričio 
kuopos. Todėl suomi nuo- 

į lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopų valdybas, komisijas 
ir eilinius narius-es pradėti 
ruoštis prie šio išvažiavimo. 
Įtempkime savo darbinin
kiškas — galingas jėgas ir 
padarykime šį išvažiavimą 
milžinišku. Rengkite busus, 
kvieskite savo kolonijų cho
rus — dainininkus, nes tu
rėsime dainų kontestą ir 
vairaus sporto žaislus.

Rengimo Komisija.

’J. B.

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKA!
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S PACA STREET. 
BALTIMORE. MD

GHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS ORATORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tel. — South 0083

PRANEŠIMAS

Aplankęs Tėvų Marijonų 
vedama Marianapolio Kole
giją. kurią tikrai galima 
pavadinti žemišku rojumi, 
nes tikrai tokia vaizduote 
susidaro ją paninius, išvy
kau iš Amerikos, iš tos tur
tų ir laimės Dėdės Šamo ša
lies ir vykstu į brangią savo 
Tėvų Žemę.

Amerikoje pragyvenau 25 
metus ir daug gero patyriau 
ir prie daugelio patogumų 
pripratau, bet meilesnėt ir 
brangesnė yra Tėvų Žemė, 
tai tikra Motina. Prieš 25 
metus, išvažiuodamas pali
kau ją pavergta svetimųjų, 
o šiandien ji vra laisva, kart 
ir neturtinga, palyginus sų 
Amerika.

Vykstu ten, kur mano šir
dis traukia, kad, sveikatai 
leidus, pasidarbuoti mylimai 
Tėvynei ir kad surasti sau 
mylimą vietelę, kur galėčiau 
ilsėtis amžinai, nesvetur. 
bet numylėtoje Tėvų Žemė
je, tarp savųjų.

Su Dievu, sakau visiems, 
su kuriais teko darbuotis, o 
taipgi ir laikraščiui “Dar
bininkui”, kuris ištikimai ii 
teisingai patarnavo kiekvie
name reikale. Ir jei pasilik
siu Lietuvoje, tai su laikraš
čiu “Darbininku” nesiskir
siu.

Kum. A. Deksnts.
(Šį atsisveikinimo laišku

tį kun. A. Deksnis prisiun
tė nuo laivo “Berengaria”. 
Gerb. Tėvui Deksniui linki* 
me Tėvynėje geriausio pasi
sekimo ir -ilgiausių metų, 
Dėkuojame už benradarbia- 
vimą ir paramą laikraščiui 
“Darbininkui”. Prašome lr 
iš Lietuvos parašyti žirni- 
cių.)
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AI.RK. Federacijos Nau
jos Anglijos Apskričio me
tinis Suvažiavimas įvyks 
liepos 22 dieną, 2 valandą 
po pietų, Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios 
papapijos svetainėje, 432 
VVindsor St., Cambridge, 
Mass. Visi Naujos Anglijos 
Federacijos skyriai prašo
mi atsiusti kuodaugiausiai 
atstovų, nes yra daug svar
bių reikalų ir atsivežkite ge
ni sumanymų dėl labo orga
nizacijos.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas

Kun. P. Juras 
Pirmininkas

V. J. Kudirka 
Raštininkas

D. AverJia.

SUSTREIKAVO ŠOFERIAI

LDS. Kuopų Susirinkimai
^ESTVILLE, ILL.

LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin
kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny po 15 d., Šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

WATERBURY, CONN.
Liepos 24 d., 1 vai. po pietų, 

įvyks LDS. 5 kuopos susirinki
mas senos mokyklos kambary, 
Congress Avė. Ateikite visi.

NEW BRITAEN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepds 22 dieną,

Svarbu, kad j šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują atsivestų prirašyti prie mū
sų brangios organizacijos.

NEW HAVEN. CONN.
LDS. 28 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį liepos 22, 
1 valandą po pietų, bažnyti
nėj svetainėj 339 Green St. Kvie 
šiame narius (es) ateiti Gera pro
ga užsimokėti duokles.
Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
▼erti skaitytojų paramos.

Visi garsinkite “Darbininke”.

Minneapolis, Minn., — 
Liepos 16 d., sunkvežimių 
šoferai ir jų pagelbininkai 
nutarė išeiti į streiką. Tą 
pati unija streikavo 11 die
nų gegužės mėnesyje ir lai
ke to streiko kilo riaušės, 
kuriose žuvo du žmonės.

Streikuoja apie 4000 dar
bininkai. Jie tvirtina, kad 
darbdaviai nesilaiko sutar
ties, kuri buvo pasirašyti 
gegužės mėnesy. Jie reika
lauja pakelti algas ir sutik
ti; kad darbo federacijos bū
tų priimti visi darbininkai, 
kurie dirba firmose, kurias 
samdo sunkvežimių šofe
rius.
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Jau prieš keletą mėnesių, 
ypač susekus priešvalstybi
nį kai kurių Klaipėdos vo
kietininkų organizacijų vei
kimą, Klaipėdoje buvo kal
bama, kad lig šiol- buvusi 
Klaųiėdos krašto direktori
ja turės pasitarukti. Mat,' 
direktorijos pirmininkas dr. 
Šreiberis, nežiūrėdamas pa
kartotinių gubernatoriaus į- 
spėjimų, Klaipėdos krašto j 
rėmė priešvalstybinį nacio
nalsocialistinį judėjimą aiš
kiai nukreiptą prieš-Lietu- 
vos valstybę, siekiantį su 
jėgos.pagęlba atplėšti Klai
pėdos kraštą nuo Lietuvos.

Kadangi dėl tokio Šreibc- 
• rio elgesio kilo pavojus Lie
tuvos teritorijos neliečiamu
mui, Klaipėdos krašto gu
bernatorius, neturėdamas 
kitokių principų Lietuvos 
suverenumui apsa u g o t i, 
Šreiberį ir kitus direktori
jos narius iš-pareigų atlei
do.

Birželio 28 dieną Klaipė
dos krašto gubernatorius 
dr. Navakas paskyrė naują 
krašto direktoriją, kurią su
daro : pirmininkas Reizgys 
ir nariai Jonušaitis ir Žvi- 
lius. Naujoji direktorija iŠ 
buvusios Šreiberio direkto
rijos jau perėmė valdžios 
pareigas ir įstaigas.

Šreiberio direktorija Klai
pėdos krašte buvo savo ne
teisėtais taip neleistinais 
veiksmais per daug toli nuė
jusi, kad krašto gyventojų 
tarpe kilo prieš ją judėji
mas. Dažnuose susirinki
muose buvo pageidaujama, 
kad Šreiberio direktorija 
tuojau atsistatydintų, nes ji 
nepatenkina gyventojų dau
gumos.

Pasirodo, kad to viso ne- 
pasitenkinimo istorija yra 
tokia: 1933 metų pavasari 
Klaipėdos krašte įsikūrė 
dvi vokietininkų partijos, 
kurios susitvarkė Vokietijos 
necionalsocialistų pa v y z- 
džiu. Šitų organizacijų tik
slas, kaip vėliau iš tardymo 
paaiškėjo, buvo ginkluotu 
sukilimu atplėšti Klaipėdos 
kraštą nuo Lietuvos. Šiam 
reikalui prie tų organizaci
jų kariškais pagrindais bu
vo organizuojamos net smo
giamosios dalys. Savo veiki
mui išplėsti, abi organizaci
jos plačiai vartojo gyvento
jų papirkimą ir kitokių eko
nominio spaudimo priemo
nes.

Šitą sužinoję Lietuvos 
teismai užvedė tardymą ir dentų.

organizacijų vadams iškėlė 
baudžiamąją bylą. Kol kas 
tardymas dar tebeeina, ta
čiau jau dabar ųš jo matyti, 
kad anų dviejų'partijų va, 
dovybėms teks sunkiai atsa
kyti už Lietuvos valstybės 
išdavimą, n

Kaip paaiškėjo, tai direk
torija, vadovaujama Šreibe 
rio, nuo tų organizacijų vei
kimo netik neatsiribojo, ne 
tik nepavartojio reikalingų 
priemonių prieš tą judėji
mą bet reiškė jam misikals- 
tarno pritarimo. Pažymėti- 

' na, kad kai kurie autonomi-
nių įstaigų-viršininkai savo 
pavaldinius nuolatos ragino 
prisėdėti prie pnešvalstybi 
nių vokietininkų organizaci
jų. Daugiau, kaip pusė tų į- 
staigų valdininkų buvo įsi 
rašę į priešvalstybines orga
nizacijas. Tarp tokių įsira
šiusiųjų yra policijos valdi
ninkų su viršininkais, miš
kų administracijos valdinin 
kų ir net teisėjų.

Priešvalstybinis judėj i- 
mas Klaipėdos krašte yra 
pasiekęs net pačią Šreiberio 
direktoriją. Tardymas nūs 
tatė, kad du jos nariai buvo 
Įsirašę į Zasininkų partiją. 
Daugelyje viešųjų mokyklų 
jaunuomenė buvo auklėja
ma Lietuvai ir lietuvių tau
tai priešinga dvasia. Kai 
kuriose tų mokyklų vokiško
sios partijos suorganizavo 
net smogiamuosius būrius.

Direktorijos pirmininkas 
dr. Šreiberis, gubernatoriui 
reikalaujant, nesudraudęs 
priešvalstybinių organizaci
jų veikimo, nesiėmė reika
lingų priemonių prieš auto
nominių įstaigų valdinin
kus, kurie buvo įsirašę į pa
minėtas priešvalstybines or
ganizacijas, ir net prieš to
kius tarnautojus, kurie kal-

i

tinami valstybės išdavimu. 
Šreiberis Klaipėdos krašte 
priešvalstybinį veikimą ne1 
tik palaikė bet ir skatino jį,! 
sudarydamas palankias są
lygas tokiam judėjimui plė
stis.

Aiškus dalykas, kad pas
kutinysis Klaipėdos krašto 
gubernatoriaus žygis nega
lėjo neatkreipti ir domesio, 
o pirmiausiai Vokietijos. 
Ten irgi šis gubernatoriaus 
pasielgimas plačiai disku
tuojamas. Rimtesnioji spau
da arba pamini tik patį fak
tą arba primena buvusio gu
bernatoriaus Merkio žygį, 
padarytą 1930 metais, kai 
jis lygiai, kaip dabar Nava
kas, atšaukė tuometinį di
rektorijos pirmininką Boet- 
cherį. Kaip žinome, dėl a- 
nuo buvusiojo gubernato
riaus Merkio žygio, Lietuvai 
buvo iškelta Haagos tarp
tautiniam tribunole byla, 
kurią Lietuva ląjmėjo.

Atsimindama aną Haagos 
teismo sprendimą, 
ja dėl paskutiniųjų Klaipė
dos krašto įvykių, kol kas 
nelabai triukšmauja. Žino
ma, kaip ankščiau, taip ir 
dabar vokiečių spaudoje te
bevaroma nukreipta kampa
nija prieš Lietuvą ir viso-

*

Pulkininkas Theodore Ro- 
osevelt išrinktas prezidentu 
respublikonų partijos nacio- 
nalio klubo. Apsiimdamas 
jis pareiškė, kad “Respubli
konų organizacija turi būti 
perdirbta į naują partiją, 
vyrišką, kovojančią viene- 
tę, liberalę pilna to žodžio 
prasmėj — opozicijos parti 

I ją, kuri priešinsis, kur tik-J^Vokieti- ro^ tautos gerovė reikalau- 
’ _ ja opozicijos, ir kuri nuo-

širdžiai renis prezidentą vi
suose konstruktyviuose jo 
žygiuose”.

•Generolas Lazaro Carde- 
nas, kuris tapo išrinktas 
Meksikos respublikos prezi-

siems Lietuvos gyventojams 
tikru pavyzdžiu?1 o jaunuo- 

keriopas Lietuvos plūdimas. I "’g®1 * 3'! m"'°'
Tačiau ypatingai rimto dū- i d-vtals keha,s- 
mėsio vokiečiai gubernato- Dažnai įvairios organizaci- 
riaus Navako žygiui netei- .jos sukaktuvių proga rengia 
kia. tokių garbingų vyrų minėj i-

Lietuvos visuomenė lig mus arba jiems visuomenė 
šiolinės direktorijos pašali- pastato paminklus. Čia žmo- 
mmą sutiko su dideliu nėms tik papasakojama apie 
džiaugsmu. Lietuvoje jau tų garbingų 
seniau, kaip iš įvairių davy- 
mų buvo matyti, galima bu
vo sulaukti. Tad gubernato
riaus žygis nebuvo visiškai 
netikėtas, bet jau seniau, 
pribrendęs ir reikalingas.

Dėl to Lietuvos visuomene 
Šreiberio direktorijos atsta- 
įymą sveikina. Daugelis or
ganizacijų šaukia sari) susi
rinkimus, kuriuose susida
riusią Klaipėdos padėtį na- ’ nufilmuoti garsine filmą, šį

i

vyrų darbus, 
parodomos jų fotografijos, 
paveikslai. Tačiau plačioj* 
visuomenė pati savo akimis 
nematė jų gyvų ir neturi su 
pratimo apie visą jų gyveni
mą.

Paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje jau keliamas suma
nymas dar tebesančius gy
vus garbingus ir daug Lie
tuvai nusipelniusius žmones

ąjinėja, smerkia priešvals
tybinį vokietininkų partijų 
tame krašte veikimą, reika
lauja jas visas uždaryti, o 
jų narius sudrausti. Guber
natoriui Navakui už pasku
tinį savo drąsų žygį, ginant 
Lietuvos valstybės neliečia
mumą, siunčiami sveikini
mai. Tsb.

FILMUOS LIETUVAI NU- 
SIPELNUSIUS GYVUS 

SENELIUS

tą duoti iš jų gyvenimo, kad 
ateities žmonės galėtų apie 
juos ne tik skaityti, bet ir jų 
darbus nors filmo j e savo a- 
kimis matyti. Tas be abejo 
turės daug auklėjamos reik
šmės dabartiniai jaunuome
nei ir būsimoms kartoms.

TEGUL PRIEŠAS DEGAIII

Visos trys valstybės reiškia 
vilties, kad ši konferencija 
pasiseks ir memorandume 
iškeltos mintys galės būti į- 
gyvendintos, nes paskuti
niuoju laiku visoms trims 
valstybėms gręsia nemažas 
pavojus iš jų didžiųjų kai
mynų, ypatingai iš Vokieti
jos ir Lenkijos pusės.

Kartą vienas lietuvis, ži
nodamas kad ginklai yra di
džiausias visų rūpestis, su
manė tokį dalyką. Girdi, 
kulkosvaidis atstoja kelias 
dešimtis šautuvų. Imsiu štai 
bent porą ir išlošiu iš vokie
čių. Vokiečių ginklų sandė
lio vedėją jis truputį paži
nojo ir nutarė kaip tik pra- 

! dėti nuo jo.
Į» Nutaikęs progą, kai vo
kietis valgė sausą duoną su 
silke (vokiečiai ne visuomet 

Įgaudavo gerai pavalgyti), 
jis prisileido artyn ir nuduo 
damas kaimieti, išsitraukęs 

; gabalą dešros ir porą kiau
šinių, pradėjo užkandžiau
ti. Kiaušinių kvapas pasie
kė vokiečio nosį. Priėjęs ar
tyn, jis paprašė šio ar nega- 

j lįs jam duoti kai kokio kiau 
i šinio.

— Kodėl ne? — šyptelėjo 
lietuviukas. — Prašau.

— O- ja, — nudžiugo vo- 
i kietis, — gardu. Senai be- 
' valgiau. Nebėra kur gauti, 
paslėpė žmonės viską, ką tu
rėjo.
liu kiaušiniu pristaty ti, kiek 
liukiausimų pristatyti, kiek 
tik tu nori.

Vokietis, išgirdęs tokią 
žinią, ko ne padvėsė iš nus
tebimo. Lietuvis, matyda
mas, kad vokietis kiauši
niais susižavėjo, tarstelėjo, 
jog dykai pristatyti negalįs. 
Prasidėjo derybos. Vokietis 
pasiūlė pinigų, bet lietuvis 
pareikalavo ginklų, o pir
moje eilėje kulkosvaidžių. 
Vokietis iš karto nesutiko, 
sakėsi negalįs, nes ginklai 
ne jo, kad gresia bausmė, 
bet vėliau nusileido. Susita
rė abu viską daryti slapta ; 
ir sulygo už kulkosvaidį de
šimts kiaušinių.

Tas lietuvis savanoris to
kiu būdu išgavo iš vokiečio 
ai* ne tris kulkosvaidžius.

Panašiai lietuviai iš vo
kiečių gavo daug ginklų. Už 
kumpį, lašinius, kiaušinius, 
dešras arba u- už kelias mat 
kės vokiečiai nešė ginklus 
glėbiais. Reikėjo tik apsuk
rumo, o apsukrumo lietu
viams tada netrūko.

Delto kilo visokių nesusipra' 
timų. Pulkarskio sūnų kai
mynai nekęsdavo, juos skų
sdavo policijai, o Pilkars- 
kiai savo ruožtu nekentė kai 
mvnu. Ir štai, niekas neži- 
no j o dėl kurios priežasties 
vieną naktį sudegė du len
kuojančiųjų kaimynų trobe
siai. Sudegė galutinai. Kai
me plito visoki spėliojimai. 
Vieni sakė, kad užsidegė per 
neapsižiūrėjimą, gi kiti tvir
tino, kad tai Pilkarskių dar
bas. Tačiau įrodymų nebuvo 
viskas aprimo. Tik padegė
liai kaktas suraukę vaikš
čiojo apie Pilka rskio namus 
ir kalbėjo:
— Mes girdėjom, kaip Pil- 

karskiai sakė. Tegul prie
šas dega... Tai bus jų dar
bai.

Sužaliavb lankos, rugiai 
užaugo iki juosmens. Visi 
džiaugėsi geru derliumi, tik 
Pilkarskiai buvo nusiminę. 
Dieną jiedu išvažiavo į Žąs- 
lius, o naktį jų trobesiai su
pleškėjo. Grįžę iš naujų pa
statų tik pelenų krūvas te
rado. įtarė, kad tai anksty
vesnių padegėlių darbas, 
Pilkarskiai juos suinušč ir 
patraukė teismo atsakomy
bėn.

— Ką Tamsta gali pasa
kyti apie tą gaisrą Y klausia 
teisėjas kaimyno liudininko.

— Nieko, pone teišėjau. 
Pabudau naktį, ir pamačiau 
degančias trobas. Ėmiau 
šaukti.. . Tuojau pakėliau 
sijoną...

— Koki sijoną i
—Buvau užkabinęs ant 

lango, kad musės nelįstų.
— O tamsta iš kur žinai, 

j kad jiedu trobesius padegė ?
— teiraujasi teisėjas.

— Kaip nežinosi, juk jie- 
1 du manęs nekentė, užtat, 
kad esu lietuvis. Jiedu visą 
laiką dantimis grieždavo...

—.Tai dar neįrodymas, 
sako teisėjas.

— Šiais laikais ne visur 
i įrodymus galima rasti, kita 
i karta iš akių matyti...

— O ankščiau Pilkarskiai 
: mus padegė... Tai ko mes 
Žiūrėsim...

Ir taip teisme paaiškėjo, 
kas kada kurį padegė. Teis
mo posėdis buvo nutrauktas 
ir pradėta byla iš naujo. A- 
bi pusės už padarytus pade
gimus gavo po 8 metus ka
lėti.

— Kab tebe pusto bylo. 
Išsiplepėjo.

Tačiau Pilkarskis aiškino:
— jie mūsų priešai, tegul 
dega.

— Jei priešai, tai valdžia 
žinos ką daryti, o patiems 
bausti nevalia, aiškino teisė
jas.
Taip ir baigėsi sulenkėju

sių ir jau atvirtusių lietuvių 
kerštas.

Į
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LIEPOS 7 DIENA PRASI
DEDA BALTIJOS VALS
TYBIŲ KONFERENCIJA

•r

LIETUVOJE JŪROS DIENA
- RUGPJŪČI012

Jau galutinai nusistatyta 
Lietuvos jūros dieną suren
gti rugpiūčio 12 dieną. Ši 
šventė bus vykdoma visojo. 
Lietuvoje. Jos centrinės iš
kilmės numatomos prie Lie
tuvos pajūrio, Klaipėdoje. 
Tiek Kaune, tiek Klaipėdo
je,- tiek didesniuose Lietuvos 
miestuose bei miesteliuose, 
jūrų dienai rengti jau suda
ryti atskiri komitetai, kurie 
pradėjo paruošiamuosius iš
kilmių darbus.
Jūrų diena Lietuvoje nu

matoma pravesti labai pla
čiu mastu. Jau dabar jos 
rengėjai — didžiausios Lie
tuvos kultūrinės bei visuo
meninės organizacijos — sa
rto skyriams provincijose iŠ- 
siutinėjo atitinkamas ins
trukcijas bei medžiagą, kuri 
per susirinkimus skaitoma 
visiems gyventojams ir jie 
jau dabar daugiau supažin
dinami su jūros svarba Lie 
tuvai ir tais motyvais, kurių 
vedina Lietuva taip atkak 
liai kovoja dėl savo jūros.

Lietuvos spauda taip pat 
nemažai rašo šios šventės 
reikalu.

Sekmingesmam jums šven 
tės vykdymui, Lietuvoje nu
matoma jai skirti savaitė ar 
dvi savaitės laiko. Per tą 
laiką bus galima ją daug 
plačiau ir organizuočiau 
pravesti. Numatoma, kad į 
Klaipėdą įvairiausiomis su
sisiekimo priemonėmis su
važiuos keliosdešmits tūks
tančių žmonių. Pati įdo 
minusia šventės programa 
numatoma vykdyti prie pa
čios jūros arba jūroje lai
vuose ties Klaijiėdą. Visą 
paruošiamąjį žymesniųjų 
programų dalių vykdymą iš
dirba jūrų šventei ruošti 
Klaipėdoje sudarytas tam 
tikras komitetas.

Tsb.Kaip jau buvo pranešta, 
birželio 25 dieną Lietjivos 
vyriausybė Latvijai ir Esti
jai įteikė savo pagarsėjusį 
memorandumą, dėl šių trijų 
valstybių glaudesnio ben
dradarbiavimo ir politinės 
sąjungos įkūrimo. Apie pa
tį memorandumą, jos sutiki
mą Latvijos ir Estijos sluo
ksniuose ir jo turinį jau bu
vo rašyta.

Šiuo laiku Kaune liepos 
7 dieną prasidėjo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vals
tybių atstovų oficiali konfe
rencija dėl kalbamame me
morandume iškeltų klausi
mų. Lig šiol Latvijos ir Es
tijos vadovaujamieji sluoks
niai memorandumui ir arti- 
mesniam šių trijų valstybių 
bendradarbiavimui pila a i 
pritarė.

Latvių spauda praneša, 
kad Latviją toje konferen
cijoje atstovauja Latvijos 
užsienių reikalų vice-minis- 
teris Munters. Kas atsto
vauja Estiją tuo tarpu dar 
nežinoma.

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
‘KUOPOMS

Žaslių ir Vievio apylinkės 
dar tebėra aplenkintos. Dar 
ir šiandien senoji karta kal
ba lenkiškai - gudišku žar
gonu. Tačiau jaunuomenė 
jau grįžtą lietuvybėn, jau 
su seniais nebesutinka. Tarp 
tų dviejų kartų pasitaiko ir 
nesusipratimų; jos kovoja 
tarp savęs kitą kartą gana 
žiauriomis priemonėmis.

Netoli Vievio gyveno Juo
zas Pilkarskis ir augino du 
sūnų. Pilkarskis lenkiškai 
poterius kalbėjo, skaitė len
kiškus laikraščius ir visiems 
pasakojo, kad esąs lenkas ir 
dargi bajoras, o jo sūnūs 
jau yra lietuviai. Jiedu ati
tarnavo Lietuvos kariuome
nėje, susiprato esą lietuviai 
ir tėvus dėl lenkiškumo’pa
šiepdavo. Ir netik tėvą, bet 
sava gimines ir kaimynus 
laikė atsilikėliais ir vengė 
su jais visokio bendravimo.

Tsb.

I

DIDELIS NUPIGINI!*!AS
Lietuvos Vaizdų-Atviru- 
čių ir knygelė “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj/9 
64 pusi, kapeliono kun. J, 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

‘ Darbininko’’ Adm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kiekvienais metais retėja 
garbingų Lietuvos visuome
nės veikėjų eilės. Jie žadino 
Lietuvių tautą, kovojo už 
Lietuvių išsilaisvinimą, ku
rie buvo tremiami Sibiran, 
šiandien tokių gyvų Lietu, 
voje j du visai maža tėra.

Palyginti per trumpą lai
ką Lietuva jau neteko Basa
navičiaus, Vileišio, Mairo
nio, Vaižganto, Banaičio, 
Kriščiukaičio ir daug kitų 
garbingų žmonių, kurie lie
tuvių tautai daug nusipelni- 
jo. Vieni savo raštais kėlė 
tautą iš vergijos miego, ske
lbė tautos laisvės idėjas, ki
ti praktišku darbu tas idė
jas vykdė, šiandie tie gar 
bmgieji vyrai statomi vi-

KULKOSVAIDIS Už 10 
KIAUŠINIO

Lietuvos kariuomenė pra
dėjusi organizuotis pajuto 
didelį ginklų trukumą. Vo
kiečiai, nors dar ir šeimi
ninkavo Lietuvoje, bet buvo 
baisiai pakrikę, be jokios 
drausmės. Lietuvos kariuo
menės vadovybė matė tą jų 
iškrikimą ir sumanė išnau
doti, turėdama galvoje gin
klų reikalą. Vokiečiai gin
klų jau nebebrangino, o rū
pinosi tik kaip čia daugiau 
pasiplėšus turto.

visoms 
kad Šį 

metinis .

Šiuomi pranešu 
kuopų valdy’boms, 
metą Blaivininkų 
Seimas įvyks rugpiučio 26
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę — nkujų narių 
ir senų ir kiek viso., Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki* 
te sekančiai:

Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavackas 7 Mott 
St., Worcester, Mass.

V. J. Ėiava^as 
P. B. S. Sekretorius.

Profesionalai, blinferlal. pramoninkai, 
korte skelbtas! “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji) paramos. įd

Visi garsinkite “Darbininke". .



Penktadienis, Liepos 20 d., 1934.. DARBININKAS
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Rytinių Valstybių Žinios
Thompson, Conn

MARIANAPOLIS
ĮŽADŲ ATNAD.TIMMAS 'tsil:ulkvmas poda’rE i5kit

Liepos 16 d., Marianapo- 
lyj įvyko nepaprastos ir r’ 
nai laukiamos iškilmės. Tą 
dieną broliai vienuoliai at-, 
naujino Dievui sudėtus įža-

- ~ mes brangesniomis. Tai pos- 
^Tgi bendrais bruožais atvaiz- 

davo, kaip ią dieną visuose 
■ Marijonų Kongregacij o s, 
i namuose vyksta panašios is-I milu VI V/kJV. , y llkJVlA Į/lAlllA

dus ir pasižadėjo toliau,, kilm5s ^i ]dos.
kiek nuo jų pareis su Visa- _______
galio pagalba darbuotis Jo 
tarnystėje ir ištesėti savo pa 
rinktam pašaukime.

Minėtosios pamaldos- pra
sidėjo 9 valandą rytą. Apei
gų celebrantu buvo kun. d r. 
J. Navickas M. I. C., Ma
rianapolio Kolegijos direk
torius. Pirmiausia, visi bro
liai bendrai sukalbėjo pasi- 
žadėjmo aktą, o paskui 
kiekvienas atskirai patvirti
no padarytą priesaiką.

Po Įžadų atnaujinimo, se
kė iškilmingos Šv. Mišios, 
kurias atnašavo šv. Petru 
parapijos (So. Boston, Mas
sachusetts) vikaras kun. 
Jenkus. Jam asistavo kun, 
dr. P. Biskis M; T. C. —di- 
jakonu ir klierikas A. Igno
tas M. I. C. — subdijakonu, 
Turiningą ir progai pritai
kintą pamokslą pasakė šv. 
Kazimiero parapijos (Pro
vidence, R. I.) klebonas ku
nigas J. Vaitekūnas.

Pamaldose dalyvavo ir 
nemaža svečių, suvažiavusių 
iš apylinkės miestų. Pietų 
metu, gerb. direktorius kun. 
Navickas sveikino brolius

NAUJI KLIERIKAI
Tą pačią dieną, pasidau

gino ir klierikų skaičius, 
kuomet kiti trys Dievui pa
sišventę jaunuoliai apsivil
ko pažymėtomis dvasinio 
luomo drapanomis — suta
nomis.

Klieriku skaičiun stojo: 
i Bro. J. Kuprevičius MIC. 
Į iš Providence, R. I. (kuris 
į tą dieną Dievui sudėjo am
žinus vienuoliškus apža
dus), Bro. S. Vaičaitis iš 
Mahanoy City, Pa., ir Bro. 
P. Aukštakalnis iš Miners- 

i ville, Pa.
Šie trys rudenį su kitais 

klierikais Marijonais vyks
ta į naujai Tėvu Marijonu 
Įsteigta seminariją, Hinsda
le, III., toliau tęsti pradėtą
jį mokslą.

Sveikiname!

padariusius kitą žingsnį pir
myn dvasiškame gyvenime, 
padėkojo svečiams, kurių

KAN. PROF. F. KEMĖŠIS, apie tris mėnesius pa
gyvenęs mūsų išeivijos kolonijose, šiandien išvyksta Lie
tuvon. Kartu su juo grįžta ir jo bendrakeleiviai Prof. B. 
Vitkus ir Rašytojas Babickas. Gerb. Svečiams linkime 
laimingai sugrįžti tėvynėn.

*"

VILTUS
Kun. Juozas Vaškevičius,

įsigyk sau namus
» t

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmones juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokią namu: di
delių, mažu, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuviu ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vą sąlygą. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽA $500 pradini ĮMOKfi- 
JTMA- Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

I

NAUJI KUNIGAI 
MARIJONAI

Liepos 15 d., telegramų 
gauta iš Romos žinia, jog ta 
diena ten išvesta kuniguos- 
na nonki Marijonai: kun. 
A. Švedas MIC. iš Provi- 
dence. R. I.. kun. J. Vosy
lius MIC. iš So. Boston,

/

Mass.. kun. J. Jančius MIC. 
iš Lavvrence. Mass., kun. dr. 
A. Jagminas MIC. iš Broo
klyn. N. Y., ir kun. J. Vaš
kevičius MIC. iš Nevvark. 
N. Jersev.
SVEIKINA VE V J TTJUO
STU S KRISTAUS VYN

UOGYNO LEVITUS!

PROVIDENCE, R. I.
Birželio 24 d. įvyko Šv. 

Jono K. draugijos piknikas, 
Klaipėdos parke, kuris da
vė nemažai pelno. Pikniko 
surengime pasidarbavo. J.
Genevičius, A. O. Avižinis, 
ir J. Dzekevičius. Jie buvo I 
gaspadoriais.

I 
I
I

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

IALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią i

Parsamdau Automobilius Ves-Į 
tuvėms, Krikštynoms ir viso- | 

kiems pokyliams.
„...I....

I

Į

NOTARY 
PUBLIC

!
!

— Šiomis dienomis, kun. 
dr. P. Biskis MIC. išvvko 

į i Girardville. Pa., kur kurį 
i laiką pavaduoja vietinės lie
tuviu t na ra ni jos kleboną.

Teko sužinoti. io<r rudenį 
kun. Biskis apleidžia Ma- 
rinnanolį ir išvyksta i Tėvu 
Marijonų seminarija Hins
dale. BL. kur jis užimsiąs 
profesūrą.

— Per pastaraja savaite 
Marianapolvj, nas kun. K. 
Urbonavičių “Kmitvillėj ” 
viešėto ftv. Petro naraniios 
(So. Boston, Mass.) vikaras 
Hm. Jenkus. kuris po sun
kiom operacijos šiuo metu 
sveiksta.

rA. J. M. (L. K A

Birželio 30 d., šv. Kazi
miero lietuvių par. bažny
čioje priėmė moterystės sa
kramento du parapijos cho
ro nariai, np. Jonas Butke
vičius su Sofija Martušvte. 
Jiedu yra pavyzdingi jau
nuoliai.

Malonu pažymėti, kad ap
sivedė jaunuolis lietuvis su 
lietuvaite. Linkime jiem su
kurti gražią lietuvišką šei
mynėlę.

Leonardo šimučio dalyvavi- 
i mas. Jis padarė didelę sau- 
I ją grūdų, kurie išpurentoje 
i jaunuolio ir genesniojo lie
tuvio širdyje išduos geni 
vaisių. Jis pasakė entuzias- 

i tingą kalbą.
» .

Žaisluose Elizabeth’as ir 
Nevvark’as išėjo laimėtojais. 
Programą tvarkė Jurgis 
Pranckietis.^Tam pagelbėjo 
Ant. Motėjūnas.

Apaštalystės Maldos drau
gijos nariai džiaugiasi, kad 

j iš po sunkios ligos vėl stoja 
' darban p. E. Pavalkienė. 
Dieve duok jei šimtą metų 
gyventi.

Naujai Įšventinti Kunigai 
Marijonai

X 9
« ’

Liepos 15 dieną Tėvų Ma- KUN. JUOZAS VAŠKE- 
rijonų kolegijoje Romoje, 
via Corsica 3, įvyko didelės
iškilmės — kunigų šventi- gimė 4 d. vasario m., 1919 
mai. Tame gražiame jau- m 
nuolių būrelyje buvo penki1 
lietuviai amerikiečiai, nau
ji Tėvai Marijonai, kilusie
ji iš mūsų Amerikos lietu- 
-~ u ir čia mums savo darbą 
aukosiantieji.

KUN. JONAS VOSY
LIUS’, S. T. B.

Kun. Jonas Vosylius gimė 
8 d. kovo m. 1908 m., So. 
Boston, Mass. čia ir dabar 
gyvena jojo tėveliai ir sesu
tė. Kunigo motinėlė yra pla
čiai žinoma Šv. Petro para
pijos darbuotoja, prisidėju
si prie kiekvieno darbo, dir
bamo kilnesnei idėjai.

Kun. J. Vosylius savu 
gi ntajame mieste baigė pra
dinius mokslus. High school 
moksls išėjo Dunkirk, N. Y. 
Kolegijos mokslų mokėsi 
Marian Hills, Hmsdaie, Ilh- 
nois, kolegijoje. Čia jisai at
liko ir naujokavimo metus. 
Kada Jo Ekscelencija Vys
kupas P. Bučys grįžo iš Eu
charistinio kongreso iš Sid- 
ney, Australijos, per Chica- 
gą, pasiėmė klieriką Vosy 
lių su savim į Romą, kur ji
sai mokėsi šešerius metus.

Po šventimų kun. J. Vo
sylius vyksta į Lietuvą. Čia 
jisai gyvens metus laiko, 
kad tinkamai išmokus lietu
vių^ kalbą, šalia kurios jisai 
kalba gražiai angliškai it i- 
tališkai. Jaunasai dvasios 
vadas ruošiasi į mokytojus, 
todėl ir jojo mokslas dar nė 
ra baigtas.

Linkime naujam dvasios 
vadui gausios Dievo palai
mos savo kilniame pašauki
me, kaip šiandie, kad jisai 
liams ir vienuolijai, daug 
atneštų to džiaugsmo ir vi
sai mūsų tautai!

., Newark, N. J. Jojo 
šventimai buvo numatomi 
kiek ankščiau, štai kolei jau 
ankščiau mūsų laikraščiuose 
buvo rašyta apie jojo šven
timus, bet jisai palaukė po
rą mėnesių ir kartu Įsišven
tino su savo kurso draugais, 

Kun. J. Vaškevičiaus mo
tina, brolis ir sesuo gyvena 
Nęwark, N. J. Jojo tėvas 
jau miręs, buvo garsus karo 

‘meto laikų Amerikos lietu
vių visuomenės darbuotojas, 
daug dirbęs Sus-me, Fede
racijoje ir ypatingai Tautos 
Fonde.

Naujasai dvasios vadas 
savo pradinius rųokslus ėjo 
savo gimtajame Nevvarko 
mieste, vėliau lankydamas 
vietinę garsiąją šv. Bene
dikto high school. Kolegijos 
mokslus išėjo Marian Hills, 
Hinsdale, Illinois. Filosofi
jos mokėsi Montrealio, Ka
nadoje, seminarijoje. Romo
je mokėsi I ris metus; čia ji
sai ir toliau tęs savo aukš
tuosius mokslus.

Visa Vaškevičių plačioji 
giminė pasižymi savo lietu
viškumu. Jos kaip tik ne
trūksta kun. Juozui, kuris 
puikiai kalba lietuviškai; 
taipgi gražiai kalba angliš
kai, prancūziškai ir itališ
kai. Pernai vasarą kun. J. 
Vaškevičius kiek laiko gy
veno Londone, Anglijoje, ir 
paskui Lietuvoje.

Naujam dvasios vadui lin
kime daug to džiaugsmo, 
kurio pilna šiandie jojo ir 
jo artymųjų širdis, kad juo- 
mi pasinaudotų ir plačioji 
Amerikos lietuvių visuome
nė!

I

Ra p.

ELIZABETH, N, J.

Liepos 1 d. įvyko Šv. mi
šios Apaštalystės Maldos 
draugijos narių intencijai. 
Visi nariai “in corpore” 
priėmė šv. Komuniją.

Vietinis.

C. BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio parapija ruo
šiasi prie savo metinio pik
niko, kuris ivvks Klasčiaus 
Clinton Parke, rugpiūčio 5 
dieną. Parapijiečiai ir apy
linkės lietuviai yra kviečia
mi dalyvauti.

Vainikas

kėši teologijos ir šįmet gavo 
Šv. teologijos bakalauro lai
psnį. Kun. A. Jagminas tęs 
savo studijas toliau, nes jam 
sekasi.

Šioje brangioje dienoje 
kaip kun. dr. Jagminui, taip 
ir jojo brangiems giminėms 
linkime daug Aukščiausiojo 
palaimos prisimindami gra
žų gyvenimo dėsnį, kad tik 
per skausmus galima pasie
kti laimės.

Telefonas: 
STagg 2-5043

MATTHEW P.BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIU0TAS

GRABORIUS

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos nyltaiems pašarvoti do
vanai. Nulludimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra 

kaina.

HARTFORD. CONN.
Pabaidoj birželio mėnesio 

mirė LDS 6 kuopos narys 
Ant. Ragauskas. Jis buvo 
siuvėjas ir ilga laika dirbo 
n. K. Tamošiūno siuvykloje.

P-nas K. Tamošiūnas su-▼
j teikė a. a. Antanui paskuti
nį patarnavimą jį palaido
damas ir už jo vėlę užprašė 
šv. mišias. •

Liepos 1 d. įvyko Šv. Pet
ro ir Povilo draugijos meti
nės šv. mišios. Visi nariai 
buvo kviesti laiškais daly
vauti mišiose, “o jei galima, 
tai ir komuniją priimti’’. 
Man nesuprantama, kodėl 
negalima? Rodos, visi kata
likai. Be to, keista, kąd laiš
kai buvo atspausdinti ne lie
tuvių kalboje, bet anglų, lyg 
būtu anglų draugijos na
riams rašoma. Tai klaida ir 
ateity reikėtų tokių klaidu 
vengti.

t 
t

METINIS IŠVAŽIAVI
MAS

Kaip ir praeitais metais, 
taip ir šį metą Šv. Jurgio 
parapijos S.odaliecių maža
sis byrius surengė savo me
tinį išvažiavimą į Jonės 
Beaeh, liepos 11-tą dieną. 
Prie Sodaliečių buvo prisi
dėję bažnyčios ministrantai, 
Šv. Vardo Draugija ir šiaip 
parapijos vaikučiai. Apie 
100 vaikučių užpildė du bu- 
s’us. Gaila, kad nebuvo vie
tos vaikučių motinėlėms. Iš
važiavime dalyvavo kleb. 
kun. Paulonis, vikaras kun. 
Petrauskas, ir visiems žino
mas kun. Laurinaitis.

Vaikučiai, gražiai ir link
smai praleido laiką. Panelei

BINGHAMTON, N.Y.

* ' f

Dainų šventė, liepos 1, 
Ukrainų parke, pavyko. 
Lietuviškos dainos, gražiai 
sudainuotos, kiekvieno daly
vio širdį pakuteno. Didelio M. Paulonytei širdingai dė- 
džiaugsmo visiefns suteikė kojame, nes šis išvažiavimas 
“Draugo” redaktoriaus, p. įvyko jos pasidarbavimu.

Liepos 22 d. Šv. Juozapo 
parapijos choras rengia pik
niką, Woodrow Wilson par
ke. Bus daug įvairumo: 
kumštynės ir kitokių žaislų. 
Pasižymėjusieji gaus dova- 
vanas. Be to, bus prakalbų 
ir šokiai. Orkestras net iš 
Pennsylvanijos.

Nuo mūsų bažnyčios iki 
parko yra tik viena mylia. 
Įžanga į parką dykai.

Tat visi lietuviai ir lietu
vaitės gausiai sueikime ir 
suvažiuokime į šį puikų mū
sų jaunimo rengiamą pikni
ką. Kviečiame ir iš kiti] 
miestų svečius atvykti ir su 
mumis linksmai laiką pra
leisti.

Bi nghamtonietis

KUN. ALFONSAS JAG
MINAS, PH. D., S. T. B.

Kun. A. Jagminas gimė 7 
d. rugsėjo m., 1908 m. Broo
klyn, N. Y. Jojo motina ir 
du broliu gyvena Apreiški
mo parapijoje. Vyresnysis 
brolis yra įvairių parapijos 
draugijų narys, dažnai vis 
užimdamas raštininko pa
reigas. Tas parodo jaunuo
lio pasiaukojimo visuome
nės reikalams.

Naujasis dvasios vadas 
Brooklyno mieste baigė pra
dinius mokslus; čia jisai 
lankė Katedros Kolegijos 
high school. 'Pačius kolegi
jos mokslus išėjo Marian 
Hills. Hinsdale, UI. 1927 
metais kartu su garsiąją 
Lietuvos Vyčių ekskursija 
išvyko į Lietuvą ir pastojo 
į Kauno Yytauto Didžiojo 
universitetą. Pasim o k ę s 
Lietuvoje vienus metus, 
dvasinės vyriausybės, kaip 
daugjądąs jaunuolis, pasių
stas i Roma. į Angelico uni
versitetą. Vyresnvbė8 lūke
sių neužvylė — 1931 metais 
jisai gavo filosofijos dakta
ro laipsnį. Pabaigęs aukštą-

KUN. JONAS JANČIUS, 
S. T. B.

Kun. Jonas Jančius gimė 
26 dieną kovo m. 1909 m., 
Lawrence, Mass. Vaiku bū
damas atvyko į Lietuvą su 
savo motina, kur jiedviem 
teko praleisti visos didžiojo 
karo baisenybės. Lietuvoje, 
Skirsnemunėje mažam Jo
nukui teko pradėti mokslas.

Karui pasibaigus motina 
su sūnum sugrįžo atgal pas 
tėvą į Lavrence, kur jisai 
baigė pradinius mokslus 
viešoje miesto mokykloje. 
High school ir kolegijos mo
kslus išėjo Marian Hills, 
Hinsdale, III., kolegijoje. 
1928 metais išvyko Į Romą, 
kur mokėsi filosofijos ir te
ologijos Angelico universi
tete. Čia jisai ir toliaus tęs 
savo aukštuosius mokslus.

Draugai kun. Jančiui pra
našauja, kad iš jo busiąs 
geras misijonierius. Dievas 
nepagailėjo jam gražių ypa
tybių ir gabumų. Linkime 
kun. J. Jančiui, kad toji 
draugų pranašystė išsipil
dytų, kartu primindami, 
kad ir Marianapolio kolegi
ja jo laukia.

KUN. ANTANAS ŠVE
DAS

Kun. Antanas Švedas gi
mė 13 d. rugpiūčio m., 1909 
m. Providence, R. I., kur 
gyvena jo tėveliai brolis ir 
būrys seselių. Kun. švedas 
yra pirmutinis Šv. Kazimie
ro parapijos kunigas.

Naujasis dvasios 
pradinius mokslus 
gimtajame mieste,
school ir kolegijos mokslus 
baigė Marian Hills, Hinsda- 
le, Illinois. Filosofijos stu
dijas lankė Montrealio semi
narijoje, Kanadoje. Paskui 
išvyko i Romą, į Angelieo 
universitetą. Čia kun. Šve
das ir toliau mokinsis aukš
tųjų mokslų.

Providence lietuviai buvo 
apleisti daugelį metų; jais 
rūpinosi lenkai. Toks buvo 
ir rūpestis — lietuviai var
go. Susikūrus lietuvių šv. 
Kazimiero parapijai, tuojau 
pradėjo ir lietuviai gyvuoti, 
savo vaikus į mokslus leisti. 
Štai kun. Švedas pirmutinis 
pasiekė savo tikslo, bet ne 
paskutinis; -jį seka visa eile 
gražių jaunuolių, žadančių 
Providence lietuvių koloni
ją tinkamai iškelti aukštyn.

Linkime kun. A. Švedui 
-sėkmingai baigti savo moks
lus ir stoti į darbą, kuris y- 
ra reikalingas daugelio dar
bininkų, ypatingai tokių pa
siaukojusių, visa siela atsi
davusių savo Tikslui!

...................  J. N.

vadas 
išėjo 
High


