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Iš L. Vyčių Seimo
?

(“Darbininko” Kores
pondento Pranešimas).

Nevv York City — L. Vy
čių Seimas prasidėjo su iš
kilmingomis pamaldomis, 
Aušros Vartų bažnyčioje, 
antradienio ryte, rugpiū
čio 7 d.

Pirmą dieną seime daly
vauja 35 atstovai ir apie 
tiek pat svečių.

Seimo prezidiuman išrin
kti šie: Pranas Razvadau- 
skas, vedėju iš So. Boston, 
Mass.; J. Valonis, iš Chi
cagos, 1 vice-pirm. A. J. 
Mažeika, iš Brooklyn, 2 vi
ce-pirm.; V. Sinkevičiūtė, 
rašt. iš Dayton, Ohio; O. 
Valentukevičiutė, 2 rašt. 
iš Worcester.

Pirmoji seimo diena pra
ėjo labai rimtai. Išklausy
ta Centro Valdybos rapor
tai. Pasirodė, kad Valdy
ba labai gražiai veikė Vy
čių organizacijos naudai.

Antrą dieną pribuvo

daugiau atstovų ir svečių. 
Visi įnešimai 
labai, rimtai.
lėtą svarbių 
Ketvirtadienį 
ji diena, nes
dar keletą svarbių rezoliu
cijų ir valdybos rinkimas.

svarstomi 
Priimta kc- 
rezoliucijų. 

svarbiausio- 
bus priimta

NAZIAI PRANAŠAUJA 
MONARKIJĄ AUS

TRIJOJ

VARAZDIN, Jugoslavi
ja — Rugp. 5 d., keli tūks
tančiai nazių, kurie pabė
go į Jugoslaviją po nepa
sisekusio sukilimo, kalba, 
kad sekantis įvykis Aus
trijoje bus. tai Hapsburgų 
grįžimas į sostą. Jie savo 
kalbas remia tuomi, kad 
paskyrimas monarkis t o 
Kurt Schvschnigg kancle
riu ir numalšinimas nazių 
palieka atvirą kelią kuni
gaikščiui Otto užimti sos
tą. __ '

Lietuvių Dienos Chicagoje
Pereitą sekmadienį, rug

piūčio 5 d., Chicagoje įvy
ko dvi Lietuvių Dienos: 
katalikų ir tautininkų ben
drai ir lietuvių soeialistų 
vadovaujama. Pastaroji į- 
vyko Pasaulinėje Parodo
je, kur žinoma, ir publika 
buvo internacionalinė.

“Draugas” praneša, kad 
tautiniai nusiteikusių j ų 
Lietuvių Dienoje, Harlem 
aerodrome dalyvavo apie 
20,000 lietuvių, o “Naujie- i 
nos” socialistų organas 
skaičiaus nepaduoda, nes 
tas laikraštis padavęs aps- 
kaitliavimą katalikų ir 
tautininkų Lietuvių Die
nos pajamas, prisibijo,

ir tautininkai neapgaudi- 
nėjo žmonių savo dieną 
skelbdami. Socialistai sa
vo organe “N.” darė kaip 
tik priešingai. Jie savo re
dakcijoj iškepė žinią, kad 
ir Šv. Juozapo Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga daly
vaus jų dienoje. Tai buvo 
keleiviškas melas.

f

BEDARBIUS PRISTA
TYS ŠIENAUTI

NEWARK, N. J. —Rug
piūčio 4 d., Joseph B. Big- 
ley valstybės pašalpos ad
ministratorius, įsakė, kad 
visi darbininkai, kurie 
gauna pašalpą iš valdžios 
būtų pastatyti šienauti.kad tokio apskaitliavimo ^“enas buTp7aun^“a^

nepareikalautų ir iš socia
listų rengėjų.

Kiek tose dienose buvo 
pajamų ne taip jau svar
bu. Svarbiausia tas, kad 
katalikų ir tautininkų su
rengtoji diena buvo grynai 
tautinė ir patriotinė. Taip
gi ir pelnas paskirtas ge
ram tikslui, būtent: Da
riaus - Girėno paminklo 
fondui.

Be to, lietuviai katalikai

leistose ūkėse, palei kelius 
ir visur, kur tik bus gali
ma rasti, išskiriant vietas, 

1 tinkamas ganykloms. Šie
nas bus vežamas į centra- 
lines vietas ir iš ten siun
čiamas į vakarines valsty
bes, kur sausra sunaikino 
pašarą.

Ganyklos paliekamos, 
nes manoma dalį gyvulių 
atvežti iš vakarinių vals
tybių čionai.

UŽSIMUŠĖ PASAULINIO 
KARO ŠOVINIU

17,000 ŽMONIŲ BALETO 
PARENGIME
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EINA ANTRADIENIAIS IB

PENKTADIENIAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠVENTO JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS -

GERB. SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
Šiame numery telpa Kan. Prof. F. Ke

mėšio gana ilgas straipsnis mūsų išeivijos 
klausimu. Telpa atkarpoje 4, 5, 6 ir 7 pusi. 
Tame straipsny yra labai daug medžiagos 
mūsų seimams.

Pageidaujama, kad “Lietuvybės. Išlaiky
mo Reikalu” parašytų savo mintis “Darbi
ninkui” ir kiti mūsų išeivijos rašytojai — li
teratai.

PRAŠO PREZIDENTO 
PADĖTI LIKVIDUOTI 

STREIKĄ

MINNEAPOLIS, —Rug
piūčio 8 d. vietinių gyven
tojų atstovai telegrafavo 
prezidentui Roosevelt u i 
prašydami, kad jis asme
niškai bandytų likviduoti 
šoferių streiką. Gyvento
jai kaltina valstybės gu
bernatorių Olson, buk jis 
simpatizuojąs kumun i s- 
tams ir kitiems radika
lams. Anot piliečių, strei
kas būtų lengva likviduoti, 
jei tik radikalai būtų nu
malšinti.

Vadinasi raudonieji 'tru
kdo susitarimą.

DU LAKŪNAI BANDO 
PASIEKTI BAGDADĄ 

BE NUSILEIDIMO

WASAGA BEACH, Ont. 
— Du Kanados lakūnai, 
James Ayling ir Leonard 
Reid iš šios vietos, rugp. 
8 d. pradėjo kelionę orlai
viu į Bagdadą, 6300 mylių 
kelionę. Kad pasiekti savo 
tikslą, jie turės perlėkti 
Atlantiko vandenyną, Eu
ropą ir dalį Azijos. Jie 
bandys tą padaryti be nu
sileidimo.

SKERDYNES ALGERI-
JOJ

CONSTANTINE, Alge- 
rija — Susirėmimai .tarpe 
žydų ir arabų tebesitęsia. 
Iki rugp. 7 d. suvirš šim
tas žmonių žuvo ir apie 
du šimtai sužeista. Pran
cūzai atsiuntė kariuomenę 
ir paskelbė karo stovį, kad 
atstatytų tvarką, bet po
gromai plečiasi į kitus 
kaimus ir miestus.

AREŠTAVO ŠOFERĮ, 
KURIS ŠAUDĖ Į DARBI

NINKUS

X

Sv. Tėvas Pasmerkė Vokie
tijos Pagonizmą

RIAUŠES STREIKO
LAUKE

Šv.

SAINT OMER, Prancū
zija, — Joseph Mathon su
rado nepaprastą būdą nu
sižudymo. Jis surado lau
kuose iš pasaulinio karo 
užsilikusią seną, neišspro
gdintą šovinj, ant jo atsi
sėdęs ir su plaktuku suda
vęs. šovinys sprogo ir Ma
thon tapo užmuštas.

NEW YORK — Rugp. 3 
d., 750 taxi šoferių unijos 
narių nutarė prisidėti prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos.

NEW YORK —Čia, rug
piūčio 7 d., garsusis rusų 
menininkas Fokine suren
gė baletą, Lewisohn sta- 
diume. Septyniolika tūks
tančių žmonių susirinko 
stadiuman ir dar dešimts 
tūkstančių bandė į stadiu- 
mą jeiti, kur jau ir taip vi
sos vietos buvo užimtos. 
Kilo nesusipratimų. Buvo 
pašaukta policija ir visose 
gatvėse toje apylinkėje* ju
dėjimas buvo sulaikytas, 
kol polici jai pasisekė ats
tatyti tvarką.

Minneapolis — Rugp. 4 
du streikieriai tapo šū
viais sužeisti, kada jie 
puolė sunkvežimio šoferį. 
Sunkvežimio šoferis aiški
nosi, kad jam įnešus siun
tinį į krautuvę apie 15 
streikierių puolė jo sunk
vežimį ir pradėjo daiktus 
mėtyti į gatvę. Jis puolėsi 
ginti. Streikieriai jį apkū
lė. Vienas •; jam pataikęs 
akmeniu į kaktą. Tada jis 
pagriebęs medžioklinį šau
tuvą pradėjo į streikierius 
šaudyti, šoferis areštuo
tas.

ŽUVO TURKO NUŽUDY
TOSIOS LIETUVAITES 

SESUO
------ 1-----

NORWOODį, Mass. — 
Rugp. 8 d. dingo be žinios 
p-lė Sofija Keriutė, 15 me
tų amžiaus. Jos tėvai pra
šė policijos, kad mergaitę 
suieškotų. Ji išėjus iš na
mų kartu su Emily Capo- 
ne, 14 metų amžiaus, pa- 
reiškusios. kad jos važiuos 
į Brocktoną aplankyti ker
mošių. Mergaitės negrįžo. 
Policija sužinojo, kad Bro- 
cktone tuo laiku nebuvo 
jokio kermošiaus.

Keriutė yra 'sesuo Ange
lės Keriutės, 9 metų am
žiaus, kurią 1932 metų Ka
lėdų dienoj Ahmed Osman 
nužudęs ir už kurios nu
žudymą jis elektros kėdė
je nužudytas.

šimtus

laike 
darbi-

MALDEN, Mass. —Rug
piūčio 8 d., čia kilo riaušės 
prie Gregory - Reed fabri
ko, kur streikuoja keli 
šimtai darbininkų. Riau
šės prasidėjo kada auto
busais atvežė tris 
streiklaužių.

Stebėtina, kad 
riaušių ne vienas
ninkas sunkiai nesužeis 
tas. Policija areštavo 60 
Streikuojančių darbininkų, 
kurie fabriką ramiai pikie- 
tavo. Vadinasi policija ne
areštavo tų, kurie riaušes 
išprovokavo, būtent, darb
davių, kurie atsigabeno 
streiklaužius.

Castel Gandolfo
Tėvas priėmė audijencijon 
vokiečių katalikų jaunimo 
būrelį, atstovaujantį Vo
kiečių Katalikų Jaunimo 
organizaciją.

Šv. Tėvas, kalbėdamas į 
jaunimą, pareiškė, kad 
Vokietijos nacionalizmui 
trūksta sveikos sąmonės, 
kad joje plinta nesveika 
pagonizmo dvasia. Popie
žius reiškė vilties, kad vi
si gerieji vokiečiai katali
kai laikytųsi savo bran
gaus katalikų tikėjimo, 
Katalikų Bažnyčios ir pa
siliktų ištikimais Bažny
čios Vadui.

Į

AUSTRIJA PRIĖMĖ 
VON PAPEN

HITLERIS UŽDARE NA
ZIŲ LAIKRAŠTĮ

TIK 66 BANKOS 
NEGAVO LEIDIMO 

ATSIDARYTI

Washington 
dieną, Comptrolieris O Co- 
nilor praneša, kad pabai
goje liepos m?:.\ buvo likę 
tik 66 bankos, kurios dar 
negavo leidimo pradėti 
veikti.

Laike liepos mėnesio 29 
uždarytos bankos atsida
rė. Laike pirmųjų septy
nių mėnesių šių metų išvi
so gavo leidimus veikti ir 
atsidarė 342 bankos su 
294,288,000 dolerių indėlių.

Prezidento Roosevelto 
griežtas pasieigimas su 
bankierais vos tik užėmus 
prezidento vietą išėjo ir 
gyventojams ir pačioms 
bankoms į sveikatą, nes 
eina jau antri metai, bet 
apie bankų uždarinėjimus 
negirdėti. Tik gaunama 
žinių, kad vis naujai atsi
daro uždarytosios bankos.

Pagaliau ir žmonių pasi
tikėjimas bankoms grįžta.

Rugp. 7

PELNINGAS “BIZNIS**

WASHINGTON, — Per 
pirmus scptynius mėne
sius šių metų, Amerikos 
valdžia surinko 184,923,- 
535 dolerius mokesčių nuo 
svaiginančių gėrimų.

ARABAI PUOLĖ ŽYDUS

CONSTANTINE, ALGE- 
GERIJA — Rugp. 4 d. a- 
rabai puolė žydus buk už 
tai, kad žydas įžeidęs jų 
tikybą. Susirėmime 
žmonių sužeista. •;

Pabaigęs kalbą, Šv. Tė 
vas suteikė apaštališkąj 
palaiminimą atsilankiu 
šiam jaunimui ir visiem: 
Vokietijos katalikams.

ANT GELEŽINKELIO
RADO DI NAMITO

SPOKANE, Wash.—Ru
gpiūčio 4 d., ant geležinke
lio, kuriuo važiavo prezi
dento Roosevelto specialu 
traukinys, rasta devyn: 
gabalai dynamito. Slaptoji 
policija stengiasi surasti 
du prastai apsirėdžiusius 
vyrus, kurie toje vietoje 
buvo pastebėti

RUSIJOS DIKTATORIUS 
APDOVANOS DU AME

RIKIEČIUS

VIENNA — Rugp. 7 d., 
pagaliau Austrijos vyriau
sybė sutiko primti buvusį 
Vokietijos vice - kanclerį 
von Papen kaip tos valsty
bės specialų atstovą.

Naujasis atstovas turės 
nelengvą darbą, nes santy
kiai tarp Austrijos ir Vo
kietijos buvo įtempti nuo 
to laiko kada Hitleris paė
mė Vokietijos valdžią į sa
vo rankas. Dar Austrija 
mano, kad nazių pučas 
Austrijoje, laike kurio 
kancleris Dollfuss buvo 
nužudytas, buvo Vokieti
jos inspiruotas.

DĖL' NERAMUMŲ MILI
CIJA TURI DAUGIAU 

DARBO

WASHINGTON — Rug
piūčio 4 d. National Guard 
biuras, praneša, kad vals
tybių Milicija, susidedanti 
iš 185,000 karių, per perei
tus 18 mėnesių buvo'iššau
kta aktyvion tarnybon 
daugiau kartų, kaip per 15 
metų prieš tai.

Jie buvo iššaukti palai
kyti tvarką laike streikų 
vakarinėse valstybėse: To
ledo, Minneapolis ir Koh- 
ler, Wis, North Dakota 
valstybėje, kada du asme
nys susiginčyjo dėl guber
natoriaus vietos, Alaba- 
mos valstybėje malšinti 
riaušes ir palaikyti tvar
ką ten, kur vietinė polici
ja dėl susidedančių aplin
kybių nepajėgia tą pada
ryti.

NEDARBAS DIDĖJA

PARYŽIUS — Rugp. 3 
d. pranešama, kad nedar
bas Prancūzjoje didėja. 
Dabar visoje Prancūzijoje 
esą vienas milijonas be
darbių, daugiausiai meta’ 

20 lo, tekstilės ir statybos in- 
/ dustrijose.

BERLYNAS — Rugp. 4 
d. Kancleris Hitleris įsakė 
savaitei uždaryti laikraštį 
“Stuermei” už tai, kad jis 
iškoliojęs Čekoslovakijos 
prezidentą Thomas G. Ma- 
saryką. Laikraštis buvo 
parašęs, kad prezidentas 
Masaryk esąs pusiau žy
das.

Laikraščio leidėjas, Ju
lius Streicher yia vienas iš 
aršiausių žydų engėjas na
zių tarpe.

VIESULAS ATĖMĖ GY
VYBĘ 15 ŽMONIŲ

CLEVELAND — Rugp. 3 
d. viesulas, kuris siautė 
valstybėse Great Lakęs a- 
pylinkėje pridarė milijo
nų dolerių nuostolių ir a- 
tėmė gyvybę 15 žmonių. 
Daugiausiai nukentėjo Mi- 
chigan valstybė, kur 10 
žmonių žuvo.

SEATTLE, Wash., — 
Rugp. 8 d. Stalinas, sovie
tų “bosas” atsiuntė pinigų 
Bill Lavery ir Clyde Ar* 
mistead kad jie galėtų at
važiuoti į Maskvą kur 
jiems bus įteiktas augš- 
eiausis sovietų ordenas uz 
pagelbą kurią jie suteikė 
Cheliuškino ekspedicijai. •

Lavery ir Armistead yra 
lakūnai gyvenantieji Fair- 
banks, ĄlaskGje.

POTVYNIS PRIDARĖ 
NUOSTOLIŲ

BRIDGETON, N. J.
Rugp. 3 d., apie antrą va
landą naktį, Cohansey ū- 
pė. kuri teka per vidurį 
šio 16,000 gyventojų mies
telį, patvino ir staiga vi
sas miestelis buvo apsem
tas. Du tiltai išnešti ir tre
čias sugadintas. Nuostolių 
padaryta už milijoną do
lerių.

L. D. S. Seimas
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei

mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., Šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingų organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas 

Kun. J. švagždys
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka!
Iždininkas

D. Averka
Sekretorius

A. F.- Kneižys

a

A
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(VIETINES ŽINIOS DAKTARAI
6" 
VASARINĖS MOKYK

LOS BAIGA

r-«Mf **'infu»''w»w
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Šv. Petro par. vasarinė 
mokykla baigia savo dar
bą rugp. 11 d. Iš ryto, 8 
vai., bus atgiedotos šv. mi- 

' šios vaikelių gerovei ir sa
komas pamokslas.

s 3 vai. pp. įvyks vaikų 
programa, kieme prie pa
rapijos salės, 7-toje gatvė
je. Po programos vaikai 
žais kieme iki vakarui. 
Jaunuomenė linksmins i s 
salėje.

..................................... -......
spaudos darbą administra
cijai.

Ketvirtadienį, rugp. 9 d., 
lankėsi kun. Gauronskis, 
Šv. Juozapo lietuvių par. 
(Waterbury, Ct.) vikaras. 
Jis taipgi yra didis “Dar
bininko” ir LDS. prietelis 
ir rėmėjas.

MIRĖ KUČINSKAS

Lankėsi

Antradienį, rugpiučio 7 
įL, “Darbininko” redakci
joj lankėsi kun. J. Valan- 
tiejus, Šv. Juozapo lietu- 

| vių par. (VVaterbury, Ct.) 
’ klebonas ir kun. A. Bru

žas, Šv. Kazimiero lietuvių 
I par. (Nashua, N. H.) kle

bonas.
| • -Abu gerb. klebonai yra 

žymūs “Darbininko” ir L. 
D. S. rėmėjai ir prieteliai.

<Kun. A. Bružas paliko

Bonifacas Kučinskas, 52 
m. amž. gyvenęs 248 C St. 
mirė rugp. 9 d., miesto li
goninėje.
gyveno 30 metų. Paėjo iš 
Raudėnų. Paliko žmoną 
Apalion i j ą (Bieskaitę), 
sūnų Antaną ir dukterį 
Veroniką.

Laidojamas rugp. 11 d., 
9 v.

Amerikoje pra-
- — — • f v

i

i Į

rytą.

Atsišaukite
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadway, 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 
nedėldieniais. taipgi seredomis nuo 

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

I
i

į

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS|

- Liepos S d., Palangoje, 
Lawrence, Mass., Šv. Juo
zapo vyrų ir N. P. P. Švč. 
Moterų draugijų piknike 
laimėjo dovaną No. 391. 
Pavardė ir vardas neiš
skaitomas, parašyta: “Ne
les Mec, 7 Popol”. Kas tu
ri tą numerį tepraneša: 
187 Webster Avė., Cambri
dge, Mass.

i

i

DR. J. LANDŽIUS 
SEYMOUR

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway. 
South Boston, Mass.

iI 
i x
|

ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass

TeL So. Boston 0948
b <?.

j I 
II I1
2

PASIDAIRIUS PO
SOUTH BOSTONĄ

GYVENIMO
Tel. Parkway 1864-W

I—y
z—

•B

Vagys įsilaužė į p. Povi
lo Zasimavrciaus namus, 
20 Winfield St., ir pavogė 
drabužių ir įvairių bran
genybių $300 vertės. Poli
cija ieško vagilių.

L

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 6:30 iki 9 v. v.
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

(pagal sutartį)

Bet ;laimei, visi buvo ląi-
miltai išgelbėti. Nuosto
lių mažai padaryta.

paBBiNiyKiB

Pereitą savaitę, automo
bilius sužeidė p. Marijoną 
Mikalauskienę gyv. 4 Bar- 
ret Avė., ties M St. Ji jau 
sveiksta. v '

Lenkų klebonas kun. J. 
Chmielinsky, sirgęs visus 
metus, pereitą savaitę su
grįžo prie savo darbo. Jau
čiasi kiek sveikesnis.

Šį sekmadienį įvyksta L 
Street Svvimming Club 
rungtynės jūrėse. Daly
vauja keli ir lietuviai.

Adv. Juozas Cunys pla
nuoja suorganizuoti visus 
profesionalus. Jis yra už- 
interesuotas A. L. K. Stu
dentų ir Sendraugių orga
nizacija. Būtų gerai kad 
adv. Cunys užmegstų Sen
draugių skyrių So. Bosto
ne.

Dr. Juozas Landžius da
bar labai “busy”. Jis da
bar galvoja kaip bus pra
dėti naują gyvenimą.

Pranelis

So. Bostono lietuviams 
gerai žinomas kriaučių fa
briko savininkas Jonas 
Malionis, praleisdamas ke
lias dienas atostogų savo 
vasarnamyje, Wrentham, 
Mass. sutiko Aelaimę. Au
drai užėjus, perkūnas 
trenkė į jį ir sužeidė jam 
ranką.

PIKNIKAS
Rengia

Cambridge Lietuvių Parapija

PARSIDUODA
GERA FARMA

PIGIAI. Su visais gyvuliais, ir ū- 
kio įrankiais. Yra 50 akerių ge
ros žemės. 20 mailių nuo Bostono. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės as
meniškai arba per laiškus į

“Darbininko” Administraciją 
366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

SEKMADIENĮ

Rugpiučio 12 d., 1934
Vose’s Pavillion Maynard, Mass.

Bus įvairių žaislų, skanių valgių ir gėrimų. 
NUVAŽIAVIMAS ir PARVAŽIAVIMAS tik 75c. 
Autobusai išeis po mišių 10 ir 12 vai. ryte nuo 
Bažnyčios.

WH1TE BROOK LAUNDRY, 
INC., (LIETUVIU SKAL

BYKLA)
Skalbiame drabužius švariai. Pareika
laujant ir suprosinam. Darbą atlieka
me kuogeriausį ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome į namus tą pačią 
dieną. Pamėgykite.

' 89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass.

Tel. Jamaica 1175

KVIEČIA RENGĖJAI

ŠEN. WALSH PRIEŠ 
KOMPANIJŲ UNIJAS

Rugp. 7 d., Senatorius 
Walsh, kalbėdamas Mass
achusetts valstybės Darbo 
Federacijos seime, Bosto
ne, pareiškė, kad skyrius

kurios tikrai atstovauja 
darbininkus.

FREYSTADT, Vokietija 
— Rugp. 6 d., devintą va
landą ryte įvyko buvu
sio Vokietijos Reichspre 
zidento paskutinė kelionė

7-A NRA įstatymo duoda į jo amžiną poilsio vietą, 
darbininkams teisę rinkti Tannenburgą, kur pasauli- 
savo atstovus tartis su niame kare jis sutriuškino 
darbdaviais, bet iki šiol 
dar nėra aiškiai nustaty- bę. Toje pačioje vietoje il- 
ta, kaip darbininkams ap- sėsis vokiečių vadas, kur 
sisaugoti, renkant atsto- lietuviai

w • Rusijos kariuomenes galy-

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

ADVOKATAS

Kastantas Radzikevi- 
čius, gyv. 40 Middle St., 
eidamas Southampton ga
tve įpuolė į septynių pėdų 
gilumo duobę ir pavojin
gai susižeidė — persiskėlė 
dešiniosios kojos kaulą. 
Tuojaus buvo nuvežtas 
miesto ligoninėn ir ten 
jam suteikta pagalba.

I

š

TeL Porter 3789 ?

JOHN REPSHIS, M. D.
(RBP2Y8)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq, 

Oambridge, Mass.

I
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L W!LLIAM H. HEALEY

t

18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448

Pp. Mankavičių sūnus 
Edvardas. 3 metų, gyv. 
133 Bowen St., tapo auto
mobiliu pertrenktas kada 
jis žaidė gatyėje. Tuojaus 
buvo nugabentas Carney 
ligoninėn, kur gydytojai 
apžiūrėję pareiškė, kad 
vaikutis nesužeistas.

Vienas buvęs biznierius 
So. Bostone, W. Broad- 
way, pereitą savaitę lan
kėsi So. Bostone ir besi
lankydamas kai kam įda
vė bevertės čekius. Pagy
venęs kiek ir sužinojęs, 
kad jam dėl išduotų čekių 
gali būti blogai, vėl pra
gaišo. šis “ponas” yra di
delio ūgio ir atrodo kaip 
tikras ‘džentelmonas’. Po
licija jo ieško.

Danielius Česnulevičius, 
gerai žinomas jaunikaitis, 
jau susitarė su p-le Vero
nika Baranauskaite apsi
vesti, rugsėjo 2 d., Šv. Pet
ro lietuvių par. bažnyčio
je, So. Boston, Mass. Da
nielius yra pasidarbavęs 
Šv. Vincento de Paulio 
draugijoje. Pereitais me
tais jis buvo išvykęs į CCC 
camp ir ten* darbavosi.

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovėjęs 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.G<327KL 
V olando t: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Mtadieniaie 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare;
nlale 10—12 tiktai.

VAŽIUOKIME Į VYČIŲ 
PIKNIKĄ

L. Vyčių N. A. Apskri
čio metinis piknikas įvyks 
rugp. 12 d., Palangoje La- 
wrence - Methuen, Mass. 
Vyčių vietinė'kuopa orga
nizuoja specialius bus’us į 
pikniką. Bus’ai paimti ge
ri, nes vyčiai nori paten
kinti visuomenę.

Nors jau visi žinome ko
kią linksmią kelionę turi
me važiuojant bus’ais, o 
ypač šį kartą jaunimo iš- 
važiaviman, skambės dai
nos ir juokeliai.

Be to būsite patenkinti 
ir Palangoje, nes pikniko 
programa gana įvairi ir 
linksma: sportas,_ dainos, 
šokiai ir kitoki įvairumai.

Baseball'o lošimas tarp 
mūsų vyčių ir Lawrence 
lietuvių parapijos ratelių.

Bus’ai išeis nuo lietuvių 
bažnyčios 10 vai. ryto. Vi
si į gražiąją Palangą.

Bus’ų Komisija
Jokūbas Medzis, buvęs 

Broadway Market savinin
kas, po sunkios operacijos 
privatinėje ligoninėje svei
ksta.

I ________
Šiomis dienomis šuo į- 

kando Katrei Marselytei, 
12 metų amžiaus, į ranką. 
Ji buvo nuvežta Carney 1L 
goninėn, kur ją apžiūrėjo 
ir žaizdą aprišo. Jos ranka 
jau baigia užgyti.

Povylas Jakimavičius, 
Dr. Jakimavičiaus jaunes
nysis sūnus, buvo išvažia
vęs laiveliu pasivažinėti ir 
tapo didesnio laivo apvers 
tas. Visi laiveliu važiavu- 
siej
jų gyvybei gręse pavoji

išversti Į vandenį ir

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beteškąs 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

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

/a

sisaugoti, renkant atsto- lietuviai laimėjo 
vus, nuo darbdavių intry- (prieš kryžiuočius, 
gų*

Intrygoms užkirsti kelią 
buvo išleistas Wagner bi- 
lius, kuriuo remiantis bu
vo sudaryta komisija su 
teise įstatymą aiškinti ir 
bausti darbdavius kurie

• . . \ . -V • , r .

atsisakytų tąttiš su dar
bininkų atstovais arba ku
rie kištųsi į jų rinkimus. 
Tas bilius kiek pagelbėjo, 
bet jis nepanaikino kom
panijų unijų.

Būsiantis kongresas su
tvarkysiąs šį blogumą 
taip, kad dirbtinos kompa
nijų unijos bus panaikin
tos, neliečiant tų unijų,

GRABORIAI

musj

Visas 40 mylių iš Neu- 
deck Manor, Hindenburgo 
dvaro iki Tannenburgo 
buvo nustatytas kariuome 
neš nazių smogikų ii’ jau
nuomenės organizacijos 
nariais. Kelias buvo visas 
nuklotas ąžuolų lapais ir 
gėlėmis.

Į^»iiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiminiiiHiniiiuiiiiuiiiiiiiiiiniiiiim^

Tel. S. B. 2805-R =
LIETUVIS

lOPTOMETRISTASi
Išegzaminuoju akis : 
priskiriu akinius Į 
kreivas akis atitie- Ę 
sinu ir amblijoniš-: 

koše (aklose) akyse sugrąžinu; 
šviesą tinkamu laiku. :

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. į
447 Broadway, South Boston ė

Qiiiiimniini«iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiii'Hniiii«iiiitiiniiiii [e]
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI

IŠSIRENDAVOJA
5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Telephone
SO. BOSTON 

1058

BAYVIEW 
MOTOR SERV1CE 

STUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokią išdirbysčią auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokai 

savininkai

-P. J. AKUNEVIČIUS

Važiuok ir gerękls šiuo vėsiu sma-» , -
(gili pasivažinėjimu- muzika- pasflln- 
ksmintmu. Gražiai perdirbti laivai iš- 

I plaukia kas valanda. Važiuokite eta- 
I vatortu arba bus'u iki Bove’s Wharf. 
Dėl informaciją šaukite Hubbard 1000.

Mayflower Moonlight Sali ateinan- 
čią savaitę įvyks Trečiadieny, Penk
tadieny ir Šeštadieny, 75c. y patais šo
kiai dykai nuo 8 iki 12 prie Vln Vin
cento Orkestras. Įvairūs užkandžiai 
ir gėrimai. Park i n Imas dykai. Išplau
kia 8:30 P. M.

<0 i C
I ABI PUSI 

28c
1 Vaikams 5 iki 12 
■ - ‘ F1 vak kelionė

NANTASKET-eOSTOH STFAMBOATC0. J

GRABORIUS
Jau 16 metų, kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadvay 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO 
16 Intervale St.

Tel: 4110

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Bro&dway, 

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

Res. 158 W. Tth St.
TeL So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.
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JUOZAS M. DIUS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadvay

SO. BOSTON, MASS.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Funeral Home ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVC.

Pirmininkė — Eva Marksienė,
625 E. 8th St. So. Boston, Mass. 

Vlce-pirmininkč — Ona Siaurienė,
443 E 7th St, So. Boston, Masa. 
TeL So. Boston 3422

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

Fin. Rašt — Marijona Markoniutė, 
88 Navarre St, Rosllndale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
; Iždininkė — Ona Staniuliutė,

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

1512 Columbia Rd., 8o„ Boston. Mase. 
Kasos Globėja — E. JanušonienS.

1428Oo!umbfaRd., So. Boston, Mass. 
(DraMlja savo susirinkimus laiko kas 

antrą ntarnfnką kiekvieno mėnesio. 
7:30 vai. vakare, pobažnytinėj sve
tainėj.

I
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Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

SV. JONO EV. BL. PASALPINfi
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas, »
24 Thomss Perk, So. Boston, Mass. 

Vice- pirm. — V. Medonls,
1430 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — J. Glineckis,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
238 E. St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
886 B. Brosdway, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zalkis, - J
7 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas tre- 
. čia nedėldlenį kiekvieno mėneale,

2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 
E. Tth St, So. Boa on, Mass.

PETRAS MIKULSKIS
Per astuonios metus buvęs 

partneriu
South Boston Supply Co 

atidarė nuosavą 
ROXBURY 

HARDVVARE CO. 
1148 Columbus Avė.

Priešais RONBURY CROSSING

Telefonas: HIGHLANDS 8280 
kur jis prašo visų lietuvių 
kreiptis, o jis užtikrina jiems 

visiems gerą, sąžiningą ir 
mandagų patarnavimą.

AGENTAI
LAIVAKORČIŲ IR 

INSURANCE,

K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W. Broadmy, 
Ant antrų lubų 

So. Boston, Mau.

Profesionalai, Mnierial. praaMot*- 
kai. kurie akelbiaal "Darbininke,** tik 
PSl VF1

Viai ąarainkitSe “I
-.u
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PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
9i

Arėjas Vitkauskas.
PASAULIO
ŠYPSENOS

Lietuvių Diena 
Lakewood Parke

. -z •

Šįmet, rugp. 15 d., anglių 
kasyklų apylinkės lietu
viai turės istorines iškil
mes, nes minės lietuvių — 
katalikų patrijotinio vei
kimo 20 m. sukaktį.

Kas metą į tą Lietuvių 
Dieną suplaukia didžiau
sios minios, skaičiuje apie 
30,000 asmenų; tai skait- 
Imgiausis žmonių susirin
kimas parke Pennsylvani- 
jos rytų daly; lietuviai tos 
apylinkės tuomi didžiuoja
si; yra ir kuo pasidžiaug
ti, nes nei lenkai, nei ita
lai, nei kitos tautos tokių 
iškilmių nepajėgia sureng
ti. Tos apylinkės lietuviai 
yra sveikintini už jų tą 
gražų ir vieningą veikimą.

Tų iškilmių programa 
bus graži ir įspūdinga. Į- 
Žymūs ir garbingi asme
nys pasakys prakalbas. 
Kalbės Lietuvos Atstovas 
(Charge d’ Affaires) J. M. 
dr. M. Bagdonas. Jis Ame
rikos lietuviams yra gerai 
žinomas ir gerbiamas, nes 
Jis, kaipo specijalis deJe 
gatas važinėjo po lietuvių 
kolonijas su prakalbomis 
Lietuvos reikalais. Be to, 
Jis buvo Lietuvos pirmo
jo Seimo atstovas.

Antras kalbėtojas bus 
Vyriausias Pennsylvanijos 
Prokuroras ir kandidatas 
į gubernatorius J. M. W. 
Schnader. Jis mūsų apy
linkėje yra gerai žinomas, 
nes paeina iš mainų mies
telio — Shamokin, Pa.

Trečias kalbėtojas Vals
tybės Senatorius J. M. K. 
Staudenmeir. Jis irgi yra 
iš tos apylinkės ir geras 
lietuvių prietelis.

Tų garbingų vyrų kalbas 
paįvairins ir publiką pa
linksmins gražiomis dai
nomis didžiulis ir geras 
Šv. Juozapo lietuvių para
pijos choras iš Mahanoy 
City, vadovaujant muz. 
J. Sliuželiui.

Lietuvių Dienos valdyba 
yra labai dėkinga Gerb. 
kalbėtojams, Šv. Juozapo 
parapijos chorui ir Maha
noy City lietuvių par Kle
bonui kun. P. Česnai už 
malonų pasižadėjimą ir 
veikimą. *

Tos istorinės dienos pro
grama bus sekanti:

1. Iškilmių vedėjo kalba
— Kun. Dr. J. B. Končius.

2. “Star Spangled Ban- 
per” ir “Lietuva Tėvynė”
— Šv. Juozapo par. choras 
ir publika.

3. Kalba — J. M. Sena
torius K. Staudenmeir.

4. “Einu per dvarelį” — 
Šv. Juozapo par. choras.

5. “Smagu yra”, — tas 
pats choras.

6. Kalba —J. M. Vyriau
sia Prokuroras ir Kandi
datas į gubernatorius P.
W. Schnader.

7. “Važiavau diena” — 
Šv. Juozapo par. choras.

8. Solo — Mt. Carmelio 
Lietuvių parapijos garsi 

solistė p-lė, mokytoja E. 
Kelminskaitė.

9. Kalba — Lietuvos At
stovas J. M. Dr. M. Bagdo
nas.

10. “Smagu Yra” — Šv. 
Juozapo choras.

11. “Vilnius” — choras.
12. /‘Lietuva Tėvynė” — 

choras ir publika.
Pragrama prasidės ly

giai 3 vai. po pietų, didžiu
lėje Lakewood parko salė
je. Bus pritaikinti garsia
kalbiai. Visi, kas tik būsi
te Lakewood, susirinkite 
į tą salę pasiklausyti pui
kiausių dalykų.

Kiekvienas automobi
lius, įvažiuojant į parką, 
privalo įsigyti tikietą 
(tag) už 25c.; be to, kiek
vienas asmuo atvykęs į 
Lietuvių Dieną galės įsi
gyti gražų sukakties ženk
lelį už 10c.

Tos dienos visas pelnas 
yra skiriamas Gerb. Sės. 
Kazimierietėms ir Pranci- 
škietėms. Readingo gelž- 
kelių Komo, leis specialius 
traukinius į Lakevvood pa
rką, rugp. 15 d. iš 
Carmel, Girardville, 
maqua, ir kitų vietų.
Presos Komisijos Narys.
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SHENANDOAH, PA.
PARAPIJOJ K1VIRČIA1

Shenandoah’o neva pa- 
"apijonų su Bažnyčios val
džia kova prasidėjo 1909 
metais. Tebesitęsia dar ii 
šiandien. Bažnyčios tam
siems priešams vadovauja 
bedieviai, socialistai ir ko
munistai, kurie iš tamsių
jų daro sau gyvenimą.

Kun. Potieniaus laikais 
ta kova mažiau reiškėsi, 
aes komitetas su savo ša- 
’ininkais darė ką tik norė
jo. Kova paaštrėjo kun. 
Dumčiaus laikais, kada 
klebonas dėl svarbių prie- 
’-aščių. prašalino chorą. 
Kun. Dumčiui išvažiavus, 
parapijoj užėmė klebono 
rietą kun. Šmulkštys ir 
kun. Mikšys. Kova paaš
trėjo. Kun. Šmulkštys ta- 
oo į teismą patrauktas, 
nors tą bylą teismas išme
tė jau kun. Karaliui klebo
naujant. Kun. Karaliui a- 
tėjus kova dar paaštrėjo. 
Trustisai ir komitetas net 
viešai savo spalvas parodė 
ne vieną kartą, o ypač kai 
kunigus, mokyklos vai
kus pradėjo mušti nedėl- 
dienio mokykloje.

Dabartiniu laiku viskas 
atrodo ramu, ypač po teis
mo, kada tie mušeikos bu
vo rasti kaltais. Laukiame 
kitos bylos, kur teismas 
išspręs kas turi teisę sa
kyti ką galima kapinėse 
laidoti, ir ko ne; ir kas tu
ri teita skirti visus baž
nyčios ‘amus, pradedant 
pečkuriu ir zakristijonu ir 
baigiant duobkasiais.

Dabartiniam komitetui kurie žmones vežios nuo 
dalykai labai nesiseka,! 
Žmonės aiškiai pradeda 
matyti, kad komitetui ne
rūpi parapijos labas, bet 
jų pačių nauda. Jie rengia 
piknikus ir balius iš kurių 
žmonės paprastai padaro 
pelno, bet komitetui nesi
seka, nes turi dar iš kasos 
pridėti. Žinoma, komitetas 
už savo darbą sau atro- 
kuoja pilną “šiftą”; komi
teto nariai, biznieriai, 'pri
stato valgių ir gėrimų, už 
kuriuos, kaip sako, gali 
reikalauti kiek tik nori, 
nes jie, komitetninkai — 
valdovai kasos. Mat yra 
labai daug priežaščių ko
dėl komitetui nesiseka į- 
gyti pelno iš savo įvairių 
parengimų.

Tai toks yra stovis mū
sų parapijos šiandien. Lie
tuvos istorija skaitant, 
matome, kad lietuviai vi
suomet kovojo ir turi ko
voti už savo teises. Prade
dant nuo Mindaugo iki 
Smetonos, Lietuva visados 
kovojo už savo teises. Lie
tuviai niekados nemylėjo 
bloga valia vado ar valdo
vo, bet noriai sekė teisin
gą valdovą. Mūsų parapi
joj šis senųjų lietuvių el
gesys retai pastebimas. 
Labai dažnai pastebime, 
kad komitetas —bloga va-

• v

lia, laisvamaniai, turi di
desnį skaičių veiklesnių. 
Geri žmonės nenori kovoti 
su blogais dėl savo teisių, 
taip, kad blogi vadai no- 
roms, nenoroms įtraukia 
kelis pagrindiniai gerus 
žmones. Mūsų parapijoje 
yra dauguma gerų žmo
nių, bet dėl stokos darbš
čių gera valia vadų, netu
ri noro stoti į griežtą ko
vą su blogavaliais. Mums 
reikalinga keli geri, dori 
ir tikinti pasaulioniai va
dai, kurie noriai kovotų i- 
ki pergalės bažnyčios nau
dai, gintų savo parapiją 
nuo jos priešų.

VYČIŲ VEIKIMAI
Mūsų vyčiai tikisi gauti 

naują salę — Moose Hali. 
Tuo tikslu daro derybas 
su Moose organizacija. I- 
ki šiol ta organizacija pa
sidavė beveik kiekvienam 
mūsų vyčių reikalavimui. 
Vyčiai dar daugiau nuo jų 
nori ir daro derybas. Tiki
mės, kad salę gaus taip, 
kaip jie reikalauja.

Nauja salė užimti reika
laus daugiau pinigų negu 
sena salė, nes yra daug ge
resnė, gražesnė ir arčiau 
vidurio miesto. Kad pa
daryti pinigų užmokėti 
nuomą vasaros metu vy
čiai rengia pikniką, Lau- 
dermann’o Grove. .Pikni
kas įvyks rugp. 19 d. Visi 
parapijiečiai kviečiami da
lyvauti.

Piknikas bus tikra penk
tuko diena. Valgiai, gėri
mai ir šokiai bus po penk
tuką. Bus visokių žaislų. 
Visi atsilankiusieji praleis 
dieną ir vakarą linksmai. 
Nuvažiuoti ir pervažiuoti 
kainuos tiktai kvoteris. 
Vyčiai pristatys bus’us, 
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bažnyčios.
Vyčiai, kad šią salę įsi

gyti vieningai dirba. Pik
niką surengti beveik visi 
prisidėjo. Daugelis priža
dėjo, pristatyti kokius 
nors reikalingus daiktus.

Vyčiams padėti įsigyti 
tą naują salę visi parapi
jiečiai privalėtų atvykti į 
pikniką. Už pinigus pra
leistus tame piknike pada
rysime dvejopą naudą, — 
būtent: gausime viską la
bai pigiai ir paremsime 
vyčius. Visi kviečiami.

Moterų Sąjungos kuopa 
mūsų parapijoj išvažiavo 
dienai’ į Bryck’s ūkį. Dau
gelis narių su savo šeimy
noms ir draugėmis ten nu
vyko. Valgiai buvo ska
nūs, ir gėrimai šalti. Na
rės pasilinksmino žaidi
mais ir dainomis. Buvo 
maža lietuviška diena. Vi
sos grįžo patenkintos.

“Pūtis”.

MAIZEVILLE, PA.
pa-Pirmo penktadienio 

maldos įvyko pereitą pen
ktadienį. Ryte atlaikytos 
mišios su įstatytu Švč. 
Sakramentu. Daugelis žmo 
nių išklausė šv. mišių.. Va
kare įvyko šventoji valan
da, kurioje irgi daugelis 
dalyvavo.

Kortavimas
Pirmas kortavimo vaka

ras parapijos naudai įvyks 
rugpiūčio 19 d., Šv. Liud- 
oviko ir Antano Lauruse- 
vičiaus svetainėse. Šeimi
ninkės jau renka gražias 
dovanas. Visiems prižada 
linksmą vakarėlį. Išlošu- 
sieji gaus gražias ir nau
dingas dovanas. Šeiminin
kės šiam vakarui yra: O- 
na Boreese, Adelė Schopp- 
le, Marė Upanavičienė, Va
lerija Zuby ir Elena Slo- 
vak. Visi kviečiami atsi- 
lankyti ir dalyvauti tame 
vakarėly.

Maldos Apaštalavimo
Maldos Apaštalavimo 

susirinkimas įvyko perei
tą sekmadienį po paskuti
niųjų mišių. Šiame susi
rinkime klebonas kun. A.
J. Alauskas išaiškino na
riams šio mėnesio intenci

DIDELIS NUPIGINIMAS
Lietuvos Vaizdų-Atviru
čių ir knygele “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pust, kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite 

“Darbininko” Adm.
366 W. Broadwty, So. Boston. Mass.
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ją. Nutarta įtaisyti Šv. 
Teresėlės stovylą parapi
jai. Šiam tikslui Apaštala
vimo Maldos narės, kitą 
savaitę eis rinkdamos per 
namus aukas.

Naujai isirašusios narės 
yra: Magdė Zuban, Milda 
Klimienė, Katrė Lekavi
čienė, Kašte Morkevičienė, 

> Domicėlė Morkūniene, Vi
ktorija Ragažinskienė ir 
Julė Jančiauskienė.

Lietuviška Mokykla
Parapijos vaikeliai skai

tlingai lankosi į lietuviš
kas pamokas. Matyt, kad 
tėvai stengiasi kiek tik ga
li bendradarbiauti su kle
bonu, vaikus išmokinti sa
vo bočių .kalbą ir tikybą. 
Pamokas lanko netoli šim
tas moksleivių, iš kurių 
mergaičių yra maža dau
guma. Tai, atsižvelgiant į 
parapijos mažumą, labai 
geras nuošimtis.

Pamokos įvyksta pirma
dieniais. trečiadieniais ir 
šeštadieniais, antrą valan
dą po pietų. Pirmadieny ir 
trečiadieny vaikai mokomi 
lietuviškos kalbos, grama
tikos, skaityti ir rašyti; 
šeštadieniais mokomi ka- 
tekizacijos lietuviškai. Tė
vai irgi padeda klebonui 
vaikus prižiūrėti.

Žolinės
Rugp. 15 d., Šv. Panelės 

Ėmimo į Dangų Šventėje, 
bus dvejos mišios; pirmos 
bus atlaikytos septyniose 
ir antros — suma devynio
se. Prieš sumą bus pašven
tintos gėlės. Antradieny 
prieš šventę bus klauso
mos išpažintys. Antradie
ny yra pasninkas. Trečia
dieny įpuola Bažnyčios 
šventė. Visi katalikai turi 
išklausyti Šv. Mišių.

pa^
Širdingai Ačiū.

Keletą parapijiečių 
sišventė dykai dirbti para
pijos naudai ir labui. Šią 
savaitę įvedė vandenį Baž
nyčios svetainėn ir zakris- 
tijon. Klebonas šiuo nuo
širdžiu parapijiečių ben
dradarbis v i m u labai 
džiaugiasi. Parapijiečiai, 
kurie tą darbą padarė be 
jokio atlyginimo yra: Jo
nas Lekavičius, Petras 
Augustaitis, ir Juozas Ra- 
ferty. Pažymėtina, kad šie

Supykęs narni; savininkas (kai 
nepažįstamasis buvo įleistas); 
“Tamsta pasakei tarnaitei, kad 
mano gyvybės ir mirties klausi
mas tamstą pas mane atvedė, 
koks reikalas!”.

Nepažįstamasis: “Až esu agen
tas iš gyvybės draudimo bendro
vės”. (“Pele Mele”, Paris).

Profesorius: “Padavėjau, ar aš 
nepalikau savo skribelės čia?”.

Padavėjas: “Ne, bet tamstos

trys irgi prisidėjo prie į- 
taisymo Jietvedžio (rain. 
spout) ant bažnyčios sto
go-

Dėkui
Ponia Ona Boreese pa 

aukavo altoriaus uždangą 
didžiajam altoriui. Klebo
nas kun. A. J. Alauskas 
jai širdingai dėkojo už jos 
auką.

Altoriaus Draugija pasi
švenčia kas savaitę iššluo- Į 
ti bažnyčią ir suneša gėles 
puošti altorius. Už tai visi 
parapijiečiai ir klebonas 
jai dėkingi.

Šv. Vardo Draugija
Pereitą savaitę, kun. A. 

J. Alauskas pranešė baž
nyčioje, kad bus sutverta 
Šv. Vardo Draugija mūsų 
narapijoje. Visi vyrai 
kviečiami dalyvauti pir
mame susirinkime, kuris 
įvyks sekmadienį rugp. 12 
d., po pirmųjų mišių, šia
me susirinkime visi galės 
įsirašyti nariais.

Svečias
Kun. Dr. Petras Biskis, 

M. I. C., dabar pavaduo
jąs kun. Daumantą, Girar- 
dvillėj, lankėsi pas savo 
gimines Gilbertone. Ger
biamas daktaras atsilankė 
ir pas mūsų kleboną kun. 
A. J. Alauską.

PITTSBURGH, PA.
Šv. Pranciškaus Seserų 

Mokytojų Seimelis įvyks 
Vienuolyne, rugpiūčio 11, 
12, 13 dd.

TIKSLAS:
1. Katalikiška Akcija
2. Patriotizmas
3. Mokinių lavinimas i- 

dealų siekime. *
PROGRAMAS:
Seserų referatas, dis

kusijos demonstracij o s, 
metų darbo paroda, socia
linės programėlės, be to 
bus ir svečių kalbėtojų.

Tariame širdingą dėkui 
už pereitus prielankumus. 
Šv. Pranciškaus Seserys.

PHILADELPHIA, PA.
/ •

Šv. Andriejaus Parapija
Apaštalavimo Maldos 

draugija ruošia vieną iš 
puikiausių išvažiav imu 
šios parapijos naudai, ku
rį įvyks sekmadienį 12 d. 
rugpiūčio š. m. Rengėjos 
po sunkaus darbo sukolek- 
tavo ir prirengė kuopui- 
kiausius ir skaniausius 
valgius ir gėrimus; pa
samdė vieną iŠ geriausių 
orkestrų ir laukia malo
niai ir mandagiai savo 
svečius priimti. Birutės 
parkas, nepaisant kaitros. 

bičiulis, profesorius X ldukė čia 
tamstos tris valandas”.

Profesorius: “Šįąi. Aš žinojau, 
kad užmiršau kažin ką, bet nega
lėjau atsiminti ką. (“Der Bru- 
mmer”, Berlin).

“Tai tamsta nori darbo pinigų 
dirbykloje, ką? Kokia alga pa
tenkins tamstą?”.

“Gerai, aš norėčiau mokėti po 
3 svarus sterlingų dienai”. (‘Dal- 
ly Espress”).

yra gražiai žalia žole pasi
puošęs, pa vėsio užtektinai 
ir didžiausiai miniai žmo
nių. Svetamė erdvi ir vėsi. 
Rengėjos užtikrina, kad 
atvykę ne tik bus pilnai 
patenkinti, bet praleis die
nelę kuolinksmiausiai.

Raporteris.

Philadelphiečiai, ypač 
katalikai, dabar tik ir kal
ba apie neseniai tarp mus 
viešėjusius svečius Kan. 
Prof. F. Kemešį, Prof. B, 
Vitkų ir Rašyt. P. Babic
ką, kurie liepos 20 d. grį
žo Lietuvon.

v •Philadelphiečiai į pra
kalbas nesusirinko tiekį 
kiek būtų susirinkę, jei o- 
ras būtų buvęs vėsesnis, 
bet karščio pabijojo. Da
lyvavę prabalbose dar ir 
šiandien prisimena garb. 
svečius. Vienas iš Jų ger
bėjų parašė net angliškai 
eiles Jų pagarbai.

Linki jiems laimingai 
sugrįžti Lietuvon ir terr 
tęsti garbingą Lietuvai 
darbą.

Pranešėjas

j

PADĖKA UŽ AUKAS

Seserys Pranciškietės, 
liepos 28 d. š. m. prisiun
tė šiokio turinio laiškelį: 

“Ponui Pranui Pukui, 
Brangus Geradarį,

Apturėjau laišką nuo 
gerb. kun. Zimblio, kuria
me buvo įdėtas čekis $75.- 
00. iš Sąryšio pikniko. 
Jums kaipo pirmininkui ir 
visai draugijai širdingai 
dėkuojame už tą gausiu 
auką. Lai gerasis Dievas 
laimina jus už jūsų pasi
šventimą ir triūsą mūsų 
vienuolijos labui. Atsimin
sime jus savo maldose kai
po mūsų geradarius.

Jums dėkingos, 
Seserys Pranciškietės

• Motina M. Dovydą
F. P 

_____ _______________________i_- 
SKLEISKITE ŠVIESĄ i ■ 

Perskaitę “Darbininką” nenu- 
meskite, bet dvokite kitiems pa
skaityti. Tokiu bildu supažin- 
disite kitus su “Darbininku” ir
L. D. S. ir atremsite mftsų Ida- 
jos priešų propagandą.

DIDELIS 
NUPIGINIMAS

1 JI

“MANO PATYRIMAI
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919 k
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI 

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsi 
galima siųsti pašto žen-!

!

kleliais. (Stamps). 
“Darbininkas” 

366 W. Broadway 
So. Boston, Mass.
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darė savo politikos pa- nykščiai ir 
grindinę klaidą. Dabar ir1 pareiškimai ;

v • ir atšalo nuo
I

I

I

Lietuvybės Išlaiky
mo Reikalu

1

K.

n.

■

* 1

Į

■

$4.00 
$5.00

— praslinko 
ir iš Hitlerio

ir apgynė savo vaikučius nuo rusifikacijos, 
taip ir čia, išeivijoje, lietuviškus židinius ir 

ugos ne kas kitas, kaip’lie-

SUBSCRIPTION RATES: 
Domestic yearly ..........................
Foreign yearly...................... -....
Domestic once per week yearly $2.00 
Foreign once per week yearly.. $2.50

“š.”

_ DARBININKAS
•66 West Broadway South Bostop, Mass.

Telephone South Boston 2680 '

PRENUMERATOS KAINA;
Amerikoje metams ............jT...-$4.00
Užsieny metams .........   $5.00
Vieną kart savaitėje metams .. $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėje metams $2.50

Tačiaų/stipriausia lietuviškumo tvirto
vė bus pJznyčia. Ji juk ir motiną auklės ir 
stiprins. * i bus sargyboje žmogaus sielos ir.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi I 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

• • •
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HINDENBURGAS
IR HITLERIS

Hindenburgas buvo di- 
“ delis žmogus — ne tik mil
žiniško ūgio, bet ir stip
rios dvasius ir geležinės 
energijos. Prie to jis turė
jo lygų šaltą protą, kurs 
sugebėjo išlaikyti pusiau
svyrą pačiose sunkiausio
se gyvenimo sąlygose. Kai 
po kruvinų mūšių pasku
tiniais pasaulinio karo mė
nesiais vokiečių atsparu
mas trūko ir jų armija ne
tvarkoje pradėjo trauktis 
prieš talkininkų, ypačiai 
amerikiečių puolimus, — 
stipriausi vokiečių vadai 
neišlaikė: Kaizeris pas
prūdo į Holandiją, Luden- 
dorfas į Švediją. Jie bijo
jo revoliucijos kareivių ei
lėse. Alane, kad trūkus di
sciplinos lankams, karei
vių durklai bus atkreipti į 
vadus. Tas buvo jau įvykę 
subolševikėjusioj rusų ar
mijoj — galėjo pasikartoti, 
ir pas vokiečius. Taigi vy
riausieji karo vadai nešdi- 
no savo kailį į užsienį. 
Vienas Hindenburgas ne
pabūgo. “Aš pasiliksiu su 
armija” — tarė jis ramiai. 
Ir pasiliko. Kaip pirmiau 
džaugėsi savo kariuome- 

. nės laimėjimais, taip da
bar dalinosi ir jos nepasi
sekimais. Jis buvo gryno 
metalo karys ir gerai žino
jo, kad kareivių durklai jo 
nekliudys, nes buvo nar
sus, teisingas ir — tikras 
patrijotas. Tarnavo tėvy 
nei laimė je ir nelaimėje. 
Gaiima sau įsivaizduoti, 
ką jautė Hindenburgas sa
vo širdy, kai vokiečių tau
ta išrinko jį naujos respu- 

.blikos prezidentu. Jis, visą j išmoktų.
gyvenimą išbuvęs karių, i

pripratęs prie geležinės 
drausmės, -turėjo vilkėti 
civiliniais drabužiais ir 
prisitaikyti prie demokra
tinės tvarkos! O vienok 
Hindenburgas tai padarė. 
Patriotizmas paėmė viršų 
pneš militarižmą. Ir tenka 
pripažinti, kad prezidento 
pareigas ėjo visai tiksliai 
ir įgijo pasitikėjimą ne 
tik tautos, bet ir užsienio. 
Tik pastaraisiais metais 
pasidavė hitlerizmo įtakai, 
bet tai pri skaitoma jo se
nam amžiui ir mažėjančiai 
sveikatai. Iš viso, Hinden
burgas buvo geras prezi
dentas ir griežtai priešino
si kaizerizmui.

Dabar, pasimirus karo 
vadui — feldmaršalui, val
stybės vairą pasiima pus- 
karininkas Hitleris. Jau 
pasižymėjęs savo kraštu
tiniais desperatingais žy- 
giąis, kuriuos iiinaenbur- 
gui, be abejo, buvo labai 
sunku suderinti su savo 
sveiko proto politika, — 
Hitleris stoja prieš pasau
lio akis su labai įtartinais 
požymiais. Nieko kito iš jo 
nebuvo laukiama, kaip tik 
naujų avanturų ir išsišo
kimų. Bet 
kiek laiko.
nieko ypatinga nesigirdi. 
Jis nori valdyt Vokietiją 
kaip valdęs, bet be jokių 
titulų. Kas bus toliau, dar 
nenumanu, bet naujų a- 
vanturų kol kas nesimato. 
Tur būt Vokietijoj nestin
ga žmonių, kurie “puska- 
rininką” moko sveiko pro
to ir susivaldymo. Būtų 
gera, kad jis galiausiai to

sų sielas lygiai brangios; 
nei pinigais, pažintimis, ar 
protekcijomis negali rea
bilituotis, kiekvienam ly
giai tenka daryti nustaty
tą atgailą.

Užtat ir Bažnyčios orga
nizacija yra tvirta. Ne be 
reikalo šventraštis sako, 
kad pragaro vartai josios 
nepergalės. Taigi ar nepui
kus pavyzdys valstybėms 
spectatis spectandis sekti 
kilnius Katalikų Bažny
čios metodus. Tada iš tik
ro mažiau tebūtų žudynių,

Paskutiniuoju laiku dau
gelis kraštų pradėjo ypa
tingai domėtis Lietuva. 
Mat kelerių paskutinių 
metų Lietuvos kultūrinė 
ir politinė veikla atkreipė 
į save didesniųjų valsty
bių įvairių gyvenimo sri
čių vadovų dėmesį. Dauge
lio kraštų spaudoje prade
dama vis daugau užtikti 
Lietuvai palankių straips
nių, kuriuose vertinama 

perversmų... šių dienų dik-1 visapusiška Lietuvos pa- 4 o 4 ii • ** T> M v *tatūrų rėžimuose...
Labai gražaus įspūdžio 

teikė Didžiojo Lietuvos 
Eucharistinio Kongre s o 
iškurnės darnus Katalikų 
Bažnyčios hierarchų ir 
Lietuvos valstybės viršū
nių dalyvavimas. Reikia 
manyti, jog tai nėra be
prasmingas rodymasis, tai 
privalo turėti ir tam tikrą 
praktišką, gyvenimi š k ą 
reikšmę.-

Tenka manyti, jog Kata
liko vardui Lietuvoje tam 
tikrose sferose nebebus 
taikomas antivalstybinio 
gaivalo sinonimas. Įverti
nant Katalikų visuomenės 
darbą ir nuopelnus atsta
tant Nepriklausomą Lietu
vą, inkriminavimą jai pa- 
trijotizmo ar valstybingu
mo trūkumo tenka laikyti 
daugiau negu paprastu ne
susipratimu...

Pirmasis Didysis Lietu
vos Eucharistinis Kongre
sas be ko kito parodė sti
prėjantį Lietuvos katalikų 
organizuotumą, mokantį 
pasišvęsti, atlikti paves
tus komplikuotus darbus 
katalikų jaunimą. To viso 
akivaizdoje visai nesu
prantama tasai skirsty
mas į savus ir svetimus, į 
tikruosius sūnus ir posū
nius.

Buv. Lietuvos Ilgame
tis Prezidentas

A. Stulginskis “Ryte” 
aprašydamas savo įspū-1 
džius iš Pirmojo Lietuvos 
Eucharistinio Kongre s o 
tarp kitko sako: 
| Čia buvo reprezentuoja
ma visa Lietuva. Tai rodo, į 
jog katalikų tikėjimas mū- 

?su šalyje yra giliai įleidęs 
šaknis. Kilnias, pastovias, 
amžinas kat. tikėjimo tie
sas pamėgo lietuvio siela. 
Tos tiesos kilnios, amži
nos pastovios, nekaitalio- 
jarr.os teikia ir pačiam ti- 

inčiųjų būdui, charakte- 
jriui kilnumo; pastovumo, 
stiprumo.
? Mums gerai žinoma yra, 

ten, kur pamatiniai 
iostatai, dėsma;, namam

vėjeliui papūtus lengvai 
keičiami, nustoja jie pas
tovumo, rimtumo, autori
tetingumo, o tai tautų, 
valstybių gyvenime ne vi
suomet sveikaton išeina, 
kaip tai tenka pastebėti 
šalyse, kur kaitoliojami y- 
ra, pav. konstitucijų nuos
tatai.

Nemažiau traukia ir vi
lioja lietuvius katalikus ir 
nuostabus Katalikų Baž
nyčios metodai, praktika. 
Čia vyrauja lygybės, tei
singumo, meilės principai. 
Biėdnas, turtingas, moky
tas, bemokslis visi čionai 
lygūs. Čionai nėra nei sa
vos partijos adeptų, bran
gūs Bažnyčios vaikai, vi-

Didelis Susidomėjimas Lietuva
Kauną irgi nepraeis kitų 
valstybių nepastebė tas. 
Kaip dabar kalbama, Erio, 
Kaune atsilankymo tiks
las būsiąs palenkti Lietu
vos vyriausybę, kad ji ii 
toliau dėtų visas pastan
gas sudaryti Pabaltijo 
valstybių sąjungą.

Taip pat atvyko Kau
nan labai įtakingas šve
dų senatoriaus Lindhago- 

• no. Jis Kaune lankosi, 
norėdamas patirti tas 
kliūtis, kurios stovi sker-

priklauso Lietuvai ir, kad sai kelio teisingai išrišti 
lenkai jį pagrobdami pa-j Vilniaus ginčui. Jo užper- 

• pernykščiai 
pareiškimai šiuo klausimu 
Švedijos parlamente visu3 
nepaprastai domino.

žanga. Dažnai užsimena
ma ir opieji Lietuvai Vil
niaus ir Klaipėdos reika
lai. Lietuvą lanko įvairių 
kraštų politikos ir kultū
ros darbuotojai. Pagaliau, 
pastaruoju laiku Lietuva 
tapo Pabaltijo valstybių 
politikos dėmesio centru.

Savaime aišku, kad Lie
tuva toks didelis susidomė 
jimas gal ir nebūtų, jeigu 
ji neturėtų kuo užsiniečius 
dominti. Lietuvoje yra vi
sa eilė gamtos grožybių, 
gerų kurortų; Lietuva tu
ri eilę meno vertybių ir 
net tokių, kurias retai ki* 
tos valstybės turi. Iš jos 
žmonių tylios sielos, gel
mių plaukia naujos Lietu
vos kūrimas. Kas užsie
niečių Kaune ir kitose Lie
tuvos vietose buvo prieš 
kelioliką metų, tas šian
dien stebisi visokeriopa ii 
didele Lietuvos pažanga.

Bet įdomiausia, kad Lie
tuva savo teisinga ir atka- 
lia kova dėl Vilniaus, Klai
pėdos ir savo nepriklauso
mybės išlaikymo sudomi
no visą pasaulį. Lietuvon 
paskutiniuoju laiKu pradė
jo lankytis net didelių val
stybių politikos vadovai 
ir sekti atkaklias Lietuvos 
kovas bei stebėti lietuvių 
tautos patvarumą.

Neseniai čia lankėse žy
mus prancūzų politikas 
Pfeiferis. Jo pareiškimai

tiek Vilniaus klausimu, 
tiek Pabaltijos valstybių 
sąjungos reikalais sudomi
no ne tik visus Lietuvos 
gyventojus, bet ir užsienį. 
Jis pasakė, kad Prancūzi
ja atsidėjusi seka Lietu
vos kovas dėl savo šalies 
laisvės ir dėl užgrobtų že
mių atvadavimo. Jo parei
škimu, Prancūzija Lietu
vą kovoje dėl Klaipėdos 
rėmė ir toliaus rems. Vil
nius taip pat neginčijamai

PAVOJUS MOKYKLAI 
P. INDIJOJ
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prancūzai daug labiau do
misi Vilniaus klausimu, 
nes lenkai jau susidėjo su 
vokiečiais 
prancūzų.

Taip pat netrukus Kau
ne laukiamas žymus Pran
cūzijos politikas daug kar
tų buvęs prancūzų vyriau
sybės galva Eduardas E- 
no. Jis ir dabar yra Pran
cūzijos ministerių. Jo per
nykštė kelionė po Sovietų 
Rusiją sudomino visą pa-

Sąryšy su Pabaltijo val
stybių sąjungos sudary
mu, Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų komisaras Lit- 
vinovas į Maskvą pakvietė 
atvykti Lietuvos užsienių 
reikalų ministerį St. Lozo
raitį. Ministeris Lozoraitis 
šį kvietimą priėmė ir į 
Maskvą važiuos rugpiūčio 
mėn. 1. d. Tsb.

Pilsudskis Nori Susitikti Su 
Lietuvos Prezidentu?

Paskutiniuoju metu apie 
Lietuvos - Lenkijos nenor
malių santykių suregulia
vimą daug rašoma užsie
nių spaudoje. Visur nuro
doma, kad dabartiniai 
tarp šių valstybių nenor
malūs santykiai yra pavo
jingi taikai Rytų Europos 
dalyje ir, kad toki santy
kiai trukdo reikalingą ju
dėjimą visame Pabaltyje.

Prancūzų laikraščiai ra
šo, kad paskutinėmis die
nomis tiek lenkų ministe
ris Kozlovskis, tiek vidaus 
reikalų ministeris Kosciol-
kovskis buvo atvažiavę į buvęs Lenkijos ministeris

Vilnių ir Pilsudskio dvaro 
Pikeliškėse tarėsi su Len
kijos diktatoriumi Pilsud
skiu. Šis pasitarimas duo
da lenkų spaudai progos 
vėl svarstyti lietuvių -len
kų santykių sutvarkymo 
klausymą. Vokiečių spau
da tvirtina, kad maršalas 
Pilsudskis norįs pats pa
imti į savo rankas lietuvių 
— lenkų klausimo spren
dimą ir tuo reikalu nori 
susitikti su Lietuvos Pre
zidentu Antanu Smetona. 
Šį susitikimą, esą, rengiąs 
ir neseniai Kaime lankęsis

Pietų Indijoj katalikai 
turi 7.823 mokyklas. Jose 
mokosi 122.411 krikščio
nių vaikų ir 225.083 nekri
kščionių vaikai. Paskuti
niais penkiais metais ka
talikai pastatė 597 moky
klas. Mokytojauja dau
giau 10.000 mokytojų. Ka
talikiškos mokyklos api
ma kiek daugiau 10% vi
sos Indijos mokyklinio 
amžiaus vaikų.

Be katalikiškų mokyklų 
i yra vietos tarybų ir vals- 
i tybinės mokyklos. Kai ka
talikiškoj mokykloj kaš
tuoja valdžiai 12,50 litų 
vieno vaiko mokymas per 
metus, taiybų mokyklose 
— 22 lit., tai vyriausybės 
mokyklose 26 litai.

Pietų Indijos vyriausy
bės sluoksniuose kilo su
manymas konsoliduoti vi
sas mokyklas į vienas val
stybines rankas. Naują 
užsimojimą prieš katali
kiškas mokyklas pajuto 
ganytojai - vyskupai. Ka
talikų pinigais, misijonie- 
rių triūsu sukurtos moky
klos, įsigalėjusios suma
nytam įstatymui arba tu
rės užsidaryti, arba padi
dins mokesčius varguome
nei. Vyskupai priešingi su
manymui.

Il
pirmininkas pulk. Prysto- 
ras. Lietuvos Frezidento 
ir Pilsudskio susitikimo 
tikslas, kaip rašo užsienio 
spauda, esąs sudaryti Lie
tuvos ir Lenkijos norma
lius santykius. Kiek šios 
užsienių spaudos duoda
mos žinios turi pagrinde, 
sunku pasakyti. Tačiau į- 
domu pažymėti, kad jas 
be jokių komentarų karto
ja ir visa Lenkijos spauda.

Tsb.

2. Amerikos tautybių teorija. Dedant 
pastangas išlaikyti Amerikoje savo tautinę 
gyvybę, reikia žinoti, ar tokios pastangos 
bus suderinamos su kilniais Amerikos idea
lais.

Tiesa čia yra nemaža žmonių, kurie į A- 
meriką žiūri kaip į katilą, kuriame verda vi
sos čia atkeliavusios tautos. Gauta iš to ka
tilo košė būsianti toji nauja stipri ameriko
nų tauta. Tos teorijos prisilaikantieji žmonės 
pageidauja, kad visi ateiviai galimai greitai 
nutaustų, t. y. pamirštų savo kalbą, papro
čius, būdą. Jie jiamaža ta kryptimi ir veikia, 
vadindami į tą amerikonizacijos darbą.

Tačiau tokia “katilo teorija” kaskart vis 
mažiau beturi šalininkų. Galima drąsiai teig
ti, kad visi protingesnieji ir kilnesnieji Ame
rikos žmonės ateivių amerikonizavimą su
pranta visiškai kitaip, būtent taip, kad Ame
rikos ateiviams bei jų vaikams būtinai rei
kia išmokti gerai anglų kalbą, pažinti .šios 
šalies gyvenimą, bet kad jiems nėra jokio 
reikalo paniekinti ir pamiršti savo gimtąją 
kalbą ir papročius. Kalba ir papročiai tai di
delis kultūrinis turtas. Kas ji praranda, daro 
savo dvasiai begalinius nuostolius. Amerika 
neturi pageidauti, kad jos piliečiai mokėtų

1. Neskaitlingai lietuvių tautai, nesenai 
atgavusiai nepriklausomybę, didžiausios turi 
svarbos klausimas, ar milionas su viršum 
jos išeivių išlaikys savo tautybę, ar išnyks 
kitų Amerikos tautų jūroje. Nuo to juk žy
mia dalimi pareis ir visos lietuvių tautos bei 
valstybės ateitis, ypač tautinės lietuvių kul
tūros ateitis.

Tautinio čia išlikimo problema apsunki
na visa eilė neigiamu veiksnių. Mūsų tautoje 
tik pastaraisiais laikais ima pasireikšti žy
mus susipratimas ir tautinė savygarba. Ne
maža mūsų tautos dalis, kaip Lietuvoje taip 
ir išeivijoje dar ir dabar tebenešioja dvasios 
vergiškumo žymes. Lietuvoje dar ne persenai 
pradėta kratytis svetimomis įtakomis ir ieš
koti tautos kūrybai savitų kelių. Tik jauno
ji karta rimtai panoro būti savo krašte šei
mininkė. Nenuostabu, kad ir išeiviuose, tau
tinės savygarbos neturėdami daugelis bėga 
nuo savo kraujo, paniekina ir pamiršta savo 
kalbą, keičia savo pavardes (net ir trumpas ir vartotų tik vieną anglų kalbą. Kas greta 
ir lengvai ištariamas).

Didysis Karas ir po jo įvykęs ateivystės 
suvaržymas, atkirto mūsų brolius amerikie
čius nuo Lietuvos artimesnės įtakos .

Paminėtina čia ir tai, kad iš Lietuvos 
daugiausia emigravo tais laikais, kada mūsų 
tauta kentė rusų priespaudą: taigi nebuvo 
kam planingai emigracijos reikalų tvarkyti. 
Mūsų išeiviai pasipylė po visas Am. Jungti
nes valstijas, (iš viso apie 2,500 vietose), nic- 
kur

merikai naudingą ateitį. Kokia gi būtų ta a- 
teitis?

Amerikos lietuviai turėtų tik sutapti su 
Amerikos tauta, kad ji būtų jiems visiškai 
sava: kad jie pažintų visiškai gerai jos kal
bą, papročius, konstituciją, teisinę tvarką, 
institucijas; kad pataptų ištikimais jos pi
liečiais, kad aktingai dalyvautų jos gyveni
me ir veikloje; kad netiktai neatsiliktų nuo 
kitų piliečių, bet būtų net pirmose vietose 
kaip dvasiniam taip ir materijaliam šalies 
gyvenime. •

Tačiau, iš antros pusės, Amerikos lietu
viai nepamirš ir savo tėvų žemės bei jos kal
bos ir papročių. Jeigu Amerikos gyvenimo 
reikalai bei sąlygos ir suims didumą laiko ar 
jėgų, jei ir anglų kalba bus dažniau vartoja
ma viešame ir privačiame gyvenime, tai bet
gi lietuvybei ir lietuvių kalbai turės būti pa
likta pakankamai garbinga ir svarbi vieta, 
kad jaunosios kartos, iš mažens jos išmoku
sios, per visą gyvenimą jos nepamirštų ir 
kartkartėmis ją vartotų.

Toji garbingoji lietuvių kalbai vieta bus 
tėvelių namai, bažnyčia ir mokykla.

Pirmieji kūdikio žodžiai lai būnie lietu
viški, pirmoji kalba, kurios jis pramoks — - 
tebūnie lietuvių kalba. Motinos turi garbin
giausi uždavinį, kurį tik jos ir tegali atlikti, 
būtent: įkvėpti kūdikiui iš mažens lietuvių

anglų kalbos galės dar vartoti ir savo tėvų • 
kalbą, to dvasia ir protas bus bent du syk | 
turtingesni už mokančio tik vieną kalbą, nes ' kalbos meilę ir pažinimą. Kaip anais sun- 
juk jam bus prieinama visa dvasinė kūryba ' kiais priespaudos laikais motinos lietuvės iš- 
ne vieno, bet dviejų, o gal ir daugiau kraštų.. saugojo šiaudinėse pastogėse lietuvių kalBą 

Savaime suprantama, kad ši antroji pa
žiūra yra daug kilnesnė ir teisingesnė už a- 
ną katilo pažiūrą. Ji geriau supranta ir įver 

; tina ir ateivių tautų idealus o, taip pat ir pa- 
jČios Amerikos reikalus.

............ ...... . įĮĮfe Tos pažiūros prisilaikydami ir mūsų išei-
nesudarydami žymesnės daugumos. ’ viai galėtų Čia nustatyti sau garbingą ir A-

I

J ___

- lietuvių kalbą Jaša 
r tuvės motino/.
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DEGTINE YRA PRIEŽA
STIMI IlIGŲ IR BELAI- 

t KO MIRTIES

Girtuokliai dažnai būva 
nepasitikimi ir piktnau- 
džiai. Jiems išrodo, kad jų 
nemyli, nuo jų šalinasi, 
jais biaurėsi. Tai iš čia ir 
kyla visos baisenybės. 
Daugiausiai žmogžudyščių 
ir saužudyščių paeina iš 
girtuokliavimo.

Vyrai girtuokliai papra
stai būna savanaudžiai, ir 
kaip šventraštis sako: ‘Su
ėda savo vaikų vidurius’, 
tai yra, atima iš jų jiems 
reikalingiausią maistą ir 
apdangą, kad tik užpilti 
savo begalinį degtinės tro
škimą. Kas įstengs atjaus
ti vargus motinos tuose 
namuose, kur maži vaikai 
kenčia šaltį ir alkį, o tėvas 
girtuokliauja?

Nėra ką stebėtis, kad 
tokiose šeimynose belaiko 
išmiršta vaikai, motina ir 
tėvas. Tokių atsitikimų y- 
įa šimtai tūkstančių šia
me pasaulyje. Nesuskaito
ma daugybė mirtinų atsi
tikimų, sužeidimų ir susir
gimų, kurie kasmet atsi
tinka visose pasaulio daly
se, galima patikrinti ir 
suprasti, kiek blogų ir bai
sių baisiausių pasekmių 
paeina iš girtuokliavimo. 
O kaip kalti ir nedori prieš 
Dievą ir visuomenę yra 
tie žmonės, kurie geria de
gtinę.

Kiek-gi nelaimingų atsi
tikimų būna ant geležin
kelių ? Kiek žmonių gyvas
čių randasi rankose stoties 
viršininkų, konduktorių,

mašinistų kelio sargų ir 
kitų.

Vargas tiems žmonėms, 
kurių tūkstančiai turi pa
vesti savo gyvastis girtuo
kliams!

Koks pavojus ant van
dens, jeigu kapitonas, lai
vo valdytojas, mašinistas, 
ar kiti, kurių rankose yra 
visas laivas ir juo važiuo
jantieji žmonės, o laivo 
valdytojai geria degtinę?

Tik apmąstykime, .— 
kiek daug vargų ir nelai
mių kyla iš priežasties 
girtuokliavimo.

Vienam iš namiškių ko
kiu nors būdu nuo gėrimo 
žuvus, ilgą laiką ne tik 
namiškiams, bet visiems 
aplinkiniams neišeina^ iš 
galvų to baisaus atsitiki
mo istorija. O visų tų bai
senybių pirmininkė ir di
džiausia kaltininkė yra 
tai degtinė.

Bus daugiau
Dusmeniškis

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
’ KUOPOMS

Šiuomi pranešu visoms 
kuopų, valdyboms, kad šį 
metą Blaivininkų metinis 
Seimas įvyks rugpiučio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopij valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę — naujų 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

širdies nuo jo kūdikystės iki karsto lentos. 
Jeigu pirmasai kūdikio poterėlis bus lietuviš-

Žinios Iš
LECKAVA

ISTORIJOS ŽIUPSNELIS
Leckavos miestelis stovi 

gana gražioj smėlėtoj auk
štumoj dešiniajame . Ven
tos krante, prie įtakos Va- 
dakstės Venton, per 10 
klm. nuo Mažeikių.

Pagal dokumentus, pir
moji katalikų koplyčia čia 
pastatyta XVII a.; ta data 
reikia laikyti miestelio įsi
kūrimo pradžią. 1622 m 
gana gražioj vietoj prie 
pat Ventos upės pastatyta 
didelė mūro bažnyčia, ku
rios mūrų liekanos ir šian
dien tebestovi. Šią bažny
čią buvo pastatė reforma
tai, kurie čia įkūrė parapi
ją ir netoliese gretimam 
Griežės dvare mokyklą.

Gretimo dvaro savinin
kas, Žemaičių Storasta mi
ręs 1646 m.) Jonas Liac- 
kis, matydamas, kad apy
linkės žmonės visi gali vir
sti reformatais, 1637 m. 
pastatydino medinę koply
čią ir pakvietė katal. kun., 
kurį užlaikė pas save.

Tarp katalikų ir refor
matų ėjusios smarkios ti
kybinės kovos. Reforma
tai buvę labai kerštingi ir 
1644 m. katal. koplyčia

B18 81S t ir K 1 8 ,—.ū,——-B,
ninkai. Vėliau Lietuvos a- 
viacija sau lėktuvus pirk
davo užsieniuose, daugiau
siai Vokietijoje. Nors lėk
tuvų ir lakūnų jau buvo, 
bet buvo labai sunku gau
ti lėktuvams reikalingos 
skraidomosios ir degamo
sios medžiagos. 1919 metų 
balandžio mėn. 21 dieną 
Kaune buvo įsteigta pir
moji Lietuvos karo avia
cijos mokykla. Šios moky
klos davė dabartinius žy
miausius lakūnus. Jauna
jai Lietuvos aviacijai jau 
teko dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės kovose. 
Bermontininkų, lenkų, bol
ševikų kovų frontuose Lie
tuvos aviacija jau aktin
gai dalyvavo ir narsiai ko
vojo.

Nurimus Lietuvos nepri
klausomybės kovoms, bu
vo imtąsi visomis priemo
nėmis kelti Lietuvos avia
cijos lygį, paruošti tinka
mų ir prityrusių lakūnų, 
bei pasirūpintų, kad vieto
je būtų galima gaminti 
lėktuvus. Šiandien jau Lie
tuvos karo aviacija išaugo 
į galingą ginklo pajėgą, 
turinčią visą eilę patyru
sių ir garsių lakūnų, savų 
“Anbo” lėktuvų dirbtuves. 
Ji yra jau padariusi visą 
eilę didesnių skridimų į 
užsienius; ypač minėtinas 
liepos 19 dieną besibai
giąs Lietuvos karo aviaci
jos lakūno reprezentacinis 
skridimas po Europą. Tai
gi, ir užsienis, šio skridi
mo proga, turi jau galimu
mų susipažinti su Lietuvos 
karo aviacijos technika ir 
pažanga.

Per nepriklausomybės 
kovas ir joms nurimus, ne 
vienas Lietuvos karo avia
cijos sakalas, drauge su 
lėktuvu, nuėjo mirties pa
saulin. Tačiau, palyginti, 
su kitų valstybių lėktuvų 

• avarijomis, jų Lietuvoje 
buvo nedaug. Lietuvos gy-

Lietuvos
koplyčios statytojo, pa
vardės). -

Arti Leckavos, kur Ven- 
ton įteka Vadokstis ir Va
rduva, yra 5 piliakalniai, 
ant kurių yra pylimų lie
kanose Anot senelių, tai 
buvusių pilių griuvėsiai, 
kurias išgriovę švedai.

“R.”

NASHUA LIETUVIŲ

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJA

SEKMADIENĮ

Rugpiučio-Aug. 12,1934LIETUVOS KARO AVIA
CIJAI 15 METŲ

Ekonominių sunkumų, 
vokiečių okupacijos mer
dėjimo, audringų kovų dėl 
Lietuvos nepriklausomy
bes ir laisvės laikais, kū
rėsi ir augo Lietuvos pa
dangėse galingi erdvių nu
galėtojai — sparnuoti sa
kalai. Sunkiai kūrėsi Lie
tuvos kariuomenės ginklų 
rūšys, kardu ir krąuju 
krikštijo dalies vėliavas, o 
dar sunkiau kūrėsi Lietu
vos padangių saugotojai. 
Čia neužteko vien karštos 
tėvynės meilės, tvirto pa
siryžimo, drąsos, bet rei
kėjo mokslo ir prityrimo. 
O mokslas labai sunkiai 
buvo įkandamas. Nebuvo 
laiko mokytis, nes iš visų 
pusių priešo apsupta tėvy
nė reikalavo savo ištikimų 
sūnų pagelbos. Kuo patar
nauti, kuo suteikti pagel- 

ktuvo, o kad ir būtų, tai 
kas juo lėks?

Pradėtas Lietuvos avia
cijos kūrimo darbas nesu
stojo. 1919 metų sausio 30 
dieną prie Lietuvos ka
riuomenės inžinerijos ba
taliono buvo įsteigtas ka
ro aviacijos būrys. Netrū
kus jis jau turėjo 12 pio
nierių pirmųjų Lietuvos 
lakūnų. Per vasario mėne
sį šis būrys jau išaugo į 
kariuomenės kuopą.

Pirmą lėktuvą Lietuvos ’ 
aviacijai padovanojo Lie
tuvos kariuomenės pėsti- ventojai savo oro sakalus

<

buvusi padegta. Po kelių jeigu nėra ne vieno te
metu pastatydinta nauja, i 
didesnė, katalikų bažnytė
lė, prie kurios apsigyvenę 
2 kunigai, šalia bažnytėlės 
atsirado keletas trobesių, 
ir taip įsikūrė miestelis, 
vėliau pavadintas Lecka
va (nuo vietos dvaro sa
vininko Liackio, pirmosios

arba Monev Order išrašyki
te sekančiai:

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

V. J. Blavackais 
P. B. S. Sekretorius.

Gi lietuviams, kurie dėi kokių priežasčių 
yra nutolę nuo religijos ir bažnyčios, belieka

kas, jeigu jo maldaknygė bus lietuviška, jei- naudotis kitoms jiems prieinamoms priemo- 
gu lietuviškai jisai prieis prie šv. Sakramen- n®m^s jaunųjų kartų lietuviškumui išlaikyti,
tų, jeigu vėliau per visą savo gyvenimą baž
nyčioje jisai tik lietuviškai melsis, giedos, 
klausys pamokslų, jeigu jo dvasios tėvas 
kalbins jį dažniausiai lietuviškai — tada lie
tuviškumas savaime įaugs į jo sielą ir krau
ją, ir užims tenai dominuojančią vietą. Jeigu 
ir su visu jį apsupančiu pasauliu Amerikos 
lietuvis kdnversuos anglų kalba, tačiau jei
gu su savo Kūrėju jisai visada susisieks sa
vo tėvų kalba — lietuviškai — tai ir bus ti
kriausiai garantija jo lietuviškumui išlaiky
ti, Antra vertus, būtų didžiausia mūsų tau
tai nelaimė, jeigu kuri lietuvių bažnyčia vir
stų nutautinimo įrankiu, taip kaip tai buvo 
per ištisus amžius daugelyje Lietuvos vietų 
(o ir dabar dar yra kai kuriose vietose Vil
niaus ar Klaipėdos krašte), kad bažnyčia bu
vo naudojama lenkinimo arba vokietinimo į- 
rankiu.

Mokykla turės papildyti tėvų ir Bažny
čios darbą.* Ji turi išmokinti jaunąsias kar
tas netik visų reikalingų jų gyvenimui darbų 
ir mokslų ,bet taip pat ir tėvų kalbos ir ben
drai lituanistikos tiek, kad jie galėtų lengvai 
ir skaityti — rašyti, ir kalbėti lietuviškai, 
galėtų sekti Lietuvos spaudą bei gyvenimą.

Religija ir ryšys su Bažnyčia yra nea
bejotinai svarbiausia priemonė ir pagalba 
lietuviškumui išlaikyti, juo labiau, kad susė
dėjusiems į parapiją, lengviau yra įkurti ir 
išlaikyti lietuvišką mokyklą. Svarbu pažy
mėti ir tai, kad tik religinis motyvas įkvėpė 
šimtams Amerikos lietuvaičių atsižadėti pa
saulio ir pasiaukoti jaunųjų kartų auklėji
mui.

k. a. lietuviška kalba ir dvasia namuose, įve
dimas lietuvių kalbos mokslo į viešąsias mo
kyklas ir t. p.

- Trumpai sakant, lietuviu ateivių čia gy
venimas ir jų jaunųjų kartą auklėjimas gali 
ir turi būti taip tvarkomas, kad Amerikos 
lietuviai būtų čia ir geri Amerikonai ir taip 
pat geri lietuviai.

3. Mūsų Tikrovė. Labai daugelis Ameri
kos lietuvių ir prisilaiko virš išdėstytos te
orijos. Daugelis tėvų savo mažutėlius kalbi
na lietuviškai ir išmokina lietuviško poterė
lio. Lietuviai susikūrė čia 118 lietuviškų pa
rapijų, pasistatė gražių bažnyčių, kuriose 
Dievas garbinamas lietuvių kalba. Jeigu A- 
merikos lietuviai dar tebevartoja lietuvių 
kalbą, jeigu dauguma jaunosios kartos dar 
tebemoka lietuviškai — tai ir yra mūsų baž
nyčių ir parapijų vyriausias nuopelnas.

Keliosdešimtyje vietų prie tų bažnyčių 
yra įsteigtos lietuviškos parapijinės mokyk
los, kuriose vaikai pramoksta neblogai lie
tuviškai. Yra dar nemaža ir tokių vietų, kur 
nors ir nėra parapijinių mokyklų, vaikai ta
čiau surenkami prie bažnyčių šeštadieniais 
ar sekmadieniais, arba vasaros metu — ti
kybos ir lietuvių kalbos mokslui. Lietuvišku
mui išlaikyti daug dar čia padeda įvairios 
lietuvių organizacijos, kaip vietinės, taip ir 
centralinės. Jeigu mūsų gyvenimo tikrovė 
visose lietuvių apgyventose vietose sistema- 
tingai ir planingai būtų tvarkoma pfisilai- 

| kant anos taeorijos, — tai į Amerikos lietu- 
; vių ateitį galima būtų ramiai žiūrėti.

Deja. Mūsų gyvenimo tikrovė turi ir 
pavojingų; mirtį žadančių ženklų.j

K of C Camp Genoa

Tingsboro, Mass.

Šis išvažiavimas bus vienas iš linksmiausių. Ren
gėjai ruošia įvairių ir skanių valgių ir gėrimų.

Programa bus taip pat labai įdomi ir įvairi. Bus 
visokių žaislų, sportiškų rugtynių ir kitokių margu
mynų.

Kviečiame visus atvykti į šį didelį parapijos iš
važiavimą.

Bus’ai nuo bažnyčios išeis 1:30 vai. po pietų, 2 
vai. ir vėliau.

Rengėjai.

gerbia, kasmetinėse avia
cijos šventėse dalyvauja 
minių minios žmonių.

RŪPINAMASI NUKEN
TĖJUSIAIS NUO AUDRŲ 
ŠIAURĖS LIETUVOJE

Kaip žinome, liepos 1 d. 
šiaurės Lietuvoje siautė 
labai didelė audra, kuri te- 
nykštiems ūkininkams pa
darė daug nuostolių. Pris
kaičiuojama, kad tie nuos
toliai siekia apie 2 milijo
nu litų. Audros siautusio- 
se srityse Lietuvos ūkinin
kai atsidūrė labai sunkio
je padėtyje, nes vietoje 
jau stinga pašaro gyvu
liams.

Nelaimės ištiktiems bus 
paskirta pašalpoms tam 
tikra suma pinigų. Dalis 
jų — 300.000 litų dar yra 
užsilikusių nuo 1929 metų, 
kai tuo laiku buvo neder
lius, reikėjo šelpti šiaurės 
Lietuvos gyventojus. Be 
to, nemažą sumą žada vy
riausybė ir savivaldybė. 
Labiausiai nukentėjusiose 
srityse, nuRentejusiems ū- 
kininkams pagelbai teikti, 
sudaryti specialūs komite
tai, kurie svarsto, ir įver
tina sunkią šiaurės Lietu
vos ūkininkų padėtį ir ieš
ko būdų surasti lėšų pa
gelbai teikti. Taip pat rū- 
pinamąsi nukentėjusiems 
ūkininkams padėti apsirū
pinti žiemkenčių sėklomis, 
Sugriautiems trobesiams 
atstatyti, miškų departa
mentas duos popigintą mi
ško medžiagą. Ūkininkams 
patarimų, kas daryti aud
ros sunaikintuose žemės 
plotuose, duos agronomai, 
atvykę į vietas; Vyriausy
bė nukentėjusiems ūkinin
kams palengvins žemes 
mokesčių mokėjimą, o že
mės bankas atidės pasko
lų grąžinimo laiką. Dabar 
speciali tam tikrų įstaigų

I

Labai daugelis mūsų tėvelių, neturėdami 
tautinio susipratimo, patys vos pramokę an
glų kalbos, ir savo mažutėlius kalbina ang
liškai, vėliau nepasirūpina duoti jiems lietu
viško mokslo. Yra daug ir tokių, kurie ir pa
šonėje turėdami lietuvišką mokyklą, jon sa
vo vaikų neleidžia, jau nekalbant apie tuos, 
kuriems savos mokyklos tolokai esti.

Didesnė pusė čia priaugančių vaikų dar 
ir dabar negauna lietuviško mokslo, nes jų 
gyvenamose vietose nėra dar lietuviškos mo
kyklos. Tokių žymi dalis išmoksta melstis ir 
prieina prie Sakramentų anglų kalba. Tuo 
jau ir esti padedamas pagrindas ištautėji- 
mui.

Juk ir vienoje kitoje mūsų bažnyčioje 
lietuviškasai principas nebeišlaikomas. Tai 
šen tai ten įvedami jaunimui angliški pamok
slai ir konferencijos — net ir ten, kur yra 
nuo seno lietuviška mokykla, kur jaunieji 
visi gražiai moka lietuviškai ir anaiptol ne-' 
nori ir neprašo anglų kalbos savo bažnyčioje.

Lengviau išsilaiko lietuviškumas tokio
se, vietose kur lietuvių yra tiršta ir kur jie 
sudaro žymią vietos gyventojų dalį. Blogiau 
yra didmiesčiuose, kur nors lietuvių yra di
delis skaičius, ir yra nemaža lietuviškų pa
rapijų (net ir liet, mokyklų), bet kur nėra 
vadų sutarimo ir geros lietuvių organizaci
jos. — Nyksta lietuvybė ir tose vietose, kur 

I lietuviai susispietę nedideliais būreliais, ku
rių niekas iš didesnių centrų negloboja.

žodžiu — didelė Amerikos lietuvių dalis 
yra pasinešusi eiti tautinės mirties keliu. 'komisija nukentėjusiose

Blogiausia yra tai, kad šiai nelemtai bū,-i srityse apskaičiuoja aud- 
klei pateisinti in|a skverbtis į lietuvių visuo- (padarytus nuostolius.' 
menę iš esmės klaidingos nuomonės. Taip ................. ,
antai vieni įrodinėja, kad, girdi, visvien ne- -------------------- =-------- ;------
būsią galimybės išlaikyti čia lietuvybę. Lai ; Tinginystė — jauno žmo- 
tad išliksianti bent katalikybė. O katalikybė I gaus kapai. If Sigurni.

DIDELIS GAISRAS BI-
GAILŲ GELEŽINKELIO

STOTYJE

Bigailų geležinkelio sto
tyje, 14. VII., sudegė Pau- 
ro lentpiūvė. Gaisro metu 
buvo didelis gaisro pavo
jus malkų ir popiermalkių 
sandeliams, kuriuose buvo 
sukrauta per 12.000 erdm. 
Malkų sandėliams pradė
jus degti, miškų adminis
tracijos tarnautojai ir vie
tos ugniagesiai gaisrą už
gniaužė pačioje pradžioje. 
Sudegusi lentpiūvė buvo 
100 mtr. atstu nuo gele
žinkelių stoties. Gaisro 
priežastis tiriama.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Dariaus ir Girėno tra- 
gingo žuvimo metinės vi
soje Lietuvoje buvo labai 
plačiai paminėtos. Kaune , 
universiteto anatomikume 
buvo išstatyti jau baigti 
balzamuoti didvyrių kū- J 
nai, kuruos aplankė iš vi- 
so net 32.000 žmonių. Jų 
karstus dar kartą iš naujo 
papuošė daugybė vėliavų, 
vainikų, gyvų gėlių puoš- 
tės. Sukaktuvių proga, 
Lietuvos aero klubas įsi-* r 
gijo tą žemės sklypelį, ku- — 
riame ties Soldinu Kuhda- 
mo miške pernai žuvo Da- w 
rius ir Girėnas. Manoma, 
kad ta vieta bus įamžinta 
ir joje Lietuvos visuomenė 
pastatys tinkamą didvy
riams paminklą.

— Liepos 17 dieną visoje 
Lietuvoje buvo minima 
pirmoji užsienių lietuvių 
Dariaus ir Girėno vardo x . 
diena. Šia proga buvo iš
kelta visa eilė sumanymų 
bei pageidavimų, kuriuose 
nurodyta, kaip galima bū
tų Nepriklausomoje Lietu
voje gyvenantiems lietu
viams daugiau suartėti su 
užsienio lietuviais ir vieni 
kitiems, kaip galima dau
giau padėti. Lietuvos 
spauda šia proga paraše 
visą eilę straipsnių.
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KAS GIRDETLLIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

MONTREAL, CANADA
ĮSPŪDINGI ATLAIDAI

Liepos 28 d., iki 30 d., š. 
m. šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj įvyko 40 va
landų klūpojimo atlaidai. 
Ypatingo įspūdžio teikė 
maldininkams ir svečiams^ 
— ’ amerikonams gražus 
papuošimas gyvomis, gė
lėmis altorių. Tas parodo, 
kad mūsų žmonės yra iš
troškę Viešpaties Jėzaus 
meilės ir nuoširdžiai, kaip 
bitelės, sunešė po kvietke- 
lį papuošimui Švenčiausio
jo Jėzaus stalo. Nestebėti
no, kad žmonių skaičius 
brivo gana didelis atlikti 
išpažintį, nes katalikas 
žmogus tikrai supranta ką 
reiškia jo gyvenimui pa- 
liuosavimas savo sielos iš 
neapykantos retežių. Ir 
tik vienintelis būdas, pa
siekimui tos aukščiausios 
tobulybės,, priimant sąži
ningai į savo širdį Šven
čiausiąjį Sakramentą. To
dėl ir tie asmenys, kurie

• T.

DAR B I N I N K A S

I

. jau te savo širdyse kokią 
asmenišką neapyk a n t ą 
prieš savo kleboną, turėjo 
puikią progą apturėti vi
sas malones atlikdami iš
pažintį prie svetimųjų ku
nigų. Iškilmingai Mišpa
rus laikė klebonas kun. J.

i Valantiejus iš VVaterburic 
i ir puikų pamokslą pasakė 

LJnS kleb. kun. A. Bružas iš 
Nashua.

Lai būna man leista tar
ti nuoširdų ačių svečiams- 
amerikonams už paliktus 
jų malonius įspūdžius ir 
nuolankų atvykimą į mū
sų kvietimą, ir tiems as
menims, kurie taip gražiai 
papuošė altorius užaugin
dami gėleles, o ypač šir
dingiausią ačiū mūsų ger
biamam klebonui už taip 
energingą pasidarbavimą 
dėl mūsų sielų.

d. jaunimas surengė išva-i 
žiavimą į “Salisbury 
Beach”.

Grįžtant atgal į Lowell 
iš “beach’ių” jis dainavo į- 
vairias daineles — lietuvi
škai! Man visa tai padarė 
gražų įspūdį. Visa išeivija 
dejuoja, kad “mūsų jauni
mas pradeda ištautėti, o 
čia, žiūrėk, jis ' kalba ir 
dainuoja lietuviškai!

Gaila, kad nėra pas mus 
jokios jaunimo organizaci
jos, nes jeigu ji būtų, tai 
būtų galima Loweliio jau
nimą sulaikyti nuo ištau- 
tėjimo.

Jaunime, į darbą!

Sekmadienį, liepos 29 
d., Panelė Mikalina Didi- 
kiūte įstojo į moterystės 
luomą. Ji apsivedė su p. J, 
Fox, anglu.

P. J,

LOWELL, MASS.

CAMBRIDGE, MASS.

SYKES & SYKES
F. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI

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

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Norwood 1020
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Į WILLIAM KIARSIS, JR. |
ADVOKATAS

148 Merrimack St.,
HAVERHILL, MASS. 

|Room 2, Telefonas: 6080 =
Į 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 
I Room 38, Gleason Bldg. Į 
Į Tel: 26137

Penktadienį, rugpiūčio 3 
d. vakare. Klebonas Pra
nas Strakauskas grįžo iš 
atostogų pas savuosius. 
Visą pereitą mėnesį klebo
nas atostogaudamas skai
tė paskaitas įvairiuose 
miestuose.

Kartu su kun. Strakaus- 
ku atvažiavo ir kun. Vai
čiūnas lietuvių Šv. Antano 
parapijos klebonas, Cice
ro, III.

Klebonui ir kun. Vai
čiūnui visi Lowelliečiai 
linki geriausios sveikatos

į M _ •Ar zmai,
Kad yra merginų orga

nizacija, kuri vadinasi “E- 
lite Club”. Toje organiza
cijoje priklauso daug lie
tuvaičių.

Vaikinų organizacija va
dinasi,: “The Y of L’s”. 
Vien lietuviai vaikinai te
gali prisirašyti. (KodėJ 
merginos ir vaikinai nega
lėtų susispiesti į Lietuvos 
Vyčių organizaciją ? Red.)

Marijos Vaikelių orga
nizacija rengia išvažiavi
mą ateinantį antradienį. 
Visos narės kreipkitės 
prie valdybos gauti bilietų 
ir t. p.

Stebėtinas tas mūsų Lo- 
wellio jaunimas! ot, rodos, 
jo visai nėra. Bet jis yra 
ir kartais netikėtai, pasi
rodo.

Sekmadienį, rugpiūčio 5

Kam ieškoti kitur?
Peržiūrėjęs policijos są

rašą sužinojau, kad Lo- 
wellyje'' yra 31,929 mote
rys, o vyrų tik 27,766. Rei
škia yra 4.163 moterų dau
giau, negu vyrų.

Rūdininkas.

MILŽINIŠKAS PIKNI
KAS

Rugpiūčio 12, Voses Pa- 
vilione, Maynard, Mass., į- 
vyks visų parapijiečių Mil
žiniškas piknikas. Ten vi
si iš visur važiuos. Ten 
bus įvairių žaislų, bėgimų 
plaukimų, šokimų. Ten 
gros garsi “Belesco” or" 
kestras, benas ir visa “ka- 
pelija”. Muzikos aidai bus 
girdėti visoje apylinkėje.

Gaspadinės jau senai 
dešras kemša, kopūstus 
piausto, raugina. Cambri
dge ir National Bottling 
Co’s, gėrimų išdirbvstės 
rengia skaniausius gėri
mus.

Toje dienoje Maynarde 
bus trys laimėjimai, bū
tent:

1) Naują gražų Radio.
2) Auksinį laikrodį ir
3) Tris naujus dolerius.
Tame piknike dalyvaus 

Kun. Vaičiūnas Cicero, III. 
Šv. Antano lietuvių para
pijos klebonas, mūsų kle
bono pusbrolis. Jisai spe
cialiai iš vakarų atvyko, 
kad mūsų piknike daly
vautų. Jis per garsiakalbį 
sakys labai gražią įdomią, 
pilną vėliausių žinių kal
bą.

Vietinis choras savo 
dainomis visus žavės. To
dėl visi iš visur važiuoki
me. Nuvažiavimas ir par
važiavimas lėšuos tik 75c. 
Įžanga į Pavilioną 25c.

Autobusai nuo bažny
čios išeis tuoj po 9 vai. ir 
11 vai. Šv. Mišių.

Visus nuoširdžiai 
čia rengėjai.

/ ,7. w Aik . ■
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ru oru pušynėly alsuoja 
Cape Cod, Mass.

P. Agnietė Tulienė ligo
ninėje. Jai darė operaciją 
apendicitis, Boston miesto 
ligoninėje. Duok Dieve 
greito jai pasveikimo.

Dr. J. Landžius Vedasi
Iš tikrų šaltinių teko nu

girsti, kad Dr. J. Landžius 
apsives su lietuvaite iš 
Brighton, p-le Ajauskaite. 
Šliubas bus rugsėjo mėne
syje Cambridge lietuvių 
bažnyčioje.

Vestuvių diena: Darbo 
dienoje.

Kep.

&

kvie-

X. Y.

METINIS

PIKNIKAS
Rengia

L. Vyčių N. Anglijos Apskritis
SEKMADIENĮ t

Rugp.-August 12 d., 1934

e.

čia pas airius esanti dargi stipresnė, kaip 
pas lietuvius. Kiti mėgina raminti save, kad 
kalbos netekimas dar nebūsianti didelė ne
laimė, jeigu tik būsianti išlaikyta tautinė są
monė — dvasia. Ir kaip pavyzdys nurodomi 
Amerikos airiai ir vokiečiai.

Tas nelemtas nuomones griauna patsai 
gyvenimas. Lenkai, prancūzai ir kiti ir čia 
gyvendami nelaukia sau tautinės mirties, o 
išlaiko sau lenkišką, prancūzišką katalikys
tę. Jei Dievas paskirstė visą žmoniją tau 
toms, jei kiekviena tauta savo religijai turi 
savo tautinę formą, kodėl lietuviai turėtų 
mesti savo lietuvišką katalikybę ir prisiimti 
airišišką katalikybę ? Taip darydami mes ir 
patys išsigimtume ir nei Amerikai nei Kata
likų Bažnyčiai jokios naudos tuo nepadary
tume. Mes tik tuo padidintume išsigimėlių 
skaičių; taip kaip išsigimė amžių bėgyje an
glų prispausta garbinga airių tauta. 'Tiesa, 
airių tauta pasiryžo susigrąžinti savo senąją 
kalbą, bet kaip begaliniai sunkiai tai atsie
kiama

Tauta, pamiršusi savo kalbą, nebetenka 
ir savo tautinės dvasios, nes tautos dvasia 
reiškiasi per kalbą. Nutautėliai. svetimą kal
bą pasisavinę, priversti yra reikšti nebe sa
vo tautos dvasią, bet svetimą, arba mišrią, 
kurioje jeigu ir yra savųjų elementų, tai ir 
tie iškraipyjti ir sužaloti. Mes galime tik Die
vui dėkoti, kurs amžiij prespaudos laikais 
padėjo mums išlaikyti savo gražią ir turtin
gą kaĮbą ir dabar, atgimus naujam nepri
klausomam gyvenimui galime kurti naujos 
kultūros brangenybes.

Pagaliau, svarbu Čia ir tai pažymėt, kad 
tą atgimimą pajutusi jaunoji Amerikos lietu
vių karta, aiškiai rodo norą ir pasiryžimą iš
laikyti savo kalbą ir tautybę. Jie anaiptol 
nesigėdi, o didžiuojasi savo lietuviška kūme.

“Darbininkas” priima 1934 m. 
Lietuvos Paskolos Boną kuponus 
už prenumeratas ir knygas už 
pilną ją vertę. Nukirpę 1934 m. 
kuponą siąskite

Svečias iš Vakarų
Kun. H- J. Vaičiūnas 

trumpai atostogai atvyko 
pas kl. kun. F. J. Juškaitį 
pailsėti. Gerb. svečias il
sisi ir kuoaaugiausiai ty-

Rugpiūčio 5 d., Atlanti- 
ko pajūry, prie žalios prie
plaukos (Green Harbor) į- 
vyko Nekaito Prasidėjimo, 
Cambridge’o parapi jos 
choro išvažiavimas.

Padailino išvažiavimą 
svečiai Kun. Vaičiūnas iš 
Cicero, H!., p. varg. M. 
Karbauskas ir jo motnėle, 
sesutė ir p. Jonas Griga
liūnas.

Po pietų Kun. Plevokas, 
(master of ceremonies) į- 
vairino programą. Jis pa
kvietė kalbėti pirmininką 
J. Kalinauską, komiteto 
pirm. B. Sutkiutę ir varg. 
M. Karbauską. Jaunimą 
pagyrė kun. Vaičiūnas ir 
mūsų klebonas kun. Juš
kaitis. Jiedu širdingai pa
ragino chorą dar daugiau 
tokių gražių darbų nuveik 
kti.

Oras buvo gražus, tat 
visiems buvo gera proga 
išsimaudyti ir pasilinks
minti.

Pavakarienevę choristai 
sudainavo keletą 
kų dainų. Grįžo 
linksmi ir pilni pasiryžimo 
dirbti Dievui, valstybei ii 
tautai.

• v
lietuvis' 
į namus

Šakalys.
Kiekvienas, kas akyliai 

mato ir tvirtai pasiryžta — 
nejučiomis išauga genijų.

GRAŽIAUSIAME N. A. LIETUVIŲ PARKE
“PALANGOJE”

(Welch*s Pond) 
LAWRENCE — METHUEN, MASS. 

Pradžia 10 vai. ryte/ ir tęsis iki vėlumos.

Šokiams grieš vienas iš geriausių orchestrų. O 
be to — geriausios maudynės, krikštoliniam ežere.

Visi žinote Palangos gražumą, pievas, pušynus ir 
viliojantį ežerą. Užtad visi į Palangą!

Nuoširdžiausiai visus kviečia,
RENGĖJAI

MONTELLO, MASS.
« ___________________ __________

PRANEŠIMAS

Jie tik nori gauti progą išmokti gerai lietu
viškos kalbos. Čia ir bus didžiausias vyres
niosios ateivių kartos uždavinys parūpinti 
jauniesiems progą pramokti gerai savo tėvų 
kalbos. >

4. Ateities Planai. Mūsų išeivių gyveni
mą apžvelgę, galime nustatyti, jog mūsų tau
tinė sąmonė dar nedaug užnuodyta ištautė- 
jimu, jog tik kur nekur pasireiškė tos ligos 
antkritis. Viską apsvarsčius, galime tvirtin
ti, jog jaunos mūsų tautos atbudimas įstengs 
savo gaivia dvasia supurtyti miegančius bei 
atšalusius tautiečius ir įdėti į juos naujos 
gyvybės. Reikia tik nusistatyti ateities gyve
nimo ir veikimo planus. Ir taip:

a) Mūsų Bažnyčios ir parapijos ir toliau 
bus laikomos mūsų stipriausiomis tvirtovė
mis. Kad jos geriau išsilaikytų materijaliai, 
kad nereikėtų dairytis materijalinės pagal
bos iš kitų tautų (tai ir esti dažnai priežastis 
įvedimo anglų kalbos į bažnyčią), lietuviai 
turėtų visi prie savo parapijų priklausyt' 
jas pinigiškai remti, pamiršdami kartais |- 
vykstančius smulkius nesusipratimus.

Savo lietuviškas bažnyčias lietuviai, net 
ir toliau nuo jų apsigyvenę, turėtų lankyti ir 
jas remti.

Milžiniška mūsų tautos dauguma išpažį
sta Katalikų tikybą, todėl pastangas daryti 
šiokias ar tokias atskalas (k. a. nepriklau
somųjų katalikų, biblistų ir k.) ir tautiniu 
atžvilgiu yra aiškiai blėdingos, nes skaldo ir 
šiaip neperdideles ir ne per stiprias mūsų jė
gas.

b) Norint, kad priaugančios mūsų kar
tos būtų lietuviškos ir liktų prie lietuviškų 
bažnyčių, reikiš, kad prie mūsų parapijų bū
tų visur sudaroma jaunimui proga pramokti 
gerai lietuvių kalbos, kurti ir palaikyti sa
vas lietuviškas organizacijas, organizuoti

žaislus, sportą ir t. p. Lietuvių sportininkų 
kuopelių organizavimas ypatingai didelės tu
rės svarbos ir lietuviškai sąmonei stiprinti.

Didžiausios taip pat svarbos lietuvišku
mui išlaikyti kaip ligšiol turėjo taip ir atei
tyje turės lietuviška daina ir lietuviška mu
zika.

Geriausios progos išmokti lietuvių kal
bą, istoriją — duoda lietuviškos mokyklos. 
Kad jos būtų prie visų lietuviškų parapijų— 
tai didžiausias visos mūsų tautos troškimas. 
Tik kad lituanistika nevirstų ateityje kai 
kam nebemėgiamu ir apsunkinančiu priedu; 
čia tad ir bus didžiausias seserų . mokytojų 
uždavinys — įdėti į lietuvišką mokslą tiek 
širdies, kad tasai mokslas mūsų jaunuolius 
žavėtų ir-traukte trauktų. (Žinoma tam tik
slui dauę padės, jeigu seselės mokytojos ne 
tik teoretiškai mokys lietuviii kalbos, bet ir 
pačios visada kalbins vaikučius lietuviškai).

Kur mokyklos dėl kokių priežasčių ne
galima greitu laiku įkurti, ten ją žymia dali
mi galėtų atstoti šeštadieniii ar sekmadienių 
mokslas, arba vasarinės mokyklos. Ir tam 
darbui geriausia tiks seserys vienuolės, nes 
jos, kartu su lietuvišku mokslu, galės tinka
mai prirengti vaikus ir prie Šv. Sakramentų.

Labai svarbus uždavinys, kad ir mažu
čių lietuvių kolonijų vaikams būtų pasiekia* 
mas lietuviškas mokslas. Čia bus reikalinga 
ir pačių tų kolonijų lietuvių iniciatyva, susi
tarimas, pasiaukojimas, o taip pat ir nuošir
di pagalba kaimynystėje esančių didesnių 
kolonijų. Juk stipresniojo pagalba silpnės- 
niajam yra kilnus krikščioniškas darbas.

c) Amerikos lietuvių spauda būtų daug 
stipresnė ir įtakingesnė, jeigu ji turėtų dau
giau skaitytojų ir jeigu ją remtų raštais mū
sų inteligentai ir profesionalai (žinoma, tam

Iškilmingos Vestuvės
Pereitą šeštadienį, rugp. 

4 d., Šv. Roko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje laike 
šv. mišių priėmė Moterys
tės Sakramentą p. J. E. 
Savickas su p-le Liucija 
Trakinyte. Sakrame n t ą 
suteikė tos parapijos kle
bonas kun. J. Švagždys. 
Liudininkais buvo p-iė Be
atriče Cook, jaunosios 
draugė ir p. Vincas Savic
kas, jaunojo brolis.

Laike jungtuvių bažny
čioje speciale muzika var
gonais grojo Marianapolio 
kolegistas Bronius Vove
ris ir solo giedojo kolegis- 
tai Ivanauskas ir Kuprevi
čius, kurie čia specialiai 
atvyko iš Thompsono.

Jaunosios tėveliai pp. 
Trakiniai, gyv. 21 Broad 
St., surengė vestuvių pus
ryčius, kuriuose dalyvavo 
jaunųjų giminės, draugai 
ir draugės ir garbės sve
čiai Marianapolio Kolegi
jos Rektorius Kun. Dr. J. 
Navickas, Kleb. Kun. J. 
Švagždys ir jaunojo bro
lis kolegistas Adolfas Sa
vickas.

Jaunieji “medaus mėne
sį” praleisti išvyko į Penn- 
svlvania ir į Pasaulinę Pa
rodą, Chicagon. Sugrįžę 
apsigyvens Montelloje, 21 
Broad St.

Jaunoji p. Savickienė 
(Trakinyte) yra baigus 
Brockton High School, Si- 
mmons College ir Brock
ton Hospital School of Nu- 
rsing.

Jaunasis p. J. E. Savic
kas y n- baigęs Brockton 
High School ir Massachu- 
setts nautical training 
ship Nantucket.

Jaunavedžiams linkime 
laimingo ir linksmaus gy
venimo. Rap.

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šių metų išvažia
vimas įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
rest ežero, Lavvrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričio 
nutarimo šiame išvažiavime 
dalyvaus visos šio apskričio 
kuopos. Todėl suomi nuo
lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopi] 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 į- 
vairaus sporto žaislus.

Rengimo Komisija.

v •

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

Visi garsinkitSs “Darbininke”.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

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

Laidotuvėse patarnauju gerai 
ir pigiai. Pagrabus paruošiu.

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

“Žinokite, kiekvienas kata
likas, kurs be reikalo perka, 
skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik 
nusideda Bažnyčios įsaky
mams ir turi per išpažintį 
nuodėmę pasisakyti, bet ir 
patampa katalikybės reika
lų išdavėjas, didinąs priešų 
jėgas.”—

reikalingas geras mokėjimas kalbos; bet juk [Panevėžio vysk. Paltarokas J

LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
neitųjų laivų. Siunčiu pi- 
_jgus 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.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Goods Store 

678 No. Mala Street, 
Montello, Mass.
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ŠV. PETRO PARAPIJA sąvo

gyv.

t
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(ARAS!
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir I-jai premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
(God, have mercy on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
366 W. Broadway — So. Boston, Mass.

Joną Dulskį, kad jis taip 
gražiai pasitarnavo 
žmonos močiutei.

Detroito Žinios
GRAŽUS PAVYZDYS
Pereitą šeštadienį vie

nas vyras atvežė į mūsų 
bažnyčią savo uošvenę iš
pažinties. Sekmadienį, tas 
pats vyras, tą pačią senu
tę atvežė į bažnyčią iš
klausyti šv. mišių ir pri
imti šv. komuniją. Po mi
šių jis su ta senute apsė
jo kaip geras sūnus su sa
vo tikra motinėle. *

Tai pagirtinas pasielgi
mas, ypač šiais laikais. 
Labai mažai yra vaikų, 
kad užjaustų ir priglaustų 
savo senuosius tėvus.

Šis pavy zdys, kurį Čia 
aprašau, yra sektinas. Ge
rasis Dievulis telaimina p. bą. Visose parapijose yra

M. Baranauskienė, 
Cahallan Avė, kuriai išė
mė tonsilus, yra blogame 
padėjime, nes operacija 
nelabai pavyko. Tuoj po o- 
peracijai kraujas labai bė- 
go ir gydytojas turėjo 
daug darbo kol sustabdė.

Ligonė tebėra silpna, bet 
yra viltis, kad pasveiks.

VAJUS
Mūsų katalikiški laikra

ščiai labai dažnai ragina 
žmones priklausyti prie 
gerų ir katalikiškų pašai- 
pinių draugijų, kad atsiti
kus nelaimei, gautų pagal-

draugijų, kurios ligoje mo» 
ka pašalpą, o mirus pomir
tinę. Viena iš tokių drau
gijų arba kuopų-yra mūsų 
susivienijimas. Mūsų parą 
pijoje yra to susivieniji
mo kuopa, kurios vaidyba 
praneša, kad ateinančiame 
susirinkime priims naujus 
narius dykai.

Nepraleiskite progos pri
sirašyti prie šios didžiulės 
katalikų organizaci j o s, 
kurioje mokestys nėra 
peraukštos, nes ji neturi 
tokių didelių išlaidų kaip 
svetimtaučių apdraud o s 
kompanijos.

Be to, vajaus metu štai 
gera proga įsirašyti be į- 
stojimo. Galima prisirašy
ti vyrams, moterims ir 
vaikams.

kiekvieno inteligento»ar profesionalo ir yra 
ambicija gerai mokėti savo tėvų kalbą; tam 
daug padės įvedimas lietuvių kalbos į visas 
high school’s ir kolegijas, kur tik didesni lie
tuvių būreliai mokosi).

Tačiau vien Amerikos lietuvių spauda 
nepalaikys pakankamai stiprių dvasios ry
šių su lietuvių tauta. Būtų pageidautina, kad 
kiekvienas sąmoningas Amerikos lietuvis 
skaitytų vieną — kitą Amerikoje esantį lie
tuvišką laikraštį,* ir bent* vieną laikraštį ar 
žurnalą išsirašytų iš Lietuvos. '

d) Lietuvybei išlaikyti labai daug padės 
čia lietuviškos organizacijos. Pradedant nuo 
vaikų ir baigiant senaisiais, visi Amerikos 
lietuviai turėtų susiburti'į lietuviškas orga

nizacijas — kaip materijaliniais — susišelpi- 
mo reikalais, taip ir dvasiniais — religijos, 
mokslo, meno, taip, pagaliaus, ir profesiniais 
reikalais. Labai svarbu, kad tųrorganizacijų 
veikime, jei nevisada, tai bent tam tikrais 
nustatytais atvejais, bus vartojama lietuvių 
kalba. Tai bus dar viena gera proga vieniems 
išmokti praktiškai lietuvių kalbą, kitiems— 
jos nepamiršti.

Savaime suprantama, kad mūsų čia lie
tuviškos organizacijos nei savo tiksluose, 
nei veikime negalės turėti nieko priešingo 
Amerikos idealams, jos konstitucijai ar įsta
tymams. Amerikos lietuviai turės išlaikyti 
ištikimybę Amerikai iki paskutinės raidės. 
Reikia, tačiau, čia pabrėžti, kad savo tėvų 
kalbos mokėjimas, religijos bei papročių iš
laikymas, anaiptol negali priešiųtis nei Ame* 

l rikos idealams, nei jos konstitucijai bei įsta
tymams. Amerikos šalis tuo ir yra kilni ir 
visiems kitiems kraštams gali būti pavyz
džiu, jog tiems dalykams yra užtikrinta lai- 

. ~ve.

c; G rA ft S t i?
netrokšta Lietuvai gero
vės kaip lietuviai tikintie
ji. Stambiausias aukas ko
voje dėl nepriklausomybės 
sudėjo ne kas kitas, kaip 
tik tikintieji lietuviai ka
talikai per savo katalikiš
kas organizacijas. Lietu
viai katalikai daugiausiai 
išpirko Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų ir įvairių 
šėrų. žodžiu, katalikai ne 
žodžiais atstatė Lietuvą, 
bet darbais, savo sunkiai 
uždirbtais centais.

Prez. Smetona kaip tik 
turėtų kviestis sau ben
dradarbiais katalikus, o 
nelaikyti juos posūniais. 
Katalikų spauda turėtų 
turėti pilną laisvę.—

prastai ima kelis metus.
Kaip laiminga Lietuva 

turėdama Naujalį. Mes tu
rime įvertinti jo darbą 
mūsų tautai. Lai gyvuoja 
mūsų muzikos Tėvas Nau
jalis!

Šv. Petro draugijos su
sirinkimas įvyks bažnyti
nėje svetainėje, tuojaus 
po vėlybų mišių. Ši drau
gija yra viena iš seniausių 
šioje parapijoje. Finansi
niai labai gerai stovi. Da
bar yra geras laikas prie 
tos draugijos prisirašyti. 
Pašalpa ir pomirtinė ne
maža. Kiekvienas žmogus 
turėtų priklausyti nors 
prie vienos pašalpinės 
draugijos.

Anglų Spauda^Apie 
Lietuvą

Michigan Catholic laik
raštis labai plačiai aprašė 
Eucharistinį 11 Kongre s ą 
Lietuvoje. Tame aprašyme

i buvo paminėtas ir prez. 
i Smetona, kad jis pasirašė 
pasižadėjimo švč. Jėzaus 
Širdžiai aktą, ir kad jis 
kalbėjęs labai palankiai 
Katalikų Bažnyčiai, pra
šydamas visų tikinčiųjų 
bendradarbiauti.

Aišku, kad niekas taip

Naujas Bažnytinis Muzi
kos Kūrinys

Pereitą savaitę turėjau 
progą pasididžiuoti, kad 
esu lietuvis. Kun. J. Čižau- 
skas, kuris yra žymus mu
zikas, sugrojo komp. Nau
jalio kompozicijos naujas 
šv. mišias, parašytas Kris
taus žaizdų garbei.

Du žymūs muzikai prof. 
Morell ir Baker pasiklau
sę šios klasiškos bažnyti
nės muzikos, pareiškė: 
“Tai auksas, tai perlai ba
žnytinėje muzikoje”. Jie
du Naujalio sukurtąja 
kompozicija negalėjo atsi
džiaugti.

Tai ar nėra kuo didžiuo
tis, girdžiant žymius sve
timtaučius muzikus ke
liant į didvyrius mūsų 
tautos žmogų.

Abu muzikai labai norė
jo tuojau įsigyti tas mi
šias, kad ir jie'tąją bran
genybę galėtų panaudoti 
savo bažnyčiose.

Komp. Naujalis tuo sa
vo nauju kuriniu pasistatė 
pasaulio žymiųjų muzikų 
eilėje. Garbė Jam ir mums 
turint toki žymų muziką.

Komp. Naujalis tą kuri
nį parašė per vieną mėne
sį, kuomet toks darbas pa-
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Susirūpinkime Senesniais
. Darbininkais

Yra labai daug agitato
rių, kurie eina į darbinin
kus ir prižadą tokių daly
kų, kurių jokiu būdu ne
gali duoti.

Vadinasi, labai dažnai 
darbininkus išnaudoja ir 
patys darbininkai.

Kad darbininkams, ypač- 
senesniems, reikalinga pa
galba, tai aišku. Bet pa
galbą gali teikti darbinin
kams tik rimti ir teisingi 
vadai, kurie turi pasirinkę 
sau už vadą patį Kristų.

Šiandien labai daug se
nesnių darbininkų negau
na darbo. Jiems pagalba 
būtinai reikalinga. Mūsų 
pareiga jais susirūpinti. 
Darbininkų organizacijos 
turėtų reikalauti, kad ir 
senesnieji darbininkai bū
tų aprūpinti darbais. Jei
gu negali duoti darbo, tai. 
kad mokėtų pensija.

Štai Detroite, jei žmogus 
sulaukė 40 metų amžiaus , 
tai jis darbo jau ir negau
na. Ką toks žmogus turi 
daryti? Toki darbininkų 
būklė turėtų apeiti visiems 
darbininkams.

Gal geriausia renkant 
atstovus į Kongresą reika
lauti, kad jie aprūpintų 
senesnius darbininkus, pra 
vesdami įstatymus.

AmeriJks^ tįųrtinga ir, ro
dos, duonos galėtų užtekti 
visiems, jei tik būtų krikš
čioniškas jausmas pas 
tuos, kurie gyvena pertek
liuje. Kodėl turtingesnieji 
negalėtų ištiesti pagalbos 
ranką senesniems darbi
ninkams.

Reikalaukite darbo arba 
pensijos. Žinoma, dafbi-

ninkai išreikalaus tik dir
bdami vienybėje.

Darbininkus vienija ge
ra darbininkiška spauda. 
Mes lietuviai turime savo 
darbininkišką laikra š t į 
“Darbininką”, kuris vieni
ja lietuvius katalikus dar
bininkus. “Darbininkas” 
yra organu Šv. Juozapo 
Lietuvių Katalikų Darbi
ninkų Sąjungos.
Tos organizacijos kuopos 
yra beyeik visose dides- 
niose lietuvių kolonijose. 
Galėtų būti visose ir net 
mažesniose, nes toji orga
nizacija rūpinasi darbo 
žmonių reikalais. Ji veda 
darbininkus tikruoju Kris
taus nutiestu keliu. Jos 
tikslas vienyti visus lietu
vius katalikus darbinnkus. 
Vienybėje — galybė!

svečiui kun. Daumantui il
giausių metų.

Pas p. Ūsorius viešėjo p. 
Mockevičienė su dukrele 
ir sūnumi iš Brooklyn, N. 
Y. Jie buvo nuvykę ir į 
Chicago, UI. į Pasaulinę 
parodą.

Taipgi p. Ūsorius aplan
kė p. Tamošiūnų šeimą iš 
Chicagos, UI. Gerb. sve
čiai, pp. Ūsoriams vado
vaujant, aplankė daug žy» 
mių vietų įSetroite ir bu
vo nuvykę pamatyti tą 
garsiąją vietą ir bažnyčią 
iš kur kun. Coughlin kalba 
į pasaulį. Visiems Detroi
tas ir jo apylinkės labai 
patiko.

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Šv. Jurgio Parapija

Šiomis dienomis pas sa
vo tėvelius atvyko praleis
ti atostogas kun. M. Dau
mantas.

Jis yra Detroite augęs 
ir Šv. Jurgio par. bažny
čioje laikė pirmąsias šv. 
mišias. Šįmet kun. Dau
mantui sukako 10 metų 
kunigavimo, kurias jis 
gražiai paminėjo čią atvy
kęs, kartu su savo tėve
liais, sesutėmis ir savai
siais.

Kun. M. Daumantas vie
ši pas mūsų kleboną kun. 
J. Čižauską. Linkime gerb.

____________________ \

Kun. J. Uižauskas apkri
kštijo p. Gužauskų sūnelį, 
kuriam vardas duotas Da
nielius. Krikštatėviais bu
vo pp. J. Gužauskas ir E. 
Uždavinytė.

Krikštynose dalyvavo 
nemažai svečių, tarp jų 
buvo ir kleb. kun. J. Či- 
žauskas, ir giminės.

Kapsų Aguona

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.” 

Popiežius Leonas XIII.

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

LDS. 14 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks penkt a d i e n į 
rugp. 10 d., 8 v. v., Šv. Jurgio dr- 
jos svet., 180 New York Avė., 
Newark, N. J. Visi nariai prašo 
mi atsilankyti.

’ HARRISON-KEARNEY, N. J.
LDS. 15 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 14 dieną, parapi
jos svetainėje, 6 Davis Avė. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugp. 19 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos

DAYTON, OHIO
LDS. 69 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 12 d., baž
nytinėj svetainėj tuoj po sumai. 

Kuopos rašt. Z. Gudelis.ja savo dvasiai ir geroką nuodų dožą, kuri 
ištisiems amžiams užmigdė mūsų tautinę są
monę. Politinė ekspansija viduramžyj, pada
riusi Lietuvą trumpam laikui didžiule Euro
pos imperija, mūsų perdaug nedžiugino. Ji 
buvo priešinga mūsų tautos — mūsų liaudies 
dvasiai, kurioje vyrauja ramumas ir teisin
gumas. Tik po ištisų šimtmečių letargo at
budo mūsų tauta naujam gyvenimui, naujai 
kūrybai.

Lietuvių tauta dar nėra tarusi pasauliui 
savo žodžio. Tik jaunosios Lietuvos kartos, 
išaugusios jau laisvoje Lietuvoje, galės tą 
žodį tarti. Dar visai nesenai prasidėjo mūsų 
tautinė kūryba religijos, mokslo, meno, eko
nomijos srityje.

Ar Amerikos jaunieji lietuviai nepano-

e) Nuolatiniai ryšiai su Lietuva bus bū
tini išlaikymui Amerikoj lietuvybės. Čia įeis 
ir Lietuvos laikraščių bei žurnalų prenume
ravimas, ir informavimasis laiškais — netik 
giminėms, bet ir visai nepažįstamiems: vai
kų — vaikams, moksleivių — moksleiviams, 
studentų — studentams ir t. p. Čia daug pa
dės ir Lietuvos literatūros — knygų platini- į 
mas. To darbo turėtų imtis kuri rimta lietu- Į 

Į vių įmonė. Darbas beabejo būtų ir pelningas 
‘ ir idėjiniai begaliniai naudingas, nes patiek
tų mūsų išeiviams gražiausius mūsų tauti
nės kūrybos žiedus. Drauge su tuo, Ameri
kos jaunimas prieitų prie pirmųjų ir geriau
sių šaltinių išmokti tinkamai lietuvių kalbos.

Tam daug padės ir dažni lankymai Lie
tuvos, ypatingai jaunosios lietuvių kartos.' 
Ypač svarbu bus besiruošiantiems į profesi- rėš toje kūryboje dalyvauti? Ar jie, pritapę 
nį darbą, arba jau pradėjūsiems tą darbą 
dirbti. Pabuvoję ilgesnį laiką Lietuvoje, jie 
geriau pažintų savo tėvų žemę, pakvėpuotų 
jos dvasia, pramoktų geriau jos kalbos. Grį
žę į Ameriką jie būtų gyvasis ryšys tarp se
nosios ir jaunosios lietuvių tėvynės. Lietu
vos visuomenė be abejo supras tuo atžvilgiu 
savo pareigas: priims svečius iš Amerikos 
su ištiestomis rankomis ir suteiks įvairios 
galimos ir reikalingos pagelbos. Apskritai, 
reikia pasakyti, kad dabar Lietuvoje geriau 
suprantama ir labiau atjaučiama Lietuvos 
visuomenės pareigos savo brolių išeivių lin
kui ir rimtai ruošiamasi tas pareigas tinka
mai atlikti.

* 5. Baigiamasai žodis. Sunki mūsų tautos
praeitis. Kaimynai pavydėjo mums tikrojo 
Kristaus mokslo: vieni nešė jį sū ugnimi ir 
kardu, kiti padavė jį mums apvilktą sveti
mais blizgučiais. Vėlokai ir netinkamų rankų 
priėmę krikščionišką civilizaciją, gavome su

v •

prie taip aukštos Dėdės Šamo žemės kultū
ros, negalės įnešti į mūsų tautinį kūrybišku
mą savo svarbių ir rimtų pataisų ir priedų? 
Ar mūsų išeivijoje negalės gimti talentų ir 
genijų?

O, taip! Šimtą sykių taip.
Kaipgi niekingai atrodo visi mirties pra

našai tai tautai, kuri atgimė pilna troškimo 
gyventi ir kurti. Juk tautos yra nemirtingos, 
jeigu tik jos pačios nori gyventi. Juk ne Die
vas siunčia tautoms mirtį. Tik jos pačios, 
kartais per savo žioplumą, mirtį sau atsi- 
kviečia.

Kai kurių mūsų brolių, dvasios silpnuo
lių, kviečiama tautinės mirties šmėkla jau 
pasivadino mūsų gyvenimo akytatyje.

Nuo mūsų, gyvųjų lietuvių pareina, kad 
toji šmėkla daugiau nebepasirodytų.
' r. .„/.-j'. Kan.jF. Kemėšis.
New York’as, 1934 m. liepos 20 d.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugp. 12 d., tuoj
po pamaldų, šv. Jurgio parapijos 
mokykloje. Visi kuopos nariai y- 
ra kviečiami atsilankyti į šį susi
rinkimą.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 12, tuoj po sumos baž
nytinėj svetainėj, 41 Capitol A- 
venue. Malonėkite visi nariai a- 
teiti, nes yra svarbių reikalų dėl 
kuopos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duo
klės.

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugp. 19 d., tuoj po sumos į- 

vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus narius 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už- 
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

N0RW00D, MASS.
LDS. 3-čios kuopos svarbus su

sirinkimas įvyks rugp. 12 dieną, 
Šv. Jurgio parap. svetainėje tuoj 
po sumos. Visi nariai yra prašo
mi pribūti į susirinkimą, 
daug yra svarbių reikalą.

- •
ATHOL, MASS.

LDS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks rugp. 12 dieną, tuoj po 
mišparų, šv. Pranciškaus parapi
jos salėją Kviečiami visi nariai1 
atsilankyti ir užsimokėti mėnesi-; 
nes mokestis. Taipgi atsiveskite 
savo draugus ir drauges prirašy
ti prie šios kilnios organizacijos. į

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 19 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau. 
gus(es) prirašyti.

I

nes

PROVIDENCE, R. L
LDS. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sekmadienį rugp. 19, 
tuoj po sumos, bažnyti- 

jnėj svetainėj. Svarbu, kad visi’ 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 

I gražų pavyzdį kitiems.

CAMBRIDGE, MASS.
' LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
rugp. 12, tuoj po sumos, Lietu
vių bažnytinėj svetainėj. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir už*, 
simokėti užvilktus mokesčius.

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugp. 19 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

Į irESTVILLE, ILL.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny po 15 d., šv. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.
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Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

WtlKW>

U*1
175 Statė Street 
| BOSTON

Rytinių Valstybių Žinios
Graži šalis.
Šalies viduryj dideli kal
ti, apaugę didelėmis, 

tankiomis ir žaliomis gi
riomis.

Tarp kainų bėga upės ir 
liūliuoja ežerai.
. Girioje pilna visokių 
laukinių gyvulių; žvėrių ir 
įvairių paukščių.
: Medžioklė.

Per dieną kalnuose gi
rioje gaudžia trimitai ir 
loja šunys, bevaikydami 
laukinius gyvulius ir žvė
ris.

Vakaras.
Temsta.
Artėja naktis.
Pamažu nutyla medžio

tojų trimitai ir šunų loji
mas.

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietinį agentų 
arba

įsigyk sau namus*
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
UŽ MAŽĄ $500 pradinį ĮMOKfi- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gą patarnavimą!

j Ant kalno girioje pasi
rodo gaisras ir degantis 
laužas nušviečia visą pa
dangę.

Prie degančio laužo ilsi
si su savo medžiotojais, 
su draugais ir palydovais 
vadas ir šalies valdovas 
Gedeminas.

Pavalgęs vakarienę, Val
dovas nuvargęs užmigo gi
liu miegu ir sapnuoja, kad 
apylinkėj, kur jis medžio
ja, ant vieno kalno stovi, 
didelis geležinis šarvuotas 
vilkas ir staugia. Jo balsas 
toks skardus, rodos, kad 
šimtai vilkų jo nasruoso 
staugia.

Prabudęs valdovas klau
sia savo tautos vyriausią
jį dvasiškį - krivių krivai-’ 
tį Lizdeiką, papasakojęs 
jam savo sapną, ką tas 
reiškia.

Krivaitis atsako, kad 
ant to kalno, kur jam sap
navosi vilkas bus didelis 
ir garsus miestas, kurį 
pats valdovas pastatys, ir 
jo galybė, garbė ir garsas 
visam pasauliui skambės.

Medžioklė pasibaigė.
Valdovas pradėjo ant 

kalno statyti, kur jam sa
pnavosi vilkas, pilį ir pa
vadino ją VILNIUS.

Slenkant dienai po die
nai, pilis vis augo ir augo 
didyn. Iš pilies, laikui bė
gant, išaugo didelis ir gra
žus Vilniaus miestas.

Nors metai slenka pas
kui metus, o amžiai seka 
amžius ir nyksta beribėj 

i amžinybės laiko jūroj; 
nors šalies valdovai mai- 

j riosi ir keičias su laiko bė
gimu, užleisdami įpėdi
niams savo vietas, bet Vil
nius, kaip stovėjo, taip ir 
stovi, vis nuolat dar didė
ja ir garsėja savo senovės 
valdovu - karžygiu ir da
bartinių sūnų nuveiktas 
darbais. Jo garsas sklinda 
į visas pasaulio šalis. Vi
sas pasaulis jį žino ir ger
bia jo vardą.

Visa tauta juo džiaugia
si ir didžiuojasi, nes jis 
tautos širdis, jos šventovė 
ir židinys.

Čia jame paslėpta visa 
garsi tautos praeitis;, čia 
jame ilsisi garsių tautos 
prabočių ir karžygių kau
lai; čia jame visa tautos 
ateitis ir viltis; čia jame 
nauji karžygiai iš praei
ties sau stiprybę semia ir 
ruošias naujiems tautos 
žygiams; čia, kur senovėj 
buvo garsi perkūno šven
tykla, kur kūrenosi amži
noji ugnis, kur lietuviai 
garbino savo seno tikėji
mo dievus, pamažu išaugo 
didelės ir gražios bažny
čios, kur žmonės būriais 
susirenka garbinti Vieną 
Tikrąjį Dievą, pasaulio Į- 
kūrėją ir Jam garbę ati
duoti; čia susiburia visos 
lietuvių mokslo įstaigos ir 
Vilnius virsta lietuvių mo
kslo ir švietimo židiniu ir 
tikybos centru; čia jame 
atsiranda garsūs AUŠROS 
VARTŲ MOTINOS paveik 
slas, prieš kurį ne tik kri
kščionys, bet ir kitatikiai 
lenkia savo galvas ir ger
bia Aušros Vartų Motiną, 
prašydami Jos pageibos ir 
visokių malonių.

Laimingos tada buvo 
Vilniui dienos, kuomet jį 
valdė savo valdovai, bet 
amžiams bėgant pasikeitė 
ir jo gyvenimo dienos, kai 
žiaurus ir nelemtas liki
mas amžiams užmigdė jo 
narsius valdovus, kurie jo 
laisvę nuo priešų per ilgus 
metus gynė narsiai...

Svetima ranka, užmigus 
šalies valdovams, prispau-’ 
dė Vilnių — Tautos Šven
tovę, pavergė jo vaikus ir 
užkrovė ant jų pečių sun
kų vergijos jungą.

Ilgai Vilnius svetimiems 
bevergaudamas ir sunkios 
naštos prislėgtas nustojo 
savo pasaulinės reikšmės 
ir pradėjo merdėti.

Prabėgo sunkūs ir ilgi 
vergijos laikai. Jam vėl 
švystelėjo spindulys lais
vės dienų ir nušvito jam 
ateities ir garbės laikas. 
Tik, deja, neilgam...

Nespėjo nė apsidžiaugti 
savo laisve išvydęs, kai vėl 
netikėtai, jį parbloškęs, 
lenkas nevidonas jam lais
vę atėmė ir savo letena 
dar sunkiau jį prispaudė, 
degėsiai ir griuvėsiais pa-

VASARINĖS MOKYK
LOS UŽBAIGIMAS

Rugpiūčio 3 d įvyko ka
talikiškų parapijų Vasari
nės Mokyklos užbaigimas. 
Tik lenkų parapija neturė
jo tokios mokyklos ii* ne
dalyvavo jų užbaigime.

Rugpiūčio 2 d., kiekvie
nos parapijos vaikučiai iš 
klausė šv. mišių savo pa
rapijos bažnyčiose. Po mi
šių buvo išdėta vaikelių 
išdirbiniai, kurių pažiūrė
ti buvo suėję tėveliai. Visi 
džiaugėsi savo vaikų ran
kų darbo vaisiais ir stebė
josi, kad i taip trumpą lai
ką tiek daug nuveikta.

Vaikai, kurie neapleido 
mokyklos, gavo po meda- 
likėlį ir linksmi ėjo į na
mučius.

Rugpiūčio 3 d., 4 vai. po 
pietų, vėl visų parapijų 
vaikučiai susirinko į Šv. 
Marijos airių parapijos a- 
patinę bažnyčią, kur pasi
žymėjusiems mokiniams 
buvo įteiktos dovanos. 
Dauguma dovanų gavo lie
tuvių vaikai; kiti gavo po 
dvi ir tris dovanas už pa
sižymėjimą tikybos pamo
kose, rankų darbuose, mu- 
ziKoje ir tt.

Liudininkais vaikučių 
darbo buvo ; tėveliai, bro-

vertė jo namus ir išžudė 
daug nekaltai jo vaikų.

Verkia Viinius ir dejuo
ja lenkų nelaisvėj ir lau
kia ilgėdamasis, kada a- 
teis laisvos Lietuvos vai
kai ir išgelbės jį iš lenkų 
vergijos, ir už padarytas 
jam skriaudas lenkams 
teisingai atmokės.

Jau laikas senai sukilti 
visiems lietuviams iš vie
no ir žygiuoti gelbėti tą 
taip mylimą kraštą, tau
tos širdį ir Lietuvos sosti
nę, kur ilsisi mūsų bočių 
kaulai, kur palaidoti mūsų 
tautos garsūs karžygiai ir 
didvyriai, kurių kaulus 
šiandieną lenkai niekina 
ir trypia amžino poilsio 
vietas, kankina ir žudo 
pavergtus mūsų brolius ir 
marina juos badu.

L. S

NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS
GRABORIUS-

660 Grand Street,

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai Įrengto* dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti do
vanai. Nulludimo valandoj kreip
kite pas mus. Patarnavimas yra 
itftlkrlnta* ir ui prieinamą kalną.

y

liai, seserys ir giminės. Vi
si džiaugėsi gavę progą 
dalyvauti taip gražiose iš
kilmėse. Dalyvavo ir para
pijų klebonai.

Pažymėtina, kad Matil
da Maksimavičiutė gavo 
tris dovanas: už siuvinius, 
tikybos pamokas ir muzi
ką; Vitalius Mičiunas ga
vo dvi dovanas: už pasižy
mėjimą tikybos pamokose 
ir išdrožinėjimą iš medžio. 
Dovanas išdalino kleb. ku
nigas A. Vaškelis.

Išdalinus dovanas, įvyko 
Dalaimininmas Švč. Sakra
mentu ir sugiedota gies
mės prie Švč. Sakramento. 
Giedojo vaikučiai, vado
vaujant vienam seminaris
tui.

Šv. Marijos parapijos 
kleb. kun. M. J. Trayncr 
pasakė atitinkamą pamok
sią ir prisiekdino vaiku
čius nelankyti šlykščių ir 
uepadorių teatrų.

Vasarines Mokyklas lan
kė apie tūkstantis vaiku
čių. Mokė 39 
jų tarpe buvo 
minaristai.

Lai Dievas atlygina J. 
M. Hartfordo Vyskupui 
už jo rūpestį ir Dvasios 
Vadams Kunigams už pa
sidarbavimą ir palaikymą 
vasarines mokyklos. Pa
geidaujama, kad kas vasa
rą būtų palaikoma toki 
mokykla.

IŠ DARBININKŲ GYVE
NIMO

Darbininkų gyvenimas 
labai mažai pagerėjo. Dau
guma, kad ir dirba, bet 
trumpas valandas ir už 
mažą atlyginimą, gi pro
duktų kainos žymiai pa
kilo. Namų nuomos nu
puolė, bet užtat namai ap
lūžę ir netaisomi. Laukia
ma geresnių laikų. Namų 
savininkai neturi iš ko 
mokėti taksų. Taigi yrą 
užvilktų taksų apie $2.000- 
000. Miestas taip pat įlin
dęs į skolą.

Bedarbių pilna visur ir 
miesto prieglaudose ir na
muose.

Pereitą savaitę vienas 
jaunuolis lietuvis bandė 
pasidaryti sau galą, bet 
buvo laiku pastebėtas ir 
nuvežtas ligoninėn išgel
bėtas. Tiesą Mylįs.

Pan Grzybowski Per Karvę 
Išgarsėjo

Iš tikrųjų, mūsų žemėje 
jokios teisybės nėra. Nes
pės koks miesto frantas 
pirštą pajudinti, vagis žy- 
delka apvogti, arba karvė 
dvigalvio veršiuko susi
laukti, tai tuojau garsas 
apie juos po visus kraštus 
plinta.

O tu, vargše, kaimo švie
tėjau, būk kad ir su devy
niomis, kad ir pats save 
žemdirbystės įrankiu pa
versk, vistiek niekas tavo 
nuopelnų neįvertins, o gal 
ir po mirties nedaug kas 
apraudos.

.Vienu iš tokių likimo 
skriaudžiamųjų yra mano 
geras kaimynas Grzybow- 
ski Mečislaw. Jis Klepočių 
kaime (Valkininkų-valsč.) 
mokytojo pareigas eina.

Tai, žinote, auksinis 
žmogus būtų, jeigu tik 
toks “auksas”, iš kurio jis 
nulipdytas, bent kokią- 
vertę turėtų.

O dabar tai nei šis, nei 
tas.

Atrodytų kaip ir šnipas, 
bet mokytojo algą ima ir 
vaikai rytais pas jį renka
si.

labai juokingą karališką 
porą: Karalius aukštas, o 
Karalienė maža, Karaliui 
tik iki kelių. Taip pat ka
raliavo p. Šulauskas, kuris į 
gavo 185 balsus ir jauni
kaitis Pranas Bulovas, ga
vęs 96 balsus. Rožė šepu- 
taitė gavo 2881 balsą ir 
Joana Bakanauskaitė -. 
93 balsus. Karaliai ir Ka
ralienės nešiojo karališ
kais rūbais. Piknikas bai
gėsi labai linksmai. Visi 
grįžę į namus patenkinti.

Vainikas.
PARAPIJOS EKSKURSI

JA
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Pradžios mokyklos mo-* 
kytoju vadinti lyg ir per- 
drąsu būtų, nes vaikai 
daugiau lavinami speciali- 
nėje srityje: daugiau po 
kaimą ir apylinkes moko
mi žinias rinkti, negu 
skaityti ir rašyti.

Ir pačią mokyklą daž
niau vizituoja įvairūs šni
pinėjimo meno žinovai ir 
tos srities valdiški virši
ninkai, negu mokyklų tie
sioginiai prižiūrėtojai.

Na, bet ką padarysi?
Šie sukrėtimo laikai 

daug kam likimo kelius 
sumaišė ir toki vargšai ne 
savo pašaukimo kryptimi 
nuėjo.

Štai: tėvai sūnelį į ku
nigus išleisti norėjo, o jis 
vagimi tapo. Iš prigimties 
batsiuvis 
dijuoja, tai ko čia stebėtis, 
jeigu žandarai vaikus mo
ko.

Be to, pasišventimas ir 
darbštumas viską nugali. 
Taip ir mano prietelius* 
pan Grzybowski, kad ir li
kimo nuskriaustas, vis tik 
vaisingai darbuojasi Len
kijos ir ypatingai Pilsuds
kio garbei sugeba.

Štai, pernai pas tokį ūki
ninką Karpičių piemuo 
tiek ištvirko, kad pačią ne 
tikusią karvę Pilsudskiu 
praminė.

Čia gal ir nieko ypatingo 
ncsumanus žmogus nema
tytų. Ištikimi valdiniai sa
vo valdovus pagerbti trok- - 
šta. Miestų valdybos jų 
vardais gatves, tiltus bei 
aikštes pavadina. Na, ūki
ninkas irgi pilietis, taip 
pat pagerbti didvyrius no
ri.

Bet čia ponas mokytojas 
jau ne pagerbimą, o įžeidi
mą įžiūrėjo.

Iš tiesų, kad nors bulių 
ar, galų gale, kuilį veislinį 
tuo vardu būtų praminę, 
tai dar galima būtų sutik
ti, o dabar — karvę ir tai

NEWARK, N. J. šv. Tre
jybės Lietuvių Parapija 
ruošia metinę ekskursiją į 
Rye Beacli N. Y. laivu Su- i. - _ - - - - -
sąuehanna, 19 d rugpiū-, 
cio. Laivas išplauks iš Ne- 
warko 9 valandą ryte nuo 
Center, St., ir Mulbury 
(Passaic River pier). Prie 
minėtos prieplaukos prive
ža visi bus’ai ir gatveka- 
riai Newarko miesto ir a- 
pylinkės. Tik vienas blo
kas reikia eiti žemiau į u- 
pę. Laivas yra labai gra
žus ir didelis su visokiais 
patogumais šiokiams ir 
kitokiems pasilinksmini
mams.* Veža 4 valandas į 
gražiausi parką ir maudy
nes. Iš Rye Beach laivas 
išplaukia 6 valandą vaka
re (Day Light Saving Ti
me).

Tą dieną Mišios Šv. bus 
laikomos 6 ir 7 valandą 
ryte, o po mišių Klebonas 
kviečia visus savo parapi 
jiečius ir kaimynus va
žiuoti į minėtą ekskursiją 
ir pasidžiaugti vasarėlės 

•žybėmis. _____

Metinis Piknikas Pavyko
Rugpiūčio 5 dieną įvyko 

Šv. Jurgio parapijos me
tinis piknikas, Clinton Pa
rke. Parapijiečiai rimtai 
parėmė šį parengimą gau
siu dalyvavimu.

Dėl pagražinimo, palink- 
smininimo ir pasekmingu- 
mo buvo renkama pikniko 
karalius ii* karalienė. Prie 
šio įvairumo prisidėjo be
veik visi dalyviai. Kara
lium išrinko visiems žino
mą Vyčių ir Studentų pir
mininką, choristą Praną 
Raugalą. Jis gavo 441 bal
są. Karalienė tapo jauno
ji sodalietė ir choristė A- 
dėlė Usciniute, kun gavo grožybėmis. 
2989 balsus. Jiedu sudarė | Klebonas Kun. L Kelmelis.

1 kuri pieno mažiausia duo
da, o badosi daugiausiai.

Storojosi visus metus 
ponas Grzybowskis, kolei 
Karpičius nubaustas tapo. 
Taigi, matote, jeigu Klepo
čiuose kitas, sulig pašau
kimo, mokytojas gyventų, 
tai ar būtų šis niekšingas 
nusikaltimas atidengtas 
buvęs? Ar būtų Klepočiuo
se teisingumas, kaip kad 
dabar, užviešpatavęs?

Aišku, kad ne!
Tad, nors menką šešelį 

p. Grzybowskio nuopelnų 
teisingumo vardan pami
nėjęs, noriu jam palinkėti, 
kad. nepaisydamas jokių 
sunkumų ir metęs į šalį į- 
kyrų vaikų mokymą, drą
siai žengtų per gyvenimo 
pelkynus į “šviesią” ateitį, 
kurios horizonte Pilsuds
kio pakabintas medalis 
taip viliojančiai blizga.

- t ___ Genys.
“M. V.”
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