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Kataliką pareiga yra galingai 

parengi katalikišką spaudą.

Leonas XIII.

Mirtie* ai'jrelas aplankė Tėvu Marijonų vienuoliją, pakir- 
silanias vieną josios garbingiausių narių — trečiadieni, rugsėjo 
9 <1. š. m. mirė kun. Vincas Kulikauskas, S.T.L., Mariau Hill.s 
seminarijos rektorius naujokų magistras, provincijos vyresnio
jo pavaduotojas.

Kun. V. Kulikauskas gimė lapkričio 14 d., 1878 m., Vis- 
viakaiinvje. anuomet Alvito, dabar Vilkaviškio parapijoje. Iš
ėjęs pradžios mokslą Alvite ir Vilkaviškyje, mokėsi Marijam
polės gimnazijoje, kur baigęs šešias klases Įstojo Į Seinų semi
nariją. Kunigų seminarijoje jaunutis Kulikauskas buvo pa
vyzdingas klerikas: paskutiniame kurse jisai buvo paskirtas 
klerikų dekanu.

Kunigu Įšventintas, liepos 13 d.. 1903 m. Garsiuose Šv. O- 
nos atlaiduose Alvite 20 <1. liepos jisai atlaikė savo primicijas. 
Pirmus du metu kun. V. Kulikauskui teko eiti vikaro parei
gas Sintautuose paskui Pilviškiuose. Tuomet jisai zanavykų ir 
kapsų kraštuose jau buvo pagarsėjęs pamokslininkas, nuodėn- 
k laiisis, visuomenių kas.

Castel Gandolfo, Italija — šv. 
Tėvas Pijus XI, kalbėdamas ke
lių šimtų italų tretininkų grupei 
ragino juos karštai melstis už ne
laimingą, krauju paplūdusią Is
paniją ir už išnaikinimą visų 
blogybių pasaulyje. Ta proga šv 
Tėvas atsišaukė ir Į visą pašau’: 
ir vėl ragino daugiau ir nuošir 
džiau melstis, nes pasauliui yra 
reikalingas Aukščiausiojo pasi
gailėjimas.

Siekdamas augštesnio idealo — tapti vienuoliu, 1912 m. 
jisai išvyksta į Šveicariją. Tuo laiku TT. Marijonų atnaujin
tojas vėliau arkivysk.upąs Jurgis Matulevičius, šveicarų Fri- 
burgan buvo nukėlęs atgimstančios vienuolijos židinį -— nau
jokyną. Kun. Kulikauskas. Įstodamas Į Marijonų vienuoliją, 
atsižadėjo turtingos parapijos ir garbingos karjeros, kuri lau
kė darbštų ir uolu Kristaus vvnyno darbininką.

Friburge atliko savo naujokavimą ir pagilino mokslą, be
lankydamas tenykštį garsųjį universitetą. Įgijęs Šv. Teologijos 
licencijatą. buvo tinkamai pasiruošęs sunkiam pastoracijos 
darbui, kuris jam teko dirbti čia Amerikoje. Siunčiamas savo 
dvasinės vyresnybės, kun. V. Kulikauskas didžiojo karo metu 
atvyko Į (’bicagą. Visupirma jam <eko misijų darbas: jisai iš
važinėjo Amerikos Lietuvą skersai ir išilgai, skelbdamas savo 
gražia iškalba Dievo žodį, bet ypatingai šventu pavyzdžiu 
traukdamas savo klausytojus prie Kristaus. Laisvomis valan
domis rašė Į laikraščius; rašė ir vertė knygas ir jas spausdino 
vienuolyno spaustuvėje.

Dirbęs keletą metų misijose, gavo naujas pareigas; buvo 
paskirtas leidžiamųjų laikraščių savaitraščio “Laivo” ir dien
raščio “Draugo” redaktorium, administratorium. Čia tai jisai 
ir padėjo savo sveikatą, nežiūrėdamas nei dienų, nei valandų. 
Darbo buvo nepaprastai daug, darbininkų gi maža. Tai vedė
jui ir krito ant pečių ne tiktai vadovavimo, rašymo, bet ne
maža ir juodo darbo. Ir jisai viską dirbo linksmas, patenkintas.

Teko jam ir parapijos darbo ir tai nelengvo darbo patirti. 
Tuomet Rockford, Illinois, parapija buvo labai apleista. Vys
kupo I Johano kviečiamas, kun. V. Kulikauskas nuvyko į Rock- 
fordą ir ėmėsi darbo. Gaivindamas savo parapijiečių tikybinę 
dvasią, neužmiršo nei statybos. Sukėlęs reikalingą kapitalą, 
pastatė gražius namus, puošdamas puikią bažnyčią ir gražią 
mokyklą. Rockfordo kolonija tapo gražus lietuvių centras.

Eidamas vienuolyno vyresniojo pareigas, jisai pastatė gra
žius naujokynui namus kun. F. Kudirkos nupirktame ūkyje 
Hinsdale. III. čia iš Chicagos buvo atkeltas naujokynas. Šnic- 
se namuose užsimezgė ir išaugo Amerikos lietuvių kolegija. 
Čia pagaliau susikūrė ir TT. Marijonų kunigų seminarija. Į 
ši paskutinį darbą kun. Kulikauskas buvo įdėjęs savo sielą.

Kada Marijonų klerikų skaičius tiek išaugo, jog nebuvo 
jau galima tos minios siųsti į Europą, buvo įkurta savoji se
minarija ir kun. Kulikauskas stojo josios priešakyje. Jisai bu
vo tos seminarijos profesorius ir josios rektorius. Žinoma, esa
mosios patalpos seminarijos reikalams buvo mažos ir netinka
mos. Nežiūrėdamas jokių sunkenybių, jokių aukų, kitiems ku
nigams iš šalies su baime žiūrint į tą milžinišką darbą, jisai 
ėmėsi seminarijos statybos. Pernai buvo pastatytas naujas se
minarijos rūmų sparnas; šią vasarą pradėta statyti koplyčia. 
Padėti pamatai, išvarytos sienos, dengiamas stogas...

...Tr taip šiame rūpesčių ir darbų sūkuryje Viešpats pa
šaukė pas Save tą ištikimą tarną, kuris visą savo gyvenimą te
žiūrėjo dangaus Tėvo reikalų: Jam gyveno, Jam dirbo. Kun. 
V. Kulikauskas tartum paėmė savo gyvenimo sūkiu tą gražų 
šv. Augustino obalsį: “Nerimsta mano širdis ir ji nenurims i- 
ki nepasilsės Tavyje, Viešpatie”! Šiandie toji širdis rami, il
sisi Viešpatyje, atlikusi šiame gyvenime didelį Jo garbei dar
bą. Jisai pasiekė savo idealą — paveldėjo savo Tėvo tėvonija.

J. N.
v. »

Kariniai manevrai Vokietijoje 
ir Rusijoje eina visu smarkumu, 
ir kad tik nebūtų pasiruošimas 
Įtarui.

| Lisbon, Portugalija — Rugsėjo
8 d. sukilo jūrininkai dvieju 
Portugalijos karo laivų. Sukilė-

| liūs pavyko greit numalšinti. Visi 
sukilimo dalyviai areštuoti.

Valdžia praneša, kad jai pavy
ko išaiškinti sukilimo priežastys.
Sukilėliai buvę sukurstyti ko- pasaulinį karą. Jis pareiš- 

: munistų, kad jie su laivais pa- kė, kad jis pageidaująs iš
bėgtų į Ispanijos pusę ir padėti? orinės ir vidujinės taikos. 
Ispanijos raudonųjų valdžiai ka- Pasmerkė griežtai bolše- 

. liauti su sukilėliais.

lolfc, Italija —Pra-
šv. Tėvas kalbės 

Vatikano į Ispanijos 
pirnflĮdienį, rugsėjo 

I 
I

Šv. Tėvas Pijus XI 
Kalbės Per Radio --- I

Castel Gandi
nešama, kad
per radio iš Vatikano į Ispanijos 
tremtinius pirnšldienį, rugsėjo 
14 d.

Spėjama, kad t-Šv. Tėvas atsi
šauks Į pasaulį jjrieš Ispanijos 
kraštutiniuosius pasmerks ko
munistų įtaką Ispanijos civilia- 
me kare.

Paryžius — šiomis dienomis 
Prancūzija besitardama su Len
kija dėl Vokietijos ginklavimąsi, 
pasirašė militarinę sutartį su vas New York plaukda- 
Lenkija. Prancūzija pasižadėjo maS į New Yorką per mi- 
apginkluoti Lenkiją tiek, kad glas trenkė į laivą “Ro- 
Vokietijos apsiginklavimas nebū- mance”, kuris grįžo SU ek- 
tų didesnis už Prancūzijos ir skursantais iŠ 
Lenkijos apsiginklavimą 
į vieną.

Prancūzijos valdžia 
susitarimą su Lenkijos 
rium gen. Rydz-Smigly, 
silankant Prancūzijoje.

SOVIETŲ KARINIŲ 
ORLAIVIŲ DEMONS

TRACIJA
Minskas, Rusija — Sovietų ar

mijos oro laivynas, susirinku
siems užsienių žiūrovams, pade
monstravo kaip iš orlaivių gali- 

' m® išleisti kareivius aut sauszc- 
mio ir nuleisti amunicijas ir gin
klų. Bedemonstruojant iš orlai
vių su parašiutais nusileido 1200 
kareivių. Kiekvienas kareivis tu
rėjo su savim kanuoles ir amuni
cijos.

D ARBI AS
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANASVILNIAUS LIETUVIAI NE 

GALI TURĖTI RAOIO

LITHUANLAN 
Semi-Weekly News 

Published every 
Tuesday and Friday 
Tel. SOUth Boston 2680 

366 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Lietuvių šv. Kazimiero 
skaitykla Vilniuje (Di
džioji g. 12) nuo 1929 m. 
turėjo radio aparatą, ku
riuo kada - ne - kada pasi
naudodavo skaityklos lan
kytojai. Už radio naudoji
mąsi skaitykla kas mėne
sį mokėdavo po 2 zlotus.

Rugpiūčio 4 d. draugi
jos centro valdyba gavo 
Vilniaus pašto įstaigos 
raštą, kuriuo pranešama, 
kad būtų sugrąžintas ra
dio naudotis duotas leidi
mas ir kad per 7 dienas 
mūtų išardytas radio apa
rato įrengimas. Šio įsaky
mo neįvykdžius pašto į- 
staiga grasina, kad pavar
tos administracines prie
mones.

EINA NUO 1915 METŲ

v:

“GARSAS” SUMAŽĖJO
LRKSA. organas “Gar

sas” šią savaitę išėjo tik 6 
puslapių. Laikraštį suma
žinti nutarė Pildomasis 
Komitetas, kad sumažintų 
išlaidas.

“Garsas” No. 36 rašo:
“Gaila, kad didžiausią 

skaitytojų tiražą turįs 
laikraštis, nors ir laiki
nai bus sumažintas”.

“Garsas” įvertinęs spau
dos reikšmę mūsų gyveni
me šiaip užbaigia:

“Reik manyt, kad Susi- 
vienymo vadovybei į talką 
stos visi nariai ir prisidės 
prie “Garso” - greitesnio 
grąžinimo į senas vėžes— 
iš šešių puslapių į aštuo
nis.”

Linkime, kad “Garso” 
leidėjams pavyktų surasti 
būdus Lėšų Fondą susti
printi ir organą vėl leistų 
8 puslapių.

Ispanijos barbarai-bol- 
ševikai nesitenkina gyvų 
žmonių žudymu, bet taip 
pat šaudo į meno pamink
ius, o ypač į šventųjų sto- 
vylas. Štai šiomis dieno
mis anglų laikraščiuose 
tilpo vaizdas, kuris paro
do įsiutusius bolševikus 
Madride, bešaudančius į 
Kristaus stovylą miesto 
aikštėje. Ką kalta stovy- 
la? O gal barbarai - bolše
vikai mano, kad sudeginę 
bažnyčias, vienuolyn u s, 
suardę ir sunaikinę stovy- 
las išraus iš tikinčiųjų 
žmonių širdžių tikėjimą? 
Jei tai mano, tai labai 
klysta, nes bolševikai bar
bariškais darbais tik dar 
labiau užgrūdina tikėji-į 
mą tikinčiųjų žmonių šir
dyse ir tuo pačiu jie save I 
išstato pajuokai ir panie
kai civilizuoto pasaulio a- 
akvse.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

L A. 0MAI^WIF1AX
;G£^AIN

Tth./OBOITOn
-----------

DARBININKAI TURI
GAUTI $2500, SAKO 

LEWIS
--------- ————— I

Washington, D. C.—Dar
bo Dienoje, mainierių uni
jos prezidentas J. L. Le- 
wis, kalbėdamas per ra
dio, pareiškė, kad darbi
ninkai turi gauti mažiau
siai $2500.00 per metus at
lyginimo už savo darbą ir 
darbo savaitė turi būti 
nustatyta tik 30 valandų. 
Tokio atlyginimo ir tokių 

darbininkai turi 
reikalauti, sako p. Lewis.

Pramonės gali tiek mo
kėt pritrū- keti be jokių sunkumų. 

Tik jos tai geruoju nepa
darys. Bet jei darbininkai 
bus vieningi ir organizuo
ti, tai lengvai galės iško
voti sau reikalingą pra-

ANGLIJOS LAKŪNE 
PERLĖKĖ ATLANTIKĄ 

—1—
New York—M^. Beryl Mark, 

ham, Anglijos drąsuolė pati vie
na lėkė orlaiviu, iš Londono į 
New Yorką per Į Atlantiką. Ji 
perlėkė vandenyną, 
kus gazolino buvo priversta nusi
leisti Naujoje Škotijoje. Iš ten 
ją lėktuvu atvežė į New Yorką, 
kur ji labai iškilmingai buvo su
tikta ir vaišinama;

I Tai pirma moteris lakūnė, ku- gyvenimui atlyginimą ir 
ri sumušė orlaiviu lėkimo rekor- geresnes darbo sąlygas, 
dą. ' į Tą pačią dieną, Massa

chusetts valstybės gub. 
James M. Curley, kalbėda
mas darbininkams Bosto
ne, pareiškė, kad nedar
bas bus prašalintas tik į- 
vedus 30 valandų darbo 
savaitę visose pramonės 
šakose.

SUNKIAI SĘRGĄS SO- 
I VIETŲ KRUVINASIS 

DIKTATORIUS
------ii—

Paryžius, Prancizija — Spau- 
. da praneša, kad "jomis dienomis 
; susirgęs širdies ligi sovietų Rusi
jos diktatorius J. Stalinas. So-

į vietų komisarai slepia žinias apie HITLERIS PASMERKĖ 
Stalino susirgimą, nes prisibijo, Į BOLŠEVIZMĄ

(kad opozicija neskiltų. — — _ . ..._____ __ i Nuremberg, Vokietija—
Nacių partijos ketvirtame 
kongrese Vokietijos dikta
torius Hitleris pasakė ug
ningą kalbą ir pasiūlė 4 
metų planą Vokietijai. Jis 
savo kalboje prisiminė a- 
pie prarastas kolonijas. 
Hitleris sako, kad dabar

SUKILIMAS NUMAL
ŠINTAS P “

JOJ®

A t A
KUN. VINCUI KULIKAUSKUI, M. I. C

MIRUS
LDS. Centro Valdyba, “Darbininko” Redak
cija, Administracija reiškia gilios užuojau
tos Tėvams Marijonams.

Dėl Paliaubų Pertraukė 
Nusius Ispanijoj 

katalikiškos žinios 
kad Ispanijos sukilėliai ir 
raudonųjų valdžios gynė- J 
jai susitarė pertraukti _
mūšius ir raudonieji pasi- laimėjęs Olimpiko žaisluo- 
žadėję be mūšio atiduoti se aukso medalį, pirm pra- 
sukilėliams San Sebastian dėsiant bėgimą^ persižeg- 
miestą. Jeigu tai įvyks, nojo. Tą rytą išklausė šv. 
tai sukilėliai turės pilną Mišių ir priėmė šv. Komu- 
kontrolę strategiškų vietų niją iš vyskupo rankų, 
šiaurės rytinėje Ispanijos ----------
sekcijoje palei Prancūzi- St. Paul, Minn. —Pager- 
jos rubežių. be vienuolę seserį Mariją

Antradienį, rugsėjo 8 d., Conchessą. Už jos didelę 
San Sebastian gubernato- darbuotę suteikė jai fe! 
rius Antonio Ortaga buvo lowship 
pasiuntęs savo sūnų 
Prancūziją, kad jis pasiū
lytų sukilėliams tą mies
tą, jei jie sutiks duoti am
nestiją valdžios gynėjams. 
Sukilėliai atsisakė duoti 
amnestiją. Po to anarkis- 
tai-pareiškė, kad jie pirm 
negu atiduos tą miestą su
kilėliams, tai jie jį sude-! 
gins.

.......... ........... , ------------- ŠV. TĖVAS VĖL RAGI- 
Vokietija butų stipri eko- n A PASAULĮ MELSTIS

Berlynas — Ralph Met- 
Amerikos negras,

in the College 
į garbę. Ta garbė retai kam 

teikiama.
Jėzuitų darbuotė tarpe 

negrų parodo, Internatio- 
nal Review, kad U.S.A. 
14,275 juodukai uoliai lan
ko katalikų bažnyčią.

nominiai, jei ji turėtų že
mes, kurias turėjo prieš 

buvę sukurstyti ko- pasaulinį karą. Jis pareiš- 
i i •• i • • 1*1 21 • • • J •

vizmą, kaipo civilizacijos 
ir kultūros priešą.

i
IPRANCŪZIJA - LENKI

JA PASIRAŠĖ DAR 
VIENĄ SUTARTĮ

NUSKENDO LAIVAS 
“ROMANCE”

Boston, Mass. — Trečia
dienio vakare, rugsėjo 9 
d. New York - Boston lai-

Province- 
sudėjvs town į Bostoną. Laivas 

(“Romance” nuskendo į 20 
pravedė minučių. Bet juo važiavu- 
diktato- 
jam be-

šieji 153 pasažieriai ir 59 
laivo darbininkai visi iš
gelbėti. Tik keliolika žmo
nių sužeista.

Žmones, kurie važiavo 
laivais “Romance” ir ‘New 
jYork” sako, kad abu laivu 

Šiaurės Frontas, Hen- davė ženklus trubidami, 
daye, Prancūzija — Pra- bet nesupratę kaip toli 
nešama, kad Ispanijos vienas nuo kito, nes per 
raudonieji komunistai ir tirštas miglas nieko nega- 
anarkistai, bėgdami iš I- Įima buvo matyti, 
run miesto, padegė na- _-------------
mus. Sukilėliai, kurie pri
vertė raudonuosius bėgti dieną arti County airporto nu- 
iŠ miesto, negalėjo taip krito ir sudegė orlaivis. Žuvo 10 
greit įeiti į miestą dėl gai- žmonių. Tik viena 17 metų anj- 
sro, nes visas miestas bu- žiaus mergaitė išliko gyva, tik 
vo apimtas liepsnomis. lengvai sužeista.

Darbininkų Radio Programa

RAUDONIEJI SUDEGI
NO IRUN MIESTĄ

KARINIAI MANEVRAI 
VOKIETIJOJE IR RUSI

JOJE
———

Nurunberg, Vokietija — Nacių 
kongreso proga, industrijos dar
bininkai, jauni vyrai, skaičiuje 
50,000 padarė manevrus, kuriu 
žiūrėti buvo susirinkus minia 
žmonių ir aukštieji Vokietijos 
karo viršininkai, tarp kurių buvo 
ir diktatorius Hitleris.

| Neoficialiai pranešama, kad 
Maskva gal atšauks savo amba- 

Isadorių iš Berlyno dėl Hitlerio 
pasakytos kalbos, smerkiančios 
bolševizmą, Nacių partijos kon
grese.

Madrid, Ispanija — Kas 
dedasi Ispanijoj, kaip ko
munistai, anarchistai žudo 
kunigus, vyskupus, vie
nuolius ir vienuoles baisu 
ir pamąstyti. Gyvus prie 
kryžiaus kala, į ugnį me
ta, pririšę prie kaklo ak
menis į vandenį meta, žu
do, kankina daug baisiau 
nekaip pagoniškoji Roma. 
Rugpiūčio 9, 250 kalinių

; peiliu papjovė.
t
- I --------------
■ I Toronto —Kolumbo Vy

čių konvencijoj Mass. val
stybės senatorius D. I. 
Walsh savo kalboj pareiš
kė, kad turime kovoti su 
bedieviais. Ko šiandien 
pasaulis reikalauja, tai ti
krų Kristaus kareivių, ku
rių įtekmė visur būtų jau
čiama.
ŠVČ. VARDO DRAUGI
JOS SUVAŽIAVIMUI 
PLANAI JAU PADA

RYTI

Šeštadienį, rugsėjo 12 dieną, 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa, kurią išpildys p. I. Am
brazaičio orkestras. Taipgi bus ir dainų. Prašome sa
vo radio pasukti ant 1120 kilocycles ir klausytis muzi- 

. kos ir dainų.

| New York — švč. Vardo 
draugijos nacionalis suva
žiavimas įvyks rugsėjo IT 
— 20 d. New Yorke. Tam’ 
suvažiavimui visi planai 
jau padaryti. Rugsėjo 17 
d. suvažiavimas prasidės 
iškilmingomis pontifikalė- 
mis šv. mišiomis Šv. Pat
riko katedroje. Pamal
doms vadovaus pats J. E. 
Kardinolas Haves. šv. mi
šias atnašaus New Yorko 
vyskupo pagelbini n k a s 
kun. S. J. Donahue. Po pa
maldų prasidės sesijos.

Suvažiavimas baigsis 
sekmadienį, rugsėjo 20, d. 
masiniu susirinkimu Ran
dai! salos stadiume.

Šiame milžiniškame ka- 
> talikų suvažiavime žada 
, dalyvauti ir Apaštališkas 
i j Delegatas J. V. Jo E. A.

G. Cicognani.

■
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VIETINES ŽINIOS CAMBRIDGE, MASS. ĮVAIRŪS SKELF ’TAISOME IR PARDUODAME RADIOS

gars^kalbiai STANLEY’S RADIO SHOP TEL. SO. BOSTO1 

Inž. Stasys Beleskas, Sav. 343 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i

Seserų Jėzaus Nukryžiuoto ir Jų1 
Vedamos Mokyklos Naudai 

PIKNINKAS 
Keistučio Parke, Oakland Grove 

East Dedham, Mass.
RUGSĖJO 13, 1936

Kviečiami visi iš visur daly
vauti šiame labdarybės Piknin- 
ke. Ten bus skanių valgių, gėri
mų ir gražaus pasilinksminimo. 
Royal Troubadors garsi orches
tra visus senus ir jaunus links
mins.

Visus kaip Cambridgeiečius, 
Brightoniečius ir kitus širdingai 
kviečiame dalyvauti Rugsėjo 13, 
Keistučio darže, East Dedham.

KLEBONAS IR RENGĖJAI.

MUZIKAS
RAPOLAS JUŠKA

EB 
kas maldas, prisimenu jį savo 
mišiose ir atlaikysiu už jį egzek
vijas ir mišias, rūgs. 16 d., 8 vai. 
ryte. Patariu visiems už jį pasi
melsti, ypač tiems, kurie yra iš-

kun. klausę jo misijų. Vienos jo šven-

KMUI MMMMMNMNMtMt MHiMM

TĖVAMS MARIJONAMS
UŽUOJAUTOS

MIRĖ ŽYMUS MOKSLININKAS šiuo knygynu, kuriame galėsite, 
JĖZUITAS namy darbą padaryti, ar pasis-
--------------- kaityti knygų. A.J.J.

Giliausios užuojautos dėl
V. Kulikausko mirties. Tai skau- tų misijų nepaisytojas, ne uolus 
dus nuostolis Vienuolynui ir Vi- katalikas, man yra pasakęs: kle- 
suomenei.

Trečiadienį, rugsėjo 9 dieną, 
Carney ligoninėje, So. Bostone 
mirė žymus mokslininkas, Jėzui
tas kun. Jonės I. Corrigan.

i

KRIKŠTAS
Rūgs. 7 d., kun. Virmau

skis pakrikštyjo Kazimie
ro ir Leonoros (Dunskai- 
tės) Marcinkevičių 
vardu Kazimiera,
buvo Jonas Petkevičius 
Ona Januškevičiūtė.

Į

bone, šis yra tikras - tikriausias
KUN. K. URBONAVIČIUS. imiS10nienUS L Š1S taį ,jau artv 

miausias pačiam Kristui!
--------------- KUN. PRANAS VIRMAUSKIS

Bepartyvė mirtis atėmė Kun. _________
V. Kulikausko asmeny, netik iš -.................................... ■ - -
Tėvų Marijonų buvusį provincio- mus: rugsėjo 9, mirė Didžiai Ger
ią, rektorių, tarybos narį no vi- Siamas ir visų mylimas Tėvelis 
ciato vedėją ir vienuolį, bet ir iš Kulikauskas — Marijonas. Su 
lietuvių visuomenės šventą kuni- j0 mirtimi Tėvai Marijonai ne- 
gą, misionierių, vienuoli, literatą, teko pirmojo Seminarijos Rekto- 
visuomeninka ir veikėją. liaus, uolaus tikrai pasišventusio

Su visatos Sutvėrėjo bei Rėdy apaštalų dvasios kunigo, gero mi
to i o šventa valia sutikdamas, gijonieriaus, gabaus rašėio - pu- 
meldžiuos už kun. Vincento sielą blicisto, bei taktingo ramaus vi- 
ir reiškiu gilios užuojautos Tė- suomenės veikėjo.
vams Marijonams. Aš ji skaitau Reiškiu Jums, Brangūs Vie- 
cilėje man žinomų dviejų didžių nuoliai, savo širdingiausia užuo- 
Marijonų, oūtent Arkivyskupo jautą netekus tokio brangaus as- 
Matulevičiaus ir Tėvo Kudirkos. mens. Lai Gerasis Dievas Jumis 
Atsimenu, jis misionieriaudams, suramina. O aš už a.a. Kun. V. 
man yra sakęs, kad jis ypatingai Kulikausko vėlę atlaikysiu iškil- 
prisibijo Dievo Teismo dėl išpa- mingas šv. Mišias ir savo maldo

se visados jį atminsiu.
KUN. PR. JUŠKAITIS.

Cambridge, Mass.

Skaudi ir liūdna žinia pasiekė

STUDENTAI SVEČIAVOSI
Darbo Dienos švenčių proga 

pas So. Bostono Studentus sve
čiavosi Waterburiečiai Studen
tai. Jie buvo atvažiavę į TT. Ma
rijonų Rėmėjų Pikniką Maironio 
Parke sekmadienį, o vakare at
važiavo į Dorchester pas pp. Va
siliauskus, kurių dukrelė yra vie
tinės kuopos raštininkė.

Pirmadienio ryte svečiai aplan
kė žymias Bostono vietas, o po 
pietų dar daugiau vietinių Stu
dentų atėjo pasikalbėti. Visi link
smai laiką praleido.

Svečiai buvo net septyni: R. 
Jonavičiutė. V. Stankiutė. J. 
Stulginskaitė. A. Staseliunaitė. 
E. Jokšaitė. M. Plankytė ir Kaz. 
Staškevičius. A. J. J.

I

GRAŽIAI PASIDARBAVO
Rugpiūčio 29 d., Šv. Kazimiero 

Vienuolyno Rėmėjų skyriaus pir
mininkė, baigdama savo atosto
gas, savo namuose surengė ‘Bea- 
no Party’, kurio pelną skyrė 
Vienuolynui. Dalyvavo nemažas 
būrelis žmonių. Vakarėlis buvo 
sėkmingas.

Poniai pirm. Gailiunienei pri
klauso padėkos žodis i 
nuoširdų Vienuolyno parėmimą. SU 
Ji ne tik, kad leido savo namuose lauskiene 
žaisti, bet ir daugiausiai darhave- 74 Gatės St. Liudijo Jonas 
si, 
tų

sūnų 
Kūmai 

ir

Moko muzikos, piano 
ir dainavimo. Specia- 
les pamokas duoda 

vaikams.

ŠLIUBAI
Rūgs. 3 d., susišliubavo 

Vincentas Viesulą, našlys, 
už taip 14 Holder St., Dorchester, 

Marijona Gavėne-Ši- 
Murauskaite,

Adresas:
98 Tonavvanda St. 
Dorchester, Mass.

Tel. COLumbia 8053

kad “Beano“ žaidimas pavyk-. staniulionis ir Marijona 
ir duotų pelno. Ten Buvęs.; Naujokienė.

Rūgs. 5 d., šliūbą priė
mė M. J. Connolly su Bro- 
nislava Pečiulyte, 735 E.

LABDARYBĖS IR JAUNIMO 
PIKNIKO RENGĖJŲ 

SUSIRINKIMAS

prisibijo Dievo Teismo dėl išpa
žinčių. Anot jo, "kaikurie žmo
nės lyg slapstosi. Gaudyk tu juos, 
misionieriau.’’ Už tat aš už jį au
kuoju savo oficiales ir asmenis-

DAKTARAI
ę
i

TĖVAMS IR BROLIAMS MA
RIJONAMS dėlei Kun. V. Kuli
kausko mirties reiškiame giliau-

| iiHiiiHiiHHtiiiitiiiiHiiiitHifiimiHiiHHiiiuHuiHMtMNM

Tel. S. B. 2805-R
LIETUVIS

OPTOM ETRISTAS

Ę siog užuojautos,
ir
2 i

A. ir P. PELDŽIAI.

PIKNIKAS PIEVOSE

(aklose) 
šviesą tinkamu

ISegzaminuoju akis 
priskiriu 
kreivas 
sinu ir

akyse
laiku.

akinius i 
akis atitie- s 
amblijoniš-1 

sugrąžiau Į 
1 X
X

Maldos Apaštaly s t ė, 
Pranciškonai ir Blaivinin-

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

I.IIKIOK.HKIDIIOUIKKIIKIK!I.(.to..,.,,,S

DR. J. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas
Taipgi priskiria akinius 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryte 
nuo 2 iki 4 popietą, nuo 7 iki 9 rak.

Tel. South Boston 2712 
534 East Broadway, 

SOUTH BOSTON, MASS.

iI
I

I

kų kuopa svarstė per visą
vasarą apie bendrą išva
žiavimą. Galutinai paėmė 
vietą—Spod Pond, Stone- 
ham, Mass. gražiose pie- 

kur tas seniai ren-

į"""""".... ••<•••■>•••••••••<•■.....
»-Tel. So. Boston 0823
| LIETUVIS DANTISTAS

IDR. M. V. CASPER
I Arti Municipal Building 
| 525 E. Broadway, S. Boston 

Ofiso Valandos
I Nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki 
r5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- 
|sas uždarytas suhatos vakarais ir 
| nedėldieniais, taipgi seredomis nuo 

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

^1,.... M............. .................... nn.mo.iio.«»• • t t.ĮS]

I, vose, 
giamas piknikas įvyksta 
sekmadienį rūgs. 13 d.

Rengimo komisija laikė 
galutiną susirinkimą, rug
sėjo 8 d. Rengia viską 
stropiai. Ir permato pui
kias pasekmes. Mat kiek
vienas nori pasigerėti ru
dens gamta.

Jei lytų, vietoj pikniko, 
erdviose pievose, minėtos 
draugijos laikys balių pa- 

I rapijos salėje E. 7th St., 
= bei kieme — jei bus gali- I 
i

i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. So. Boston 2300
414 Broadvvay, So. Boston

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą.

Tei. So. Boston 2660
Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 Ik! 12, nuo 
1:80 lti 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nno 9 iki 12 v. dieną. 
Subatomis nuo 9 iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną. 
, (pagal sutarti)

Tel. Trowbridge 6330.

JOHN REPSHIS, M. 0. 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

278 Harvard Street, 
Ikamp. Inman arti Centrai Sq 

Cambridge, Masą.

i

ma.

šeštadieni, rugsėjo 5 d. 
Šv. Jono Seminarijos

Pereitą 
grįžo iš 
kun. K. .lenkus, Šv. Petro lietu
vių par. vikaras. .Jis Seminarijoje 
atliko metines 
mfls

kunigams skiria-
rekolekcijas.

I
I

Į

SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

L.R.K.S.A. kuopos įvyks 
rugsėjo 13 d., 12 vai. vidu
dienį, tuoj po sumos, baž
nytinėje salėje, W. Fifth 
St. Susirinkimas turėjo į- 
vykti 6 d. rugsėjo, bet dėl 
svarbių priežasčių nuke
liamas į 13 dieną šio mė
nesio. Kviečiami visi į su* 
sirinkimą. Valdyba.

DAUGYBĖS PRIE 
SAKRAMENTŲ

Rūgs. 3, 4, 5 ir 6 daugy
bės Žmonių, ypač jaunimo 
priėjo prie sakramentų 
šv. Petro bažnyčioje. Vie
tiniai kunigai ragino vai
kus ir jaunimą priimti šv. 

i Komuniją prieš pradesiant 
! mokslo metą.

Kunigai taip pat ragino 
jaunuomenę lankyti kata- 

> Ūkiškąsias mokyklas — 
lypač lietuviškas, kur gali
ma.

P-lė Felicija Grendelytė šią 
savaitę atostogauja Button Wood. 
Rhode laland. Ji rašo: “Čia aš 
esu. linksminuosi ir kartu “re«- 
ting”. Sugrįšiu už savaitėm.”

Penktadienį, rugsėjo 11 d., X 
valandą vakare įvyks visų darbi
ninkų, kurie turi įžangos tikietus 
ir šiaip įvairias atskaitas susirin
kimas, bažnytinėje salėje. W. 5th 
St. Prašomi visi, kurie turi minė
to pikniko kokias nors nebaigtas 
atskaitas atsilankyti, nes reik:;; 
užbaigt pikniko reikalai. Pirm.

STUDENTŲ 
SUSIRINKIMAS

Rūgs. 8 d., 8 vaL vakare, 3rd st Liudijo J. Sullivan 
parapijos saleje &. 7th St. jr jaunosios sesuo Pran- 
įvyks mėnesinis Studentii !cįška. 
J. Kmito kuopos susirinki- — 
mas. Apart biznio, turėta 
programėlis, kuri tinka
mai išpildė mokytojas J.

IPilipauskas ir,4 studentai yįitrakiS ir Marė Lukaus-Į

Jaunimui i Be kitko susirinkimas
I
i

LABDARYBEI IR JAUNIMUI
PIKNIKAS GRAŽIAI

Sekmadienį,
Kęstučio dr-jos darže. Dedham. i Marianapolio kolegijos. 
Mass., Labdarybei ir
piknikas gražiai praėjo. Buvo la- nutarė registruoti Bosto- 
bai turininga sporto programa.; no lietuvius katalikus StU- 
Taipgi kalbos politikierių. Jauni-' dentUS t. y., vesti jų SUra- 
mui ir suaugusiems šokiai ir tt. i

Daugiaus žinių apie šį pikniką į 
tilps sekančiame numery.

Tą pačią dieną susišliu- 
bavo Juozapas Lukauskas 
su Ona Viltrakaite. Liu-

rugsėjo
PRAĖJC
6. š. m.

Adv. William II. Healey. kuris! 
yra vedęs lietuvaitę, p. Romanai-Į 
tę. yra kandidatu į reprezentan 
1us legislatūroje.

: dy to jais užsirašė Pranas

kaitė.
Rūgs. 7 d., 

su mišiomis, priėmė šliu-
X .. _________ .

j V. J., VVkJUI JIĄ UUITA

išų knygą.
Kun. Virmauskis yra, 

j pažadėjęs kas mėnesį duo
ti šios kuonos nariui(ei); . ., „t'mslava Pasakamyte.gražią dovanelęuz J
geriausiai parašytą “Dar
bininkui” žinutę bei korės-j 
pondenciją ir dovaną už 
geriausį straipsnelį.

parapijos i 
kambary 
Knygync 
atremon-

PARAPIJOS KNYGYNAS 
ATSIDARO

Rugsėjo 10 d. atidaromas Šv. 
Petro parapijos knygynas.

Knygynas randasi 
salėje, 492 E. 7th St., 
virš Vyčių kambario, 
kambarys yra gražiai
luotas ir naujais baldais įreng
tas. Jame randasi įdomių knygų 
lietuviškų ir angliškų. Knygyno 
prižiūrėtojais yra studentai A'. 
Jenulevičius ir Aif. Jakštas.

Knygynas bus atidarytas 
padieniais ir ketvirtadieniais 
septintos valandos vakare.

Studentai ir ne studentai

ant-
nuo

i
yra

kviečiami atsilankyti ir naudotis ’

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

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

366 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

BRONIS KONTRIM
KKAL ESTATE 

INSURANCE 
CONSTABLE

Justice o f the Peace 
Visokios rflSIes apdrauda ir 

stogas patarnavimas.
598 E. Broadway. So. Boston 

Tel. Šou. Boston 1761
Residence:

120 Marine Rd., So. Boston 
Namų tel.: Sau. Boston 2483.

tei-

Telephone 
SO. BOSTON 

1058

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

8TUDEBAKER
Automobilių ir Trokų 

Agentūra.
Taisome visokių išdlrbysčią auto- 
mobilius. Taisymo Ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Aupoftvnua fr Pcfer TreHokat 

savininkai

ke

LANKĖSI SVEČIAI IŠ 
KANADOS

Rugsėjo 7 d. “Darbinin- 
” lankėsi iš Toronto,

iškilmingai Kanados p. Jonas Paliulis 
ir Mr. Smith. Jonas Palių- 

bą Jonas J. LeščinskasJ!is yra Jaunas-ener81RSas 
4069 Washington St., Ros-: vVras ir tur-ls federaleje 

! lindale, su Ona Kiškyte, valdžioje policininko vie-
744a E. 6th St. Liudijo 
Pranas Leščinskas ir Bro- sininkas.

tą. Mr. Smith yra jo vir-
V * • 1

•Jonas Čelkys Morkūnas, buvęs 
Studentų ir Profesijonalų organi- 

'zacijos pirmininkas iki šių metų 
gyv. R och ėst er. N. Y. ra- 

Labų dienų ir 
iš Toronto. 

RugS. 4 d., mirė Joana Cannda. Paroda yra be galo įdo- 
—-a- • - . - Susipažinau

žiaus. Paliko tėvus ir bro- su daugel gražių žmonių”, 
lį. Palaidota iš šv. Petro I dėkojame p. Jonui č. Morkū- 
bažnyčios rūgs. 7 d., 9 vai. lu,i už sveikinimus ir linkėjimus, 
ryte, Naujos Kalvarijos Kana'
kapuose.

Tą pačią dieną mirė 
Bronislava Rudokienė, 43 
metų, gyvenusi 88 E. 
Broadway. Paėjo iš Vep
rių parapijos. Amerikoje 
pragyveno 25 metus. Pali
ko vyrą Kazimierą, du sū
nų ir dvi dukteri. Palaido
ta iš šv. Petro bažnyčios 
rūgs. 8 d., 9 vai. ryte, 
Mykolo kapuose.

LAIDOJIMAI
seimo.
šo redakcijai: “ 
širdingu sveikinimu

I

Matuzaitė, 26 metų am- m i, miestas gražus.

dos parašyti plačiau “Darbinin
ko” skaitytojams.

_______________________________________

ADVOKATAI

I

> 
Šv.

f

ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA

Jau kelinti metai kaip 
So. Bostonas turi šešta
dieninę mokyklą. Seserys 
Jėzaus Nukryžiuoto, iš 
Cambridge moko bernai
čius - mergaites lietuviš
kų ir tikybinių mokslų.

Šį metą “šeštadieninė 
Mokykla”, prasideda rūgs. 
12 d., 9 vai. ryte, parapi
jos salėje, 492 E. 7th St., 
So. Boston, Mass.

Kunigai prašė tėvų siųs
ti vaikučius į šią taip nau
dingą mokyklą.

Tėvai pasitarnautų Die
vui ir tautai jei siųstų sa
vo vaikučius nuo pat pra
džios minėtos mokyklos.

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732 

Namų: Talbot 2474

JOHN J. GRIGALUS
(GRIGALIŪNAS) 

ADVOKATAS
598 East Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. 1761 Room 3

Residence:
16 Tbomas Pk., Tel. S. B. 1048

I

f

I

P-nas Paliulis, atsilan
kęs į “Darbininką”, pasi-! 
pirko iš Lietuvos parga
bentų “Birutės” saldainių, 
pasipirko knygų ir parve
žė Toronto lietuviams 50 
egz. “Darbininko”. P-nas 
Paliulis yra “Darbininko” 
skaitytojas ir bendradar
bis. Linkime p. Paliuliui 
linksmai praleisti atosto
gas Jungtinėse Valsty
bėse.

Rugsėjo mėnesio baigoje. A- 
leksandra Morkūną i tė susiš!iub;i- 
vo su Pilypu Picardu, šv. Mari 
jos bažnyčioje. AVrentham. Mass. 
Liudytojai. Antanas Klimavičius 
ir Domicėlė Šilinskaitė.

NORTH BRIGHTON
BAKERY
Savininkai:

J. Trasas ir P. Gelžinis
Kepa Iš geriausios rūšies miltų 

juodą ir baltą duoną. Reikalaukite 
krautuvėse North Brighton Bakery 

duonos su raide “S”.
North Brighton Bakerv 
64 Lincoln St., Brighton, Mass. 

Tel. Stadium 8411 I
GRABORIAi

j S, BARASEVIČIUS IR
SUNŪS

SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
TURI NOTARO TEISES

254 W. Broadwa.v, So. Boston 
Tel. Šou. Boston 2590

113 Ames St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 390

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

Į  

į
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Tel. So. Bogton 3620

ADVOKATAI ŠALNAI I
DARBININKO NAME

366 Broadvvay,
South Boston, Mass

BERNARDAS W. WYE
(Visinskas)

Demokratų kandidatas j atstovus 
Ward 7. Bernardas Wye yra bai
gęs teisių mokslus Suffolk Law 
School ir turi patyrimą ne tik 
legaliame darbe, bet ir biznyje. 
Taigi jo kampanijos vedėjas p. 
Tėtulis nuoširdžiai atsišaukia Į 
visus lietuvius, gyvenančius 
Ward 7 (Andrew Square aplin
kumoje), antradienį, rugsėjo 15 
d. savo kryžiuką padėti prie 
WYE pavardės. Balsuokite už 
\VYE (Vi&inską).

JOSEPH W. CASPER
(KASPERAS) 

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

TURI NOTARO TEISES 
494 East Broadway 

South Boston, Mass.
Tel. ŠOU Boston 1437 
tesidence: 158 W. 7th St 

Tel. ŠOU Boston 3960 
Patarnavimas Dieną ir Naktį

I
f

F. WAITKUS
LIETUVIS GRABORIUS 

409 tVINDSOR ST. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prieš lietuvių bažnyčią
Ofiso Tel. TROrebridge 7880 
Ofiso Tel. KtRkland 9221 
Namo Tel. TKOvbridge 6-134 
Sąžiningas ir Rūpestingas 

PATARNAVIMAS

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS
SPECIALĖ NUOLAIDA rug

sėjo mėnesi perkant siuvamas 
Singer mašinas. Turime vartotų 
ir pataisytų mašinų. Singer Sew 
Machine Co., 391 W. Broadwąy, 
So. Boston. Tel. ŠOU 9893.

(11-15)

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktj

Fanerai Kome ir Res.
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

I

ALBERT P.McCULLOCH
CAND1DATE FOR CONGRESS
FOR 12th CONGRESSIONAL DISTR1CT

1NDORSED BY
FR. CHARLES E. COUGHLIN

NATIONAL UN10N FOR SOČI AL JUSTICE \ 
J

P. J. AKUNEVICH IR SŪNŪS Į
GRABORIUS - UNDERTAKER |

Geriausias Patarnavimas Laidotuvėse.
258 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. | 

Telefonas SOUth Boston 4486.
BROCKTONO OFISAS: Tel. Brockton 4110 g
16-18 Intervale Street, Montelio, Mass. |



Prie Naujai Supilto Kapo
“Man tik čia krūtinėje negerai, šiaip jau būtų 

nieko, tiktai vat čia negerai!” kalbėjo sunkiai alsuo
damas ir ranka spausdamas savo krūtinę tėvelis Kuli
kauskas. Šiaip jau viskas turėjo “būt gerai”. Mariau 
Kilis vienuolyno vyresnysis, naujokų magistras, semi
narijos rektorius, dogmatinės teologijos profesorius, 
provincijos tarybos narys ir provincijolo pavaduoto-) 
jas nepuri laiko susirūpinti savo sveikata. Juo labiau, 
kad prie šios virtynės pareigų prisidėjo dar ir semina
rijos statyba.

Pernai pastatytas seminarijos rūmu sparnas, da-' 
bar statoma koplyčia. Iš visų marijonų vienuolynų vi-' 
sos su taupos iki paskutinio cento buvo sudėtos i sta- 
tvbą. Dengiamas stogas: pinigu nė cento. Iš šalies 
žiūrintieji Chicago lietuvių katalikų darbuotojai su
skato gelbėti, suorganizuodami savitarpį komitetą 
statybos darbams baigti.

Tėvelis Kulikauskas nudžiugo — prie šio išeivi-1 
jos kūrybinio darbo prisidėjo ir visuomenė: vis leng
viau bus pradėtas darbas baigti. Jisai skubėio, netu- j 
rodamas laiko poilsiui, nes ateina mokslo metu pra
džia, ateina ruduo, ateina gyvenimo pabaiga ir tėve
lis Kulikauskas pasiskubino su pirmutiniu rudens la
pu...

Per 20 metu tėveHs Kulikauskas anlankė beveik 
visas Amerikos lietuviu paraniias, duodamai misijas 
— skelbdamas Išganvmo žodi kaip kilniu žodžiu taip 
savo gražiu pavyzdžiu: per 20 metų jisai dirbo ra
miai. nuošaliai spaudoje, administruodamas ir reda
guodamas “Draugą”. “Tikyba ir Dora”, “Laivą”;' 
rašė ir spausdino įvairias knvgas. Pagaliau per kelis i 
šiuos paskutinius savo gyvenimo metus jisai našiau-' 
kojo auklėjimui jaunuoliu, siekiančių tobulybės — be-i 
simokinančiu i vienuolius, į kunigus.

Išsisėmė jėgos ir toji kilni bei stinri dvasia su-: 
variusiame kūne užgęso. Kataliku Bažnvčia neteko 
pasiaukojusio kunigo, marijonu vienuolija — pavyz
dingo vienuolio, kataliku lietuvių visuomenė — gar
bingo darbuotojo ir iaunuomenė — tėviško auklėtojo. 
Tėvelis Kulikauskas tano savo kilnaus pašaukimo au
ka, be laiko nuo mūsų atsiskirdamas, bet mūsų seki
mui palikdamas kilnų ir garbingą kunigo gyvenimo 
pavyzdį.

Dalindamasis su Amerikos lietuviu kataliku gar
binga visuomene šia skaudžia žinia, tėveliui Kulikaus
kui akis užmerkus, noriu kreipti dėmėsi mūsų pla
čiosios visuomenės — dvasios vadų, darbuotoju, orga
nizacijų ir visu tu, kuriems jisai gvvas dirbo — ir 
prašyti, kad būtų nastatvtas jo atminimui paminklas. 
Jisaijjats dar gvvas būdamas padėjo to paminklo pa
matus, iŠ5&.rė sienas. Dėkingoji jam visuomenė yra 
nuoširdžiai prašoma padėti ta joio atminimui pamin
klą — Marian Hills seminarijos koplyčia — užbaigti 
statyti. Tėvelis Kulikauske* cnnkiai dirbo — vargo 
ne sau ir nieko kita nelaukė kaip dangaus Tėvo atlv- 
ginimo. To paties atlvginimo tegali tikėtis ir tie, ku
rie padės ta jo garbingą pradėta darba baigti.

Šventųjų bendravime vra rnū^i viltis, i ten krvn- 
sta mūsų akys ir tenai ieško amžinojo poilsio mūsų 
širdys.

v •

Kun. J. Navickas, M.I.C.
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MOTERYS ir MERGINOS
PIRKITE KAILINIUS DABAR!
Kaip žinote, I. J. F0X didžiausia kailiniu firma Amerikoje pereitą mėnesį skelbė Rug

piūčio mėnesio kailinių, išpardavimą, kuriame buvo galima sutaupyti nuo 40 iki 70 nuošim
čių. Moterys ir merginos, kurios gyvenate 100 mylių Bostono apylinkėje ir negalėjote at
vykti į krautuvę ir pasinaudoti tuo dideliu išpardavimu, parašykite p. Bernardui Korai- 
čiui, I. J. F0X lietuvių atstovui laišką ar atvirutę, o jis pribus pas Jus su dideliu kaili
nių pasirinkimu i Jūsų namus, kur gulėsite prisirinkti tinkamiausius kailinius. Ponas B. 
Koraitis lietuvėms duos tą pačią nuolaidą, ką buvo skelbiama rugpiūčio mėnesi. Tamstos 
sutaupysite nuo 40 iki 70 nuošimčių. Priimame senus kailinius mainomis ir duodame gerą 
nuolaidą.

i domis raidėmis išspaus- 
į dinti:

•I
I

Perkant kailinius tereikia įmokėti mažą depozitą’ o paskui galėsite palengva išsimokė
ti. Kas pirks kailinius dabar galės pasidėti kailinius į “storage” iki kitai žiemai veltui.

IŠGIRSKITE IR 
PAMATYKITE!

Kiekvieną antradienį 7:15 
vai. vakare I Fox krautu
vėje yra daroma broadeas- 
tinimas - siuntimas oro ban
gomis dainų ir muzikos. 
Tai-gi ateikite ir pamatyki
te kaip tas yra daroma.

4
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411 WaSHINGTON street

“Rengia Lietuvio Tau- ; 
tiška Kataliku Parapija j 
Pikniką Lietuviu Tau- 
tiske Parke Ant Labor 
Day Panadelin— Rugsė
jo (September) 7, 1936...' 
Pradžia Ryte 10 vai. 
įžanga 10 Centu Bus ge
ri kalbėtojai iz kitu mie
stu ir vietiniai, dėlto už
kviesta daug svečiu. 
Bus programas i vairus 
su visokiu pamarginimu 
ir žaisliu. Bus gėrimu i* 
valgiu kokiu dar i šia 
laika nebuvo ant yiokio 
pikniko. Bus geriausia: 
orkestrą kuri grais Lie
tuviškus ir Amerikoniš
kus SOkiuS. Rengėjai įanjįjatas j valstijos kasierius. 
kviečia visus atsilanKlt. yvilliam E. Hurley, dirbęs paš- 
Dar nebuvo tokio pikni- vjrg 37 kietus ir buvęs keturis 
ko kaip dabar Lietuviu metus Bostono postmasteriu. Jo 
Tautiška Parapija ren- vadovybėje buvo 6000 darbinin- 
gia. Kas tik gyvas atva- kų, 
zokit. Komitetas”.
Iš atspausdintų 80 žo

džių net ketvirtadalio ne
rasi, kurie būtų taisyklin
gai lietuviškai parašyti, o „avo laiškanešio

i
 ką bekalbėti apie to plaka- 1898, pašto inspektorium, Wa- 

10 lietuvių kalbą apskri- shingtone 1907, postmasterio asi- 
tai. O “tautiška” įstaiga! stentu Bostone, 1915 m. Gi 1931 

Prieš porą savaičių Mai- m. iki 1935 m. išbuvo kaipo post- 
masteris. Jis yra vedęs ir gyveno 
Dorchestery iki paskutinių laikų.

HURLEY TURI 100% 
REKORDĄ

William E. Hurley yra buvęs 
Bostono Postmasteriu, kuris da- 

. bar yra populiarus respublikonu

siekė

gimęs 
higb

kurių metinė alga
$12,000,000.

i AVilIiam E. Hurley yra 
Bostone, baigęs Bigelow
sehool So. Bostone, English higb 
ir Burdett College. M r. Hurley 
gavo laiškanešio vietą Bostone 

inspektorium,

j----------------------------------------------------------------------

gražiame bankiete, suren
gtame vienam tikrai nusi
pelniusiam asmeniui pa
gerbti. Susirinko per 50 
asmenų, daugumoj mūsų 
pavyzdingų profesijonalų. 
Nelietuvių buvo bene po
ra, bet ir tie vedę lietuvai
tes. Pagerbimo bankieto 
susilaukęs asmuo, nuo- , 

i širdžiai teisybę sakant, ' 
tikrai brangi asmenybė, 
iškilusi tarp kitataučių ir 
net bežengianti į tarptau
tinę areną. Teko tik džiau
gtis gražiu būriu asmenų, 
susirinkusių pagerbti Šavo 
tautos pasižymėjusį narį.

Buvo pagrindo laukti, 
jog lietuvių jaukus susi
rinkimas praeis lietuviš
koje aplinkumoje. Bet ap
sirikta! Bankieto rengėjų 

j komisijos atstovas prog
ramą pradėjo trumpa kal
ba — vien tik angliškai. 
Programos vedėju pakvie
stas asmuo sako savo kal
bą tik angliškai. Pakvies
tų dainininkių atstovė 
praneša irgi angliškai. Pa- 

1 galiau, vakaro svarbusis 
asmuo savo įdomią ir tu
riningą kalbą sako irgi 
angliškai.

Visi asmenys, tame ban
kiete kalbėję angliškai, 
geriausiai moka lietuviš
kai. Tikrai nejauku buvo 
tokioje aplinkumoje. Neži
nau, kaip jautėsi dalyvių 
dauguma. Bankiete daly
vavo keletas jaunų profe
sijonalų ir besiruošiančių 
savo siekiamoms profesi
joms. Kokį pavyzdį jiems 
parodė vyresnieji profesi- 
jonalai? Net savam ban
kiete, savo tautos nariui 
pagerbti, nebegalime savo 
kalba kalbėti ir tuomi sti
printi lietuvybę ir savyje 
ir kituose!

Šiuos žodžius rašąs gi
liai tiki, jog tokie nenor
malumai, kaip aukščiau 
suminėtas, turi būti pra
šalinti iš viešojo gyveni
mo. Kam nuoširdžiai rūpi 
lietuvybės išlaikymas A- 
merikoje, turi viešai kelti 
balsą prieš šiuos reiški
nius. Kur yra klausimas 
dėl lietuvybės gyvybės, 
negalima eiti į kompromi
sus.

Jaunimas teikia gražių
vilčių. Teko dalyvauti Stu- meninių nemalonumų. Lie- tus išvystų... 
dentų ir profesijonalų S- tuvy bes frontas reikalin- f ' 
gos ir L. Vyčių organiza- gas nuolatinės sargybos. į taip, kaip jie žaliame po- 
cijų seimuose. Sp absoliu-

A t A
kio organas, didelis 
tiškų” “parapijų”

“tau- 
rėmė-

I

(kantrumu ir ramumu, kaip na 
imie taip mokykloje ir ligoje.

A. A. Seselė mokytojavo: šv. 
Jurgio, Chicago, Ulinois, Šv. Ka
zimiero, Phila. Pa., šv. Panelės

CHICAGO, ILL. — Mirties Gimimo ir Nekalto Prasidėjimo 
Angelas pamilo šv. Kazimiero parapijų mokyklos, Chicago, Illi- 
Seserų Vienuolyną. Vos metai n°i-s- 
praslinko kai Jis išsivedė iš mū- Didelis ir intensyvus mokyto- 
sų tarpo jauną Seselę M. Apoli- jos darbas išsėmė jaunutei kūno 
narą, štai ir vėl 1936 m. rugsėjo jėgas taip, kad balandžio 22 d., 
5-tą dieną aplanko vienuolyną ir nuvargusi, pailsusi atsigulė ir 

miegu kitą jau- daugiau nebekėlė. Savo mirtinos 
nutę, mūs mielą Seselę M. Tere- ligos dalį priėmė su šypsena. Pa- 
sitą. <.

....Ji gimė 1909 m. sausio 27 d., 
Mahanoy City, Pa. Kūdikiu jai 
beesant jos Tėveliai persikėlė į 
Port Carbon, Pa., gyventi. Tai ir 
ji kūdikystės dienas praleido ši
tame mažame, tyliame miestely
je. Gamtos grožio kupinoje aplin
kumoje ji augo ir tvirtėjo. Pra
džios ir aukštesnę mokyklą ji sūnkių^kentėjimųlDievulis
lankė ten pat prie ainų parapi- leidžia jai dabar gėrėtis dang.

SESUO MARIA TERESITA, 
C. S. C.

Magdalena Braukaitė)

paliečia amžinu

Lietuvybės Fronto Sargyboje
Ir be ginčų aišku, jog tai prasilenkia su savo tie- 

lietuvybės fronto Ameri- sioginiu pašaukimu, kad 
koje stipriausiais gynėjais ir be blogos valios, 
privalo būti mūsų šviesuo-i Yra pasakyta, kas dau
bai, mūsų inteligentai, vi-'giau turi, iš to daugiau ir 
sų čia vadinami prof esi jo- reikalaujama. Tas dėsnis 
nalais. Juk j juos nukreip- pilnai reikia taikinti ir 
tos visuomenės akys. Iš jų 
laukiama vadovybės. Jų 
laimėjimais džiaugiamasi. 
Visuomenei labai džiugu, 
kai jos nariai profesijona- 
lai prasiskina kelią į gy
venimo viršūnes ir tuomi 
gauna geresnę progą pa
tarnauti savo tautai.

Tačiau nemažiau liūdna 
ir skaudu, kai tenka susi
tikti su gyvenimo tikrove 
— mūsų inteligentai nere-

mūsų inteligentams.
Turbūt galima tvirtinti,! 

jog visai atėjo laikas pasi
taikančius lietuviška m e 
gyvenime negerumus kelti 
viešumon ir ieškoti prie
monių jiems prašalinti.

Čia norisi suminėti vie
ną įvykį, dar neseną. Vie
ta ir asmenų vardai ne
bus minimi.

Šias eilutes rašančiam 
nesenai teko dalyvauti

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. P AŠ ALPINĖ 
DRAUGUOS VALDYBA

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

Vlce-Pirm. Jonas Galinis, 
78 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Prot RaSt Jonas Glineckis, 
5 Thomas Pk„ So. Boston, Mass.

Fin. RaSt. Aleksandras IvnSJta, 
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass.

Iždininkas Pranas Tulelkfs,
1 109 Bowen St, So. Boston, Mass.
Maršalka Jonas Zaikis.

7 Winfle1d St, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią nedčldien] kiekvieno mėnesio, 
į 2 vai. po pietą. Parapijos salėj, 492 
E. 7th St., So. Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

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

Tel. So. Boston 1298
Vice-pirm. — Ona Jankienė, 

1428 Columbia Rd., S. Boston, Mass.
Prot. RaSt — Elizabeth Ozalls, 

111 H. St. So. Boston, Mass. 
Tel. ŠOU Boston 9282

FIn. Raėt — Marijona Markoniutė, 
29 VVhlpple Avė., Roslindale, Mass. 

Tel. Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona Staniuliutė,

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

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass.
Kaaoa Globėja — E. JannSonlenė, 

1428 Columbia Rd., So. Boston, Mana.
Draugija saro susirinkimus laiko kas 

antra utarnink* mėnesio.

I

7:80 raL vakare, pobaknyttnėj avr 
rainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raMlninkg.

jas, mėgino mokyti “Dar- Xesenai gyventi j Mil-
bininko” redakciją lietu-. .....
vių kalbos, prikibdamas 
prie vieno sakinio ir visai 
be reikalo. Ar nevertėtų 
geriau Maikio organui pa- masteriu.
mokyti savo globojamus $200.000,000, kaipo pastoje įdė- 
“tautiškus parapijoms”,

I

| Mr. Hurley yra labai tinkamas 
užimti atsakingą valstijos kasie- 
riaus vietą, nes jis yra geras fi- 
nansierius. Kada jis buvo post- 

jo atsakomybėje buvo

už savo nuoširdų darbą 
pagyrimą ne vien iš 
bet ir iš tVashingtono

našiai savo šventai globėjai Te
resėlei, ji ramiai laukė mirtie* 
pasitikėdama, kad Marija ir Juo
zapas padės jai kelionėje į amži- na 25c. 
na tėvynę.

i Ji daug kentėjo, tik niekam 
nesiskundė, kentėjo tyliai, ramiai 
kaip Jos mylimasis — Jėzus.

Mirties atlankytos liūstame.
Tačiau mus paguodžia viltis, kad

liai. Jisai 
negu kišti nosį ten, kur susilaukė 
jam visai nesuprantama? žmonių, 

valdžios.
Mr. Hurley yra vienas iš tin- 

Ką tik iŠ spaudos išėjo Ramiausių užimti valstijos kasi- 
išleistos sekančios gies- vietą. — -----
mes:

Viename sąsiuvinyje: 
‘JUSTUS UT P ALMA”, L 
“KRISTUS KĖLĖSI”. Kai-

Stb.

i, nes jis visą gyveni
mą yra pašventęs finansų reika- 

; lams ir visur turėjo gerą pasise- 
įr kimą. (Skl.)

L St. LIQUOR STORE ¥ 
Parduodam geriausius įvai- L 
rių rūšių TONIKĄ, DEG- j

TINĘ, ALŲ ir VYNĄ. C
Visokiose įtalpose: Bonkoms, f 

Gorčiais ir Bačkomis. Visą U. į 
S. firmų ir užsienio, pasirinki- s 
mas didžiausias ir įvairiausias. 
POKILIAMS, VESTUV ft M S, 
NAMUOSE VAIšfiMS ir BA
LIAMS. Specialiai kainos su
mažinamos. Pristatom greitai ir 
veltui. Atdaras nuo 8 ryto iki 
11 vak. ,

Pašaukit SOU-th Boston 4147 į 
Pas J. STRIGUNĄ (

195 L ST., SO. BOSTON, MASS. /

BROCKTON, MASS.
Ateinantį antradienį Brockto- 

ne vyksta balsavimai. Lietuvių 
didelis prietelius Charles MeCaf- 
frey yra demokratų kandidatas į 
C ir 7 Wardo Representative. Jis 
turi 12 metų patyrimo kaipo 
Councilman ir Aldermanas. Jis 
būdamas valdžioje daug lietu
viams padėjo ir nėra mažiausios 
abejonės, kad jis dar daugiau 
pagelbės, kada bus išrinktas į 
representative. Taigi, lietuviai a- 

ŠV. KAZIMIERO SESERYS. leinanti antradienį atiduokite sa
vo balsus uz (marles MeCaffrey. 

“Darbininko” Redakcija reiš- Nepamirškite balsavimų dienos, 
gilią užuojautą a.a. Sesers Maria Ji bus rugsėjo 15. Galima balsuo- 
Teresita, C. S. C. motinėlei, jos ti nuo 11 vai. iki 8 vai. vakare, 
sesutėm, broliui ir Šv. Kazimiero 
Seserims dėl a. a. Sesers Maria 
Teresita mirties.

jos Šv. Stepono. Ten ji Nekal 
čiausios Marijos Seselių globoje 
išmoko pamilti Jėzų ir jaunutėj mds esSele.
jos sieloj kilo jausmas Jam pa- Tave minėsime maldose, o tu už- 
siaukoti ir mokytojaujant kitus mus pas Aukščiausiai!,
vesti prie Jo mylimos Širdies. Ji Melsk malonil?( kuriu jis

kos laimės pilnybe.
Ramiai ilsėkis Kristuje miela 

Tu laiminka dabar.

atsiekė savo sielos troškimą 1925 mums trokšta, 
metais stodama. Į šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolyną, čia ji pasižy
mėjo savo dvasios skaidrumu,

čiai mažomis išimtimis, 
juose skambėjo tik lietu
vių kalba. Gyvose disku
sijose dalyvavę jaunuo
liai, Amerikoje gimę ir 
augę, gražiausiai reiškė 
savo mintis lietuvių kal
boje. Kuriems buvo sun
kiau pirmuose posėdžiuo
se, niekas neatėmė vilties 
ir paskutiniuose posė
džiuose jie jau visai drą
siai ir laisvai lietuviškai 
dėstė savo mintis.

Kodėl gi vyresnieji ne
įgali panašiai elgtis? Visi 
lietuviai turi būti ir nuo
širdūs, ir nuoseklūs, ir sa
vo tautos gyvybės reikalų 
gynyme iki paskutiniųjų.

Turi būti sudarytas ne- Jwg w
pralaužiamas f ron t a s egzempliorių skaičius pa 
kovoje prieš nutautini- skleistas. Taigi, “tautiš 
mą, nors jis reikštųsi ir ka” mintis pasiekė dauge- 
nekalčiausiomis formo- -

mis.
To galingo fronto užtva
rose neleiskime nė ma
žiausiam plyšeliui atsiras
ti, nors tektų patirti ir as-

Nemaža turime įvairiau
sio plauko sutvėrimų, ku
rie nori pasigirti savo tau
tiškumu. Tai jų organiza
cijos tautiškos, tai jų va
dai tautiški, tai jų net 
“parapijos” tautiškos...

Netikėtai pakliuvo į ran
kas vienos “tautiškos” į- 
staigos plakatas, viešai 
dalintas. Reikia manyti, 
jog to plakato nemažas

Skl.

Profesionalai, biznieriai, pramoninką! 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikra 
verti skaitytoją paramos.

Visi earsinkitės “Darbininke”.

VALGOMŲJŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJ
Pirkti pas biznierius mėsą, vaisius, daržoves ir kitokius daik 

tus, kurie skelbiasi “Darbininke” apsimoka, nes jie parduoda švie 
žius produktus ir maloniai patarnanja. Nuėję j bilę kurią krautuv 
pasakykite, kad jų skelbimą matėte “Darbininke”.

POVILAS BUSHMANAS

48 Crescent Avenue, 
Telephone Columbia 6702

29 Savin Hill Avenne, 
DORCHESTER. MASS.

45 Hampden St., 
Tel. HIGhlands 4855 
R0XBURY. MASS.

PERKINS SQ. 
CASH MARKET

Povilas Baltrušiūnas, sax
490 Broadway, Tel. ŠOU 312

K. ŠIDLAUSKAS
918 E. Broadway 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau Ice Creamą ir užkar 

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.
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PILIETYBES KATEKIZMĄ

lį asmenų.
Štai norime tą plakatą, 

tą skelbimo lakštą, dar 
viešiau ir plačiau pagar
sinti, kad ‘tautiškoji’ min
tis dar didesnius horižon-

Štai to plakato žodžiai

J. B. LaučkaJpieryje raudonomis ir juo-
t

Pamokinantis Apie Amerikos Piliečio Teises ir 
Priedermes

Jei ruošiesi gauti Pilietybės Popierius, tai ši knygelė daug 
jums padės, nes joje randasi daug Klausimų ir Atsakymų 

anglų ir lietuvių kalboje.
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Siųskite užsakymus:

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Pu^lįšhed every Tuesday and Friday except Holidays such as 
New Year, Good Friday,m Memorial Day, Independenee Day, 

Labor Day, Thahksgiving and Christmas —7— 
--------------  by --------------

SAINT JOSEPH ’S LITHUAJŪAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Entered as second-class matter ,Seį>t. 12, 1915 at the post offiee at Boston, 

Mass. under thė Act of March 3, 1870
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103 

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

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

366 West Broadway South Boston, Mass.
Telephone ŠOUth Boston 2680

h Alininkas

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams ......................
Užsieny metams .............. .....
Vieną kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny 1 kart savaitėj metams

$4.00
$5.00
-----1
$2.50

Iš Daugelio Vienas

tai yra išžūdę? TO nepadaręs, redaktorius pasilaiko 
nekultūringo šmeižiko vardą. Pagaliau, rusų bolševi
kai (tik Rusijoj tikrų bolševikų tegalima rasti) nie
kad nėra matę Jėzuitų, tai kaip gi galėjo ką nors nuo 
jų išmokti? Kaip ne vartaliosime tą laukinį “Dirvos” 
redaktoriaus išsišokimą, negalėsime surasti nė gailes- 
tingiausio. pateisinimo, kad tai buvo rašyta su sveiku 
protu.

Sveikos galvosenos nėra, tai nėra, bet kur gi nors 
krislas sąžinės? Kad vaikiškai nudramatizuotas lais- 
vamanėlio šūksnis lenktyniauja su arogantiška jo nė- 
žinyste, tai mūsų šviesuomenei nesvarbu. Ji tik gai
lestingai nusišypsos. Bet reikia atsiminti, kad tai 
skaitys tokie žmonės, kurie istoriją dar mažiau žino, 
negu “Dirvos” redaktorius. Juk tai nuodėmingas liau
dies suvadžiojimas. Tokie neatsakomingi rašytojėliai 
kaip tik sukelia pogromus. Matomai, jie to nesupran
ta ir kaip maži vaikai žaidžia su ugnimi. K.

Gyvenimą n Pažvelgus

Žmogus Be Tėvynės
•

Lietuvos seimas jau susirinko. Dėl to įvykio val
džios organai pasigarsino pasaulinėj spaudoj, kad 
Lietuvoj jau esama demokratinė tvarka, nes ten yra 
buvę rinkimai ir seimas jau veikia. Kokie ten rinki
mai buvo ir kaip vienpusiškai seimas sudarytas, apie 
tai, žinoma, užtylėta. Kad seimas nereprezentuoja vi
sos tautos, tai tuoj matyti iš to, kad laisvamaniški 
gaivalai pakėlė galvą ir mėgina užmesti seimui savo 

4b nuomonės. Karakteringa, kad tokiu seimo ir tautos 
globotoju pasirodė dr. J. Šliupas. Jau iš vienos tos 
pavardės, dar neskaičius Šliupo pasiūlymą, galima 
užsimerkus įspėti, kokie tie pasiūlymai ar reikalavi
mai, kuriuos dr. Šliupas seimui patiekė.

Sakoma, kad gaidys gieda užsimerkęs. Taip pat 
sakoma, kad ir dr. šliupas kalba užsimerkęs. Delko? 
Dėlto, kad ir viens ir kitas savo giesmelę moka atmin
tinai. Tą Šliupo giesmelę ir mes žinom atmintinai — 
taip primygtinąi ji buvo kartojama. Ji nėkiek nepa
sikeitė, nė plačiau neišsirituliavo: ji visuomet sukosi, 
sukasi ir suksis apie kunigus, bažnyčias ir vienuoly
nus. Ta Šliupo giesmelė, be jokių variantų (išmetus 
gal tik tą, kad kunigus reikia pakorinti) pasirodė ir 
jo pareiškime Lietuvos seimui. Štai jie: “bažnyčia 
reikia atskirti nuo valstybės; atimti iš bažnyčių trio- 
bėsius ir žemę; nustatyti atlyginimą dvasininkams už 
patarnavimą bažnyčiose; bažnytines procesijas teleis
ti tik bažnyčiose ir šventoriuose; nustatyti bažnyčių 
ir vienuolynų skaičių; tikyba mokoma tik bažnyčiose; 
tikybos dėstymą išmesti iš visų mokyklų”. Atrodo, 
kad Šliupas serga kažkokia “bažnytine” liga.

Tai, žinoma, tik įvadas griežtesniam tikėjimo 
persekiojimui, kol jis nepasieks to tobulumo laipsnio, 
koks yra Rusijoj, Meksikoj ir Ispanijoj. Kaipo preliu
dija tiems reikalavimams Šliupas pastato laisvės rei
kalingumą, ir vardan tos laisvės laisvamaniai turi bū
ti privilegijuojami, gi katalikai smaugiami. Tokia 
Šliupo logika. Bet jis čia ne vienas. Tokių patologiš
kai ligūstų bedievių pilnas pasaulis. Šliupas nė nau
jas, nė originalus. Tai papraščiausias masonerijos la- 
kiejus. K.

Zuikis Galvoj, Viesulas Širdy
Vargas, kad mūsų laikraštis taip skursta ne tik 

dėl sunkių medžiaginių sąlygų, bet ir dėl stokos gerai 
išmokslintų redaktorių. Neturėdami reikiamo pasi
ruošimo, kaikurie neatsakomingi mūsų redaktoriai 
pridirba galybes klaidų. Tiek to su klaidomis. Bet ka
da bandoma ką apšmeižt ir tuo sumetimu iškraipoma 
istorija ar tiesiog parodoma pilna jos nežinystė, tai 
jau nepakenčiama. Istorijos galima nežinot, milijonai 
jos nežino. Už tai juos nieks nekaltina, jei nežinoda
mi tyli. Tačiau kada nežinėliai skelbia neva faktus, 
kurių niekad nėra buvę, ir tai daro su lengva sąžine, 
nė akimi nemirktelėię, tai netenka stebėtis, kad mū
sų spaudoje priviso tiek taip vadinamų “plunksnos 
banditų”.

Štai, pavyzdžiui “Dirvos” redaktorius, rašyda- 
tnas apie sušaudymą 16 bolševikų, j savo rašinį įter
pia šituos žodžius:

“Tik Jėzuitai prieš šimtus metų tokiais būdais 
savo priešus prašalindavo ir tik iš jų komunistai pa
simokinę, jų pavyzdžius paėmę, taip savo idėjos prie
šus skerdžia! Jėzuitai sakydavo: “Dievo garbei...” 
Komunistai sako: “Darbininkų gerovei...”

Kad “Dirvos” redaktorius nori apšmeižti Jėzui
tus, tai aišku, bet, konkrečiai imant, ką jis čia nori 
pasakyti? Į kokį istorinį “faktą” jis čia taiko? Lyg 
numanu, kad jis čia turėjo mintyje inkviziciją, bet 
inkvizicijos smarkavimo laikais Jėzuitų dar nebuvo. 
Jei redaktorius to nežinojo, tai reikėjo kur nors apie 
tai pasiteirauti, pirma negu pasiuntus spaudon tokį 
keistą 'pareiškimą, kad bolševikai mokinosi pas Jėzu
itus ir dabar seka jų pavyzdžiu. Toks negirdėtas ligi 
šiol posakis turi nustebinti kiekvieną kiek apsiskai- 
čiusį žmogų, o daugiausiai pačius bolševikus. Tai kaž
kokia nemoksliška keistenybė, kuriai panašios dar ne
teko girdėti. Jeigu bolševikai būtu mokęsi pas Jėzui
tus, tai būtų stengęsi išmokyti vieno jiems reikalin- 
giausio dalyko — kaip sukurti pavyzdingą komuną. 
Tačiau bolševikai nemoka ir nenori sutvarkyti komu
nos, reiškia, čia jie nepasekė Jėzuitų pavyzdžiu. Tai 

j kame jie toki uolūs Jėziiitų sekėjai? Skerdime žmo- 
I nių? Taip atrodo iš inkriminuojamųjų redaktoriaus 

žodžių. Jei taip, tai reikėtų vien jau dėl papraščiausio 
padorumo faktais įrodyti, kada ir kiek žmonių Jėzui-
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Sovietų valdžia pareikalavo, kad Norvegija išva
rytų Trockį, nes jis tenai organizuojąs sąmokslą prieš 
esamąją bolševikų vyriausybę. Norvegijos vyriausy
bė nežino, kas daryti. Išvaryti Trockį — labai gerai. 
Ji pati norėtų jo išsibodėti. Juk tai neramus agitato= 
rius dieną ir naktį tik apie vieną dalyką besvajojus— 
apie pasaulinę revoliuciją. Ir tai kad tik besvajotų — 
tegu sau sapnuoja, nemažai yra liunatikų. Bet Troc
kis svajonėmis nepasitenkina. Kur tik atsikrausto, 
tuojau susiuosto su savo vienminčiais ir pradeda in
triguoti. Jokio svetingumo jis nepagerbia. Sakoma, 
kad vilkas kaimyno avių nepuola, jis ieško grobio kur 
toliau, nes tiek supranta, kad draskyti kaimyno gyvu
lius pavojinga dėl jo pateis saugumo. Tačiau Trockis 
neprisilaiko, nė tos elementarinės saugumo politikos: 
jis kelia maištą prieš visus, neišskiriant nė tos valsty
bės, kuri jį priglaudė. Taigi Norvegija gerai žino, kad 
Trockis ir jai pavojingas. Bet kur jį išsiųsti?

Nė viena valstybė Trockio nenori. Prancūzija, iš 
kurios jis buvo į Norvegiją atvykęs nedavė jam vizos 
atgal sugrįžti. Siųsti jį į Rusiją? Bet ten jo laukia 
sovietų teismas ir, netenka abejoti, sušaudymas. Hu
manitarinė Norvegijos valdžia nenorėtų jį grūsti į 
laukiančias liūto žiotis. Antra vertus, ignoruoti griež
tą sovietų reikalavimą Norvegija neišdrįsta. Kad ji 
būtų galingesnė, bet dabar... žodžiu, Trockis sudaro 
tarptautinę kliūtį ir yra, tikriausioj to žodžio pras
mėj, žmogus be tėvynės, nors yra pabuvojęs beveik 
visuose pasaulio kraštuose. Gimęs pietų Rusijoj, jis 
baigė realinę gimnaziją Odesoj, bet neturėjo progos 
įstoti į universitetą, nes buvo areštuotas ir ištremtas 
į Sibirą. Iš ten pabėgęs, aktyviai dalyvavo 1905 metų 
revoliucijoj. Jai nepavykus, Trockis apsigyveno už
sieny. Yra buvojęs Vokietijoj, Prancūzijoj, Austrijoj. 
Bulgarijoj, Šveicarijoj, Anglijoj, Ispanijoj ir du kartu 
Amerikoj. Po bolševikų perversmo Trockis iškilo į pa
čias sovietų valdžios viršūnes ir jau kaipo karo ko
misarui priklauso kreditas laimėjimo cirkulinio karo. 
Trockis buvo suorganizavęs trijų milijonų raudonąją 
armiją ir jautėsi galingiausiu žmogumi bolševikijoj. 
Buvo momentų, kada jo populiarumas buvo nustel
bęs net Lenino asmenį. Bet, demobilizavęs armiją, 
Trockis pasijuto izoliuotas. Tuo laiku, kada jis beveik 
per tris metus kariavo su baltagvardiečiais, Stalinas 
nesnaudė ir tvirtai pasigriebė valdžios vadeles. Troc
kis veikiai patyrė esąs persilpnas su Stalinu lygintis. 
Pasimirė Leninas ir su juo išnyko paskutinė Trockio 
atrama. Bet jis bandė kovoti, liko nugalėtas ir areš
tuotas. Geruoju nepasidavė, čekistai turėjo nešte jį 
išnešti į automobilių. Trockio pusberniukas sūnus bu
vo vienintelis jo užtarėjas. Besikumščiuodamas su če
kistais vaikėzas visa gerkle šaukė: “Draugai! žiūrė
kit — Trockį neša!” Ne tik nešė, bet ir nunešė, nieks 
nesiskubino pagelbon. Pasirodė, kad buvo visai leng
va nustumti nuo sosto kruvinai raudonąjį komisarą, 
prieš kurį dar taip nesenai visa Rusija drebėjo.

Ką dabar mintyja Trockis? Nesunku įspėti: kar- 
čiuoju gyvenimo momentu jis pigiai prieina išvadą, 
kad — neišsimOka sovietams tarnauti. K.

Veidmainių Konstitucija

ninkų uhijbs, kooperaty
vai, jaunimo organizaci
jos, kultūrinės draugijos.
Ir čia rodosi neblogai, tik J. P. P.
ta konstitucija vėl pažy- Menu, jog man supykus yra, bet mes buvom paten- 
mi, kad “Komunistų par-į mama dažnai sakydavo: kinti. Gal būt, Tamstos ti- 
tija atstovauja visas or- “Žiūrėk, lyg katė, ją glos- tūlai neleido dalyvauti su- 
ganizačijas”. Tai reiškia, i tyk, o ji pučias”. Tai buvo važiavimuose ar pasitari- 
kad Komunistų partija mano vaikystos dienos, muose, nes niekas neįteikė 
kontroliuoja visas organi- Šiandie, džiaugiuos, jau oficialaus ir specialaus 
zacijas, kurioms konštitii- pats per tvorą perlipu. De- kvietimo. Gaila. Jie nepa- 
cija duoda teisę statyti ja, yra žmonių, kurie au- galvojo. Bet dėl to aima- 
kaildidatus į rinkimus, ga, auga ir niekaip neiš- nuoti, jog visas vyčių ir 
žodžiu sakant, viena KO- auga. pavasarininkų bendradar-
munistų partija, visoje Paskutiniam “Vyčio” biavimas keistas yra labai 
Rusijoje, teturi teisę sta- numeryj p. K. Savickus naivi logika.
tyti kandidatus ir žmonės rūgo ja ar skundžias (kas štai receptas, p. Savic- 
turės už juos balsuoti. Jie ten ir besuvys), jog Pa va- kau:

“Try for once to get off 
o jis gi buvo ir your high horse and get 

ir direkto- down to earth.
Because now it’s no ūse. 

You’re too high and wc’re 
too low”.

sarininkai Lietuvoj jo ne
priėmę, < 
“redaktorius ir 
rius”. Na, ką tu pasakysi! 
Žmogus išgyveno Lietuvoj 
visus metus ir nesusipaži
no su Pavasarininkais. 
Aš, pavyzdžiui, žinau as
menų, kurie nuvyko į Lie
tuvą taip pat 1935 metais 
ir teišgyveno tenai tik du 
su viršum mėnesius ir pui
kiausiai su Pavasarinin
kais susipažino. Keista. 
Ar ne tiesa, p. Savickau?

Bet, p. Savickau, čia kur 
nors turi būti šuo pakas
tas.

Na, taip sau atvirai im
kim ir pasikalbėkim (tie
sa, skaitytojams gal ir 
bus neįdomu, bet jau kaip 
nors pakęs). Pirmiausia, 
įdomu kaip Tamsta į Lie
tuvą nuvykai: kaip vyčių 
atstovas ar tik kaip spor
tininkas? Kiek aš pamenu, 
LSOS sušauktame Pasau
lio Lietuvių Kongreso me
tu studentų susirinkime 
Tamsta kalbėjai tik kaip 
sportininkas; ne kaip vy
tis ir visą Kongreso laiką į 
Tamsta buvai tik sporti
ninkas (geras ar blogas aš 
nesiimu spręsti), bet ne 
vytis. Vyčio vardo Tamsta 
kažkodėl vengei. Kodėl9

Nė vienam mūsų, perei
tais metais Lietuvoj, ofi
cialūs pakvietimai į kon-į 
gresėlius ar panašiai ne
buvo siuntinėjami, bet 
mes įstengėm juose daly
vauti ir nesi jautėm ne
kviesti ir visur buvom 
maloniai priimti. Tiesa, jie 
negalėjo suruošti mums 
balių ir vakarienių kur 
nors puošniuose viešbu
čiuose, nes, Dievaži, jų ne 
tiek jau daug Lietuvoje ir

“Naujoji Sovietų Kons-’resnės konstitucijos hega- 
titucija”, rašo Prof. A. N. Įima tikėtis. Tačiau ją to- 
Refermasky, Pravd oje, liau paskaičius ir apsvars- 
birželio 23 d., “permainys čius nebesimato nei lais- 
viso pasaulio gyvenimą, vės nei demokratijos. Pa
gyvenimą visos žmonijos, žiūrėkime.
kuri ieško laimės. Ta nau- Naujoji konstitucija sa- 
joji konstitucija, tai ke- ko, kad visi 18 metų pilie- 
lias j laimę”. Prof. B. V. čiai tūri pilną laisvę rinki- 
Stark sako, kad “tai yra muose balsuoti. Labai ge- 
didžiojo Stalino mintis ir r ai. Bet visi žino, kad Ru- 
idėjos. Nepaprastai svar- siją valdo keletas žiadrių 
bus istorinis dokumentas, komunistų, kurių vadas y- 
kuris 
kiausią tvarką”.

Sovietų konstitucija de
šimtame skyriuje, nr. 118- 
127, užtikrina savo pilie
čiams laisvę balsuoti rin
kimuose, laisvę spaudai, 
laisvę atlikinėti tikybines 
pareigas, etc. etc. Iš pirmo 
skaitymo, rodbs, tiktai ge-

įves demokratiš- ra Stalinas. Naujoji kons
titucija to neparmainys. 
Rusija pasiliks koki buvo, 
valdoma vienos partijos- 
Komunistų. Sovietų pilie
čiai turi teisę balsuoti, bet 
jie neturi teisės kandidato 

lį rinkimus statyti. Tą tei
sę turi tik konąurtistų par
tijos organizacijos, amat-

-'pasirinkti negali nėra iš 
■ ko. Demokratinėje šalyje 
yra visuomet kelios parti-| 
jos; kiekviena stato savb 
kandidatus ir žtnonės gali 
balsuoti už tos ar kitdš 
partijos žmogų. Tada jie 
turi laisvę balsavime. Ru
sijoje to nėra. Naujoji 
konstitucija kaip tik it 
pabriežia: “Komunistine
partija bus vienatinė pri- 
pažinta politinė organiza
cija”. Taigi jau aišku, kad 
laisvės balsuoti rinkimuo
se nėra. Toliau, vienos 
partijos tautą negalima 
vadinti demokratine. Ko
kiais žodžiais bolševikų 
konstitucija skamba! Lai
svė, brolybė, lygybė! Rei
kia pridėti, veidmainystė, 
dėl tikrumo.

O kaip su Spaudos lais
ve? Taip, taip, konstituci
ja užtikrina laisvę Spau
dai. Tačiau prideda, kad 
“spaudai bus duota laisvę 
sustiprinimui socialistinės 
sistemos”. Visiems žino
ma, kad Rusijoje visos 
spaustuvės ir laikraščiai 
yra Komunistų valdžios 
rankose. Valdžia nustato, 
kokias knygas spausdinti 
ir ką į laikraščius dėti. 
Privatinių spaustuvių nei 
laikraščių Rusijoje nėra. 
Kada spauda yra valdžios 
rankose ir jai išimtinai 
tarnauja, yra tiesiog pasi
tyčiojimas sakyti, kad ji 
laisva, kad žmonės turi 
spaudos laisvę. Veidmai
nystė !

Konstitucija toliau “pri
pažįsta laisvę atlikinėti ti
kybines apeigas ir laisvę 
prieš tikybiniai propagan
dai” visiems piliečiams.

Iš tokių konstitucijos 
žodžių aišku, kad propa
ganda platinti tikybą yra 
uždrausta. Suprasti ne
sunku. Vienas žmogus ne
gali vatyti propagandos. 
Prdpagandą gali varyti i 
tik organizacija. Bet So
vietų Rusijoje, kaip iki 
šiolei, taip it pagal naują _ _ . _
konstituciją, visos otga- vyriaiisybės leisti jiems primintos kasdien nove- 
nizacijds yra kontroliuo-j siųsti į Rusiją Šventąjį nos bėgyje. Pamatinė in- 
jamos Komtinistų panti- Raštą. Valdžia davė at-^tencija bus: “Taika pasau- 
jos. Aišku, Komunistų Į sakynią, kad gali siųsti, j lyje ir Sugrįžimas Žmonių
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dos tikybos naudai. Jie ti- reikia sumokėti muito po lette 
kybos neapkenčia, visu šešis aukso rublius, 
žiaurumu prieš ją kovoja, šventasis 
Mokyklose griežtai už- būti atspausdintas tokia ^rūpestinga žmonijos Moti- 
draušta tikybą dėstyti, kalba, 
Taigi “demokratinė koiis- niekas nemoka. Įvairios 
titucija” laisves tikybai kitos tikybinės khygos,! 
neduoda. Jei komunistai paveikslai ar devocionalai 
nori įtikinti pasaulį, kad griežtai draudžiami į Ru- 
naujdji konstitucija duo- siją gabenti. Toki žinia, i 
da žmonėms “didesnę ti- šventąjį Raštą bolševi- 
kybinę laisvę”, tegul pa- kai leis gabenti į Rusiją, 
leidžia iš kalėjimų šimtus bet kam ir kokia nauda iš 
vyskupų ir kunigų; tūks- to bus, kad tos knygos bus

i nesupran-įte Novitiatė, 
tdma kalba. Ką mes lietu
viai darytume su Kiniečių 
kalbos Biblija? Bdlševi- 
kai, žinoma, pasigirs pa- 
sadiiiii, kad jų nauja kdn- 
stitucija duoda žmonėms 
tikybinę laisvę. Leidžia 
Bibliją įgabenti. Taip, ne- 
supratama jiems kalba. 
Veidmainiai! T.

I

Mes dažnai pade juo jam, 
jog kartais mūsų profesio
nalai ar jaunesnieji stu
dentai nesirūpina visuo- 

I meniniu gyvenimu, atitol
sta nuo lietuviškosios vi
suomenės, bet kartais ir 
patys kaltintojai esame 
kalti. Kartais susidaro to
kia padėtis, jog neįgėlęs 
tikrai nesuprasi. Štai ne
senai “Tėvynė” rašė, jog 
New York’e atvykusius 
profesorius Čiurlį ir Kolu
pailą maloniai priėmė Lie
tuvių Profesijonalų Sąjun
ga. Labai gražu ir svei- 

1 kintina. Tik visa bėda, jog 
: čia kaip ir iškyla dalykas, 
kurio aš neįgėręs niekaip 
negaliu “ištulmočyt”. Yra 
Amerikos Lietuvių Katali
kų Profesionalų ir Stu
dentų są-ga, kuri, teko su
žinoti, tam priėmime ofi- 

* cialiai nedalyvavo. Vadi
nas, vra dvi vienodo be- 
veik vardo sąjungos ir 
kas keisčiausia, kad: jose 
figūruoja beveik tie patys 
veikėjai (ir tai ne mažes
nieji). Na, ir žmogus dur
ną galvą gali gauti begal
vodamas, kuriai jų pri
klausyti. Kibą, reikia užsi
merkti ir pirštais išburti? 
Ar nelengviau būtų mūsų 
“cinams” kaip nors dvi 
panašaus tvpo ir užsimoji
mo organizacijos sujungti 
į vieną? Kitaip — nė bo
ba, nė gegutė.

I

NOYENAI P. M,
LA SALETTEčiąi atsižymėję.

Rašant šiuos žodžius a- 
tėjo dienos laikraštis ir 
tarp kitų žinių buvo apie 
Rusijos bolševikus. L„1‘. ' 
raštis paduoda žinią, kad I tieji pasinaudoti P.

Novena į P. M. La Salet
te prasidės rugsėjo 10 iki 

Laik-;19 dd. š. m. Pageidaujan- 
- - - ‘ M.

tarptautinės Biblijos Są- malonėmis gali pasiųsti 
jungos, prašė Maskvos savo intencijas, kurios bus

partija iifešiittiš propagan- Tik už kiekvieną knygą prie Dievo”. P. M. La Sa- 
i padeda daugeliui 

Ir žmonių, kurie pasitikin- 
Raštas turi I čiai kreipiasi i Ją. Ji yra

M

tančiūs tikinčiųjų, graži- atspausdintos 
na bažnyčias it leidžia 
jiems praktikuoti savo ti
kybą, tada btis neužginči
jamas jtikririimas tikybi
nės laisvės.

Apsvarščius sov i ė t ų 
koristituciją reikia pasa
kyti, kad ji yra gudriai 
veidmainiškai parašy t a, 
kuo komdnistai yra pla-

kurios Rusijoje.na. Eikime pas Ją.
■ Paskutinioje novenos 
dienoj išpažintis klauso
mos lietuvių kalboje Hart- 
ford La Salette bažnyčio
je. Novenos maldas gali
ma rasti naujai išleistoj 
knygelėje, — “Apsireiški
mas ant Kalno La Salet
te”. Tai randasi La Salet- 

Bloomfield, 
Conn.; La Salette Collegc, 
Hartford, Conn., Darbi
ninko ir Amerikos knygy
nuose. (Kaina 25c.).

Novenos intencijas siųs
kite Bldomfield, Hattfor- 
d’e, Corih. arba La Salette 
Seminary, Altamont, N. Y. 
Kun. Ignas A. Abromaitis, 

M. S.
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 BLAIVININKŲ SUSIVIENYMO CENTRO 

VALDYBA

Kun. Steponas P. Kneižis, — Dvasios Vadas; kun. A. Šve
das — pirm., Marianapolis College, Thompson, Conn.; Pr. Mankus 
— vice-pirm.; V. J. Blavackas — rast., 7 Mott St, Worcester, 
Mass.; O. Sidabrienė — ižd., 6 Commonwealth Avė., tVorcester, 

Mass.; M. Urmonienė ir A. Zaveckas — iždo globėjai; kun. P. 
Juškaitis — Redaktorius, 423 AVindsor St., Cambridge, Mass.
Kaip Turime Platinti Blaivybę

Tikrasis blaivybės susi- mas, veikiąs nepastebimų i 
pratimas galima platinti būdu, nedalyvaujant aiš- 
ir platinimas ne tik žo- kiajai asmens sąmonei. Į- 
džiu, bet ir pavyzdžiu. Pa- kalbėjimas, kaip sako Be- 
vyzdys turi didesnę galę,' chterevas, esąs psiches už- 
negu žodžiai. Lotynų prie- krata, mikrobas, kuris 
žodis sako: “žodžiai judi- nors hematomas mikros- 
na, bet pavyzdžiai trau-kopų, tačiau veikia taip, 
kia”. ikaip matomieji mikrobai,'

Pedagogikoje iš visų au- visur ir visuomet ir ^per- 
klėjimo priemonių pirmo- duodamas aplinkinių žmo- 
je vietoje statomas pa- nių žodžiais, judėjimais, j 
vyzdys. Iš pradžios seka gestais, pasielgimais. Į-į
be supratimo. “Vaikai kalbėjimo jėga yra tuo į-. 
tuojau smeigiasi tą dary-, žymesnė, kuo įkalbėtojasj 
ti, ką paaugusius žmones yra įtakesnis, tikimesnis 
mato darant” sako Valan-.Įr 
čius. Vaikas, matydamas, ! 
kad suaugę rūko, skaito,1 
mano kad ir jam taip rei-j 
kia daryti. Nors pirmą j 
kartą užrukęs, jis vemia, 
jam galva sukas — tai 
niekis; by tik darytų, kaip 
suaugę daro. Pirmutinė a-! 
iaus stiklinė, degtinės sti
klelis kartus, vyno taure
le rūgšti, bet raginimas 
gerti ne tik pavyzdžiais, 
bet ir žodžiais pašalina' 
kartumą ir rūgštumą. Ir

simpatėsnis. Antraip, 
įkalbėjimo priimumas tuo 
didesnis, kuo silpnesnis 
išminties veikimas, kuo 
labiau mylimi tie žmonės, 
nuo kurių eina įkalbėji
mas. Todėl didelė ekono
mijos ir proto žvilgsniu 
augštųjų luomų reikšmė.

Detroito Žinios
DARBININKAS

Jis Atnaujina 
Kuna ir Protą

Parodyk tiesiog į Pickvvick kraną.
Jūsų pardavėjas turi PICKWICK buteliuose— 2 už 25c. (tik alus) Didžiajame Bostone

Padarytas HAFFENREFFER & CO.Z Ine., Boston, Mass.' BREWERS SINCE 1870

REIKALAUKITE ŠV. PETRO PARAPIJA
X

Šiaihe parapijos piknike, 
rugsėjo 27 d.

1
Katalikų Federacijos 

klubų seimas įvyks rugsė
jo 12 ir 13 d.d., Marygro- 
vė Kolėgijbj. Seimas y ta 
svarbus; nes jame bus 
svarstoma tikybinių pa- 
nioktį klausimai. Iš Šv. 
Petro parapijos atstovu 
bus patš klebondš.

Dr. Jonas Siurbis, pla
čiai žinomas lietuvis gy
dytojas, šią savaitę išgel- 

nuo 
užsi- 

ga- 
nuo 

vandens šildimui gas’inio 
pečiaus. Daktaras rado vi
sus apalpusius, bet sun
kiai besidarbuodamas juos 

į atgaivino, nors ir pats nuo 
to geso apalpo. Visus nu
siuntė į Receiving ligoni
nę. Visi išsveiko.

—

Staiga mirė Vincas Sa- 
tulaikis, 70 metu amžiaus, 
vienas iš pirmųjų Detroi
to lietuvių gyventojų. Vy
ras buvo sveikas. Pradė
jęs valgyti kopūstus su 

pa- 
į gerklą kauliukas. 

Tuoj pasidarė blogai. Nu- 
i gabentas į ligoninę: ir ten 
beimant kauliuką iš ger- 

. klės jis mirė. Velionis bu
vo vienas iš pirmųjų vei- 

i kėjų pirmoje Detroite lie
tuviškoje parapijoje.

• v

bėjo visą šeimyną 
mirties, kuri buvo 
nuodijus “monoxide” 
su, kuris atsiradęs

Rugsėjo 14 ir 19 d.d. 
prasidės katekižacijoš pa
mokos šioje parapijoje. J 
Prašome visų tėvų Siųsti 
Savo vaikučius į tą moky
klą. Jfeigu, kurie tėvai ir 
neirta bažnyčion, tai pra
šome įkalbėti tėvams, kad 
jie riOrš vaikus leistų pasi- 
rtiokyti katekizmo.

KlebonUi spaudžia širdį 
. kada jis mato kaip gausiai
Ir G 11111 i ij V*1 * Ir ' kauliukais, kažin kaip rkas svetimtaučių vaikai Uko kauli^
o kaip mažai lietuvių.

siunčia

nes jų doros pavyzdžiais b iš dabartinės jaunuome- jos vienintelė tautinė auk- atgal, taip buvo patęnkin-
ilgainiui ima sekti ir vi
suomenė. Čia gili, galinga 
įtaka, kuri rodoma tėvų,

JeigU kitataučiai 
savo vaikus į šios parapi
jos pamokas, tai lietu
viams tikrai verta siųsti.

i Katekižacijoš pamokos 
nesibaigia vienais arba 
dviem rtietais. Tai tik pra
džia. Reikalinga, kad jau
nimas gautų supratimą ti-

galima gauti tik lankant s* Detroite^iš^kitų kolOni- 
į---- t c—----------- ---------  ,
Taigi siųskite savo vaikus atvykęs jo 
į katekižacijoš mokyklą, Ą- Vaitkus 
nors jie jau būtų lankę sington, Pa- 
per kelius metus.

Darbo Dienos švenčių
kėjimo° dalykuose, o" tai lietuvių lankė-

mokyklą per kėlius metus. J1!- ^as P- Gedvilą buvo 
giminaitis p. 

iš New Kėn
is Detroito

neš bus vyrai ir moterys. Įėjimo įstaiga globotų vi- ti, kad dabar jau laukia 
sus musų lietuvių vaiku- paskutinio pikniko, kurs 

Žmonės sako Forelis čius, nes ištikrųjų taip ii- turi įvykti sekmadienį, 
. , .. , . „. .. . ] . » . . o— oj •— ------------- — — —o-'-'jO 20 d. paprastoj

jų, prietelių bičiulių pasi- les, kurios visos susoko į paįį parapija šitoj koloni- vietoj Aribn Parke. Tas 
tiktai^ Ponurgas -:oj, ^ol gyvuos mokykla, paskutinis piknikas, jei 

tik oras bus gražus, be a- 
bėjo, bus didžiausias iš vi
sų vasarinių pramogų. 
Nes tuo laiku šiorai jau 
beveik visi apleisti, mau
dytis per šalta, bet drau-

■ v . • , v- • , V1U.O, iico taip ix~ iv
• motynų šeimynų nukleto- vis d&r pHnnsus į avė- gni gyvuos lietuvybe ir rugsėjo 

kaipgi jaunam žmogui ne- ilgimas — pavyzdžiais.
sinaudoti “suau gūsio” Nenuostabu, kad rusų įmetė į jas pirmutinį avi-

- . —— . I — — Parapijinės mokyklos už
sidarymas, jei kada tai į- 
vyks, bus gėdulos diena 
kaip mūsų parapijai, taip 
mūsų tautiniam gyveni
mui čia Baltimorėj, nuo 
kurios nelaimės teapsaugo giškam 
mus Viešpats!“

ATLYGINIMO DIENA 
UŽ ISPANIJOS BAISE

NYBES

buvo išvykę kitur šie: Jo- 
Inas Baguckis į New Yor- 

Didysis parapijos cho- ką; Misevičius su šei- 
ras jau pradėjo praktikas. ma i Chicagą; Baranaus- 
Nors dar ne visi buvo su- kai ir Bekampis į Wilkes 

Į" sirinkę, bet buvo nemažai, 
pasisvečiavimui gįą savaitę pradės prakti- 

rudens oras kaip tik tin- įas Merginų Sodalicijos 
karnas. Todėl ir manoma, choras ir Marijos draugi- 
kad šis paskutinis paren- jog choras. Sodalicijos 
girnas parapijos naudai choras nori Surengti įvai- 
bus visų <-»—»-

Sekmadienį, rugsėjo 13 Gaspadinukės 
, kuomet skaitlinga ŠŠ. te pasirūpinti

Vardo Jėzaus vyrų drau- žuvukių, kad visiems už- 
gija eis in corpore prie šv. tektų, nes kiek girdėjau 
Komunijos, ŠŠ. Sakramen- visi tą dieną turi pasisky- 
tas bus išstatytas per visą rę tam paskutiniam para- 
dieną, kad atlyginus bent pijos piknikui, 
kiek Dieviškai Jėzaus Šir- a u
džiai už tas nedorybes, 
kurias Ispanijos komunis-

• tai papildė prieš Dievą ir 
želio mėn., o mažiukų į Dievo tarnybai pasišven- 
pirmą skyrių mokinių la-į tusius žmonės per pereitą ^un; Dubinsko apdraudbs šv. Komuniją, nes vasaros 

Po dviejų mėnesių atos-įbai mažai .teatėjo, nes ant -
A 4 naloimoa i f tom miicii 11A-

žmogaus teise? Kas gi ne- gydytojas Korovinas yra ną”. Yra paprotys - pasi-į 
nori būti vyras? Kaip gi j įsitikinęs, kad prie šių ap- duoti įkalbinėjimams, ne- ji į 

linkybių šeimyna ir mo- galvojus tikėti autorite- 
kykla yra svarbiausias tams. Daro tai, ką ir kiti, 
vaikų ir jaunuomenės ai- nieko nepagalvoję. Tik vė- 
koholizmo šaltinis. O visi liau ieško priežaščių, į di- 
šios dienos suaugę ir se- džiausiąją neatkreipdami 
niai buvo vaikai ir jauni, dėmesio.

t

Barre ir kiti. Pasibaigus 
vasaros išvažiavim a m J 
dabar vėl visi darbuosi 
mės parapijos gerovei.

t

MOKYK-1 rYs užbaigė mokyklą bir-

skaitlingiausias • programą. Taigi kvie- 
kės malonėki- gįa visas nares dalyvauti 
inti užtektinai praktikose.

negerti? Jeigu gėrėjai gin
tų žodžiu jaunuomenei 
gerti, ją atitolintų nuo sa
vęs; jaunuomenė ir vaikai 
tokiais teisingai nepasiti
ki. žodžiai, reikalavimai 
be pavyzdžio tai tik tam 
Jaikui ir ligtol veikia (jei
gu taip galima sakyti), 
pakol suaugusieji turi ant 
vaiko kūno galybę.

No tik vaikai, bet ir su
augę yra linkę sekti iš
mintinguosius, mokytuo
sius. Nuo nedidelių alko
holio dožų tam tikras 
melagingas jausmas yra 
didžiausia papiktin amo
veiksmo priežastis. Tatai , 
daugiausia traukia i 
stangios nenusistovėjusios 
dvasios žmones. Tokių Ia-I 
bai palinkusių į alkohilįi 
žmonių skaičius labai au
ga dėl paveldėtosios girty-i 
bes, taip pat ir dėl daugy
bės socialių ekonominių 
aplinkybių.

Bungė rašo: “Didžiausia 
girtybės priežastis — tai 
žmonių paprotys sekti kl-į 
tus... žmones pradeda ger
ti tik dėlto, kad kiti geria. 
O jau kartą pradėjo gerti,, 
tai paturimų gėrimą prie-' 
žasčių nereiks ieškoti.

Sekimas ir įkalbėjimas 
visuomenės gyvenime turi 
labai didelę reikšmę.

Sekimą dard įkalbėji-

ne‘ PARAPlJINfc
LA VĖL PRASIDĖJO • 7

DRAUDOS FONDAS 
AUGA

Vėliausios žinios

Pereitą sekmadienį buv( 
atvykę iš Toronto į Šv 
Antano lietuvių par. lietu 
viai žaidikai. Jie savo ga 
bumais puikiai pasirodė

į Po žaidimo vienas iš to 
rontiečių kalbėdamas pa 
reiškė džiaugsmą būt 
tarp katalikų. Tokis jo pa 

; reiškimas buvo reikšmin
gas, nes Toronto lietuvia 

gaites susirinkite išklau- lietuvio kunigo, i
apie syti šv. mišių ir priimti • dvasmniose dalykuose yr; 

- i.------v.sarns' apleisti. Bet jie vis da

Ateinantį sekmadienį, 
Šv. Vardo jaunimo ir Ma
rijos draugijų nariai pri
ims šv. Komuniją. Per mi
šias giedos jaunimo cho- j 
ras. Visi berniukai ir mer- »

mėnesį. Per visas mišias fondą yra gan linksrtiibs. metu kaikurie apleido šv. pasilaiko ir džiaugiasi sa 
vo tikėjimu. Torontieti 
kalbėtojas nesakė, kai] 
kartais kiti sako: “Mūs

togų, Šv. Alfonso parapiji-'nelaimės ir tarp mūsų lie- kunigai ragino susirinku- I tris^ savaites _fondah į- Komuniją, 
nė Mokykla vėl surinko, tuvių, ypač jaunosios kar- eįus ateinantį sekmadienį plaukė net 515 dolerių, 
susipratusių Baltimorės tos vedusių porų, daug y- priimti Šv. Komuniją ir Tas reiškia, kad beveik 

praleisti bent vieną valan- Pus§ reikalaujamos sumos 
dą su Jėzumi ŠŠ. Sakra- Jau surinkta. Linksmas 
mente, maldaujant Dievo mūsU Avelis Dubinskaš 

'pasigailėjimo tlėlaiihingai pasitiki mūsų lietuvių ge- 
Ispanų tautai. Jie priminė raširdingumu ir mano, 
susirinkusiems, kad yra ^ad j mėnesį arba ilgiau- 
mūstį višų šventa prieder- šešios savaites laiko 
mė melstis už kentančius tubės siirirtkęš pagei- 
Ispahijos katalikas, nes daujamus 1115 dolerių, 
jie yra nariais to paties Linkime tevehui Dubins- 

_____________ ,_____ „ . mistiško kūno, kuriam laimingos kloties jo 
negu pereitą mėtą, kurį tačiau vaikučiams jų ne- meš visi priklausome ir gražiame darbe!

............................... " it*®3 P““- Todėl tėvai, kurio galva yra pats Kris-; VĖL PRIE ŽIEMINES 
ktirie neleis savo vaikučių tus. Įvertindami tą laisvę, TVARKOS

kuria mes džiaugiamės čia Sekmadienį, rugsėjb 13 
Amerikoj, phvalofrie at- d ofUi jau gerokai atvė- 
jausti nelaimėje sūnūs ir sUs vgl BUš žrjžu 
dukterys tos pačios Kata- žiemjHės tvarkos. Mišios 
hkų Bažnyčios, kūne ken-.jj vaI tė bus giedotos, 
čia Ispanijos komunistų- • • ! — -• -
baisestiį negu žvėrių žiau
rumą. Dienos adoracija 
užsibaigs vakarė su šv. 
vdlanda ir ypatingomis 
maldomis už taiką Ispani
joj-
paskutiniš~vasAri- 
N1S PARAPIJOS PIKNI 

KAS
Kurie atsilankė į vidūr- 

vasarinį parapijos išva-

lietuvių vaikučius savb ra užsikrėtusių gimdimo 
gldbon. Mokslo mėtas pra-kontrolės nuodais. Leng- 
sidėjo su šv. mišidmiš ah- vatų didesnių negalima 
tradienio rytą 8 vai. Kle-' norėti mokyklos reikaluo- 
bonas Lietuvnikas patsai se. Jau keli metai kaip 
atnašavo šv. mišias ir da- mokslas yra teikiamas dy- 
vė pirmutitiį vaikučiams kai, o šįmet, kun. Mende- 
pamokinimą. Po mišių lis pranešė sekmadienį, 
tuoj sekė palaimittimas su kad nors parapijai ir kai- 
ŠŠ. Sakramėhtu. Šiemet duos 1200 dorelių ar dau- 
kelioliką vaikučių mažiau | giaus už naujas knygas,

nupuolimą nėra sunku iš
aiškinti. Gan gražus bū-

Seimas į

A. L. R. K. PIL. BLAtV. SUSIV. SIDABRINIO 
JUBILIEJAUS SEIMAS

Šiuomi skelbsime jogei A. L. R. K. Pil. Blaiv. Su
sivienijimo 25 mėtų Jubiliėjinis Seimas įvyks Šv. 
Kazimiero Parapijos salėje vVorcester, Mass., sekma
dienyje spalių 25.

Visos Pilnųjų Blaivininkų kuopos raginambs j>ri- 
siųsti į Seimą kodaUgiausiai atstovų. PavietUdi, pro
fesionalai, kuriems Blaivybės idėja brangi, širdirigdi 
kviečiami Seime dalyvauti.

Ruoškimės prie šio Jubiliejinio Seimo visi. Ldi 
jis atbudins viąas užsnūdusias Blaivininkų kuopas ir 
paskleis Blaivybės veiklą koplačiausiai.

Kun. Step. Kneižis, Dvasios Vadas 
Run. A. Švedas, Pirmininkas 
V. J. Blaveckas, Raštininkas.

parapijihėn mokyklon ne
turės kito iššiteisinimo, 
kaip tik savo apsileidimą 
toj svarbioj priedermėj. 
Tėvai, kurie leidžia vaiku
čius savo taUtos mokyklon 
yra tikri patrijotai nė tikį 
žodžiais, bet ir darbu. Nė
ra mažiausios abejonės, 
kad vaikutis lankęs lietu
višką mokyklą, kad ir per 
vieną metą yra labiau su
sipratęs lietuvis, negu tas, 
kurs lanko ar tai viešą ar
ba kad ir katalikišką, bet 
svėtimtautišką mokyklą. 
Mūšų tautiniam gyveni
mui čia Baltimorėj yra be
galo svarbu,

Parapijos didžiausias i” draugija nėra tikybinė.’ 
paskutinis šių metų pikni- Malonu sueiti su vyrai5 
kas įvyks Beechnut Gro-(hurįe nesisarmatija pasi 
ve, rugsėjo 27 d. Šiame t sakyti tikinčiais katal 
piknike dalyvaus visas 
jaunimas, visų trijų chorų 
ir visi parapijiečiai. Bus 
šoklių užkandžių
W 1 . _____ ...
tras. Šv. Petrb . parapijos 
parapijiečiai darbiibjasi, 
kad visi būtum pdtėhkinti. 
Taigi visi dalyvaukime

Didysis parapijds Chorą? 
į jau pradėjo savo rddfenl- 
nes repeticijas ir sekma
dienį gTiš( prie bažnytihib 
darbo. Mišparai prasidės 
rugsėjo 27 d.
TRIJŲ blENŲ PAMAL

DOS TRETININKĖMS 
Rugšėjd 17 d. bus atmin

tina diėha mūsų parapijoj. 
Po ilgų metų įaukimb, ga
lutinai parapijos tretinin-

kad parapi- žiavimą porą sekmadienių krti ii* tretininkės turės sa-

__ jr ggrj_! Švč. Marijos Kolegijo: 
GFos šaunus brkės- Orcbard Lake, Mich., 1 

metų sukaktuvių proga : 
vyko suvažiavimas. Ryt 
dalyvavo daug dvasiški 
ir atnašavo šv. mišias.

Mokyklos Rektor i u 
Pralotas A. Klova pasai 
pamokslą.

Po pietų prasidėjo sės
. Visų pirmiausiai nt 

sUtūik, ir prtimti kandi- tarta atlaikyti šv. misis 
datai ir kandidatės į trė- už minusius kolegus. 
Čiąjį atgailos ordeną. Kad Per dešimtį metų Kol 
tinkamai prisirengti prie gija daug patobulėjo, h 
šių nėpaprastų iškilmių, fakultetas nusiskundžis 
įūrmadiėnį, antradiėnį it kad žytniai sumažėjo mol 
trečiadienį, prieš penkių sleivių skaičius. Laba 
Sv. Pranciškaus gavimo sunku išlaikyti mokslo 
žaizdų dieną, kas vakaras staigas. Suvažiavimas t 
bus laikomos ypatingos sėsi tris diėnas. Kaip m: 
pamaldos*- su pamokslais, j tyti net ir skaitlingesnii 
Manoma, kad šįmet bus jų tautų pajėgos tirpsl 
gražus būrys tų, ktirtė hd- ametikonizacijos bangos 
tės būti įvilkti Asižiaus Mažai išgirsi, kad kas ka 
Pavargėlio atgailos bubu, betų savo kalba.

| Ausys. Juozas N. Medinii

vo Tėvo - Įkūrėjo stdvylą. 
Tą vakarą blis pašventin
ta ką tik naujai nupirkta 
šv. Pranciškaus Asižiečio ja.

. .i. . . < i 1 ... J L

Juozas N. Medinii
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f KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NAUJOS ANGLIJOS L. 
VYČIU SUVAŽIAVIMAS

Sekmadienį, rugsėjo 27 
d., įvyks Naujos Anglijos 
L. Vyčių pusmetinis suva
žiavimas Worcestery. Po
sėdis prasidės 1:30 vai. po 
pietų, Šv. 
svetainėje, 
teprisiučia 
atstovų.

Kazimiero par. 
Visos kuopos 

kuodaugiausiai 
Valdyba.

WESTFIELD, MASS.

Pennsylvanijos Žinios
SEIMAS

6.

šeštadienį, Šv. Vardo 
Marijos draugijos nariai 
eis išpažinties ir sekma
dienį per 9:45 A.M. mišias 
priims šv. Komuniją “in 
corpore”.

Koresp. M. Y.

VEDYBOS
Levosė Atkočaitytė ap

sivedė su Juozu Daraške- 
------------- . vičiu iš Northampton, WORCESTER, MASS. Mass. Darbininkų Dienoj,

7 tro I rtTTD VAdvhn anai-

• v

9 vai. ryte. Vedybų apei
gas atliko kun. Puidokas, 

t Jaunavedžiai yra abu lie
tuviai ir pavyzdingi Vy
čių kuopos ir Choro na
riai. Tą dieną bažnyčia 
mirgėte mirgėjo nuo gėlių 
papuošalų ir įvairiaspal
vių, gražiai suderintų, 
___ _ Pabroliais buvo: 
Urbaitis, Atkočaitis ir Va
lys. Pamergės: O. Atko-

KRIKŠTAI
Bernardas Šilalis

Bernardo ir Barboros 
(Kinčiutės) Šilalių sūnelis 

. rugsėjo 6 d., tapo apkrikš
tytas Bernardo - Petro 
vardu. Krikšto tėvais bu
vo Magdalena Pervosk ir šviesu. 
Jonas Šilalis. ' A. a A v w A A. w

Renald Carden lyg. Pamergės: P
Tą pačią dieną tapo ap- čaitytė, Daraškevičiutė ir 

krikštytas Arthur ir Liud- Zinkytė. Po iškilmingos 
vikas (Zaleckaitės) Car
den sūnelis vardu Renald- 
Arthur. Krikšto tėvais bu
vo p-lė Elena Zaleckaitė ir 
Jonas Vaškevičius.

Abu naujagimiu krikšti- 
no kleb. kun. A. Petraitis. I 

I

v •

ĮVAIRŪS SKELBIMAI

R G A VICTOR
VISŲ BANGŲ 

Naujos Rūšies Radio
MAGIŠKA AKIS 

METALINĖS TŪBOS 
MAGIŠKI SMEGENIS

CHARRON’S
20 Trumbull St.
Worcester, Mass.

M. A. CIVINSKAS & CO

LIETUVIS
Graborius ir Balsamuotojas

340-342 Harding St.
VVORCESTER, MASS 

Atdara Tel.
Dieną ir Naktį Dial-5-589«

POPE OPTICAL CO.
Albert R. Barker

Kada Jums reikalingi aki
niai, leiskite mums išegzami-' 
nuoti akis ir pritaikinti aki-į 
nius. Mes padarome dirbtinas 
akis.
397 Main St. Tel. 6-1944

Worcester, Mass.
275 Main St. Webster, Mass.

Tel. 3-5710 I

GREENWOOD DAIRY
Mūsų pienas ir Smetona 

užganėdina visus.
WORCESTER, 

MASS.

vai Antanas ir Antanina Man- 
trimai ir jų žentas su dukrele, 
pp. Laukaičiai, o trečią namą iš
nuomoja.

P-nios Ivaškienės tėvelis jau 
sulaukė 74 metų amžiaus, o 
mytė — 70 m. amžiaus.

Pp. Ivaškai yra susipratę 
talikai ir taip išauklėjo savo
kelius. .Jie yra ‘Darbininko’ skai
tytojai.

Taigi vedybinio gyveninio su
kaktuvių proga sveikiname ir 
linkime ilgiausių metų. K.F.A.

ma-

ka
va i-

MONTREAL, CANADA
LIETUVIS SU LIETUVAITE

Šių metų rugsėjo mėnesio 5 
vestuvių puotos, jaunave- dieną 9 valandą ryto vietos lie- 
džiai išvyko “medaus rnė- tuvių šv. Kazimiero 
nėšiui” į platųjį pasauli. sutuokti — 
Kur išvyko ir kada 
nesisakė.

par. bažny- 
Antanas Lauri- 

grįš naitis su garbingų lietuvių tėvų 
dukrele Brone Motuzaite.

.Jaunosios tėvas Jonas Motuzas 
• . .5ra geras lietuvis, katalikas ir 

į didelis vietos lietuvių prietelius. 
Garnys aplankė Ipolitą]Iš Lietuvos j Montrealą atvyko 

ir Magdaleną Jegelevičius, dar prieš didįjį karą, kur bedirb- 
palikdamas gražią dukre- damas vienos kompanijos alaus 

’ į var- 
Krikšto *r Pash>kėjimą. kad suteikt;-, 

net atsakomingesnė bravore vie
ta. Turėdamas dažnus su bravoro 
savininkais reikalus, nesigėdim 
pasisakyti kas jis esąs ir. ypatin
gai savuosius, visuomet užtaria. 
Esant bravore liuosai darbininko 
vietai, p. Motuzas rūpinasi, kad 
ji būtų užimta lietuvio. Nors bra
vore. sulyginamai, dirba ir dido
kas darbininkų skaičius, bet dė-

KRIKŠTAS

čiai, Virbickų abi šeimy
nas, Bulaskai, Olnyville ir 
Providenco Okuleviči a i, 
Rokaičiai, Dongveckų šei
myna su pasekėjais, abi 
Avižinių šeimynos, Obli- 
činskai, abi Bagdonų šei
mynos, Adomaičiai, Kli- 
mavičiai, Zakonių šeimy
na, abi Rusalevičių šeimy
nos, Ciočiai su svečiais, 
Nameika su šeimyna, Sa
vickai, abi Stonių šeimy
nos, Mr. & Mrs. Thomp- 
son, Kairiai, Vaitonių šei
myna, Kuprevičiai, Šimke- 
vičiai, Balkų šeimyna, 
Vaitkūnai, Meciūnai, Men- 
čiūnai, Naštėnai, Bartule- 
vičiai. Dzekevičiai, Vaiči- 
kevičiai, Gumauskai, Ka- 
cevičiai, Lukšiai, Česnule
vičiai, Urnikai, Rukšteliai, 
ir daug kitų, kurių vardus 
norėtume įrašyti, bet jau 
vietos permaža.

‘Vyčių Naujokas’.

lę, kuri tapo apkrikštyta 1;ra\ore Mirbo^labai gražų 
Marijona vardu. 
tėvai buvo: O. Zadžiaus- 
kiutė ir A. Jegelevičius. 
Tėvai iš džiaugsmo iškėlė 
dideles krikštynas.

Taipgi išlėkdamas Gar
nys žiemai į šiltesnį kraš
tą, paliko dukrelę Vladui 
ir Anastazijai Atkočai- 
čiam, kuriai per krikšto 
Sakramentą buvo suteik- P- Motuzo, jųjų beveik pusė 

Fonas Motuzas 
yra gražus pavyzdys kitiems lie
tuviams darbdaviams. Nestebėti
na. kad šimtai montrealieeiu da
lydavo ir jojo Jukrelės vestuvė
se ir sunešė jauniesiems daug 
gražių dovanėlių. Bene bus pir- įr Juozas Sabonis, iždinin- 
mosios iškilmingumo ir gražumo 
atžvilgiu vietos lietuvių Šv. Ka 
zimiero bažnyčioje pp. Motuzų 
dukrelės Bronės sutuoktuvės. Be 
S.vvų gėlių vainikais išpuoštos 
Iiažnyeios nepaprastą žiūrovams 
įspūdį darė, tai didelis atatinka
mais tai dienai drabužiais apsi
rėdžiusių pajaunių ir pamergių 
skaičius, vėliau mylios ilgumo 
karų virtinė.

Montreal iečiai nei "kiek neabe
joja, kad ir jaunieji paseks tėvų 
pavyzdžiu ir tarp asmeniškų rei
kalų neužmirš ir lietuviškumo. 
Linkime jiems saulėtų šeimyninio 
gyvenimo dienų. Lietuvis.

tas vardas Liucija. Krikš-.v,etos lietuviai, 
to tėvai buvo: Mrs. Wha- 
]on jr p Adomaitis. Tėvai 
džiaugiasi susilaukę tre
čios dukrelės. J. J.

CANTON, MASS.

bažnyčioje.
ir Kazimiera I- 
ir tebeaugina 

— 5 dukteris:
(Laukaitienę) 24 m. 

Kristiną 19 m.
15; Onytę — 11;

arnz.:
Vero-

Rugpjūčio 16 dieną pp. Juoza
pas ir Kazimiera (Mantrimaitė) 
Ivaškai minėjo savo 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves, i 
Pp. Ivaškai apsivedė Šv. .Tono 
(airių) par. bažnyčioje. Tai buvo 
pirmoji lietuvių pora, kuri buvo į 
sušliubuota toje

Pp. Juozapas 
vaškai išaugino 
gražią šeimynėlę 
Marijoną 
amžiaus. 
Julią —
niką — 5. Mirė 4 sūnus.

Juozapas Ivaška atvyko iš Lie- ‘ 
tuvos. Šiaulių apsk., Užvenčio pa- : 
rapijos 1905 m. į Cantoną. Per 
29 metus dirba Draper Bros. 
kompanijos dirbtuvėje. Kazimie
ra Mantrimaitė (Tvaškienė) at
vyko iš Lietuvos, Kretingos aps
kričio, Gargždi] par. 1910 m.

Cantone pp. Ivaškai turi savo 
3 namus. Viename name gyvena 
patys, kitame p. IVaškienės tė-

PROVIDENGE, R. I.

i

|

SLRK. PIKNIKAS
Sekmadienį, rugsėjo 6 

294 kuo- 
Point 

darže, 
išpildė 
ir jo

į tesnėn įstaigon visose 
'Jungtinėse Valstybėse. Ši 
j Akademija pilnai užtvir-

Šv. Pranciškaus Vienuo- tinta Pennsylvanijos vals- 
lyno Rėmėjai rengiasi prie 
nepaprasto Seimo, kuris į-Į 
vyks rugsėjo 27 dieną, šv. tomų kiekvienoj aukštes- 
Pranciškaus Vienuolyne, 
Pittsburgh, Pa.

Delko šiais metais turė- vių kalbos 
tų būti nepaprastas Sei- muzikos, 
mas? Dėlto: kad visa vai- gimnastikos pamokas, 
dyba deda ---- ’
darbą; kad labai daug giai įrengti, tarp kuriu 
naujų darbų buvo nuveik- priskaitoma knygy n a s, 
ta šiais metais; kad ne- muzikos kambariai, che- 
vien Rėmėjai, bet ir visa mijos jr biologijos labora- 
liaudis daugiau žingeidau- tori jos, ‘ ’
ja; o svarbiausiai, kad y- 
ra permatoma naujų ir 
svarbių užmanymų.

Seimas prasidės iškil
mingai su šv. mišiomis 10: 
30 A. M. iš ryto. Pietūs vi
siems delegatams bus tuo- 
iaus po šv. mišių. Posė
džiai prasidės 2:00 po pie
tų.

Prasidėjus sesijoms bus 
garsus kalbėtojas, kuris 
nušvies Seimo tikslą ir 
reikalingumą. Bet kadan
gi būtų geros pasekmės, 
todėl Rėmėjų Valdyba ir 
Sesutės nužemintai krei
pėsi į Didžiai Gerbiamus 
Kunigus, kaip Klebonus, 
taip ir visus asistentus, 
kad pribūtų į Seimą su sa
vo gerais ir praktiškais 
patarimais ir su morale 
pagelba. Taipgi pasitiki
me, kad dvasiškija malo
niai patars savo draugys
tėms prisiųsti delegatus. 
Kaip Šv. Pranciškaus Rė
mėjai esti kviečiami visi,'

tybės.
Be paprastų kursų, dės-

- — I
nėję mokykloje, ši akade
mija teikia tikybos, lietu- 

ir literatūros, 
dainavimo ir

_ l
savo širdį j. Mokslo kambariai pato-
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John P. Lyons
i

DEMOKRATĄ »

Į Representative
Ward 6 ir 7, Brockton, Mass.

BALSUOKITE UŽ

t

I

PER
KLAIPĖDĄ

Lietuviams gerai 
žinoma

ir komercijinis 
pratybos kambarys.

Už $200 per mokslo me
tus akademike gauna mo
kslą ir pilną užlaikymą. 
Studentės iš apylinkės, 
kurios lanko kasdieną mo
ka metams S30.

Tėveliai, atminkite, kad 
be tikybos nėra tikro auk
lėjimo — tai parodo gyve
nimas. Lietuviams turi 
būti aišku, kad nepakanka 
duoti mergaitei vien mok- 

r iš- 
lie- 

i

slas, bet reikia ią da 
auklėti katalikiškoje, 
tuviškoje dvasioje.

NEWT0WN, PA.

d. įvyko SLRK 
pos iš Warehouse 
piknikas, Stiles’ 
Muzikos programą 
Petras Žikevičius
grupė. Tvarką apsaugojo 
vietinis policijantas, Ka
rolis Balčiūnas. 294 kuo
pos valdybą sudaro: Vac
lovas Sabonis, pirm., Ieva 
Butėnienė, vice - pirm., Jo
nas Simonavičius, rekordų 
rast., Adomas Jegelevi
čius, finansų raštininkas.

Jurgis Jonas.

Šiomis dienomis čia pra
dėjo darbuotis p. Jurgis 
Naudžius. Jis dirba barz
daskuty kloję. Geriausio 
pasisekimo. Rap.

- • — 

HAVERHILL, MASS.

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenbnr?!}. Švediją)

Patogi ir greita kelionė 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivą išplaukimai iš N. Y.
DROTTNTNGHOLM, — RUGSĖJO 20 
GRHSHO1.M, — — — SPALIŲ 1 
KUNGSHOI.M —  ------ SPALIŲ 21
GRIPSHOLM —-------- SPALIŲ 29

Platesnes žinias apie kelionę tei
kia veltui ir, parduoda laivakor
tes, visi mūsų autorizuoti laiva
korčių agentai ir visi švedu A- 
merikos Linijos Skyriai.

! SWEDISH AMERICAN LINE 
154 Boylston St., Boston, Mass.

1 Kviečiame mergaites ir 
moteris ateinančiais me
tais būti pasiruošusios 
dalyvauti šimtais iš apy
linkių kolonijų.

Vardu visų dalyvavusių, 
Ona Unguraite.

Vilos Juozapas Maria 
koplyčioje, kur Šv. Kazi
miero Seserys turi 
gražią ir didele ūkę. įvyko 
pirma kartą uždarytos tri
jų dienu rekolekcijos dėl 
mergaičių ir moterų iš a- 
pylinkiu kolonijų.

Rekolekcijas vedė kun.
taip ir visos kitos drau- Drazdys, kun. Bosko Sale- 
gystės yra . nužemintai ziečiu atstovas Ameriko- 
prašolhosr prisiųstY* savo je> Kun. Drazdys savo tu- 
delegatus, nes : ’ * * * - ‘ -
sutiksime visus.

Rengėjai.

labai

ŠV. KRYŽIAUS ATLAIDAI

Iš sakyklos vietos kunigai pa
skelbė. kad šv. Kryžiaus atlaidai 
prasidės sekmadienyje vakare 
rūgs. 13 <1. su iškilmingais Miš 
parais; ragino visus parapijomis 
eiti prie šv. Sakramentu, kad ap 
turėjus atlaidus: jau sekmadienio 
vakare ir pirmadienvj — rūgs. 
14 d. ketina būti daug svečiu ku 
iiigu su dvasine pagalba. Visi pa
rapijiniai laukia ir rengiasi pr;e 
tų gražiu metiniu parapijos at
laidų.

...“Aš matau pasaulyje 
galingų pastangų, .drąsių 

maloniai riningomis konferenciio- bandymų pasiekti gražiau- 
mis davė mums labai daug šią idealą, koki tik žmo- 
ivairių, naudingų ir gra- gaus protas gali nuvokti, 
žiu pamokinimu. Jis ola- ŠV. PRANCIŠKAUS AKA- -- išaiškino kaip auklė-

• t’s. tobulmtis meileie Kri
staus, stinrint i tikėjimą

PRASIDĖJO RŪGS. 8, š.M. iXrojingais pasau,i0 
_______ Giliausią padėka reiš

kiame kun. Drazdžiui už 
jo nenuilstantį pasidarba
vimą, skelbiant Dievo žo
di.

Nuoširdžiai dėkojame 
mūsų dvasiškijai, kurie 
skelbė bažnvčiose, ragin
dami vykti į šias rekolek
cijas.

Ypatingos padėkos žodi 
reiškiame Šv. Kazimiera 
Seserimis už pakvietimą 
ir už parodvmą mums tiek 

Pikniko Rengimo Komi- daug nuoširdumo, gražų 
priėmimą ir vaišinimą.

OEMIJOS MOKSLAS

bet, iš kitos pusės, bujoja 
žemoji, aistra, kurios pa
vyzdžiu, kaip tik dabar 
matome žmonių gyveni
me” (Kettleris).

Pittsburgh, Pa. — Rug
sėjo 8 d., 9 vai. ryte moks
lo metas prasidėjo Šv. 
Pranciškaus Akademijoje 
su Šv. Mišiomis, Palaimi
nimu ir pamokslu.

Šv. Pranciškaus Akade
mija teikia dvejopą kursą: 
Akademinį ir Komercini. 
Akademijos stude n t ė s, 
baigusios šiuos kursus, 
gali stoti bile kurion aukš

SYKES & SYKES
P. A. Sykes ir B. G. Sykes 
LIETUVIAI ADVOKATAI 
Ofisas: SANBORN BLOCK 

Washington St. 
Norwood, Mass.

Tel. Norvvood 0330 
Gyvenimo Vieta: 

32 IVALNUT AVĖ. 
Tel. Nor\v<Mwl 1020

EDW. V. WARABOW
(WRUBLIASKAS) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1000 Washington St. 
NOJHVOOD. MASS 
TEL. Norwood 1503 
Montello Office: 

10 Intervale St.
TEL Brnekton 2005

Rugp. 30 d. lietuviai ka
talikai surengė pikniką. 
Iš ryto buvo ūkanota ir 
atrodė į lietų. Rengėjai 
buvo nusiminę. Bet po pie
tų apie antrą valandą pa
sirodė saulutė. Apie 3 vai. 
po pietų žmonių privažia
vo gana daug. Visai neti
kėtai susilaukėme svečių 

J ir viešnių iš kitų miestų: 
atvykti į Lawrence, Lowell, So. 
103 kp.: Boston ir Montello. Gar-

PIKNI-MILŽINIŠKAS
KAS

Visi kviečiami
Lietuvos Vyčių 
pikniką, kuris J vyks sek-’bes svečiais buvo iš Law- 
madienį, rugsėjo 13 d., rence kleb. kun. P. Juras, 
gražiame Klaipėdos parke. Jung. Valstybių Statisti- 
Apart gamtos gražumų, kos Biuro viršininkas p. J. 
bus galima suseiti su se-.Zareckas su savo tėve- 
nais savo pažįstamais — liais. veikėjai pp. K. ir L. 
pamatyti šių metų Vyčių Venciai. Iš Montello: kun. 
baseball čiampionatus ir j. Petrauskas ir adv. J. 
daug kitų dalykų. , Vervečka su savo žmona

Taigi, visi kas tik gali ir šeimyna. Rengėjai 
paeiti (ir panešti savo džiaugėsi sulaukę svečių 
bumaškas), jei patys ne- iš kitų kolonijų.
turite kaip nuvažuot, mes j Tik gaila, kad mūsų vie- 

i nuvežime. Tarp pasižadė- tinio dvasios vado, kun. F. 
jusiu dalyvauti piknike Norbuto nebuvo namuose, 
randame šiuos “Old time- j Pp. j. jr R jurgelevi- 
rius”, kurie ketina atva- ftai paaukavo dideli kala- 
žuot ir atvežti savo šeimy-,kutąt kuris buvo išleistas 

|nas: Kuzmickai, Ciskevi-( laimėjimui.

sijoj buvo šie: pirm. P. 
Amšiejus; pagelb. B. Jur
kevičius. Darbininkai: — 
J. Uždavinis, J. Raugelis, 
J. Kirpšus, O. Radzukinie- 
nė, R. Kazlauskienė, J. Je- 
kavoniutė, A. Šaukis, A. 
Muzikevičius, J. Butkuvie
nė, O. Kirpšienė, J. Jeske- 
levičius, M. Valukevičiutė, 
M. Zakarackienė, K. Jeka- 
vonis, R. Jeskelevičienė, 
P. Verseckienė, J. Marču- 
lionis, P. Svirskas, Z. Kaz
lauskienė, E. Uždavinienė, 
P. Jenkauskas.

Viešas padėkos žodis
Nuoširdžiai dėkojame 

visiems pikniko dalyviams 
už atsilankymą, o ypač 
svečiams kun. P. Jurui, 
kun. J. Petrauskui, adv. J. 
Vervečkai, K. ir L. Ven
ciam, p. J. Zareckui ir ki
tiems.

Taipgi tariame lietuviš
ką ačiū ir vietiniams lie
tuviams, gausiai dalyva-

Haverhill’io Katalikai.

v •

Telefonas: Plaza 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

BALSUOKITE UŽ 6 IR 7 WARD’O

Demokratų Kandidatą
Į REPRESENTATIVE

Charles
McCAFFREY X
Jis turi patyrimą 12 meti; kaipo Councilman ir

Alderman Brockton’e, Mass.

/

«
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“Kas Gi Įdomaus Naujame Pasauly
DSRBSNiNKSS

” juos tas visas vaišingu- rikos lietuvius mes nučlat[—^e e
mas, svetingumas yra'kreipdavomės materiali- flr -ri -rj-n -g II
taip natūralus, taip saval- nės pagelbos reikalu ir — 4L^JUL1JLVfO £3 
minčiai iš šlrdlAs tnc nootaU-mic ansnlai ert>ti-

korespondentas turėjo pa
sikalbėjimą su ką tik į 
Lietuvą grįžusiu iš Jung. 
Valstybių Dr. Juozu Lei- 
monu, “Pavasario” Fede
racijos vyr. vadu apie ke
lionę ir Amerikos lietu
vius. Taigi tą pasikalbėji
mą čia talpiname.

— Amerikoje išbuvau 
nuo kovo 17 d. iki rugpiū
čio 9 d. Čia neįskaitau ke
lionės į Ameriką ir iš A- 
merikos. Per šį Ameriko
je buvimo laiką mudu su 
p. J. B. Laučka aplankė
me apie 90 lietuviškų pun
ktų, pasiekdami net toli į 
vakarus įsikišusį Omaha 
Nebraska valstybėje. Šio
mis progomis pasakėme 
daug patriotinio turinio 
kalbų ir turėjome daug! 
privačių pasikalbej i m ų 
lietuvybės klausimais. Su
sidarėme plačių asmeninių 
pažinčių Įvairiuose lietu
vių sluoksniuose. Kartu 
su savim, kaip žinote, tu
rėjome pavasarininkijos 
dovaną vyčiams, kurių 
kviečiami mes Į Ameriką 
išvykome. Paroda visiems 
labai patiko ir dar darė 
didelio Įspūdžio. Be to tu
rėjome krutamųjų paveik
slų iš Lietuvos gyvenimo. 
Jais taip pat labai domė
josi. Bendrai paėmus, iš 
vienos pusės stengėmės 
kogeriausiai susipažin t i 
su Amerikos lietuvių gy- 1 
venimu ir veikimu, o iš ki
tos pusės, rūpinomės būti 
kiek galima daugiau nau
dingesni tenykščiam lietu
vių gyvenimui ir veikimui. 
Ką gali Tamsta pasakyti 
iš viso apie Amerikos lie

tuvių gyvenimą?
Tai labai platus klausi

mas. Kad į tai atsakyti, 
reikėtų daug kalbėti ir 
daug rašyti. — Aš tikiuo
si kitomis progomis išsa
miau šiuo klausimu pasi
dalinti savo mintimis. 
Šiuo kartu aš noriu visai 
nuoširdžiai, pareikšti, kad 
mes Lietuvoje esantieji 
dažniausiai ir Amerikos 
ir Amerikos lietuvių gy
venimą klaidingai vaiz
duojamės. Ir nenuostabu. 
Amerika yra kitoniškesnis 
pasaulis negu mes pratę 
pas save ir iš viso Euro
poj matyti. Beveik tikra 
yra, kas Amerikoje nėra 
buvęs ir kiek daugiau su 
tuo gyvavimu nėra susi
pažinęs, tam yra labai 
sunku tenykščių tikrovę 
suvokti. Man rodos, kad 
mes, paprastai pasigavę 
vieną kitą Amerikos lietu
vių gyvenimo nuotrupą, ją 
apibendriname visam jų- 
jų gyvenimui ir, Žiūrėda
mi Į ją savo gyvenimo aki
mis, susidarome sau Ame
rikos lietuvių gyvenimo 
vaizdą. Ir išeina daugiau 
tojo gyvenimo karikatūra, 
negu tikrovė. O kokių gra
žių yra šiojo naujojo pa
saulio lietuvių gyvenime 
deimančiukų! Paimkime 
kad ir jų nuopelnus, jųjų 
didžiąsias aukas, kuriant 
ir atstatant Nepriklauso
mąją Lietuvą ir pagalvo
kime, kaip daug tai sako 
apie jųjų didelę Lietuvos 
meilę. Ir šiahdieną gal 
nieks kits tiek Amerikos 
lietuvių negali pradžiugin
ti, kaip gera žinelė iš Lie
tuvos, ir gal nieks kits jų 
taip negali įskaudinti, 
kaip bloga žinia iš tėvy
nės. Todėl suprantama, 
kad Amerikos lietuviai a-

kylai seka visą Lietuvos JUjų >
gyvenimą ir į kiekvieną kad užsimiršti
reiškinį reaguoja. Ir kitaip kelionėje esąs ir pasijunti 
būti negali —- toks jau yra tartum pas save namie pa- 
Ametikos lietuvis. Kai jis cių artimųjų asmenų tar- 
pamato atvykusį iš Lietu- butum- - .
vos, jis pirmiausia klau- abejoju ar tiek daug 
šia, kas naujo, kas gero gražaus nuoširdumo dar 
Lietuvoje. Ir vos tik pra- |kut nors kitur galima bū- 
dedi kalbėti apie Lietuvą, tų rasti.
jis dažnai apsipila ašaro- Kaip Tamsta manote, ar

l Amerikos lietuviai suge
bės, pajėgs atsispirti gre- 

sianciui ištautėjimui?
Tai visiems labai rūpi

mas klausimas. Man jis 
yra kas bloga — jojo šir-'buvo taip pat vienas iš tų

mis. Taip Jam yra miela 
Lietuva. Ir kad toj Lietu
voj būtų gera, jis dalinasi 
su ja paskutinėmis savo 
sutaupomis. O jeigu joje

dis iš skausmo krauju ap- ’ svarbiųjų klausimų, į ku- 
gipila. ,rį norėjau kiek galima ti-

• • a 'ksliau įžvelgti. Ir tuo rei-Galop pažiūrėkime , A- J k
menkos lietuvių sukurtas . .. . t. .
parapijas su gražiausio
mis bažnyčiomis, mokyk- i 
lomis ir kitokiais pasta
tais, perbėkime savo lakiu

širdies tos pagelbos apsčiai gau-
‘ ‘ davome, bet veik niekad

nepagalvodavome jie m s 
kuo nors pagelbėti. Bet 
dabar, ačiū Dievui, mes 
jau pradedame susigrieb
ti. Jau yra net specialios 
organizacijos rūpintis sve
tur gyvenančių lietuvių vių tautos klestėjimui iš- 
reikalais, tai, bū t e n t,’ laikyti reikalingas yra at- 
Draugija Užsienio Lietu- sparos taškas.

Ir tokiu atsparos tašku 
Taip gali būti ne kas kita, kaip

VAITKUS

“XX” rašo:
“Po trlumfališko sutiki-■t ■ i i. ■■ ■ .m- ————ą, i _ 

žiausios svetur gyvenan
čių lietuvių tautiškumui 
išlaikyti pastangos. Lietu-

Ikyti, kad Amerikos lietu- 
i viams gresia didelis ištau- 
tėjimo pavojus, kaip ir ki- 

i toms čia gyvenančioms 
i tautoms, tas neabejotina,

viams Remti, ir Pasaulio!
Lietuvių Sąjunga. v
pat vis labiau pradeda’tiktai mūsų tautos lopšys 
bendrauti / ‘ ' ............
Lietuvos I
lietuvių visuomenės, ku-1 pažanga. Taigi, į lietuvių 
rios neabejotinai vaidina tautos didybę, per didingą 
lietuvių tautiniam gyveni-Lietuvą!

nepaprastos svarbos ’ Na, o ką dar galėtumėt iš 
savo kelionės pasakyti?
Šakyti, tai aš dar daug

Amerikos ir’— Lietuva, savo didingais 
katalikiškosios ' darbais ir plačiojo masto

me
vaidmenį. Yra ir kitų šioje 
srity gražių pastangų.

Lietuvos 
mo išvykęs ,j Ameriką 
transatlantinis lakūn a s 
Vaitkus Lietuvoje buvo 
beveik jau pamirštas, šio
mis dienomis Lietuvos ae- 
ro klubas gavo iš Vait
kaus laišką, kuriame jis 
praneša, kad Niliskonto 
valstybėje studijuojąs ae- 
rotechniką. Laiške Vait
kus prašo skulpt. Pun- 
dziaus nulipdyto jo biusto 
ir jo skridimo pašto ženk
lų, kuriais, esą, labai susi
domėję amerikiečiai.”

KAS TAI BUVO 
INŽ. KIERBEDZ?

Tai buvęs Baisogalos 
dvaro savininkas, neabe
jotinai lietuviškos kilmės,

vęs labai jo darbu paten
kintas ir be visokių orde- 
nų padovanojo jam visas 
medines, tiltą statant, pa
naudotas dalis. Aniems 
laikams tai buvo milžiniš
kas turtas, kuris padėjo 
inž. K. toliau turtėti. Jis 
tiesė svarbiausiose vietose 
Peterburo - Varšuvos per 
Vilnių geležinkelį 1860 
metais, jis pagaliau pra- 
kiurino kalnus tuneliais 
ties Kaunu ir Lentvarava. 
1866 m. inž. Keberdis pa
statė akmens tiltą Varšu
voje, kuris ligi šiol jo var
du tenai vadinamas. Mir
damas savo kapitalus pa
dovanojo Varšuvai labda
rybės reikalams. Be to, jis 
ten pat pastatė tris dide
lius ir estetiškus rūmus: 
Meno Akademiją, Viešą 
Biblioteką ir dar vieną. 
Tai buvo žymus statybos 
genijus, kuris geram pa
naudojo savo užsitarnautą 
carų palankumą. Ir jis bu
vo neginčijamai lietuvių 
kilmės.

,gfra pradžią, ką turtfflau. Bet šita ati-d i ne baj Keber’_
Reikia tik visiems, kas tik dekime kitai progai, šian-' ® H i5fi_
kiek sugeba, dirbti. O dar- dieną aš džiaugiuosi, kad *

, bo yra į valias visome ge-1 galėjau laimingai itlikti/’l « “Hm ir blo- 
zvilgsn per jų organiza-^^ kaj padgtjg būtų be - ros valios pastangoms. Jei man skirtą kelionę ir lai- STšfiją. Mums tik žinoma,
cijas, sp u ą, c o s, o^-ĮVįitiška, tuo aš negaliu ti-j uoliai, planingai, gražiai mingai sugrįžti į savo kad tai buvo gerokai su-
kestrus ir įvairiausias ki- kėti Man rodos visa pa_ dirbsime tada neabejoti-' mieląją tėvynę, kad vėl lenkėjęs ir Varšuvą įsimy-
tokias įstaigas ir pamaty-ireis nUQ tQ^ kas bus tuo nai padarysime tąi, kas'susitikau savo artimuo-'įėjęs rusų laikų įžymus in- 
s te, o įų nuos a ų a-reikaju daroma &įa proga visiems pesimistams šian- sius ir bendradarbius ir žinierius, statytojas. Savo
y ^Jie yrą Pa arę *P|aš noriu pažymėti, kad A- dieną dar atrodo - negali- kad vėl galėsiu stoti man karjierą jis pradėjo,

merikos lietuvių išsaugoji- ma.- Bet šio darbo pašise- pavesto darbo dirbti. Kar- statydamas pirmą akmens T>f) lonon MItttt «UTak“erėk Mii?XeX nuo ’ i^utėjimo tai kimtti yra dar viena, labai tu noriu pabrėžti, kad A- tiltąydab. Le'^ade 1
. gy e u . ngra vien tĮkteil gyvenan- daug nulemianti- sąlyga, merikoje praleistos lietu- jųevos Upę. Tat buvo

Na ir dar tenka pabrėž- čių lietuvių reikalas. Tuo tai būtent’ pačios Lietuvos vių tarpe dienos liks man jor.];oc noc

reikalu daroma, šia proga visiems pesimistams šian-sius ir bendradarbius ir žinierius, statytojas. Savo
’ Pa’ NEMUNO KRANTE RA-

Na ir dar tenka pabrėš- čių lietuvių reikalas. Tuo tai Būtent’ pačios Lietuvos vių tarpe dienos liks man 
ti jų nuoširdų, malonų dalyku turi rūpintis visa gyvenimais. Jėi mes nepa- visuomet šviesios, gražios,
vaišingumą, šia proga aš lietuvių tauta, o ypač jo- darysime, kad Lietuvos neužmirštamos, 
turiu pažymėti, kad mano sios kamienas, Lietuva J gyvenimu niusų išeivija'gas būsiu, jeigi 
praleistos Amerikos lietu- (Tik šitaip mes šį klausi-Į didžiuotųsi, kad Lietuva; lionė L ______
vių tarpe dienos šiuo at- mą ir turėtume spręsti. O jiems būtų didžiųjų inspi- vienu iš tų siūlų, kurie ar- 
žvilgiu yra pačios gražiau-į kad šiuo reikalu mūsų bu-, racijų šaltinis, kuriant timiau riš Lietuvos ir A- 
sios, ką aš tik esu savo vo labai mažai daroma^ tą [gražią savo tautos ateitį, merikos lietuvių visuome- 
gyvenime turėjęs. Ir pas Visi gerai žinome. Į Ame- tai niekais eis kad ir gra- nes.

Laimin-
Lietuva J gyvenimu niusų išeivija 'gas būsiu, jeigu mano ke- 

‘ ; ir gyvenimas bus

^ad A- įjįtą dab. Leningrade per 
Nevos Upę. Tat buvo sun
kus darbas, nes abudu u- 
pės krantai buvo žemi ir 
klampūs. Tai vad. Mikalo
jaus tiltas, netoliese nuo 
Meno Akademijos ir Uni
versiteto, jungiantis mies
tą su Vosyliaus sala. Pa
sakojama, kad caras bu-

MENfeJUSĮ JURŲ GYVĮ

jūros gyvis, 
kad atrastasis 
yra nemažiau,

Rugpiūčio pradži oje 
Lietuvoje buvo rastas tik
rai retas radinys., Dešinia
jame Nemuno krante bu
vo rastas didelis gabalas 
titnago, kuriame yra su
akmenėjęs 
Spėjama, 

I titnagas
kaip 10.000 metų senumo. 
Tokių radinių Lietuvoje 
beveik nepasitaikydavo. 
Šiuo gyviu labai susido
mėjo Lietuvos mokslinin
kai ir jau pradėjo rastąjį 
titnagą ir jame įstrigusį 
jūrų gyvį tinkamai tyrinė
ti. Tsb.

Tai Lengvas Užsirūkymas! GRIŠKABŪDIS

★ ★ VĖLIAUSIOS NAUJIENOS! ★*

MM Gaminantis jausmas i
UfelrRymoi! 

<fwl> FftjfedMN ir 
himfimlm, . . . Jf «1*^&tt.ta 
Lildids pJtylft JJt mJwM »l*<tfi»čro 
j«m«« k«wwt iii rttou .ai.utet 
"*"'••• LinįvM UiUrūĮymM |>*K*U 
)WIM4q «Urt{; ir U0t«|- yri Ltįtyli 

-• USBrikymit. . . -'į . '

Ssn»

• '■ vi» '

-lengvas užsirūkymas_

, . • dėl jūsų minčių suraminimai
J (k, kiltie tnylite ticapribotą lepumą gulėti lovėje 
?tl nepaprastai getą <ipy»aks it didžiai patenki* 
nanciu užairfikymu . . . susidraugaukite šį vakarą 
<u Lengvu Uasirūkyttiu . . . lengvu nžsirūkymti iš 
tr-tingo. brandaus-kūno tabako . . . Lucky Strikt! 
Jf.- pinigausite augščiati-apkaitlUoto tabako puikų 
skoni . . . visu* tttor puikius vidurinius lapui. 
Derliaus Grietinę. Jūs pažinsite rūkymo džiaugsmą 
m ta lauktina gerklės apsauga, suteikiama nuosavo 
Lttcky’s proceso. — "‘It’s Toasted”. Lengvas Visi- 
rūkymus jū«n minčių surSfrtiflimttl! Lengvai 
Vžsirūkymas dėl jūsų gerklės!

Ant Novos Nėra Tilto
Griškabūdiečių tiesiau

sias kelias eina per Rygiš
kių kaimą, per kurį prate
ka Novos upelis. Tačiau 
ant šio nors ir nevisai ma
žo upelio, ties minėtu kai
mu nėra jokio tilto. Nuo
lat važiuojantiems šiuo 
keliu tenka pūškinti per 
vandenį ir klampoti dum
blą net vidurvasario metu, 
o rudenį arba pavasarį, 
kai upelis pakyla — tikra 
kankynė.

MISIJŲ REIKALU
Viri 1,300,000 dovanų išdalinta 

dėl "SweepitakeiH
tik pagalvokit! Virš 1,300,000 d«va- 
oą jiu yra išdalinta tente dtaŽiaBiai 
teminiame cigarete lošime. Lneky 
Strikt “Sneepatakeft”. Ar fit jaa jato* 
Jot? Ar jūs laimė jot jūrą LaCkiai - 
0Šok&ig 50 gardžia Laekr Strike* 
MCMm??

Aat radio yra perduodama muaika. 
Vlaleukite “tom- Hit Parade” - 
ctodieitio Ir Šeštadienio vakšMli. KlaO- 
-fltite, aptiekite ir (tudiJMkHa mete- 
dijaa - tkoifett pabandykite 
Strike uSw44p*takean.

Ir jeigu j6« dar nerūkote Luekieš. 
nusipirkite (takelį šiandiėfl te taljMf 
pabandykite fnos. Gal būt jJM tuo ką 
flora netenkate? Jūs įvertinsite Luekloi 
ViriHngumą — Lengvą L'šeirAkyaH ® 
NtrtittfO. kra«daus-knno tabaku.

; lS WRTINGO, BtANDAUS-KONO TAŠAKO-’TTS TOASTED"

0MR«MNM. lte Am " ' " ■ ' r. '

3S!?
•t* t J- « ■> . v - * • ‘ •r. •”

.. . -- • v.

Paskirta du Tėvų Mari- 
. jonų kunigai misijoms A- 
merikoje — kun. J. Ma
čiulionis, MIC. ir kun. A. 
Markūnas, MIC. Su misi
jomis pradės važinėti rug
sėjo mėnesį.

Visi gerb. klebonai, ku
rie nori gauti misijonierių 
prašomi kreiptis sekančiu 
adresu:
Kun. J, Mačiulionis, MIC*. 

2334 So* Oakley Ava*, 
ChiCagO, Illinois.•

P. S.: Prašome gerb* 
klebonų kaip galima ankš
čiau savo prašymą atsiųs
ti, kad būtų galima geriau 
sudaryti misijų maršrutą. 
Kun. J. Mačiulionis, MIC., 

misijų tvarkytojas.
■ ■

Didžiausia apgavystė y- 
ra pretenduoti į valdovus 
ir neturėti tam sugebėji- 

Ksenofontas.mo.
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y ” darbininkas 8.

Rytinių Valstybių Žinios
T

HE CAN’T SHAKE HIM OFF

KUN. M. BRUNDZOS 
SUTIKTUVĖS

Connecticut kolonijų, New 
York, Newark ir tt. Daly
vavo virš šimto žmonių. 
Pietūs buvo jų namuose. 
Dalyvavo kunigai: Ambo- 
tas, Roach, Valantiejus, 
dr. Ražaitis, Gauronskas, 
Karlonas ir Kripas. Alek
sandras Plungė, tai kuni
go Kripo dėdė ir krikšto 
tėvas.

Plungiai sulaukė daug 
gražių sveikinimų, linkėji-

Brooklyn, N. Y. — Rug
piūčio 25 d., kaip jau buvo 
“Darbininke” praneš t a, 
atvyko iš Lietuvos kun. 
M. Brundza, Laukeliškiii 
klebonas. Uoste jį pasiti
ko brolis Jonas su žmona 
ir kiti lietuviai. Sekmadie- 
ni „ Jurgio. mų ir dovanų. Giminės ir
bažnyčioje, kleb. Paulio- prieteliai nupirko jiems 
niui prašant, kun. Brun- gražų dining room setą, 
dza pasakė du pamokslu Reikia, džiaugtis, kad lie- 
ir^ dalyvavo parapijų ‘pik- tuviai moka gražiai to

kiuose suėjimuose apsieiti.nike’. jkiuose suėjimuose apsieiti.
Jo brolis Jonas ir brolie- pp. Plungiai išaugino di- 

nė rugsėjo 1 d. suruošė dėlę gražia šeimyną. Geri 
pas save brolio pagerbi-lietuviai ir katalikai. Jie 
mui sutiktuves į kurias apsivedė Brooklyne. Turi 
teikėsi atsilankvti konsu-! 8 vaikus, o dvi mergaitės 
las p. Daužvardis su žmo- ’ pasimirė. Tai puikus pa
na iš New Yorko, komno- vyzdys tiems, kurie bijo 
zitorius prof. p. Žilevičius šeimynos. Dievas buvo su 
iš Elizabeth’o, vietos kleb.'jais, kaip paprastai Jis 
kun. Paulionis, Elizabe- laimina dideles šeimynas, 
th’o kleb. kun. Simonaitis Linkime lietuviams susi- 
su broliu daktaru, kun. prasti ir naudotis Dievo 
kleb. Aleksiūnas, kun. kle-j gausiomis malonėmis, ku- 
bonas Pakalnis, kun. Le- rios plaukia iš didelių šei- 
kešis, kun. Kartavičius, 
kun. Petrauskas iš Brook- 
lyn’o ir kiti.

Jaukioje ir iškilmingoje 
vakarienėje buvo pasaky
ta ir kalbų į kurias kun.

Sindbad and The Old Man of the Sea

Brundza atsakė dėkoda- ^enas- 
mas broliui ir brolienei už, 
parodytą meilę ir pagar-’ 
bą, vietos klebonui ir ki-.

mynų.
Linkime gerb. Plun- 

giams ir jų šeimynai ilgų 
ilgiausių ir saulėtų links
mų metų. Lai Dievas lai
mina juos per visas jų

ŽINUTĖS
Trejybės lietuvių 

tiems klebonams už prie- parapijos mokykla atsida- 
lankumą, p. konsului ir vi- rė rugsėjo 9 d. Vaikučiai 
siems svečiams už dalyva- susirinkę rytą išklausė 
vimą šioje puotoje. šventų mišių bažnyčioje,

Dieve padėk jam laimin- o paskui suėjo į mokyklą, 
gai čia darbuotis 
tautiečių naudai.

Dalyvis.

Švč.
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HARTFORD, CONN,

mūsų Dar neteko sužinoti kiek 
; mokinių šįmet turėsime. 
Žinoma, jeigu visi lietu- 

5 visi siųstų (kaip turėtų) 
; savo vaikučius į mūsų mo
kyklą, tai būtų gal pilna 

į mūsų didelė mokykla. Bet, 
deja, kiti lietuviai snau
džia ir atsilieka, o gal ka
da nors atbus ir susipras.. 
kad reikia savo vaikučius 
siųsti į savo Katalikišką

ŠVENTĖ SIDABRINES 
APSIVEDIMO SUKAK

TUVES
Aleksandras ir ponia 

Plungiai, kurie gyvena
Poųuonock, Conn., pereitą Lietuvišką Mokyklą, 
sekmadienį, rugsėjo 6, iš
kilmingai šventė savo 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuves. Jų intencijai 
mišios buvo vietinėje Šv. 
Juozapo bažnyčioje Po- 
ouonock. Po pietų suva
žiavo daug giminių ir prie- tuo pasinaudoti. Lietuviai 
telių iš Poąuonock ir kitų būkime susipratę ir būki-

Šįmet be 9 kliasų, reiš
kia be pradinės ir Junior 
High mokyklos paprastų 
pamokų, gerb. Pranciškie- 
tės Sesutės mokins ir ran
kų darbus: siūti, kepti, 
virti ir tt. Lietuviai turėtų

IS KRANO IR BUTELIUOSE!
Jei nori atsigerti skanaus alaus ar ale, 

atėję į tavernus ar restoranus prašykite 
BROCKERT’S. Dabar galima gauti Broc- 
kert’s nevien iš krano, bet ir buteliuose.

BROCKERT’S ALE

Telefonas
Worcester, 5-4334

BOSTONO APIEI.INKftS BROCKERT’S ir CREMO ALAUS Pardavė
jas ir Distribntorius CHARLES WAYSHVILLE, pristato altj baliams, ’ v 
restoranams ir aludėms. Saukite: Ded. 1731.

rį aukojo šie: kun. J. Bal- 
kūnas, kun. J. Zabulionis, 
D. Klinga, J. Valaitis, F. 
Tamošaitis, P. Bagočiū- 
nas, B. Vaičaitis, M. Vai
čiūnas, S. Cerebiejus, K. 
Kairys, Pr. Jočys, A. Ado
maitis, A. Mackevičius ir 
M. Zaveckienė.

Be Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriaus prie pa
rengimo prisidėjo ir kitos 
organizacijos bei jų atsto
vai, kaip pav. pp. B. Vai
čaitis, K. Pačėsa, Adomai
tienė, Petrulienė, P. Bago- 
čiūnas ir kiti,

V. Medukonis.

C. BROOKLYN, N. Y.

jaunavedžiams laimingo į Lake Compounce, Bristol, 
gyvenimo.

Jaunavedžiams sugiedo- Valstybės lietuviai, seni ir 
ta: Ilgiausių metų ir su- jaunimas, kurie galite, 
sukta 3 k. valio. Po vaka-i vykite tą sekmadienį į 
rienės jaunimas pasišoko, j Lake Compounce, Bristol. 
kiti gi padainavo. Vestu- Galėsite džiaugtis vien lie- 
vių pokylis praėjo links- tuvių jaunimo atletiškais 
mai ir ramiai. Pasilinks- gabumais. CLC jau kelinti 
minę ligi 12 vai. nakties metai turi savo išvažiavi- 
išsiskirstė. Lietuviai bran- mus. Važiuokime šįmet vi- 
ginkime savo kalbą!

Pakalikas.

rugsėjo 13. Visi Conn.

WATERBURY, CONN.

si ir visos. Remkime mūsų 
jaunimą, kuris netingi iš 
anksto prisirengti, kad 
tinkamai pasirodžius.
'Reikia pagirti Conn. 

Valstybės lietuviškąjį ka
talikiškąjį jaunimą. Jau
nimas kviečia visus lietu
vius ir lietuvaites iš Conn. 

, , ir kitų valstybių, kaip tai:

me kaip žydai... naudoki- yonne ir New York turėjo 
mės savomis įstaigomis, išvažiavimą į Bear Moun- 
remkime vienas kitą, šie- tain. Diena pasitaikė labai 
kime aukštesnio mokslo... graži. Publikos prisirinko 
vienu žodžiu nebūkime labai daug. Tvarka buvo 
Rusijos lietuviai, bet da- pavyzdinga. Visos trys pa- 
bartinės Amerikos lietu- rapijos darbavosi drauge, 
viais... pažangūs, mokslą Gražus solidarumo pavyz- 
mylį ir siekią lietuviai. jdys. Žmonės buvo paten-

Linkiu visų lietuviškų kinti. Kitais metais žada- 
katalikiškų mokyklų vai- ma didesnį laivą paimti, 
kučiams ir gerb. Mokyto- kad visus norinčius va
joms linksmiausių ir sek- žiuoti patenkinus. Tai bu- 
mingiausių metų. Lai Die- vo pirmas bandymas ir la
vas jiems padeda svarbia- bai sėkmingas, 
me mokslo darbe. Žinoma,’ i ir vieniems ir kitiems sun
ku, bet kaip kunigas Am- 
botas aną sekmadienį mi- bažnyčioje tapo moterys- 
nėjo per pamokslą, kur tės ryšiais sujungti Artu- 
mes ką rasime ar gausime ras Carr ir Marė Eidukai- 
ką gerą, jeigu nedirbsi- tė.
me? Dirbkime, lietuviai ir 
švieskimės, o mūsų ryto
jus bus saulėtas.

Vincas Kripas, 
buvo susirgęs ir išgulėjo 
Šv. Pranciškaus ligoninėje 
4 savaites dabar išsveiko 
ir grįžo namon. Jis yra la- tho Vilniui 
bai dėkingas jaunam, ga- jungos ! 
biam lietuviui gydytojui prakalbas Vilniaus reika- 
Mindaijgiui Mikolainiui už lais ir koncertą. Susirinko 
suteiktus profesijonališ- i veik pilna, gražy parapijom 
kus patarnavimus. Jauna- salė vietinių ir iš Brookly- 
sis daktaras sunkiai dar- no klausytojų. Veiklus 
buojasi lietuvių ir kitų 
sveikatai. Nesenai apsive
dė su gera katalike lietu
vaite ir juos matysi kas 
sekmadienį mūsų bažny
čioje. Džiaugiamės mes 
savo lietuviu kataliku gy
dytoju ir linkime jam ir 
jo žmonai ilgiausių metų 
Hartforde.
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VEDYBOS
Rugsėjo 5 d. šv. Onos

M ASPETH, LI., N. Y.
VILNIAUS PARENGI

MAS
Rugpiūčio 29 d. Maspe- 

1 Vaduoti Są- 
skyrius surengė

Veiklus 
skyriaus pirmininkas, uo
lus Vilniaus pasų platinto
jas Povilas Kubilius atida
rė parengimą, pakviesda
mas tęsti vakaro progra
mą p. D. Klingą. Visus 
jaudino gražiai sugiedotas 
Tautos himnas ir kelios 
iietuviškos dainelės. Sū- 

i dainavo tai vietos parapi- 
Vietiniai lietuviai ture-jos choras, muziko Tamo- 

tų sekti Vinco pavyzdį ir : šaičio vedamas, 
remti savo lietuvį dakta
rą, kuris yra St. Francis 
ligoninės štabe kaip asis- 
tant physician ir kuris 
mokytojauja katalikiško
je mergaičių Mt. St. Jo- 
seph akademijoje. Beje, 
jo sesutė Aldona Mikolai-!
nytė ten mokosi. Lietuviai 
katalikai remkime savuo
sius ir 
eikime 
nines.

MILŽINIŠKAS PIKNI
KAS

Sekmadienį, rugsėjo 20, 
Linden Park, Union City 
Įvyks milžiniškas pikni- Rhode Island, Mass.,* New 
kas, Šv. Juozapo lietuvių York ir kitų atsilankyti, 
par. Švilpukų beno naudai.! 
Jeigu liks kiek pelno, tai 
graborius Stokes, kuris 
labai sunkiai darbuojasi 
parapiioi, žada steigti vai
kučių Military Band. Tai; 
puikus sumanymas ir wa-! 
terburiečiai lengvai galėtų 
turėti savo beną jeigu tik 
norėtų ir remtu grabo- 
riaus Stokes gražų suma
nymą. Piknike galėsite 
šokti prie lietuviškos ir a- 
merikoniškos orkestros ir 
turėti good time, o tuo pa
čiu paremti mūsų vaiku
čius, kurie taip sunkiai iš
vien su graborium Stokes 
darbuojasi. Taigi, lietu
viai, kas galime važiuoki
me tą sekmadienį i Linden 
Park lietuviu daržą. Sten- 
srsiuos būti ir aš, o nuva
žiavęs pamatysiu savo a- 
kimis ar jūs paklausėte 
manės, ar ne. Lietuviai 
remkime tuos vaikučius, 
nes jie gražiai darbuojasi 

tėvu kai- mažiai lietuvių vardą 
kelia.

IŠKILMINGOS 
VESTUVĖS

Rugsėjo 6 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo dvejos iš
kilmingos vestuvės p.p. 
Stuko su Kavaliauskaite 
ir Jono Palubinsko su Ona 
Bušnaite.

Gražu buvo žiūrėti kaip 
nuotakas lydėjo prie alto
riaus puošniai ir vienodai 
pasipuošę palydovai (pir
mą — net 16 porų) pro 
gražias palmas, kuriomis 
buvo išpuošta visa bažny
čia, gi mūsų nuotakos — 
lietuvaitės, iškilminguose 
vestuvių šilkiniuose rū
buose šnabždėdamos, žen
gė kaip kokios kunigaikš
tytės, užtat ir žiūrovų pri
sirinko pilnutėlė bažnyčia.

Lietuvių vestuvės, bet 
kodėl sutuoktuvių palai
minimas buvo teikiamas 
anglų kalboje? Kodėl? 
Reiškia, jau mūsų naujoji 
karta silpnai moka lietu
viškai, neįvertina ir ne
brangina savo 1 
bos, labiau pamėgę sveti
mą ja kalba, ir ja didžiuo
jasi. Tai nedovanotina, tai 
klaida kurią reikėtų taisy
ti iš pagrindų, 
— lietuviai 
greit ištautęs.

Mūsų jaunoji 
ra Lietuvos 
nepažįsta užtat ir jos kai- visoms porelėms gražiau- profesijų ir moterų tar- 
bos nebrangina, bet tėve- šio sugyvenimo ir visapu- r.autojų likimu, 
liai privalo įdiegti savo siško pasisekimo. Man pa- 
vaikeliu širdyse tėvynės čiam teko būti p. Bulevi- 
meilę, išmokyti gražiai lie
tuviškai kalbėti, ja visur 
kalbėti ir ja didžiuotis.

Onos Bušnaitės vestu
vių pokylyje dalyvavo ir 
vietos kunigai: kleb. kun. 
K. Paulionis ir vikaras ku
nigas A. Petrauskas.

Taip pat į vestuves bu
vo pakviestas ir svečias iš 
Lietuvos kun. M. Brundza, 
viešįs pas savo brolį Joną 
Šv. Jurgio bažn. vargonin- frar Connecticut Lithua- 

v. . nian Catholics C. L. C. tu-
Svečių buvo į 150. Ves-_ rėš savo metinę Olimpiadą d. iki gruodžio 16 d.

DARBININKIŲ MOTERŲ 
KONGRESAS PARYŽIUJE

Šiomis dienomis Pary
žiuje (Prancūzijoje) įvyko 
nepaprastai įdomus ir 
svarbus kongresas, kuria
me buvo svarstomi opieji 
moterų ir mergaičių dar
bininkių reikalai ir klausi
mai. Be ko kita tame kon
grese buvo plačiai liečiami 
ir nagrinėjami fabrikų 
darbininkių, verslininkių, 
laisvųjų profesijų ir tar
nautojų reikalai. Tame 
kongrese buvo susirinku
sios devyniolikos valsty
bių atstovės bendromis jė
gomis ieškoti kelių nuga
lėti sunkumams, kurie at
siranda moterims ir mer
gaitėms darbininkėms į- 
vairiose šalyse.

Kongresą buvo sukvie
tusi tarptautinė moterų 
darbininkių sąjunga, šioji 
sąjunga yra įsteigta prieš 
5 metus, jos narėmis yra 
25 tautų moterų organiza
cijos. Tarptautinė moterų 
darbininkių sąjunga yra 
vienintelė organizac i j a, 
kuri lybiai rūninasi fabri-

LABOR DIENA
Apsivedė keturios lietu-

nes kitaip viškos katalikiškos pore-
Amerikoje lės Darbo Dienoje. Tai 

puikus pavyzdys lietu- 
karta nė- viams katalikams apsives- 

mačiusi, jos ti su savaisiais. Linkime ku darbininkių, laisvųjų

čiutės ir Stašaičio vestu
vėse.

PAKLIUVO IR DVARI
NINKAI

OLIMPIADA
Pasaulinė Olimpiada pa

sibaigė. Dalyvavo du lie
tuviai Lubinskas (Lubin 
iš Californijos) Amerikos 
Basketball ratelio kapito
nas ir Macionis, plaukikas 
iš Yale Universiteto. Abu
du gerai pasirodė. O da-

Lenkų laikraščiuose yra 
paskelbtos varžytinės 107 
dvarų už nesumokėtus 
valstybei mokesčius ir ne
grąžinamas pas kolas. 
Dvarų įsiskolinimas sie
kia apie 14 milijonų zlotu. 
Dvarai yra didžiausių len
kų magnatų. Jų varžyti
nės truks nuo rugsėjo 4

Pirmas 
pakviestas kalbėti kaip 
tos vietos šeimininkas, vi
sų labai gerbiamas kun. J. 
Balkūnas, kuris pasakė ti
krai jaudinančią ir nuose
klią kalbą Vilniaus reika
lais.

Gražius ir jautrius ke
lius žodžius pasakė kun. 
J. Balkūno svečias iš Lie
tuvos kun. J. Zabulionis, 
kaip pademarklinijo gy
ventojas, klebonas Kaiše- 
dorių vyskupijoj. Jauna 
lietuvaitė Birutė Petruly
tė gražiai padeklamavo 

Palaidotas Vilniaus eilėraštį, o po jos 
į deklamacijų kalbėjo V. 
Uždavinys, kuris paties 
patirtais pavyzdžiais pie
šė sunkų pavergtų lietu
viu gyvenimą. Be to, pre< 
legentas atsakinėjo ir į 
klausimus Vilniaus reika
lais.

Susirinkusieji sumetė 
aukų Vilniaus reikalams, 
viso 27 dol. 29 et. Po dole-

kai reikalas ateina 
į katalikiškas ligo-

MIRĖ
Šiomis dienomis pasimi

rė Vistortas. '________
rugsėjo 8. Amžiną atilsį 
duok jo sielai Viešpatie!

tuvių pokyliui pridavė 
rimtumo aukštų svečių at
silankymas ir jų prakal
bos.

Pirmutinis kalbėjo kun.' 
M. Brundza, pareikšdamas 
savo džiaugsmą, kad galįs 
dalyvauti pirmose lietuvių 
vestuvėse Amerikoje. Jis 
sveikindamas jaun a v e- 
džius pabrėžė, kad jaunoji 
karta turėtų labiau pamy
lėti savo tėvų kalbą, iš
reiškė papeikimą, kad lie
tuviai tuokiasi anglų kal
boje ir palinkėjo, kad ši 
pora padidintų Šv. Jurgio 
parapijos lietuvių šeimas.

Po tam kalbėjo kun. K. 
Paulionis tą pačią mintį 
išvystydamas ir nurody
damas, kad jaunose kar
tose nyksta patriotizmas, 
pamirštama tėvų kalba ir 
kad jaunimas žymiai ir 
sparčiai ištautėja.

Po jo dar kalbėjo kun. 
Petrauskas, palinkėdamas

v •
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APLANKYKIT LIETUVĄ!
Atėjus vasarai daugelis galvoja kur praleidus 

vasarines atostogas. Geriausia laiką praleisti ir 
pailsėti tai senoje tėvynėje - Lietuvoje.

Manantieji važiuoti Lietuvon, važiuokite per 
“Darbininko” Laivakorčių Agentūrą. “Darbinin
ko” Agentūroje yra parduodamos laivakortės ge
riausių linijų. Važiuojančius keleivius aprūpina 
visais reikalingais dokumentais. Visais kelionės 
reikalais kreipkitės :

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. SOUth Boston — 2680

81 Lafayette St., 
Worcester, Mas?.

DARBININKO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

EKSKURSIJA LAIVU 
PAVYKO

Rugsėjo 7 d. laivu “Fa
vorite” trys lietuviškos 
parapijos Jersey City, Ba-Į

JERSEY CITY, N. J.


