
DARBININKASDABARTIES 
BILDESIUOS

3

Gerb. "Darbininko" Skaity
tojų Dėmesiui!

Katalikas, kurs neremia 
katalikiškos spaudos, neturi 
teisės vadintis geru Bažny
čios vaiku.

Vyskupas Ketteleris
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA NUO 1915 METŲ TĘL. SOUth Boston 2680 PENKTADIENIS (Friday) RUGSĖJIS (September) 9 D., 1938 M.. No. 68. TEL. SOUth Boston 2680 KAINA 5 CENTAI

Baigiasi vasara, baigiasi ir a-i 
tostogos. Labai maža dalis 
Gerb. “Darbininko” Skaitytojų 
parašė savo laikraščiui, kas, kur 
ir kada atostogavo. Gal kai kam 
atrodo, kad tai mažmožis. Ne.! 
tai ne mažmožis. Laikraštis su
sideda iš straipsnelių ir žinių. 
Laikraštis turis daugiau žinių 
yra įdomesnis ir įvairesnis. Tai 
gi dėkojame visiems “Darbinin-; 
ko” Skaitytojams, LDS nariams. ’ 
rėmėjams ir bendradarbiams, i 
kurie siuntė ir siunčia “Darbi-- 
ninko” redakcijai žinučių iš sa
vo kolonijų, ir išvykę atostogau
ti rašo savo įspūdžius.

Prašome ir ateity rašyti.

“Amerikai rašo:
“Kunigų Vienybės suva

žiavimas turėjo ne tik tei
sės, bet ir pareigos susirū
pinti lietuviškų parapijų 
likimu. Nors nieko apčiuo
piamo nenutarta dėl jau j 
slystančių ar prarastų pa
rapijų, kaip New York, 
Haverhill, Mass., Akron, 
Ohio, bet pats reikalo kėli
mas, visuomenės dėmesio 
atkreipimas yra svarbus. 
Šiandien netekti savo tau
tinio ir tikybinio centro y- 
ra didelė mums skriauda. 
Toji skriauda ligi šiol bu
vo daroma mūsų pačių va
dų, dėl jų nesirūpinimo, 
apsileidimo... Gyvename

Foto J. Bačkaičio.

Žemaičių plento vaizdai: kas padaryta ir daroma. Kairėje iš viršaus į apačią: Žemaičių plentas nuo Viduklės į Nemakščius: plento 
tiltas per Dubysą; viadukas kertąs Šiaulių Tauragės plentą; plentas prie Kaltinėnų vietoje senojo vieškelio. Dešinėje iš viršaus į apa
čią: vaizdai, parodą kokių didžių pastangų reikia plentui tiesti.

Mirė J. E. Kardinolas Hayes Pėsčias lBVaXtp3

New York, rūgs. 8 — Pe-i bių, įsitikinimų ir luomų 
itą sekmadienį, naktį mi-1 asmenys. Visi reiškė ap- 

! gailestavimą ir užuojautą 
' Katalikų Bažnyčiai, New 

v- ' Yorko Katalikų vyskupi-
mažėjimo bei silpnėūmo vyki°je- Jo Eminencija iš jai ir bendrai visiems ka- 
stadiją parapijose. Dėl e- 
konominių, ištautėjimo ir 
kitų priežaščių kai kurios 
mažosios parapijos greit 
gali susilaukti panašaus li
kimo. Kunigų Vienybės 
pareiga yra budėti, kad 
mūsų žmonių pinigais su
organizuotos parapijos, 
pastatytos bažnyčios nebū
tų perduotos kitataučiams, 
bet ko ilgiausiai tarnautų 
lietuvių dvasiniams ir tau
tiniams reikalams. Dar už-Į 
tektinai turime gerų kata-j 
likų ir sąmoningų lietuviu 
jas užlaikyti. Kunigų turi
me į 270, kurių tarpe visgi 
rastųsi kandidatų, pasi
šventusių bei darbščių ku
nigų jas valdyti. Kiekvie
nas lietuvis turi teisės rei
kalauti, kad jo dvasiniais 
reikalais rūpintųsi lietuvis 
kunigas. Jo pareiga išlai
kyti lietuvišką parapiją. 
Amerikos vyskupai labai 
susirūpinę tautinių parapi
jų likimu, nes išlaikymo 
našta krinta ant jų pečių. 
Padėkime jiems lietuviš
kas parapijas dar lietuviš
komis išlaikyti. Ne jie, bet 
mes kalti, jei bažnyčių du
rys vienos po kitų mums 
užsidarys”.

reitą sekmadienį, naktį mi
rė J. E. Kardinolas Patrick 
Hayes, 70 metų amžiaus, 
Šv. Juozapo vasarinėje sto-i « « • -T—■ • • • • v !
vakaro eidamas gultų buvo talikams netekus garbingo 
sveikas. Kas rytą prieš tai ir šviesaus Katalikų Baž- 
atnašaudavo šv. mišias nyčios vado Amerikoje. 
8:30 vai. privačioje koply-i Jo Eminencija Kardino- 
čioje. Tą rytą koplyčioje las Hayes buvo nuoširdus 
nesulaukė. Sekretorius vargšų darbininkų užtarė- 
prelatas J. J. Gasey, nesu- jas, gynėjas ir šelpėjas,, 
laukęs Jo Eminencijos, nes jis pats gimęs iš netur- 
manė, kad pamigo, nuėjo tingos darbininkų šeimos 
pažiūrėti ir rado lovoje mi-; 1867 metais, lapkričio 20 
rusi. Gydytojai pripažino, d., New Yorke. Mokėsi La 
kad mirė susirgęs širdies Šalie institute, Manhatan 
liga. (kolegijoj ir Šv. Juozapo se-

A. a. J. E. Kardinolo Ha- minarijoj, Troy, N. Y. Ku- 
yes kūnas buvo pašarvotas nigu įšventintas 1892 m. 
jo rezidencijoje 452 Madi- Būdamas kunigu dar mo- 
son Avė. Rugsėjo 6 d. po kėši Katalikų Universitete, 
pietų kūnas perkeltas į Šv.j Washington, D. C.
Patriko katedrą, kur bus Grįžus į New Yorką. tapo 
laikomas iki penktadienio paskirtas J. E. Kardinolo 
ryta, iš kur bus palaidotas. Farley sekretorium. 1903 

Tūkstančiai žmonių, die- m. paskirtas arkivyskupi- 
ną ir naktį pripildo didžią- jos kancleriu, 1914 m. pa- 
ją katedra. Miestas ir vals-dėjėju vyskupu, o 1924 m. 
tvbė iškėlė gedulo ženklus.! konsekruotas kardinolu. 
Miesto, valstybės ir fede-i Mirus Katalikų Bažny- 
ralės valdžios viršininkai,!čios kunigaikščiui. Kardi- 
katalikai, protestantai ir! nolui Hayes Katedroj ir ki- 
žydai lankėsi Katedroje ir j tose New Yorko vyskupi- 
tyliai reiškė paskutinį atsi- _ ‘ - - -- ' -
sveikinimo žodį Garbinga
jam Katalikų Bažnyčios 
Vadui.

Tūkstančius telegramų ir 
laiškų iš visų kraštų ir ša-1 atnašaujamos nuo anksto 

į lių prisiuntė įvairių tauty- ryto iki 12 vai. vidudienio.

v •

Brooklyno lietuvių ko
munistų organas, rašyda
mas apie Jung. Valstybių 
kalėjimus šiaip porina:

“Tačiau, kiek tenka pa
stebėti laikraščiuose, ma
tyti judžiuose ir patirti pa
čiame gyvenime, tai kapi
talistinės sistemos kalėji
mai vieton pataisyti nusi
kaltėlius, — juos dar dau
giau pagadina!”

Taip, kapitalistiniai ka
lėjimai kalinius pagadina, 
o Sovietų komunistiniai 
kalėjimai visiškai kalinius mos iškilmingos pontifika- 
sunaikina.

v •

Tautos Šventė Joniškyje

Leidimo

Popiežius Tvirtina Teisę 
Smerkti Rasių Kovų

Čekoslovakijos Vokiečiai 
Nutraukė Pasitarimus

Mirė J. E. Kardinolas 
Laurenti

Vatikano Miestas, rūgs. 
8 — Pereitą antradienį mi
rė J. E. Kardinolas Camil- 
lo Laurenti, 76 m. amžiaus. 
J. E. Kardinolas Laurenti 
buvo Šventosios Kongre
gacijos prefektu. A. a. Kar
dinolas Laurenti buvo žino
mas kaipo įžymus moksli
ninkas ir teologistas. Kar
dinolu buvo konsekruotas 
1921 m. Būdamas Švento
sios Kongregacijos pre
fektu, J. E. Kardinolas 
Laurenti pirmininkaudavo 
ilgose sesijose, kuriose bu
vo tyrinėjami stebuklai ir 
palaiminimo ir kanonizavi
mo klausimai.

Kardinolas Laurenti gi
mė Monteporzio Catone, 
arti Romos.

Ispanijos Nacionalistai At
naujino Mūšius Valencijos 

Fronte

Vilnius, rugsėjo 8 d. — 
Vilniaus krašto lietuviai, 
norėdami vaikus leisti į

Castel Gandolfo, Italija, 
rūgs. 8 — Šv. Tėvas, Popie
žius Pijus XI, priėmęs Ka
talikų Akcijos grupę mo-

Prague, Čekoslovakija,— 
rūgs. 8 — Konrad Henlei- 
n’o Sudetų Vokiečių parti
ja staiga nutraukė pasita
rimus su ČekoslovakijosVilniaus Vytauto Didžiojo t^pįgm^ dėl ivykio Mae"

gimnazija, sutinka įvai- fai Pasm, V 
riaušių kliūčių iš lenkų ad- k^ie sako, kad Popiežius 
ministracijos įstaigų pu-

I sės. Dažniausiai jiems ne
išduodami reikalaujami 
tautybės liudijimai, ar .r*''““ r ““ y
šiaip visokių apsunkinimų l1™3plr Phd?s°f«a- P?P\e- 
išgalvojama Šiomis dien<> zl.u.? P1įus XI tok.‘a faslst« 
mis Vilniaus krašto lietu-ĮPhilosofųą gneztai pas-; 
vis Barauskas pėsčias nu- "lerke ,r !.rode' kad ne tlk 
ėjo į Varšuvą prašyti leidi- taut?se’ -- ------- "
mo sūnui leisti į Vilniaus 
lietuvių gimnazija.

neturi teisės kištis į rasių 
_ paskirstymo klausimus, 
i kad esą rasių klausimai 
_ nieko bendra neturi su re-

1 pas- 
! merkė ir įrodė, kad ne tik 
tautose, bet ir šeimynose 

' , kurie neturi 
lvgių gabumų, bet tai dar 
nereiškia, kad tuos nega- 

XI I I •• If I lVe fb - biuosius reikėtų atskirti Čekoslovakijos Valdžia Davė nuo gabiųjų. Jeigu Aukš
čiausiasis kaikuriuos žmo-

1 nes apdovanojo gabumais,
i tai jie turi padėti kitiems.! 
: “Jeigu kas eina civilizuoti 
žmones, tai kaip tas civili-

Naujus Pasiūlymus Sudetų 
Vokiečiams

hrisch-Ostrau, arti Vokie
tijos rubežiaus. Vakar Ma- 
ehrisch-Ostrau Čekoslova
kijos policininkas sumu
šęs Heinleinistų partijos 
parliamento atstovą. Čeko
slovakijos valdžia pareiš
kė, kad tą įvykį ištyrinės 
ir kaltininkus nubaus. Bet 
Sudetų vokiečiai nepasi
tenkino tokiu valdžios pa
reiškimu. Jie pareiškė, kad 
tik tada atnaujins pasita
rimus, kada bus pilnai tas 
incidentas ištirtas ir kalti
ninkas nubaustas.

Sudetų vokiečiai sako, 
kad Čekoslovakijos valdžia 
neturi stiprios kontrolės, 
kad galėtų taikiai pravesti 
pasitarimus. Vadinasi, ke
lia nepasitikėjimą valdžiai.

jos bažnyčiose kasdien at
našaujamos šv. mišios. Ka
tedroje kasdien atnašauja 
šv. mišias atvykę į šerme
nys vyskupai. Šv. mišios

20,000 VAIKŲ
Trečiadienį, rugsėjo 7 d 

buvo skirta Katedra vai
kams susirinkti ir pasimel
sti prie didelio vaikų mylė
tojo ir globėjo J. E. Kardi
nolo Haves karsto, pašar 
voto Katedroje. Dvide-

šimts tūkstančių vaikų ap
lankė Katedrą.

Specialiai kunigams, vie
nuolėms buvo atnašauja
mos šv. mišios už a. a. Kar
dinolo Hayes vėlę.

LAIDOTUVĖS

Kaunas, rugsėjo 4 dieną, 
dalyvaujant ministrui pir
mininkui kun. V. Mironui, 
Joniškyje įvyko Tautos 
Šventė, kuri sutraukė tūk
stančius artimesnės ir to
limesnės apylinkės gyven
tojų.

Prague, Čekoslovakija, 
rugsėjo 8 — Pereitą pir- zuotojas gali sakyti, kad 
madienį Čekoslovakijos nėra vietos religijai ir phi- 
valdžia priėmė Sudetų vo- losofijai? Kaip gali kas 
kiečių reikalavimus, su- nors mokyti kitus nesinau- 
teikdama jiems autonomi- dodamas religijos turtu?: 
nes teises. Sudėtu vokie- Kain gali kalbėti apie mok- 
čiai to nesitikėjo. Ju vadas slą be philosof i jos ?”

Šv. Tėvas labai plačiai 
sitarti su Hitleriu ką’ to- kįbėj° .aDie Katalikiškąją tarimus Sudetų vokiečių 
liau darvti. Tuo pačiu lai- AkclJą lr mokytoJll parei- 
ku Sudetų vokiečių parti- ^as' 
jos vadai pradėjo pasitari
mus su Čekoslovakijos val
džia.

• v

Prancūzija Pasiuntė Dar 
300,000 Kareivių Į Magi- 

not Ruožą

Šiandien, penktadienį, 
rugsėjo 9 d., 10:30 vai. ry
te, Katedroje, atnašauja- 

lės Šv. mišios, kifrių išklau-Į 
syti susirinko aukštieji Ka
talikų Bažnyčios Vadai iš 
visos Amerikos ir Kanados 
ir aukštieji pasaulionys' 
vadai, katalikai ir nekata- 
likai. i

Du tūkstančiai kunigu iš tedros rūsy j po didžiuoju 
arkidiecezijos, vienuolių,1 altorių, kur yra palaidoti

Iškilmingas pontifikales 
šv. mišias atnašauja vys
kupas Stephen J. Donahue, 
kuris tapo paskirtas New 
Yorko arkivyskupijos ad
ministratorium, pakol bus 
paskirtas naujas Arkivys
kupas.

A. a. J. E. Kardinolo kū
nas, vėliau penktadienio 
dieną, bus palaidotas Ka-

pai — Hughes ir Corrigan.
A. a. J. E. Kardinolas Pa

trick Hayes ypatingai daug 
rūpinosi labdarybe, katali
kiškomis mokyklomis, mi
sijomis. Jo Eminencija bu
vo didelio ir šalto proto 
žmogus. Jo patarimais 
naudojosi ne tik katalikai, 
bet ir nekatalikai ir valsty- 
bes aukštieji viršininkai t i t trf

Taigi mirus Kardinolui sutraukuį kariuomene i Hayes liūdi ne tik katali- ‘ubeą. Aktrodo į kęar0! 
kai, bet visi sios salies r . 
žmonės, ir visi kiti, kurie e*. • u -n n x tik turėjo progą pažinti Jo KflrO StOVIS MūfSeilIe beste 
Eminenciją. -----------

Paryžius, Prancūzija, — 
Rūgs. 8, — Dešimtys tūks
tančių kareivių ir tūkstan
čiai tonų karinių reikmenų 
pasiuntė į Šiaurrytinę 
Prancūziją, Vokietijos pa
rubežį ir užkariavo Magi- 
not ruožą.

Karo Stovis Marseille Uoste

NDST Reikalauja Grąžinti | 
Darbą 129 Darbininkus

Washington, D. C., rūgs. 
8, — Nacional Darbo San
tykių Taryba isako Fordui 
gražinti į darbą 129 darbi
ninkus. kurie buvo pava
ryti dėl veiklos unijoje, 

miesto, valstybės ir fede- kiti keturi nirmtakūnai, Taipgi reikalauja, kad For- 
ralės valstybės viršininkai JJeW Yorko arkivyskupijos do darbdaviai tartu® t su 

___XI__ — Farley ir darbininkų atstovais dėl 
IMcCloskey, ir Arkivysku- darbo sąlygų ir algų.

ir šiaip pasaulionys daly- Kardinolai 
vauja laidotuvėse. I " _

Hendaye, Prancūzijos-Is- 
nanijos rubežius, rūgs. 8—■ 
Ispanijos nacionalistai at
naujino mūšius prie Teru- 
el-Sagunto vieškelio, kurie 
eina į Valencia. Toje dalyje 
Ispanijos mūšiai buvo per
traukti. Mūšiai ėjo prie 
Ebro upės Šiaurinėje Ka- 
talonijoje, kur nacionalis
tai taip pat pasivarė pir
myn. Nacionalistai smar
kiai bombardavo radikalų 
(lojalistų) pozicijas prie 
Viver.

Lojalistai (radikalai), 
sutraukę artileriją ir avia
cija, puolė nacionalistus 
arti Caudiel, bet nieko ne
laimėjo.

Nacionalistai pastūmėjo 
keletą mylių radikalus ir 
Gandesa fronte.

Sakoma, kad į šiaure nuo 
Gandesa radikalų milici
ninkai įsistiprino kalnuose 
ir pasiryžę laikytis iki pas
kutinio milicininko.

i Taipi dabar smarkūs mū-
u«xi - u x i • x e šiai eina Ebro upės fronte Hitleris Nepatenkintas Su- ir prie viver. Angli jo je pa
dėtų Vokiečių Laimėjimais Įeido sandus kad Ispani

jos nacionalistų vadas gen. 
Franco pasitraukęs iš va
dovybės. Bet tuos gandus 
užginčijo Paryžiuje gen. 
Franco atstovai.

Nuremburg, Vokietija,—
Rūgs. 8 — Čia turėjo pasi-

vadas Heinlein su Hitleriu. 
Pasikalbėjimas buvo trum
pas. Sakoma, kad Hitleris 
būk pareiškęs, kad perma- 
žai Heinlein’istai reikala
vę, o jeigu būtų reikalavę 
daugiau, tai būtų ir gavę. 
Hitleris esą nepatenkintas 
tuo, kad Čekoslovakija būk 
yra nusistačiusi šalį pada
linti į kantonus, panašiai 
kaip Šveicarija. Tada Su
detų vokiečiai būtų suskal
dyti. Taigi ir turėdami 
daugiau teisių mažai ką 
reikštų suskaldytoje vals- 

; tybė je.

Paryžius, Prancūzija, — 
Rūgs. 8 — Dėl streiko Mar
seille uosto darbininkų 
valdžia pasiuntė kariuome
nę ir paskelbė karo stovį. 
Valdžia sako, kad ji turėju
si imtis griežtų priemonių 
priversti uostų darbinin
kus dirbti virš 40 valandų 
savaitė je dėl kilusių nera-j 
mumų Europoje. Toks uos
tų darbininkų streik 
trukdo susisiekimą 
cūzijos su savo Afrikos ko
lonijomis.

Potvynys Japonijoje
Tokio, Japonija, rūgs. 8, 

Šios savaitės pradžioje dėl 
audros ir lietaus centrali- 
nėje Japonijoje kilo potvy- 
nvs. kur pridarė daug nuo
stolių.

Osakoj užlieta 15.000 na
mu. Kobe paskandinta 31 
laivas. Takaoka kilo gais
ras ir sudegino du tūkstan
čių pastatu ir žuvo dau
giau kai 100 žmonių.

Žemės Okio Paroda 
Telšiuose

Bus Statoma Hauja Galinga 
Radijo Stotis

Kaunas, rugsėjo 4 dieną 
prasidėjo Žemaitijos Že
mės Ūkio Paroda Telšiuo
se.

Kaunas, rugsėjo 8 dieną. 
— Vyriausybė priėmė įsta
tymą naujai galingai radi
jo stočiai statyti.

Darbininkų Radio Programa
šeštadienį, rugsėjo 10 d., 2 vai. po pietų įvyks 

Darbininkų Radio programa, kurią išpildys muzikai 
pp. Jonas ir Marijona Čižauskai iš Worcester, Mass. 
Muzikam Čižauskam akompanuos p. Marijona Treina- 

ičįutė, muzikos mokytoja. Prašome pasukti savo ra- 
ib rodyklę ant 1120 kilocyckles ir klausytis gražių dai

nų, muzikos ir kalbų iš WCOP, Boston.
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MIETINĖS ŽINIO
Trilypis Piknikas Gražiai Praėjo

Sekmadienį, rugsėjo 4 d. š. Lietuvos žadintojai poetai išniū-
> ."Z.. —”> z, v.1 z z. X Y zvw' 4- z. 11 ■ n — .n • I l ' 1 z. z. —. V.z. .Romuvos parke Montello,1 niavo: “Tegul skamba mūsų dai-i 

DS,kuopų:.nos po šalis plačiausias”.. Ypa- 
_ i gražiai pasirodė, vaikučių 

trilypis grupė vadovaujama p-riios Onos 
. Jie dainavo, žaidė, 

po pietų žmonių buvo gerokai deklamavo, vaidino... Jų trykš- 
parke ir jų daugėjo ligi pat sep-: tanti Lietuviška dvasia priminė 
tintai valandai. Susirinko- dar- nevienam /'mūsų atvažiavusiam 
bininkų vadai, prieteliai ir .pątys- į ;šią šąli -tas; jaunystės dienas', 
darbininkai. Iš kunigų matėsi kada pkrūgėtns. papieviais, pa- 
LDS pirmininkas kun. J. Švagž- upiais. pamiškiais, kalneliais ar 
dys, kun. J. Petrauskas, kun. A. miškeliais vaikščiodami trailkė- 
Baltrušiūnas iš Brocktono; kun. me: Saulelė tekėjo, 
S. Kneižis iš Norwoodo; kun. J. go. Vilniaus 
Vaitekūnas iš Providence;
fesionalų : adv. J. Cūnys su žmo
na, Antanas Kneižys, “Darbinin
ko” redaktorius; biznieriai: p. 
Smilgiai, p. čiočys. p. Baltrušiū
nas, p. Bernatonis, p. L. Kum
pai, ir daug kitų biznierių. Taip
gi buvo muzikų 
nys. p. J. Vaičaitis, p-lė Treina- 
vičiūtė ir kiti. Žmonių vakarop 
buvo daug ir visi linksmoj nuo-j 
taikoj dalinosi savo įspūdžiais.' 
Labai jaukią nuotaiką sudarė 
būrys jaunimo su kun. Vaitekū
nų priešaky, taipgi su muzikais- 

N.vargonininkais, kurie sudaina
vo daug lietuviškų dainų. Ištik- 
rųjų atrodė kaip tikra lietuviška 
Lietuvos miškų šilely gegužinė. 
Norėjosi jiems dėkoti už jų pa
leistas dainas, kurias ir mūsų

m.
Mass: įvyko trijų-
Montello, Cambridg : ir 'Sol-Bos- ^tingai 
tono i taip vadinamas 
piknikas. Apie trečią' valandąlvaškieiiės.

GRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ
Pereitą savaitę, muzikas p. Jo

das Čižauskas, Worcesterio Auš
ros Vartų par. vargonininkas, 
grįždamas iš atostogų užkliuvo 
į So. Bostoną ir lankėsi “Darbi-, 
ninko” redakcijoje. /. Pakviestas 
išpildyti radio programą, šešta-Į 
dienį, . rugsėjo 10 d., maloniai 
kvietimą priėmė ir pasižadėjo su
žmona p/Marijona.čižauskienė, < 
įžymia dainininke1imartiste at-’

i Grįžo IšKafiMos
Larbo Dienos šventėmis 'pasi

naudojo iir ‘‘Darbininko”,spaus
tuvės .darbininkas,' JJDŠ 1 kp:; 
pirmininkas, p. Stasys Grigana- 
vičius. Jis šeštadienio rytą išvy
ko į Montreal, Canadą. Grįžo 
trečiadienio rytą, rugsėjo 7 d.

P-nas Stasys Griganavičius 
Montrealyj aplankė savo brolį 
Vytautą ir jo šeimą ir kitus gi
minaičius ir pažįstamus. Lankė
si pas Šv. Kazimiero parapijos

DAKTARAI

... ""

Laimėjo lenktynes

Whiteman

■ •». * ■ t 1Ir *1
1 1 1■ x■ k*'

- B* J
1 1 11 * B11 i

Į 'Jk-. M ■ <. Į

1(11 H77lTiTr■ I j
i ?w i * i i A ’ ■ Ijį

VAŽIUOKITE
LIETUVON

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

-
LDS trijų kuopų išvažia

vime, įvykusiame rugsėjo 
4 d. ^Romuvos parke, Mori- 
telloje, sporto kontestuose 
laimėjo dovanas šie: Mažų i 
mergaičių 50 jardų bėgi
mą — Elena Plėvokaitė; 
mažų berniukų 50 jardų 
bėgimą. -

tę; vaikinų i00 .jardų bėgi 
mą — Alf..^ Širkavičius: 
sunkių motdrų 50 jardų 
bėgimą — Stasė Maneikie- 
nė; sunkių vyrų 50 jardų' 
bėgimą — Simonas Čiras; 
“Trijų kojų*’ lenktynes 
berniukams — A. Širkavi- 
čius ir A. Kališauskas; “ve
žimėlių” lenktynes laimėjo 
Arnoldas Plevokas su Al- 
gimandu Ivaška; “bulvių 
rinkimą” laimėjo Birutėj 
Sakatauskaitė. Prie šio 
sporto įvykdymo pagelbė
jo, bei buvo teisėjais pp. 
Jocius, Breiva ir Vasiliaus
kas. Vadovavo p. A. Ivaška 
ir p. V. Savickas.

Stasys Vasi- 
ų 50 jardų 
- Plevokai-

TE.L'J0B0(TDn~268b.

; PATAf(NAV!MA\ j 
j 

p. laivai f 
K.

GRABORIAI
Noriu mie- 

kalneliai ir kitas, 
pro- Pievoje vyko sporto programa.: 

Čia irgi visokių “funių”. Čia 
bėga, kits kitą veja, smarkesni 
dovanas gauna. Vaikų centų 

i kermošius... Kiek čia juokų, kiek 
į čia ugnies! Kad tik daugiau pa- kleboną kun. Bobiną, kuris la- 
griebaus tų centų, 

štabas: p. Ba- kaip lietus. Salėj prie puikios 
orkestros suka verpstėmis su
augęs jaunimas. Jie gražiai žai
džia tėvų globojami, nes čia pat 
ir jų tėveliai. Rengėjai su bizniu 
negali apsidirbti. Čia bėgu, neša, sa šviesesnioji tos kolonijos vi- J| 
ten šaukia, prašo; visų nebepa- 

įtenkinsi. Viens nori “karštų šu- 
į niūkų”, kits šaltos košės, trečias 
1 clamsų, ketvirtas saldainių ir tt. 
| Darbininkai sukasi kaip vijur- 
j kai ir stengiasi visus užganė-,
dinti. Viskas juda kaip kino te-1 sekantieji: 

latre. Ištikro gražu kada tokiai
jauki nuotaika darbininkų pa- Piepioros ir jo žmonos Leanoros 
rengime. (Bitėnaitės). Kūmais buvo Juo-

Kas man metėsi į akis, tai 
nepaprastai gražus pasidarbavi- 

; mas darbininkų. Štai prie dova
nėlių laimėjimo 
M. Kilmonytė, 
J. Baronas, J. 
prie ženklelių: 
čienė ir p. Bernatonienė; prie 
įvairių kitų darbų: p. Smilgienė. 

’ p. R. Čirukienė. p. Gaušienė, p 
Į R. Balevičienė, p. A. Kodytė, p. 
: Česnauskaitė, p. P. Tūbelis, J. 
į Kumpa, p. Smilgis, p. Plekavi- 
l čius, p. Česnauskas, p. Jeskevi- 
į čius. p. Pileckas, p. V. Kališius. 
p. Savickas, p. A. Ivaška, p. Pu- 

’ žinąs, V.

kurie krinta bai maloniai priėmė ir pareiškė 
nuoširdų pritarimą laikraščiui 
“Darbininkui”. Planuojama su
ruošti Montreal’yj darbininkų 
prakalbas, kurioms pritaria ne! 
tik kleb. kun. Bobinas, bet ir vi-

suomenė, kuri nepritaria raudo
najam komunizmui.

darbuojasi p-lė 
p. A. Peldžius,!
Daugelevičius: i 

p-nia Jakimavi-

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 vai. 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.

t

I

KRIKŠTAI įI
Rūgs. 4 d., tapo pakrikštyti

Jonas Juozapas sūnus Jono

. zapas Šidlevičius ir Vanda Pie- 
pioraitė.

Sūnus Antano - Mortos (Čir- 
lionytės) Kraunelių vardais An
tanas - Feliksas. ] 
buvo Adolfas Ivanauskas ir 
nielė Akunevičiūtė.

Duktė Jono - Esteros (Igna- 
į ta Vaičiūtės) Zankauskų vardais 
Kliara - Ona. Kūmai buvo Jokū
bas Smith ir Adelė Ignatavičiū- 

? te.
, I

MOKYTOJAS ATOSTO
GAUJA PAS TĖVUS

Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis 
OPTOMETRISTAS

Išegzam iriuoju akis 
priskiriu akinius, 

_ kreivas akis atitie- 
sinu ir amblijoniš- 

;ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą tinkamu laiku.

J. L. Pasakantis, 0. D.
447 BROADVVAY, So. Boston.

ADVOKATAI

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.i

■ Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadvvay) 

South Boston, Mass.

Telefonas: ŠOU Boston 2732
Namų: TALbot 2474

Tel. ŠOU Boston 3520 J

i Advokatai Šalnai
į DARBININKO NAME

366 Broadway,
South Boston, Mass. i

John J. Grigaitis
(Grigaliūnas)

ADVOKATAS
598 East Broadvvay,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Thomas Plc, Tel. S. B. 1043

Asmeniai
Vadovaus

Garsiajai Chesterfield Orchestrai
Sally Rand

Garsi šokėja šoks Įvairius šokius
Lucky Teter

Ir jo su mirtim rizikuoją vairuotojai
Tony Sarg Broadvvay Balloons

Horse Show — Auto Races — Dog Shovv — Television Show 
International Village — Wild Animal Park — Over 100 Animals 

Fashion Shovv — Giant Midvvay---- Firevvorks Every Evening

Įžanga 50 Centu
Vaikams 25c. - Karai 50c. 
Atdara 9:00 vai. ryto iki 
10 valandai vakaro.
L .. ..

Rezervuoti bilietai parsiduoda s
iš anksto ®

Tel. Brockton 68 ž

. ................  j i

sūnais, motinos su dukromis Rugsėjo 5 d. (Labor Day) Ste- 
prieiti prie sakramentų pradžio- pono Dariaus Postas 317 Ame- 
je mokslo metų. rikos Legiono dalyvavo lenkų

Iki rūgs. 4 d. minėtai intenci-1 bazare, Columbia stadijume, So. 
jai Šv. Petro par. bažnyčioje Bostone. Kaikurie lietuviai le- 
žmonės priėmė apie vieną tūks-J

rikos Legiono dalyvavo lenkų

Bostone.
gionieriai buvo priešingi daly- 

Krikštatėviai tant* Šv. Komunijų. Tą dieną. Vauti lenkų parengime, bet kiti 
auskas ir A- Per v*enas mišias dalino šv. Ko-'aiškinosi, kad lenkai esą toki 

, muniją svetimtautis kunigas, pat geri, dalyvauja su lietuviais. 
Jis labai stebėjosi ir gėrėjosi.: Lietuvis.
kad tiek daug lietuvių lanko 
bažnyčią ir artinasi prie Dievo 
stalo. Vietiniai kunigai yra la-1 
bai patenkinti, kad šiame šven-’ . .

*_ — • ii i L OUaA.tame dalyke žmones jų paklau
sė.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
I

iŠ
\ alatka, p. Valatkie- Washington, D. C. praleisti a- 

nė, L. Kumpa, p. Balevičius, p. tostogas pas savo tėvus, gyv. So. ■ 
Mok. Valentas moky-! 

tojauja St. Albans National Ca- 
thedral School.

i

i Zaletskas
Funeral Home

564 E. Broadway
So. Boston, Mass.

A. Zaletskas F. E. Zaletskas
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC
Tel. §OU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609

D.

Mok. J. Valentas atvyko

B. Tamulevičius, p. Radaitis ir Bostone, 
p. Mockevičius. Biznio įkarštyj 
netgi ir kun. J. Petrauskas pa
dėjo šeimininkėms. Visi darbuo
tojai susilaukė nuo rengėjų nuo
širdžios padėkos.

Suteikė ir aukų: p. J. Jeskevi- 
čius su savo žmona Marijona į- 
teikė gražų lietuvišką “karvo
jų”; p. Bielskis puikų sūrį ir tt,

Gražiai pasirodė i. _________
trys mažytės mergaitės: L. Maz- 
gelytė, L. Matulis ir J. Adomai
tis, sugrodamos smuiką ir piano 
įvairius duetus ir trio.

Kaip So. Bostono, taip ir Mon
tello meno programos pildyto-' 
jams tenka didelė garbė, nes tai 
jų pasišventimo vaisius. Reikia 
ypatingai dėkoti tėveliams, tik 
gaila, kad jų vardų reporteris 
nesugriebė. Bet nėra abejonės 
jie bus paskelbti vėliau per ren
gėjų padėkos žodį. Bendrai pik-į 
nikas gražiai praėjo ir reikia 
skaityti

Grįžo Iš Hew Yorko

} * So. Deerfield,
Mass. lietuviška duonkepykla 
su visais įrengimais. 2 beveik 
nauji trokai. Savininkas serga ir 
užtai parduoda biznį. Atsišauki- 

ite: Joseph B. Daleb, 36 Grinhell 
St., Greenfield, Mass. (30-2)

Šiomis dienomis stud. REIKALINGI
Jonas (Johnny) Janusas, i 
pasižymėjęs sportininkas 25 Cementuotojai prie Ram- 
nuo pat jaunų dienų, pas- Coa!, ūarbo. Kreipkitės greitai, 
kirtas Bostono Kolegijos CABLE RAIN-COAT CO. 
football’io ratelio mokyto- 68 Northampton St., Boston,

- - Mass.

STUD. JANUŠAS PA
SKIRTAS SPORTO 

VIRŠININKU

pavykusiu.

Laimėjo Ref rigeratorių
Carney ligoninės suruoš

tame dėl kalėdinių pintinė- 
ių karnavale, įvykusiame 

Columbus parke, Darbo 
Dienoje, antrą iš vertin
giausių daiktų leidžiamų 
išlaimėjimui, būtent di
džiulį elektros refrigirato- 
rių laimėjo lietuvis jau
nuolis, Viktoras Bukaus
kas, gyvenąs 1514 Colum- 
?ia Rd. So. Bostone. Lai
mėtą refrigiratorių tuoj į 
namus atgabeno, nors ir 
buvo 1:30 vai. nakties. Rap.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBĖS 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

Gyven. vieta: 838 Dorchester Avė. 
Tel. COLumbia 2537.

APSIVEDĖ
t

Rūgs. 3 d., iškilmingai apsive
dė Juozapas Kerulis, gyv. 4 
Ward St., Worcester, Mass. su 
Adele Vyčaite, gyv. 6 Tovar St., 
Dorchester, Mass. Liudijo Jonas 
Morisą ir Veronika Kerulis.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas)

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUELIC 

502 East Br oadway, 
So. Boston, Mass.

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Darbo Dienos šventėse buvo: J® (coach) pagelbininku. 
išvykę į New Yorką pp. Feliksas tris metus

su ir lL Pažasis su žmona ir dviem sū- žaidė Bostono Kolegijos į 
ir Montvila nais iš Dorchester; pp. Motiejus ratelyj. Jis taipgi buvo per ir Montello ’ rr •> metile T

aukštesnės mokyklos foot-!“uo adr'TL Mr? MariJoha Yo- 
bąli io ratelio žvaigžde.

Sveikiname jauną spor
tininką, Joną Janusą ir lin
kime geriausių sėkmių.

Trečiokas su žmona ir jų sūnus 
Viktoras su žmona iš So. Bos
tono ir p-lė Wisback iš Worces- 

, ter. Išvyko šeštadienį, rugsėjo 3 
d. Sekmadienį ir pirmadienį pra- 

i leido New Yorke: Radio City, 
Cooney Island ir kitose vietose. 
Grįžo anksti antradienio rytą.

Visi linksmai ir laimingai pra
leido šventes New Yorke.

MIRĖ
4 d., mirė Antanas Sli- 
metų,

Rūgs, 
čius, 58 
Park. So. Bostone. Paėjo Židikų 
parapijos. Amerikoje pragyveno 
35 metus. Paliko du sūnų ir 
dukterį. Palaidotas iš šv. Petro 
par. bažnyčios, rūgs. 6 d., 9 v. r., 
Šv. Benedikto kapuose. Laido
tuvėse patarnavo graborius P. 
Akunevičius.

PAKLAUSĖ

PAIEŠKAU darbo prie namų
- - — - - - — , prižiūrėjimo. Kam tokia moteris

tris metus L^ingtonį “‘V 'ykalmga. prašau kreiptis

i ' ' ... ...I tauta, 36 Hartford Avė., New 
Britain, Conn. (9-13)

Ketvirtadienį, rugsėjo 8 
d. ankstį rytą į "Darbinin
ko” redakciją atvyko pp. 
Petras ir Valerija Rakaus
kai. Pasisveikinę, pradėjo
me kalbėtis ir klausiu: Na, 
kur gi Tamstos taip anksti 
važiuojate? “Atvykome į 
Bostoną, apžiūrėjome tą 
uostą, iš kurio metai atgal 
išplaukėme praleisti “me
daus mėnesį”, atsakė p. 
Rakauskas ir Rakauskie
nė. Toliau, klausiu: Tai gal 
Tamstos vykstate antrą 
kartą praleisti “medaus 
mėnesį”? “Ne, mes 
dien praleisime laiką 
tone”.

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

Visi skelbkitės “Darbininke”.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
r 
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J Parduodu įvairiausios rūšies auk- • 
) sinius ir sidabrinius daiktus.

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

»

šian-
Bos-

So. Bostono lietuvių parapijos 
kunigai patarė žmonėms šio mė- 

ReV- nėšio pradžioje eiti gausiai prie 
Sakramentų mokslus einančio 
jaunimo intencijai. Kunigai mi
nėjo, kad yra krikščioniška pra-

gyv. 1 Dunham dėti ir baigti kiekvieną gerą dar-
bą Dievo vardu. Dar labiau dera 
jaunimui pradėti metų mokslą 
maldoje ir Dievo malonėje. To
dėl buvo raginta, kad tėvai su

Pp. A. ir O. Nevierai palydėjo! 
į New Yorką p. StrašinskienęJ 
kuri grįžta į Lietuvą, p. Marijo
na Strašinškiehė yra p. Onos 
Nevlerienės ir p. Prano RazVa- 
dausko mamytė. Pp. Nevierai 
išlydėję mamytę, pasiliko New 
Yorke praleisti atostogas. “Dar
bininko” štabui iš New Yorko 
rašo:

“Pasiekėme New Yorką lai
mingai. Išleidome mamytę į tė
vynę. O dabar laipiojame į aukš-' 
tus bokštus, kad net kojas skau-1 
da. Iki pasimatymo”.

Taigi pp. Nevierai grįžo iš New 
Yorko he pailsėję, bet nuvargę.

PARSIDUODA 117 akerių, 
gražiausia Mass. valstijoje far
ma su visais įtaisymais ir maši
nomis, puikios triobos, 37 akta- 
rai gražiausio miško. Kas norite 
plačiau apie šią farmą sUžihoti, 
kreipkitės pas: Petrą Chapliką, 
157 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. (9-13-16).

Šidlauskas Pharmacy
ALGIRDAS SIDLAUŠKAS 
Registruotas Vaistininkas

pik* i- 
Labc ’

Pametė juodą piniginę 
ke, East Dedham, Mass., 
Day. Piniginėje (Pocket Book; 
buvo įvairios sąskaitos ir tik sa
vininkei reikalingi ir brang’" : 
dalykai. Jei kas rado, tai prašo-! 
me kreiptis į Darbininką, 366 
W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
arba pas p-nią E. Pinelienę, 355 
K St. So. Boston. Gaus radybų.

----------------------------- :----------------------

Peter P. Plevack
(Plevokas)

Stogų dengėjas ir taisytojas. 
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos 2emos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

p. Jonas Vaičaitis, muzikas. 
Brocktono Šv. Roko parapijos 
vargonininkas, lankėsi “Darbi
ninke” ir papasakojo savo įspū
džius, patirtus Baltuose Kalnuo-1 

jSe (White Mountains).

Pereitą savaitę, p. Bronius 
Petruševičius, International Ca-j 
fe savininkas, praleido atosto-- 
gas New- Hampshire valstybėje.1 
Šią savaitę jo įstaigos patamau- 

įtoja,
džia atostogas.

Rengia STĖPONO DARIAUS POSTO Nr. 317 MOTERŲ AUXILIARV
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Antras Metinis

BALIUS
Telephone 

SO. BOSTON 
1058

Mūsų vaistinėje galima gauti 
visokių lietuviškų žolių vaistų

373 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Būt gera orkestrą, skanūs valgiai ir gėrimai. Kas atsilankys, tikrai
»us patenkintas. Pradžia 7:30 vai. vak. įžanga 25c. .į/

, j». Julė Vaišnorienė pralei-| vi»u« nu&širdžiai kviečia rengcjos.
atostogas.

Bay View Motor Serrice
STUDEBAKER

Automobilių ir Trokų Agentūra 
Taisome visokių išdirbysčių auto • 
mobilius. Taiayrno ir demonstravl s 

mo vieta:

1 Hamlin St, ir E. 8thSt„
south boston, mass.

Joe. 1

Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, SavininkasKRISTUS ALYVŲ 

DARŽELYJE
Ką tik gavome iš Lietu

vos gražių/ spalvuotų pa
veikslų, 33x17 colių didu
mo. šis paveikslas vaizduo
ja, kaip saulei leidžiantis, 
Išganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš
to kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, stišijaudinęs verkia. 
PaVeikšlas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 
katalikiškai šeimai. Jų tu
rime mažą kiekį. Kas nori
te šį paveikslą įsigyti, pra- 
šoine prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbinihkui”, 366T__ _ . __ __ 1 ' -.v■Į 
Mass. ir gaušite šį puikų 
paveikslą. _ _ '

447 Broad way, So. Boston
Parduodu Overglobe ir kitų iidir- 

byščių čeverykus: vyrams, 
moterims ir vaikams.

Peter's Boston St. Garage 
ir Gasoline Statlon

ovV i o ovoivn, ' • *,v

K^ioni. >, *•Broadway, So. Boston.

119 Boston St., 
DORCHESTER 

Shop Tel. Gen. 9296, 
Namų —Col. 9057

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Savininkai. Peter Pilvinis. Sav.

/

(
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įvairios žinios
Naujas Klebonas Baisūs Kankinimai Kalėjime

Philadelphia, Pa. — Hol- 
mesburgo kalėjime įvyko 
kalinių badavimo streikas 
kiek laiko atgal. Kada ke
turi kaliniai mirė, tai val
džia padarė tyrinėjimą. 
Susekė, kad badavimo 
streiko vadai buvo kanki
nami įkaitintame urve, 

cagoje. Kunigu įšventintas. Kalėjimo sargybiniai buvo 
1928 m. Kun. M. Švarlys' areštuoti. Tardomi prisi- 
moka gerai savo tėvų kai- pažinę, kad jie radiatorius: 
bą ir yra karštas lietuvis įkaitinę “juodame urve” i-Į 
patriotas. Sveikiname nau- ki 200 laipsnių karščio ir 
ją kleboną, kun. M. Švarlįlten Der dvi dienas ir tris 

naktis laikę 23 kalinius pa
kol keturi mirtinai apalpo.

Valdžia turėtų padaryti

So Chicago, III. — Mirus 
a. a. kun. P. Vaitukaičiui, 
Šv. Juozapo par. klebonui, 
nauju klebonu paskirtas 
kun. Mykolas Švarlys, bu
vęs Šv. Kryžiaus par. vika
ras.

Kun. M. Švarlys yra au
gęs ir mokslus baigęs Chi-

J. V. Verčia Užsiregistruoti
Užsieniu Valstybių Agentus tyrinėjimus visuose kaiėji- 

T J 3 muose, kad tokie baisus j- 
...... z* ! vvkiai nepasikartotų ne tikVVashington, D. C., rūgs. H , kalėjime bet

8 _ Jung. Valstybių fede-nolmeSDgO KaleJime> ** 
ralė valdžia įsako, kad visi: 
užsienių valstybių vyriau-' 
sybių agentai, pavieniai 
asmenys, organizacijos ar 
korporacijos, kurios arba 
kurie visa laiką arba dalį 
laiko pašvenčia užsienių 
valstybių naudai, vesdami 
propagandą šioje šalyje, Rugs/8 — Prancūzijos ga- 
turi užsiregistruoti. • linga Generalė Darbo Kon-

Šis registravimo užsie-! federacija, atstovaujanti
niams dirbančių agentų į- 5,000,000 darbininkų, pasi- 
statyma priėmė Kongresas sakė viešai, kad ji remianti 
pereitoje sesijoje ir jis įsi- premiero Daladier reikala- 
galiojo rugsėjo 6 d. š. m. vimus apsigynimo sustip- 

Jeigu kuris agentas, pa- rinimui.
Tačiau, organizacija pa- 

organizacija, sisako, kad ji remianti

turi užsiregistruoti.

ir kituose.

Darbininkai Remia Premjerą 
Daladier

Bernardas Koraitis

Paryžius, Prancūzija, —

ia
ę-

• • t, «.

Bernardas Koraitis Lankosi Pennsylvanijoje
Po LIETUVIŲ KOLONIJAS

I. J. Fox, didžiausios kailinių firmos Amerikoje lietuvis atstovas Ber
nardas Koraitis gavo iš Pennsylvanijos daug pakvietimų, kad jis atvyktų 
su I. J. Fox naujausios mados kailiniais ir parodytų Pennsylvanijos lietu
vėms moterims ir merginoms. P-nas B. Koraitis pakvietimą priėmė ir 
Rugsėjo-Sept. 3 dieną išvyko į Pennsylvaniją su vėliausios Paryžiaus 
mados kailiniais vertės $100,000.

Kadangi p. Koraitis Pennsylvanijoje mano išbūti savaitę laiko, 
tai prašo, kad lietuvės, kurios mano pirkti kailinius, kad palauktų iki p. 
Koraitis pagrįš iš savo kelionės.

Primename, Pennsylvanijos lietuvės ponios ir panelės, kurios norėtumė
te, kad p. B. Koraitis atvyktų su dideliu 
kailinių pasirinkimu į Jūsų namus be 
jokių Jums išlaidų, parašykite jam laiš
ką ar atvirutę ir jos pas Jumis atsilan
kys. Rašykite atvirutę: Mr. B. Koraitis, 
411 Washington St., Boston, Mass. 411 VVASHINGTON STREET

BOSTON, MASS.

Dr. Jakimavičius Turės Pats 
Apsiginti Priešų

Darbo Dienos Šventė Nusi
nešė 396 Gyvybes

Boston, Mass., rūgs. 8 — 
Vakar Dr. Jakimavičiaus 
(Jakmauh) vardas vėl bu
vo paduotas Massachu
setts valstybės gubernato
riaus Tarybai, bet kada gu
bernatorius Charles F. 
Hurley neprileido balsavi
mui. Gub. Hurley pareiškė, 
kad jis Dr. P. Jakimavi
čiaus tinkamumą įrodyti ir į 
atsakyti į priešų priekaiš
tus Daliksiąs pačiam Dr.

Darbo Dienos šventės ne 
visiems buvo laimingos. 
Per tas šventes dėl įvairių 
incidentų mirė 396 žmo
nės. Vien Naujoje Anglijo- 

I je žuvo 27 žmonės.
t

I

I 
I

Vokiečių Karių Drabužiai Iš 
Daržovių Ir Kalkių

Sudegė Trąšų Fabrikas 
“Union" Klaipėdoje

vienis asmuo arba korpo
racija arba i------ :
kuri veda propagandą sve-! pratęsti darbo valandas tik 
timos valstybės, kaiD tai: dabar susidarius tarptau- 
komunistai, naciai-fašistai tinei krizei.
arba kitokie svetimos vals-i 
tybės propagandistai neuž
siregistruos laike 30 dienų! 
nuo įstatymo įsigaliojimo, 
arba neatsakys į paduotu: 
klausimus 
neteisingai,

s
arba atsakys 
tai gali būti

Chilės Vyriausybė Siekia 
Diktatoriškos Galios

Santiago, Chile, rūgs. 8—
nubaustas pinigine baus- j pereita pirmadienį Chilės mo AAA orKo ____ • /tv-j_______________ a________ •me $1.000 arba dviem me-! 
tam į kalėjimą.

Streikas San Francisco, 
Califomia

respublikoj (Pietų Ameri
koje) kilo sukilimas tiks
lu nuversti valdžia. Bet 
valdžiai pavvko maištinin
kus numalšinti ir sukilimą 
likviduoti.

Chilės sukilimo vadas pa
sidavė. Jis areštuotas.

Apie 62 žmonės užmušta

v •

San Francisco, Cal., rug
sėjo 8 — Keli tūkstančiai 
patarnautoju krautuvėse laike sukilimo. Apie 50 a- 
ir urmo įstaigose sustrei- reštuota, 
kavo. Streikui vadovauja Carlos Ibnez. buvusį dikta- 
CIO ir ADF. uniiu vadai.

Streikas kilo dėl to, kad 
krautuvių ir urmų įstaigų 
savininkai atsisakė atnau
jinti sutartis su unijomis. 
Darbdaviai nori panaikinti 
unijas.

Darbininkai pirma dieną 
labai energingai pikietavo 
krautuves ir įstaigas.

įskaitant gen.

toriu ir kandidatą į prezi
dentus.

Sukilėlių vadas, kuris pa
sidavė, buvo Chilės nacių 
partijos vadas, Jorge Gon- 
zalez von Maree.

Chilės valdžia dabar krei
pėsi i Senata, kad jis jai 
suteiktu diktatoriškas tei
ses per šešis mėnesius.

VALGOMOJy DAIKTŲ KRAUTUVES
Pirkti pas biznierius misą, vaisius, daržoves ir kitokius daiktus, kurie 

skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda šviežius produktus ir ma
loniai patarnauja. Nučję 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 BALTRUSIONAS, Sav. 

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

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

Vist skelbki tės “Darbininke”.

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė.

625 B. 8th SL, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298

Vice-Pirm. — Ona VenienS,
311 K St, So. Boston, Mass. 

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

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

TeL Parkway 0558-W 
Iždininkė — Ona StaniuliūtS,

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

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

1U H St, So. Boston, Mass. 
Draaglja savo susirinkimus laiko kas 

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės į 

pas protokolų raštininkę. I

CAMBRIDGE, MASS.
PIKNIKAS PAVYKO

Rugp. 28, Palangoje įvyko 
Cambridge lietuvių • parapijos ’ 
piknikas. Diena buvo ideali. 
Žmonių buvo nemažai. Darbinin
kai ir darbininkės gražiai vie
ningai darbavosi, kad turėti ge
ras pasekmes. Kaip praeitame 
sekmadieny bažnyčioj skelbė 

' gryno pelno parapijai liks $215.
37. Klebonas visiems nuoširdžiai 
dėkojo. Buvęs.

MIRĖ
Stanislovas Ramonas 18 m. 

amžiaus po trumpos ligos New. 
j Hampshire valstijoje mirė rug
sėjo 6 d. Laidotas iš Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios šeštadie
ny rugp. 10, 9 vai. ryte.

i/

Šaltenis ir lek-

Vokiečių karo spaudoje 
__ užtinkame žinių apie naują 

Jakimavičiui viešame susi- bandymą gaminti kariškus 
rinkime. kuris įvyksiąs drabužius. Tai tuo labiau 
rugsėjo 22 d.____________įdomu, kad vokiečiai vis

Gub. Taryba balsavo ar stengiasi visapusiškai iš-• 
Dr. Jakimavičiaus kandi- spręsti ūkio klausimą ga- 
datūrą dabar svarstyti ar Rp1?. karo metu. Todėl vo- 
nuimti nuo dienotvarkės? kiečių “Wehrtechnische!
Balsuojant 6 prieš 3 pasi- Monatsheft” praneša, kad 
sakė, kad dabar svarstyti, pastaruoju laiku vokiečių! 
bet gubernatorius neprilei- karių drabužiai gaminami 
do, nes žinojo, kad ir dabar 
taryba nebūtų užtvirtinu
si.

I
i

Klaipėda, rugsėjo 4 die
ną, dėl neišaiškintų prie
žasčių užsidegęs sudegė 
trąšų ir kitokių cheminių 
gaminių fabrikas “Union”. 
Gesinant gaisrą žuvo vie
nas gaisrininkas. Norma
liai fabrike dirbdavo per 
250 darbininkų.

įvyksiąs drabužius. Tai tuo labiau
Į įdomu, kad vokiečiai vis

. • • . v 1 • • v j

iš celuloido vilnų. O celulo 
ido vilnų gamvbai naudo
jama pienas, kopūstai, kai 
kės ir šiaudai.

i

Japonai Susikirto Su Stipria 
Kiniečių Jėga Mirė Buvusio Ispanijos 

Karaliaus Sūnus

Šaulių Kuopa Įteikė Kariuo
menei 125 Šautuvus Ir 

2 Kulkosvaidžius

do lakūnas 
tuvą įteikė Šaulių S-gai. 
Iškilmėse 
štabo virš. Černius, karo a- 
viacijos štabo virš. gen. št. 
pik. Rapšys, Aero Klubo ir 
karo aviacijos atstovai, ke
li šaulių būriai ir daug vi
suomenės. Lėktuvas yra 
geltonos spalvos ir pa
krikštytas Sakalo vardu. 
Kūmais buvo p. Černienė ir 
šaulių s-gos vadas pik. Sa- 
ladžius.

dalyvavo kar.

PADĖKA
Šiuomi reiškiu nuoširdžią pa- 

I dėką visiems darbininkams-ėms, 
' aukotojams: pavieniams ir biz
nieriams, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie pasekmių parapijos 
pikniko įvykusio rugp. 28, “Pa
langoje”.

Dėkoju, ypač, pikniko vadui 
i p. H. Plekavičiui, p. B. Žilienei, 
j visoms gaspadinėms ir Šv. Ste- 
i pono draugijai. A. Potembergui, 
J. Malinauskui ir p. Šapotyj už 
nuvežimą dykai gaspadinių ir 
darbininkų į pikniką. Lai vi
siems gerasis Dievas gausiai at
lygina.

Kun. P. Juškaitis, Klebonas.

Didelė Grafo Tiškevičiaus 
Automobilio Kata^rofa

Pasvalys

Kaunas, rugsėjo 8 d. — 
Šiomis dienomis Intendan
tūros Šaulių Kuopa įteikė 
kariuomenei 125 šautuvus 
ir 2 kulkosvaidžius.

Kaunas — Rugp. 16 d. a- 
pie 20 vai., kretingiškis 
grafas Tiškevičius Klans- 
mylių km., 8 kilometrai 
nuo Klaipėdos, turėjo dide
lę katastrofą. Automobilį 
vairavo dvarininkaitė Juk
nevičiūtė, kai ant plento 
pasirodė iš ganyklų atbė-STATOMAS TILTAS

Prie Papyvesių kaimo per gusieji arkliai. ‘"Norėdama 
Pyvesos upę statomas nau -| išvengti susidūrimo, ji pa- 
jas geležinkelio tiltas.

Sunkiai Sužeistas Sklandy
mo Mokyklos Nidoje Virši

ninkas Žaltauskas

80 Metų Senutei Išdygo 
Dantys

Baibių

Shanghai, rūgs, 
Smarkiausi mūšiai 
eina Yangtze lankose. Ki
niečiai sutraukė visas pajė
gas, kad atlaikytų japonų 
puolimą nuo Yangtze upės 
iki Nanchang, Kiangsi pro- 
vincialinės sostinės. Japo
nai stiprinasi, kad galėtų 
sustiprintomis jėgomis su
laužyti kiniečių linijas, ku
rios gina Hankow. Sako
ma, kad Hankową gina 
300,000 kiniečių.

—

8 — 
dabar

Darbininku Paradas 
Vokietijoje

M i am i, Florida, rūgs. 8— 
Pereitą antradienį čia mirė 
grafas Covadonga, buvusio 
Ispanijos karaliaus Alfon-j 
so sūnus. Jis buvo sužeis
tas automobilio nelaimėje. 
Automobilį vairavo tūla p- 
lė Mildred Gaydon, 25 me
tų amžiaus. Važiuodama: 
neteko kontrolės ir įvažia
vo į telephono stulpą.

v •

Kų Sako Šių Dienų
Mokslas

Nuremburg, Vokietija, — 
Rūgs. 8 — Čia vyksta Vo
kietijos nacių kongresas. 
Kongreso metu daroma 
paradai. Trečiadienį, rug-

- - — — ■-

Nida, rugsėjo 8 d. — Šio
mis dienomis sunkiai susi
žeidė sklandytuvu nukri
tęs Nidos Sklandymo Mo-J 
kyklos viršininkas atsar-! 
gos avijacijos leitenantas 
žaltauskas.

Zarasų apskr., 
km. vienai 80 metų senutei 
T. Šiožinienei išdygo aki
nis dantys. Šiaip jau dantų 
neturi. Dabar džiaugiasi ir 
laukia daugiau išdygstant.

Mažeikiai

Į suko į šalį ir atsitrenkė į 
Į medį. Nuo sprogusio ben
zino bako užsidegė auto
mobilis, kuris visas sude
gė. Per katastrofą apdegė 
ir susižeidė visi trys auto
mobiliu važiavusieji: gra
fas Tiškevičius, Kėdainių 
apskr. dvarininkas Krapo- 
vickas ir n-lė Juknevičiūtė. 
Visus sužeistuosius savo 
mašina į Klaipėdos Raud. 
Kryžiaus ligoninę nuvežė 
Dirvupių smuklės sav. Jur- 
ganas.

Kiek Birštone Druskos?

i

Dar neseniai Prancūzų j 
Mokslo Akademijos na
riams buvo išsiuntinėti ne
paprastai įdomūs klausi
mai. Čia turėjo pasisakyti 
visi didžiausieji Prancūzi
jos mokslininkai ką jie ma-

Lenkai Neleidžia Steigti 
Vilniaus Krašte Nauju Lie

tuviškų Organizacijų
f

SUŠAUDYTŲJŲ KAPAI
Naujosios miesto rotu

šės pastatams kasant duo- 
j bes, užtinkama neseniai 
į palaidotų lavonų. Spėjama, 
kad tai bus vokiečių oku
pacijos metu sušaudytieji

Vilnius, rugsėjo 8 dieną, mažeikiškiai, kuriuos vo- 
— Vilniaus krašte uždary- Į kiečiai čia bus užkasę, 
tųjų lietuviškųjų organi- •©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©< 
zaci jų vietoje steigti naujų !! 
lenkai neleidžia. !!

I
Nuskendo Trys Broliai

• X •

sėjo 7 d. įvyko nacių darbi-lno aP^e mokslo ir tikėjimo 
ninku naradas. kuriame COT,*’rV",CJ rp” 
dalyvavo apie 40,000 vyrų 
ir 17,000 merginų. Jie mar-

SV. JONO EV. BL. PAŽALPINĖS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Ražt. Aleksandras IvaSka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas tre- gn 
čią nedSldienj kiekvieno mėnesio,
2 vai po pietų. Parapijos salSj, 492

i E. 7th St, So. Boston, Mass.

santykius. Tų pirmos rū- 
Į šies mokslininkų atsaky- 
mai buvo tikrai netikėti, 

savo dainuodami ir užsidė-į Vos tik vienas iš jų atsira-į 
ie ant pečių įvairius darbo J do, kuris dar galvojo, kad 
įrankius. mokslas prieštarauja tikė-

. diktatorius jimui. O visi kiti 71 moks- 
Hitlens įvairiais budais ]įnįnkas pasisakė, kad tarp 
demonstruoia savo galybe moksIo ir tikėjimo nėra 

prieštaravimo. Didieji 
Prancūzijos gamtininkai 
aiškiai pabrėžė, kad tikras

Europoje. Tik ar ne prieš 
galą?

Laukuvos v. Vaitkaičių 
km. Rimkevičiaus sūnūs, 
popiečio metu nusivedė ar
klius išnlukdyti Poežerės 
ežere. Vienas įjojės į ežerą, 
nupuolė nuo arklio ir ėmė 
skęsti; kitas šoko jo gelbė
ti, bet ši skęstantis su sa
vimi ėmė traukti žemyn. 
Tada puolė ir tretysis juo- 
dvieių gelbėti, bet nepajė
gė ištraukti, ir visi trys 
kartu prigėrė. Tėvai paliko 
didžiausiame nuliudime, 
nes visi trys sūnūs yra 26, 
21 ir 16 m. amžiaus.

s

Sudetų Vokiečių Kongresas gamtos pažinimas ir į ją į- 
sigilinimas verčia šių die
nų mokslininką tikėti į 
Dievą, kuris taip gražiai

Spalių 25
Pakrikštytas Pirmasis 

Šaulių Lėktuvas
Londonas, Anglija, rūgs. . , , _ . .,
- Britų žinių agentūra Samti» sutvarkė ir valdo.8fl

praneša, kad Čekoslovaki-! 
jos .Sudetų vokiečiai-naciai 
turįs savo kongresą, pana- 

Vokietijos nacių kon-

15 d. s. m.

Girtuokliavimas, kūniš
koji meilė, pavydas ir vel- 

_ nias — visi lygus tarp sa- 
Nuremburge, spalių vęs. Ką jie užvaldo, to pro- 
1 | tą pražudo^

Kaunas — Rugp. 12 d. 
Kauno aerodrome įvyko 
didelės iškilmės. Su iš A- 
merikos parvežtuoju ame
rikiečių Dariaus ir Girėno 
klubo nupirktuoju Lietu
vos šaulių s-gai lėktuvu į 
Kauną iš Palangos atskri-

Apskaičiuota, kad Birš
tono šaltiniai išmeta 1930 
kg. druskų per parą arba 
700 tonų per metus. Šitai 
druskai pakrauti būtų rei
kalinga 47 prekinių vago
nų.

CREMO ALE
Padarytas Tam,

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra

šykite CREMO ALE, kuris yra padarytas iš ge
riausių miežių ir tinkamai {sendintas.

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

; Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

k TEL. NEW BRITAIN, 3700.
I 
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DARBININKAS

(THE WORKER)
i Published every Tuesday and Friday except Holidays such as 

New Year,-Gtwd Friday, Memooial Day/Independėnce Day, • 
, Labor Day, Thanksgiving and Christmas

--------- by--------- r
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 of postage provided for in Section 1103 
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• r-■< DVI LIETUVOS BYLOS TARP-!1“;““tikisi b^lai’i meti. Lietuvoje jau buvo
TAUTINIAME TEISME i : <: ir i j l . i * 1’4-. r.į pasitikėdami litu, darė su- 

“ — - - -- tartis doleriais, o paskiau,
dolerį nuvertius, norėjo 
gauti litais. Tokias bylas

Olandijos sostinėje Ha-; Dabar Lietuva vėl turi 
goję yra tarptautinis ir Hagos tarptautiniame teis- 
tarpvalstybinis teismas,-me dvi bylas — su danais
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Užsieny metams ------------------  $5.00
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trumpai vadinamas Hagos ir estais, šios bylos neturi le u^?®. ei^nal spren e 
Tribunolu. Šitą teismą j-|politinio pobūdžio; čia rei- skolinai dole-
kūrė Tautų Sąjunga įvai-1 kalas liečia ekonominius rlus’. a05^ai. 3 ^au.1 at8al tlktai doleriais, tai ir

DARBININKAS
366 VVest Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Ginkluota Taika, Ar Karas?
Nejaukus pasaulio nervų įsitempimas dėl karo pa

vojaus kiek atslūgo, kuomet Hitleris sutiko toliau de
rėtis dėl vokiečių būklės Čekoslovakijoj. Derybos, žino
ma, kiek nutolina karo pavojų, bet galutinai jo nelikvi
duoja. Padėtis vis vien labai įtempta. Hitleris, kaip an
dai kaizeris, barškina ginklais, ir Europa negali jo su
valdyti. Jis turi galingą karo mašiną, su kuria jam len
gva terorizuoti ne vien mažesniasias valstybes. Jo bijo 
prancūzai ir anglai, daugiausiai dėlto, kad jie nežino, 
kaip pasielgs Hitlerio bendramintis ir santarvininkas 
Mussolini, kurs kaip ir tyčia tyli, kaip žemę pardavęs. 
Netikrumas politikoj labai nervuoja, ir jei anglai su
prancūzais Hitleriui grasina, tai perdaug jau aišku,' 
kad jie grasina bijodami.

Tačiau Mussolini užsilaiko rezervuotai gal ir dėl j 
kitos priežasties: perdidelis Hitlerio įsigalėjimas ir jam 
pačiam neparankus. Jei Hitleriui pilnai pavyktų toli į 
ateitį siekią jo planai, tai Europa gali susilaukti nau
jos ašies: Berlynas — Budapeštas — Bucharestas — 
Odessa. Vokiečių generaliniam štabe tokia ašis numa
tyta ir skaitoma ne taip jau tolima realybe. Ji daug 
trumpesnė už Wilhelmo II ašį — Berlynas — Konstan- j 

Bagdadas, bet reališkesnė ir vokiečiams

Lietuvių komunistėlių Į kius meniškus kurinius,
spauda visai parsidavė • kokiais subvė išpuošta, te- 
Nau josios Dalybos demo- galima matyti tik palociuo- 
kratams. Ji net užgiria se ir muziejuose”, 
prez. Roosevelt kišimąsi į1 Gaila, kad lakūnas Lind- 
valstijų reikalus. Komunis- berghas nepatyrinėjo kas 
tai viešai agituoja, kad pi- tą subvę išpuošė. Ką tik 
liečiai balsuotų už tuos t 1.....................
kandidatus, kurie eina su vaite, p-lė Kašėtaitė 
prezidentu Rooseveltu, ku-!i«T'ū'**i”f‘s* 
rie remia Naująja Dalybą. 
Jie ne tik agituoja, bet sa
viesiems įsako balsuoti.

Komunistų tikslas sus-

grįžusi iš Maskvos lietu-
> savo 

įspūdžiuose sako, kad tą 
garsiąją subvę išpuošė dar- 
bininkai-ės laisvu laiku 
nuo darbo ir šventadie- 

_____ _______ _____ niais. Darbininkai buvo 
kaldyti Demokratų parti- verčiami tą padaryti. Be 
ją. Kairiuosius demokra- to, tą subvę iškasė vyrai ir 
tus taikosi pagauti ant sa- moterys kaliniai.

riems tarp valstybių kylan- dalykus, — atsiskaitymas 
tiems ginčams spręsti. Tri- su danų ir estų bendrovė- 
bunolas imasi tiktai tokias mis. Danų viena firma sta- 
bylas svarstyti ir spręsti, tė Telšių — Kretingos ge- 
kurių abi susiginčijusios ležinkelį ir atliko kai ku- 
šalys iš anksto pasižada riuos darbus Klaipėdos Antras ginčas yra su es-

, kuri
Saldutiš-

Lietuva jau turėjo Hagos tą metų. Firma užsispyrusi kio siaurojo geležinkelėlio
savininkė dar prieš karą, vo raudonos meškerės. Bet
Dabar tas geležinkeliukas vargiai jiems pavyks.
yra Lietuvos valdžios nuo- p ’ _
savybėje. Geležinkeliuką ™«įo

nerims meteis nsskni r.ie. dvylika milijonų darbinin- pikniko, rašo: “aš jau tu- 
kų neturi darbo, kad dir- rejęs daug tokių įsvaziavi- 

" ---- J -—* mų VIENYBES parengi
muose. Aš sakyčiau, kad 
nereikia niekad teisingai

imk dolerius. O kad doleris 
dolerį nuvertinus, norėjo 
tai jau čia antroji susita- 
riusioji pusė nekalta

I
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i pripažinti ir vykdyti to tei- uoste. Už tuos darbus buvo tų viena bendrove, 
smo sprendimą. ! sutarta sumokėti per kele- buvusi Utenos — Sal

• • _ A_________  — — — J____“ • _ ▼ ▼ _ __ _ __ A. A. _ f'.1— — ——. - — _ _ _ ____ _  _ • '

Tribunole dvi bylas — vie-reikalavo, kad būtų sutar- 
ną su Lenkija ir vieną su ta ir mokama Amerikos do- 
Vokietija. Lenkai prieš ke-šeriais, bet darbų kaina bu-’ 
lėtą metų reikalavo atida-vo apskaičiuota lietuvis-' 
ryti tarp Lietuvos ir Lenki- kais litais, skaitant 10 litų' 
jos geležinkeliu susisieki- už vieną dolerį. Lietuvos 
mą ir leisti lenkams pluk- vyriausybė, pagal sutartį, 
dyti mišką Nemunu. Lietu
va, neturėdama su Lenki
ja jokių santykių, atsisa
kė lenkų tokį reikalavimą 
patenkinti. Byla, abiems 
šalims sutikus, atsidūrė 
Hagos teisme. Ir šią bylą 
Lietuva laimėjo. Tribuno
las pripažino, kad Lietuva 

i turi teisę neleisti jokio len
kų susisiekimo per savo 
šalį, kol nėra diplomatinių 
santykių, o tų santykių ne
buvimas- buvo pateisina
mas tuo, kad lenkai sulau
žė Suvalkų sutartį, pagro
bė Lietuvos sostinę Vilnių 
ir didelius žemės plotus.

Kita byla, taip pat politi
nė, buvo su Vokietija. Vo-į 
kieti ja Tautų Sąjungoje, 
kaltino Lietuvą Klaipėdos; 
statuto sulaužymu, kai gu
bernatorius Merkys atšau
kė krašto direktorijos pir
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__o_____________ “V-bės”, tautininkų-lais-
Politikoie komunistai pa-vamanių laikraščio ben-v v«

perdirbinėjo vokiečiai oku- nesvarbu, kad apie įspūdžius iš to laikraščio
pači jos metais, paskui Lie-

i tuvos valdžia jį tobulino, bantieji išnaudojami.
taip kad estų prieškarinių i 
darbų mažai teliko. O estui

mokėjo doleriais, bet danų 
firma dalį pinigų buvo ga
vusi ir litais. Kai dolerio bendrovė turi didelių pre-| 
vertė buvo sumažinta, Lie- tenzijų. Taigi ir su estais
tuva norėjo ir toliau mokė- ginčas atiduotas Hagos tei- 

j j---- ; gmo taikinama jai komisi-
jjai. Šios abidvi bylos nėra

ti tik doleriais. Čia danų 
firma ėmė ginčyti, ir rei
kalavo litų arba dolerių su
mos, apskaitytos litais. Ši
tas ginčas perduotas Ha
gos teismo patariamajai 
komisijai. Jeigu komisijos 
sprendimu — patarimu ku- 

! ri nors šalis nebus paten
kinta, tai byla galės būti 
perduota Hagos Tribūno-

J

I

!>• kl •• i • ■ • c v 11C1 C1A.1ČL 111CA.<XVLVis Nauji beturiu Suvarzy- rašyti kasištikrųjų atai- 

mai Vilniaus Krašte tinka ir nerašyti to kas de
dasi toliau, negu po nosi- 

T„ .... . m , , mi. Visuomet užmiršk
Iš Vilniaus praneša, kad įuos kurie iš tikros širdies 

šiemet labai daug ukimn- dirbaj 0 gerbk tuos> kurfe 
tik garbes trokšta, o dirbti 
tingi. Taip ir praeitame iš- 

• i -> u.- • • važiavime, kaip ir kituosejrodyti, kad tėvai namie iVįguomet vjskas perdeda- 
vartoja lietuvių kalbą. Ta- ma ir nuverčiama į vieną 
ciau reikalingų liudijimų „ugęn
ne visiems pasiseka gauti.1’Toliau duoda pastabą 
net kreipiantis ir j storas- jauniems koresponden
tu Tokiubududaug lie-'Jtams. .<rašant apiį visuo- 
tuvių šiemet minimų hudi-' ės veikimą pastebėti ir 
jimų negavo ir vaikus į Vy- tuos k£je ra.
tauto Didžiojo gimnaziją1 
negalės leisti.

Nusiskundžia lietuviai, 
kad provincijoj prie lietu
vių kooperatyvų policija 
pradeda drausti ir lietuviš-

svarbios, neturi jokios po- kų sutinka kliūčių leisda- 
litinės reikšmes, tačiau jos; mį vaikus į lietuviškas mo- 
liečia kelių milijonų litų kyklas. Lenkai reikalauja 
.tiii-mzia T 4>iiimX • • 1 J • 1 1 j — • • I
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sumą, kurią Lietuva turė
tų sumokėti, jeigu bylą 
pralaimėtų. Hagos teismo 

• komisijos sprendimų šiose 
į bylose laukiama artimiau
siu laiku. Tsb.

tinopolis 
naudingesnė, nes atidaro jiems duris į derlingą Ukrai
nos žemę. Tiesa, ji kliudo sovietų teritoriją, bet sovie
tai netvirtesni už buvusiąją caro imperiją, kuri būda-; 
vo vadinama milžinu ant molinių kojų (lietuviškiau 
kalbant — molio Motiejumi).

Tačiau politikai, nagrinėdami militarinę Hitlerio: 
pajėgą, teigia, kad ji žymiai menkesnė už buvusiąją ^ 
Wilhelmo II kariškąją mašiną, menkesnė skaitlingu- Industrialinio Orga-

KOMUNISTAI IR CIO
“Dirva” rašo:
(Talpiname netaisę. Red.)

“Kaip tik pradėjo plisti 
nauja darbininkų organi-

mu, išsilavinimu ir vadovybe, nes karininkai neturi rei- n‘^o? k^p"wber^ ■ Pavimo Komitetas (CIO), 
kiamojo išmokslinimo ir prityrimo. Ypačiai finansų ir • skirto P dirpktoriios į pradėjo bnautis komu- 

a I Lu •» ■»- 1 n• » Ii mz\lrTi i iy i ir n i nzsni ui i I
tingo prisirengimo. Ir, nežiūrint ko smulkmeniškiau- 
sio pasiruošimo, kaizeris vis dėlto karą pralaimėjo. Tai 
priverčia Hitlerį susimąstyti. Greitu puolimu jis gali Tautu
Čekoslovakiją praryti, bet kas toliau? Čia, žinoma, ten- . negalgjo iš.
ka išspręsti klausimas: ar talkininkai ne juokais gins o nes Vokietija labai 
čeku interesus? Hitleris tur būt pradeda įsitikinti, kad __ = ___ I

maisto atžvilgiu Hitleriui toli siekti iki kaizerio riipes- pirmininką. nepasaky-i".*8“’ Kai tas pradėjo J™’ 
■finom nriciroriorimn Tv yioommnt Iro omnllrTYinmcVi'in. ~ _ .. .. . Į f 1 naminims SnailnfilP kO-ta, kad gali jį ir atšaukti,! 

jeigu jis netinkamai eina:

junga tą ginčą negalėjo iš-
čekų interesus? Hitleris tur būt pradeda įsitikinti, kad aštriai nusista-
anglai su prancūzais iš tiesų yra pasiryžę kariauti, ir t Q ~ tada dar buVQ 
dėlto jis leidžiasi į tolymesnes derybas. Bet jį drauge Taut’ Sąjungos Taryboje/

- - - ’ pasinaudoti 'paįgį įy šita byla buvo per-
proga, kol pasaulis nepersirgo komunizmo liga. Sovie- Hagos tarptauti-
tai iš viso bijo pasijudinti. Prancūzija suparaližuota niam teismut čia vėl teis- 

 _ . .  ..............- - . . _r I mas pripažino, kad Lietuva 
., _. _ ........................................ - .. elgėsi teisėtai ir teisingai,įssiderejęs Čekoslovakijos vokiečiams autonomiją, ga- ir Klaipėdos konvencijos

veikia ir beveik nenugalima pagunda • 
proga, kol pasaulis nepersirgo komunizmo liga. Sovie
tai iš viso bijo pasijudinti. Prancūzija suparaližuota 
komunistinio sabotažo. Belieka tik Anglija, kuri ir gi! 
nenori kariauti. Taigi proga Hitleriui ko geriausia. Jis, 
išsiderėjęs Čekoslovakijos vokiečiams autonomiją, ga- 
Ii šiuo kartu nusileisti, bet ginkluota, amžinai karu gra- nesutaūžrštose 
sinanti taika ir toliau vargins Europos tautas. K.sinanti taika ir toliau vargins Europos tautas.

ą Memorandumo Atbalsiai

miai kampe sėdi”.

politiką. Dėl to CIO nuolat 
stovi pavojuje suirimo dėl 
tos įtakos”.

“Už tai tas rašytojas bu
vo išniekintas ir išjuoktas 
beveik visų CIO vadų.

“Bet štai ateina žinios iš 
Kalifornijos, patvirtinan
čios, kad tas buvo teisybė. 
Tas pats einasi ir Detroite 

: tarp automobilių darbinin
kų unijos, kuri iš vadų tar- 

i po turėjo išmesti tris virši- 
Į ninkus ir ketvirtą suspen
duoti, nes jie konspiravo 

! sugriauti uniją palaikant 
i ryšius su komunistais.
į “Paskutiniausios žinios 
apie komunistų vadovavi
mą CIO unijų pakilo ir iš 
Clevelando. Pasirodo kad 

I čia vienas organizatorius 
buvo tik ką baigęs komu
nistų agitatorių kursus 
New Yorke ir atvykęs į 
Clevelandą stojo organi- “IKČ” rašo, bet ir prancū- prasmės tyčia bloginti san- 
zuoti darbininkus CIO var- zų “Temps” nė kiek neabe- tykius su Berlynu. Lenkų 

joja kad Berlynas pakurs- ’ vyriausybės sluoksniai yra 
... ■ u v tė ukrainiečių UNDO orga- įsitikinę, kad, nežiūrint vi-

k°mumstų gręzi- nįzacįją įteikti lenkų vy- sų grandiozinių Vokietijos 
iš vidaus girdėjome riausybei memorandumą, karinių pasiruošimų, ji

Dėl Kauno Naktinės Gyve
nimo Kontrolės

• X

Brooklyno lietuvių ko
munistų organas rašo, kad 
Amerikos lakūnas Lind- 
berghas apie Maskvos po
žeminį traukinį (?) (sub
vę) šiaip pareiškęs: “to-

“Liet. Aidas” rašo, kad 
nakčia Kaune pasirodo 
daugybė gatvės moterų ir 
tokių pat vyrų. Laisvės a- 
lėja virsta muge su savo
tiškomis derybomis... Pa
doriam žmogui nebepato
gu ir pasirodyti gatvėj.

ti paminima spaudoje, ko
munistai visa gerkle rėkė 
norėdami tą užginčyti.

“Tačiau yla iš maišo iš
lenda.

“Biskis po biskį ir jų tik
slai pradėjo išeiti aikštėn: 
ir jų darbai pasirodė.

“Jau prieš kelis mėnesius 
vienas Amerikos radikalas 
žurnalistas rašė apie tai se
kančiai:

“CIO programas indus- 
trialinio organizavimosi y- 
ra lengvas, progresingas, 
istoriškai neišvengiamas. 
Bet CIO viduje apsireiškė i 
pusės, svarbiausia dėl ko
munistų ‘partijos linijos’ 
taktikos, ko griežtai laikėsi 
jų partijos nariai ir prita-! 
rėjai. Komunistai neturi 
kitokio programo šalip no- 
ro valdyti arba griauti. Tas je ir visur kitur, 
programas diriguojamas iš 
toli, tikslams kurie neturi Darbo Federacijos nusista- 
nieko bendro su Amerikos tymas buvo organizuoti į 
darbininkais. Stalinistų unijas tik amatninkus, ne 
biurokratija nori kontro- industrialius darbininkus, 
liuoti tarptautinę užsieninę -Amatninkai, savo keliu, 

! yra gudresni, mokytesni 
žmonės, todėl komunis- riam reicho vyriausybė da-J 
tams jų tarpe nesisekė. vusi 25 mil. zlotų ukramie- Jeigu atsakingieji lenkų 

“Kaip tik paplito CIO, čių propagandai Lenki jo- politikai mato 
čia kas kita! Čia organi- je finansuoti. | vinto

Stambūs Šešėliai Lenkų Vokiečių Santykiuose
Berlynas Paskyręs 25 Mil. Zlotų Lenkijos Ukrainiečių 

Autonominiam Sąjūdžiui
v •
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Lenkų visuomenė ir spau-, Vokietija šiuo metu esą pa- 
da didžiai jaudinasi dėl už-j tenkinami, 
kubinės griaunamosios^ Lenk d ( .
akcijos kūną vokiečiai va-, menė *tr£d dė| to bus 
ro Lenkijoje Itm jų pa- kiek kitokios nuomonės. 
megtas metodas - kurstyt 
tautinių mažumų autono- Oficialūs Varšuvos vyrai 
minį ir separatistinį judė- kitaip, kaip p. Beckas ir ne- 
jimą. Ne tik krokuviškis gali kalbėt: nėra gi jiems

• v

du.
44 ‘

« " IIICUIUJ auuiuiltį, *».««. aaaaiį ytAOLl Ji

ir Amerikos Darbo Federa- kuriuo stačiai Henleino to- taip greit dar nekariaus, 
cijoje ir Angliakasių unijo- notų tonu Lenkijos ukrai- ypač su Lenkija; o jei taip, 
• • • 1 • a T~> i • *• v •- • i i • A  * T _ _ 1 1 T T V •  e.- _  . _ • -. Bet pirm
CIO atsiradimo Amerikos

I

niečiams reikalaujama au- tai kodėl Varšuvai nepasi- 
tonomijos. Vokiečiai kurs-naudoti tuo diplomatiniu 
to ir separatistinį Pamario kozyrium, kurį jai teikia 
kašubų sąjūdį. ; tariamai draugiški santy-

kai ir vokiečiai teisininkai 
buvo aiškiausiai įsitikinę, 
kad Lietuva pažeidė tarp
tautinius susitarimus ir to
dėl turės bylas pralaimėti.

Vis daugiau ateina žinių, kad tautininkai labai ne- Tačiau Hagos Tribunolas, 
patenkinti memorandumu, kurį katalikų atstovai įtei- kuriame posėdžiauja pa
ke Lietuvos vyriausybei Federacijos vardu. Ir tonas saulinio masto tarptauti- 
esąs netinkamas, ir įteikimo momentas netaktingai nių teisių žinovai, rado tei- 
pasirinktas, ir patys amerikiečių reikalavimai bei pa-sę esant Lietuvos pusėje, 
geidavimai esą neįmanomai keisti, daugiausiai dėlto, Tuo būdu Lietuvos teisi- 
kad jie sudaryti pagal netikslias informacijas, kurias ninkai geriau buvo supra- 
suteikia amerikiečiams kai kurios politiškai nepaten- tę ginčo esmę ir formą, jie 
kintos partijos. drąsiai ragino vyriausybę

Šitokie kritikos balsai plaukia ne iš valstybinių eiti į tarptautinį teismą ir 
šaltinių (valdžia čia atsargi), bet iš tautininkų spau- bylos buvo laimėtos, 
dos. Charakteringa ir tai, kad memorandumo tekstas
nebuvo viešai paskelbtas, taip kad katalikų spauda, Momentas memorandumui įteikti nebuvo pats 
Lietuvoje negali tiksliai polemizuoti dėl memorandu- tinkamiausias, tai aišku. Iškilmėse ar žaismuose tokių! 
mo tono, nes pažodžiui perskaityti jo negavo. Bet gi dalykų nedaroma. Bet delegatai kitokio momento ne 
tautininkų spauda ir jo toną kritikuoja, reiškia, memo- neturėjo, tad takto ar netakto klausimas čia negali bū- 
randumo tekstas buvo jai įteiktas. Iš čia dar kartą aiš- ti rimtai nagrinėjamas. Be to, memorandumas buvo į- 
ku, kad, nežiūrint nuolatinių užginčymų, Lietuvoje dar teiktas privatiniu būdu. Jei dalykas buvo nemalonus,' 
tebeskirstoma piliečius į sūnus ir posūnius. tai galima jį sau žinoti, niekam neskelbiant. Jei tauti-l

Dėl memorandumo tono tenka pasakyti, kad jis ninku vyriausybė paskelbė memorandumą savo parti- 
nepapuoštas diplomatiniais sakiniais, kurie tam išras- jai (katalikams vis dėlto jo nerodė}, tai jau jų dalykas, 
ti, kad aiškų dalyką neaiškų padarytų. Kadangi Ameri- Pagaliau, įteikti tokį memorandumą tinkamu ar ne- 
kos lietuviai kalba į Lietuvos vyriausybę kaipo į savą, tinkamu momentu reikėjo nemaža pilietiškos drąsos, 
tai jie, naudodamiesi čia esama ja laisve, pasako visą Už tokį pasišventimą mes esame kalti delegatams daug 
tiesą atvirai ir nuoširdžiai, neprisilaikydami diplomą- dėkingumo.
tinės painiavos. Jei čia buvo tono nusižengimas, tai 

.. mums dėlto teisintis netenka. Negi į carą ar kaizerį 
mes kreipiamės, tik į savo valstybės prezidentą. Ati
duodami jam tinkamą pagarbą, mes atvirai išreiškia- 

» me savo širdgėlą dėl sunkios katakkų pB^ėtąaą^H<fI  ̂
- ra'niėkam jokio įžeidimo. Būtų kaip tik priešingai, jei 

mes kalbėtume šaltu diplomatiniu tonu. Taip kalbama 
į svetimą, ne į saviškį. .__ *

Memorandumo reikalavimai visiems tiek gerai ži
nomi; kad nėra reikalo čia jų kartoti. Jie paliečia Kata
likų Bažnyčios laisvę, tad pilnai teisingi ir Lietuvai 
priimtini. Tuo būdu, nereikia čia žiūrėti tokių antraei- 
jįų d^ykų^ką^tonas. ar taktąs, bet pačios esmės, t. y. 
katalikų teisių. Tegu jos^sykį pradeda normaliai Lie
tuvoje veikti, tai joki memorandumai nė ginčai nebus 
tada reikalingi. - . > K.

kašubų sąjūdį.
‘IKC’ šiomis dienomis pa- kiai su Berlynu ? 

skelbė, jog kontaktą tarp 
Lenkijos ukrainiečių ir. 
Berlyno palaikąs buvęs ca
ro generolas Zielinskis, ku-

Bet diplomatu oficialio
joje scenoje vaidinama 
bičiulystė- neapdūmė a- 
kių budriai lenkų visuo

menei.

je finansuoti.
>, jog tiesio-

■ ginio užpuolimo pavojus iš
zuojami juodieji darbinin-' 

j kai, kurių tarpe yra daug 
pačių komunistų ateivių ir 
simpatizatorių. Čia komu-; 
nistai ir griebėsi įsivyrauti 
ir užimti unijose vadovų 
vietas.

“Kuomet jų tikslai ėmė 
išeiti į šviesą, jie stengėsi 
tą užrėkti ir visaip dangs
tyti, tačiau dabar jau vi
siems pasidarė aišku, ir lie
ka darbininkams arba^skų- 
biai komunistų atsikratyti 
arba CIO pati per save su
irs. CIO Marys’’.

Su dideliu pasipiktinimu vokiečių pusės Lenkijai 
visi lenkų laikraščiai rašo,! tuo tarpu dar negręsia, tai 
jog Dancige 60 SA smogi- lenkų visuomenė labai ge- 
kų šiomis dienomis smar- rai numano, kad 
kiai sumušė du lenkus ber
niukus, kurie hitleriniu 
rankos pakėlimu nepasvei
kino smogikų vėliavos.

“Mes lenkai, neleisim, 
kad mūsų tautiečiai būtų

vokrečiu varoma užkuli
sinė griaunamoji akcija 
Lenkijai kur kas pavojin
gesnė, nes griauųa vals

tybę iš vidaus.
Ne be kaltės čia ir patys

engiami laisvajame Dan-lenkai: vokiečių intrygos
cigo mieste!” 

užbaigia “IKC” T 
priešvokišką straipsnį. 
« — *. * * 5

Min. Beckas, laikraščių 
žiniomis, Oslbje pareiškęs, 
jog Lenkijos santykiai su

turėtų daug mažesnį pasi
karstą (Sekimą, jeigu gausios Len

kijoje gyvenančios tauti
nės, mažu mos -rtufėtų bent, 
pakenčiamas savo tautinio 
— kultūrinio gyvenimo są
lygas. XX.
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(Kun. J. Balkūno kalba per 
radio WCNW Brooklyn, 

N. Y.). ' ,

Po šešiolikos metų nema
tęs Lietuvos jau artinausi 
prie jos. Traukinys smar
kiai dūzgė iš Latvijos į Lie
tuvą. Rodos, ir jis norėjo į 
ją greičiau įvažiuoti. Atsi
rėmęs traukiny žiūrėjau į, 
jos laukus, pievas ir girias: 
ir užsimąstęs prisiminiau 
Ksavero Vanagėlio eiles: 
Ilgai nebuvęs aš Tėvynėj, 
Taip smarkiai troškau ją regėt; 
Pasveikint brolius ir kaimynus, 
Noriai darbuose jiems padėt. 
Įvyko norai; aš Tėvynėj 
Ilgai keliaudamas atvykau; 
Regiu jos grožį patogiausią; 
Vaikus darbščiuosius jos matau. 
Štai upės plaukia greit į jūrias, 
Štai puikiai blizga ežerai, 
Štai girios, pelkės laukas pievos, 
Paaugė eglėms mūs kalnai... 
Javai laukuose gražūs deri, 
Daug pievose puikių žolių, 
Miškuos’ medžiai, uogos, grybai. 
Daržuose vaisių, daug gėlių. 
O žmonės mūsų darbą myli 
Ir Dievą gerbia amžinai;
Sesytės gražios, mamos rimtos, 
O vyrai, vyrai — milžinai!

Išbudino mane iš mano; 
svajonių milžinas — aukš
tas muitinės valdininkas 
prašydamas paso. Atlikęs 
visus formalumus iš Joniš
kio per Šaulius, Radviliškį 
lėkėme tiesiog į Kauną. Sa
kau lėkėme, nes traukinys 
labai greit ėjo ir Kaune 
buvome 7 vai. vakare, atli
kę kelionę iš Rygos į 4 va
landas. Tai buvo birž. 8 d. i 
š. m.

Buvau Lietuvoje tik 8 sa-' 
vaites, tad kas mane impo-! 
navo, noriu gerb. klausyto-' 
jams papasakoti. Pradėsiu
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įplaukia į metus arti pus
antro tūkstančio. Kląipė- 
doje teko būti tris kartus 
ir pastebėjau kaip uostas 
tinkamas (Lietuva išleido 
pagerinimams 30 milijonų 
litų), miestas plečias ir lie-į 
tuvėja. Visur ir kuone su Į 
visais galima lietuviškai 
susikalbėti.

Lietuva bendrai šuoliais; 
pažangiuoja, modernėja. 

i To priežastis yra apšvieta. 
j Ištroškę mokslo visi jo šie-1 
kia. Prieš karą Lietuva bu- i 
vo tamsi. 44% visai nemo
kėjo nė skaityti nė rašyti. 

' Jau dabar vos 20 nepri- 
i klausomybės metų pragy- 
| veno; analfabetų % nupuo- 
1 lė ligi 15. Pradžios mokyk
lų šiandien turi 2319 (pir
ma tik apie 900) su 283.773 
mokiniais (pirma tik apie 
51,000). Progimnazijų yra 
29 ir gimnazijų 60 su 18. 
838 mokiniais. Amatų mo
kyklų 13, mergaičių ruo- 

Išos mokyklų 10, prekybos 
j 2 ir visi, su 2764 mokiniais. 
; Lietuvos universitetas turi 
3004 studentus. Žemės U- 
kio akademija 167 studen
tus, 3 kunigų seminarijos 
su 200 klierikų. Kur dar

DARBININKAS

Užsienių lietuvių mokytojų, dalyvavusių Palangoje lituanistikos kursuose iš 
leistuvės.

Lietuva Stropiai Saugos Senovės Paminklus
Lietuva, turėdama taip! 

garsią ir didingą savo isto-Į 
riją, turi labai daug įvairių 
istorinių paminklų. Iki šiol 
nebuvo visai tinkamai su
tvarkyta tų paminklų ap
sauga. Dabar yra paruoš
tas senovės paminklų ap
saugoti įstatymas.

įstatyme aiškiai nurody
ta, kas yra laikoma seno-; 
vės paminklais ir kaip jie 
turi būti apsaugoti ir glo
bojami nuo išnykimo.

Senovės paminklais lai
koma — senovės buities 
objektai ir vietovės: pilia
kalniai, “švedakalniai”, 
pylimai, perkasai ir kiti 
panašios paskirties objek
tai; senovės kulto vietovės 
— alkos, aukurai, stabaku- 
liai, medžiai ir kt.; senovės 
laidojimo vietovės, pilka
piai apdėti akmenimis, mil
žinkapiai, degintiniai ka
pai, “švedkapiai”, prancūz- 
kapiai” ir kitos formos ka-; 
pai; akmenys, su įrašais.

Mūro ir medžio pastatai:į 
bažnyčios, cerkvės ir kitų 
religijų šventovės, varpi
nės ir kitos panašios rūšies 
koplyčios, su visomis ar
chitektūros ir senų deko
racijų detalėmis, sienažen- 
kliais, jų liekanomis ir pa
statų aplinka.

Senovės paminklais pa
saulietiniais pastatais lai
koma: pilys, rūmai, rotu-į 
šės, bokštai, miestų ir že 
mių ribų stulpai, požemi
niai urvai, rūsys ir visi sti
lingi parkai.

Senovinio bažnytinio iri 
pasaulietinio meno kūri
niai: įvairios technikos sie
ninė tapyba ir atskiri pa
veikslai, įvairūs raižymai 
medyje, metale, akmenyje 
ir kt.: altoriai, sakyklos, 
klausyklos, krikštyklos, 
monstrancijos, kryžiai, 
smilkintuvai, įvairūs apei- 

! giniai indai; vargonai, laik
rodžiai, ir pan.

Objektai: senoviniai pini
gai, anspaudai, ‘plombos, 
matai, saikai, svarstyklės, 
senovės ginklai, Šarvai ir 
kiti kovos reikmens — ka
lavijai, kardai, durklai, 
sviediniai, akmeninės kul
kos, strėlės, ietys, ragoti-

nes, kirveliai ir kt. Tai] 
pat visi senovės medžioklei 
bei žūklės įrankiai, muzi 
kos instrumentai, perga 
mentiniai ar popieriniai do 
kumentai, aktai, raštai i 
rankraščiai; senovinės ar 
ba retos knygos, spausdi 
niai, žemėlapiai ir knygi 
apdarai, daiktai su senovei 
rašmenimis ir kitais rašy 
tiniais kalbos ženklais, au

į tografai ir pan.
Visi senovės paminklai ai 

jų rinkiniai, esantieji baž 
įnyčiose, maldų namuose
i valstybės, savivaldybių na 
i rnuose, muziejuose, archy 
vuose, bibliotekose ir pri 

i vatinėje nuosavybėje šiu< 
įstatymu bus saugomi i] 
globojami.

Vyriausias senovės pa 
minklų apsaugos organai 
bus Senovės Paminklų Ap 
saugos Taryba.

Senovės Paminklų Ap
saugos įstaigoje, įsigalio
jus įstatymui, bus veda
mas senovės paminklų re
gistras. Įstatymo projekte 
nurodyta, kas turės teikti 
apie senovės paminklus ži
nias, kaip bus elgiamasi 

įsu tais objektais dėl kurių 
kilmės kiltų neaiškumų, 
senovės paminklų savinin
kų ir valdytojų pareigos ir 
prievolės saugant senovės 
paminklus nuo išnykimo, 
tų paminklų priežiūra ir 

į užlaikymas, ir tt. Iki šiol 
pasitaikydavo nemaža ne- 

! išmanančių kasinėto jų, ku
rie savo kasinėjimais 
smarkiai sužalodavo isto
rines vietas. Įstatymo pro
jekte numatyta, kas turės 
teisę daryti kasinėjimus ir 
kada tie kasinėjimai galės 
būti nutraukti. Bus su
drausti ir senovės pamink
lų pardavinėtojai. Projekte 
numatyta, kas turės teisę 
senovės paminklus parduo
ti bei perleisti kitiems. Už 
senovės paminklų slėpimą, 
už jų naikinimą, išvaizdos 
keitimą, už savališką kasi- 

: nėjimą, už jų be leidimo iš
vežimą į užsienį, bus bau
džiama kalėjimu ligi vie- 
nerių metų arba bauda ligi 
10,000 litų. Tsb.

kiam netikėtam užpuoli-ar kitą dalyką ir plačiau 
mui. Be kariuomenės'yra paaiškinsiu. Tik noriu vi- 
dar šauliai. Būti šauliu Lie- siems pasakyti: Lietuva 
tuvoje yra garbinga. Ne graži, ji kultūringa ir ma- 
kartą mąsčiau, kodėl mes loni lankyti. Važiavau ptr 
Amerikoje negalėtume tu- senas valstybes ir dideles 
rėti šaulius? Jaunas ir se- tautas, kaip Prancūziją, 
nas Lietuvoje visokiems; Vokietiją, Austriją, Ven- 
netikėtinumams yra pasi- griją, Čekoslovakiją, Len- 
ruošęs. Jaunieji iš pat ma- ki ją ir Latviją. Visos jos 
žens, tai per skautus, tai ; gražios, pažangios ir galin- 
per sportą, kūnu ir dvasia gos. Bet nebuvo tokios ma-' 
auga tautai. Toji tauta, ku-;lonios ir artimos. Nuvykęs' 
ri taip auklėjasi, auga iri Lietuvon, nors mažon ir

Ijaunutėn valstybėn, bet 
ten jaučiausi savaip. Jau
čiau, kad čia mano žmonės, 
manoji tauta, mano vals
tybė. Ji taip artima ir mei
li. Dėkojau Dievui, kad ašį 
lietuvis. Pasiryžau mano 
Lietuvai išeivijoj daugiau 
įdirbti, dar daugiau auko
tis. Beje, pasiryžau ją daž
nai, o dažnai lankyti.

• I

__________ pažangiuoja negali žūti. 
Karo mokykla, pedagogų Lietuva nors tik 20 metų; 
institutas, mokytojų semi- gyvuoja, bet, rodos, iš pa-i 
narijos, veterinarijos mo- viršiaus nekuomi nesiski-' 
kykla, slaugių, akušerų iri 
kitokios mokyklos. Keli 
šimtai lietuvių studijuoja 
užsieny. Tad mokslą einan
čių yra į 315.000 asmenų. 
Kiek jų jau baigusių per 
20 metų. Tauta taip spar
čiai besišviečianti negali 
vietoj stovėti. Ji kultūrėja, 
pažangiuoja, tautiniai stip
rėja. Tas žymu visose sri
tyse kur nepažiūrėsi.

v___ t _______________  Lietuva žemdirbių kraš-
nuo susisiekimo. Lietuvos tas. Kaimas kiek dar atsi- 
geležinkeliai lygsta kitų likęs nuo miesto. Pasaulio 
šalių geležinkeliams. Nau- ekonominė krizė Čia pavei- 
ji, švarūs vagonai daro kia. Lietuva niekad nemirs 
gražaus įspūdžio. Greitieji badu. Ji duanos gali par- 
traukiniai lekia kaip ir A- duoti keletą kartų tiek, 
merikos ekspresai. Eina kiek pati suvartoja. Bet jei 
gana dažnai. Susisiekimas nėra kas perka, tad ir skur- 
patogus, jei nori kur nors sta. Nepaisant to, kaimas 
nuvykti greit ir patogiai, negalėjo pasilikti prieška- 
Lietuva turi daugiau gele- rinėj lygmėj. Ūkininkai ir- 
žinkelių, negu prieš karą, gi mokosi geriau išdirbti 
Tada turėjo apie 1300 klm., žemę, ją gerinti. Visas šim-i 
o dabar turi 1698 klm., iš jų tas agronomų kraštą tiria, 
1215 plačiųjų ir 473 km. sausina, gerina. Melioraci- 
siaurųjų. Naujų didesnių jos darbams vyriausybė 
geležinkelių pastatyta 33. skiria daug -migo (žemės 
Lietuvos geležinkelių tink- Ūkio Ministerija gauna 
las būtų dar tankesnis, jei 15% biudžeto). Ūkiai jau 
lenkai nebūtų užėmę Vilni- pavyzdingiau vedami. Ir 
jos kraštą su 1240 km. bė- triobėsiai ir sodai bei lau- 
gių. Kaip žinote dabar Lie- kai gražiau atrodo negu 
tuvoje yra nauja linija — prieš karą. Žemės reforma 
Kužių—Kretingos 127 km. panaikino dvarus. Kur ne 
ilgumo geležinkelio linija, kur jų dar pamatai, bet 
Be to nauja Kazlų Rūdos— Lietuva padaugėjo 34.925 
šeštokų 58 km. linija. ! naujais ūkeliais. Daug 

Lietuva susisiekimui iš- šiems padeda vyriausybės 
leidžia nuo 20% savo biud- pašalpa arba paskola. Ūkio 
žeto. Išlaidos skiriamos ne- produktus parduoda arba 
tik geležinkeliams, bet ir perka per Lietūkį, Pieno- 
plentams, autobusams ir centrą, Maistą (2 cukraus 
vandens keliams. Teko va- fabrikai) ir k. Šiam tikslui 
žinėti ilgas keliones ir įsteigti Žemės Rūmai, Že- 
plentais. Gražiausias da- mės Bankas, Kooperacijos 
bar plentas — Kaunas —' Bankas, Kooperacija ir k. 
Raseiniai, ką tik nutiestas. į Pramonė Lietuvoje dar 
Plentų Lietuva dabar turi menkutė. Visgi turi kur 
1300 klm., 4625 km. I rū-kas daugiau_ fabrikų nei 
Sies vieškelių ir 9070 II rū
šies vieškelių. Plentais ir 
geraisiais vieškeliais auto
mobiliais galima lengvai 
važinėti. Į 20 metų pasta
tyti 937 tiltai. Pėr kitus 30 
metų planuojama nutiesti 
apie 2400 km. Lietuvoje į- 
registruoti 1600 automobi
liai.

Plentais susisiekiama au
tobusais, kurių Lietuvoje Kas dar į akis krenta Lie- 
yra 147. Kuone visi mies- tuvoje, kur ir pažanga gra- 
čiukai ir bažnytkaimiai su- ži, — tai jos kariuomenė, 
jungti autobusais. Jie eina Deja ji nedidelė. Bet gra
ibytais ir vakarais.

Vandens

ria nuo kitų tautų, nebent 
tik savo mažumu.

Būtų perdaug man toliau 
leistis į kitas Lietuvos gy
venimo sritis. Tam nėra 
laiko. Kitą kartą per radio 
arba spaudą paimsiu vieną

9
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prieš karą. Kaune, Šauliuo
se, Panevėžy j, Mariampo- 
lėje, Klaipėdoje fabrikų 
kaminai stypso ir rodo, 
kad ir čia pamažu pramo
nė vystosi. Manau, kad ne 
daugiau 20.000 darbininkų 
gvvena iš pramonės. Lito 
pastovumas ir brangumas 
daug gelbsti pramonei plė
stis.

v •

žus augaloti lietuvaičiai 
susisiekimas daro malonaus įspūdžio, 

kaip Nemunu ir jūra per Lietuvos jaunimas yra 
Klaipėdą yra labai . geras, sveikas. Maža valstybė, 
Lietuv6s ->80% -eksportas maža kariuomenė, galit 
eina per Klaipėdą ir 70S 
importas. 1923 m. įplaukė galingus kaimynus, bet ji 
ten tik 625 laivai, o dabar^alrsave paruošti bile ko-

muno reguliavimui, neš vis 
buvo kitų natidėtinų rei
kalų. Tačiau pastaraisiais 
metais jau imtasi sparčiau 
Nemuną reguliuoti. Upės 
tvarkymo darbai vykdomi* 
iš karto keliose vietose. Šie- į 
met didžiausi Nemuno re
guliavimo darbai atliekami 
tarp Smalininkų ir Sudar
go. Čia Nemunas kasmet 
keičia savo vagą, labai pla- Į 
čiai išsilieja, todėl seklus 
ir trukdo susisiekimą. Jo 
krantus šioj vietoj suregu
liuoti labai sunku. Vyriau
sybė šiam darbui yra pas
kyrusi 400.000 litų. Stato
mas čia labai ilgos ir tvir
tos būnės, kurios grindžia
mos iš viršaus cementinė
mis plytomis. Dirba dvi že
mesnėms ir keli šimtai dar
bininkų; vien tik fašinų su
naudoja jau apie 40 tūks
tančių kubinių metrų. Vie
noj vietoj teks nukreipti 
kita linkme Nemuno vagą. į 
Darbai užtruks visą vasa-' 
rą. Kitais metais regulia
vimo darbai bus tęsiami 
rajone Sudargas - Jurbar
kas.

Visus Nemuno reguliavi
mo darbus Nepriklauso- 

’ i mos Lietuvos ribose pa- 
jvyks pabaigti tiktai per 
keletą metų ir šiems dar- 

j bams teks išleisti apie 10. 
000.000 litų. Be to, per Ne
muną dar bus pastatyti 

; trys dideli tiltai — vienas 
ties Kaunu, kitas ties Sere
džiumi ir trečias ties Jur
barku. T sb.

i

vę langai nebeliko sveiki. 
Keliose vietose .trenkė žai
bas,. nuo ko kilo dideli gai
srai. Tokios audros, kaip 
korespondentas teigia, dar 
niekas neatsimena.

Iš Prienų praneša, kad ir 
ten perėjo audra su ledais. 

Į Daug kur krito leidai 2 kū- j 
voj. Kanoniškuoju vizitą- ; biškų centimetrų didumoj 
torium paskirtas J. E. vys- geni žmonės kalba, kad to

Vizituoja Šv. Kazimiero 
Seseris

Kaunas — Romos kurijos 
S. Congregatio de religio- 
sis paskyrė kanonišką vi
zitaciją Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijoj Lietu-

kūpąs P. Būčys.

Pragyvenimo Minimumas 
Lietuvoje

Kaunas — Statistikos 
biuro daviniais, pragyveni
mo minimumas per mėne
sį vienam suaugusiam 
žmogui birželio mėn. (li
tais) buvo toks: Alytus 
64,6, Biržai 63,3, Kaunas 
87,0, Kėdainiai 64,6, Klai
pėda 87,8, Kretinga 73,5, 
Marijampolė 69,8, Mažei
kiai 64,4, Pagėgiai 87,1, 
Panevėžys 64,3, Raseiniai 
67,0, Rokiškis 65,1, Lazdi
jai (Seinų apskr). 61,0, Ša
kiai 69,9, Šiauliai 66,5, Ši
lutė 89,3, Tauragė 64,5, 
Telšiai 70,3, Kaišiadorys 
(Trakų apskr.) 64,6, Uk
mergė 67,8, Utena 67,5, 
Vilkaviškis 67,7, Zarasai 
58,9 Lt. Vidutiniškai vie
nam žmogui pragyveųti 
Lietuvoje balandžio mėn. 
išėjo 67 Lt., gegužės 67,2 
Lt, birželio mėn. 67 Lt.

v •

v •

v •

v •

kių stambių ledų neatme
na. Daugely vietų numuš
tas vasarojus.

Kada Bus Nemunas 
Suvaldytas

didžiausi

i

Aštuonis Syk Griaustinis I gūžėsi kaž kokia daugiau
Trenke Į Ta Pati Soda Su dideliu vargu žuvį iš-

7—;---- - __ traukė į krantą. Čia paaiš-

Bites Mirtinai Užkapojo
Salakas, Zarasų ap., Gau

dė bites — spiečių pil. Kos
tas Ragazinas Palivarko 
km. gyventojas pas savo 
kaimyną — bičiulį ir tuo* 
metu minimam piliečiui į- 
kando dvi bitės, nuo kurių 
įgėlimo K. Ragazinas stai
ga mirė vietoje.

Lietuvio Išradimu Susidomė
jo Net Japonai

Šiaulių mokesčių inspek- 
torius pad. Bolius Vaice- 
chauskas yra užpatenta
vęs gan daug įvairių i.radi- 
mų, o už kai kuriuos net 
gavęs premijas Paryžiaus 
parodoje.

Vaicechauskas be kitko 
yra išradęs ir jau praktiš
kai išbandęs kostiumą, ku
riuo galima žygiuoti per li
pęs, ežerus ir kit. vandenis 
be jokios baidarės lygiai 
kaip ir sauskeliais.

Dėl šio kostiumo, kariš
kos reikšmės, kuris turįs 
kainuoti tik apie 20 litų y- 
ra susidomėję daugiau už
sienių fabrikų ir įstaigų. 
Net Japonijoj susidomėta 
Vaicechauscho kostiumo 
panaudojimu kariuomenei. 
Gauti šiuo reikalu pasitei
ravimai ir vedamos dery- _ 
bos su užsieniais dėl šio p# džiulė žuvis. Pakėlę tinklą 
tento eksploatacijos.

Nemunas
Lietuvos upė. Jis praside
da Sovietų Gudijoje, teka 
per okupuotą Vilniją, to
liau per Nepriklausomąją 
Lietuvą, o nuo Smalininkų 
pusė Nemuno vagos pri
klauso Vokietijai ir pusė 
Lietuvai. Čia siena tarp 
Lietuvos ir Vokietijos eina 
Nemuno viduriu. Nemu
nas, žemiau Tilžės ir Pagė
gių įteka į Kuršių mares, o 
tų marių vandenys ties 
Klaipėda įsilieja į Baltijos 
jūrą.

Nemunas gana sauvalin- 
gaupė. Pavasariais būna 
labai vandeninga, ir užlie
ja pakrančių laukus ir lan
kas. Ir Kaunas beveik kas
met nukenčia nuo Nemuno 
ir Vilijos potvynių. Vasarą 
Nemunas nusenka, atsi
randa jame salelių ir seklu
mų, trukdančių laivinin
kystę.

Vadinas, Nemuno vagą 
reikia sutvarkyti arba su
reguliuoti. Tačiau čia dide- 

Krito bulvių lis-, sunkus ir brangus dar
bas. Tarp Smalininkų ir 
Kuršių marių vokiečiai 
Nemuną sutvarkė dar 
prieškariniais laikais. O 
Rusijos valdomoje Lietu
voje Nemunas paliko toks, 
koks jis pats pasidarė. Lie
tuva ilgą laiką negalėjo į* 
kurti didesnių Sumų Ne

Baisi Audra Dzūkuose
Iš Miroslavo valsčiaus, 

Pupasodžių kaimo rašo, 
kad pri Dzūkus praėjo di
delė audra, 
didumo ledai. Iš gražaus 
vasarojaus ir kitų javų be
liko tik stybliai žemėje su
mušti. Bulvės ir daržovės 
su žeme sulygintos, o ru
giai, kurie dar buvo nesu-

7c negalėtų save apginti prieš vežti, nukulti. Sodai visiš-
kai sugadinti ir aplaužyti 
medžiai. Į audros pusę bu-

* < *’

Trenkė ĮT^Patį Sodą
Vaizgirdonių kaime, Va- kėjo, kad čia ėsama šamo, 

rėnos valsč., yra dvarinin-1 
ko Kafocaus didokas so
das, į kurį neseniai praū- 
žusios didžiulės audros me-j 
tu per vieną naktį griausti
nis trenkė aštuonis kartus. 
Keletą medžių sudraskė, 
bet trobesių nepalietė.

•1

Telšiai I

GAlSRAS
Rugpiūčio 6 d. Gėčių km. 

(Telšių v.) dėl neatsargaus 
elgesio su ugnimi kilo gais
ras ir sudegė Emilijos Pet
kienės gyvenamas namas, 
daržinė ir tvartai po vienu 
stogu. Nuostolių apie 800 
Litų.

Paganias Uit ŠM Lfeftroje 
Heme tytalydao Šamas
kiomis dienomis Zarasų 

krašto Sartų ežere Žvejai 
tinklu sugavo milžiniško 
didumo šamą. Tą dieną kė
li žvejai gaudę žuvis jau j- 
rėsi prie kranto, nes maža 
buvo laimės. Staiga jie pa
juto, kad tinkle daužosi di-

net patys nusigando Ten

Jis svėrė daugiau kaip vie
ną centnerį.

Žvejai, sugavę tą milži
nišką šamą, nusikratė di
delio vargo. Mat, toji žuvis 
nekartą jiems sudraskė 
tinklus, apvertė mažesnes 
valtis. Be to, šamas iki 
šiam laikui išrijo daugybę 
žuvų. Vieną rytą, kai Sartų 
ežero pakrantėje maudėsi 
keli vaikai, tasai šamas bu
vo išplaukęs- į vandens pa
viršių. Vaikai ir viena mo
teris mačiusieji šamą, tuo
jau išlipo iš vandens, nes 
jiems atrodė, kad toji mil
žiniška žuvis yra pavojin
ga.

Bet Sartų ežere be sugau
tojo šamo didelių žuvų yra 
ir daugiau. Spėjama, kad 
tai yra irgi šamai, šį šamą 
vietos gyventojai vadino 
Sartų ežero pabaisa.

— Norėdama paskatinti 
ūkininkus daugiau vartoti 
dirbtinių trąšų, vyriausy
bė nutarė valstybės iždo lė
šomis apmokėti trąšų ve
žiojimo išlaidas. Tuo būdu* 
trąšos papiginamos ir jų 
kaina visam krašte suvie
nodinama.
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DARBININKAS
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“Darbininko” Metinis BALIUS-ŠOKIAI, Lapkričio - Nov. 5,
Eikš Ballroom, 8 Magazine St., Cambridge, Mass.

NORWOOD, MASSPadėka I

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Noriu išreikšti gilius padėkos 
žodžius visiems, kurie teikėsi at
silankyti rugsėjo 3 d. į mano iš
leistuves.

Ypatingai karštai dėkoju iš
leistuvių komitetui t. y. J. Ta
muliui, E. Dėdynui, Ant. Jone- 
liūnui, kurie savo rūpestingumu 
sugebėjo tvarkingai viską pra
vesti.

Be to visiems I 
greenfeliškiams, pp. Stepunkevi- 
čiams, Aguoniams, Dagiliams, 
Tamuliams, Doleboms, Dedy- 
nams, Bagdonams ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo prie išleis
tuvių pasisekimo, bei visiems, naudaį 
kurie kokiu nors žvilgsniu parė
mė mane esu didžiai dėkingas, j

Ant. Tamulis.'
Marianapolis College.

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Antradienio vakare, rugsėjo 6, 

įvyko Moterų Sąjungos kuopos 
susirinkimas pp. Kneižių namuo
se. Dalyvavo nemažai narių. Po- j 
nia Ėst. Sykes, sąjungietė, advJ 
B. Sykes žmona, pakvietė visas 
sąjungietės turėti privatišką 
išvažiavimą pp. adv. Sykes va- 
sarnamyj, VVareham, Mass. Są- 

brangiesiems jungįetes kvietimą maloniai pri- i 
ėmė ir nutarė tokį išvažiavimą 
rengti rugsėjo 18 d. š. m. Nuta
rė rengti “beano” vakarėlį. Bu
vo ir daugiau nutarimų ir pasi
tarimų organizacijos ir kuopos

morališkai ir pinigiškai parem
ti. Toks Tamstų dėmesio atkrei
pimas į mūsų darbą, sukėlė mu
myse daug daugiaus energijos, 
padidina mūsų viltį ir paskatina 
mus prie daug didesnio darbo. 
Kartu parodo mums, kad mūsų 
pasidarbavimas tautiškoje dir
voje po katalikiška vėliava, ran
da sau daug, labai daug užtarė
jų, ir kad mūsų pasidarbavimas 
atneša mūsų išeivijai daug nau
dos.

Aušros choras įsteigtas 11 die
ną kovo šiais metais. Visiems 
aišku, kad choras dar nėra sep
tynių mėnesių senumo, o jau 
darbą dirba dešimties metų mil
žino. Nuostabu kartais darosi, 
ką galime atlikti ir atsiekti su 
tikru susipratimu, susidėjus į 
būrį, kurio tikslas yra sudaryti 
stambesnį lietuviškumą. Netik 
nepamiršti savo tėvelių taip gra
žios lietuvių kalbos, bet išsimo
kinti patrijotiškų mūsų tėvynės 
dainelių, apdainuoti tą mums 
taip meilę mūsų bočių šalelę. 
Gaila, kad daugelis iš mūsų nė
ra jos matę, tačiau kas yra ma-

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

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

moderniškuoju S. S. •‘Marieholm’’.
Nereik švedų vizos keleviams i Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
KUNGSHOLM — —Rugsėjo 14, Spalio 28 
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 24, Spalio 22 
GRIPSHOLM-------------------Spalio 1, Spalio 25

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
154 BOYLSTON STREET BOSTON, MASS.

LOWELL, MASS

Vyčių Suvažiavimas

AUŠROS CHORAS DALYVA
VO IŠLEISTUVĖSE

Rugsėjo 3 dienos vakare. Au
šros choras dalyvavo studento; Pradeda judėti
Antano Tamulio išleistuvėse 
Knights of Columbus salėje, 
Greenfield, Mass. Netik Aušros 
choras keletą dainelių studentui 
ir publikai sudainavo, bet po 
draug paaukojo dešimts dolerių 
studentui. Aušros chorą diriga- ns nesutarimas. Rodos, kad to- 

Įvo Jurgis Stačiokas. Mėnulis.

I

Lietuvos tautininkų valdžios pakviestas amerikie- 
. Tr. , , -tis lietuvis Jonas Valaitis perduoda Amerikos lietuvių
! ai. ° a Sa Pra ei ° a-į (daugiausia katalikų) aukomis nupirktus šautuvus
Hamptcm Beach 7-lėT Anėlė^S' DL? A1Sirdo 2 pėst. pulko kareiviams. IŠ viso nupirkta ' įOnu mūsų'tėveliams, yra’ m’alo- 

j Iena ir Ona Okulevičiūtės, gyv. šautuvai.__________________________________  : nu ir mums. Pagaliau už ką mes
Washington St.

GREENFIELD, MASS
p. Sofija Navikaitė, jos tėvai.

Šioje kolonijoje darbai kiek 
., bet darbinin

kams labai sunku gyventi, nes 
valdžios mokesniai aukšti. Šiais 
metais daugelis namų savininkų 
dar ir dabar negali užsimokėti 
mokesnių ir turės palikti namus.

Lietuvių tarpe yra labai dide-

kio nesutarimo nėra buvę praei
tyje. Kalta bedievybė, kurios a- 
paštalai ne tik tarp senesniųjų, 
bet ir tarp jaunimo veda smar
kią bedievybės akciją.

Ar dar ilgai leisime laisvama- 
nėliams - bedievukams tvirkinti

į užstosime, jeigu nevienas lietu- 
TŪKSTANTINĖ MINIA PAS vjs kitą; už savo tėvus už jų

gyv.. 31 gyv. East Walpole ir p. P. Ne- MUS GARDNERIEČIUS SVE- tėvynę, už tuos narsuolius, pil- 
i savai- vinskas Darbo Dienos šventes ČIUS ATSILANKĖ nūs patrijotiškumo veikėjus mū-

P-lė Julė Babilaitė, ;
Folan Avė., praleido dvi savai- vinskas Darbo Dienos šventes 
tęs pas Seseris Jėzaus Nukry- praleido Nevv Yorko valstybėje.!

Kaip žinote, Lietuvos Vyčių ’ 
Naujos Anglijos Apskričio šuva- Į 
žiavimas pusmetinis, turėjo į-į 
vykti vyčių 103 kp. vadovybėje, žiuotojo Vienuolyne, Elmhurst, Jie buvo nuvykę į Greymour,' žiūrėti į atvykstančius į Aušros 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoj.1! Pa. 
Providence, R. I., T ~ ’

Rugsėjo 3 d., vakare, K. of C.!
svetainėje įvyko studento Anta-_______ ______________________
no Tamulio išleistuvės. Dalyva- mūsų jaunimą? Ne. Mes turime

O kaip mums buvo linksma Sų Lietuvos šalelėj. Tikras lietu- j vo virš 100 žmonių. Buvo atvy- padaryti galą; šluoti bedievybės 
vis miisil kaltinti 11Ž kal- lzoc ic nhnrac____ _________ ____ :___vis negali mūsų kaltinti už kai- kęs iš Gardnerio Ausros choras agentus iš sąmoningų lietuvių 

Korespondentas.
jj. d y VO 1 z., y. f7 y T" y , yNT "V7” IriMl.rty, L>>*r.

bet dėl svar-l Grįžo patenkinta atostogomis, ir ciškonų vienuolyne. Tame vie-mobilis paskui automobilį; susi-' lietuviškai ir atidavimą garbės i čiokui sudainavo keletą dainų, 
bių priežasčių suvažiavimas per- atnaujinta energija stojo į kas- nuolyne darbuojasi ir nuoširdus rinko du syk daugiau žmonių, mūsų broliams už okeano, L™' 
keltas .j Bostoną ir įvyks rugsė- dieninį darbą. Jos sesutė, Geno- “Darbininko” bendradarbis kun. 'negu kad mes turime lietuvių jįe sav0 narsumu sugebėjo įsi-1 
jo 25 d., 1:30 vai. po pietų, baž- vaite Babilaitė praleido visą sa- A. Tamuliūnas. šioje kolonijoje. (Mes priskaito- gytį laisvą, nepriklausoma

rekolekcijose. Garrison, N. Y. ir lankėsi Pran-, choro pikniką žmonelius. Auto- bėjimą lietuviškai, už dainavimą ir vadovaujant muz. Jurgiui Sta- tarpo. 
zxz-vz^w^ i n v Z%7 Xly z-v V* rri i 1 z^l T m z-k z\ T T-l ZX W1AIM 1 TO T'-IZT zr 1Z11T O IltriYVI Z"k IT T ll'CIIC’l k. . • v w . • t • t. .... _ __ __ 1

nytinėje salėje, 50 W. 5th St., 
So. Boston, Mass.

Kuopos malonėkite prisiųsti 
atstovus ir įteikti naudingų su
manymų, organizacijos bei mū-į 
sų Apskr. naudai.

Apart Vyčių širdingai kvie-l 
čiu didž. gerb. kun. klebonus ir 
jų asistentus. Vyčiai laukia Jū
sų gražių ir naudingų patarimų, 
ikiu, kad rasite valandėlę laiko 
ir malonėsite dalyvauti.

Bus skaitytas referatas. Te
mą ir prelegentą paskelbsime 
vėliau. Pr. Razvadaiiskas,

Apskr. Pirm.

vaitę Hampton Beach. Grįžo į 
j namus rugpiūčio 28 d.

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

LIETUVIAI ADVOKATAI
Ofisas: Sanborn Block

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

Gyvenimo Vieta:
32 WALNUT AVĖ.
Tel. Norwood 1020

NAUJOS KNYGOS, kad Studentas Antanas Tamulis ga- 
. „ J 1 • vo daug sveikinimų laiškais, te

šloje kolonijoje. (Mes priskaito- gytį iaiSVą, nepriklausomą šalį, legramomis, o ypač visi dalyviai 
me su mažais vaikais Gardne- Kiekvieno lietuvio širdyje ture- pareiškė jam nuoširdžius linkė- 

„ , kad toje jimus. Gardnerio katalikų Auš-
gas tęsinys automobilių su ants- mūsų tėvelių šalelėje plevėsuoja ros choras prie savo sveikinimo 
pauda ‘ Greenfield . Juos seke trispalvė lietuviška vėliava. 
Montello — Šv. Roko parapijos - - - -
kunigai: kun. Juozas Petraus- dingas muzikui Jurgiui Stačio- Išleistuvių rengėjai dėkoja vi-‘ 
kas, kun. Antanas Baltrušiūnas, kuj už tokį jo energingą pasi- siems, o ypač Gardnerio Aušros' 
choro nariai ir vadas muz. Jonas darbavimą. Be jo mes tokių ge- chorui ir jo vadui p. Jurgiui Sta- 
Vaičaitis. Iš Nashua, N. H. at-:

p. J. Tamulionis

Sekmadienį, rugsėjo 4 d., ppJryje lietuvių 765) Pasirodė il- tų būti džiaugsmas, 
.. . | aoa fpcinvc aiitnninhiliii <211 sintc. _______ a

p-lė Virginija Vasiliūnaitė, Petras ir Valerija (Adomaity-
» Z—* T • w • I 4" Z“, \ LaX I y ZT 1 T zr I y t ’ y-' z^ -t ▼ T Z'kT’T 1 t t^z\ zs 'gyv. St. George Avė., kuri šių tė) Rakauskai minėjo vienų me-( 

metų pavasarį užbaigė Norvvoo- tų vedybinio gyvenimo sukaktį, 
do Aukštesnę mokyklą, įstojo į 
Burdett College, Bostone. Linki-j 
me jai sėkmingai užbaigti mok-' 
sius.

pridėjo ir stambią piniginę do- 
Aušros choras yra labai dė- vanėlę Studentui Tamuliui.

Išleistuvių rengėjai dėkoja vi-

Šiomis dienomis pp. Edv. Wa- 
rabow, laidotuvių direktoriai,1 
perkėlė savo laidotuvių įstaigą į važiavo

rų sėkmių nė kuomet nebūtume čiokui už dalyvavimą, dainavi- 
su turėję. Jis yra geros valios žmo- mą, ir dovaną. Dėkoja visiems 

i ir darbininkėmsStud. Verseckas, gyv. Plea- nauJ^ vietą, adresu 1156 Wa- savo orkestrą, nors orkestras gus ir mes visi iki vieno linkime darbininkams 
sant St., vasaros metu miesto į- shington St. Linkime pp. Wara-jbuvo samdytas, tačiau turėjo jam geriausių jo užsiėmime pa- ir rėmėjams, 
rengtose maudynėse buvo gyvy- b°w geriausių sėkmių naujoje keletą pasekėjų. Atholas yra sėkmių”. į Daugiausiarengtose maudynėse buvo gyvy
bės sargu. Šiomis dienomis grįž- vietoje, 
ta į mokyklą tęsti medicinos ir 1 
chirurgijos mokslus. Dar, rodos, tuviU įstaigą ir Brocktone, 24 daugelis pasekė savo parapijos

’’ j vargonininką p. Jurgį Stačioką.^
p. Edvardas Warabow buvo Iš Worcester irgi turėjome s ve-į 

čių, jų tarpe muz. ponią ir poną 
Čižauskus. Galėčiau visą eilę 
miestelių prirašyti, bet nenoriu 
perdaug vietos užimti laikrašty
je.

; turi eiti du metu. Stud. Versec- Field St.
I kas yra sūnūs p. Jurgio Versec-
iko, buvusio ilgus metus LDS susirgęs. Dar ir dabar nėra sti- 
Centro Valdyboje.

p. Gertrūda Minkevičiūtė, 
gyv. Folen Avė., atostogauja 
pats gimines So. Bostone.

William J. Chisholm
GRABORIUS 

“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
WORCESTER, MASS.

275 Main St., Webster, Mass.

Edw. V. Warabow
(WRUBLIAUSKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1156 Washington St,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503
Brocktono Office:

24 Field 8t. 
Tel. Brockton 2005

mūsų arčiausias kaimynas, nors

DU VAINIKU, scenos veikalas— 
tragedija penkiuose veiks
muose. Parašė kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ............

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
te kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ..................................

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAUS, parašė kun. 
Pr. Juškaitis. Knygutė gražiai 
iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina .....................

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, parašė kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai išdėstyta šv. 
mišių vertė ir nurodyta jų 
klausymo būdas. Kaina ............

PRANAŠYSTĖ, scenos veikalas. 
Iš anglų kalbos vertė kun. Dr. 
Jonas Navickas, MIC. Kaina .... 25c.

TIKĖJIMO SKYDAS, parašė 
kun. Juozas Židanavičius. šios 
knygos autorius gražiai išaiš
kina Kristaus mokslo pagrin
dus. Taipgi savo knygoje vy
kusiai atsako j įvairius užme
timus bei priekaištus, ši kny
ga turėtų rastis kiekvieno ka
taliko namuose. Knyga yra 
389 puslapių. Kaina tik ........ $1.00.
Knygos gaunamos: —

Darbininkas
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

25c.

25c.

25c.

į Daugiausia dirbo šie: A. Ste- 
Publika labai gražiai priėmė ponkevičius, J. Andriulevičius,

, A. Budrevi-: 
čius, V. Aguonis, M. Dailidonytė 
ir kiti. Dėkoja “Darbininkui” už 
skelbimus ir tikietų padarymą. 
Bendrai dėkoja visiems, kurie 
kuo nors prisidėjo prie šio pa
rengimo. Visas to vakaro pelnas 
įteiktas stud. A. Tamuliui.

Sekmadienio rytą, rugsėjo 4 
d., stud. A. Tamulis išvyko į Ma
rianapolio Kolegiją tęsti moks
lus. Mes Greenfieldiečiai linkime 
Antanui Tamuliui Dievo palai
mos moksle. Komitetas.

pp. Warabow taipgi turi laido- jie nesusitarę atvažiavo, bet jjerskaitytą sveikinimą, aplodis- S. Grigaravičius, 
mentais apdovanodama Aušros 
choro pirmininką.

prioje sveikatoje. Linkime iš- 
sveikti. NCS.

GARDNER, MASS.
SPORTAS

Sporto programa buvo įvairi. 
Vyrų sportą tvarkė Bronius 

t Daukantas; moterų sportą tvar
kė Rozalija Lukusevičiūtė.

20c.

LAIMĖJIMAI
Aušros choro leidžiamus 

mėjimus laimėjo šie: 1) Dešimts 
dolerių — Juzė Bulvidaitė, Wor- 
cester; 2) Penkius dolerius — 
Ona Kazinskaitė, Gardner; 3) 
Po du puse — Michael Miller, 
Templeton, Peter Peleąin, Tem- 
pleton, L. A. Cohen, Gardner, ir 
E. Lineli & Co., Gardner.

lai-i

AUŠROS CHORO SĖKMINGAS 
PIKNIKAS

Rugpiūčio 27, 28 dieną įvyko 
lietuvių parke Aušros choro pik
nikas. šeštadienį labai mažai 
žmonių" dalyvavo, nes lietus su
trukdė.

Sekmadienis, tai mūsų laimin
ga diena. Tai buvo istoriškas 
mūsų katalikų darbo vaisius.) Vaičaičio. Sudainavo keletą dai- 
Mes katalikai dar nesam turėję nelių labai gražiai, 
tiek’daug geros valios svečių, 
gal niekados ir nebeturėsime. 
Kiek tai džiaugsmo mums vi- Stačioko, 
siems buvo žiūrint į tūkstantinę pradžioje dėl kokių priežaščių 
minią žmonių, į tuos gražius lie-( iš karto negalėjo sutartinai pra-

Į i p. Alena Cormier, kun. Pered- 
Į! nos sesutė, praleidžia vasarą 
[ I pas pp. Smelstorius, gyv. Wa- 
1 shington St.

—
pp. Vincas Kudirka su žmona

ir sūnum Broniu, p. Razvadaus-Į 
kaitė, pp. Pranas Kudirka su 

j žmona, dukterimi ir sūnus Pra
nas su žmona, sekmadienio rytą 

j buvo išvykę į Waterbury pas gi- 
i minės pp. Laurinaičius, Dubaus
kus ir kitus. Turėjo laimingą ke
lionę ir praleido linksmai ir ma
loniai laiką. Grįžo pirmadienio 
vakare, rugsėjo 5 d.

__________ tuviškus veidelius. Spėjama, kad 
Pereitą sekmadienį, 1 vai. po lengvai buvo apie penkiolika 

pietų, Šv. Jurgio par. bažnyčioje šimtų žmonių.
Moterystės Sakramentą priėmė Jau anksti sekmadienio rytą 
p. Vincas J. Grudinskas gyv. St. bažnyčioje man bepoteriaujant, 
James St. ir p. Genovaitė Kub- bemaldaujant Dievo, kad Jis su- 
lickaitė, gyv. 233 Broad St., teiktų mums gražią dieną ir 
Bridgewater, Mass. sėkmingą pikniką, pro bažny-

Laike jungtuvių bažnyčioje so- čios langą pasirodė saulutės 
lo giedojo p. Valerija Rakaus- spinduliai, užtvirtindami dienos 
kienė (Adomaitytė). patogumą. Tačiaus mano širdis

Liudininkais buvo jaunojo vis dar buvo nerami ir nekantri, 
brolis p. Bronius Grudinskas ir 
jaunosios sesuo.

Vestuvių bankietas įvyko jau
nosios tėvelių namuose Bridge- 
water,‘ Mass. Dalyvavo daug 
svečių ir viešnių. Jaunavedžiai 
išvyko praleisti “medaus die
nas” į New Yorką. Sugrįžę ap
sigyvens jaunojo tėvelių namuo
se, St. James St.

Linkime laimingo ir malonaus 
vedybinio gyvenimo.4

DAINOS
Per garsiakalbį pirmiausiai 

buvo pakviestas Šv. Roko para
pijos choras, vadovybėje Jono

Paskui dainavo vietinis Auš
ros choras vadovybėje Jurgio 

Choras jaunutis, ir

dėti. Tuo nepasisekimu labai nu- | 
džiugo bolševikai. Staiga jie vir- j 
to barbarais. Pradėjo staugti, j 
kaip laukiniai žvėrys. Girdėjau j 
vieną moterėlę labai tinkamai Y 
pasmerkė baubikus. Man buvo j 
malonu girdėti tokius pasmerki- J 
mo žodžius. Pamiršus pradžią, 
dainelės išėjo nepraščiausiai ir 
publika labai gražiai įvertino t 
aplodismentais. j t

Kilo įvairios mintys— “kažin ar 
mes turėsime daug svečių?... 
Sekmadienio popietis mus visus 
nuramino, nudžiugino, ir galuti
nai mus nustebino. Gal labiausia 
mūsų jausmus padilgino toks di
delis gerų katalikų skaičius. Tai 
buvo didelis smūgis mūsų bol
ševikams. O kaip bolševikai 
krimtosi, žiūrėdami į tokią dide
lę minią žmonių, tiek daug rėmė
jų. Jie nėrėsi iš kailio.

SVEIKINIMAS
Aušros choro pirmininkas, 

peratatęs šv. Roko parapijos 
chorą, perskaitė svečiams svei
kinimą, kurį čia paduodu:

Gerbiamieji lietuviai — broliai 
ir sesės:—

Sveikinu jus Aušros choro 
vardu ir dėkoju, kad tamstos 
taip skaitlingai visi čionais su
sirinkote, netik dieną su mumis 
praleisti, bet taip gausiai mus

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

v

it

i

Juozas J. Dir.sa, 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.

13
Dirso's Laidotuvių {staiga

ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS. 
LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI 

Juozas J. Dirsa, 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Telefonai: 4-3501
4-3865
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Šv. Petro Parapija

IŠv. Kazimiero Parapija

I

Kviečia Rengėjos.

Pennsylvanijos Žinios
PHILADELPHIA, PA.

Šv. Kazimiero Parapija nos sau įssiKeiu jr toiįau kovos, bet neatrodo. 
Viso gero Soda- kad pasįeks pirmą vietą. Linki
ui i ..

v > dllAbll. ▲VIII oldllLlUo VobdlvO
Aus-, nė proga vasaros atostogomis laeidis dar vi|ioja ja j šir. 
neto. noainaHHnfi f ai narnamai tytia-’ _ __ Parodos užsie-

Rugsėjo 12 d. šioje parapijoje

I

Žinios

vadų, tai jie savo piktumą paro
do savo pasekėjams. Prasideda 
kova. Tai blogas apsireiškimas.

jo nuvežti pas gydytoją. Prisibi
jota, kad nebūtų perskeltos gal-

1 
I

žaisti.
Vadinasi, keturi geriausi žai-

jimus. Kad geriaus pažintų rin-'

Parapijos Vyčiai, 116 kp. ren
giasi minėti 10 metų kuopos gy
vavimo sukaktį. Rengiama ba
lius puošniame Bancroft vieš- 
butyj, spalių 7 d.

■

■
r .

ton’o, Worcester’io ir Baltimo- j linksminimų, 
rėš.

kų parodo jų nesąmoningumą. I 
Taip įvyksta todėl, kad darbi-

ATLETAMS SUTIKTUVIŲ 
VAKARIENĖ

Rugsėjo 1 d., įvykusiame Lie
tuvių biznierių ir profesionalų

i dis. Visai mažai susirinko. Nu
tarta kito susirinkimo laukti.

----- —

Lubeikių šeima yra vieni iš sunkįai susižeidė. Antanas Lit- 
pirmųjų šios parapijos rėmėjų ir vaitis ir A. Ciloskis laike žaidi- 
plačiai pažįstami Detroite. mo bėgdami taip smarkiai į

Lai būna amžina ramybė ir viens kį+ą trenkė, kad juos turė- 
atsilsis a. a. Antano vėlei.

ną. Sutiktuvių vakarienė įvyks

i

Sąryšio valdybos narius: A. Ka- 
niusį, C. S. Cheleden, Fr. Pūkas, 
K. D ai bukas, P. Bilunas, Ą, Za- 
vatskis, Gilzinis. Š. Buįvi^as,

I I

rftenfinr - -

pa&BiRiNKas...

; . Sr": a?'' ■•••>

1 f
U ■

Tautinės Olimpijados vaizdai (viršuje iš kairės): ministras pirmininkas Vladas Mironas įteikia pirmąją vietą laimėjusiems orinio 
varžybose vilniečiams aukso medalius; dešinėje — vilniečių atstovui įteikiama dovana; apačioje iš kairės: KSS futbolo komanda, laimė
jusi pirmą vietą ir aukso medalį; viduryje — dovanos olimpijados nugalėtojams ir dešinėje— momentas iš finalinių rungtynių.

' kėjus, tai pranešu, kad sekanti Į 
'apsiėmė pasidarbuoti — p. A.Į 
.Milienė, p. M. Žemaitienė, p. I- 
! rene Mattrick, p. O. Bačienė, p. 

AlKTlK Vaitu Paraniia 1 puikų Choro išlavinimą. Tat, va-'Juozas Dirsa, p. V. Parulis. Se- 
AU3IU3 valių raia|Jlja Ijio Qardnerio Aušros choras ir kančios draugijos prisideda prie' 

■jo vedėjas! Piknike dalyvavo metinės vakarienės — Šv. Var- 
į ir puikiai sudainavo kelios gramdo Marijos dr., šv. Petronėlės, 
! žias daineles Montello choras, Šv. Onos. Moterų Sąjungos, Mo- 
■ vadovybėje gabaus muziko Jono terų Socialis Klubas, Labdarin- 
: Vaičaičio. | ga dr., ALRKS 41 kp., Tretinin-

i kų LDS 7 kp., Blaivininkų.
Kitas susirinkimas įvyks rug

sėjo 16 d. bažnytinėje salėje. 
Rašt. M. D.

Kadangi Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. K. Vasiui šį
met suėjo jo 25 metų kunigavi
mo sukaktis, visa parapija su
judo rengti pagerbimo bankietą.

Parapijos žymiausi veikėjai 
deda pastangas, kad šis taip 
reikšmingas pagerbimas visais 
atžvilgiais pavyktų.

Klebonui dabar esant Lietuvoj 
gauta žinia, kad trumpu laiku 
sugrįž namon. Taip bankietas į- 
vyks šio mėnesio 25 d., parapi
jos erdvingoje svetainėje. Teko’ 
patirti, kad minėtas bankietas 
bus vienas gražiausių. Žada da
lyvauti daug žymių'svečių. Bus 
graži muzikalė programa. Verta 
visiems įsigyti bilietus iš anks
to, nes gali pritrukti.

Rugpiūčio 29 dieną bažnytinė
je salėje įvyko parapijiečių su- 

i sirinkimas. Nutarė rengti meti-
Ų nę šeimynišką vakarienę, vadi- _

namą “Turkey Supper” — Spa- šeštadienį, rugsėjo 10 dieną, 5 
lių 2 dieną, bažnytinėje svetai- vai. vakare, Maironio parke prie 
neje, 6 vai.
surengti išrinkta komisija. Gar- smarkiai bilietus pardavinėja ir 
bės pirmininkas, kleb. kun. Aug. kiek žinau bus įvairių skanių

Pirmadienį, Darbo Dienos 
šventėje, šiame mieste įvyko dvi 
darbininkų parados. Viena para- 
da įvyko ryte, 10 vai., o antra 2 
vai. po pietų. Vienoje paradoje 
vadovavo Amerikos Darbo Fe
deracijos vadovybė, o kitoje CIO 
vadovybė. Kad darbininkai pa
rodo savo organizuotą galybę 
tai vra geras dalykas, bet yraMOTERŲ SĄJUNGOS BALIUS blogas. *ada pasįodo

Moterų Sąjungos 5-ta kp. ren- dę Ralt- ne darbininkų> jų 
gia šaunią vakarienę su šokiais vadų

Darbininkams reikalinga vie-

1. prielankumą. Lietuva ne
ateina į Pasaulinę Parodą 
konkuruoti su didelėm val
stybėm — tai ne jos užduo
tis. Ji supranta Parodos 
tikslą kitaip:, kiekviena 
valstybė turi galimai tiks
liau atvaizduoti savo kraš
tą, tokiu kokiu jis tikru
moje yra ir parodyti kas jį 
charakterizuoja. Tokio tik
slo Lietuva siekė Pary
žiaus Parodoje ir rezultate

New York. Rugp. 30 d.— 
Ryšyj su Lietuvos Genera
linio Komisaro atvykimu, 
Pasaulinės Parodos Pirmi
ninkas, ponas Grover Wha- 
len, suruošė užkandžius 
(Luncheon) Lietuvos ats
tovams pagerbti. Dalyva
vo: Lietuvos Įgaliotas Mi
nistras p. Žadeikis, Lietu
vos Generalinis Komisaras 
p-lė M. Avietėnaitė, Lietu
vos Generalinis Konsulas 
p. J. Budrys su ponia. Iš Lietuva gavo daugybę pa- 
Parodos Komiteto; be jo*gyrimų ir premijų (prizų), 
Pirmininko, dalyvavo ad- tarp jų patį aukščiausį pa- 
mirolas W. H. Standley, žymėjimą (grand prix) už 
Statybos Skyriaus šefas- savo skyriaus sutvarkymą, 
architektas p. S. Voorhees,; Kaip Paryžiuje taip ir New 
p. Albin E. Johnson, Paro- Yorke, Lietuvos Paviljonas 
dos Federalinis Pakomisa- nebus prigrūstas visokių 
ras, p. Charles Spollard, p. prekių, bet bus atsižvelgta 
Holmes, ir visų skyrių ve- perdėm į kokybę, o ne kie- 
dėjai. Parodos automobi- kybę. 
liu, p. A. E. Johnsono lydi
mi, Lietuvos svečiai buvo 
atvežti iš Generalinio Kon
sulato į Parodos vietą. Ad
ministracijos Rūmai buvo 
pasipuošę visų Valstybių 
parodos dalyvių vėliavo
mis, o prie svarbiausio įė
jimo, didelėmis J. A. V. ir 
Lietuvos vėliavomis. Prie j 
įėjimo svečiai buvo pasi
tikti garbės sargybos.

Laike pusryčių Parodos 
Pirmininkas, p. G. Whalen 
trumpa kalba pasveikino 
svečius: Lietuvos Ministe- 
rį, Generalinį Komisarą ir 
Generalinį Konsulą su po
nia ir pareiškė savo pasi
tenkinimą Lietuvos daly
vavimu Parodoje. Jis daug 
gero žinąs apie darbščias 
Baltijos valstybes, sunkiai 
iškovojusias savo laisvę; J. 
A. V. itin brangina dalyva
vimą tokių, nors ir mažų 
tautų ir labai įvertina Lie
tuvos pasiryžimą dalyvau •. i 
New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje. Iš pradėto darbo 
ir pasikalbėjimo su atvy
kusiu Lietuvos Generali------ —
niu Komisaru jis darąs iš- truktorių, 
vadą, kad Lietuva tinka- 
mai suprato būsimos paro
dos dvasią ir tikslus ir pui
kiai reprezentuos savo ša
lį. Jis pažada Generaliniam 
Komisarui savo ir atsa
kingų Parodos vedėjų pil
ną korporaciją ir pagelbą 
ir palinki jam sėkmingos 
darbuotės.

Lietuvos Ministeris p. 
Žadeikis padėkojo šeimi
ninkui už iškilmingą malo
nų priėmimą ir už pager
bimą vėliavomis ir garbės _
sargyba. Lietuva su džiau- atiteks Užsienių Reikalų 
gsmu priėmė pakvietimą Ministro Įgaliotiniui, Lie- 
dalyvauti Pasaulinėje Pa- tuvos Generaliniam Kon- 
rodoje, stengsis Parodoje . ............ “
pasirodyti kuogeriausiai ir 
mano, kad ir pati daug ką 
galės joje pasimokyti.

Federalinis Pakomisaras, 
p. Charles Spollard savo 
žodyje taip pat pasveikino 
p-lę M. Avietėnaitę. Be to 
pareiškė: “Mes Amerikoje 
taip pat turime moterį pa
rodos komisarą — Darbo 
Sekretorę Kabinete, Miss 
Frances Perkins, kuri nuo
širdžiai sveikina Lietuvos 
Generalinį Komisarą kaipo 
vienintelį svetimšalį mote
rį Komisarą ir linki jos 
Kraštui ir jai geriausios 
kloties besiruošiant prie 
Parodos”.

P-lė M. Avietėnaitė padė
kojo p. G. Whalenui už ma
lonų sutikimą ir visai Pa
rodos Vadovybei už paro
dytą nuo pat pradžios dide-

■ ■» «iti »

reikia gerai žinoti ir suprasti 
savo tikėjimą, kad atsilaikytų 
prieš visas pagundas ir Užmeti* 
nėjimus. tai reikalinga ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. 
Bažnyčia teisybės nesibijo. Ji 
nori, kad žmogus giliau pažintų 
Bažnyčios mokslą.

įai^neremoks getai tikėjimo da
lykų, nes jie turi progą be jokio 
mokesnio už mokslą išmokti.

Į Pereitą savaitę į Detroitą at- 
' vyko kun. J. Barkauskas iš 
I Newark, N. J. praleisti atosto
gas ir apsistojo pas Šv. Petro 

i parapijos kleboną. Beviešėda
mas pas kleboną, lankėsi pas 

i savo gimines, tarp kurių yra M. 
Barkauskas, kuris turi ūkį arti 
New Boston. Kun. Barkauskui 
labai patiko Detroitas. Norėjo 
ilgiau čia būti, bet negalėjo,: 
nes yra vienuolis ir turi skirtu' 
laiku sugrįžti prie jam skirto: 
darbo. Buvo labai malonu susi- j 
pažinti su tikru lietuviu patrio-; 
tu. Nors kun. Barkauskas Ame
rikoje augęs, bet vis Lietuva ir

vakare. "Vakarienę Quinsigamond ežero. Rengėjos Susiskaldymas darbinin lietuviais rūpinasi.

Pereitą savaitę išvyko atosto
goms į Pennsylvania laidotuvių 
direktorius p .S. Rokas ir p. S. 
Atkočiūnas. Jie lankosi Scranto
ne, Shenandoah ir kitose koloni- 

' jose. Linkime laimingos kelio
nės ir malonių atostogų. Abu y- 
ra geri laikraščio “Darbininko” 

- - - - - , ----------x--------------- ■=»------- ----- o rėmėjai.
nė vienas parapijietis nebus ap- ir apylinkės miestelių prietelius ligoninėje mirė Antanas Ciplau-i ~ ___________

Moterų S-gos abi vietinės 69 ir lenktaf: Visi turės progą daly- atsilankyti ir paremti, nes visas skas, brolis Kazimieros Tubei- šv. Petro par. basebolinin- 

5-ta kuopos rimtai pradėjo rū
pintis sekančiu Sąjungos seimu, ’ 
kuris įvyksta mūsų mieste kitą 
metą. Minėtas seimas bus svar
bus. nes jubiliejinis, S-gos 25 
metų gyvavimo seimas.

Petraitis; pagelb. kun. Kazimie- valgių. Prie lietuviškos orkes- nin ai ne ari sPren a soį
ras Krušniauskas: vakarienės tros bus labai malonu ir linksma sa\° °r^anizaciJosa; aip i y- 
pirmininkė — ponia P. Bačins- pašokti; žodžiu sakant, visas 
kienė; jos pagelbininkė p. J. vakaras bus pilnas “good time”.! 
Thompsonienė; raštininkė p. M. Atsilankę nesigraudys. Tad šir- 
Delionienė; ižd. p. A. Parulienė. dingai kviečiame visus ir savo: 
Išrinktos darbininkės pardavi- seseles 69 kp. — Aušros Vartų!
nėti vakarienės bilietus. Taigi parapijoj, visus Worcesteriečius Pereitą sekmadienį, Receiving 
nė vienas parapijietis nebus ap- ir apylinkės miestelių prietelius ligoninėje mirė Antanas Ciplau-

vauti šioje šeimyniškoje vaka-! pelnas skiriamas mūsų išeivijos kienės. A. a. Antanas Ciplaus- kams šiais laikais labai blogai 
rienėje. Taipgi buvo išrinkti dar-; įstaigai Marianapolio Kolegijai kas susirgo. Staiga padaryta o- sekasi Pirmiausia V Malinaus- 
bininkai, kurie rinks aukas iš — dormitorijos statybai. Įžan- peracija, kuri nepavyko. j kas išsilaužė koją. Sabaliauskas
biznierių. Rinkėjai turės įgaliotos bilietas 50c. Lubeikių šeima yra vieni iš qlinkiai susižeidė. Antanas Lit-

I 
I

Parapijos choro narė, moky
toja Juozapina Kašėtaitė, kuri 
dirbo knygyne “Greendale”, šio
mis dienomis buvo pakviesta į 
knygyną Worcestery. Aušros 
Vartų parapijiečiai didžiuojasi, 
nes turi net tris savo nares vie
šame knygyne, būtent, panelės 
O. Valantukevičiūtė, J. Kašėtai- labai gražiai ir gerai pasisekė, 
tė ir Džaugiutė. Žmonių buvo ganėtinai daug, dyba

Muz. J. ir M. Čižauskai, kurie ję būti. Mat jau beveik paskuti- 
dalyvavo Gardner, Mass. . 
ros choro piknike negali atsiste
bėti to jauno choro į taip trum
pą gyvavimo laiką padaryta pa
žanga. Chore priklauso apie 50 
jaunimo (panelių ir ponaičių) 
su gerais balsais. Minėto choro 
vedėju yra Athol, Mass., Šv. 
Pranciškaus parapijos vargoni
ninkas muz. J. Stačiokas, ku
riam priklauso garbė už taip

šposų, žaidimų, juokų ir pasi- vos jįe negalės per kiek laiko
Unbcminimii. Vakarėlis rengia-' - ■ ■■ 
mas vien tik sodalietėms, kurios,

---------------- vietoj kokio vasarinio išvažiavi- dikai susižeidė. Petriniai vistiek 
Didysis parapijos choras su- mo, susitarė pačios sau išsikelti įr £Oiįau kovos " ' '

........................ šaukė pirmutinį po vasaros a- “vakaruškas”. r“ 
serų azimienecių pi ni as tostogų susirinkimą, kuriame lietėms! Tik gaila, kad tos va- me greit0 išsveikimo. 

r ........................................ buvo manoma išrinkti naują vai- karuškos vien jūsų rateliui. Bū-,
į ir įvesdinti bei įrašyti nau- tų malonu sykiu pasilinksminti,!

į
į 1^”.-?•’ k15’ jų narių, Bet dar, fodos, per bet gal kada vėliau surengsite

anksti. Mirštančios vasaros sau- kitas, į kurias ir visus mus pa
kviesite. Juozas Pavėsis.'

pasinaudoti, tai nemažai žmo
nių išgarmėjo į pamares.

Seselės nuoširdžiai dėkingos 
visiems atsilankiusiems už jų 
gerą širdį, ir visiems darbinin
kams ir darbininkėms, be kurių 
pasišventimo nieko nebūtų buvę.

Svečių buvo iš visų mūsų iš
eivijos kampų kampelių. Buvo 
matyti veidų iš Brockton’o, Bos-

, Pereitą sekmadienį parapijos 
piknikas pavyko. Diena buvo 
šilta, tai ir publikos prisirinko 
pusėtinai, daugiausia jaunimas. 
Grojo Gedvilos 10 asmenų or
kestras. Visiems labai patiko. 
Daug buvo ir iš kitų kolonijų 
žmonių, ir net iš kitų miestų. 
Dovanų laimėjime sekanti nu-

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
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.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Stengiamasi aukštesniosios 
mokyklos vaikus ir mergaites 

'suorganizuoti ir iš jų sutverti susirinkime, vienbalsiai nutarta meriai laimėjo: 291, 748, 1048. 
į trečią parapijinį chorą. Šią sa- surengti grįžusiems atletams iš 
' vaitę mūsų klebonas šaukia visų Lietuvos, šaunią sutiktuvių va-
aukštesniosios mokyklos moki- karienę, spalių (Oct.) 12-tą die- prasidės katekizmo pamokos, 
nių susirinkimą.

Tai reikalingas ir labai patar- Lietuvių Muzikalėje Salėje, 
tinas dalykas, nes mūsų jauni- Dalyvaus ir kalbės tik ką grį- 
mas, užbaigęs mūsų parapijines žę iš Lietuvos mūsų jaunuoliai 
mokyklas, stojJ į visokio plauko atletai apie Lietuvos Pirmoje O- 
mokyklas, kur gręsia jam dori- limpijadoje laimėjimus, įgytus 
nio pakrikimo ir ištautėjimo pa- įspūdžius, ir vėliausias žinias iš ėmė Pirmąją Komuniją, 
vojus. Bet kurios pastangos jį tėvų krašto, 
prie savųjų patraukti, palaikyti. Apart atletų kalbės ir kiti sve- 
su juo bent kokius ryšius su- čiai ir lietuviams artimi drau- 
megzti yra pagirtinos ir pritari-j gai. To iškilmingo įvykio bilie- 
mo vertos. Mūsų klebonas visa' tus galima įsigyti iš anksto pas 
tai gerai suprasdamas, stengiasi I Sąryšio valdybos narius: A. Ka-, 
pakrikusį jaunimą suorganizuo-!

Sodalietės rengia linksmą va
karėli, kuriame bus gana daug

J. Gudzis, ir kitus įgaliotus (ąs-į 
menis. > Fr. Pukat

Pamokos bus pirmadieniais ir 
šeštadieniais. Tėvai privalo pri
žiūrėti savo vaikus, kad kurie 
nelanko katalikiškų mokyklų, 
būtinai ateitų į katekizacijos 
pamokas. Nors vaikučiai ir pri- 

bet 
jiems to mokslo neužtenka. Vai
kučiai lanko mokyklas per kelis 
metus kasdien, o kiek jie iš
moksta. Užtat tėvai turi supras
ti, kad vienų ar dviejų metų ka
tekizmo pamokų vaikams neuž
tenka. Dabartiniais laikais yra 
įvairių agitacijų prieš tikėjimą, 
ir musų vaikai turi sueiti su tais 
agitatoriais, kurie priešinasi 
mūsų tikėjimui. Todėl visiems

TM-rilrii-i kini lt TIC? o lc?i žtrol cr+a 
j X----------- --------------------------------- --perdėm į kokybę, o ne kie- Irtrlrzi *•Į —V

i Pirmam aukšte planuo- 
i jama garbės salė, kur di- 
j deliais muralais, žymių 
Lietuvos dailininkų paga
mintais, bus atvaizduota 
Lietuvos praeitis. Tos sa
lės gale bus didelis žemė
lapis, vaizduojantis Lietu
vą jos didžiausios galybės 
metu, kuomet jos teritori- 

j ja siekė nuo Baltijos iki 
Juodųjų Jūrų. Svarbiau
sioje vietoje bus milžiniš
ka Vytauto Didžiojo stovy- 
la. Tam pačiam aukšte bus 
atvaizduota atgimusios 
Lietuvos kultūrinė raida, 
jos organiazeinis gyveni
mas ir tt. ir taip pat bus 
turizmo ir sporto skyriai.

Visas antras aukštas pa
vedamas Lietuvos žemės 
ūkiui, pramonei ir preky
bai. Per “Lietuvos Dieną” 
bus inscenizuotos “Pabaig
tuvės”, kur žiūrovas galės 
susipažinti su mūsų, kaip 
žemės ūkio krašto, liau
dies dainomis, šokiais ir 
papročiais. Lietuva duos 
savo dirigentą ir šokių ins- Q pa£įą progra_ 
mą įvykdyti tikisi gauti 
pagelbos iš savo tautiečių 
išeivių. Manoma, kad cho
rą sudarys apie du tūks
tančiai dalyvių ir be to bus 
keli šimtai šokėjų. P-lė A- 
vietėnaitė baigė kalbą: — 
“Dar kartą dėkoju už nuo
širdų priėmimą ir visoke
riopą bičiulišką pagelbą, 
kurią jau turėjome progos 
patirti iš Parodos vadovy
bės. Deja, man pačiai čia 
teks būti tik trumpą laiką. 
Man nesant, visos pareigos

šului p. J. Budriui, kuris 
vykdys toliau visus Pavil
jono statybos ir kitus vie
tos darbus, susijusius su 
Lietuvos dalyvavimu šioj 
puikioj Pasaulinėj Parodo
je. Neabejoju, kad tas prie
lankumas, 
tiriu, bus 
Budriui.

Po lunčo
nių Komisaras, p. Johnson, 
aprodė Lietuvos svečiams 
visus Parodos darbus.

kurį aš čia Da- 
suteiktas ir p.

---------------------- * l 

Kur Buvo Flaminijaus / 
Kelias?

Flaminijaus kelias yra 
seniausias ir garsiausias 
senosios Romos kelias. Jis 
pavadintas garbei Kajaus 
Flaminijaus, Kurs ir pri
žiūrėjo to kelio darbus, 
baigtus 220 m. pr. Kr. Ke
lias jungia šiaurėje Romą 
Su Arimiliumu, kurs dabar 
vadinamas Rimini. To ke
lio darbai buvo labai gar
bingas dalykas, ir pats im
peratorius Augustas 27 m. 
pr. Kr. prižiūrėjo kelio

• - - JT . V. • V V* •

pietuose Appijaus ke 
viršininku buvo JUlijuš*Ce- 
zaris, • ' V
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Rytinių Valstybių Žinios
NEW BRITAIN, CONN. kia džiaugtis choro dalyviais ir 

muziku p. Visminu. Solo sudai
navo dainininkas p. Hohmanas, 
išpildydamas gražiai Naujalio— 
Kad širdį Tau skausmas. Jo gra
žus balsas užpildė didelę salę 
mums artima meliodija.

Muzikalę dalį baigė choro so
listė p. Žemaitė, kuri savo dide
liu, skambiu ir labai gražiu tem
bru sužavėjo visą auditoriją. 
Malonu, kad choras turi tokią 
žvaigždę, o p. Žemaitei garbė, 
kad ji ten priklauso, 

j Kun. Aleksiūnas, pilnas džiau
gsmo, sveikino grįžusį kun. Bal- 

! kūną. Kun. Simonaičio prisiųsta 
sveikinimo telegrama salėje su
kėlė triukšmingas ovacijas. Da
lyvavo iš toli atvykę šie kuni
gai: Švagždys, Juras, Vaitekū
nas, Baltrušiūnas, Garmus, dr. 
Starkus, dr. Jagminas, ir vieti
niai : Pakalnis, Aleksiūnas, Pau 

'lionis, Barkauskas, Kidykas, S. 
j J., Masiulis, Stonis. Šita vaka
rienė buvo taipogi ir naujo vi
karo kun. Kartavičiaus sutiktu-‘ 

j vės.
i Nors minia žmonių laikėsi ra-‘ 
miai, bet vistik kartais atrodė, 
kad okejano bangos ošia salėje. 
Staiga “okeano bangos” nuri

tino, kuomet prie mikrofono pa
sirodė ir prabilo kun. J. Balkū- 

Į nas. Tikrai, jo balsas galingas, 
švelnus, pilnas jausmo liejosi 
nepertraukiamos logikos min
ties ir žaibo greitumo orentaci- 
jos pergyventų kelionėje įspū- 

; džių. Mus jaudino įspūdžiai ar
tinantis Lietuvos, nes tame mo-

, ... , , , , i mente mes buvome jausmais sa-
kuomet sužinojome, kad kun. J., .-„ „ . .. . . J vo tėvynėje, kuri yra mums taip i
Balkūnas jau grjžta ir artinasi , .
S Amerikos krantų, o maspe-, Nepaprastas Tėvelio Balkūno! 
thieciai rengia sutiktuvių vaka
rienę. Tikrai, skirtą dieną erdvi
Klasčiaus salė jau apie 6y2 vai. 
buvo perpildyta žmonėmis ir vi
si suolai prie parengtų vakarie
nei stalų buvo užimti. Nors dar 
buvo anksti, bet dalyviai neri
mo dairėsi ir daukė pasirodant’ 
klebonui. Praslinkus valandai 
duryse pasirodė kun. Balkūnas, 
lydimas motinos, tėvelio ir bū
rio draugų kunigų. Jis buvo su
tiktas triukšmingais 
mentais.

Užėmus vietas, kun. 
pasveikino dr perdavė

MIRĖ
Rugsėjo 3 d. ankstyva mirtis 

pakirto jauno Adolfo Karlono, 
sulaukusio 29 metų amžiaus gy
vybę. Jaunuolis jau tūlą laiką 
buvo silpnos sveikatos. Jis turė
jo praleisti pačias gražiausias 
jaunystės dienas ligoninėse. Ve
lionis paliko nubudime tėvelius, 
tris seseris: Marijoną, Oną ir 
Zofiją, kun. Karloną ir P. A. 
Karloną, kuris yra graborium: 
mūsų kolonijoj. Laidotuvės įvy
ko rūgs. 7 d.

Reiškiame gilią užuojautą pp. i 
Karlonų visai šeimai netekus 
jauno sūnaus ir brolio. Lai Visa
galis suteikia velionio vėlei am
žiną dangišką linksmybę. T.M.

MASPETH, LI., N. Y
NEPAPRASTAS KUNIGO 
BALKONO PAGERBIMAS

Trys mėnesiai atgal, kaip Tė
velis Balkūnas faktinai buvo iš-' 
važiavęs Budapestan (Eucharis- 
tinin Kongresan), Romon ir 
Lietuvon. Bet mes skaitytojai 
nejautėme jo išvažiavimo, nes 
su kiekvienu ‘Amerikos’ Nr. gy
venome kartu jo įspūdžiais, dar
bais, kuriuos su džiaugsmu ir į- 
domumu visi skaitytojai sekėJ 
Tuo labiau, kad Jo straipsniai 
lietė mūsų sielos - religijos klau
simus ir mylimos tėvynės ilge
sys. Įdomumas dar padidėjo, j

i L

Gruzdiečių Dienos” vaizdai: Iš kairės dešinėn viršuje: Viršaitis S. Motuzas dalina konkursų laimėtojams diplomus. Ginklų įteiki
mas; gruzdiečiai iškilmių vietoje. Apačioje: tautiški šokiai; piūtės pabaigtuvės; traktorius durpynams arti, sukėlęs ypatingą gruzdie
čių ūkininkų susidomėjimą. (Vaizdai iš Lietuvos)».

pastabumas ne vieną nustebino, 
nes per tokį trumpą laiką reikia 

‘ didelės meilės savo kraštui, kad 
pastebėti smulkius dalykus ir 
visą imant — matyti iš svajin
gai gražiosios pusės. Matyt, kad 
jis, savo kelionę skyrė ne malo
niems pasilinksminimams, atil- 
sėjimui, bet ištirti ir pastebėti 
visapusiai savo krašto progresą 
ir parvežti gražiausius įspūdžius 
mūsų išeivijai. Tikrai šitą Tėve
lio Balkūno kalba paskatins mū- 

. sų tautiečius atlankyti savo tė- 
681118 vynę. Jonė Žukauskaitė.,

pareigas 
tikram klebonui. P-nas Laučka 
tvarkė visą vakaro programą. 
Vietos choras, vedamas muz. 
Vismino, gražiai sudainavo: Il
giausių Metų, Piemenėlis, Čia 
kraštas liūdnas, Lietuva Brangi, 
Šienpiūvio daina. Ypatingai su- bažnyčioje, klebonas kun. Pau- 
jaudino vyrų choras, dainuoda- lionis surišo moterystės ryšiu 
mas “Lietuva Brangi”... Koki p-lę Aleną Stukytę su Juonį A- 
artima galinga mūsų liaudies domenu. Šliūbas buvo iškilmin- 
daina sudainuota taip švelniai, gas. Vestuvių pokilis buvo para-j 
Muz. Vismino siela pilna muzi- pi jos svetainėje. Tvarkingas ir 
kalio švelnumo ir jautrumo, ku- gražus buvo jaunųjų sutikimas, 
ris pasireiškė dirigavime ir cho- Atlikę visas sutikimo ceremoni- 
ro išpildyme. Nors tai buvo da- jas, maršą grojant, visa publika 
lis choro, bet atliko gražiai. Rei- buvo išsirikiavus į gražią eiseną 

_ i

R

ir po to susėdo už stalų, kurie bet paskutiniu laiku visos kolo- 
buvo papuošti gėlėmis ir įvai- nijos pradėjo smarkiau prie to 
riais skaniais valgiais. Puotoj rengtis. Ne tik iš artimųjų kolo- 
teko pastebėti abu parapijos ku- nijų pradėjo chorai regis’truotis, 
nigu ir vietos vargonininką su bet net iš tolimos Canados, Mon- 
žmona; svečių matėsi net iš treal, Šv. Kazimiero par. choras, 
Long Island, N. Y. Malonu pa- ved. K. žižiūno, užsiregistravo, 
stebėti, kad abu jaunieji, dėko- Pensilvaniečiai irgi neatsilieka, 
darni svečiams už atsilankymą Jau pasibaigė vasara, tai reikia 
į vestuves, pirma kalbėjo lietu- suskubti prie to atsakomingo ir 
viškai, nors ir sunkokai, o po to pasišventusio darbo, nes darbas 
angliškai. Tas parodo, kad jie reikalauja didelio prisirengimo, 
nesigėdina prabilti lietuviškai ir 
reikia laukti, kad jie paseks vi
sus lietuvių papročius. Gražų 
pavyzdį parodė jaunavedžių tė
veliai, kurie keldami šias vestu
ves tik pas lietuvius kreipėsi, 
kaip muzikantus, gėlininką, ka
rų samdymą, paveikslų trauki
mą ir pokilio prirengimą. Jeigu 
visi lietuviai taip darytų, tai ne
siskųstų mūsų biznieriai, kad 
savieji jų neremia. Gražus pa
vyzdys kitiems. Vaišingi jauna
vedžių tėveliai nuoširdžiai vaiši
no svečius skaniais valgiais ir į-

NEWARK, N.J.

aplodis-

C. BROOKLYN, N. Y.
NAUJOS POROS

Rugsėjo 3 d., Šv. Jurgio par

I

IŠ KRANO IR BUTELIUOSE!

BROCKERT’S. ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

60 EllsvorthSt. 
Worcerter, Mass.

Telefonas 
Worcester, 5-4335

Sekret.

įvertiną kun. Mendelio nuveik
tus darbus per praėjusį 10 metų 
laikotarpį. Kad padėkojus Die
vui už Jo suteiktą palaimą kun. 
Mendelio darbams, sekmadienio 
rytą, rugsėjo 25 d. bus atnašau
jamos iškilmingos šv. mišios vi
sų parapijos geradarių intenci
jai. Lauksim šių garbingų su- 

i kaktuvių!

j ŠIS-TAS

BOSTON BRANCH 
1410 Columbia Rd., 

South Boston

PHONE 
So. Boston

ARISTĖS J. ŽUKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

Spalių 16 d. Jurginės salėje į- 
vyksta art. J. Žukauskaitės kon
certas. Art. J. Žukauskaitė yra 
kiek laiko atgal atvykusi iš Lie
tuvos. Ji yra baigusi Italijoje 
dainavimo konservatoriją ir ke
tina kai kurį laiką darbuotis A- 
merikos išeivijos tarpe. Jos pa- 

vairiais gėrimais, bet nesimatė sirodymas Newarke bus pirmas 
“nusilinksminusių”. Tvarka bu
vo graži.

Linkėtina šiai porai laimingo 
ženybinio gyvenimo.

V eselninkas.
Sekmadienį, 1 vai. po pietų 

taip pat priėmė moterystės luo
mą p-lė Gataveckaitė ir Ivaške
vičius. Šliūbas buvo iškilmingas. 
Laike abiejų šliūbų solo giedojo 
p. B. Brundzienė. Klebonas 
šioms abiems poroms šliūbą tei
kė lietuviškai. Gražu, kad lietu-’ 
vių vaikai susiranda sau poras 
savo tautos — lietuvių tarpe, 
nes jau daugelis lietuvių vaikai 
veda ir teka už svetimtaučių, 
kas daro labai daug skriaudos 
lietuvių tautai. Šių dviejų porų 
pavyzdį turėtų pasekti ir kiti 
lietuvių tėvų sūnūs ir dukters.

Lai šias poras laimina Aukš
čiausias.

šiame rudens sezone. Labai yra 
malonu, kad lietuvių tarpe vis 
daugiau atsiranda asmenų, ku
rie gali pasitarnauti savo tautai 
vis daugiau atsiranda asmenų, 
kurie gali pasitarnauti savo 
tautai ir tokiu būdu pakelti mū
sų gražų vardą net svetimtaučių 
akyse. Mes lietuviai tik galime 
pasidžiaugti tuo reiškiniu ir tik 
paremti jos kilnias pastangas.

Reporteris.

Septinta CLC Metine 
Sportininkų Diena

Įvyks Lake Compounce, 
Bristol, Conn.

P-LĖ MARCELĖ MASENDU- I 
KAITĖ

Trečiadienį, rugsėjo 7 d. p-lė 
Marcelė Masendukaitė apelido 
Baltimore, kad likti gailestingą
ja sesute. Ji išvyko į Gailestin
gųjų Sesučių Naujokyną Dalias, 
Pennsylvania. Ten ji ras kitą lie
tuvaitę Baltimorietę, p. Jono 
Karaliaus dukterį, Sesutę Loisą. i 
Sveikiname p-lę Masendukaitę 
ir linkime jai ištęsėti pasirink
tame pašaukime.

Kleboną kun. Lietuvniką, New 
Yorke, sekmadienio rytą, rugsė- 

džia*^jau "padaryta." Nėra abejo-'į° 4 

nės, kad kiti Baltimorės lietu
viai paseks šių pirmtakūnų pa
vyzdį ir savo aukomis prisidės 
prie šio kilnaus darbo.

ba, paaukotų bent $5.00 mūsų 
bažnyčios pagražinimui. Pra-

I

AUKOS BAŽNYČIOS 
ATNAUJINIMUI

pa-Pereitą sekmadienį buvo 
daryta pradžia mūsų bažnyčios 
Atnaujinimo Fondui. Buvo pa
garsinta, kad Atnaujinimo Fon- 

! das apturėjo sekančias aukas: 
kun. dr. Mendelis $100.00; kun. 
Antanas Dubinskas $50.00; p-lė 
Ona Nageliūtė $10.00; Marijona 
Labanauskienė $10.00, Kazimie
ras ir Veronika Pugevičiai $10. 
00, Parapijonka nuo Glyndon 
Avė. S10.00, Parapijonka nuo S. 
Paca St. $10.00, p. Jonas Kara-
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RUGSĖJO-SEPT. 11,1938
Pirmą Valandą Po-piet

Bus Sportininkų žaislai, Šv. 
Juozapo parapijos Švilpukų Be- 
nas iš Waterburio ir Šokiai va
kare. Atvažiubkit ir pamatysite 
Conn. Lietuvių Katalikų milži- 

įnišką sportininkų suvažiavimą, 
ir taip bus Įžanga tik 25c. Visus nuoširdžiai

CHORAS
Pasibaigus vasarai, jau choras 

pradeda savo darbą — prakti
kas, nes nebetoli 40 vai. atlai
dai, tai reikalingas prisirengi
mas. Šiais metais i 
daugiau darbo, nes choras turės įviegia atvykti — RENGĖJAI, 
kartu prirengti ir Lietuvių Die- ______________
nos programą, kuri įvyks laike' . 11 | ••nos programa, Kuri įvyks i<iikc, * ••
Pasaulinės New Yorko parodos! AmeilkOS LietUVIĮĮ LegiJOTO

AHA m J 1 -1 J •• & *$eimas1939 m. Tad laikas dabar prisi
rašyti naujiems nariams į cho
rą. Parapijoj jaunimo yra, nors 
kiti kiek toliau nuo bažnyčios 
gyvena, bet reikia tik gerų no- tijos karo veteranų ir buv. ka
rų. Tad visi, kaip merginos, taip rių-jūreivių lietuvių) Seimas į- 
vaikinai prašome rašytis į para- vyks š. m. rugsėjo 24—25 dd. 
pijos chorą. Klebono rūpestin- šv. Trejybės liet, parap. salėje, 
gurnu, prie naujų vargonų pada- 339 Capitol Avė., Hartford, 
ryti nauji puošnūs chorui šuo- Conn. Seimo pramogas globoja 
lai, tai nebus nuovargio, kiek- vietos Fridriko Sabonio 7-tas 
vienas choristas laike pamaldų postas.
galės sėdėtu Į Seimo atstovais bus visi Vyr.

Prisirašyti patogiausia dabar štabo pareigūnai, visi postų va- 
iš pradžios darbo metų. Laukia- dai, ir rinktieji postų atstovai: 
ma parapijos jaunimo į chorą.

Penktas Am. Lietuvių Legijo- 
no (Amerikos, Lietuvos, Pabal-

po du bendruoju atstovu ir po 
vieną atstovą nuo kas dešimties 
(ir 10-ties didesnės pusės) na-CHORAI SUBRUZDO

Paskelbus registraciją cho- rių. Rinktiniai postų atstovai tu
rams, kas link Pasaulinės New ri fr jto vieną pavaduotoją, kuris 
Yorko parodos, iš karto ne taip‘turi balso teisę tikrajam atsto
jau smarkiai registracija ėjo, vui išvykus iš posėdžių vietos.

bus, pasitiko ne tik mūsų vargo
nininkas Gerardas Kaprišiūnas, 
bet taipgi Juozas Kvedera-sū- 
nus. Klebonas aplankęs Sesutes 
Kazimierietės, Juozapo Mari- 

■ jos Viloj, ir Atlantic City parvy
ko į Baltimore trečiadienį, kaip 
tik į laiką jau priruoštoms su
tiktuvėms.

ŠŠ. Vardo rytų dr-ja priims 
Šv. Komuniją būryje sekmadie
nį, rugsėjo 11 d. per mišias :30 
vai. ryte. Tą pačią dieną visi na- 

i riai po pietų važiuos į Arion 
v, Park vadovauti paskutiniam 

parapijos vasariniam piknikui. 
, ; Jei tik oras bus gražus, tai ši

bus didžiausia vasaros pramoga. 
Rengimo komisija kviečia visus 
Baltimorės lietuvius dalyvauti.

J. M. Arkivyskupas Mykolas 
Curley pereitą savaitę grįžo iš 
Irlandijos, kur kas vasarą jis 
praleidžia savo atostogas. Laik
raštininkams jis pareiškė, kad 
jaučiasi sveikas ir pilnai atsii

lsėjęs meto darbui.
I Jėzuito Tėvo Aukštikalnio I
I mamytė lankėsi Baltimorėn, 
sekmadienį, rugsėjo 4 d. Ji buvo 

i mūsų bažnyčioj sodaliečių mišio
se 8:30 vai. ryte. Tik gaila, kad 
taip greitai turėjo apleisti, tai 
nebuvo progos Baltimoriečiams 
arčiau susipažinti su garsaus 
misijor.ieriaus ir pamokslininko 
gerąja motinėle. Klaustukas.

PARAPIJINĖ MOKYKLA
Antradienį, rugsėjo 13 d. 8 va

landą ryte bus atnašautos šv., 
mišios mūsų parapijinės mokyk- i 
los Sesučių ir vaikučių intenci
jai, pradedant naują mokslo me
tą. Kaip kunigai, taip Sesutės 
turi viltį, kad Baltimorės lietu
viai nuoširdžiai rems vienintelę 
katalikišką lietuvišką mokyklą! 
Baltimorej. Jau nuo kelių metų

teikiamas dykai ir knygos yra 
neperkamos. Lengvatos kokias 
tik galima padaryti yra daro
mos, kad nė vienas negalėtų 
skųstis, kad sunku yra leisti sa
vo vaikučius parapijinėn moky
klon. Vasaros metu, kur tik bu
vo kas reikalinga atnaujinti vis
kas atnaujinta. Valgomasis vai
kučių kambarys buvo naujai iš
dažytas; mokyklos kiemo sienos 
buvo išbaltintos, visur tik bliz-

Svečias (be balso teisės rinki
muose ir balsavimuose) gali bū
ti visi kiti legijonieriai ir jų ga, laugia grįžtančių vaikučių, 
svečiai.

Ten pat ir tuo pačiu metu 
vyks Moterų Talkos Seimas.

Seimo dalyviai registruojami 
rūgs. 24 d. nuo 8:30 vai. ryte. 
Posėdžiai prasidės 10 vai. ryte. 
Pertrauka pietums nuo 12 vai. 
ligi 1:30 vai. pp. Popietiniame 
posėdyje bus renkamas Vyr. 
Štabas dviejų metų terminui. 
Vakare ten pat vyks kariškas 
balius. Rūgs.- 25 d. 8:30 vai. ryte 
liet, bažnyčioje bus legijonierių 
intencijai pamaldos. Popiet vyks 
gegužinė liet, darže East Glos- 
tonbury.

Postų atstovų sąrašai prisiųs- 
tini 2-se egz. vyr. adjutantui 
adv. K. R. Jurgėlai, 359 Union 
Avė., Brooklyn, N. Y. šiuo metu 
veikia 8 postai: Dariaus-Girėno 
1 postas Brooklyn, N. Y., Nr. 2 
Boston, Mass., D. L. K. Vytauto 
postas Nr. 3 Chicago, III., Stasio 
Radzevičiaus postas Nr. 4 New 
Britain, Conn., Nr. 5 Bridgeport, 
Conn., Silvestro J. Stokes pos
tas Nr. 6 Waterbury, Conn., 
Fridriko Sabonio postas Nr. 7 
Hartford, Conn. ir postas Nr. 8 
New Haven, Conn. Gal dar prieš 
seimą susidarys postai Baltimo
re, Md., Amsterdam, N. Y. ir 
Kearay, N. J. Į

J. J. Kavaliauskas, Vyr. Vadas 
Adv. K. R. Jurgela, Vyr. Adjut. 

liūs $5.00. Būtų labai gražu jei 
kiekvienas parapijietis, kurs dir-'

10 METŲ PARAPIJOJ
Pereitą sekmadienį sukako 10 

metų darbuoties kun. dr. Men- 
deliui mūsų parapijoj. Komisija, 
susidedanti ■ iš visų parapijos 
draugijų valdybų, kun. Dubins- 
kui vadovaujant, deda pastan
gas, kad tinkamai paminėti šias 
kun. dr-o Mendelio sukaktuves. 
Sekmadienį, rugsėjo 25 d. 7 vai. 

i vak. įvyks iškilminga puota pa
rapijos svetainėje, kurioj daly-Į 

ivausvisi Baltimorės lietuviai.

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street, 
BALTIMORE. MD.

BATCHELDER WHITTEMORE COAL CO.
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