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Paryžius, rugp. 4, — Jo
Eminencija ~~
Verdier pasakė: “Šiuo me
tu Bažnyčios santykiai su 
valstybe yra geri. Apie 80 
tūkstančių berniukų ir; 
mergaičių gauna Katali- Italijos valdžia padarė to- 
kišką auklėjimą mokyklo- kį paskelbimą: “Praside- 
se”. • dant mokslo metams, 1938

. J—. L...... 1.1 vvirtft Ii« i

studentai, ir dabar gyve
nanti Italijoje, nebus pri
imami į Italų mokyklas. 
Tas paliečia visus mokslo 

kaip atsakė Šv. Tėvas. Jo- skyrius”.
Tas uždraudimas tačiau! 

Tačiau, jei nepaliečia 47,000 žydų stu- 
nori pažinti dentų, kurie yra Italijos

Kardinolas italai Neįleis Svetimšalių
Žydų j Mokyklas

v • Roma, Italija, rugp. 4, —

Kada jo buvo paklausta, — 1939, svetimšaliai žydų 
kaip jis žiūri į komunistų 
ištiestą ranką, tai Kardino
las atsakė: “Mes komunis
tams taip pat atsakome,

ki vienybė su komunistais 
neįmanoma. Tačiau, j ’ 
komunistai 
mūsų religiją, mes neatsi- piliečiai, 
sakysime su jais kalbėti.: Tuo pačiu metu Mussoli- 
Ir ta jų ištiesta ranka gal ni pareikalavo, kad krašto 
bus pirmas jų žingsnis į apsiginklavimas būtų pa- 
Krikščionybę”. 'didintas ir pagerintas.

i

KUNIGAI MOKO PLIENO 
DARBININKUS
 ------------------------------------------

Pittsburgh, Pa. rugp. 4, 
— Plieno darbininkų CIO 
unija sudarė vasarinę mo
kyklą darbininkams. Pa
mokose yra plačiai kalba
ma apie įvairius darbinin
kų klausimus. Darbininkai 
skaitlingai į pamokas lan
kosi. Du Pittsburgho die
cezijos žymūs kunigai dar
bininkams aiškina Katali
kų Bažnyčios nurodymus i 
darbininkų klausimuose. 
Kun. Carl Hensler jiems 
sakė: “Darbininkai turėtų 
progą daryti pareiškimus 
kainų nustatyme, jei jie 
būtų susiorganizavę. Jei 
kainas nustatys tik indus
trijos vadai, tai darbinin
kams algų pakėlimas netu
rės reikšmės. Bet darbinin
kų balsas tik tada turės 
galės kada jie bus tvirtai 
susiorganizavę. Taigi dar
bininkai labai daug gali 
prisidėti prie šalies pageri, 
nimo. Darbdaviai turi į- 
prasti ir priimti sau ma
žesnį pelną ir atiduoti tei
singą dalį darbininkams, 
kad tie galėtų nusipirkti 
reikalingų gyvenimui dai
ktų”.

Kun. C. Rice jiems sakė, 
kad CIO unijos nariai turi 
aktyviai dalyvauti politi
koje. Nes esą vietų, kur' 
viršininkai neleidžia darbi
ninkams organizuotis. Jis 
sako: “CIO privalo balsuo
ti, kad toki valdininkai, 
kurie pasirodė darbininkų 
priešai ir žmonių laisvės 
varžytojai, būtų pašalinti 
iš vietų”.

Streikuoja Kosmetikų 
Darbininkės

New York, rugp. 4, — 30 
Merginų, kurios dirba kos
metikų fabrike, išėjo į 
streiką. Jos buvo verčia
mos dirbti 54 valandas į1 
savaitę už $11.20. Mergi-! 
nos norėjo susiorganizuoti 

i į uniją, kad išreikalavus 
didesnį atlyginimą ir trum- 
pesnias darbo valandas. 
Kada fabrikantas tai suži
nojo, 12 merginų atleido 
nuo darbo už unijos veiki- 

I mą. Jis nusamdė mušeikas 
išgąsdinti merginas, kada 
jos išėjo į streiką. Kaiku- 

I
I

rioš merginos pasidarė 
streiklaužės, sugrįžo į dar
bą. Unijos organizatorius 
visą reikalą perstatė val
džios darbo skyriui, įrody
damas neteisingus fabri
kanto žygius.

Į

i Kunigas Kalbėjo Streikierių 
Susirinkime

Geležinkelių Darbininkai 
Nesutaria Su Kompanija
Chicago, III. rugp. 4, — 

Geležinkelių darbininkai 
yra griežtai nusistatę ne
priimti 15 nuošimčiu su
mažintų algų. Kompanijos 
nusistatė tai įvesti. Reikia 
tikėtis, kad streikas bus iš
vengtas.

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per __
' DARBININKO

LAIVAKORČIŲ

Liepos 1 d. Kaune, Girstupio slėnyje, buvo atidarytas Zoologijos sodas, kuriame dabar randasi beveik visa Lietuvos miškų ir laukų 
gyvūnija. Girstupio slėnys yra gražiausia vieta visoje Kauno apylinkėje ir kauniečių mėgiama poilsio vieta, dėl savo nepaprastai gra
žios ir įvairios floros. Daugelis zoosodo gyvuliukų sode laisvai vaikštinėja ir tuo lankytojams duoda progos arčiau su jais susibičiuliuo- 
ti. Zoosodo direktorius ir steigėjas yra prof. Ivanauskas, didelis gamtos ir gyvulių draugas (matome viduryje su stirniukais).

Klaipėdos Riaušininkai 
Prašo Malonės

Kaunas, Lietuva, rugp. 4, 
Neseniai Klaipėdoje įvyku
sių nacių sukeltų riaušių 
vadai buvo nusiųsti į darbo 
stovyklą. Dabar jie prisi
pažįsta, kad buvę kitų su
kurstyti sukelti riaušes ir 
prašo Lietuvos valdžios 
pasigailėjimo. O kas juos 
sukurstė ar Vokietijos na
ciai?

Amerikos Sportininkai Lai
mėtojai LietuvojeBrooklyn, N. Y. rugp. 4, 

— The American Razor 
kompanijos darbininkai 
jau penktą savaitę kaip j 
streikuoja. Streikierių su
sirinkime kalbėjo kun. W.: 
Brennan. Jis streikieriams 
sakė: “Kad darbininkai ga
lėtų pragvventi kaip žmo
gui pritinka, jie būtinai tu
ri susiorganizuoti. Tik su
sidėję į unijas darbininkai 
tegalės apginti savo teises, 
išgauti Dragyvenimo atly
ginimą ir patogias darbo 
sąlygas. Bet darbininkai 
taip pat turi suprasti dėl 
ko jie organizuojasi. Dar
bininkas ne tik nori žmo
niškai pragyventi, bet jis 
taip pat teisingai nori, kad 
darbdavis jį nelaikytų už 
mašiną, bet už žmogų”. 
Kunigas ragino darbinin
kus laikytis vienybės, ne
grįžti į darbą iki nebus su
daryta su kompanija gera 
sutartis. Įvairios draugi- „
jos ir organizacijos strei- nesulaiko jo 
kierių šeimoms duoda rei- link Valencijos 
kalingą pagalba. Ta kom- maduros. Franco turi už- 
panija išdirba Gem, Ever- tektinai kareivių radikalų 
Ready, Continental, Treet, visus žygius sulaikyti. Į 
or Star razor blades.

Katalikų Tiesos Draugijos 130 Tūkstančių Vyrų Žygia*1
Kongresas vo Vokietijoje Smarkūs Rusų-Japonų 

SusikirtimaiLondonas, rugp. 4 —
Tuo pačiu metu, I

są Londone, Anglijos Ka
talikų Tiesos Draugija tu-Į 
rėš savo kongresą Brigh- 
tone, netoli Londono. Ka
talikų kongreso dienos bu- mas’naciu valdžuū°KataU- menės, 30 tankų ir 50 lėk- timai tarp Rusų ir Japonų 
ko atgal.

Sužinota, kad bedievių 
kongrese bus skaitoma pa
skaita: “Vatikano pavo
jus”.

v .’ , i Berlynas, rugp. 4,—Nors
dieviai turės savo konzre- kad Juos gali vaįidzia areštuoti ir bausti“,

j bet vistiek, 130,000 vyrų, 
aukštoje Silezijoje, sudarė -------i----------—------ -------- ---- - .
eiseną į Šv. Onos šventovę, puolė Japonų pozicijas. Jie. _ Europos diplomatai ta- 
Tai buvo galingas įrody- sustate 6 divizijas kanuo- ciau tikėsi, J<ad tie susikir-

Tokio, Japonija, rugp. 4, džiai nukentėjo ir buvo iš- 
— Sovietų Rusai smarkiai vyti iš Japonų žemės.

i

I
Kaunas, rugp. 4, — Ame

rikos lietuvių krepšinio 
komanda žaidė su taip pat 
tvirta LFLS komanda ir 
laimėjo tautinėje Olimpi ja- 
doje pirmą vietą. Tūkstan
čiai žmonių buvo susirinkę 
žaidimo žiūrėti.

vo paskirtos virš metai lai- k Tim tuvų. Japonai praneša, kad pasaulinio karo nesukels,
metu naciai surengė darbi- j“”8 Pasisekė bolševikų Rusija esą susitarus su Ri
mukams ir jaunimui dykai užpuolimą atlaikyti ir pas- ruja. P—=
išvažiavimus, bet j juos'Man,

■ mažai kas teatsilankė.
Kardinolas Bertram, 

'Breslau arkivyskupas Ka
talikams vyrams sakė:i 
“Kada bailiai tyčiojasi iš 
mūsų, mus pajuokia, kada 
priešai išjuokia Šv. Sakra
mentą, mes jiems atsaky
sime dar didesniu pamylė- ...... 
jimu Dievo, dar dažnesnių l^eistl 1 savo žemes.

Mirė Argentinos Arkivysku
pas Alberti

Buenos Aires, Argentina, 
rugp. 4, — La Plata arki
vyskupijos Ganytojas, ar
kivyskupas Francisco Al- priėmimu Šv. Sakramento, 
berti, sulaukęs 73 metų Vyrai, ar jūs norite nu- 
amžiaus. J *--------------------------------- vu?”

LOJALISTŲ NETIKSLŪS 
PASIGYRIMAI

Burgos, Ispanija, rugp. 4, 
— Ispanijos radikalai - lo- 
jalistai netiksliai giriasi, 
kad jie sumušo Franco ka
riuomenę, užėmė Gandesą 
ir su 100,000 kareivių perė
ję Ebro upę. Europos laik
raštininkai iš tokių žinių 
juokiasi. Tiesa, jie padarė 
mažą ofensyvį žygį, bet tas 
visai nevargina Franco ir 

> žygiavimo 
ir Estra-

Rusams pradėjus 
kiau priversti juos trauk- Mandžiuke pulti Japonus, 

I tis atgal. Sakoma, kad bol- tie turės daug kariuome- 
ševikai turėjo didžius nuo- nės ir karo ginklų, čia su- 
stolius. Japonai esą paė- traukti, kad atlaikyti savo 
mę 30 Rusų tankų ir dau- vietas. Tas gali susilpninti 
gybę karo ginklų. Japoni- jų pajėgas Kinų karo fron- 
jos vyriausybė pareiškė, te.
kad jie su Rusais karo ne- Štai, komunistai“ taikos 
nori, jų teritorijų nepuola, mylėtojai”, nori pradėti 
bet esą nusistatę Rusų ne- karą, bombarduoja nekal

tus gyventojus. Kodėl ne
protestuojate, jūs komu- 

Tie susikirtimai prasidė- nistai, prieš karą ir Stali
ną?

Užsienio Lietuviai Ir Olimpi- 
jados Laimėtojai Pas Mi
nistrą Pirmininką Kun. 

Mironą

i traukti santykius su Die- į? ^.e.P°s 41 dieną, kada J Rusijos sovietų kanuome
■ Ir 130,000 vyrų kaip vie-‘“s užėmė Mandžiukui pri-J 
nas balsiai šaukė: “Ne, nie- klausomas vietas Japonai užprotestavo, bet Maskva 

________ atsakius, kad tos vietos

būsiąs slaptas balsavimas, 
kurį tvarkysią svetimša
liai. Balsavimo tikslas yra 
patirti kaip ištikimi esą 
gyventojai Franco val-

i v. f , |. priklausą jiems ir jie Japo-PrdnCUZijd Ieško SantykiŲ nų protestų nepaisą. Japo- 
Su Italija

Paryžius, rugp. 4,

jnai nusileido, ir manė di- 
i plomatiniu būdu dalyką 
! sutvarkyti. Tačiau Rusijos 

. kariuomenė pradėjo vis
Kaunas, liepos 31 dieną, 

ministras pirmininkas
Prancūzijos užsienių rei-, toliau eiti į Japonijos pusę.! kun. Mironas uždarė Tau-
balu vmmoT^v*ic« alriiniai ic_; v _17 t — . —...dziai, m kokios valdžios su-į kalų ministeris skubiai iš-jjįe sumu§ė Japonų karei- tinę Lietuvos Olimpijadą ir 

daryti jie norėtų, kada bus važiavo j Italiją tartis su vjug įr pracįėjo rengti ap- po to surengė užsienio lie- 
radikalai - lojahstai galu-Mussolini apie tų dviejų kasus Bolševikų spauda tuviams ir laimėtojams 
tinai sumušti. Toliau, toks salių draugiškumą. Kalba-: vįsur su džiaugsmu šaukė, rautą, kuriame labai jau- 

1 nusigando kioje nuotaikoje vaišinosi 
Rusijos. Ir girėsi Rusijos įvairiuose kraštuose ir pa- 

Tačiau Ja- šaulio dalyse gyveną lietu- 
‘ viai. Kaip paprastai, visų 

sakyta bolševikus atremti dėmesys buvo atkreiptas į 
ir išvaryti iš užgrobtų vie- Amerikos lietuvius, kurie 
tų. Susikirtimuose, Rusi- taip gražiai pasirodė Olim- 
jos sovietų kariuomenė di-| pijadoje.

, Linai sumusLi. Aoiiau, loks aaiud- visur su džiai
balsavimas įrodys lojalis-,ma, kad Hitleris šiuo me-ka(j japonai 
X — —- 2 — —-- —- —2 X —. — “ — — a* i v ** ** tsris -v** iv Xz-v i __ _ _ *

• • V ' AVUOlJVO* AA Crengiasi zy- “gaiingumu”.
giuoti j Čekoslovakija Ru-|p8nų gariuomenei buvo j-| 
sija yra pasižadėjus čeko- bolševikus atremti
Slovakiją gelbėti. I 
taip, kaip gelbėjo Lietuvą, 
kada Lenkai jai pastatė ul
timatumą?). Prancūzija y- 
ra Čekoslovakijos sąjungi
ninkė. Jei Hitleris žygiuo
tų į Čekoslovakiją, Prancū
zija būtų priversta čekų 
nepriklausomybę ginti. Čia 
užtat Prancūzijai labai 
svarbu žinoti ką Italijos 
Mussolini darytų. Jai svar
bu ir reikalinga, kad Itali
ja arba laikytųsi nuošaliai, 
arba eitų sykiu su Prancū
zija. I

tams ir jų pritarėjams,! tu, kada Rusi ja užsiėmus 
kad Franco valdomoji Is-Į su Japonais, »y-
panija yra vieninga ir giuoti į Čekoslovakiją^ Ru 
tvarki, žmonės patenkinti; 
taip pat toks žmonių bal
savimas įrodys visiems, 
kad Franco Ispanijoje 
žmonės yra laisvi ir gali be 
baimės pareikšti savo va
lią. Toks balsavimo būdas

1 demokratiškas, 
Generolo de visai skirtingas nuo Vokie- 

kur gy-

šešias dienas jo kariuo
menė Estramaduros pro- 

Priešalkoholinę Parodą Ap- vmeijoje užėmė 1,500 kva- i l- n iaaa/u dratimų mylių žemes, kur utį. jumIdnkC rCr 40,000 Asmeny yra daugiau kaip 400,000 bus visai 
------------ gyventojų. <______ ‘

Kaunas, rugpiūčio 2 die- Llano kariuomenės pulkas tijos ar Rusijos, 
ną — Šiomis dienomis bu-žvgiuoja link Almadenos. ventojams įsakoma kaip ir 
vo uždaryta Kaune su di- Valencijos fronte Franco už ka balsuoti, o jei ne, tai 
dėlių pasisekimu vvkusi kariuomenė stiprina savo! kalėjimas, ar kulką į pa- 
priešalkoholinė paroda,'pozicijas. I—2‘.
kuri perkeliama į provin-l Iš Paryžiaus pranešama, tokį balsavimą generolas 
ci ą.‘Kaune parodą aplan- kad Franco paskelbsiąs (Franco galės greitu laiku 
ke per 40,000 asmenų. 'gyventojų balsavimus. Tai 1 įvykdyti.

Darbininkų Radio Programa

kaušį. Reikia tikėtis, kad

šeštadienį, rugpiūčio 6 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio Programa, kurią išpildys So. Bosto
no lietuvių par. vaikučių radio grupė, p. Ivaškienės va
dovybėje ir muzikos mokytojai akompanuojant. Pra
šome pasukti savo radio rodyklę ant 1120 kilocycles ir 
klausytis gražios progranios: dainų, eilių, muzikos ir 
kalbų iš stoties WCOP, Boston.



Penktadienis, Rugpiūčio 5, 1938 P GRABORIAI
Šv. Petro par. bažnyčios,
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[VIETINES ŽINIOS
..PARBININggB

par. bažnyčios W. 5th St.? S^JpiAskiėnę), dvi dukte- 
So. Boštpn 10:30 vai. rytė*riš ir sūnų. Palaidotas iš 
ir 12 vai. vidudienį. Kviečia Šv. Petro par. bažnyčios, 
visus dalyvauti šiame pik- 9 vai. r., rugp. 4 d., Naujos 

•« į T 7 1 — • * L 1 ' * -vai !rr\ Le O I VO L7« YNT ŽAGOnike. Kalvarijos kapuose.

Šaunus IšlelstiaviąBankietas ??10 ??TdainaVApx M. Gnbaite (Naujos An-
j glijos lakštutė) ir taipgi 
panelė Margareta su muz. 
Rapolu Juška sudainavo 
duetą. Akompanavo muz. 
R. Juška. Turiningas atsi
sveikinimo eiles pasakė 
jaunas pp. Ivaškų sūnus. 
Jis taipgi rengėjų vardu į- 
teikė kun. P. Aukštikalniui 
dovanėlę.

Kun. P. Aukštikalnis 
kiek metų atgal yra buvęs 
Lietuvoje, ir ten prisidėj'o 
įsteigti Jėzuitų gimnaziją

Trečiadienio vakare, rug
piūčio 3 d., Šv. Petro para
pijos svetainėje įvyko šau
nus bankietas. Surengė 
Lietuvos Dukterų po glo
ba Motinos Dievo draugija. 
Reikia stebėtis, kad tokia
me karštyje suėjo apie 150 
žmonių. Kas juos sutrau
kė? Tėvas Pranciškus Auk
štikalnis, S. J., kuris rug
piūčio 10 d. išvyksta dar
buotis į Lietuvą. Tai buvo v . - .Tėvo Aukštikalnio garbėj Kaune; buvo pirmuoju pro- 
išleistuvių bankietas. ^esoriH;. Si i kjU?*

Toastmasteriu buvo šios Prąnęiskus Aukštikalnis 
parapijos klebonas kun. darbuotis j Lietuvą
Virmauskis. Bankietą pra. kviečiamas Lietuvos Jezui- 
dėjo malda kun. K. Urbo- ’ Jų Kongregacijos virsimn- 
navičius. šeimininkės ne- į°‘.
paisydamos karščio priga- Aukštikalnis būdamas Lie- 
mino įvairių skanių valfių tuvoje vra daug gerą pada- 
ir visus pavaišino. Kada u: kad dabar jis ten yra 
jau visi buvo pasistiprinę,; reikalingas. Reikia pa
tai kleb. kun. P. Virmaus- kad kun- Auks’
kis pradėjo programą, ku-tlkalnls yra Amerikoje gi-

v •

ri susidėjo iš kalbų, dainų 
ir eilių. Kalbas pasakė šie: 
p. Gailienė, adv: Juozas Cū- 
nys, p. Jonas Romanas, 
kun. P. Juškaitis, Dr. J. 
Landžius, p. A. Gaputis, p. 
A. F. Kneižvs, p. Šaulys 
(kun. Aukštikalnio gimi
naitis) ir kun. K. Urbona
vičius.

DAKTARAI

nuo

Lietuvis Dantistas 
A. L. Kapočius

251 W. BROADVVAY,
So. Boston, Mass.

TEL. ŠOU Boston 2660
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v 
Seredomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vaL dieną- 

(pagal sutartį)

Tel. TROvvbridge 6330.

John Repshis, M. D.
(REPŠYS)

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

278 HARVARD STREET, 
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass.

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis 
OPTOMETRISTAS

Išegzaminuoju akis 
priskiriu akinius, 
kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš-

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
Šviesą tinkamu laiku.

J. L Pašakamis, 0. D.
447 BROADWAY, So. Boston.

ADVOKATAI

ATOSTOGOSE
_____________________ •

P-nia M. Valatkienė, p-no 
Vincos Valatkos žmona sa
vo atostogas 1 
Cape Cod ]_ 
Rašo, kad baigia kepti sau
lės spinduliuose ir sakosi, , , . , -z,
kad jos nepažinsią jos pa- ledu apdengti, 
žįstami, nes jau arti “ni-i 
gerkutės”. P-nas V. Valat
ka savo atostogas dar tik 
pradėjo.

SAšČ.iš ALAŠKOŠ *

Kun. F. W. Strakauskas 
rašo iš Alaskoš. Patėmija,

j” praleidžia kad Alaska yra labai neap- 
pakraščiuose. gyventas kraštas. Šiuoj Šiuo 

tarpu oras ten esąs sausas. 
Kalnų daug. Jie sniegu ir

• I

PO OPERACIJOS

męs, augęs ir mokslus bai
les, o kiek daug pas jį yra 
lietuviškos dvasios. Jis mo
ka gerai lietuvių kalbą; ra
šo straipsnius mūsų spau
dai, yoač laikraščiui “Dar
bininkui”. Tai gražus pa
vyzdys visiems šioje šaly
je gimusiems jaunuoliams.

Beje, bankiete dalyvavo 
ir kun. Pranciškaus Aukš- 
tikalnio tėveliai ir sesutė.

Kun. P. Aukštikalnis, S. 
J., pakviestas kalbėti, pa
reiškė, kad jis mylįs savuo
sius ir norįs saviesiems lie
tuviams darbuotis. Vyks
tąs į Lietuvą, nors žinąs, 
kad gyvenimo sąlygos bus 
sunkesnės, pasidarbuoti 
saviesiems, padėti Lietu
vos Jėzuitų Kongregacijai 
išplėsti veikimą, sustiprin
ti katalikybę Lietuvoje. 
Jeigu sveikata leis, tai Lie
tuvoje žada išbūti apie du 
metu.

Visi džiaugiasi, kad Tė
vas Aukštikalnis taip nuo
širdžiai darbuojasi savo 
tautiečių tarpe, ir linkėjo 
jam geriausios sveikatos 
ir laimingos kelionės.

PERKELTAS

Kun. Antanas Mešlis

Advokatai Šalnai
Į DARBININKO NAME

366 Broadway,
1 South Boston, Mass.

Tel. ŠOU Boston 3520

John J. Grigalus
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas P k., Tel. S. B. 1043

—
I — •

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus

317 E St. (Kampas Broadvvay)
South Bostpę* Maą»- 

Telefonas: ŠOU Boston 2732

Namų: TALbot 2474
-

Rap. Studentei Agnietei Ma- 
šidlauskaitei, kuri gyvena 
su savo tėveliais 702 No. 
Main, Brocktone, padarė, 
to miesto ligoninėje, ope- 

Pranas Razvadauskas, L. raciją aklosios žarnos, 
Vyčių kuopos pirmininkas rugp. 2 d., 10 vai. ryte. Y- 
ir buvęs LDS Centro iždi- ra viltis, kad operaciją bus 
ninkas, po sunkios ligos sėkminga ir ligonė iš- 
sugrįžo iš ligoninės iš- sveiks.
sveikęs, ir antradienį, rug- -— --------
piūčio 2 d. lankėsi “Darbi- ~ __
ninko” redakcijoj. Jis dar Įro vįce _ pirmininkas, p. 
kol kas nedirbąs, bet neuz- a peidžius * - * -
ilgo žada pradėti dirbti. * ’
Jaučiasi visai išsveikęs ir 
sustiprėjęs.

Lankėsi

Kun. P. Juras, LDŠ Čen-

“Darbininko” 
administratorius ir p. Sto
škus, bonų ir investmentų 
patarėjas, pereitą pirma
dienį išvyko į Pennsylva
nią valstybę biznio reika
lais. Grįš šios savaitės pa
baigoje.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
4 d. “Darbininke” lankėsi 
pp. Antanas ir Elzbieta 
Kočiūnai, gyv. Hartford, 
Conn. su savo dviem sū-Į 
nais, kurių vienas, būtent, 
Juozapas mokosi Šv. Ber
nardo Seminarijoje, Ro- _ _ ___ ___
chester, N. Y., ir jei Dievas jotas altoristų bernelių iš- 
sveiką.laikys, tai uz dviejų važiavimas prasidėjo rugp. 
metų Hartfordieciai susi- r KJip maionu pa.
lauks naujo kunigo, girnų- matyt bernelių veidelius, 
šio ir augusio tame mieste. Hrinnp^rnii

pp. Kočiūnai yra LDS 6 
kp. nariai ir ilgamečiai 
“Darbininko” skaitytojai. 
Atvykę į “Darbininką” tu
rėjo progą pamatyti naują 
Intertype mašiną, ir jos 
išmokėjimui paliko doleri
nę. Dėkojame.

Altoristų Išvažiavimas
Ugai lauktas, senai sva-

nušviestus. 
Trisdešimts aštuoni nu
dundėjo automobiliais į 
Dieviškojo žodžio vienuo
lyną arti Kingston, Mass. 
Žiemos metu tame vienuo
lyne mokosi studentai į 
misijonierius. Tad čia ran
dasi visi peAogumai idea
lioms atostogoms — Sese
lės Pranciškietes trečiojo 

Rugp. 1 d., staiga mirė, ordino, juodais rūbais ap- 
Juozapas Sirutis, 56 metų, sirėdžiusios, berneliams 
savo namuose, 734 E. 7th gamina valgius. Tik ūgio 
St. Paėjo Luokės parapi- ir amžiaus atžvilgiu jie 
jos. Amerikoje pragyveno berniukai — o prie stalo 
31 metą. Paliko moterį tai net mažiausias pasiro- 
Barborą (Paulauskaitę - d? tikni vyru. Kiekvieną

MIRĖ • v

Kun. Antanas Mešlis, S. 
J., gyvenęs Tėvų Jėzuitų 
namuose, Cohasset, Mass., 
rugp. 3 d., persikėlė gyven
ti į kun. Prano Aukštikal
nio vietą Pomfret, Conn. 
Iš ten Tėvas Mešlis važinės 
Į lietuvių kalonijas skelb
damas misijas.

ALTORISTAI ATOSTO
GAUJA

Liepos 31 d., š. in. įvyko 
Palangos parke, Lawrence- 
Methuen, Mass. LDS N. A. 
Apskričio piknikas, kuris 
pasižymėjo gana jaukia ir 
gražia nuotaika. Žmonių 
banga liūliavo iš vieno ga
lo parko į poežerį ir rodos 
semte sėmėsi visi to tyro 
oro, kuris miškų ir pilvų 
jaukumo  j dvelkė jr gaivino 
nuvargintus ir išsekusius 
darbininkų jausmus.

Žvilgsnis į darbininkus, 
kurie darbavosi tokiėse 
sunkiose sąlygose tartum 
šaukė jiems gilios užuo
jautos, nes kiek tai ten to 
brangaus pasišventimo ir 
triūso. Sunku yra įvertinti 
žodžiais. Tą gali suprasti 
tik tas, kuris pats Dana- 
šiais atvejais darbuojasi.

Štai pirmieji transpor- 
taeijos darbininkai nušilę 
darbuojasi prie busų, kad 
tik visiems patarnavus ir 
visus patenkinus, bet kur 
tau! Mat pas mus paprotys 
pirkti bilietus tik tada, ka
da busas jau stovi ir lau
kia pasažierių. O rengėjai 
rūpinasi, kad neprakišus, 
nes pašauktas busaš iš ga- 
radžiaus kainuoja, jeigu 
grąžinamas $2.50. Taigi ir 
susidaro komplikacijos, 
kad pasažieriai iš anksto 
tikietų neperka, o rengė
jai nenorėdami rizikuoti 
busų iš anksto daug neuž
sako. Gi atėjus važiavimo 
valandai pasažieriai jau 
pamatę gražią saulutę me
tasi į busus, kurių esti ne
pakankamai ir palikę ant 
gatvės lieka nepatenkinti.

Prie to šiais metais pas
kutiniu laiku gana lietin
gas oras atskiedė žemę ir^buvo^išpil^tr

v •
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mačiau kun. P. M. Jurą su 
p. Venciu sunkiai besidar
buojančius. Tikiu lawren- 
eieėiai man atleis, d jų ko
respondentai apie juos pa
rašys. Štai man matyti vei
dai prie darbo triūsė: —

V. Valatka, A. Zaveckas, 
St. Griganavičius, Ieva 
Marksienė, Em. Janušonie- 
nė, M. Jeskevičienė, E. Na- 
nartavieienė, M. Volunge- 
vieienė, p. Jocienė, p. Bra
zauskienė, K. Nanartavi- 
čienė, p. Kuzmauskienė, p. 
Zavetskienė, p. Žilienė, p. 
Bagdonienė, H. Plekavi- 
eius, p. Smilgis, p. Radai- 
tis p. Siauris, p. Pinelis, p. 
Sanda, p. Nanartavičius, 
p. Niauronis, Karšiukas, 
p. Rusteika, p. Jakštas, p. 
Gelžinis, p. Sidabras, p. 
Skistimas, p. Kumpa, J. 
Jeskevičius, A. Zaletskas, 

! J. Dilis, p. Kališiuč, p .Vir
bickas, p. Pilkonis, p. Tu- 
leikis, p. Brazauskas, p. 
Savickas, p. Varžinskaitė, 
p-lė V. Javarauskaitė, p-lė 
Kilmonytė, p. Juškienė, p. 
Siaurienė, p. Januškevi
čienė, p. Puodelienė, p. I- 
vaškienė, p. M. Grendelis, 
p. Ivaška, p. B. Koraitis, p. 
O. Koraitienė, p. A. Pel
džius, p. A. F. Kneižys, p. 
Juška iš Arlington ir kiti.

Piknike matėsi LDS or
ganizacijos artimiausieji 
prieteliai darbininkai ir 
profesionalai. Reikia pa
žymėti, kad šiame piknike 
buvo ir tokių svečių, kurie 
dalyvavo su mumis bene 
pirmu kartu ir nėra abejo
nės, kad jie įgavo gražiau
sius įspūdžius, nes visa 
dienos programa gražiai

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS.ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises

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

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

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJ AS 

Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Funeral Home ir Res.

564 East Broad way,
SO. BOSTON, MASS.

Notary Public

James B. Cotter
GRABORIUS

12 Freeman St,
STOUGHTON, MASS.

Biznio Tel. 236-W
Namų Tel. 236-R

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

dieną kas nors naujo jų a- 
petitus skatina visko pa
bandyti. Berniukai patys 

PARSIDUODA PIGIAI !apžiūrėjo karvutes, kurios 
Beacon Range Oil Burner, su visais 
įtaisymais ir su (50 gal.) oil tanku. 
Taipgi parsiduoda pigiai Vidutinio di
dumo. North Pole Ice Refrigeratorus, 
apdengtas su balta emale. Viskas ge
riausiame stovyje. Rašykite arba a- 
teikite šiuo antrašu: 495 E. Fourth 
Street, So. Boston, Mass. (5-9)

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

sunku kas nors padaryti. 
Parke vandens šešėliai ne- 
pranykę nevieno suraukė 
dalyvio kaktą. Kas gi kal
tas, kad tas viskas priklau
so ne nuo rengėjų. Šiaip 
geros valios žmonės tų 
rūkščių vaisių neragavo.

Man norisi išvardinti 
tuos darbininkus, kurie 
taip sunkiai darbavosi ta
me gražiame piknike. Tik 
gaila, kad nevisus juos aš 
turėjau progos pažinti. 
Pavyzdžiui, Lawrenciečių 
vardų neteko sužinoti, tik

v •Reikia pareikšti nuošir
dus padėkos žodis rengė
jams už panašias geguži
nes, kurios duoda progos 
susitikti pažįstamiems bei 
giminėms iš visos Naujos 
Anglijos ir kartu praleisti 
dieną besidalinant ben
drai patirtais ir pirmiau 
visų atskirai pergyventais 
įspūdžiais.

Tad valio LDS N. A. Ap
skritys su savo šauniais 
parengimais!

Svečias.

r ■»

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies auk
sinius ir sidabrinius daiktus.

Liepos 31 d., kun. K. Jen
kus išvežė Šv. Petro para
pijos Altoriaus Tarnauto
jų draugiją į Duxbury, 
Dieviškojo žodžio Tėvų 
Kolegiją visai savaitei a- 
tostogų. Kun. Jenkaus rū
pesčiu kaikurie parapijie
čiai savo automobiliais al- 
toristus nuvežė ir parveš 
(rugp. 6 d.). Apart kun. K. 
Jenkaus atostogininkus 
prižiūri klierikas J. Žu- 
romskas, klierikas A. Ab- 
račinskas, adv. Tėtulis, ir 
kiti.

METINIS PIKNIKAS

Sekmadienį, rugpiūčio 7 
d., Romuvos parke, Mon
tello, Mass. įvyks So. Bos
tono Šv. Petro ir Povilo ir 
S. Širdies V. J. draugijų 
piknikas. Rengėjai daug 
darbuojasi, kad tas pikni
kas pavyktų, kad suvažia
vę svečiai ir viešnios būtų 
patenkinti. Šiame- piknike 
busįvairių žaidimų ir do
vanų. Gros šaunus orkes
tras — Bert Orris. Bus’ai 
išeis nuo lietuvių Šv. Petro

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

Bay View Motor Service
STUDEBAKER

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

mo vieta:

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

Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

maloniai jiems pieną gami
na. Vienas net bandė melž
ti. Kiti norėjo pajodinėti 
ant veršiukų. Dar kiti do
mėjosi paršiukais. Daržo
vių įvairių rūšių — pyra
gaičių iki sočiai — net jų 
pilvukai atrodo kai būgne
liai.

Tenka girdėti ir dejavimo 
— kam dienos tokios trum
pos. Keliasi iš saldaus mie
go 6:30 v. ryte ir gula 9:30 
v. vak. Kai užmušti karei
viai miega — nė vieno žo
džio negirdėti miegamaja
me kambaryje, nes uždrau
sta toje vietoje kalbėtis, 
žaislų be galo daug. Vieto
je yra puikus tvenkinys, 
kame narstosi kai žuvytės.

Tad sirgti niekas heser-
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Čaidinjf' Parduodame prielramiausiomis kai
' } ' iar ai „ y „ , nomit maliavą, slenlinj popierą, dar-

i ['.‘J 1 Vi TAI žarna įrankius. Mes esame Venetion
Blinda fabriko agentai, parduodame 
langams uždengti sietelius — acreena 
langams užlaidas visokių rūšių. Pašau
kite mus apafcaitliavimul. Nieko ne- 
akaitdme už apakaltftavimą Ir jdžjimą, 
nežiūrint kaip toli Ir neatsižvelgiant ar 
bus didelia ai- mažas užsakymas.

Mes speciallžuojamšs Venetion Blinda 
erti profesionalų ofisų. Venetion Bllnds

g yri nebrangios Ir labai gražiai atrodo

i

ga. Namon, važiuoti neno
ri; nežinau ką reiks su jais 
daryti. Bijau, kad jų ma
mytės ir tėvukai nekaltin
tų, kad juos išlepinau. Bet 
jie jauni tik kruta!

Kas nori juos aplankyti, 
maloniai kviečiami. Gam
tos grožis čia viliojantis.

Tad visiems, kurie prisi
dėjo prie šio berniuką__
naudingo išvažiavimo, esu 
labai dėkingas, ypač di
džiajam chorui ir klebo
nui už aukas po dešimts 
dolerių, ir geraširdžiams 
automobilistams už huve- 
žimą ir tikiuos — parveži
mą — pp. Skudriui, Čiur
lioniui, Pažasiui, Janušo- 
niui, Kiburiui, Marksui, K. 
Šidlauskui už automobilį ir 
auką, vargonininkui Juš
kai ir ponui graboriui Juo- 

riais būdais prisidėjo prie 
šios dietinės iškylos.

Grįžtame šeštadienį, nors 
gaila apleisti tokią vietą 
tokiomis saulėtomis dieno
mis. Platesnių žinučių su
lauksite šitoje skiltyj nuo 
pačių altoristų kiek vėliau.

Tad iki pasimatymo 
Kun. Kai. Jertkūš, 
Altoristų Sargas.!

Moncevičius Gavo Svarbią 
Poziciją

Mayoras Tobin paskyrė 
p. Fredą Moncevičių, žino
mą advokatą ir buvusį Bos
tono Kolegii I 
gždę, eiti Mi

. . oijos atletų žvai
gždę, eiti Municipal Sur- 
vey Komiteto koordinato- 

__ riaus pareigas. Moncevi- 
.cius yra gimęs Brocktone. 
Jis dabar gyv. 178 Hun- 
tington Avė., Bostone.

Japonija Pasiuntė Rusijai 
Pasiūlymą Sustabdyti Karą

zapui Kasparui, kuris įvai-

Tokio, Japonija, rugp. 4, 
— Japonija pasiuntė sovie
tų Rusijai pasiūlymą sus
tabdyti karą Siberijos - 
Manchukuo rubežiuje ir 
taipgi taikos sąlygas.

Vargšai Prie Vyskupo Stalo

■

UHIVĖRSITY HARDWARE CO. 
1079 Cambridge St., Cambridge, Mass.

Tel. TRO- 9263
Savininkai: J. Snapkauskas ir H. Baxendale

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

Taipgi ir pataisau.

Neseniai monsinjoras 
Waitžas, Austrijos Salz- 
burgo arkivyskupas, daly
vaujant dideliam tikinčių
jų skaičiui, šventė 25 m. 
vyskupavimo jubiliejų. Pa
moksle, kurį sakė pats ju
biliatas, išreiškė vilties, 
kad tarp Bažnyčios ir vals 
tybes bus sutvarkyti sanP. S. J pagalbą atvažiavo

seminaristai: Žuromskis ir -------Z’" T"
Abračinskas, kurių gabu-i^1^1’
mai suįdominti berneliais “
begalo dideli. Tai

-------- ~~ —•”1— w r" ~."L ’T —~ r

tai busimasis advokatas 
Jonas Tėtulis, kuris atlie
ka life - guard ir kartu 
chauffeur’o roles.

( pas pasikvietė 25 vargšus 
Jaip pat gy-|iš Šv. Vincento a Paulo 

vybės sargas vandenyje; prieglaudų.
Profesionalai, biznieriai, pramonin

kai, kurie skelbiasi “Darbininke" tik- 
|tal verti skaitytojų paramos.

Visi skelbkite “Darbininke”.

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengejas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus. 

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

324 E St., So. Boston. 
TEL. ŠOU 1452 — 9419

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

447 Broadvvay, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų ildir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Pefer's Boston St. Garage 
ir Gasoline Statkui 

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų — Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame it alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.



>

Penktadienis, Rugpiūčio 5, 1938

įvairios žinios
Vienuolės Priskaitomos I 

Šventųjų Skaičių
Castel Gandolfo, rugp. 4, 

— Šeštadienį, rugp. 6 d. 
bus Šv. Tėvo akivaizdoje 
paskelbta, kad vienuolė 
Pranciška Ksavera Cabri- 
ni, lapkričio mėnesio 13 d., 
bus paskelbta palaiminta. 
Vienuolė Cabrini buvo ita
lė; į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvažiavo 1894 
metais. Ji įsteigė vienuoly
nus New Yorke, Chicagoje, 
Newarke, Danver, Los An
geles, Scrantone, New Or- 
leans ir Seattle ir taip pat 
pietinėje Amerikoje. Ji mi
rė 1917 m. Chicagoje.

Vienuolė Marija Rossellc 
bus paskelbta palaiminta 
lapkričio 6 d.; ir vienuolė 
Dominika Mazzarello — 
lapkričio 20 d.

Tos didžios iškilmės Šv. 
Petro bazilikoje, Vatikane, 
kuriose dalyvaus Jo Šven
tenybė Popiežius Pijus XI.
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DARBININKAS 3

KATAUKŲ PASAULIS

Rusai Bombarduoja Man- 
džiuko Gyventojus

Tokio, Japonija, rugp. 4, 
— Sovietų Rusų kareiviai 
iš lėktuvų bombardavo Ja-| 
ponų gyventojus prie Ko
rėjos. Labiausia nukentėjo 
Ko jo miestelio gyventojai.: 
Daug nekaltų gyventojų 
užmušta, dar daugiau su
žeista. Japonų žinios skel
bia, kad Rusai taip pat 
bombardavo kitus mieste
lius, Japonų Korėjoje. Tie 
miesteliai neapginkluoti, 
prie jų Japonų sargybos 
nėra, jie apsiginti negali.

Pažiūrėsime ar mūsų ko
munistai dabar protestuos 
prieš nekaltų gyventojų 
žudymus. Čia yra aiškus 
sovietų Rusų žvėriškumas. 
Japonai jų pozicijų neužė
mė. jų nebombardavo. Tik'

V —

Naciai Naudojasi Komunisti
nėmis Priemonėmis

Dėmesiui! Pidži?usias

Bernardas Koraitis

August-Rugpiučio
SALE

Šiais metais I. J. FOX, didžiausia kailinių įstaiga, skelbia nepaprastą, taip vadina
mą “AUGUST FUR SALK”. Tūkstančiai puikiausių ir madniausių Paryžiaus, Hollywood 
madų kailiniai iškabinti parodymui ir pardavimui. Dar niekada praeityje nebuvo taip 
sumažintos kainos už geriausius ir gražiausius kailinius, kaip šio mėnesio išpardavime. 
Atėję į krautuvę klauskite p. Bernardo Koraičio, tai jis ne tik padės išrinkti kailinius, 
bet dar prie I. J. FOX kompanijos nuolaidos duos 10 nuošimtį. I. J. FOX priima senus 
kailinius ir nemažai atrokuoja perkantiems 
naujus. Galite pirkti kailinius mažai įmokė
ję. Nupirktus kailinius galėsite palikti stora- 
ge iki žiemos ir už tai nereikia mokėti. Dy
kai. Vadinasi, įmokėję mažą dalį kailinių kai
nos jau galite užsitikrinti kailinius žiemai be 
jokių ekstra mokesnių. Šis didelis AUGUST 
SALE tęsis tik šį mėnesį. Dabar pirkdami 
sutaupysite daug pinigų.

*11 WASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Paris — 1940 m. rugsėjo 
4 — 9, Nice įvyks tarptau
tinis Eucharistinis kongre
sas.

Vatikanas — Lapkričio 
mėnesyje trys vienuolės 
bus paskelbtos palaiminto
mis. Jos yra: Motina Pran
ciška X. Cabrini įsteigėja 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
Misijonierių Seserų kon
gregacijos. Ji mirė 1917, 
Chicago, III. Motina Maria 
J. Rossello įsteigėja Gai
lestingų Seserų Kongrega
cijos, ir Motina Domininką 
Mazzarello koveikėja su 
Šv. Joną Bosco, įsteigime 
Marijos Pagelbos Seserų 
kongregacijos.

j Chicago, III. — 200 kuni- 
! gų iš karto užsiregistravo 
Sočiai Action studijuoti St. 
Mary’s of the Lake semi- 
narijon Mundelein.

Denver, Colo. — Kun. G. 
Donovan, Maryknoller Ki
nijoje nužudytas banditų 
dėlto, kad turėjęs rausvus 
plaukus.

Paris — Užsienių misijo- 
nieriai praneša, kad praei
tais metais 201,094 pago
nys priėmė Šv. Krikštą.

Vatikanas— J. E. Julio 
Cardinal Serafini Šv. Kon
gregacijos prefektas, 70 

j metų amžiaus mirė.
Fu I da — Metinis Vokieti

jos vyskupų susirinkimas 
įvyks rugp. 15 — 18. Aus
trijos vyskupai susirinks 
tuo pačiu laiku Salzburge.

K. P. J.

I

Cambridge, Mass.Lawrence Lietuvių Kolonija
Išpirko Intertypos $100.00 

Notų

bolševikai įsiveržę į Japo- ti federalės valdžios, darbų, 
nijos žemę, ne tik kad šau- Čia aišku, kad norima 
do Į Japonų rubežiaus sar- suardyti darbininkų uniją, 
gybą, bet iš lėktuvų meta ^au dabar tame mieste y- 
sprogstančias bombas į ne- ra daromi kurstymai, kad 
kaltus gyventojus. Jei mū- darbininkų unijai ir kom- 
sų komunistai nepasmerks panijai miestelis yra per 
Rusijos žudymų, tai bus mažas, vienas ar kitas_tu- 
dar vienas įrodymas, kad ris išeiti. Reikia tikėtis, 
jiems žmonių gyvybės nie- ^a4 darbininkai vyriausio
jo nereiškia, ir kad jie ne- _ . „ _. _
stoja prieš karą ir prieš reikalų užtarėjus, 
nekaltų gyventojų žudy- --------------
mus.

I

Berlynas, Vokietija, rug
pjūčio 4, — Dr. Robert Ley. 
darbo fronto vadas, kad 
paraginti darbininkus e- 
nergingiau dirbti ir parsi
duoti nacionalsocializmui 
pranešė darbininkams, kad 
netrukus visus darbinin
kus aprūpinsią automobi
liais ir pagerinsią darbi
ninkų gyvenimą. Ley pa
reiškė, kad pigiųjų auto
mobilių fabrikai jau stato
mi, ir kad iki 1945 metų 
Vokietija pagaminsianti 
milijoną pigių automobi
lių. Automobilius kainuo
siąs $380. Tai komunisti
nės priemonės užbovyti 
darbininkus. Kaip komu
nizmas, taip ir nacizmas 
nieko darbininkams neda
vė ir neduos. Komunistai 
irgi žadėjo darbininkams 
rojų Rusijoje, bet davė 
baisesnį “rojų” ir už pra
garą. Rusijoje darbininką1' 
žiauriau kankinami ir iš
naudojami negu pagony
bės laikais buvo išnaudo
jami ir kankinami vergai.

Neleidžia Valdžios Darbo 
Tarybai Veikti

Bolševikai Sušaudė 
Bogdanovą

Maskva, rugp. 4. —

Liepos 26 d. “Darbinin
ke” lankėsi LDS Centro 
vice-pirmininkas kun. Pr. 
M. Juras, Šv. Pranciškaus 

je šalies valdžioje ras savo'par. klebonas, Lawrence, 
• t V W . — • f 1 •

Kruvinas Mūšis Su Plėšikais 
Lenkijoj

I

Varšuva — Liepos 4 d.
Liublino vaivadijoje įvyko

Mass. ir Lawrence koloni
jos vardu įteikė $100.00 
čekį, išpirkdamas naujos 
“Darbininko” Intertypos 
paskolos notą.

Nors Lawrence kolonija 
sulyginamai su kitomis, 
nėra didžiausia ir ją spau-

Po sunkios ir ilgos ligos — lie
pos 17-tą, Cambridge Sanatori
joj mirė Jonas A. Kačėnas, 28 
metų amžiaus, gyvenantis 38 
Harding Street. Velionis buvo 
sūnus Jono ir Vincentos (Mažei- 
kiūtės) Kačėnų. A. a Jonas gi
mė South Bostone, ir ten lankė 
pradinę mokyklą. Vėliau persi
kėlė su tėveliais gyventi į Cam
bridge ir ten išviso išgyveno a- . ...
pie 20 metų. Kiekvienas privalėtų

jame dalyvauti, nes jis į-
A. a. Jonas priklausė prie baž- vyks visų, mėgiamoje vie- 

nytinio choro ir daug darbavosi toje Amerikos Palangoje- 
jaunimo tarpe. Visų buvo labai Methuen, Lawrence, Mass. 
mylimas, nes buvo malonaus bū- Tr-------- * * ‘ “
do.

Iškilmingai tapo palaidotas 
i liepos 30-tą, 9 vai. ryte iš Nekal
to Prasidėjimo Panelės Švč. baž
nyčios. Prie didžiojo altoriaus

Laidotuves gražiai tvarkė lai
dotuvių direktorius p. D. A. Za
letskas iš So. Boston. N.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Rugpiūčio 28, po piet į 

vyks paskutinis Cambrid 
ge lietuvių piknikas. Šia 
me piknike bus visokių į- 
ivairenybių, žaislų, lenkty-į

v •

Klausimai Ir Atsakymai
Newtown, Iowa, rugp. 4, susirėmimas tarp policijos ūžia nedarbas, bet kur yra

Iowa valstybės gubernato- ir plėšikų gaujos. Ta plėši- idealistų ten nugalimos vi- 

bo santykių tarybai vesti nerius metus užpuldinėjo Lawrence kolonijai, kuri 
derybas streikierių su - - --- - x--------------- -----------------------------

T 4 1 1 T_ • v • AJ1L4M44A1V V U-l V U-V41JVU JT t VU | *• * * AAJTVAK/©* X L IVž Vi ALAZjA v/Jky aiUUl 10,110
Jlaytag skalbimo mašinų į0jus laikydama juos nuo- Sera> kad i** kitos kolo-1 mišias atnašavo kleb. kun.Į
kompanija. Darbininkai y- niios pasektu ios pavyzdi, i p. j. juškaitis. o m-ie šoniniu ai-1

rius neleidžia valdžios dar- kų gauja jau ištisus septy- sos kliūtys. Taigi garbė!

derybas streikierių su

ra susiorganizavę į uniją. 
Pasibaigus metų sutarčiai 
kompanija pranešė,

J

Liublino vaivadijos gyven- taip šauniai pasirodė. Bū-

Visus iš visur skaitlingai 
dalyvauti kviečia Kvieslys.

APSIVEDĖ

latinėje baimėje. Gauja nijos pasektų jos pavyzdį. Į p. j. juškaitis, o prie šoninių al- 
daug kartų užpuldinėjo at-1 Pirmutinė draugija, kuri torių šv. mišias atnašavo kun. J. j

Ikari ai skirus žmones ir sodybas, išpirko paskolos notą, su- Plevokas ir kun. 
Kaaai- _____ x________ ’ mnVėHomo SinftAft tai hn. nis. S. J.

Klausimas —
Gyvenu Massachusetts 

valstybėje ir gaunu sene
lių pašalpą iš valdžios. Ap
linkybės verčia persikelti į

Rugpiūčio 6, Moterystės Connecticut valstybę. Ar 
Sakramentą priėmė Vacio-; galėčiau gauti ta pačią pa- 
vas Petras Preikys iš Nor- šalpą ir persikėlęs, arba 
wood su Monika Vitkaus- kaio ilgai reikėtų laukti?

Nuoširdus “Darbininko” 
Prietelis.

. P. Aukštikal- wuuvl ou xuuulntt viLna.ua- 
ir mokėdama $100.00, tai bu- nis, S. J. I kaitė iš Cambridge. Erving

• Nekalto Prasidėjimo Karstnešiais buvo 6 jaunuoliai Henry Pangborn su Pauli- 
Panelės Švc., is Cambrid- choristai, būtent: Povilas Re- ^a Saltrušaite abu iš Ar- 

Laimingiausios 
Ivvko k® yra nuoširdi “Darbinin- Kalinauskas, Kazimieras Valat- ir geriausios kloties abiem

stos darbininkams bus su- užmušė nemaža žmonių ir 
mažintos 10 nuošimčiu, net keturis^policijos valdi-;™ 
Darbininkai pasipriešino, ninkus. Užklupusi gaują;-- < . . ,------------------ ------- —
ir gegužės 19 dieną išėjo į policija prieš ją pavartojo Se» Mass., kurios pirminin- meika, Kastantas Samalis, Jonas lmgton.

Maskva, rugp. 4. — So-; 
vietų Rusijos vyriausybė; 
dar tebešaudo žmones.; 
Šiuo metu sušaudė Bogda-j 
nova, kuris komunistams 
ilgus metus tarnavo. Sako
ma, jis buvęs šnipas.

streiką. Valstybės guber-net kulkosvaidžius. 
natorius, Kraschel, paskel- tikras mūšis, per kurį du 
bė mieste karo stovį. Dar- plėšikai buvo užmušti, 
bininkai kreipėsi į valdžios 
darbo santykių taryba, kad 
jos paskirti žmonės ištyri
nėtų kompanijos nesutari
mus su darbininkais ir mė
gintų juos sutaikinti. Ta
čiau valstybės gubernato
rius tokius pasitarimus už
draudė, sakydamas, kad Į 
toki pasitarimai sukeltų 
riaušes. Iš Washingtono 
paliepta pasitarimus vesti, 
nes valstybės gubernato
rius neturįs teisės trukdy-

Ministras Pirmininkas Kun. 
Mironas Apie Lietuvių- 

Lenkų Santykius

• Atsakymas —
.........~.......... _.......... .......... .... .... .......... ...... _ Kiekviena valstybė turi 

ko” rėmėja Barbora Žilie- ka, Juozas Valatka ir Augustas porelėm moterystės luome savo įstatymus. Connecti- 
nė.

LDS 1-ma kp. So. Boston, “Reąuiem”, mišias, vadovaujant
Mass. ir LDS 2-ra kp. Mon- varS- Mamertui Karbauskui.
tello, Mass. yra nutarusios , Daug žmonių lydsj0 velioni >

VV, TUlVLia xvup~ J---------------- -- ------- --- --------------- C^~C - --------------------e -

Iš vakaro prieš palaidojant, kienė, gyvenusi 118 Mar- tus ir išgyvenę metus prieš 
buvo atsilankę visi choristai su ket St.

išpirkti po notą. Laukiame.

Gužauskas. Jie taipgi giedojo gyventi.

kapus.

Vietinis, cut valstybės įstatymai y- 
ra, kad senelių paaalpą ga
li gauti sulaukę 65 metų 
amžiaus, išgyvenę laike 

Liepos 30, Valeria Rup- paskutiniųjų 9 metų 5 me-

MIRĖ

Brighton, Mass.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE. 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkins Sq. Cash Market
POVILAS BALTRUŠIONAS. Sav. 

490 Broadvvay, Tel. SOU 3120 
SO. BOSTON, MASS.

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

Visi skelbkite “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

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

Vice-Pirm. — Ona Venienė,
311 K St., Se. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. — Marijona Markoniutė,
4115 Washington St., Roslindale, 

TeL Parkway 0558-V7
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

. 105 We«t 6th St.. So. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

ŠV. JONO EV. BL. PAšALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

Prot Rašt. Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Fin. Rašt. Aleksandras Ivaška,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas, Andrius Zaleskas,
702 Fifth SL, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre
čią nedėldienį kiekvieno mėnesio,
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 492
E. 7th St, So. Boston, Mass.

Kaunas, rugpiūčio 2 die
ną — Ministras pirminin
kas kun. Mironas spaudai 
pareiškė, kad lietuvių - len
kų santykiai vystosi nor
maliai. Susisiekimo klausi
mai jau sutvarkyti atatin
kamomis sutartimis. Pre
kybos derybos laikinai per
trauktos kaikuriems klau
simams išaiškinti, bet ios 
bus tęsiamos toliau. Ta
čiau tenka apgailestauti, 
kad normališkų santykių 
užmezgimas neatsiliepiąs 
Vilniaus lietuvių būklei pa
lengvinti. Dėl santykių su 
Bažnyčia Lietuvos vyriau
sybė įteikė savo aiškinimų 
projektą Vatikanui, į kurį 
atsakymas dar negautas. 
Padėtis Klaipėdoje aprimo, 
incidentų priežastys tiria
mos. Vyriausvbė griežtai 
vvkdys Klaipėdos konven
cija, nau ji rinkimai krašte 
ivyks senuoju kiek supras
tintu įstatymu. Karo sto
vis, priėmus naujus viešo
jo saugumo įstatymus, bus 
panaikintas.

!

I iAtnvAc ItrančiniA Rinktino kun. P. Juškaičiu ir kun. J. Ple- po keturių savaičių sirgi-į ueiUVOS nrepsimo ĄinKTine voku atkalbėjo gv Rožančių. mo mirė. Palaidota rugpiū-!
Nugalėjo Amerikos Lietuviu i

Rinktinę
Velionis paliko dideliame nu- čio 2, su bažnytinėmis a- 

liūdime savo tėvelį Joną, mamy- peigomis iš Nekalto Prasi- 
tę Vincentą, brolį Juozą, seserį dėjimo bažnyčios Cam- 
Jadvygą Dainienę, švogerį Jur- bridge, Mass.* Lai Visaga-

i padavimą aplikacijos pa
šalpai gauti. Taigi Tams
tai geriausia ^asilikti Mas
sachusetts valstybėje, kur 
dabar gauni senelių pašal
pą (Old Age Assistance).

Kaunas, rugniūčio 2 d.— gi Dainį, tetą ir krikšto - motiną lis jos vėlei būna gįle^! J.ro^Xib
Lietuvos krepšinio rinkti- Viktoriją Kohanskienę iš Dor- tingas._____________ X. Y. rai verti skaitytoju paramos,
nė, vadovaujama žinomo chester, Mass. ir daugelį kitų " “
sportininko Liubino, nuga-1 giminių. j
Įėjo Amerikos lietuviui Palaidotas Naujos Kalvarijos 
rinktinę labai aukštu re- kapuose — Mattapan, Mass. 
zultatu 44:24. 1 Tegul ilsis a. a. Jonas ramybėje!

X. Y. rai verti skaitytoją paramos.

Lenkai Vilniaus Krašte Už
darė Dar Keturias Lietuvių 

Pradžios Mokyklas

KIEK YRA ORGANIZUOTŲ 
KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ 

UŽSIENY?

CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!

I

982.837; 1.435.037 
šie darbininkų skaičiai pri

klauso prie centralizuotų čia mi-

1934 m. 1937 m.
sausio 1 d. sausio 1.

Austrijoje 102.000; 153.890
Belgijoje 304.000; 300.000
Prancūzijoje 102.000; 500.000
Vengrijoje 50.000; 40.000
Liuksemburge 2.349; 3.634
Olandijoje:
katalikų 194.155; 187.174
protestantų 117.193; 109.117
Šveicarijoje:
katalikų 40.500; 40.000
protestantų 11.000; 12.905
Čekoslovakijoje:
vokiečių 39.357; 40.334
čekoslovakų 17.600; 40.000
Jugoslavijoje 2.673; 7.983

Tarptautinį krikščionių darbi
ninkų sekretoriatą.

šiuos duomenis reikia papildy
ti dar nariais šių krikščionių 
darbininkų organizacijų, tiesiai 
priklausančių prie minimo se
kretoriato: 
Suomijoje: 
tarnautojų ..........
angliakasių ........
metalurgistų ........
Čekoslovakijoje: 
tarnautojų............
Ispanijoje:
baskų, fabr. darb............... 200

Viso prie Krikščionių Darbi
ninkų Tarpt. Sekretoriato pri
klauso — 1.508.037 gerai orga
nizuotų darbininkų.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

.....3.000 

... 14.000 
... 14.500

38.000

Vilnius, liepos 22 d. — 
Šiomis dienomis lenkai už
darė dar keturias lietuvių nimų atskirų kraštų krikščionių 
pradžios mokyklas. darbininkų sąjungų, įeinančių i

Atėję | tavernas ar restauranus visuomet pra
šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir buteliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

Cremo Brewing Co.
BELDEN ST. NEW BRITAIN, CONN.

TEL. NEW BRITAIN, 3700.

MMMMC
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Penktadienis, RugpiūaoS; X938 DARBININKAS
T

DARBININKAS
- . . . ! * ; (THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------by--------

SAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter Sept 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate af postage provided for in Section 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly -----------------  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly ___ __________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams __________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams $2.00
Užsieny metams   ................. $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

nimaą — tėvų nuolatinis džiaugsmas, — nuolatinis rū
pesty.

Ekskursijos, išvažiavimai, ten kur dar nematė a- 
kis, negirdėjo ausis ir nejautė kaž ko vis trokštantį nie
kad nenurimstanti širdis...

Mieste vis didelis triukšmas. Automobilių ir tram
vajų sirenos. Kamšatis. Bėga vieni už kitus greičiau, 
didelis judėjimas. Skubinamasi saulei šviečiant iš auk
štai — ir prie elektros žiburių giliai po žeme.

Didžiuliai dirbtuvių trobesiai pilni žmonių, gyvi 
žmonių judančių paskubomis. Bet, kartais, mašinų, 
begalinių ratelių, net žymiai daugiau, nei žmonių...

Tokie pat dideli, skaitlingi — gal dar didesni — 
dirbtuvių rūmai, tik iš dūmtraukių nerūksta dūmai. Ir 
ištisos mašinų eilės Visai nejuda ištisomis savaitėmis, 
tik žvalūs sargybinių veidai, kažko neramiai dairosi.

1
..■■s'. "s.$ i; .'i ;==

kodėl dabar Rusija, komu
nistą valdomas kraštas,

• v

J

VYČIAI

Tilimuose Rytuose sovię- 
tų Rusų susikirtimai su Ja
ponais dėl rubežiaus įvy
kių kaskart darosi žiaures
ni. Jie prasidėjo liepos 11 
dieną, kada, Japonai sako, 
sovietų rubežiaus sargybą 
įsiveržė šešias mylias į 
Mandžiuką, Japonijos teri
toriją, ir pradėjo daryti su
tvirtinimus, apkasus. Ja
ponai sutvirtino ten savo 

Parkai ir sodnai pilni žmonių. Žaliuoja apkarpyti kariuomenę ir po žiaurių 
medžiai, rūpestingai prižiūrėtos ir palaistytos gėlės, suj1 kur sakoma,
nuvalyti alėjų ir vingiuotų perėjimų takai ir takeliai; kad5 600 Rusų ir 400 Japo-

nų kareivių buvo nužudy
ta, jie privertė Rusus trau-

daro priekabių iš- 
Japoniją su jais į 
Jei komunistai sto

nori ir 
šaukti 
karą? 
ja prieš karą ir nori taikos, 
kodėl, kaip rašo Boston 
Globė, rugp. 2,1938, 50 so- 
yietų Rusų karinių lėktu
vų bombardavo Japonų ka
reivius ir gyventojus? Ko
munistai taiką savotiškai 
supranta. Taika jiems rei-

lygas, bet. Kinai laikosi, 
kovoja, ir vietoje silpnėti, 
jie stiprėja.

Rusai žino Japonų padė- 
tį./Jįe dabar juos drąsiai 
erziną, nes žino, kad Japo
nai tuo bus priversti nuo 
Kinijos karo frontų ka
riuomenės dalis siųsti prie_____________ ____ ___
Mandžiuko rubežiaus. Ki-) škia komunizmo diktatūra.

Užtat jie sako, kad jų ka
ras leistinas, nes “įsteig
siąs komunistinę taiką”.

T.

Vyčiai ruošiasi prie 26-to jo seimo, kuris, įvyks Chi- 
cagoje rugp. 9, 10 ir 11 d. Jau pats eilinis seimo numa- 
ris parodo, kad Vyčiai palyginti, sena organizacija. Per 
26 metus pergyventi amerikietiško gyvenimo sūkurius, 
ypač jaunimui, tai beveik heroiškos ištvermės pasi
reiškimas. Mes papratę kaltinti Vyčius, kad jie kartais 
nusikalsta tautybei, bet kai pagalvojame, koks jiems 
gyvenimas tenka gyventi, tai mūsų kritika veikiai at
slūgsta. Jos vietą užima užuojauta ir susidomėjimas.

Bepigu buvo Vyčiams gyventi prieškarinius lai
kus. Tada iš Lietuvos plaukte plaukė žaliukas lietuviš
kas jaunimas, kurio jokia ištautėjimo banga dar nebu
vo palietusi. Jų tarpe lietuviškas gyvenimas natūraliai 
savaime klestėjo. Apie ištautėjimo galimybę nė svajo
te nebuvo svajota. Visiems atrodė, kad Vyčių lietuviš
kumas niekad nebus paliestas, tai nedaryta jokių ap
dairumo pastangų nuo ištautėjimo apsidrausti. Deja, 
apsirikta. Staiga užėjo karas. Imigracija sustojo. Jau 
karo metu Vyčių eilės gerokai praretėjo, nes daugelis 

■i jų stojo į kariuomenę. Karui pasibaigus, padėtis dar 
pablogėjo. Imigracija taip ir paliko sustabdyta. Vyčių 
sąstatas staiga pasikeitė. Daromi narių vajai sutrau
kė į Vyčių eiles daug čia gimusio jaunimo, kurio ideo
logija, pasidėkojant Amerikos mokyklų auklėjimui, y- 
ra daug kitoniškesnė negu Lietuvoj augusio jaunimo. 
Susirinkimuose pradėjo įsivyruoti anglų kalba. Jos pa
reikalauta ir organe. Vadai nusileido (manė padarysią 
strategišką gudrybę), ir “Vyties” skiltyse pasirodė 
angliškai - lietuviškas šiupinys. Grynam pūritaniškam 
patriotui tai atrodo nedovanotina, eiliniam skaitytojui 
— nejaukiai nesuprantama. Kaip atrodo jaunimui — 
nežinau. Ratriotingiesiems Vyčių vadams nemaža dėl 
to širdgėla, bet gyvenimas gyvenimu, ir esamą netiks
lumą tenka bent laikinai pakęsti, turint, žinoma, tvir
tą pasiryžimą tą netikslumą, susidarius palankiom ap
linkybėm, pašalinti.

Kyla klausimas, ar Vyčiai, iš viso, patriotingi. Ne
tenka dėl to abejoti. Bet čia pat patuntu kyla ir kitas 
klausimas: ar jie išliks patriotingi? Jau čia atsakymas 
ne taip griežtai teigiamas. Organo raibumas artik ne
sudarys tos pavojingos spragos, pro kurią įsiverž iš
tautėjimo kryptis. Vyčiai turėtų atsiminti šitą gyveni
mo aksiomą ir niekados jos-iš akių neišleisti: kad kal
ba tai ne tik pats svarbiausias, bet ir vienintelis tauty
bės požymis. Išnykus kalbai, nyksta tautybė. Tai įro
do visi be išskirties istorijos faktai. Savo organizaci
jos gyvybei išlaikyti (taip buvo manyta) Vyčiai anuo 
metu padarė “strategišką” nuolaidą amerikietiškam 
elementui kalbos klausimu. Manė tuomi pritrauksią 
daug čia gimusio jaunimo ir jį sulietuvinsią. Jei iš tie
sų tokia buvo Vyčių vadovybės programa, tai jau se
niai metas ją įvykdinti. Jaunimo nemaža įtraukta, tai 
reikia jis sulietuvinti.

Vyčių vadovybė, be abejo, nori tą uždavinį atlikti. 
Priemonių jiems nesiūlysim — tai jiems patiems žino
tina — bet pasekmių vis dėlto lauksime. Ir tai tikrų 
pasekmių, vadinasi, kad čia gimusieji Vyčiai būtų su
lietuvinti ne vien taip vadinamoj dvasioj ( kuri šiuo at
veju yra labai lanksti ir beveik nesučiuopiama), bet ir 
lietuviškoj kalboj, kuri sudaro tikrą tautiškumo rea
lybę. Tad būtų tinkama, kad 26-sai Vyčių Seimas, gre
ta eilinių savo reikalų, paklibintų ir šį pagrindinį lietu
vybės klausimą. K t

nai to tik ir laukia. Rusų ir 
Japonų susikirtimai duos 
Kinams progą susitvarky-Į 
ti ir varyti Japonus iš Kini
jos.

Rusija ir Japonija toli
muose rytuose kariuome
nes sustiprino, bet abi ka- 

’įro bijo.- Rusija žino, kad)

i

trikšta fontanai...
Tarpe puošniais rūbais ir linksmiom akim žmonių , ,. _

ir žvaliai besisukinėjančių ir bėgančių vaikų — slan- ktls atTaciaa fyo dalY 
kas neuzsibaige, bet tie su- 
sikirtimai beveik kasdieną įįpįnŲa turi padarius “su' 

veidai susitelkia Paslkarioja.------- -----------

kas neužsibaigė, bet tie sukioja ūksmingais alėjos takais, kaž ko paniurę, susirū
pinę vyriški veidai. ...

Kartais, tie rūstūs, susirūpinę 
ties stovinčių dirbtuvių vartais. Jų daugelio akyse žai
buoja neapykanta, pasikeisdama liūdesiu, rūpesčiu ir žai ginkluotos 
palaužta viltimi.

Miesto gatvės vis pilnos to kasdienio triukšmo, bė
gimo ir skubinimosi kaž kur? Tas triukšmas paliečia 
visų ausis ir nuolatinis judėjimas — atbukino akis.

Iš aukštai saulė šviečia, augalai žaliuoja ir skais
čios gėlės žydi, tik tie nusiminę, pajuodę, su netikrumo 
žiburėliu akyse, veidai — linksmią nuotaiką drumsčia.

— Nėra darbo!
— Skurdus ir netikras iš pašalpų gyvenimas...
— Ko sulauksim? — tai dažni ir nuolatiniai klausi

mai.
Ir kaip tas kasdienis triukšmas mūsų akyse stovi 

ir mes turim toli bėgti, kad jo negirdėjus — lygiai ir 
darbo krizė nuolat vaidenasi akyse.

Tenka pagalvoti, susimąstyti valandėlei, — dėl ko 
visa tai, nes jei šiandien tavęs dar nepalietė, tai rytoj, j 
greičiausia, — palies?. , .;i ....... ..

— “Kapitalistinio pasaulio ir gyvenimo simbolis yra 
oinigas”. (D-ras A. Maceina, Nauj. Rom. 29,—30 num.! 
1937 m.).

“Taupumas, pelnas, ir pinigas...”
Taupumo, pelno ir prabangos varu sugalvota be

galinė daugybė prašmatniausių mašinų, nes apskai
čiuota, kad kuras ir tepalas žymiai pigiau apsieina ne 
atlyginimas žmogui už raumenų jėgą, ir todėl pramo
nininkui taupiau. Kadangi daiktas galima padaryti 
pigiau 
pramoninko - kapitalisto tikslas; kuo daugiau pelno — 
tuo daugiau pinigų, o už pinigą gali pasaulyj ko tik no
ri gauti ir ką turi parduoti.

Ir gyvas žmogus pramoninkui - kapitalistui, tiek 
tėra reikalingas, kiek mažas ratelis, sudėtingai didelei 
mašinai. O kartais, dažnai, žmogų yra pakeisti net 
lengviau ne mašinos dalį.

Dėl darbo žmogaus ir kapitalizmo sistemos san-

I
Rusija sutraukė nema- 

kariuome- 
nės prie Japonijos rube
žiaus, netoli Vladivostoko. 
Japonai pasakė: “Mes Ru
sų žemės nenorime, bet e- 
same pasirengę jų neįleis
ti į Mandžiuką ar Koriją”. 
Aišku, kad Japonija, šiuo 
metu, su Rusais karo neno
ri. Ji gerai žino, kad dviejų 
priešų nenugalės. Karas su 
Kinija jai kasdieną kai
nuoja 5 milijonai dolerių; o 
kiek tūkstančių kareivių 
žūsta į mėnesį? Japonai ti
kėjosi, kad su Kinija jiems 
pasiseks greitai apsidirbti. 
Pačioje pradžioje karo jie 
Kinams pastatė taikos są-

I

tartį su Italija ir Vokieti-) 
ja: gi Italija ir Vokietijai 
sudarė taip pat sutartis su 
Anglija ir Prancūzija. Ru
sija pasiliko viena, didžių
jų tautų atskirta. Įvykus 
karui, be abejonės Japonai 
gautų pagalbą iš Vokieti
jos ir Italijos. Rusai, nors 
ir turi didžiausią pasauly 
kariuomenę, žino, kad iški
lus karui, pačioje Rusijo
je revoliucija prieš Staliną) 
tikrai įvyktų. Išrodo, tad, 
kad susikirtimai tarp Ru
sų ir Japonų bus tik laiki
nai ir, kad karas šiuo me
tu neįvyks.

Komunistai sako, kad jie 
stoja prieš karą. Jei komu
nistai stoja prieš karą, tai

Gurklianiškis

Laiminga tegali būti toji visuomenė, kurios įstaty
mu yra meilė ir kurios galutinis tikslas amžinybė.

Šv. Augustinas.

Subrendus žmogui, atsidūrus plačioje gyvenimo 
arenoje — pradeda jam ateiti daug neaiškių, bet gyvų 
klausimų. Tie klausimai žmogų suneramina, ir jis pra
deda ieškoti į juos atsakymo.

Tie klausimai, dideli ir amžini: Kas yra žmogus, 
koks jo tikslas, ir paskyrimas žemėje? Kodėl tiek ne
lygybės ir neteisybės pasaulyje? Kas to viso kaltas?

Vasara, šilta, saulė maloniai, vietomis, kiek per- 
karštai — šviečia ir šildo. Laukai žaliuoja ir gėlės žy
di. Gražiai išlapoję medžiai skleidžia malonų kvapą ir 
gaivinantį pavėsį. Taip vasaros metu visi, kas gali — 
bėga į atvirą gamtą.

Savo seimoje visad malonu it jauku: Vyras ir žmona, 
maži nenuoramos vaikai; linksmas, kaž ko ieškąs, jau-

tai ir pelno liks daugiau, o pelnas juk ir yra

VYSKUPAS—GARBES 
LEGIJONO KOMANDORAS
Šiomis dienomis Prancū

zijos vyriausybė apdovano
jo garbės legijono kryžiu
mi Kartagenos vyskupą 
monsinjorą Lematre. Vys
kupas Lematre jau ankš
čiau apdovanotas daugeliu 
prancūzų, anglų ir kitų 
valstybių pasižymėjimo ir 
garbės ženklais. Didžiojo 
karo metu šiam vyskupui 
buvo' suteiktas brigados 
generolo laipsnis. Mat, 
1917 m. buvo kilęs didelis 
bruzdėjimas prancūzų ka
riuomenėje tarnaujančių 
afrikiečių tarpe. Bruzdėji
mo priežastims ištirti min. 
pirm. Klemanso paskyrė 
vyskupą Lenaitre. Vysku
pas važinėjo po frontą ir 
tyrė juodųjų karių būklę, 
kuri pasirodė esanti tie
siog baisi. Afrikiečiai ka
riai buvo niekinami, muša
mi, siunčiami į betiksles 
kautynes. Jiems dažnai 
trūkdavo maisto, viršinin
kai su jais elgėsi žiauriai. 
Vyskupas apie visą tai 
pranešė min. pirm, ir karo 
ministeriui, kurie kaltuo
sius nubaudė ir įsakė pa
lengvinti afrikiečių karių 
padėtį. Vyskupas, kaipo 
buvęs misijonierius Afri-
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Krikščionybė visais amžiais aukštai vertino žmo
gaus asmenybę ir kėlė balsą prieš tuos, kurie žmogų 
niekino ir visaip išnaudojo. Žmogaus sąžinės laisvę gy
nė. Neveltui tūkstančiai kankinių, pirmaisiais krikš
čionybės amžiais liejo kraują dėl sąžinės ir įsitikinimų 
laisvės. , i

“Žmogus kaipo protinga asmenybė kaip teisingai 
pastebi Kantas, niekuomet negali sutikti sąžinės teisių 
atsižadėti, aklai priimant visuomenės valią. Jau pati 
asmenybės sąvoka sako žmogų negalint virsti svetimų 
siekimų įrankiu”. (Dr. F. Savickis — Gyvenimo pras
mė, 86 p.).

Žmogus pasauly skirtas pirmiausia darbui. Jis
dirbdamas pelnosi pragyvenimą ir kurią kultūrines koje, nuramino juodukus 
vertybes. Žmogus protu ir patvariu darbu stengiasi iš- sav? ma-l°niu tėvišku el- 
naudoti gamtą savo ir visos žmonijos reikalams. Žmo- Sesiu> 0 daugelį vadų, ku-

Mokslas ir tįkėji- r^e buvo nusikaltę, pašali-

vo paveikslą ir panašumą. Žmogaus panašumą Dievui Jam i frontą, prezi-

nerolo laipsnį. Už nuopel-

X •

tykių yra prirašyta daugybė knygų, sukurta partijų, gus, anot A. Jakšto (A. Jakštas 1 _
prigalvota gražių ir viliojančių sistemų ir net sudary- mas> 5™ s,uhg Sv. Rasto žodžių — sutvertas pagal Die- no l kitas dalisi. Mat, vyks 
ta istisa didele valstybe: — “darbininkų tėvynė” — - - ------~ ------dentas buvo nakėles ii i nekomunistinė SSSR reikėtų taip suprasti: Dievas yra pasaulio Kūrėjas — nencas duvo paneięs jį į ge

“Tai jis (bolševizmas) yra kolosalinė mašina, kį. i Žmogus skirtas tęsti Dievo kūrybos darbą todėl jV‘lnusprancūriūu karo metu 
riai istorija vis perduoda naujus čia pat esančius žmo- ra Plev0 ‘ KureJ° pagelbininkas. Jo nebaigtos kūrybos rtancuzijai karo metu 
nes kaip žalią neapdirbtą medžiagą, kuri turės būti be tęsėjas, 
jokio pasigailėjimo bolševizmo sistemoj apdirbama. Iš. ~ v m -
jos išeis tie individai reikiami apdirbti ir kiekvienas kur^ najiją, kas butų gražu ir naudmga^ Todėl zmo- 
skyrium bus lyg kokia gyvybinė lazdelė, ~
štampuota, turinti neabejotiną fabrikos anspaudą. Kiti kld> ar^a pažinti ar net atimti darbo ir kūrybos teisę ir 
gi individai bus, kaipo netinkami ir nepataisomi, at- tuo P^clut žmoniško pragyvenimo teisę. .
mesti ir galop nustumti į tam tikrą sąšlavų krūvą... . P000”.-tv , ..............
Taip apibudina bolševizmą socialistas Černovas rinkti- dovaną zrnogU1^ dažnai sunaudoja savo nenaudai, sa, kad Vokietijoje įsleis- 
niame kelių rusų autorių veikale “Čeką” (K. J. Loma- 
nas — Quo Vadis Modernioji Europa?).
BURŽUAZINIS IR KOMUNISTINIS KAPITALIZMAS

Valstybinis - komunistinis kapitalizmas (kitokiu 
jo pavadinti negalima) žmogų paverčia tam tikru gy
vu robotu, kurs neprivalo turėti savo individualios as
menybės, bet daryti, kalbėti ir mąstyti taip, kaip yra 
užsuktas aparatas. Žmogua, kurs galvos kitaip — turi 
būti nustumtas į šąšlavų krūvą. Nesvarbu, kad tų “di
rigentų” ar “šoferių” būtų keli tūkstančiai ir jie valdy
tų keliasdešimt milijonų gyvų žmonių. Arba kaip išsi- 
reiškia prof. Dr. Artemjev: — “nieko nereiškia, jeigu 
du trečdaliu’ rusų tautos žūs, kad tuo tarpu išlikęs vie
nas rusų tautos trečdalis galėtų būti laimingas” — Le
nino žodžiai. ■

Buržuazinis kapitalizmas verčia žmogų būti leng
vai pakeičiamu didelės mašinos rateliu, palikdamas 
šiokią tokią laisvę privatiniame žmogaus gyvenime. 
Komunistinis - valstybinis kapitalizmas, paverčia in
dividą mechanišku robotu nebepalikdamas asmeninės 
laisvės nė šešėlio.

Kapitalistinėje valstybėje darbo žmonės gali reik
šti savo mintis, reikalavimus per spaudą, organizaci
jas; savo gyvybinius reikalus paremti net streiku — 
komunistinėje valstybėje to viso, jau negalima.

1 Krikščionių visuomenei ir;jos dvasiai buržuazinis 
ir komunistinis kapitalizmas yra svetimas. .Krikščio
nybė vsados aukštai vertino žmogaus asmenybę, leuriąi 
kapitalizmas, vertindamas materiją, visiškai asmeny-j tel New Yorker. 
bę paneigė, nepripažindamas žmoguje dvasinio prado, 
jo aukštesnio paskyrimo. 1

» «

.t

vyskupas buvo apdovano- 
Todėl žmogaus protas, valia ir rankos — stengiasi tas daugeliu ordinų.

aekvienas ■'•ii l ■ • • *
reikiam«i gaus asmenybės negalima pavęrsti, mechanišku įran- N8UJI JdnTUOKOS ĮSTdTynidl

Vokietijoje
Deja! Sumaterializėjęs pasaulis, tą Dievo skirtąją) Prancūzų spauda prane-

“...Vedame mes karą prieš gamtos jėgas ir iš karo lau- tas naujas santuokos įsta- 
ko triumfališkai grįstame, kad dabar pasidarytume tymas, kuris liečia ir Aus- 
belaisviais mūsų surinktųjų lobių”... (K. J. Lomanas — triją. Pagal tą įstatymą, 
Quo vad. m. Ęųr.). v. kunigai, kurie bažnyčioje

Šv. Pranciškus Asižietis, nors pats gyveno, kaip sutuoks jaunavedžius prieš 
tikras beturtis — Mylėjo ne tik visus žmones, bet ir tai nesutuoktus civilinėje 
gamtą, kiekvieną gamtos kūrinį ir skelbė meilės reli- įstaigoje, bus baudžiami 5 
giją. Krikščioniškoje meilėje— nėra vietos jokiam ma- metais kalėjimo arba 10, 
terialiam ar tai buržuaziniam ar komunistiniam kapi- 000 markių bauda. Be to, 
talizmui, kurs taip nevertai pažemino žmogaus asme- bus leidžiama perskirti ve- 
nybę. Krikščionybėj sako Fersteris, heroizmą, kurs ki-)dusius, kurių vienas ap- 
tados tegalėjo reikštis tik kovos lauke, mato meilėje”, sirgs sunkiai pagydoma li- 
(F. Savickis — Gyvenimo prasmė 80 p.)ga. Vadinasi, vyras galės 

Todėl žmogaus asmenybės nįekas neprivalo nie-pamesti sunkiai sergančią 
kinti. Paprastas darbininkas ar žemdirbis savo vidų ji- žmoną ir atvirkščiai. Iš 
niais privalumais gali būti toli pranašesnis už turtuo- tiesų, tai žiaurus įstaty- 
lį, pasauly žinomą pramonininką - fabrikantą, arba mas.
kokios žymios valstybės ministerį.;i 1 ■ t,,, . ..........

Visos žmonijos ląimės ir teisingumo, pagrindas,) 
kurį apreiškė patsai Dievas:— Mylėsi savo artimą,) 
kaip pats save.

Kaunas 
ryba jau baigia redaguoti 
įstatymo projektą. Šiuo 
projektu numatoma su
tvarkyti tikybų kąitalioji- 

Remiantis konstitucijos § 19 kvięčiu visuotiną mą. Norint priimti kitą ti- 
Motinėlės” Dr-jos Seimą kartu su Kunigų Vienybės kybą reikės nurodyti ,rim- 

Seimu šiais metais rugpiūčio 25 d. 2 vai. po pietų Ho- tus motyvus ir gauti ati
tinkamą leidimą. Grįžti į 
tikybą, /iš kurios išstota, 

Dr-jos Pirmininkas, bus visai uždrausta.

“MOTINfi ■ Valstybės ta-
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Kun. Dr. J. B. Končius, t

1
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(Tęsinys)

RAŠO L. P,
$

Šilta. Skaityti nusibodo, 
rašyti tjpgėjau. Užsima
niau pęržiūrėti t stalčiuje 
senuą laįškųs. Įr greitai su- 
radauvien^.,trumpą, bet 
liūdna laišką apie kurį 
norsšį sykį pakalbėsiu. <

Praeitį gegužės mėnesy, 
vienas, gerai man pažįsta
mas, studentas, kuris ke
turi metai atgal įstojo į ne
katalikišką kolegiją, taip 
rašė: ■. J

“Gerbiamasis Tamsta,
Aš šįmet užbaigiau kole

giją. Gal tamstai bus sur- 
prizas, kad aš dabar esu ti
kras komunistas ir bedie
vis. Kolegijoje aš išmokau 
mąstyti ir išvadas padary-

• > * - ---------------

ti. Mokslo “faktais” man 
buvo įrodyta, kad Dievo 
nėra. Aš pats dabar ste
biuos kaip aš pirmą galė
jau tikėti į Katalikų Baž
nyčios skelbiamas “nesą
mones”...”

| komanda. Tęmis pat dienomis, kai turėjo įvykti jubi-
Reikia pažymėti, kad 1928 m. Vyčių sekretorė p. Uejinis kongresas Kaune (o jau negavus leujimo) Ma- 

Rubliauskaitė buvo atvykusi Lietuvon ir aplankė ne- namP°Ie is kitų dienų atkėlė savo kongreselj. Kongre- 
maža pavasarininkų sas nors tlk raJono« bet labai pavyko. Tačiau dėl to kon-

E vienos pusės'slopinančioje atmosferoje iš ant-;administraciniu būdu nubausta po tris mėnesius
ros puses pasiryžusioje ir skaidrioje nuotaikoje susi- I

Tas laiškas kaiD nirma nnkta i 1928 m- gruodžio 29 — 31 d. konferenciją, ku- įas įaiskas, Kaip pirma, iškilmingai Registruota 600-toji pavasarininkų 
kuopa, o organizacijoje buvo apie 60.000 narių. Šioje 
konferencijoje ilgametis “Pavasario” Sąjungos pirmi
ninkas prof. J. Eretas atsisakė dėl sunkaus sveikatos 
būvio iš pirmininko pareigų, o Sąjungos pirmininku 
išrenkamas jaunimo mylimas Dr. Juozas Leimonas, ži
nomas aktingas visuomenės veikėjas, kuris laimingai

taip ir dabar, mane giliai 
sujaudino. Tas jaunuolis į 
buvo gerų katalikų tėvų 
vaikas. Aš gerai pažįstu jo 
tėvus ir jo seserį. Jis pats, 
šeši metai atgal, patarnau
davo bažnyčioje šv. mišio
se. O dabar jis giriasi, kad 
esąs “komunistas ir bedie
vis”. Jo motina ir jo sesuo deda kuo tik gali ir kaip gali. Ši devintoji konferencija
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verkia ir meldžiasi už jį.

kalėjimų pavasarininkų vadai prof. dr.,J. Eretas, pręf. 
Pr. Dovydaitis ir Dr. J. Leimonas. Nubausta ištisa, eilę 
ir kitų pavasarininkų vadų, bet tai sudarė tik daugiau 
garbės nukentėjusiems, . .

•. Šiuo liūdnu laikotarpiu įvyko ir džiugių dalykų. 
1930 m. vasarą Lietuvos Vyčiai Amerikoje atsiuntė sa
vo atstovą p. A. Rubliauskaitę prie “Pavasario” Sąjun
gos centro tampresniems ryšiams palaikyti tarp šių 
dviejų organizacijų. Tų pat metų lapkričio 15 d. išvy- 

Sąjungos atstovas p, J. B.

buvo programos vedėju 
Klebonai pareiškė, ka< 
jam nelabai lengva skirti 
su Tėveliu Ažiuku, su ku 
riuo taip gražiai sugyveno 
taip pat pareiškė, kad ir si 
naujuoju vikaru tikisi gra 
žiai sugyventi. Žmonių bu 
vo pilna svetainė. Dalyva 
vo ir svečių kunigų, bū 
tent, kun. J. Karalius, She 
nandoah lietuvių par. kle 
bonas ir pasakė turininga 
kalbą. Kalbėjo kun. Ažiu 
kas, gražiai atsisveikinda 
mas, ir kun. S. Mažeika 
naujasis vikaras. . • - • • ■

Kaunierius

ligi šiol be pertraukos pavasarininkams vadovauja. ko 4,mei^koa . "favasaJ?°v. . .. . m . ...
Nors prof. J. Eretas išėjo iš centro valdybos, bet būda- Uudca pas Lietuvos Vyčius Amerikoje. Tai puikiau-
mas “Pavasario” Sąjungos garbės pirmininkas jai pa-
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Nekatalikiškos Mokyki os
Tokių įvykių yra ganai ko. Studentui profesoriaus 

žodis yra galutinis įrody
mas. Ką jis girdi, ką jis 
skaito, tą jis priima ir tiki 
be gilių svarstymų, be kri
tikos.

Kitą mėnesį prasidės 
mokslo metas. Tūkstančiai 
katalikų studentų pradės 
lankyti nekatalikiškas mo
kyklas. Jie atsiduos į pro
fesorių rankas; jie moky
sis iš jiems nurodytų kny
gų, ir net iš knygų, kurios [ 
yra Katalikų Bažnyčios: 
pasmerktos. Iš tų knygų 
jie atmintinai turės visą 
išmokti. Jie klausys bedie- 
vių ir komunistų profeso
rių paskaitų. Ir koki viltis 
yra tiems studentams iš
laikyti savo tikėjimą, tą ti
kėjimą, kurį nuo savo ma
žų dienų taip labai brangi
no ir mylėjo?

Daugelis tėvų nežino kas 
ir kaip nekatalikiškose mo
kyklose yra mokoma, ki
taip į jas savo vaikų neleis-' 
tų. Aš paminėsiu keletą 
garsių profesorių ir pasa
kysiu ką jie studentam sa
ko:

daug. Katalikų tėvų vaikai 
išeina iš nekatalikiškų mo
kyklų komunistai ir bedie
viai. Jaunuoliai be princi
pų, be dorovės. Šiandieną 
tai pripažįsta ne tik katali
kų vadai, bet ir nekatali- 
kai. Štai, Dr. Stephen W. 
Paine, Houghton Kolegijos 
prezidentas pasakė: “Auk
lėjimas be tikybos yra prie
žastimi daugelio nusikalti
mų prieš dorovę; toks auk
lėjimas protui duoda žinių, 
bet žmogaus valios neišau- 
klėja”. William A. Wirt, 
perdėtinis Gary, Indiana, 
mokyklų pasakė: “Ilgus 
metus aš buvau mokytoju, 
bet mūsų mokyklų auklėji
mu negaliu pasidžiaugti. 
Valdžios sąrašai rodo, kad 
yra 3,500,000 piktadarių. 
Kažin ar mūsų mokyklos 
dalinai neatsakingos už 
tai?”

Tėvai turėtų suprasti, 
kad jų vaikai nėra moks
linčiai - teologai; jie eina į 
mokyklas ne kritikuoti' 
profesorių pasakymų, bet! 
mokytis. Ir jie tai išmoks
ta, ką profesoriai juos mo-

... r ________________
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taip pat “ragino kur galima kurti prie kuopų nors ma
žas vyrų ir mergaičių sekcijas”, o po kiek laiko, tai vė
liau pamatysime, prieita prie atskirų vyrų ir mergai
čių kuopų, o galop atskirų sąjungų sudarymo.

Jau ir kiek ankščiau vyriausybė buvo pradėjusi 
pavasarininkams trukdyti, bet tie trukdymai dar ne
buvo visai sistematingi. Tačiau 1930 m. rugsėjo 4 d. 
švietimo ministerijos aplinkraščiu buvo uždaryta moks 
leivių ateitininkų veikimas. Lietuvos vyskupai ir kata
likų visuomenė labai apgailestavo tokį žygį. Dėl šio į- 
vykio vyskupai išleido ganytojišką laišką ir santykiai 
tarp Bažnyčios ir vyriausybės pasidarė įtempti. Pava
sarininkai tada pradėta vietomis net persekioti, o vei
kimas labai trukdomas. Nepaslaptis, kad pavasarinin
kų sąjunga buvo norėta visai uždrausti, bet vis tik ne
turėta tiek drąsos, ar kokios kitos aplinkybės paveikė, 
kad ji liko neuždaryta. Tačiau 1930 m. gruodžio 29— 
30 d. numatytos ir paruoštos konferencijos sušaukti 
valdžia neleido. Šis aštrus nusistatymas prieš “Pavasa
rio” sąjungą tęsėsi kuone penketą metų. Neleido val
džia nei 1932 m. liepos 9—10 d. sušaukti jau paruoštą 
dvidešimties metų jubiliejinį kongresą, kurio geram 
pasisekimui dirbo 12 komisijų. Prieš pat kongresą 
pranešė neleidžianti, nors į kongresą atvyko Lietuvoj 
Vyčių Amerikoje ekskursija ir italų katalikų sporto

sias įrodymas pavasarininkų ir vyčių rūpinimąsi mūsų 
tautos gyvybiniais reikalais. Iš “Pavasario” 1932 V. 31 
d. 10 m. matyti, kad centras prašė Finansų ministerį, 
kad leistų pasiskolinti iš Taupomųjų kasų 100.000 li
tų savo namų statybai. Tos paskolos negavo ir reikia 
būti dėkingiems, kad jos nedavė, nes namai buvo vė
liau pastatyti savo jėgomis, o toji paskola galėjo pri
vesti prie to,, kad ir namo už skolą pastatytą netekti ir 
turimą sklypą prarasti.

Po tų visų norų ir pastangų pakirsti pavasarinin
kų judėjimą arba jį labai sužaloti vis tik per vargus 
gautas leidimas 1932. XII. 29 — 30 d. sušaukti konfe
renciją. Konferencija buvo labai gausinga, kad nega
lėjo jokioje salėje Kaune sutilpti, buvo apie 1500 daly
vių. Ši'konferencija gavo reorganizacinės vardą, nes 
joje mergaitės ir vyrai pavasarininkai turėjo ir atski
rus posėdžius ir sudarė branduolius atskiroms sąjun
goms. Plenume priimta nauji įstatai, pagal kuriuos 
iš mergaičių, vyrų ir jaunesnių jų pavasarininkų sąjun
gų sudaroma “Pavasario” Federacija. Šioje konferen
cijoje iškilmingai proklamuota Lietuvos Vyčių Ameri
koje ir “Pavasario” Federacijos vienybė. Ši konferen
cija davė didelį impulsą-tolimesniam veikimui ir paro
dė, kad organizacija labai gaji ir tvirta, nors jos mir
ties daugelis laukė, kai mokytojai ir bendrai valdiškas 
vietas turį žmonės iš jos veikimo turėjo būtinai pasi
traukti.

Profesorių Pasakymai
teto: “Katalikų Bažnyčia,

• su savo senoviškomis apei
gomis ir mokslu, .visai ne
sutinka su šių dienų kultū
ra, kurią sudaro mokslas ir 

^demokratiški idealai”...; 
Prof. Arthur C. White,Į 

____________ _ _z ____ Darthmouth universiteto:! 
kolegijos: “Abejotina, kad “Kolegija ar universitetas 
daugelis dar tikėtų į Šv. neturėtų rūpintis tokiais! 
Povilo molinį Dievą... Mes dalykais, kaip prieš vedy- 
turime atsipalaidoti nuo bine skaistybe. Jaunuolių 
dorovės diktatoriaus. Jis apsiėjimas nėra akademiš- 
yra mūsų proto įsivaizda-' kas klausimas”...
vimąs. Mes turime pripa-j Užteks. Nesakau, kad vi-i 
žinti tik gamtą’’... Dr. John si profesoriai moko bedie- 
F. Shepard, Michigan uni- vybę ir nedorovę, bet dau- 
verBiteto: “Dievo buvimui gelis jų įvairiose mokyklo- 
moksliško įrodymo nėra.Jse iš katalikų studentų pa-Į 
Dievybė nereikalinga...” j daro bedievius ir komunis- 
Prof. Harry Elmer Barnes, tus. Ir Katalikai tėvai, ku- 
Smith kolegijos: “Dešim-; rie siunčia vaikus į nekata-, 
ties įsakymų nereikia pil- Ūkiškas mokyklas ima ant 
dyti, tik ant kiek jie sutin-[savęs sunkią atsakomybę.; 
ka su šių dienų mokslu. Jie ne.tik nusideda Dievui, 
Moksliškai kalbant, tokio!bet taip pat ir savo vai- 
dalyko kaip nuodėmė visai kams, nes juos įstato į pa- 
nėra...” Prof. John M. Me- vojų netekti savo švento 
cklįn, Dartmouth universi- tikėjimo.
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Profesorius M. C. Otto, 
Wisconsin universiteto: 
“Dabartinis mokslininkų 
siekis yra panaikinti mūsų 
tėvų Dievą ir išsirinkti ki
tą, visuomenės ir politikos, 
idealo Dievą...” Profeso
rius Durant Drake, Vassar
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ANGLtŠKAI-LiĖTUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po
pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime.

M į. DARBININKAS v
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Katalikų Tėvų Pareiga
Katalikų Bažnyčia įsako 

tėvams siųsti savo vaikus 
į katalikiškas pradines ir 
aukštesnes mokyklas. Mo
bile diecezijos vyskupas, 
T. J. Toolen, įsakė, kad visi 
Katalikų vaikai privalo 
lankyti katalikiškas moky
klas, kitaip jiems ir jų tė
vams bus uždrausta eiti 
prie Šv. Sakramentų. Toks 
įstatymas yra kiekvienoje 
diecezijoje ir jis paliečia 
kiekvieną kataliką. Jei tė
vai nori, kad jų vaikai, stu
dentai išlaikytų tikėjimą, 
tai turi rūpintis leisti juos 
į katalikišką mokyklą. Tė
vai turėtų klausti: “Ką pa
dės mano vaikui turėti 
daug mokslo, o netekti ti-

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKA DIENA EINA 
KUOSEKMINGIAUSIAI

LRKSA 83 kp. laikytame susi 
rinkime Knights of Pythias svc 
tainėje, nutarta minėti 20 met 
Nepriklausomybės jubiliejų, su 
rengiant LIETUVIŠKĄ DIENOJ 
rugpiūčio 7 dieną, dideliame i 
gražiame Lake Ariel Parke.

Yra labai didelis ežeras, ku 
galima pasivažinėti valtimis i 
maudytis. Šis ežeras yra vienir 
tėlis šioje apylinkėje, kur yr 
vadinamas Sandy Beach.

Parke taipgi yra įrengta žaid: 
mams vietos. Šokiai bus po piet 
ir vakare. Gros visiems gera 
žinomas orkestras.

Kurie žmonės neturi savo ma 
šinų, ir negausite su kuom va 
žiuoti, tai yra paimti busai, ku 
rie. nuvež visus. Busai stos st 
kančiose vietose: Marvino, Prc 
vidence Sųuare, High Work: 
Park Place, Tripps Park i 
Green Ridge St. Bilietus dėl bu 
sų galima įsigyti pas bile kom: 
sijos narį.

Pelnas šio išvažiavimo skiria 
mas Ginklų Fondui ir kuopo 
reikalams.

Komisijos išrinktos tvarkyl 
išvažiavimą yra sekančios: 
Generalė komisija:

Pirmininkai — Tarnas M. Zi 
reičius ir Simonas Galinis.

Vice - Pirmininkai — Joną 
Balcietis ir Monika Aboienė.

Raštininkas — Pranas Kati 
liūs ir padėjėjas — Valerijoną 
Juškevičius.

Iždininkas — Juozais Vaičaitis 
Transportacijos komisija:

Vladas Rutkauskas, Juozą 
Šimenis. Antanas Aboius, Pe1 
ras Noreika, Feliksas Norkaitis 
Vincas Plauska, Juozas Pušinai 
tis, Pocvilas, Tamavičius, Juozą 
Zubavičius, Karolius Zvaliaus 
kas.

Parko komisija: — Tarnas Ai 
Zurevičius, Simonas Galinis 
Pranas Katilius, Juozas Vaičai 
tis.

Tikietų komisija: Margare 
Semeškienė, Kazimieras Rinku 
nas, Juozas Bačinskas, Adėl 
Jakštienė, Marcelė Kavaliaus 
kienė, Teresė Kupčiūnienė, Ka 
zimieras Malinskas.

Priėmimo komisija: Ona Ga 
linienė, Aleksandras Balcietis 
Katarina Rinkunienė, Amili; 
Rutkauskienė, Juozas Gajauc 
kas, Antanina Juškevičienė. An 
tanina Krutulis, Marė Pušinai 
tienė. Rožė Skripkiunienė.

Palinksminimo komisija: Al 
fonsas Rinkūnas, Petras Gali 
nis, Baltrus Gustaitis, Rapola 
Juškevičius, Pranas Kazokas 
Tarnas Kurapka. Vaitekus 
Skripkūnas.

Skelbimų — Pranas Katilius 
Tad gi komisija kviečia vi 

sus lietuvius iš visų ap y linkai 
atvažiuoti į šį milžinišką LIE 
TUVIŠKĄ DIENĄ, rugpiūčio ' 
dieną.

Pranas Katilius, Rašt

tikrai lietuviškos. Visi linksmai 
praleidę vakarą jaunavedžių 
draugystėje, linki geriausio pa
sisekimo. Ir šio straipsnelio ra
šytojas, paišelio kramtytojas, 
dėkodamas už tokį malonų pa
kvietimą ir tikrai lietuvišką pa
vaišinimą linki jaunavedžiams 
kuogeriausios kloties.

Rugsėjo (September) 4 
d., visi keliai veda į Seserų 
Kazimieriečių Juozapo Ma
rijos Vilą, Newtewn, Pa., 
kur jų gražiame sode bus 
šaunus piknikas.

Skirta dovana $100 pada
linta į dešimts dovanų: 
$50; $10; ir aštuonios do
vanos po $5.

Čia bus galima įsigyti 
gražių įvairiausių rank
darbių, žaislų ir tt.

Čia bus galima pasiklau-

progos mokytis lietuviškai 
ir tą kalbą užmirš, tai už
baigę mokslus nedaug jie 
lietuviams tepasidarbuos, 
nes mūsų kalba jiems bus 
nežinoma, mūsų reikalai 
jiems bus svetimi.

Ačiū, Dievui, mes turime 
katalikišką lietuvišką ko
legiją. Tėvų Marijonų pasi-į 
darbavimu Thompson, Ct.1 
buvo nupirktas gražus, di
delis namas ir įsteigta lie- syti gražios orkestras; pa- 
tuvių bernaičiams kolegi-j šokti, pažaisti, pasportuo
ja. % Tėvai Marijonai į kole- ti ir tt.
giją sutraukė savo geriau-1 Na, o jau valgių ir gėri- 
sias pajėgas, gabiausius'mųj^sjl^kc&ių panorės, 
kunigus profesorius, kad 
bernaičiai tikrai gautų ge
rą išauklėjimą. Lietuvių 
kolegija, arba Marianapo-

I

>!W sav° įię-jlio kolegija, turi Amerikos
lą?” Tėvų balsas turėtų bū
ti: “Katalikų vaikams, ka
talikiškos mokyklos”.

Lietuviai tėvai turi dar ir vi už kitas kolegijas, 
kitą pareigą atlikti, bū
tent,, rūpintis, kad jų vai
kai neužmirštų gimtosios 
kalbos, neatsižadėtų savo 
tautybės. Studentai yra 
mūsų ateities viltis. Mes 
tikimės iš jų susilaukti vi
suomenės vadų, mūsų tau
tos gynėjų. Tačiau, jei jie 
eidami mokslus neturės

j valdžios visus pripažini- 
mus ir užtvirtinimus; mok
slu ji nė kiek nežemiau sto-

Pelnas skiriamas Juozapo 
Marijos Vilos akademijai. 
Vien jau tik dėlto kilnaus 
tikslo visi; - gerb. Tautie
čiai, 4 - VIII į mūsų pikni
ką. Rengėjai.

ŠVENTO KAZIMIERO PARA
PIJOS ŽINIOS

Vargonininkas Jonas Mickū- 
nas organizuoja mažųjų parapi- 

1 jinį chorą, ir kas savaitė para
pijos mažuosius ir mažąsias la
vina giedoti bažnytines giesmes.

Mergaitėms akademijos 
yra Pittsburge, Seserų 
Pranciškiečių, ir Chicago- 
je, Seserų Kazimierięęių. .j

Tėvų šventa pareiga yra 
siųsti; vaikus į katalikiš- _ _ _
kas, lietuviškas mokyklas, Taį patartina ir pagirtina. Ma- 
kitaip studentai neišlaikys jonu išgirsti jaunųjų balselius 
nei tikėjimo, nei tautybės, j sekmadienį. Visa tai duoda ne-

IT. mažai darbo mūsų jaunam var
gonininkui, bet ir jam bus kur 
kas lengviau pasirinkti naujų 
balsų didžiajam chorui.

I Kvietimas Moterims
Kaip praeituose metuo

se, taip ir šįmet gražioj ir 
ramioj Juozapo Marijos 
.Viloj bus vedamos- mote- 

i rims rekolekcijos rugpiū- 
I čio mėn. 18, 19, 20, ir 21 d. 
Palikusios kasdieninius 
rūpesčius ir vargus, reko-: 
lekcijose dalyvaujančios; 
turės progą- dvasioje susi
kaupti. Gerb. misijonie- 
riaus įdomūs ir naudingi 
pamokymai, gamtos gro
žis, ir rekolekcijų tvarka

suteiks jų sielai ir kūnui 
tikrą poilsį. Grįš į namus 
su nauja energija drąsiai 
kovoti gyvenimo kovas.
. Tad maloniai kviečiame 
visas moteris pasinaudoti 
šiomis rekolekcijomis.

Norinčios atlikti reko
lekcijas prašome pranešti 
mums nevėliau rugpiūčio 
mėn. 15 d., šiuo adresu:■> • ' , * ■ t

Sisters of St. Casimir, . .u.
Vilią Joseph Marie 

Holland Road
Newtown, Pennsylvania.

Edna Uždavinytė ištekėjo už 
Albino Liepos. Nuotaka skais
čiai spindėjo baltuose rūbuose. 
Pamergė, Rožė Uždavinytė, nuo
takos sesuo, persiškosios slyvos 
spalvos suknele ir šlebe visų akis 
patraukė. Kitos pamergės, Lai-' 
lian Boyle ir Paulina Szance, dė
vėjo puošnias rūtų šaliumę suk
neles ir nešėsi po glėbį gražių 
gėlių. Jaunavedis su savo paly
dovais Raymondu Svetinsku, 
Petru žemaičiu ir Edvartu Zim- 
mermonu buvo formališkai fra
kuoti,:.,. . <• . •. r. , <

Šliūbą suteikė jaunavedžių ge
rai pažįstamas kun. dr. Vitas 
Martusevičius. Vestuvės buvo

Šią savaitę rengiamas bazaras 
Mifflin Street. Visi darbininkai 
ir darbininkės jau dabar darbuo
jasi, kad viskas būtų prirengta. 
Tikimės, kad “Septynių Brolių 
Miegančių” lietus jau gerokai 
išsilijo ir dabar laukiame geres
nio oro, gražesnių dienų, ypač 
vakarų.

Dauguma Philadelphijos lietu
vių praeitą sekmadienį buvo iš
važiavę į Wildwood, kur gerai 
saulė visus pakepino ir vanduo 
išmirkė. O tie, kurie nevažiavo į 
Wildwood, išsiskubino į Cheste- 
rį, kur Tėvelio Paukščio parapi
ja buvo surengus gražų pikniką. 
Tiek žmonių išvažiavo, kad buvo 
sunku rasti lietuvį Philadelphi- 
joje. Ir ne be priežasties. Čia 
taip buvo karšta, kad buvo gali
ma ir kiaušinį išsikepti ant gat
vės akmenų. Jūsų rašytojas ne
bandė kepti, bet girdėjo tai nuo 
kitų. Juozas Pavėsis

mIUersviue, pa.
Liepos 19 d. Šv. Pranciš

kaus parapijoje įvyko kun. 
Ažiuko, kuris čia buvo vi
karu apie 5 metus, išleistu
vės ir kartu priimtuvės 
naujo vikaro kun. Salemo- 
no Mažeikos. Paminėta ir 
dviejų draugijų — Rožan
čiaus ir Tretininkų 30 me- 
|tų gyvavimo sukaktis. 

‘[Kleb. kun. K. Klevinskas

I

Kunigų vienybės sfeiRiAš
« L. .... ,

Einant įgaliojimu Centro Pirmininko, Kun. Jom 
K. Balkūno, dabar esančio Lietuvoje, ir sekant Kunigi 
Vienybės Konstitucijos, pąr. 21, šįuomi skelbiu Kunigi 
Vienybės Seimą, Ketvirtadienį, Rugpiūčio 25 d., 193$ 
m., 10:00 valandą ryte, Hotel New Yorker, Nevv York 
N. Y. Visi Amerikos Lietuviai Kunigai raginami daly 
vauti tame Seime.

Kun. K. Ė. Paulonis,
K V. Centro Raštininkas
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KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WASHIHGTON, D. C. tna Ažiukaitės, Ona Savo- 
nytė, p. Juozas Esunas, p. 
Juozas Gabralovičius, Juo
zas Vaičekauskas ir šių ži
nių rašėjas. Čhicagos gru
pė lankėsi Lietuvos ir Lat
vijos atstovybėse.

_______ j iš Čhicagos pa
vaišino Lietuvos Pasiunti
nys p. Žadeikis. Geg. 7 d. 

Iš Čhicagos atvyko dvi grupė dainininkų išpildė 
grupės, viena lietuvių, va- programą Washingtono 
dovy beje įžymaus vado p. Tarptautinio klubo meti- 
Vytauto F. Beliajaus. Lie- niame bankiete ir šokiuo- 
tuviai pasižymėjo dvejose se, kur dalyvavo daug sve- 
scenose, būtent, daininin- čių.
kai suvaidino šienapiūtę, Sekmadienio rytą p. Be- 
sudainavo daineles ir at- liajus ir šių žinių rašyto- 
vaizdavo gražuolę lietu vai- jas ir keletas kitų atsikėlė 
tę šiengrėbėlę. Taipgi pa- ankščiau ir nuvažiavo į 
šoko šokius. Grojo kanklė- Katalikų Universitetą Do-i 
mis. Grupė taipgi pašoko, mininkonų 
suktinį, lengvos kojos ir klausyti šv. mišių. Kiti, ku- 
dzūkų šokį ir suvaidino rie atsikėlė vėliau išklausė 
vestuves. Kazys Šimkus Šv. mišių Šv. Patriko baž- 
grojo kanklėmis i 
Dulinskas akordionu. 
kėjos buvo šios: pp. Marė 
Staškiūtė, ' w’_ ”
Birutė Kremianytė, V. Tu- viešnioms iš Čhicagos pa- 
mosaitė ir pp. Feliksas Ta-J gerbti.
mas, T^-—-- —1—
Alfas Lankus ir A. Tumo-į Chicagiečiai išvyko į na
ša. Taipgi buvo keletas šios 
grupės palydovų.

Šią Čhicagos grupę pati
ko stotyje pp. Adelė ir Alė

• v
1S
a-

Dėdės Šamo sostinėje
29 valstybių suvažiavo 
pie 500 jaunuolių, įvairių 
tautų, suvažiavo išpildyti 
dainų, šokių ir kitokių įvai-( V1^e^s 
rybių programą gegužės 6;
d. per tris dienas.

bažnyčią iš

į Chorų Sąjungą, tuomet gra
žiausios, kilniausios ir skaitlin
giausios organizacijos Eucharis
tijos galinga giesme garbinsime 
Dievą, ir dainoje turėsime Lie
tuvos Tėvynės meilę Amerikos 
žemėje. Valio, mūsų chorai!

A’iA:ode7n<L8 Kūlys.

Aušros Vartų Parapija skaitė išvažiavo dviem sa-
<■

Mėnesinis parapijos jau
nimo pasilinksminimas į-

vaitėm atostogų prie Lake 
Champlaine, N. Y. Floren
cija Manasaitė atostogau-

NORWOOD, MASS.
Dr. Antanas Gasson 

(Gvaizdikas) su žmona iš
vyko atostogų į Connecti- 
eut ir New York valstybes. 
Griž, rodos, rugpiūčio 8 d. 
Linkime laimingų atosto
gų

Moterų Sąjungos kuopos 
narės smarkiai darbuoja
si, kad iš šios kolonijos 
kuodaugiausia važiuotų į 
Moterų Sąjungos apskri
čio suvažiavimą, sekma
dienį, rugpiūčio 7 d., ku
ris įvyks Palangoje, Law- 

, rence - Methuen, Mass.

ir Kazys nyčioje. 1 vai. po pietų 
---- Šo- Tarptautinis klubas ir Bal-

" i tie American draugija su- 
Julė Rakštytė, ruošė pietus svečiam ir

_ Visi ir visos links-
Kazys Rudauskas, mai praleido laiką. Po to,

I mus. L. J. Esunas.

N. Kūlio Raportas Chorų 
Sąjungos Seime

uuuv yaouuiAonuuimaa į- ■ - • T.obp Cįpnrp-p N V
vyko parapijos svetainėj, jįP”®14"™®?®’ 7” Y’ liepos 26 d. Nežiūrint kari Choristo J. Betaino teve- 
čiu atsilankė arti du šim- Iuu P° sa™1*®5 atostogų 
tri’rinkHnln innnimn k„. Washingtone ir Baltimore

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Taip Hew Yorko ir Klaipėdos, Per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais. 
Nuo Švedijos, vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 

modemiškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keleviams į Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
KUNGSHOLM: — Rugpiūčio 18, Rugsėjo 14 
GRIPSHOLM-----------------Rugsėjo 7, Spalio 1
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 1, Rugsėjo 24

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės i 
vietinį laivakorčių agentą, arba

tai rinktinio jaunimo, ku
rie džiaugėsi turėję “good 
time”.

Trečiadienį, liepos 27 d. 
iš Aušros Vartų parap. baž
nyčios iškilmingai į kapus 
išlydėta a. a. Ernestena 
Zalapugienė. Prie didžiojo 
altorio mišias atnašavo 
kun. J. Bakanas, prie šoni
nių altorių kun. K. Kruš
niauskas ir kun. J. Pauliu- 
konis. Graborius M. Civin- 
skas gražiai laidotuvėse 
patarnavo.

linksmi sugrįžo ir atvežė 
didžiausį glėbį sveikinimų 
muz. Čižauskam.

SVVEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET

Šį penktadienį rugp. 5 d. 
parapijos svetainėje bus ~ 
“Beano” su dovanomis.' kintojams, 
Kviečiama skaitlingai atsi-' ninkėms, 
lankyti. Rap.'

BOSTON, MASS.

lankyti.

A. Roglienei, visiems svei- 
------ visoms šeimi- 

darbininkėms, 
muzikantams, ir Labdarin
gai draugijai. Širdingai Si
čių svočiai ir svotui, p. A. 
Giraičiui, p. A. Barauskie
nei, poniai ir p-lei M. ir V.

mus ir prisirašyti prie «ios 
organizacijos, o ypač į pir
mą formalį susirinkimą, 
kuris įvyks šio mėnesio 8 
dieną. Kuopos numeris 72.

Sykes&Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanbom Block

Washington St., Norvvood, Mass. 
Tel. Norwood 0330

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

i

pp. Vilkišiai, gyv. 24 St. 
Joseph St., antradienį, 
rugpiūčio 2 d. minėjo savo 
25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Jų gimi
nės ir artimieji surengė ta 
proga šalinu bankietą ju- 
biliejatų namuose. Pp. Vil
kišiai išauklėjo dvi dukre
les lietuviškoje - katali
kiškoje dvasioje. P-lė Vil- 
kišiūtė yra muzikos moky
toja, parapijos choro ir ki
tų organizacijų narė. Lin
kime pp. Vilkišiam ilgiau
sių metų.

•9
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William J. Chisholm
GRABORIUS z 

“Asmeniškas Patarnavimas'

331 Smith St,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Edw. V. Warabow
(VVRUBLIAUSK AS )

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St.,
NORVVOOD, MASS. 
Tel. Norwood 1503

Brocktono Office:
24 Field St. 

Tel. Brockton 2005

■ Pereitais (1937) metais, liepos 
1 6 d., So. Boston, Mass. Varg. 
; Sąjungos Seime buvo pakeltas 
; jau eilinis Chorų Sąjungos klau- 
; simas: Kaip įsteigti Chorų Są- 
; jungą, kad ji būtų Centralinė 
; Organizacija? Po ilgų svarsty-- 
! mų, nutarta registruoti chorus- 

į Sąjungą, imant įstojimo $1.00, 
i ir šiais, 1938 metais, greta Varg.
Sąjungos Seimo šaukti ir sure
gistruotų chorų Seimą. Tą darbą 
atlikti Seimas pavedė man, ir 
taip pat laikiną Chorų Centrą 
prijungti prie “Muzikos Žinių” 
redakcijos. Tad mano šįmet dar
bas ir buvo atsišaukti į gerb. 
klebonus, chorų vedėjus ir į pa
čius chorus, kviesti juos į Cho- 

l rų Sąjungą ir sušaukti Seimą. 
Tai ir padariau. Į Chorų Sąjun
gą įsiregistravo 43 chorai su pa- 

j duotu 2,350 narių skaitliumi.
Nuo chorų mokestį priėmiau 
$43.00.

Ruošiant seimą, reikėjo ats-i 
pausdinti laiškai, delegatams; 
mandatai, daryti plati agitacija 
spaudoje, paruošti konstituciją 
ir užprašyti seimui Šv. mišias. 
Viso susidarė išlaidų $35.20, tad 
chorų kasoje lieka $7.80.

Dabar jaučiuosi, kad uždėtą 
darbą atlikau ir kartu esu dė- 
dėkingas mūsų katalikiškai 
spaudai, gerb. klebonams, cho
rų vedėjams ir suvažiavusiems 
delegatams, kad mano atsišauki
mą priėmėte ir sudarote tokį’ 
gražų, skaitlingą Seimą. Lai šio 
Pirmojo Chorų Seimo žingsnis 
būna Centro Valdybai didesnis 
drąsumas į šviesesnę ateitį, kad 
šiais metais chorai 100% įstotų

WeRecommend 
and 

Guarantee

, New 1 
Engiand

„ Coke

5v. Kazimiero Parapija
VIEŠA PADĖKA

Šiuomi reiškiame savo________ , _____  __ ________
gilią padėką mūsų 15 me-'viams, ir dalyvėms, visi ir jos baseball’ininkai vėl lai
tų vedybinio gyvenimo su-J visos, kurie kuo nors pri- mėjo. Mūsų baseball’inin- 
kaktuvių proga pagerbimo sidėjote prie šio taip gra- kai pereitą savaitę savo 
------------------ ponioms:'žaus ir linksmaus vakaro-priešus dukart supliekė. 

, I. Thomp-; puotos, kuri padarė mums Mat buvo “double-header”. 
M. Sčiukienei. Taip labai didelį “surprizą”. Vi- Bolės metikai, G. Brazaitis 

TNantaskeT ^Beach/P3-^ širdingai tariame ačiū siems tariame nuoširdų ’ T ’

I

Vadovaujant gabiai pirm.' , .
Felicijai Zakaraitei, soda- 'sumanytojoms, 
licijos narės liepos 31 d. au-'-ei? . 
tobusais buvo išvažiavu-'soP»v. ,. Sciuk. 
sios 
Visos 
linksmai sugrįžo į namus.

Šios parapijos sportinin
kų tarpe yra pusėtinas ju-i

Liutkienei, visiems daly-' dėjimas. Šv. Vardo draugi-

saulės apdegusios P* P* Liutkienei, A. Milie- lietuvišką ačiū.
' nei, M. Urmonienei. Ačiū 
širdingai vakaro vedėjai p.

Kadangi šįmet mūsų kle
bonui sukanka 25 metai jo 
kunigavimo, parapijiečiai 
rengiasi tas sukaktuves; 
tinkamai paminėti. Tad. 
liepos 27 d. įvyko parapi-; 
jiečių susirinkimas, kuria-' 
me nutarta virš minėtas^ 
sukaktuves sykiu ir priim-

• • • v t • A-

Adv. Povilas Sykes išvy
ko atostogų. Visą rugpiū
čio mėnesį atostogaus žu
vaudamas New Hampshi- 
re ir Maine ežeruose.

LAWRENCE, MASS.
— VeSekmadienį, rugpiūčio 

7 d., Palangoje įvyksta 
ALRK Moterų Sąjungos 
Mass., N. H. ir Maine vals
tybių apskričio šaunus iš
važiavimas. Naujos Angli
jos Sąjungietės jau yra pa
siruošusios gausią minią 
žminių priimti ir pavai
šinti skaniais valgiais ir 
gėririiais. Taipgi ruošia la
bai įdomią ir gražią prog
ramą. Daug darbuojasi 
vietinės Sąjungietės, kad 
tik šis išvažiavimas pa
vyktų. Ir pavyks, nes žmo
nės žino, kad Sąjungietės 
visada suruošia šaunius 
parengimus, kuriuose vi
siems būna daug malonu
mo ir linksmumo.

Kvieslys.

DAYTON, OHIO

Magdalena ir Vaclovas 
Delioniai.

Šv. Petro Parapija

Šioje kolonijoje visas ju-
tuves sugrįžimo iš Lietu- dėjimas sumažėjo. Vidur- 
vos rengti bankietą para- J vasary j dauguma dirbtu- 
pijos svetainėje. , • -vių kelioms savaitėms sus

tojo ir daro inventorių. 
Parapijos jaunimo fede-Fordo visiškai sustojo iki 

racijos pirm. B. Borisas rugpiūčio 15 d. Kada pra- 
jau antra savaitė atosto- dės dirbti, tai išrodo, kad 
gauja Kanadoj. Tad p. J. sugrąžins visus darbinin- 
Marcinkaus vadovybėje y- kus, kurie jau per ilgą lai- 
ra rengiama jaunimo pik-1 ką nedirbo. Po atostogų 
nikas parapijos kieme rug- Detroite tikimės darbų pa- 
piūčio - Aug. 14 d. gerėjimo. Taip išrodo to-

Kitą savaitę įvyks kuni
gų susirinkimas pas kun. 
Lipkų, Grand Rapids, Mi- 
chigan. Jis pavaišins sve
čius kunigus iš Detroit, 
Chicago, Saginaw. Visi 
laukia to laiko, nes žino, 
kad pas kun. Lipkų visada 
galima praleisti linksmai 
ir naudingai laiką.

v •

ir J. Janušas šiomis dieno
mis vaikščiojo krūtines iš
pūtę.

Susidaręs baseball’inin- 
kų ratelis prisidėjo prie 
Westward League. Tas ra
telis žais du kart į savaitę. 
Susideda iš geriausių spor
tininkų šioje kolonijoje. 
Žaidimai jau prasidėjo an
tradienio vakare. Jeigu ku
rie nori matyti Petrinius 

, žaidžiant, tai gali pamatyti 
; pirmadienių ir ketvirtadie- 
į nių vakarais. Linkime mū- 
j sų Petriniams geriausių 
sėkmių.

7 d.

Nereikia gerbti turtin
go, užmiršus mokytą ir 
teisų beturtį.Sekmadienį, rugp. 

vėlyvas Šv. Mišias Šv. Pet
ro par. bažnyčioje atna
šaus prelatas J. Ryan, šios 
diecezijos seminarijos rek
torius, o laike 9 vai. šv. mi
šių pasakys pamokslą. Pre- 

pavyzdžius. Mažose dirb- latas J. Ryan, praleisda- 
tuvėse, beveik visose, dirba mas dieną

gerėjimo. Taip išrodo to
dėl, kad mažesnės dirbtu- 

Choristė Madalina Lapin- vės dirba naujas formas ir

KRISTUS ALYVŲDARŽELYJE
• V

KLUBAS

Ką-tik gavome iš Lietu
vos gražių, spalvuotų pa-

su šios parapi- veikslų, 33X17 colių didu- 
Mūsų lietuvių Amerikos' pilną laiką. Tos dirbtuvės jos klebonu, norėtų sueiti mo.Šispaveikslasvaizduo- 

piliečių klubas gražiai vei-'prirengia darbą ------
__ _ ___ — __ * J______ 1__________!________ ' 1 1 KNT“! 1 TTZN «kia. Klubo pasidarbavimu 

keletas lietuvių yra gavę 
miesto darbus.

Remia Šv. Kryžiaus 
Parapijos Fondą 

Vadovybėje vienos veik
lios moteries, čia įvyksta 
kas antrą ketvirtadienį 
“Jukeris”. Padaro nemažai 
pelno. Lietuviai gausiai 
lankosi į tuos parengimus.

Parapijos Piknikas
Rugpiūčio 26 d. įvyks Šv. 

Kryžiaus parapijos pikni
kas. Visi rengiasi važiuoti.

i didės- tuos lietuvius jaunuolius, ja, kaip saulei leidžiantis, 
nioms dirbtuvėms. Po to, kurie norėtų įstoti į Semi- Išganytojas po dienos sun- 
pradeda dirbti lieivklose, o nariją. Tai bus gera proga kaus darbo atėjęs į Alyvų 
vėliau ir visos dirbtuvės, pasikalbėti su Seminarijos darželį, atsisėdęs ant aukš- 
Būtų visiems linksmiau,!rektorium, kurie nori mo- to kalno, žiūrėdamas į Je- 
kad šiais metais darbai kytis kunigais, 
pradėtų geriau eiti.

1

ruzalės miestą, prisiminęs 
Į ateinančias jo sunkias die- 

_______ Moterų Sąjungos kuopos nas, susijaudinęs verkia.
susirinkimas įvyko, ir iš- Paveikslas tikrai gražus ir 

Šios parapijos klebonas rinkta pirmininkė p. Mari- vertas įsigyti kiekvienai 
šią savaitę išvyko į Cleve-'joną Rainienė; rašt. — katalikiškai šeimai. Jų tu- 
landą savo reikalais, ir. Viktorija Brazaitienė. Nu- rime maža kiekį. Kas nori- 
taipgi pasitarti dėl baseball (tarė laikyti susirinkimus te šį paveiksią įsigyti, pra- 
žaidimo Petrinių su Cleve- antrą pirmadienį kiekvie- šome prisiųsti $1.00 laik- 
landiečiais. Petriniai nori no mėnesio, 8 vai. vakare, raščiui “Darbininkui”, 366 
susiremti su rateliais iš ki^ Šv. Petro par. svetainėje. W. Broadway, So. Boston, 
tų miestų, bet turi būti pa-' Kviečia jaunas moteris ir Mass. ir gausite šį puikų 
rapijų rateliai. • merginas ateiti į susirinki- paveikslą.
ąV* ąVą Ą-ą A A. ąVą
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(p. Jurgis Spurgis pasiaiški
no dėl ko jis nerašęs žinučių 
iš šios kolonijos. Tuo pasiaiš
kinimu jis save išteisino. Jis 
dabar pasižada dažnai para
šyti žinučių, kurios Daytonie- 
čius patenkins. Jeigu ką nepa
tenkintų, tai prašome nepasi
tenkinančių rašyti. Daugiau 
korespondentų, daugiau žinu
čių, daugiau įvairumo. Red.).

ŠTAI KĄ DABAR RAŠO 
JURGIS SPURGIS:

Daug kas klausia ką Jur
gis Spurgis pamanė kai 
“Darb.” redakcija parašė 
pastabą? Jis reiškia ačiū 
už paraginimą. To daugiau 
nebus. Pasistengsiu kas 
savaite ką nors naujo ‘Dar
bininkui’ parašyti.

Piknikas
Rugpiūčio 6—7 d.d., prie 

bažnyčios įvyko Moterų 
draugijos piknikas, kurio 
visas pelnas paskirtas nau
jos bažnyčios statybai.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

f
Tt
T
Y
Y▲Ta.

Darbai
Darbai šioje kolonijoje 

silpnai eina. Daug jaunimo 
be darbo. Jeigu kur ir dir
ba, tai tik po dvi, tris die
nas į-savaitę.

L. Vyčių Seimas
Sekmadienio vakare vyk

sta į L. Vyčių seimą Chica- 
gon net 7 atstovai vietinės 
kuopos. L. Vyčių kuopa, 
nuoširdžioje kleb. kun. L. 
Praspaliaus globoje, išau
go į didžiausią kuopą, paly
ginus lietuvių skaičiumi 
šioje kolonijoje.

e V e

| 13 ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.
X LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI

J Telefonai: 4-3501 /’ D‘rSd’X 4-3865 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

• * •

• • •

108 Dorchester Avė- 
So. Boston, Mass.

Tel. 1830 SOUth Boston.

Juozas J. Dirsa, laidotuvių direktorius VVorcestery 
yra savo profesijoje 18 metų. Jo laidotuvių įstaiga yra 
moderniškai įrengta su vėliausios mados įrankiais, ku
rie yra reikalingi prie šermenų.

Ši laidotuvių įstaiga turi nuosavius automobilius, 
laidotuvių vežimą ir visus kitus reikalingus prie laido
tuvių įrankius. Kadangi šiai įstaigai nereikia nieko 
samdyti ar renduoti, už tai mes galime daug pigiau lai
dotuves aptarnauti negu tie, kurie turi viską samdyti. 
Aš laidotuvėms aptarnauju už $125.00 ir jei kas nori ir 
aukščiau.

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą, kurioje rasite nebrangų, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimą.

Ttf€fU€LFOR
Modern 
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POLICIJA JSPŠJA 
JAUNIMĄ

Pastaraisiais laikais jau
nimas lanko valgyklas, kur 
yra parduodami ir svaigi
nanti gėrimai. Kiek išsigė- 
rę jaunuoliai siūlo mergi
noms cigaretus, kurie yra 
su nuodais. Policija įspėja 
merginas neimti cigaretų 
nuo nepažįstamų ir neturė
ti nieko bendra su jaisiais.

Sveiksta
Keletą savaičių 

mūsų korespondentės p. 
M. Mileškevičiūtės mamy
tė, vežant dobilus ir veži
mui apvirtus buvo sužeis
ta. Bet dabar, ačiū Dievui, 
jau baigia išsveikti. Linki
me visiškai išsveikti.

Jurgis Spurgis.

atgal,



i^^k^dienisJRugpiūčio5, 1938

Rytinių Valstybių Žinios
HfW BR1TA1M, CONN.

VASARINĖS MOKYKLOS
Užbaiga

Pereitą sekmadienį, lie
pos 31, 7 vai. vakare įvyko 
Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos vasarinės mokyk
los užbaigimas gražia pro
grama. Mokyklą vedė Se-

darbavosi mūšų moterėlės. Lai
ke bazaro buvo labai gera nuo
taika, ir todėl gražus pelnas. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja vi
siems kaip dalyviams, taip ir 
darbininkams.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
Marianapolio Kolegijos Rėmėjų Apskrities 

PIKNIKAS
Veiklus Ir Energingas 

Prelatas

LIETUVIŲ DIENA
Metinė Lietuvių diena šįmet į- 

vyks rugpiūčio 14 d., Sea Breeze 
grove. Kaip ir visuomet bus au-v -r K1UVC. XI viauuuicv UUD a u.-

serys Pranciskietes. Jų pa- tomobiUų paradas nuo bažnyčios 
aido»*hQinYnii anvan«rt-o a iv* . .

1-mą vai. po pietų. Diena bus 
labai įdomi. Dainos ir įvairūs

šidarbavimu surengtas ir 
minimas vakarėlis, kuris_ _ 4. . - įautu iu.ouii. uamus 11 ^vautu>suteikė daug gražiu jspu- jajsjaį su gražiomis dovanomis
džių. Programą išpildė mo
kyklos vaikučiai. Visi 
džiaugėsi ir stebėjos, kad 
Seselės per 4 savaites tiek 
daug išmokė vaikučius. 
Programa susidėjo iš dai
nų, drilių ir vaidinimų. 
Vaikučiai gražia lietuvių 
kalba gerai atliko savo už
duotis. Tai garbė ir padė
ka priklauso mūsų Sesu
tėms Pranciškietėms 
pasišventimą. Taipgi dėko
jame kun. kleb. A. Vaške
liui už Sesučių pakvietimą 
mokytojauti. Kaip būtų 
naudinga, kad turėtume 
nuolatinę mokyklą ir joje 
mokytų mūsų vaikelius Se
sutės.

Iš vaikučių vaidintojais 
pasirodė labai gabūs Gri- 
mailukas, Grig u t u k a s, 
Skrabuliukas, Varnaitytė, 
Liktoraitytė. Buvo išdėta 
ir gražių rankdarbių, už 
kuriuos dauguma gavo do
vanėles.

Lai stiprina Visagalis 
Seselių Pranciškiečių svei
katą. T. M.

v •

užims pirmenybę. Netiktai vie
tiniai, bet ir apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

RENGIASI Į NIAGARA 
FALLS, N. Y.

Daugelis mūsų lietuvių rengia- 
į si dalyvauti Lietuvių dienoje 
Niagara Falls, N. Y., rugpiūčio 

; 7 d. Tos kolonijos lietuviai yra 
„ prisirengę svečius gražiai pasi- 

uz tikti ir palinksminti. Vyturys.

MASPETH, L.I., N. Y.

Paliko 
žmoną 

Adomą 
Jokūbą

ĮVYKSTA

MARIANAPOLYJE, THOMPSON, Ct

Rugpiučio-Aug. 14 d., 1938
Puiki Dainų Ir Muzikos Programa

Dalyvauja žymiausios Naujosios Anglijos muzikų ir daininin
kų pajėgos. Programai patarnaus garsintuvas, todėl visa bus 

girdėti plačiame parke.
čr\ĮZTĄT Vyksta Kolegijos erdvioje, jaukioje auditorijoje 

Griežia viena geriausių apskrities orkestrų.

SPORTAS
Jaunuoliai suruoš tikrą

sias imtynes.

ROCHESTER, N. Y.
SĖKMINGAS BAZARAS

Vasariniai fėrai, kurie įvyko 
lauke ir tęsėsi per dvi dienas, 
buvo labai sėkmingi ir davė pel- ( 
no $529.00. Tai labai geras pel
nas per du vakaru, nes trečią 
vakarą smarkus lietus viską su
gadino ir mažai žmonių atsilan
kė. Todėl didelis kreditas pri
klauso klebonui kun. Jonui M. 
Bakšiui ir kun. Pranui J. Valiu
kevičiui, kurie sunkiai darbavo
si viską tvarkydami. Labai ga
būs darbininkai pasirodė mūsų 
jaunimas, taipgi ir trustistai ir 
visas parapijos veikėjų komite
tas. Taipgi restorane sunkiai

A. a. Kasparas Svetokas, 
apie 56 metų amžiaus, mi
rė savo namuose, 59 - 29 - 
71 St. liepos 24 d. 
nuliūdime savo 
Kastanciją, sūnus 
ir Aleką , anūkus 
ir Alfredą.

Velionis priklausė prie 
Šv. Petro Dr-jos Blissville 
virš 24 metus. Kilęs iš Vė
lumų kaimo, Trakų aps. 
Lietuvoj.

Laidotuvės įvyko liepos 
27 d. 10 vai. ryte. Palaido
tas iš Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčios Sv. Jono 
kapuose. Velionis išgyveno 

i Blesville ir Maspeth apie 
38 metus ir buvo visų my
limas. Rūpinosi graborius 
A.

Kolegijos ir Parko Vaizdas

Kolegijos Rėmėjai ir Rė
mėjos svečius ir viešnias 
pavaišins skaniais val

giais ir gėrimais.
Jeigu lytų, piknikas į- 
vyks kolegijos auditori

joje—
Visus Nuoširdžiai 

Kviečia RENGĖJAI.
 -

Šių metų liepos mėm 14 
dieną sueina 70 metų am
žiaus prelatui Juliui Maci
jauskui, kuris dabar gyve
na Švėkšnoje.

Švėkšnoje prelatas daug 
padarė gražių darbų: pa
statė didingą gotikos sti
liaus bažnyčią, 1906 m. į- 
kūrė Švėkšnoj pirmą lietu
višką mokyklą, 1919 jo rū
pesčiu įsteigta progimnazi
ja; 1926 metais pastato 
“Saulės” gimnazijos rū
mus. Už nuopelnus Bažny
čiai suteiktas prelato titu
las ir Lietuvos vyriausybė 
apdovanojo Gedimino II 
laipsnio ordenu už pasitar- 
navimą lietuviškumui.

Nors prelatas Sulaukė se
nyvo amžiaus, bet gražiai 
atrodo ii- tebėra jaunos 
dvasios kunigas.

Palangą Naujai Atstatys

J.

ir kiti nariai, kurie seime nintėlis parapijos piknikas žada garbintojų. Jis pats viešai 
dalyvaus kaipo svečiai. Jie būti labai įdomus, nes kaip teko pasižadėjo rugpiūčio mėn.
yra: Izabelė Radzevičiūtė patirti, abu parai jos chorai ren- praleįsti pusvalandį 
ir Kazys Vaškas. . giasi išpildyti programą. Bus šo- dieną būdint prie ŠŠ. Sa-

Linkime jiems sėkmingos kiai, žaidimai, įvairios lenkty-Į kramento. Savo atsišauki- 
ir malonios kelionės. nes, virves zemaičzų su kapsam mQ iškinime jis pažy.ir malonios kelionės.

Narys, traukimas ir pan. Prieg tam dar

• v

kas

Atstatant sudegusią Pa
langos miesto dalį, ji bus 
moderniai perplanuota. 
Prie Žemės Tvarkymo dep- 
to sudaryta speciali komi-_____ 7
sija nutarė Palangos ku- ninkas, 
rortą visais atžvilgiais dar esu”... 
labiau pertvarkyti ir suda
ryti naują miesto planą 
Plano sudarymo darbus 
jau vykdo vienas inžinie
rius ir du geodezininkai.

ną vakarą ’ gėrė daug sve
čių. Staiga nuo vieno links
mo staliuko atsikėlė gana 
inteligentiškos išvaizdos 
vyrukas ir pradėjo tikrint 
piliečių dokumentus. Į pi
liečių klausimą, kokiu tiks
lu tai daroma ir kas jis e- 
sąs, vyrukas atsakė:
— Esu krim. policijos val

dininkas ' ir ieškau vieno 
vagies.

Atsirado tokių, kurie 
šiais vyruko žodžiais nepa
tikėjo ir paprašė jį patį do
kumentų. Ir paaiškėjo, kad 
jis nėra joks valdininkas, 
bet eilinis, mėgstąs paimti 
nemažą dožą degtinės, pi
lietis. Tokiomis aplinkybė
mis visas šis reikalas atsi
dūrė apylinkės teisme.
— Kokiu tikslu tamsta 

tikrinai piliečių pasus ir 
vadinaisi krim. policijos 
valdininku, jeigu toks iš 
tikro nesi? — klausia kal
tinamąjį teisėjas.
— Jokio tikslo neturėjau 

ir tikrai nesu valdininkas, 
— šypsodamasis kalba tei
siamasis. — Bet, pone tei
sėjau, kai aš kiek daugiau 
išgeriu degtinės, tai man 
rodosi, kad aš ne tik valdi- 

, bet ir prezidentas

'• 1

J. Valantiejus.

NEWARK,N. J.
Rap. C. BROOKLYN, N. Y.

Šios savaitės pabaigoje 
išleisime L. Vyčių 29 kp. 
atstovus . L. Vyčių seimą, 
kuris įvyks Chicagoje, rug
piūčio 9,10 ir 11 d.d. Mūsų 
kuopos atstovais yra šie: 
Jonas Remeika ir Juozas 
Grimalauskas, pirminin
kas ir vice - pirmininkas. 
Kartu su atstovais važiuos

MALDAKNYGES
30c.
35c.
65c.

ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., .....
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi.............
GARBE DIEVUI, Juodi, tikro kofenkoro viršeliai, 384 pusi. —.............
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknyge, tinkama 

prie Pirmos šv. Komunijos, tikro kolenkoro viršeliai, mišių 
maldos iliustruotos paveikslais, paauksuoti kraštai, 254 pusi. 40c.

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos fr lankstūs viršeliai; 
apvalūs kampai ------------------- ---------------------------------------------- $1.25

MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi........................  65c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi, odos imitacijos apdarai .............................. 75c.
MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai .......................$1.50
MALDŲ RINKINĖLIS? balti celuloidiniai viršeliai .......   90c.
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai su kabike ................$1.50
PULKIM ANT KELIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi. ....................$2.50
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

gausiai auksuoti tikru auksu, 565 pusi.
SVEIKA MARIJA, juodi tikro kolenkoro viršeliai, raudoni kražtai, 384

. $3.00

pu#l............................................... .. ....................................................... .....
VYRAI BROLIAI, specialė vyrams maldaknygė, parinktos gražiau- 

sios maldos, žilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir- 
ieliai ___________ _______ ___________________ ;____ ;...____ ___

VYRAI BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kražtai, 632 pusi________________________________$2.50

DIDELĖMIS RAIDĖMIS MALDAKNYGE
Kad parodyti kokios raidės didumo 

yra, čia talpiname šios maldaknygės 
raidžių nuotrauką “Stovi motina 
verkdama”.

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3^2 colių, storumo 
colis. Juodi, tikros o- 
dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

.00 >Kaina

65c.

$1.30

Stovi motina verkdama, 
Ant to kryžiaus regėdama 

? Sūnų savo prikaltą. •- 
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo # 

Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, neraudo- 

tum,*

Užsakymu* p ra tome siųsti:

DARBININKAS
366 West Broadvvay, So. Boston, Mass.

Teisėjas čia pat paskaito 
sprendimą: Pil. Pr. S-žia 
nubaudžiamas 50 litų arba 
4 paras arešto su įspėjimu, 
kad, pasikartojus, bus nu
baustas daug griežčiau.Tariasi Dėl Vilniaus Krašto 

Miško Nemunu Plukdymo
i

Nauji Kunigų Paskyrimai Ir 
Perkėlimai Panevėžio

...... Vyskupijoje
karaliaus su karaliene rinkimai. meJ°> ^ad JO troškimas y- 
Choras susidės iš .keleto šimtų surasti bent tūkstantį 
asmenų, nes damose-visa publi- žmonių, kurie ne tiek vie- 

' ka. Tad ruoškitės Visi šiame pik- šai, (t. y. kuomet Šv. va- 
nike dalyvauti, netik vietiniai, landa yra visiems bendrai 
bet ir kitų parapijų ir apylinkės laikoma), kiek privačiai 
lietuviai laukiami. įsuras laiką ir būdą praleis-

Jaunimui bus proga erdvioj ti bent 60 minučių per visą 
svetainėj prie Nakties Pelėdų or- mgn. artimoj Jėzaus drau- 
kestros pasišokti. gijoj. Tikrai graži mintis

Tad Up pasimatymo sekma- ir verta kim0
dieni Klasčiaus parke. , , • •

V,n;eS k010mJ°Se'
------------------------- -------------------- į ---------------

1

Šv. Jurgio parapijos metinis 
piknikas įvyks šį sekmadienį, 
rugp. 7 d. Klasčiaus Clinton par
ke, Maspeth’e. Prasidės nuo 1 
vai. po piet — ligi vėlumos. Į 
šios parapijos piknikus suva
žiuoja veik visi parapijiečiai, 
tai ir patį pikniką padaro gyvu ir 
įdomiu. Šiais metais irgi šis vie-

Užsienio pirkliai Vilniaus 
krašte yra pirkę didelius 
kiekius miško. Dabar keli 
Lietuvos pirkliai, kurie at
stovauja užsienio pirk
liams, nuvykę į Vilnių, ta
riasi dėl miško plukdymo 
Nemunu į Klaipėdos uostą.

Iš Teisino Salės

Grįžo Kun. Dubinskas 
šeštadienį, liepos 30 d 

grįžo iš atostogų kun. An
tanas Dubinskas. Sveikas, 
žymiai atilsėjęs, saulės nu
degęs, girdėjau gii ėsi už- 

. augęs net penkius svarus 
' atostogų metu. Sveikina
me mūsų kuklųjį darbštųjį 
dvasios vadą, grįžusį prie 
sunkaus parapijos darbo.

• v
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Kai degtinė pakelia į 
valdininkus...

Viename Ukmergės 
restorane, kaip ir kiekvie-

pi.

EUCHARISTINIS RUG
PIŪČIO MĖN. ATSIŠAU

KIMAS
Brangusis Kristaus 
Prieteliau: —

Mūsų Ligoniai
Ponia Magdė Ugianskie- 

nė, kuri sunkiai sirgo šir
dies liga ir kuriai buvo a-

tikimybės Kristui
tampant liuosnoriu didžioj 
vasarinėj Krusadoj. Aš 
prašau tavęs rugpiūčio 
mėn. surasti būdą praleisti timta kalba, žymiai pasvei-— ,--------------------- ----------------------------------------------------------c X--------------------------’------------------------------------------------------------------ Y —---------------------£---------------’---------

Jaučiu būtiną reikalą pa-bent vieną valandą budint ko. Jau gali susikalbėti, 
sikalbėti su Jumis, pasida- su Jėzumi ŠŠ. Sakramente, 
linti savo širdies jausmais Ar tu tai padarysi vienu il- 
kas link Nebylio Kalinio gu valandos atlankymu ar 
mūsų Tabernakulo. Rug- padalinsi į penkių ir dešim- 
piūčio mėnuo tai paprastas ties minučių laikotarpius, 
atostogų laikas. Mūsų baž- tavo intencija, tavo noras

. nyčiose per tą mėnesį Jė- lai būna suraminti mylin- 
zus, mūsų Ištikimiausias čiąją Jėzaus širdį, atlygin- 
Nesimainantis Draugas, y- ti Jam už tą apleidimą, ku
rą maždaug užmirštas ir rį Jis kenčia šiam vasaros land Universiteto ligoni- 
apleistas. Ypač rugpiūčio, mėnesyje. Būk tu bent vie-nė j. Šį kartą gydytojau 
mėnesyje Jis skaudžiai at-nas iš to tūkstančio, ku-stengiasi gelbėti jo deši- 
jaučia tą liūdesį ir apleidi-'riuos aš trokštu surinkti/niąją koją, bet abejoja ar 
mą savo altoriaus namely- kurie savo laisva valia tap- tai jiems pavyks padaryti, 
je. Jo džiaugsmas yra būti tų Jėzaus garbintojais šia- Rpiškiamp e-ilia užuniautA 
su žmonių vaikais, bet tie me atostogų mėnesyje”, 
žmonių vaikai, ypač rug-i Maždaug šio turinio atsi- 
piūčio mėnesy, ieškodami šaukimas buvo perskaity- 
poilsio ir žemiškų smagu- tas mūsų bažnyčioje perei- 
mų, jei ne visai užmiršta, tą, paskutinį liepos mėn., 
tai mažai, kurs Jėzų teatsi- sekmadienį per visas mi-; w
mena Jo altoriaus kalė ji- šias. Kliu. Dr. Mendelis šį kai kurį laiką labai pavo- 

atsišaukimą laišku pasiųn-’ «
tė visiems Stebuklingo Me-

pavaikščioja po namus, ir 
šviesiau žiūri į ateitį. Lin
kime jai trumpu laiku visai 
išgyti.

Visiems gerai pažįstamas 
Juozas Mačiulaitis, kuriam 
keturi metai dėl cukrinės 
ligos buvo nupiauta kairio
ji koja, vėl randasi Mary-

Reiškiame gilią užuojautą 
kaip p. Mačiulaičiui, taip 
jo šeimai.

Matulevičius, Juozo ir Ie
vos Matulevičių sūnus, 
kurs statydamas namą nu
puolė nuo stogo ir radosi

riie.
Brangusis Kristaus My-

jingoj padėtyje Mercy li- 
___ o „ goninėj, pradeda .sveikti, 

lėtojau? kviečiu aš tave bū- dalikėii novėnos laikyto- Ant tiek buvo nusilpnėjęs, 
“i jams ir tikisi, kad atsiras kad buvo reikalinga duoti 

svetimo kraujo, tačiau tas
ti skirtingesnių. Raginu aš 
tave duoti išraišką savo iš-

jams ir tikisi, kad atsiras 
tas tūkstantis liusanorių

kaip tik jį atgriebė.
Ona Kripienė, kun per 

klaidą panaudodama ne ti
kras gyduoles, buvo užsi
nuodijusi kojas, pradeda 
sveikti. Buvo žymiai susi
rūpinusi, kad tie nuodai 
neįeitų į kraują, bet gydy
tojas Laukaitis ligonę at
griebė. Linkime veikiau
siai visai pasveikti.

Sakalauskų mamė, kuri 
serga jau keli mėnesiai, 
nors laikinai jaučiasi ge
riau. Dabar gyvena pas sa
vo dukterį ponią Riklickie- 
nę, Wallbrook. Gal tyras o- 
ras kiek pagelbės.

j

ŠIS-TAS
Paskutinė žinia nuo mū

sų gerb. Klebono Lietuvni- 
ko gauta iš Berlyno. Atvi
rutė rašyta liepos 18 d. Be 
abejo kaip Šv. Magdalenos, 
taip Šv. Onos atlaidus Kle
bonas apvaikščiojo Lietu
voj.

Bažnyčios atnąujihiftias 
eina gan smarkiai. Didysis 
altorius jati užbaigtas ir 
darbas pradėtas P-lės ŠŠ. 
altoriaus pusėj. B.S.K.

Neopresbiteriai paskirti 
vikarais: kun. Vincentas 
Arlauskas — Rokiškio, 
kun. Jonas Bičiūnas — Su
bačiaus, kun. Vladislovas 
Didžiokas — Katedros, 
kun. Jonas Krivickas — 
Traupio, kun. Petras Mar
kevičius — Pumpėnų, kun. 
Leonardas Musteikis — 
Jūžintų, kun. Ignacas Pa
beržis — Smilgių, kun. Le
opoldas Pratkelis — Klo
vainių, kun. Povilas Raga- 
žinskas — Debeikių, kun. 
Jonas Stajušaitis — Ka
majų, kun. Mykolas Stonis 
— Šeduvos, kun. Antanas 
Zaikauskas — Raguvos.

Perkelti ir paskirti: Ka
majų vikaras kun. Petras 
Vasiliauskas į Vyžuonas 
vikaru, Vabalninko vikaras 
kun. Kazimietas Kuzmins
kas į Gelažius pavaduoti 
kun. Albiną Spurgį ligos 
metu, Raguvos vikaras 
kun. Juozapas Juozevičius 
į Troškūnus vikaru, Debei
kių vikaras kun. Mykolas 
Kirkilas į Vabalninką vi
karu ir kartu tikybos mo
kytoju mergaičių ruošos 
mokykloje, Ėriškių kura- 
tas kun. Leonardas Bab- 
rauskas į Dapšionius bažn. 
rektoriumi, Lėno kuratas 
kun. Petras Margevičius į 
Ėriškius kufratū, Dapšionių 
bažn. rektorius kun. Mar
tynas Venclovas į Lėną ku- 
ratu, kufi. Juozapas Apa
navičius deleguojamas pa
vaduoti Dabužių kuratą.

Saldutiškio
Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas
Grabcriut ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
fiALTOtORE, Mr>.

apylinkėj, Drobiškių km. 
perkūnas užmušė grįčioje 
buvusius tėvą ir mažametį, 
sūnų. Bendrai, šiame kraš
te žrfionių hūtrenkitnai ga
na nereti.
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Tokia antrašte Boston structien. New streets are wide, 
Globė, rugp. 1 d. laidoje į-'with trim ranks of lime trees 
talpino straipsnį apie Lie- shading their promenades. 
tuvos - Lenkijos santykius Blocks of new apartment houses 
ir pirmąjį traukinį iš Len- flaunt their new freedom from a 
kijos. Straipsnis gerai pa- Rusaian decree that dwellings 
rąžytas. Jame labai aiškiai Should be no more than two sto- 
atpasakoja mūsų laikino- ries hi&h- 
sios sostinės — Kauno is-| Yet visitors exclaim that old į
toriją ir Vilniaus užgrobi
mą. Patartina visiems mū
sų jaunuoliams šį straipsnį 
perskaityti. Talpiname iš
tisai anglų kalboje.
KAUNAS TRAIN

18 YEARS LATE
Lithuania and Poland 
End Long Period of 

Not Speaking

cobbled streets, many-domed 
churches and droshky-like car- 
riages resemble Czarist Rus- 
sia’s. They comment that the 
potato, flax and grain fields be- 
yond the city limits resemble 
Ireland’s. They remark that 
Kaunas’ tall, fair people resem
ble English-men, and the Lith- 
uania replies that he comes from 
a blond Aryan branch of the hu- 
man family, distinct from his

>

Liepos 10 d. Kaune, Aukštojoje Panemunėje, Jono Basanavičiaus šile, prie pat Nemuno buvo atidaryta jubiliejinė II-oji tautinė lie
tuvių skautų stovykla, kurioje dalyvauja apie 1500 lietuvių skautų ir apie 100 užsieniečių įvairių tautų skautų.
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WASHINGTON, July 30 —On Slavic neighbors in Poland and 
the first of July a train from Po- Russia. 
land pulled into Kaunas, pro- 
visional capital of Lithuania — 
first one to reach there for 18 
years.

- “The Polish train and Kaunas 
both get their news value from 
the šame paragraph in history”, 
says the National Geographic 
Society. “The 18 trainless years 
are explained by what gavę Kau-Į 
nas its prominence as tempora- 
ry capital — o Polish military 
coup.

“In October, 1920, Lithuania 
and Poland signed a pact of

LlthUanii‘ ttat‘"ėach‘time

I Kaimas was rebuilt mainly of 
wood, and easily reburnt.

A few old structures survive

BURNED 13 TIMES
Before Kaunas attained natio- 

i nal importance as provisional 
capital, it had been a center for! 
river commerce throughout the 
nine centuries of its existance, 
for it stands at the confluence 
of the tributary Neris and the 

i vital Nemunas River, the Rhine 
' of Lithuania. The name comes 
from Lithuanian for “battle- 

i field”. Battles of many armies 
! have raged around Kaunas, and 
the city has been bumed 13 
times. Scarcity of stone in the

Kelionės Nuotrupos
Laiškas Iš Lenkijos
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lant in the expectation of restor- 
ing the seat of national govem- 
ment to Wilno (Vilnius), city of 
a ąuarter-million inhabitants 
which had been made the coun-! to testify to prosperity of the 
try's capital six centuries be- medieval days when Kaunas 
fore. Būt two days after the shipped Lithuanian amber, f urs, 
pact’s signing Polish forces oc- honey, leather and timber to

“Panevėžio Garso” ben-, Pradžios mokyklos Ūki- 
dradarbis Jonas Baranaus- ninkėlių kamarose. Moky- 
kas rašo:

SENASIS LIETUVOS 
UBAGYNAS LENKIJOJE

klų statyba eina vėžio grei
tumu visame krašte.

Beveik visoj Lenkijoj te- 
beriokso neparceliuoti dva- 

Nuo Čekoslovakijos ligi j rai ir neišskirstyti kaimai į 
Latvijos sienos niekur ne- jvienkiemius. Žemė nepavy- 

cupied Wilno and have held it Scandinavia and the Low Coun- simato mūrinio ar šiaip dėtinai prasta. Nuo pat 
ever since. Lithuania broke off tries. Possibly the oldest is the stilingiau pastatyto trobė- Varšuvos važiuojant iki 
relations with Poland. The bor- House of Perkūnas, socalled be- šio kaime. Daugumoj tro- Vilniaus matosi, 
der between the two was closed. cause it stands on the site of a belpalaikės mažos, stogai jas pusto baltas smiltis 
No communication crossed it, pagan shrine to Perkūnas, god šiaudiniai ir tie apiplyšę ar- laukuose, kaip žiemą pa- 
either by train, telephone, tele- of the thunderbolt and chief ba visiškai nudriskę. T
graph, highway or airlaine.

Greatness Thrust Upėn lt
Kaunas, largest city left in 

Lithuania after Poland had sli- 
ced off the populous 10,000 
square miles around Wilno, was 
pressed into service as a stand- 
irig capital. With a population of 
approximately 130,000, it stands 
near the small-size end in a line- w
up of the world’s national cities. yet despite its service as a sta- ncw national institutions. A uni- kia. 
Būt only five towns have more ble for Napoleon’s horses and as versity of 3000 students thrives 

a commissary during the Ger- where once a Russian decree 
mans’ World War occupation. forbade the teaching of the Lit-

The house called Napoleon’s uan’a language in the home un
on Kantas st. links Kaunas with der Ponaity of 300 rubles fine, 
the Little Corporal’s campaign 
against Russia. He stopped there massive dignity devoid of any 
in 1812 to review the Grande

■Armee from “Napoleon’s Hill”
» i

kaip ve-

• v

deity of Lithuania until 13th
century German knights came men- the path of his army s 

the country subseąuent retreat from Mos- 
cow, Kaunas was left in the 

, ashes of one of its 13 fires.

UNIVERSITY AND FOUR
MUSEUMS

laidą sniegą.
Tebeakėja laukus dar su 

medinėmis akėčiomis. Šito
kie primityvūs žemei dirbti 
padargai pas mus jau bai
gia supūti muziejuose.

Visi kaimai galvijus te
begano bendrai didžiulė- 

The fervor of long-suppressed mįs bandomis. Karvukės, 
• • ’ • .... - - I , ,

to “Christianize” 
with the sword.

One of the first Christian 
structures in Lithuania, and štili 
one of the largest, is the red 
brick Gothic church which the 
national hero Vytautas built in Lithuanian patriotism has endo-^aiD ožkos, ir tos apsusę. 
Kaunas about 1400 — sturdy wed Kaunas with a number of Kulneliai vos ratus patrau-

PILSUDSKIO GARBEI 
PROFESORIUS PALIKO 

BE ŠONKAULIŲ IR 
AKIES

Prof. C. endekų partijos 
organe viename savo strai
psny pavadino’ p. Pilsudskį 
juokdariu ir nerimtu žmo
gumi...

Varšuvos karininkai čia 
įžiūrėjo negirdėtą p. Pil
sudskio įžeidimą. Būrys 
karininkų iš Varšuvos at
važiavo Vilniun, įsiveržė 
profesoriaus butan ir mu
šė jį tol, kol profesorius 
neteko kelių šonkaulių ir 
akies.

Būdinga, kad Lenkijos 
teismas teisė ne mušeikas 
karininkus, bet profesorių. 
Jis buvo nuteistas tris me
tus kalėti už p. Pilsudskio 
majestoto įžeidimą. Bū
nant Vilniuje ėjo profeso
riaus byla apeliaciniuose 
rūmuose. Profesorių gynė 
net 20 advokatų.

šauly prie šventųjų grabų 
ar kapų stovėtų kasdieni
nė sargyba.

Tiesa, Paryžiuje Šv. Jė
zaus Širdies bažnyčioje 
vyksta nuolatinė Šv. Sa
kramento adoracija, tačiau 
D. Pilsudskio širdis nuo 
Dieviškosios Širdies taip 
skiriasi, kaip dangus nuo 
žemės.

LIETUVIAIS MES ESA
ME GIMĘ, LIETUVIAIS 

NORIME IR MIRTI...

Jis tol lenkiškai ar kitaip 
niurnės, kol jam ponas 
duos gyvybei palaikyti, ta
čiau niekad širdies gilumo
je savo Dievo, tėvų žemės 
ir kalbos 
nęs.

Vienas 
vilnietis 
gyventojas apibudina taip: 
“Tegul tik Lietuvos kariai 
įžengia į Vilnių 
tės čia visi kalbės lietuviš
kai. Kai vokiečiai buvo o- 
kupavę miestą, retas kuris

nenustos

žymus
Vilniaus

brangi-

lietuvis 
miesto

už savai-

Šitokias mintis pareiškia; vilnietis nekalbėjo vokiš- 
ne tik Vilnijos krašto inte- kai. Skurdas priverčia 
ligentai lietuviai, bet ir pa- kiekvieną paprašyti duo- 
prasčiausi darbo žmonės, nos tokia kalba, kokią ge-

Aplankiau vieną, kitą j ..
darbininkų šeimą. Vienas._________________
žilas senelis ašarodamas1 
t 1 • — • • 1 1 • !

nos tokia kalba, kokią ge
riausiai supranta duonke-

Parašė Gražią Maldaknygę

than 10,000 people in Lithuania, 
agricultural country, where 
three-fourths of the people are 
farmers.

Since greatness has been 
thrust unon it, Kaunas has blos- 
somed from a backward Rus- 
sian-garrison town (then called 
Kovno) into a typical European 
capital in miniature. New Go- 
vemment buildings have the 
clean lines of modem style con-

The statė printing office, in

I BROCKERT’S ALE

klausinėjo: “Ponai, kada gi 
jūs ateisite Vilniun ir mus 
išvaduosite iš vergijos?... 
Mes tik jums norime dirb
ti, jums mokesčius mokė
ti, bet ne lenkų valdžiai. 
Senas esu, bet noriu nors 
prieš mirtį pamatyti lietu
višką kareivį Vilniuje. Jei 
jūs ten su šautuvais pradė- 
tumėt karą, tai mes iš už
pakalio su šakėmis pribaig
tumėme”...

Inteligentai nuostabiai 
optimistiškai nusiteikę ir 
tiki, kad lietuvių lenkai 
niekad neištautins. Jie turi, 
tam savo optimizmui pa
matuoti visai rimtų moty-; 
vų. Sako, kad nežmoniškos; 
lenkų represijos nustato j Daugelis senesnių jų žmo- 
kiekvieną lietuvį būti len
kų priešu ligi mirties.

Materialis Vilnijos kraš
to ir kartu visos Lenkijos 
žemųjų sluoksnių skurdas 
verčia nukreipti akis į Lie
tuvą, nes visi žino, kad čia 
visais atžvilgiais daug ge
riau gyventi.

Aristokratiškiausia len
kų valdininkija ir inteli
gentija nieko bendro neno
ri turėti su liaudimi, išsky
rus tarnybinius reikalus. 
Savaime suprantama, kad 
tokia nepereinama siena 
tarp liaudies ir inteligenti
jos tautiniu ir kultūriniu 

žalinga len-

PATYLOMIS LENKŲ KA
REIVIAI KEIKIASI PRIE 

p. PILSUDSKIO KAPO
Pilsudskio širdis palaido

ta Vilniuje. Urną su širdi
mi nematytai iškilmingai i 
lydėjo į kapus Vilniaus 
gatvėmis pats p. preziden
tas, ministeriai, aukštieji 
karininkai, visoki a u s i o 
ransfo ponija ir k.

Sako, kad p. prezidentas 
vos neapalpęs, bežygiuoda
mas duobėtomis miesto 
gatvėmis.

Po Pilsudskio laidotuvių 
vyriausybė nutarusi tuč
tuojau išgrįsti Vilniaus 
miesto gatves tašvtais ak
menimis arba jas asfaltuo
ti. De ja, dar ligi šiol nenu
tašytas nė vienas akmuo. 
Grubus brukąs teriokso 
nuo prieškarinių laikų.

Tik pastarosiomis savai
tėmis visas Vilnius pradė
tas remontuoti. Namai bal
tinami, dažomi nuo pama
tu ligi kaminų. Sako, kad 
išbadėję hotelninkai laukia 
iš Lietuvos svečių...

Prie p. Pilsudskio kapo 
jau nebe pirmi metai stovi atžvilgiais 
garbės sargyba su nuogais kams. Jei ponai dažniau 
kardais ir pilname kariš
kame įsitempime. Čia rei
kia prastovėti kareivėliams 
per visą šalta žiemelę ir 
karštą vasarėlę...

Romantikams p. Pilsuds
kio širdies adoracija gal ir 
turi mistišką reikšmę, ta
čiau eiliniams kareiviams, 
kuriems priseina prie įce- 
mentuotos urnos su širdi
mi nuolatos vargti, — ne
belieka nieko kito daryti, 
kaip tik keiktis ir patylo
mis nusispiauti...

Neprisėjo nei matyti, nei 
girdėti, kad kur nors pa-

Panašūs Reginiai dar ga- 
ilima buvo pamatyti Lietu
voj tik prieš Didįjį kara.

Kaimų skirstymas į vien
kiemius vos pastebimas vi
same krašte. Dvarų porce- 
liacija visiškai įšalusi.

Profesoriai iš universite
to katedrų studentams a- 
granomams visokeriopai į- 
rodinėja, kad didžiųjų ū- 
kių susmulkinimas — ab
surdas. Esą ne kas kita, 
kaip valstybinio ūkio pra- 
žūdimas ekonominiu at
žvilgiu.

Ponams . profesoriams 
(daugumoj dvarininkai) 
socialio klausimo teisingas 
išsprendimas savo krašte 
tebėra svetimas.

Kad šimtai tūkstančių 
kumiečių gyvena supelė
jusiose lūšnose, didžiulės 

i masės bežemių skursta su- 
krypusiose grytelėse, — 
ponai viso to nenori žinoti 
ir matyti.

Lenkijos proletarijatas 
giliai įsitikinęs, kad be laz
dos, be fizinės jėgos nė vie
nas ponas savo dvaro ge
ruoju plačiųjų masių gero
vei nepaaukos.

Už tai komunistai knibž
dėte knibžda ir miestuose, 
ir dvaruose, ir net kaimuo
se.

I Kumiečiai. didžiųjų ūkių 
padieniai, miestų darbinin- 

| kai ir kartu ūkininkai niur
na ir be pertraukos bruzda. 
Visi laukia patogias dienos 
ir valandos, kada galės šitą 
antisocialinę valdžią nu-

i
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pretty trimmings, symbolizes 
determination to compensate for 

aeross the river, to give a glitte- Years when Russian governors 
ring bąli in the Town Hali (later banned all printing in the native 
looted) and to reeruit Lith- tongue, and bootleg books in 
uanian additions to his 600.000 Lithuanian were printed abroad 

to be smuggled over the border.
In this burgeoning of national 

pride Kaunas has acąuired four 
museums. The War Museum, 
staffed by disabled veterans, 
has a carillon from Belgium 
companioned by a real Ameri- 
can liberty bell sent over from 
the United Statės.

The former home of the poeti 
Maironis is now headąuarters' 
for recording the nation’s folk! 
songs, the Dainos. Over 4000 of: 
these traditional songs are sto-; 
red in the museum on phono- 
graph rečords.

The National Museum gives 
Kaunas a silent parade of me- 
dieval Lithuania’s history — 
portraits of plumed pagan war- 
rtor-kings who held German ar- 
mies at bay, the Grand Dūke 
whose marriage united Lithua
nia and Poland under one rule, 
Vytautas the Great (George 
Washington of Lithuania hero- 
worahip) who dared to be Eu- 
rope’s champion against the 
Tatar tide of Tamerlane’s inva- 
sion.

A special gallery houses the 
paintings of M. K. Čiurlionis, 
strange mystic genius now ac- 
claimed as national artist for___________ __________
depieting the melancholy poetry šluoti nuo žemės pavir- 
of his country. ^iš

I

nių atsimena Tėvą Kazi
mierą Kapuciną, kuris va
žinėjo po Amerikos Lietu
vių parapijas, duodamas 
misijas. Jo misijų ir šian
dien nepamiršta.

Tėvas Kazimieras jau 
paseno ir mažai bemato, 
bet jis ir šiandien nepaliau
na dirbęs. Jis nesenai pa
rašė labai gražią ir tinka
mą kiekvienam, kaip jau-' 
nam taip ir senam malda
knygę — “Atlaidų šalti
nis”. Ši maldaknygė susi
deda iš 308 puslapių. Rai- . 
dės aiškios ir labai lengva 
skaityti.

Pereitą pavasarį buvome 
gavę šių maldaknygių ne
mažą kiekį, bet kaip be
matant jas žmonės išgau
dė — išpirko. Dabargi ką 
tik atėjo naujas iš Lietu
vos šių maldaknygių siun
tinys. Kas norite, galite jų 
gauti “Darbininko” knygy
ne. Kaina tik 65c. Užsaky
mus siųskite tuojau, nes 
neperdaugiausiai jų turi
me. Su užsakymu money 
orderį siųskite: Darbinin
kas”, 3w W. Broadway, 
So. Boston, Mass.šiauš.

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

PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 
MIEŽIŲ

IS KRANO IR BUTELIUOSE!

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd.,

Telefonas
Woroester, 5-4335

PHONE 
So. Boston

lankytu lietuvio kaimiečio 
ir darbininko miestiečio 
pastoge, pavergtų prasčio
ko širdį savo paprastumu, 
tada būtų didesnis pavo
jus, kad gali greičiau pri
rišti prie lenkiško gyveni
mo. Tačiau taip nebus, nes 
lenkų poniška tauta niekad 
nesusilies su paprastais 
mužikėliais, kaip jie patys 
kad sakosi.

Nors praščiokėlis iš tolo 
nusiima kepurę ir labai A 
mai prieš poną nu 
tačiau meilės jam sa’ 
dy nė kibirkštėlės




