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JaJArrX'rikieči>y Keleivinį11 ’ \ Ispanijos Radikalai Prisipažįsta
Orlaivi

Iš Kunigy Vienybės Seimo
Ketvirtadienį, rugpiūčio

• v

25, -

&

rugp.
v •

kus ištraukė iš vandens.

Castel Gandolfo, rugp. 
25, — Popiežius Pijus XI,

moteri ir vienas mažas vai 
kutis.

MarseiUe, Prancūzija, —
Prancūzijos

Cincinnati, Ohio,
25,

Hendaye, Prancūzija, — 
Rugp. 25, — Ispanijos ra
dikalų valdžia prisipažino, 

■ kad jų kariuomenė nepajė-

sako: “Kiek daug ašarų

Sovietų Kariuomenės Vadai

LITHUANIAN NEWS
Į i Published every
| į TUESDAY and FRIDAY

366 W. Broadvvay,
So. Boston, Man.

;co nacionalistus prie Ebro 
i upės fronto rytinėje Ispa- 

orlaivis buvo
pradėjo smarkų ofensyvą 

, visuose frontuose. Prie Ta-

Akimirkos iš olimpinių plaukymo rungtynių pradžios. Viršuje iš kairės: Šaviraitė (ŠKJK), laimėjusi 200 m. ant krūtinės plaukimą 
ir 100 m. ant nugaros pasiekusi naują Lietuvos rekordą; gausingi rungtynių žiūrovai; Amerikos lietuvis Macionis, laimėjęs 1.500 m. lais
vu stiliumi plaukimą. Apačioje iš kairės — Amerikos lietuvis Biknas, puikiai pasrodęs nugara ir krūtine, vandeninio rungtynėse tarp 
ŠKJK ir JSO; 200 m. ant krūtinės plaukymo antros vietos laimėtoja — Norvilaitė (JSO). (Vaizdas Iš Lietuvos)

Varšuva, rugp. 25, — Iš 
Maskvos gauta žinia, kad 
sovietų Rusijos karo komi
saras Klementi Vorošilov

“Y"’

Vilniaus lietuvių

Besilankan-Atvyko Iš Lietuvos

Kaunas, rugpiūčio 25 d. 
— Lietuvos burmistrai pri
sidėjo prie kitų šalių bur
mistrų protesto prieš atvi
rų miestų bombardavimą. 
Protestas paskelbtas spau
doje.

Į

Auklėja Kunigus Rusijai

EINA NUO 1915 METŲ TEL. SOUth Boston 2680

Roma, rugp. 25, — Itali
jos valdžia įsakė visiems 
žydams teisingai išpildyti 
įduotas ankietas. Dabar I- 
talijoje priskaitoma apie 
44 tūkstančiai žydų.

VAŽIUOKITE
LIETUVON 

Per 
DARBININKO 

LAIVAKORČIŲ

Londonas, rugp. 25, —‘ 
Šv. Tėvo Popiežiaus pagei-j

DABARTIES
t®?-

BILDESILOS

Garsas" Vėl Padidėjo
LRKS organizacijos or

ganas, kuris, rodos, užpe- 
reitais metais buvo suma
žintas iki šešių puslapių, 
šiais metais su numeriu 33 
jau vėl pasirodė 8 pusla
pių. Sveikiname padidėju
sio “Garso” redakciją ir 
linkime ištęsėti toje didu
moje.

Padidintame “Garso” nu
mery paskelbtas ir naujų 
prenumeratorių vajus.

Dies’o komisijos tyrinėji
mas prieš Jung. Valstybes 
įvairių fašistinių ir komu
nistinių organizacijų ir pa
vienių asmenų veiklos A- 
merikoje labai nervuoja 
mūsų komunistėlius. Jie 
savo spaudoje baisiausiai 
smerkia tą komisiją ir tuos 
liudininkus, kurie faktais 
įrodinėja komunistų sie
kius nuversti Jung. Valsty
bių valdžią ir įsteigti sovie
tus. Čia smerkimas ir karš
čiavimas nieko nereiškia 
prieš faktus. Komunistai 
negali užginčyti, kad jie 
nesiekia pasigrobti CIO; 
kad jie per organizacijas, 
pavadintas nekaltais ir pa
triotiniais vardais neveda 
komunistinės propagan
dos. Jie ir neginčija, bet 
tik pyksta, kad J. V. Kon
greso taip vadinama Dies’o 
komisija tyrinėja komu
nistų anti - valstybinę vei
klą.

Lietuviai komunistai taip 
pat turi įvairiais vardais 
organizacijų, kurios iš var
do yra fraternalės, patrio
tinės, o kaikurios net ne
šioja šventųjų vardus, bet 
tikrenybėje yra komunis
tinės.

Tos komunistų organiza
cijos savo veikimu nesiski
ria nuo grynai komunistų 
partijos. Komunistams yra 
įsakyta iš Maskvos steigti 
nekomunistiniais vardais 
organizacijas, briautis į ki
tų organizacijas, rodytis 
gerais patriotais, ištiesti 
net katalikams rankas, ne- 
bešmeižti katalikų. Tuos 
visus įsakymus komunis
tai turi ščyrai pildyti, ir 
pildo. Šiandien komunistai 
jau nebepravardžiuoja ir 
nebešmeižia katalikų dėl 
jų įsitikinimų. Jie lošia la
pės politiką. Man patiko 
vieno pamokslininko prily
ginimas pasakos apie lapę 
ir varną prie šių dienų ko
munistų. Taigi katalikai, 
nebūkite varnos, neklausy
kite komunistų lapišku žo
džių, nes jie yra pirmos rū
šies apsimetėliai, veidmai
niai.

New York — Rugpiūčio 
22 d. atvyko iš Lietuvos 
pp. M. Avietėnaitė ir A. Sa
kalauskas. Jie esą deleguo
ti Lietuvos vyriausybės rū
pintis pasaulinės parodos 
reikalais.

Popiežių Raštus Išdalino 
Darbininkams

Seattle, Wash. rugp. 25, 
— Čia kompanijų vadai no
ri su darbininkais taikiai 
sugyventi ir jų neskriausti. 
Kad darbininkai turėtų ti
krą supratimą, kaip tie du 
luomai, darbininkų ir darb
davių, gali išvengti nesusi
pratimus ir kovas, darbda
viai atspausdino 5,000 Po
piežiaus Leono XHI ir Po
piežiaus Pijaus XI raštų a- 
pie darbininkų ir darbda
vių reikalus ir dykai išdali
no darbininkams. Darbi
ninkai su džiaugsmu priė
mė Popiežių raštus, skaito 
ir naudojasi išmintingais 
Katalikų Bažnyčios vadų 
nurodymais.

Sulaikė Ispanijos Radikalų 
Laivų

Amsterdam, rugp, 25, — 
Middelburgo teismo įsaky-i 
mu prie Flushingo buvo 
sulaikytas Ispanijos radi-, 
kalų valdžios prekybinis 
laivas Garbi, plaukiąs į so-! 
vietų Rusijos uostą. Kada 
laivo kapitonas nenorėjo į- 
sakymo priimti, policija 
paėmė laivą.

________________ __ smarkiai susikirto su Toli-i^’P™š
davimu, Šanghai, Kinijoje mųjų Rytų politiniu komi- j 1 P § ė “Darbininkui” 
yra įsteigta seminarija, r sąru M. Mechliu. Vorošilov P K • Vktevbės oir- 
kurioje bus auklėjami jau- (kaltina, kad sovietų Toli- * . P
nuoliai į kunigus. Tų kuni-! mųjų Rytų kariuomenės 4Q įLįuviu kunigu 

kariai pasirodė bailiai, ka- 
da priešai - Japonai juos 
puolė. Tie kariai yra tei
siami. Vorošilov taip pat 
protestuoja, kad politi
niams komisarams yra su
teikiama per daug didelė 
galybė.

gų misi jų darbuotės lau
kas bus Rusija. Jau 50 jau
nuoliai rusai prie to darbo 
prirengiami. Užsibaigus 
Rusijoje Krikščionių per
sekiojimui, jaunieji kuni
gai vyks ten Dievo žodį 
skelbti.

LENKAI TARDĖ IŠ LIETUVOS
SUGRĮŽUSĮ ŽIŽMARĄ

Vilnius, rugpiūčio 25 die
ną 
sportininkų vadą Tautinė
je Olimpijadoje p. žižmarą, 
sugrįžusį iš Lietuvos, šio
mis dienomis lenkai ištar
dė.

Hitleris Pažadėjo Neliečia
mybę Vengrijai

Berlynas, Vokietija, rug- 
niūčio 25 
čiam Vengrijos admirolui 
Horthy, Hitleris pažadėjo 
visišką Vengrijos neliečia
mybę laike šaunių pietų, 
suruoštų admirolo garbei. 
Hitleris ir Horthy pareiškė 
savo valstybių draugingu
mą.

1,000 Katalikų Akcijos 
Mokykloje

Washington, rugp. 25, —, 
Katalikų Akcijos vasarinė
je mokykloje dalyvavo virš 
tūkstančio žmonių. J pa
mokas buvo suvažiavę 
žmonių iš 20 Jungtinių A- 
merikos valstybių, Kana
dos, Meksikos ir Ekvado- 
riaus. Kituose miestuose, 
kaioląį, Bostone, St. Paul 

o, taip pat į tokias 
lankėsi tūkstan

čiai pasauliečių ir dvasiš
kių.

TDARBININKAS
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Užmušė 14 Žmonių

Naciai Paskyrė Vienuolynui 
Užvaizdų

Vienna, Austrija,
25, — Nacių valdžia pasky
rė Max Hoffmann, savo 
partijos žmogų Benedikti
nų vienuolyno Admonte 
užvaizdą. Vienuoliai Bene
diktinai nieko negalės da
ryti be nacio Hoffmanno 
užtvirtinimo. Vienuolyno 
muziejus ir knygynas jau 
kurį laika uždarytas ir nie
kas negali jais naudotis.

Lietuvos Burmistrai Prieš 
Miestų Bombardavimų

PRANCŪZIJOJE DARBININKŲ 
STREIKAI DAUGINASI

Rugp. 25, 
jūros uostų darbininkų va
dai įsakė visiems darbinin
kams paskutiniose savai
tės dienose nedirbti.->- iTie 
darbinirik^r streikai sulai
ko laivui 'Toks darbinin
kų nusistatymas yra atsa- 

Prezidiumą sudaro šie mū
sų vadai: kun. Pranciškus 
Juras, LDS Centro Vi-ce 
Pirmininkas, vedėjas; Kun. 

įDr. V. Martusevičius iš 
Philadelphia — pagelbinin- 
kas. Sekretoriai: — Kun. 
Dr. Jogminas, MIC. iš Ma
rianapolio ir kun. P. Leke- 
šis iš Maspeth, N. Y. Rezo
liucijų komisija — kun. J. 
Vaitekūnas iš Providence, 
kun. S. Stonis iš Jersey Ci
ty ir kun. A. Morkūnas, 
MIC. iš Marianapolio.

Pirmoje sesijoje išrink
tas prezidiumas, išklausy
ta raportų ir referato. Po
pietinėje sesijoje bus svar
stoma svarbieji klausimai. 
Be to, po pietų įvyks ir 

(“Motinėlės” draugijos sei
mas.

Du Nauji Prelatai
Kaunas — Patyrėme, kad 

numatoma pakelti į prela
tus prof. kan. Česnį ir se
minarijos protektorių kan. 
Jokubauskį.

Pradėjo Surašinėti Žydus 
Italijoje

kymu Prancūzijos prezi
dentui, kuris pareiškė, kad 
šalies darbininkų turi kas 
savaitę sutikti dirbti ilges- 
nias valandas, nekaip iki 
šiol tik 40 vai. Tas sako y? 
ra būtinai reikalinga vals
tybės karinei ir ekonomi
nei gerovei.

Hongkong, Kinija, rugp.l 
25 — Japonų lakūnas nu- 
šovė iš kąnuolės Kiniečių- & įtsilaikyti prieš Fran- 
Amenkiecių orlaivp Tik 5 jjvn
iš 19 važiavusių keleivių is- ‘ 
liko gyvi, o 14 užmušta. 
Keleivinis <______ ___
priverstas nusileisti ant 
mažos upės. Kada orlaivis 
nusileido, tai japonas la
kūnas paleido šūvius iš ka- 
nuolės į orlaivį ir plaukian
čius į kraštą keleivius. 
Tarp nužudytųjų yra dvi į

* • I

Paryžius, rugp.
Kun. Phelippeau ištraukė 
iš vandens 9 skęstančius 
vaikus. Tai įvyko kada ko
munistų draugija išvežė 

j vaikus maudytis prie Tan- 
rugp. chet; 9 vaikai, įbridę į gilų 

— Kolumbo Riteriai, vandenį, pradėjo skęsti, 
kurie Jungtinėse Amerikos Vaikų prižiūrėtoja tai pa- 
valstybėse veda žvmią ko- mačius pradėjo šaukti pa- 
vą prieš komunistus ir fa- galbos. Kunigas, kuris tuo 
šistus, į vienus metus pri- metu netoli vaikščiojo, už
rašė nrie savo organizaci- girdęs, atbėgo ir visus vai- 
jos 36,426 naujus narius.

Kolumbo Riterių Skaičius 
Didėja

DARBININKAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Dėkoja Kunigui Už Pagelbą 
_______________ •$-

Brooklyn, N. Y. rugp. 25, 
—Po penkių savaičių strei
ko, American Safety Razor 
kompanijos darbininkai 
laimėję visus reikalavimus, 
išskyrus viena, sugrįžo
prie darbu. Darbininkams prisiminęs Katalikų perse- 
streiką laimėti daug pade- klojimus nacių Vokietijoje, 
jo katalikų kun. William sako: “Kiek daug ašarų 
Brennan ir kiti katalikų buvo išlieta už Vokietijos 
organizacijų vadai. Jie ta- žmones. Bet aš esu paguos- 
rėsi su kompanijos vadais tas, kad tiek daug katali- 
ir įrodinėjo, kad darbinin- kų Vokietijoje pasilieka iš- 
kų reikalavimai yra teisin- tikimi savo šventam tikė- 
gi ir kompanija turėtų su ’ jimui. Aš visada aukoju y- 
jais sutikti. Laimėję strei- patingas maldas už Vokie- 
ka. darbininkai savo susi- tijos žmones”, 
rinkime nutarė pasiųsti ~ 
padėkos laišką kunigui W. 
Brennan už pasidarbavimą 
jų reikalams.

Taip pat sugrįžo prie dar
bų 600 Eagle Pencil Co. 
darbisinkų kurie po kelių varominaų namo pr savaičių streiko” išgavo iš Boston, vėl turėsime

Kunigas Išgelbėjo Komunis
tų Vaikus

Popiežius Meldžiasi Už 
Vokietijos Katalikus 

šeštadienį, rugpiūčio 27 d., 2 vai. po pietų įvyks 
Darbininkų Radio programa. Iš radio stoties WCOP, 

__  _________ ____ --=* klausytis gražių lietuviškų 
kompanijos savo reikalą vi- dainų, muzikos ir kall^/Ti me visų pasukti savo ra
mus. *dio rodyklę ant 112Q kilocyckles 2 vai. po pietų.

gus upės fronto naciona
listai į tris dienas užėmė 
309 kvadratinių mylių že
mės plotą. Apie 3 tūkstan
čiai radikalų kareivių pa
teko į nelaisvę. Nelaisviai 
kareiviai pasakojo, kad 
jiems buvo įsakyta eiti 
per Ebro upę, bet radikalų 
generolai ir kariai pasilikę 
užpakaly saugiose vietose.

Žingeidus faktas buvo 
tai kad nors beveik visi ne
laisviai vadinosi ispaniško
mis pavardėmis, kai tai, 
Lopez, Perez, Gonsalez 
etc., o jie nemokėjo ispa
niškai kalbėti. Paskiau jie 
prisipažino, kad jie esą sa
vanoriai svetimš aliai. 
Jiems radikalų valdininkai 
buvo įsakę pasivadinti is
paniškomis pavardėmis, 
kad Europos šalių nesikiši
mo komitetas jiems nepa
lieptų grįžti į savo kraštus. 
Ir taip Ispanijos radikalų 
valdžia, kuri kovoja prieš 
gen. Franco, ■ privertus vi
sus svetimšalius pasivadin
ti ispanais. Ir dar radika
lai sako, kad jų kariuome
nė ję nėra savanorių sve
timšalių.

Nušovę 33 Ispanijos Nacio
nalistų Orlaivius

Iš Barcelonos Ispanijos 
radikalų (lojalistų) val
džia praneša, kad jų karei
viai nušovę 33 itališkus or
laivius, o tik keturius pra
radę savo, bet kurios vals
tybės nepasako. Be to, ra
dikalų valdžios žinios vis 
dar tvirtina, kad jų kariuo
menė tebesilaiko vakari
niame Ebro upės pakrašty
je, nors prisipažįsta, kad 
nacionalistai yra pasivarę 
pirmyn.

* Žinios, kurias paduoda 
anglų spauda, vienos ki
toms priešinasi.
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Tėvas Pranciškus Aukš
tikalnis, S. J., rašo kad 
laivu “Queen Mary” gerai 
perplaukęs okeaną ir lai
mingai pasiekęs Prancūzi
ją. Atlankęs Liurdo garsią
ją šventavietę, jis vyks 
Lietuvon porą metų ten pa
dirbėti. Jis iš New Yorko 
išvyko rugp. 10 d. pasiekė 
Cherbourgą rugp. 14 d. 
Laivas, nors nuplaukė į 3 
dienas ir 20 valandų, ne
supęs. Tėvas Aukštikalnis 
ir kiti kunigai galėję lai
kyti šv. mišias kiekvieną 
rytą. Jis sveikas, linksmas 
ir dėkingas.

misija su to pikniko skel
bimu išleido rinkinėlį-visų 
mėgiamų ir plačiai dainuo-

tys Rugsėjob :

Boston, Mass, — Guber- Tai šįmet baigusi Kėdai-

SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, Per 6othenbwgą

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

moderniškuoju S. S. “Marieholm”.
Nereik švedų vizos keieviams j Lietuvą per Švediją

Laivų išplaukimai iš New Yorko:
DROTTNINGHOLM — Rugsėjo 1, Rugsėjo 24 

GRIPSHOLM-----------------Rugsėjo 7, Spalio 1
KUNGSHOLM------------ Rugsėjo 14, Spalio 28

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinj laivakorčių agentų, arba

švėkšna. Švėkšnos vals
čiuje yra didelių durpynų. 
Turtingiausias durpynais 
yra Nikėlų kaimas. Ten y-

• > g_ • •» g. •_ •__ i • t
jamų dainelių - žaislų. To-' storius Charles F. Hurley;nių gimnaziją A. Giedrai- ______ ______ ______
dėl visi įsigykite tuos lape- a-tnaujino paskyrimą Dr. tytė . ir P. Draugelytė iš; įr tokių ūkininkų, kurie ją i », _ Pr>wilr» Tnb-THnoinmano / To- Itz--------- ------------- .i—— - '' -
vo kuopų narių ir patyS|kmauh) valstybės sveika- tuvaitės, kurios studijuos 
dainuokite ir savo jauni-j ^os. departmento komisi- 
mą pratinkite dainuoti ir jonierium. Bet gubernato- 
žaisti lietuviškai. A. riaus taryba svarstys jo

j paskyrimą tik rugsėjo 6 
dieną, kada Dr. Chadwick 
bus jau pasitraukęs.

Pirmą kartą, kada gub. 
Hurley paskyrė Dr. Jaki-

Tins, iš “Darbininko” ir sa-.Povilo Jakimavičiaus (Ja-Kauno. Tai bus pirmos lie-

Sao Paulo universitete.

TRILYPĖS REIKALU 
SUSIRINKIMAS

Ski^K^iue
a—l—fia.

Kaunas, — Sekmadienį 
(rugpiūčio 14 d.) sklandy
mo mokykla Nidoje minė
jo penkmetį nuo įsikūrimo. 
Per šį trumpą laiką moky-

tųri net po kelis ha? durpy- 
np. Tokie ūkininkai, žino
ma, kovodami su krize, 
durpes parduoda. Durpės! 
čia palyginus .yra pana ge
ros ir nelabai brangios. 
Durpių čia atvyksta pirkti 
net Klaipėdos krašto gy-i^ės^do^

.paSt5rU0JU Žiedais bijūnai ir kiti gra 
laiku. Nikelų kaimo durpy-, -ūs medži< 
nuošė vyksta dideli durpių Vipn^i dva 
kasimo darbai. Daugelis, 
atvykę iš toli, prie durpių 
kasimo darbų samdo vieti
nius darbininkus.

S W E D! S H AM ERICAN LIN E
154 BOYLSTON STREET

čiau Lietuvoj užtinkamas 
, buko medis, švelniosios eg- 

i puošniais

BOSTON, MASS.

te šį paveikslą įsigyti, pra
šome prisiųsti $1.00 laik
raščiui “Darbininkui”, 366 
W. Broadway, So. Boston, 

i Mass. ir gausite šį puikų 
I paveikslą.

Įvyko antradienį, rugp. -mavičių ir pavedė užgirti 
23 d., 7:30 vai. vakare, Šv. j0 paskyrimą savo tarybai, 
Roko par. svetainėje, Mon- tai respublikonai ir vienas 
tello, Mass. Iš svečių atvy- demokratas (tarybininkai) - ----- -------- -  —
kusių į LDS 2-ros kuopos balsavo prieš. Dabar išro- kia yra labai daug nudir- 
susirinkimą dalyvavo išjdo, kad susidėjo palankos- busi. ~ .J~ '~

laiku Nikėlų kaimo durpy-; mpdži<
j Vienoj dvaro rūmų salėj, 
kurioje seniau turtuose ir' 
prabangoje paskendę dvar
poniai per kiauras naktis 
ūždavo, dabar įrengta kuk
li koplytėlė, kuri sekmadie
niais ir šventadieniais, ka
da tik yra pamaldos, pilna 
žmonių, nes iki artimiau
siai bažnyčiai yra 8 — 10 
km. Čia darbuojasi buvęs 
SSSR bolševikų kalinys —, 
belaisvis prel. Ladiga. Be, 

į to, gražiai visus nuteikia p. ■ 
Ladigienės vedamas cho
ras. Dvare šeimininkauja 
žinomasis ats. gen. K. La- 

jdiga, kuris daug prisidedas 
įvairiuose ūkininkų reika- 

' luose.
| Taip pat dvare yra krau
tuvė, pašto agentūra, pieno 

I perd. bendr. punktas, ma
lūnas, zeimeris ir kt. nau- 

, dingos ūkininkams įmonės.
1 _______________ •

GRABORIAI
Ji paruošė daug 

sklandymo sporto mėgėjų, 
išgarsino Lietuvos vardą 
Vakarų Europoje, kame ši 
mokykla yra pasidariusi 
populiari, į ją kasmet at
vyksta sklandymo sporto « • > • • • • W «-• •

South Boston: V. Valatka, nės aplinkybės Dr. Jaki- 
St. Griganavičius ir J. mavičiaus naudai, nes visi 
Kumpa. Monteliiečius stip- žino, kad senasis sveikatos 
riai reprezentavo: K. Gri- departmento komisiionie- 
gas, K. Pileckas, J. Baro- rius nuo rugsėjo 1 d. išei
nąs, J. Šokelis, p. Česnaus- na, o kito gub. Hurley yra 
kas ir kiti. Galutinai su-nusiteikęs neskirti kaip tik 
tvarkyta visi prirengiamie- Dr. P. Jakimavičių, įžymų 
ji reikalai, dėl rengiamojo mūsų tautietį profesijona- 
Trilypės pikniko, kuris į- ią. .
vyks rugsėjo 4, š. m. Ro- Tikimės, kad rugsėjo 6 d. 
niuvos parke, Monteilo, Dr. Jakimavičius bus už- 
Mass. Pažymėtinas vienas tvirtintas Massachusetts 
nepaprastas orderis šeimi- Valstybės Sveikatos Komi- 
ninkių, būtent, užpirko ne- ‘ sijonierium.
paprastai gražių — baltų1 
nuo Cape Cod Clamsų. Tos 
Clamsos bus teikiamos 
pikniko dalyviams kaipo 
viena iš dienos patrovų.

Verta susidomėti Trily
pės LDS darbininkų pikni
ku, kuriame paruošta turi- 
mnga programa ir skanių vįgį cambridge ir apy- 
patiekalų-menu. linkės lietuviai katalikai

Laibus leistaJusų repor-Įa^aį rugp. 28 d.,
teriui užprašyti visus dar- kuomet vigi gaiės apleisti 
bimnkų pnetelius ir rėmė
jus dalyvauti šiame pikni
ke. Reporteris.

I

IŠLEIDO DAINŲ-ŽAISLŲ 
RINKINĖLI

Lietuvoje dabar gaivina
ma ir populerizuojama se
noviški tautiniai šokiai. 
Mes, Amerikos lietuviai 
turėtume pasekti savo bro
lius Lietuvoje ir kiek ga
lint populerizuoti lietuviš
kas daineles, ypatingai sa
vo jaunimo tarpe. Tokį 
žingsnį jau padarė trys 
LDS kuopos, kurios ruošia 
didelį pikniką rugsėjo 4 d., 
Romuvos Parke, Montello- 
je. Tų kuopų spaudos ko-

kas ir kiti. Galutinai su- nusiteikęs neskirti kaip tik

CAMBRIDGE, MASS.

DAKTARAI
Tel. ŠOU Boston 2805-R

Lietuvis
OPTOMETRISTAS

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

:ose (aklose) akyse sugrąžin 
šviesą. tinkamu laiku.

J. L Pašakamis, O.th-
447 BROADVVAY, So. Boston.

nuo

Lietuvis Dantistas
ALKapočius

251 W. BROADVVAY, 
So. Boston, Mass.

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

■ Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare 
Nedėlfomis nuo 9 iki 12 vai. dieną 

(pagal sutartį)

Tel. TROwbridge 6330.

John Repshis, M. D. 
(REPSYS)

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

278 HARVARD STREET,
Kampas Inman arti Centrai Sq., 

Cambridge, Mass. •

ADVOKATAI

i

Prisiekęs Advokatas
Juozas B. Gailius
Veda visokias provas.

Daro visokius legalius dokumentus
317 E St. (Kampas Broadway) 

South Boston, Mass.

Namų: TALbot 2474

CAMBRIDŽIO PIKNIKAS- 
PALANGOJE

Aną dieną pikniko rengė
jų susirinkime pasirodė,

miesto karščius ir ūžti vė
sioje - erdvioje Palangoje. 
Be raginimų: susirinkę pa
siskirstė į įvairias darbo 
komisijas ir pasakė: “Mes 
tik laukiame gražios 28-tos 
dienos. Galima sakyti, kad 
visi laukia pamatyti ką tą 

i gražią dieną Cambridžius 
parodys.

Šeimininkės ir šeiminin
kai jau pasiruošę tūkstan
čius svečių ir viešnių pa
vaišinti. Bus orkestras, žai
dimų, dainų. Rengėjai ir 
kleb. kun. P. Juškaitis 
nuoširdžiai visus kviečia 
šiame parapijos piknike, 
sekmadienį, rugp. 28 d., 
Palangoje, Lawrence-Me- 
thuen, Mass., dalyvauti.

Cambridge, Mass. — Pe-

So. Bostono lietuvių va
dinamas laikraštis “Mai- 
kis” negali išleisti nė vieno 
numerio neapšmeižęs ku
nigų ar kunigo. Štai ir šios 
savaitės numery krimina- 
liškai šmeižia kunigus, ir 
jiems primeta tūlo evange- 

; likų liuterono ministerio 
'kriminalius darbus. Tai y- 
i ra kriminališkas to laikraš
čio darbas šmeižti kunigų 
luomą. Bet yra sakoma,! 
kad šmeišk, šmeišk ir 
šmeišk, o vis kur nors 
šmeižtai prilips. Taip, to 
laikraščio dauguma skai
tytojų yra užsinuodiję an- 

; ti - kuniginiais nuodais. Jie w ,. . ...
nebeatskiria melų nuo tei- reit^ trečiadienio ankstį 
sybės, kunigo nuo protas-wXter aZ įtantų mimsteno. Uz to lai-jjnas ZURas> vveoster, A 
kraščio melus jie moka sa-jve- 

Ivo sunkiai uždirbtus cen
tus.

Reikia pažymėti, kad to
kių “kunigų”, apie kuriuos 
tas laikraštis rašo yra lai
bai daug socialistų ir ko
munistų būreliuose.

VYČIŲ “FISHING SALE”

ĮVAIRŪS SKELBIMU

Telefonas: ŠOU Bpston 2732

Tel. ŠOU Boston 3520

Advokatai Šalnai
DARBININKO NAME

346 Broadway, 
South Boston, Mass.

i

4

|

«•

b

Liet. Vyčių 17-tos Alg. 
kuopos išvažiavimas laivu 
įvyks sekmadienį, rugsėjo. 
18 d., nuo Kelley’s Landing, 
So. Boston, 10 valandą ry
tą.

Į šį išvažiavimą visos> 
Naujos Anglijos Vyčių, 
kuopos yra kviečiamos, 
taipgi jų draugės, draugai,; 
ir tėveliai. Visą dieną laive; 
bus “refreshments”, muzi-’ 
ka (šokiams), taipgi kas; 
norės galės žuvauti, (busi 
duodamos “baits”). Už’
vieną dolerį visi galės tu-Į
rėti dienos linksmumą. Į

Tikietai jau yra platina-; 
mi, ir norintieji, prašome;
reservacijas padaryti kuo-; 

g v v • j d £‘l ■$

Telephone
SO. BO6TON 

1058

Bay ViewMotaService
STUDEBAKER

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

į mo vieta:

1 Hamlin SL, ir E. 8th SL,
, SOUTH BOSTON, MAS8.

f Joe. Kapočiūnas Ir Peter Trečioką*
Savininkai.

i
kriaušiai, , nes tik 150|g 
omų leidžiami į “Fran-|#

Ieis” laivą. Į komisiją įeina
gekfthti: M. Matūzaitė. O.

j Petrušytė, A. Zardeckas ir] 
IF. Zowe. IA. E. L.’ i.

S. Barasevičius Ir Sūnus
SENIAUSIAS ŠIOS VALSTYBES 

LIETUVIŲ GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS

Turi Notaro Teises 

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

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

Į

I
Liepos 26 d. Guivėnų km. i

II
i

Ittokė
GAISRAS

mokintis Įvairių^ šalių tos (Luokės vis.i- sudegė St
rūšies sporto mėgėjai.

lenkai tiepatedūstfltaBir-
Vilniečių Sutikintu

Martinkienės kaimo plyti
nės pečiaus lentinis stogas 
ir apdegė kįto gretimo pe
čiaus medinės dalys. Nuos- 

; tolių 1.200 Lt. Pastatai ap- 
Žydų spauda rašo, kad drausti 600 Lt. Gaisras, i ---------- kįĮo - ne_.

rcn
• Tu

Krokuvos ir Vilniaus spau- kaip manoma, kilo iš 
da pradėjo labai aštrią tvarkingos krosnies, 
kompaniją prieš Lietuvą, ~ ,
sąryšyje SU iškilmingu ir 
entuzijastišku vilniečių su 
tikimu Lietuvoje.

20 UžsienifiljetuMų. Lavi
nosi Lituanistikoj

Kaunas — Rugp. 5 d. Me
tropolio sąlpse DULR val
dyba suruošė užsienių lie
tuviams suruoštu lituanis
tikos J
Šiuos kursus šiemet baigė 
20 lietuvių: 7 moterys ir 13 
vyrų. Kursantai surinkti iš 
tolimųjų ir artimųjų lietu
vių kolonijų. Atsisveikin
dami su kursais, juos bai
gusieji pasakė kupinas dė
kingumo DULR valdybai 
ir kursų vadovybei kalbas.

I.
L

Perkūnas Apdaužė 
Mokyklą

Liepos 28, praėjo smarki 
audra su perkūnija. Vieną! 
kartą griaustinis trenkė į 
neseniai pastatytą dviejų; 
aukštų mūrinę mokyklą.' 
Nutraukė radijo vielas, su-; 
degino langų rėmus, išdau
žė langus.. Didesnių nuos- vos gražių, spalvuotų pa-

KRISTUS ALYVŲ 
DARŽELYJE

Ką tik gavome iš Lietu-

kursu išleistuves. toliU nepadarė. Pažymėti- veikslų, 33x17 colių didu-
~ M 1—« J ^.1 1 rn t\o vnilrolo o vro i Q/4im_na, kad ant mokyklos sto- mo. Šis paveikslas vaizduo- 

go riogsojo vėjo malūnėlis ja^ kaip saulei leidžiantis, 
ir perkūnsargis.

Tel. ŠOU Boston 1437

Joseph W. Casper 
(Kasperas) 

LIETUVIS GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
NOTARY PUBLIC 

502 East Broadway,
So. Boston, Mass. 

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

Tel. ŠOU Boston 3960.

Tel. SOUth Boston 0815

D. A. Zaletskas
GRABORIUS-BALSAMUOTOJAS

Patariųivimas Dieną ir Naktį
Funeral Home ir Res.

564 East Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Notary PublicIšganytojas po dienos sun
kaus darbo atėjęs į Alyvų 
darželį, atsisėdęs ant aukš- 

jto kalno, žiūrėdamas į Je
ruzalės miestą, prisiminęs 
ateinančias jo sunkias die
nas, susijaudinęs verkia. 
Paveikslas tikrai gražus ir 
vertas įsigyti kiekvienai 

__ __ _ katalikiškai šeimai. Jų tu-
sen^š~fc6vjtaės, didelė ’ir alėJ4: čia taip pat anga re- rime mažą kiekį. Kas nori- 
nuoširdi meilė Lietuvai,! 
kurios vardą buv. kursan
tai pasižadėjo visomis prie
monėmis kelti užsieny, o 
jos meilę skiepyti savo bro
lių, pas kuriuos jie netru
kus grįš, širdyse. Išleistu
vėse atsilankė ir L. Šaulių 
S-gos vadas pulk, pala
džius su S-gos svečiu laku- 
nu Šaltenhl, kuris S-gai at- MALDAKNYGĖ, juodi drabužiniai apdarai, 255 pusi, 
vežė Amerikos lietuvių do-1 maldų rinkinėlis, juodi, odos imitacijos apdarai 
vaną — lėktuvą.

Šiais metais tokių, kursų 
jau išleista ketvirtoji laida. 
Kursai kiekvienais metais 
DULR organizuojami Pa
langoje. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šiemet, kur
sus baigusiems po Lietuvą 
buvo suorganizuota 4 die
nų ekskursija. Visiems y- 
pač patiko pačių kursantų 
sukomponuotas “kursų re
voliucinis himnas” 
tuviški blynai”.

Gulbinenai
SENAME DVARE

Gulbinėnai yra gražus, 
senovės dvarininkų paliki-

i
I

Buvo ryškiai pabrėžtas di-1mo dvaras. ^ia matome net 
delis prisirišimas prie savo- keletą liepomis nusodintų

MALDAKNYGES
ANGELAS SARGAS, tinkama vaikams, mažo formato, 127 pusi., ........ 30c.
DIEVAS SU TAVIM, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 192 pusi............... 35c.
GARBĖ DIEVUI, juodi, tikro kolenkoro viršeliai, 384 pusi......... .............  65c.
JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, specialė vaikams maldaknygė, tinkama 

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

JĖZAU, PAS MANE ATEIKI, juodi, tikros odos ir lankstūs viršeliai;
.... >1.25 

65c.
. 75c.
$1.50 

. 90c. 
$1.50 
$2.50

apvalūs kampai

i

Rengia Stepono Dariaus Postas Nr. 317, 
Amerikos Legijono

auk-

Juozas M. Dilis
Laikrodininkas

Parduodu įvairiausios rūšies
sinius ir sidabrinius daiktus.

Taipgi ir pataisau.

366 WEST BROADVVAY
So. Boston, Mass.

į MALDŲ RINKINĖLIS, juodi tikros odos minkšti apdarai ....................
MALDŲ RINKINĖLIS, balti celuloidiniai viršeliai ........................ .........
MALDŲ RINKINĖLIS, balti ceiuloidiniai viršeliai su kalike ............
PULKIM ANT KĘLIŲ, juodi tikros odos apdarai, 555 pusi...................
ŠVENTAS DIEVE, didelėmis raidėmis, tikros odos apdarai, kraštai 

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

Peter P. Plevack 
(Plevokas) 

Stogų dengėjas ir taisytojas.
Taiso ir stato kaminus.

Geras Darbas — Kainos žemos 
TURI 25 METŲ PATYRIMĄ 

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

Apskaitliavimai ir patarimai dykai

$3.00

UŽBAIGIMUI SEZONO MILŽINIŠKAS

“Lie

Rugp.-Augtist 27 ir 28 cL 1938
LIETUVI^ TAUTIŠKAM PARKE,

Monteilo^ Mass.
SUBATOJE 6OKIAI NUO 7:30 VAU VAK. IKI 12-TAI.

NEDĖLIOJĘ PIKNIKAS
faktams grot SEMT ORRfS orkMtra. BFu» Beno paroda ir fcon* 

cer4a4»'fii4ftaprasta aport£>ldgrama k* prlžal: Vjrramt pasigauti par-
ią-ir neM/s. tau namo. Moterim* «r-ttaip pat paaigauti viltą. Su* daug 
fontų. ‘Ptemko dalyviai TJbsr filmuojami dtfl judamų paveikslų.

Bušai ižei* nuo Posto namo, C Ir Athen* 8t. Subatoje.*,vai. vaka
re, Nedėlioję nuo 1 vai. iki 1-mos kas valandą. Kelionė į abi puse* 60c.

pusi.............................................................................................................
VYRAI BROLIAI, speciali vyrams maldaknygė, parinktos gražiau-

stos maldos, šilkinė labai plona popiera, juodi kolenkoro vir
šeliai ................—............ .................... ................................... .. ..........

VYRAJ BROLIAI, tikros odos apdarai, apvalūs kampai, tikru auksu 
auksuoti kraštai, 632 pust. - ------ ------------------------------------

DH>£L£MSS RAIDĖMIS MALDAKNYGĖ
Kad parodyti kokios raidės didumo 

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

‘ŠVENTAS DIEVE’
“Šventas Dieve”, — 
knygos formatas 5x 
3^ colių, storumo 

J colis. Juodi, tikros o- 
1 dos viršeliai; auk
suoti kraštai.
Joje yra 9 litanijos 
ir Įvairiausių maldų.

f AIH9

65c. Pechell Shoe Store
JUOZAS PEČIULIS, Savininkas

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

byščių čeverykus: vyrama, 
moterims ir vaikams.

Stovi motina verkdama, , 
Ant to kryžiaus regėdama 
f Sūnų savo prikaltą.
O kaip širdis jos skaudėjo, 
Kada mirštantį regėjo 

t Sūnų savo brangiausią. 
Kursai, žmogau, nęraudb-

Užsakymus-prašome siųsti:DARBININKAS
366 West Broadway,

Peter’s Bestai Si. Garage 
ir Gasoline Station 

119 Boston St., 
DORCHESTER

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

Vietos 75 karams, taisome 
maliavojame ir alyvuojame 

automobilius ir trokus.

Peter Pilvinis, Sav.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
RUSIJOS BEDIEVIAMS NESI
SEKA BEDIEVINIMO DARBAS

Maskva, rugp. 25,Maskva, rugp. 25, — So- kad “nors bažnyčios sunai- 
vietų Rusijos bedievių są- kintos ir tikybinės apeigos 
junga išleido knygą, kurio- uždraustos laikyti, bet visa 
je aprašoma 20 metų kova tai žmonių tikėjimo neį- 
prieš religiją. Bedieviai stengė sunaikinti”, 
prisipažįsta, kad jų darbas 
nebuvo sėkmingas, kad 
daugelis Rusijos žmonių: 
dar tvirtai laikosi savo ti-! 
kėjimo. Savo nepasiseki-į 
mui jie paduoda sekančias 
priežastis: 1) kad tikybą 
netaip lengvai galima su
naikinti, kaip buvo many
ta; 2) kovoje prieš tikybą 
pridaryta netaktų. Ispani
jos įvykiai tai geriausiai į- 
rodo, kad pradėjus viešai 
kovoti prieš tikybą susi
laukta netikėto pasiprieši
nimo; darbininkai sukilo 
prieš bedievišką valdžią. 
Taigi ateityje kovoje prieš 
tikybas, knygoje rašo, rei
kia panaudoti geresnę tak
tiką ir išmintį.

Bedievių sąjungos vadas, j ____
žydas Jaroslavsky, pasakė, njstŲ Vadas)

jo, kad milijonai dolerių

640 J. V. Organizacijų Yra 
Atsidavusių Komunizmui
VVashington, D. C., rugp.

25 — Walter Steele, Natio- 
nal Republic redaktorius, 
pranešė Kongreso komisi
jai (Dies’o), kuri tyrinėja 
priešamerikoninę veiklą 
Jungtinėse Valstybėse, kad 
640 įvairių organizacijų y- 
ra linkusios į komunizmą. 
Komunistų partija turį 
Jung. Valst. 75,000 narių. 
Vien New Yorke esą komu
nistų ir jiems simpatizuo
jančių apie 800,000, ir jo 
apskaičiavimu Jung. Vals
tybėse esą apie 6,000,000. 

Į Matthews (buvęs komu- 
) ir kiti liūdi- 

1 971; KatalikKki M«hitv j°.k^d milijonai dolerių
1,7/3 halalIKISKI naSlalTj* gauta is Rusijos ir praleis-

nai Misijose

/

DIDELIS-PINIGŲ SUTAUPYMAS!

August SALE
I.’J. Fox didžiausia kailinių firma Amerikoje skel

bia August - Rugpiūčio didelį kailinių Išpardavimą. 
Tūkstančiai puikiausių Paryžiaus mados kailinių par
siduoda už labai žemas kainas. Tokio didelio išpardavi- 
mi I. J. Fox istorijoje dar nėra buvę. Taigi, reikėtų 
Naujosios Anglijos lietuvėms ponioms ir panelėms 
šiuo išpardavimu pasinaudoti. Atėję į I. J. Fox kratu-

vę klauskite Bernardo Koraičio, kuris yra šios kompanijos lietuvis atsto
vas. P-nas B. Koraitis padės Jums išsirinkti puikiausius kailinius ir dar 
per jį perkant lietuvėms jis nuleis 10 nuošimčių nuolaidos.

Išpardavimas sumažintomis kainomis bus tik šiame mėnesyje, taigi 
pasinaudokite juo. Šis mėnuo greitai prabėgs, o su juo ir dideli bargenai. 
Taigi, nelaukite ilgai, ateikite šiandien ir persitikrinkite, kaip pigiai ir ge
romis sąlygomis galėsite įsigyti ateinančiai žiemai kailinius.

PRANCŪZAI ATSTATYS 
ISPANIJOS BAŽNYČIAS 

palenkti lietuvių širdis ir Paryžius, rugp. 25, — Čia 
jausmus.

Tiesa, koks lietuvis už-aukas Ispanijos radikalų 
klysta į Lenkiją, jis ten la-1 sugriautoms Katalikų baž- 

misiją įeina J. E. Kardino
las, Verdier, Paryžiaus ar
kivyskupas, J. E. Kardino
las Baudrillart, Paryžiaus 
Katalikų universiteto rek
torius, maršalas Joffre, 
žurnalistas Paul Claudel ir 
daugybė kitų įžymių asme
nų.

susidarė komisija rinkti

bai mandagiai priimamas, nyčioms atstatyti.^Į tą ko- 
kaip draugingos šalies “ 
žmogus. Bet Lietuva nega
li pamiršti kad lietuviai o- 

> kupuotame krašte neturi 
paprasčiausios kultūrinės 
laisvės, kad jų visuomeni- 

I nis bei organizacinis veiki
mas iš pagrindų sugriau- 

■ tas ir toliau suopinamas. Į
Todėl ir paliko tie santy- konsulariniai skyriai prie 

kiai grynai valdiški bei di- Lietuvos atstovybės Var- 
plomatiški. Jau nuo gegu- šuvoje ir prie Lenkijos ats- 
žės mėn. 10 dienos tarp tovybės Kaune. Lenkai 

į Lenkijos ir Lietuvos veikia reiškia pageidavimą įsis- 
*• ‘ ‘ savo, konsulatus

Tačiau mažai šiomis Kaune, Klaipėdoje ir Pane-

žės mėn.

NE ATIDĖLIOKITE! 
ATEIKITE TUOJAU!

Lietuvaitės, atėju
sios į krautuvę, visuo
met reikalaukite Ber
nardo Koraičio, kuris 
Jums nuoširdžiai pa
tarnaus.
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411 WASHINGTON STREET 
Boston, Mass.

ta propagandai. Taipgi net 
Jung. Valstybių fondus 
panaudojo komunistinei 

Vatikanas, rugp. 25, — propagandai. Reprezenta- 
Katalikai pasaulio misijo- tas Mason iš New Jersey 
se turi 1,975 našlaitynus, sako, kad WPA buvo pa
kurtuose yra 112,990 naš- kreipta gelbėti komuniz- 
laičių. Tikėjimo platinimo mui. WPA teatro prožek- 
Kongregacija praneša, kad tas skleidė komunistinę 
šalyse, kur darbuojasi Ka- propagandą, ir Darbininkų 
talikai misionieriai, našiai- susivienymas (Workers A- 
tynų yra sekančiai: Azijo- lliance) sudaryta daugu- 
je 1,073, kur auklėjama 66, moj iš WPA darbininkų ir 
995 našlaičiai; Afrikoje 617 kontroliuojamas komunis- 
našlaitynų ir 30,675 našiai- tų^ 
Ca<XA , XXX LV0V J L4.CLA0V

taip pat randasi daug ka
talikiškų našlaitynų.

JAPONAI BOMBARDAVO 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ
_________

Canton, Kinija, rugp. 25,! 
— Devyni Japonų kariniai 
bombnešiai suna i k i n o 
Prancūzų Katalikų didžią
ją bažnyčią; 39 asmenys 
užmušti ir 50 sunkiai su
žeisti. Bažnyčios vidus pil
nas griuvėsių, beveik vis
kas sunaikinta, tik didysis

Dideli Gaisrai Vilkijoj, Sena
miesty ir Vilijampolėj

I

IĮ

AUKOJO INTERTYPO 
FONDUI

Šią savaitę Intertypo fon
dui aukojo Stasė Aleknavi
čienė iš Lowell, Mass. $2.00 
ir V. Taškūnas iš Lawren- 
ce, Mass. $1.00. Nuošir
džiai dėkojame už suteik
tas aukas.

čiai; kitose misijų dalyse Dies’o komitetas tikisi, 
kad bus įrodyta, kad dau
giau kaip $5,000,000 -kas
met komunistai gauna 
Rusijos propagandai.Vilniaus Kryžius Vis Stato

Kaunas — Iš provincijos 
rašo, kad Tautos šventės 
proga rugsėjo 8 d. įvairio
se krašto vietose bus pa
šventinta eilė Vilniaus kry
žių, kuriuos statyti dau
giausia iniciatyvos rodo 
kaimų gyventojai.

Ištrėmė Marijonus

• v

1S

Devynių Mil. Lity Parama 
Ūkininkams

Kaunas, rugoiūčio 25 die
na — Šiomis dienomis pra
sidėjo javų suDirkinėjimas 
Lietuvos vyriausybės nus
tatytomis tvirtomis kaino-

Lietuvos laikraščių žinio
mis, Lenkijos policija iš
trėmė Marijonus - vienuo
lius iš Drujos vienuolyno. 
Esą jie nuo 1924 m. čia va
rę vietos gudų švietimo 

'akciją, kuri nesuderinama 
su Lenkijos valstybės rei
kalais. Kunigai išlaikę ben
drabučius, kuriuose mokė 
vaikus, kad jie esą gudai, 
didelės gudų tautos dalis, 
kad jie turį išeiti mokslus 
ir grįžti į kaimus šviesti 
savuosius ir tt. Taip pat 
buvo tardomi ir Vilniaus

Kaunas—Rugp. 5 d. nak- 
Į tį Kauno ugniagesiams bu
vo didžiausia darbymetė. 
Apie 21.20 vai. Vilniaus 

altoriusTrŠv.Marijos'kop^'.g-vėj užsidegė J. šiukšte- 
lyčia liko nepaliesti. Daug liškio namo rūsys, kuriame Kaunas — Palyginus su 
žmonių, kurie tuo metu buvo daug dėžių, baldų ir praėjusiais metais, alaus 
bažnyčioje meldėsi, buvo v* ’ "" ’
užmušti.

Susirgo Kun. Aleks. Būblys, 
MIC.,

Padidėjo Girtuokliavimas 
Lietuvoje

paštas, telegrafas, telefo- teigti 
nas. — —---- -------- ---------
susižinojimo priemonėmis vėžyje, 
naudojamasi. Nuo liepos Taigi netrukus Lietuva 
mėn. 1 dienos atidarytas ir, 
geležinkeliais susisieki
mas, tačiau vaikščioja, 
traukiniai su tuščiais va
gonais. Pasirašytas susita
rimas apie lenkų miško' 
plukdymą Nemunu, bet iki 
šiol nei vienas, lenkiško 
miško sielis Nemunu ne
praplaukė per Nepriklau
somąją Lietuvą.

Viso to nežiūrėdami, len
kai stengiasi ir toliau plės
ti tokius valdiškus santy
kius, stengiasi vis naujų 
sutarčių sudaryti su Lietu
va. Dabar pradėtos preky
bos derybos, kurios laiki
nai pertrauktos. Numato
ma, kad ir prekybos sutar
tis bus pasirašyta. Bet jau 
dabar abejojamą, kaip eis 
pati lietuvių - lenkų preky
ba. Mat, ir Lietuva ir Len
kija yra žemės ūkio kraš
tai ir užsieniams parduoda, 

pačius produktus.

— v

su Lenkija turės bent de
šimtį rimtų tarpusavio su
tarčių, tvarkančių įvairius 
reikalus. Tačiau tos sutar
tys neduoda pageidaujamų 
vaisių, nes nėra nuoširdžių 
santykių tarp lietuvių ir 
lenkų tautų bei visuome
nių. Tuos santykius galėtų 
pagerinti tiktai lenkų val
džia pirmiausia atpalai
duodama vilniečiams lietu- 

jviams esamus suvaržym as 
bei persekiojimus, o jei no- 

Įri turėti tikrai gerus san
tykius, tai lai lenkai graži
na Lietuvos sostinę Vilnių.

TSB.

šiaudų. Toks gaisras sukę- gamyba sudvigubėjo. Per
le labai daug dūmų ir buvo naį pirmą pusmetį bu- 
nepaprastai suiAu gesinti. vo pagaminta 5.648.980 lit- tuos 
Vienas ugniagesis nuo dū- rų mįsos> o šiemet per tą Tiesa, lenkai turi didesnę 
mų net apalpo. Gaisro nuo- patį laiką jau 10.759.335 pramonę, nes jų ir šalis di- 
stoliai, palyginti, nėra di- litrai. Valstybės iždo pa ja- desnė. Lietuva galėtų Len- 
deli. ! ......

ludustriališka Kompensacija 
Ir Darbai

Klausimas — Mane su
žeidė 1935 m., ir gavau 
kiek nors kompensacijos. 
Kompanija leido dirbti prie 
lengvesnio darbo, bet nese
niai mane perkėlė į kitą de- 
partmentą, ir šitas darbas 
nėra toks tinkamas mano 
sveikatai. Ar galiu kreiptis 
prie Bureau of Compensa- 
tion kas link šito reikalo?

Atsakymas — Valstybės 
Kompensacijos Biuras ne
gali tamstai pagelbėti, nes 
nėra jokio įstatymo, kuris 
verstų darbdavį duoti dar
bą darbininkui, kuris kada 
nors buvo sužeistas. Daug 
kompanijų, iš savo pusės, 
duoda sužeistiems darbi
ninkams darbų. Jeigu ne
gali atlikti darbą, kuris tau 
paskirtas, tai tą pasakyk 
savo bosui, prašydamas 
tinkamesnio darbo. FLIS

i mos iš alaus akcizo pernai kijoje gana daug pramonės 
23:50 vai. gautas praneši-’P« U laiką buvo 1.109.868 gaminių pirkti Tačiau 

mas apie didelį gaisrą Vili- U o šiemet - 2.055.834 šiais laikais reikia pirkti 
jampolėj. Ješibito ir Arto- U. Manoma, kad šiemet a- ten kur gali savo gaminius 

lauš gamyba pasieks 20 parduoti. O kad lenkai ma-

Pereitą sekmadienį, rug
piūčio 21 d. lietuvių par. 
bažnyčioje, Reading, Pa., 
laikydamas pamaldas nu
silpo misijonierius kun. A- 
leksandras Būblys, MIC. ir j 
gonFnę7Gautomis'žiidomisJm]i stogus. Kadangi tas 
ligonis atsigavęs ir einąs miesto rajonas yra medi- 
tvirtyn. Linkime Tėvui Al. nis ir visi stogai iš greitai 
Būbliui greitai išsveikti. užsidegančios medžiagos, 

šią vasarą kun. Alb. Bū-tei ošinti buvo iškviesti

nį kleboną kun. V. Matulai- ugnies paliestųjų namų praaeša 
tį, kuris išvyko į Lietuvą m*- - -----------
atostogų.

Sergantį Tėvą Būblį da
bar pavaduoja kun. dr. J. 
Pauliukonis, MIC.

. galos g-vių kampe iš vienos 
arklidės išsiveržusi ugnis 

nuvežtas j Šv. Juozapo li- ^eit apeme 4 medinių na- 
goninę. Gautomis žiniomis, | stogus. Kadangi tas 
ligonis atsigavęs ir einąs miesto rajonas yra medi-

užsidegančios medžiagos, 
tai gesinti buvo iškviesti

• v v •

• v

v •

mil. litrų alaus misos.

NAUJAS PASAULINIS 
SKLANDYTUVO PASIE

KTAS REKORDAS
Škotų dienraščio “The 

Scotsman”, specialis ko-

mis. gudai — kunigai.

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

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

Povilas Bushmanas
48 CRESCENT AVENUE, 
Telephone COLumbia 6702 

29 SAVIN HILL AVENUE, 
DORCHESTER, MASS.

K. Šidlauskas
918 E. BROADVVAY, 

Tel. SOUth Boston 9367 
Pristatau ICE CREAMĄ ir užkan

džius piknikams ir visokiems 
parengimams.

Perkais Sq.Cash Markei
POVILAS BALTRUSIONAS. Sav. 

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

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

VisJ skelbkitės “Darbininke”.

014 vas<iZ4 Kun. mu. jou- . . . . . uvuujmau , oycvicmo n.u-
blys, MIC., pavadavo vieti-į”* respondentas iš Berlyno

, . V f"kad kapitonas
du nukentejo labiaui ir du Walther Derchsel Vokieti- 
maziau. Nuostoliai dėl na- -os Lufthausa oro kompa. 
mų menkumo neatrodo, BerIynas . Londonas 
kad butų dideli, bet netur- pa§tįnjo orlaivio naktinis 

PiIotas- su sklandytuvu 
virš Wasserkuppe išsikė-

Sužeidė Dono Kazokų 
Choro Narius

ventojams daug reiškia.
Apie pusę pirmos di-lęs, pasiekė 23,189 pėdas 

džiausiąs gaisras kilo Vii-aukštumo, ir tuo būdu lai- 
kijos miestely iš vieno san-' mėjo naują pasaulinį aukš- 
dėlio prie Kauno g-vės. A- 

; pie gaisrą tuoj buvo pra-

I

Koblenz, Vokietija, rugp. x
24— Pereitą pirmadienį įnešta į Kauną ir, burmis- 
Dono Kazokų choras vykoįtrui leidus, išvyko gesinti 
autobusu, kuris vairuoto-, viena s-bės mašina, viena 
jui netekus kontrolės tren-(yiiijampolės savanorių ir

tumo rekordą.

"Sausi" Lietuvos Lenkijos 
Santykiai

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVČ.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

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

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

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

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

TeL Parkway 0558-W
Iždininkė — Ona StaniuliOtė,

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

SV. JONO EV. B L. PAtALPINSS 
DRAUGIJOS VALDYBA

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

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

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

Fin. Rait. Aleksandras Ivaėka,
1514 Columbia Rd., S. Boston, Mass. 

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

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

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

kė į medį. Dvidešimts trys 
to choro nariai tapo sun
kiai sužeisti. Iš viso važia
vo 40 narių. Sužeistieji nu
vežti ligoninėn. e

Dono Kazokų choras yra 
keletą kartu koncertavęs 
Amerikoje. Tas choras su
organizuotas iš pabėgėlių 
karininkų 1923 m. Choro 
dirigentu yra Sergejev Ža- 
rov.

Du Nauji Fabrikai Klaipėdoj
Kaunas — Neseniai Klai

pėdoj įsteigti du — vinių ir 
lako fabrikai. Vienamė’ iŠ 
jų dalyvauja ir užsienio 
kapitalas. *

Galima sakyti, kad dabar 
yra santykiai tiktai tarpviena Kauno savanorių.

Ugnis tuoj apėmė 17 gy- Lietuvos ir Lenkijos vals- 
venamų ir 4 ūkinius trobe- tybių, bet nėra beveik jo- 
sius, kurie visi sudegė. Ap- kių santykių tarp lietuvių 
skaičiuojama, kad be pa- ir lenkų tautų. Šita aplin- 
stogės liko 90 — 100 žmo- kybė atvirai nusiskundžia 
nių. Gesinimą darbas buvo lenkai, kad lietuviai esą 
labai sunkus, nes, pakilus Šalti, sausi, neparodą len- 
vėjui, ugnis smarkiai plė- kams širdies. Gal tas nusi- 
tėsi Jurbargo g-vės link, skundimas ir turi pagrin- 
Vietos ugniagesiai buvo do. Tačiau lenkai pamiršta 
bejėgiai. Daugiau padėjo panagrinėti šitokio reiški- 
kauniškiai, kurie ypač gel-' nio priežastis. Jau nekalbė- 
bėjo kitus namus nuo ug-sime apie senąsias lenkų 
nies. Gaisro nuostoliai dar lietuviams pad a r y t a s 
neapskaičiuoti, bet, be abe- skriaudas ir dar neužgiju- 
jo, dideli, ir, gal būt, sieks sias žaizdas. Bet ir pasku- 
400.000 litų, nes sudegė tinieji laikai neduoda lie- 
prekybos rajonas su ge- tuviams jokių įrodymų, 
riausiomis krautuvėmis. kad lenkai stengtųsi į save

žai pirks Lietuvoje, tai ir. 
Lietuva gali mažai pirkti 
Lenkijoje. Tokiu būdu gy
vos ir didelės lietuvių - len
kų prekybos netenka lauk
ti.

Tuo tarpu lenkai jau siū
lo pradėti ir konsularinės 
sutarties derybas. Preky
bos santykiams yra reika
lingas konsularinis patar
navimas. Dabar veikia

I
I

I CREMO ALE
Padarytas Tam, 

Kad Patenkinus Visus!
Atėję į tavernas ar restauranus visuomet pra* 

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

CREMO galite gauti iš krano ir bateliuose.

Kartą jo paragavę — visuomet norėsite!

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

TEL. NEW BRITAIN, 3700.
) 4
1 >1 c ’J’j ’ * •
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SUBSCRIPTION RATES:
Domestic yearly ------------------  $4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly -------------- - ----- $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

darbininkas
(THE WORKER)

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

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

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

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

• Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
PRENUMERATOS KAINA:

Amerikoje metams __________ $4.0C
Viena kart savaitėje metams $2.00 
Užsieny metams  __________ $5.00
Užsienyj 1 kart savaitėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Telephone SOUth Boston 2680.

Dėl Federacijos Memorandumo
LRK Federacija pagamino taip, vadinamą memo

randumą (ne tai prašymą, ne tai nusiskundimą, tiks- 
. liau — visą eilę reikalavimų), kuri nuvukusi Lietuvon 

amerikiečių delegacija įteikė Lietuvos vyriausybei. 
Memorandumo tonas, kad ir neturįs reikiamojo diplo
matinio stiliaus, iš viso yra gan mandagus. Jo reikala
vimai ar pageidavimai paremti atvirai išdėstytais nuo
širdžiais argumentais. Tačiau ne dėl stiliaus jis tauti
ninkams nepatiko, bet dėl pačios reikalavimų esmės.
Štai memorandumo punktai. ginius mokeščius pastatysim greta, algos, tai kunigų

1. Lietuvos vyriausybė laiko atstumoj didesnę kišenėje vargiai daugiau beliks, kaip valstybinis nu-
krašto dalį; Į liūs, o gal ir minusas.

2. Ji neprietelingai nusistačiusi prieš katalikų ti- Valstybė, girdi, religinga. Ji dąr reikalauja pa- 
kybą, kuri sudaro stambiosios lietuvių daugumos ide- maldų. Daug apie tai būtų galima kalbėti, bet pakaks

prisiminti pesimistingųs (beveik desperatingus) Vaiš- 
ganto žodžius, atkreiptus į tų laikų kunigus: “Šventin
kite vėliavas, kol dar prašo”. Kunigas Tumas tur būt

ologiją;
3. Katalikų akcija privalo turėti pilną laisvę;
4. Santykiai su Šv. Sostu turi būti sunormuoti.
5. Katalikai privalo turėti laisvę organizuotis, švie- gerai žinojo, ką kalba? Kol prašo — kokie reikšmingi 

stis, turėti savo fakultetą ir tt.
6. Tautininkų valdymo monopolis turi būti likvi-

Lietuvos gimusį Amerikoje jaunimą, kurs yra religin
gai ir patriotiškai išauklėtas. Pasigailėkite, sako, bent 
mūsų jaunimo ir nestumkite jo į svetimtaučių rankas.

Pareikštieji čia reikalavimai, rodos, visai teisingi, 
bet p. Kaz. Bartašius, specialusis “Vienybės” korespon
dentas Lietuvoje, tą memorandumą vadina įsikišimu į 
Lietuvos vidaus reikalus, “Šitas žygis, — sako p. Bar
tašius, — Lietuvos visuomenėje nuskambėjo dideliu 
disonansu bendroje olimpinėje harmonijoje, nes šitoks 
įsikišimas tokiu pakiliu momentu buvo ne tik nė vie
toje, bet ir iš esmės klaidingas ir lietuviškam reikalui 
žalingas”.

Čia tenka nemaža nustebti. Kaip tasai memoran
dumas galėjo nuskambėti disonansu Lietuvos visuome
nėje, kad toji visuomenė nieko apie jį nežinojo ? Jei ku
rie netautininkai apie jį vogčiomis sužinojo, tai esame 
tikri, kad jų širdyse memorandumas nuskambėjo ju
biliejiniu džiaugsmu. Korespondentui čia reikėjo pa
galvoti ką rašąs, nes išėjo nesąmonė. Jam reikėjo tie
siog pasakyti: valdžios viršūnėse jis nuskambėjo dide
liu disonansu. Tai pilnai suprantama. Dar neatsikvo
šėjusi nuo lenkų ultimatumo, kuriam, deja, turėjo pa
siduoti, vyriausybė ieškojo poilsio pernelyg įtemptiems 
nervams “<

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS v H

žodžiai... Ar ilgai dąr prašys?...
Apie krik, demokratų “netaktus”, ar tariamai klai- 

duotas, piliečių laisvė lygiai gerbiama, partinės privi-į dingas informacijas, kurias jie būk tai duodą ameri- 
legijos panaikintos ir tt. kiečiams, netenka čia kalbėti, neš mes su jais nesanty-

Tuos reikalavimus amerikiečiai motyvuoja tuomi,; kiaujam. Informacijas gauname iš kitų visiškai patiki- 
kad jie sudaro trečdalį lietuvių tautos, daug yra auka- mų šaltinių.
vę Lietuvai nepriklausomybės kūrimosi metu ir paga- Pavasarininkų jubiliejus buvo milžiniškas, bet tai 
liau, reikalauja religinės laisvės, kad neatgrasintų nuo jau ne tautininkų nuopelnas. Valdžia jiems kliudyti ne

išdrįso ne dėl kokio jiems palankumo, bet dėlto, kad 
valdžios kėdė staiga atsistojo ant trijų kojų. Komen
tarų čia nereikia, nes manau, kad tautininkai supran
ta, ką noriu pasakyti.

P. Bartašius teigia, kad “dar keisčiau skamba žo
džiai, kai kalbama apie tautininkų valdžios monopolį 
ir kitų nusistatymų žmonių neprisileidimą prie val
džios. Tai yra sena, nudėvėta, nusibodusi pasaka. Tau
tiškoji vyriausybė nėra tautininkų Vyriausybė, o visos 
lietuvių tautos kūrybiškų ir patriotiškų pajėgų atsto
vė”.

Pasaka senumo sena, bet tautininkai vis. vien ne
pataisomi. Bliofina (bliaguoja) po senovei. Kam tų 
tuščių pastangų komoflažuoti visiems gerai žinomą 
dalyką? Prieš faktą argumentų nėra, gi faktas faktu, 
kad valdžios monopolis tebėra tautininkų rankose. Ne
paneigsite gi to fakto, kad Seimas tai tautininkų pa
daras, kad ministerių kabinetas tautininkiškas.

Teigia p. Bartašius, kad memorandumas padarė 
neigiamo įspūdžio ir į Amerikos jaunimą. Čia vėl ta pa
ti klaida. Iš kur jau tas Amerikos jaunimas sužinojo 
apie tą memorandumą? Ar tautininkų valdžia taip ėmė 
ir jam perskaitė tą memorandumą? Malonia žinia par
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olimpinėje harmonijoje”, o čia kaip tik tas sidalyti norėjo, ar ką? Vieni tik juokai, skaitant tokį 
nelemtas amerikiečių “įsikišimas”. Tokiai kančiai pa- teigimą. Faktinai, jei Amerikos futbolininkai būtų su- 

; lengvinti, geraširdis kun. Balkūnas sumanė tautinin- žinoję, kad Dėdės Šamo piliečiai taip drąsiai reikalau- 
kus paguosti ir savo kalboje pareiškė, kad Lietuvoje ja katalikams natūralių teisių, tai jie savo džiaugsmą 

, “nėra kas varžo, nėra kas persekioja”. Ta ja oratoriška tuč-tuojau būtų išreiškę triukšmingu: Rah-rah-rah! K. 
lyrika tautininkai ne tik pasiguodė, bet ir pastatė ją 
kaipo argumentą įrodymui, kad Lietuvoje katalikų 
nieks nepersekioja. Iš to aišku, kad geresnių argumen
tų priekaištams atremti jie nebeturi.

Priekaištus atremti, bent p. Bartašius vis dėlto 
mėgina, bet tai darydamas, seka vis tą pačią nudėvėtą^ 
nusibodusią pasaką. Girdi, Lietuva, išgyvenusi parti-' 
nių ginčų ir nesantaikų gadynę, tiek sustiprėjo ekono- 

L . miniu atžvilgiu, kad net užsienis ja gėrisi (čia laimin
gai pamiršta^apie lenkų ultimatumą). Tų laimėjimų 

‘ _ Lietuva pasiekusi tik tautininkams bevaldant. “Tad 
neatsargu amerikiečiams lietuviams, kurie, deja, nė
ra išgyvenę partinių ginčų, ardančių jų vienybę, per 
savo prizmę žiūrėti į Lietuvos vidaus reikalus ir teikti! 
receptus tiems reikalams taisyti”.

Šitaip. Tai mes neišgyvenome partinių ginčų? Ne, 
gerbiamasai. Amerikiečiai juos išgyveno dar tuo metu,
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Ką tik gavome iš Lietuvos vieną geriausių A 
i Herlito Angliškai-Lietuvišką Žodyną (Dictionary) 
į Jis turi 399 puslapius, brošiūros — minkštais po- 
I pieriniais apdarais. Kaina tik $1.75. Užsakymus 
| siųskite tuojau, nes apribotą skaičių teturime. 
| DARBININKAS

366 W. Broaduay, So. Boston, Mass.
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kada apie Lietuvos nepriklausomybę nebuvo nė svajo
ta. Faktinai, partijų atžvilgiu, Lietuva dar tik prade
da gyventi tai, ką mes jau senai išgyvenome. Mūsų 
partijos jau senai susikristalizavo, ir jei tarp savęs 
šaudosi, tai kiekviena iš savo stovyklos. Mes jau at
mintinai žinome, apie ką jūs tik vos tebespėliojate, ir 
mūsų “receptai” iš kieto prityrimo plaukia. Ir nemany
kite, kad jūs Lietuvoje jau išgyvenote partijų kivir
čus. Jūs juos tik laikinai nuslopinote. Galvos prislėg
tos, bet šaknys tebėra. Jūs dar galite skaudžiai nusi
vilti, dėl savo “laimėjimų” bedžiūgaudami. Bet tiek to. 
Nenoriu čia plačiai to dalyko liesti, nes tam reikėtų sto
rą brošiūrą parašyti.

P. Bartašius toliau seka savo pasaką — apie ku
nigų algas, religinį valstybės nusiteikimą (valdininkai, 
mat, dalyvaują pamaldose, kurios būtinai atliekamos 
valstybės iškilmėse), apie bandymą “gerus” su Vati
kanu santykius dar pagerinti, apie krikščionių demo
kratų tame klausime “netaktus”, apie nekliudymą Pa
vasarininkų jubiliejaus ir suteiktas jiems susisiekimo 
lengvatas ir tt. Panagrinėkime papunkčiui tas valsty
bines “malones”.

Katalikų dvasininkams išlaikyti valstybė mokan
ti apie pusantro milijono litų. Kadangi katalikų dvasi
ninkų yra apie pusantro tūkstančio, o gal ir daugiau, 
tai kiękviėnam tenka po 1000 litų metams. Alga kaip 
alga, dėl jos kiekio nesiginčysim (ji labai menkutė, bet 
tiek to), tačiau ponas autorius čia nesuvedė pilnos są
skaitos. Jis nepasakė, kiek vyriausybė iš kunigų išren
ka įneiginių mokesčių, kurie pernelyg sunkūs. Jei įnei-
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Skaitantieji anglų spaudą negali nepastebėti, kad 
pastaromis dienomis daug joje rašoma apie daromąjį 
Federalinės valdžios tardymą dėl komunistų veiklos 
šioje šalyje. Iškeliama stambūs faktai, kurie nurodo, 
kad komunistai galiai įleido šaknis ne vien darbo or
ganizacijose. Jie įsibriovė ir į visuomeninį gyvenimą, 
fraternalines organizacijas, kolegijas, mokyklas, 
stengdamiesi pakreipti amerikiečių simpatiją komu
nistinėms idėjoms, kurias sumaniai padailina demo
kratiniais ir pacifistiniais šūkiais. Tardymo komisija 
tur žinių, kad komunistai išleidžia savo propaganda A- 
merikoje mažiausia 10 milijonų dol. metams. Tuos pi
nigus jie daugiausiai šumėdžioja iš tų pačių kapitalis
tų, prieš kuriuos veda žūt-būtmę kovą. Rodos tai neti
kėtina, bet taip yra.

Amerikiečiai labai brangina demokratiją. Kadan
gi komunistai moka prisidengti demokratine ir net pa
triotine skraiste, tai Amerikos milijonieriai ir atriša 

į jiems savo delmonūs, viBai pamiršdami ar mažai teži- 
i nodami, kad komunistinėj Rusijoj demokratija yra vi
siškai paneigta. Viens kits liberalas žurnalistas kar
tais nukeliauja į sovietiją pasiteirautų. Ten bolševikų 
agentai paima Žurnalistus į savo rankas, griežtai juos 
apdrausdami, kad nepamatytų proletarų skurdo, ap
gyvendina puikiausiuose Viešbučiuose, gerai pavaišina 

| ir puotomis ir saldžiais žodžiais, išvadžioja po gra- 
1 žiausiaa Maskvos gatves (tokių ten yra, nes greta pro- 
‘ letarinio skurdo tarpsta valstybinis komunistų kapita-

Ar Tik Autorius Nebus 
Susirgęs?

mas įtarimąs, dokumen
tais neparemtas, vadinasi 
šmeižtas. Ypač su praeiti
mi reikia atsargiai. Miru
sieji nebeprisikels save ap
ginti.

Bet ir pati pasaka atrodo 
ne senolių nupasakota, tik 
vėliau kažkeno nevykusiai

(sugalvota. Mūsų žmonės 
j velnių baltais niekad neva-

—__ l -n._______YdrnsniŲ tainrascio 
cijoje

Menševikų dienraštyje 
tūlas Raseiniškis puola Ka
talikų Bažnyčią, už ką ji' 
būk tai skriaudžianti dar- ' 
bininkus. Savo įrodymus 
jis paremia pasakomis iš 
baudžiavos laikų. Pats bau- 
J V- • - X. a • J VCAAAAU UdltaiO AlACIYdM. UCYd'ziavos nema ęs, jam jįna tuos ponus jie visa- onnnlioi ncrmcjalrmo Lrori **

Brooklyno taųtinįnkų- 
laisvamanių “V-bės” direk
toriai atleido iš pareigų 
savo vyriausią redaktorių 
p. Juozą Tysliavą ir jo pa- 
gelbininką p. Petrą Jurgė- 
lą. Direktoriai savo vieša
me pareiškime sako:

“Vyriausias Vienybės 
redaktorius, p. Juozas 
Tysliava, su savo pagel- 
bininku, p. P. Jurgėla, 
staiga patiekė savo re
zignacijas, paremdami 
jas šioje valandoje Vie
nybės leidėjams neįma- 

- nomais išpildyti reikala
vimais. Vienybės leidė
jams nieko kito neliko 
daryti, kaip tik priimti 
jų rezignacijas. Taigi, su 
šio rugpiūčio mėnesio 20 
d. nustoja dirbti Vieny
bės redakcijoj pp. J. Tys
liava ir Petrąs Jurgėla”. 
Toliau to laikraščio di

rektoriai sako, kad “dau
gelis Vienybės skaitytojų 
jau seniai reikalavo refor
mų dienraščio redakcijoj”. 
Gal ir reikalavo, bet ką tas 
turi bendro su redaktorių 
atleidimų. Reformas, ku
rių “skaitytojai reikalavo”, 
galėjo padaryti ir buvusie
ji redaktoriai. Bet redak
torių atleidimas greičiau
sia bus padarytas politi
niais išrokavimais. Tauti
ninkų - laisvamanių srovė
je įvyko didesnis skilimas 
tuoj po SLA seimo, kada 
bendrafrontininkai laimė
jo daugiau vietų. Sakoma, 
kad p. Tysliava buvęs neiš
tikimas tautininkų - lais
vamanių politikai prieš sei
mą ir seime. Perdaug flir
tavęs su bendrafrontinin- 
kais. Kiek tame tiesos mes 
nežinome ir mums nesvar
bu.

Direktoriai pakvietė vy
riausiuoju redaktorium p. 
St. Vitaitį, buvusį per 18 
metų “Tėvynės” redakto
rium. Jam pavesta susida
ryti redakcijos štabą.

Ne Demokratijos Siekia, 
Bet Sovietizmo

dos juodais vaizduojasi. Y- 
ra tik viena įšskirtis: susir- 
gusieji baltaja karštlige

i tuoklių liga) sakosi tik bal- 
I tus kipšiukus tematą.

Grigalius.

Bendrafrontininkai Neprita
rė Choro Siuntimui { 

Lietuvį
Chicagos lietuvių socia

listų organas puolė lietuvių

senoliai papasakoję, kad 
Raseinių domininkonai bu
vę toki žiaurūs baudžiau- 
ninkams, jog žmones Juos^deiirium tremens — air- “baltai*? velniai*?” vadinda- \aeuriurn tremens girUcLlLdlo VdxlAdlO VCaLLIAAVACa . 4.,4--Š1* L«1 
vę. Tai vėl koks ten kuni-! 
gas prieš sumą pirma bau
džiauninkus ^nuplakdavęs, 
o paskui jau pakrapydavęs. 
Iš to kilusi žemaičių pa
tarlė: “Atmink, vaikeli, 
kad grieks neplakts nepa-! 
liks”. Tai vėl Katalikų Baž-- 
nyčia palyginama su viena 
ponia, kuri nuvykusi į teat
rą, liejo gailįas ašaras dėl katalikų spaudą už tai, kad 
vaidinamos dramos, o su-kaikurie laikraščiai nepri- 
gryžusi į karietą važiuot tarė siuntimui “Pirmyn” 
namo, rado ten sušalusį ve- choro į Lietuvą. Bet iš lie- 
žiką, kuriam buvo įsakyta' tuviy komunistų spaudos 
daboti arklius. Tai esąs’Poškėjo, kad bendrafron- 
palyginamasis įrodymas? (socialistai ir ko-
kad Bažnyčia skriaudžia'mun.ls*ai> buvo didžiausi v _ j v- • 1 priešai to sumanymo, bu-zmones-darbminkus. Įįnt siųsti ehorą Lieįuvą

Perskaitęs tai skaityto- Štai Amerikos Lietuvių 
jas patrauks pečiais. *Kas Kongreso (bendrafronti- 
čią per nesąmonė? Ar ra- nūikų) konferencijoj, Chi- 
šytojas kartais neapsivalgč ?aSos skyrius pasisakė iš- 
kokių žolių, kurios pakrik-(e^??.Pnes ^Padaręs pa
do sveiką galvoseną? Bet relsklmib kad. « nePrlta’ 
kai kam tai ne žolių nerei-] bet kokio choro
“ia ~ galva ir taip pakn- kelionei į Lietuvą, kol ten 

vyrauja fašistinė tvarka.
Vadinasi, Chicagoje so- 

' i su komunistais 
nesutarė dėl choro siunti
mo į Lietuvą. Bendras 
frontas suskilo. Ar jis susi
lipdys? Vargiai, nes lietu
vių socialistų organas su
grįžusį chorą iš Lietuvos 
reklamuoja, kas, supranta
ma, negali patikti komu
nistams ir So. Bostono 
Maikiui.

kus.
Darant rimtą priekaištą,' 

reikia apsižiūrėti. Baudžia-' cialistai 
va jau nebe mūsų laikų į-i 
vykis. Ji perėjo į istoriją, 
taigi kalbant apie baudžia-’ 
vą, neužtenka vadovautis 
žmonių pasakomis, bet rei
kia remtis dokumentų į- 
rodytais istoriniais faktais, 
ypač kada norima ką nei
giamo parašyti. Neigia-

v •

lizmas), parodo moderniškąsias dirbtuves, įsileidžia 
į puikiai įtaisytas valstybės įstaigas (komisarai gyve
na kaip ponai), parodo vieną kitą tam tyčią išpuoštą 
ligoninę ar vaikų prieglaudą, — ir sužavėti žurnalistai ' 
neranda žodžių pakankamai pagirti sovietų pažangą 
ir gerbūvį. Tiesa, atsiranda ir tokių, kurie retkarčiais 
atskleidžia ir antrąją medalio pusę, vadinasi, baisų Ru- ' 
sijos darbininkų skurdą ir nelaisvę ir aziatišką komi- ' 
sarų žiaurumą, bet paduodamieji faktai tiek neįmano
mai pasibaisėtini, kad jiems sunku patikėti. Ir ta baisi 
rusų gyvenimo realybė komunistams pagelbsti. Tik 
jau taip baisiai negali būti: komisarai turi gi turėti ; 
nors kiek žmogiško jausmo, — taip nevienas pamano, 
paskaitęs žinių apie tikrąjį sovietų gyvenimą. Taigi 
perdaug jau žiauri realybė kai kuriems šmeižtu atrodo.

Kaip ten bebūtų, eilinis amerikietis gan skeptiškai 
nusiteikęs dėl sovietų žiaurumo ir pro pirštus žiūri į 
komunistų propagandą. Gi Washingtono viršūnėse tai 
tik šaipėsi iš bolševikų pastangų. Bet štai kilo žiaurūs 
žvėriški streikai. Amerika su streikais apsipratus. Ji 
žino, kad streikieriai neglosto. Bet šie naujausieji visai 
kitoniški. Tai ne streikai, tik kažkokios revoliucijos, 
tiesa, vietinės, bet kilstančios visur tuo pačiu laiku. 
Tai kožkoks generalinis streikų, ar verčiau, riaušių 
tinklas. Čia kažkas planingai veikia — griežtai, nacha- 
liškai, priešvalstybiškai. Pradėta susirūpinti, šokta ty
rinėti. Galų gale pagal siūlą einama prie kamuolio — 
milžiniško komunistų sąmokslo, kuriam geri visokie 
būdai, visokios priemonės.

Koks bus tų tardymų rezultatas? Jei tardytojams 
6us leista atskleisti visus faktus ir jei Federalinė Ame
rikos vyriausybė supras, ką tie faktai reiškia, ir nesi
vadovaus lengvapėdišku optimizmu, tai gali būti nu
traukti diplomatiniai su sovietais santykiai. Bet apy
tikriai galima spręsti, kad prie to vargu bebus prieita. 
Iš viso, rezultatas gali, išeiti apytuštis. Vieną - kitą ko
munistų vadą gali pažabot ar net deportuot, bet pro
pagandos tuomi neužčiaups, nes ją, bolševikams la
pėmis apsimetus, sunku sučiupti. Daugiausia tai gali 
nukentėti svetimšaliai, nė čia gimę Amerikos gyvento
jai. Administracija, nepergeriausiai susigraibydama a- 
teivių gyvenime, gali pravesti bendrą taisyklę: pažabot 
“neamerikietiškai nusiteikusius” ateivius. Tai reiškia, 
slopinti tautinį jų gyvenimą. Tuo būdu, komunistai, 
to viso kaltininkai, gali išlikti nepaliesti, nes jie moka 
slapstytis, dangstytis ir ant kitų atsakomybę suversti.

« K.

Lietuviai komunistai-so- 
cialistai labai garsiai kal
ba apie atsteigimą “demo
kratijos” Lietuvoje. Jie 
šiandien skelbiasi geriau
siais kovotojais dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Bet 
tai yra komunistiška veid
mainystė. Štai viename 
lietuvių komunistų laikra
štyje rašo:

“Šių metų gruodyje 
sueina 20 metų kaip pa
skelbta Lietuvos sovietų 
valdžia. Tai garbingos 
sukaktuvės... Lietuvos 
komunistų partija kovos 
dėl fašistų diktatūros 
nuvertimo, dėl laisvosios 
Lietuvos užkariavimo”. 
Aiškiau nereikia. Komu

nistai pasisako ko jie sie
kia Lietuvoje. Jie darbuo
jasi, kad nuverstų “fašis
tus”, kad Lietuvoje galėtų 
įsteigti sovietus. Įsteigę 
sovietus, visus Lietuvos 

(veikėjus, pasaulionius, ku
nigus ir darbininkus, kurie 
norės būti laisvi ir nepri
klausomi nuo sovietų bu
delių, komisarai - budeliai 
sukimš į kalėjimus ir nu
kankinę sušaudys. Tokia 
tvarka yra Rusi joje, tokios 
tvarkos ir “demokratijos” 
komunistai - socialistai sie
kia Lietuvoje.

Medarbas Brazilijoje• F4

Spauda praneša, kad Sao 
Paulo mieste sustojo dirbę 
mezginyčios. Sustojus 
mezginyčioms, darbai su
mažėjo ir kituose fabri
kuose. Daug darbininkų 
atleido iš Fordo dirbtuvių 
ir kitų. Gatvėmis vaikščio
ja šimtai bedarbių.

I
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Antanas Skirius.

Gėrybių Paskirstymas Pasaulyje
Žmogus turi daug pri

gimtų reikalavimų — jam 
reikia buto, rūbų, maisto, 
įvairių kultūrinių dalykų 
— popierio, rašalo, knygų. 
Be jų negalėtų gyventi. Ši
tų reikalavimų skaičius 
kyla su žmogaus kultūros 
kilimu. Juk jam knyga rei
kalinga, kai jis moka skai
tyti; rašalas, popieris ir 
rašomoji mašinėlė reika
linga, kai jis moka rašyti; 
jo dvasiai nuraminti reikia 
Bažnyčių, maldos; jo nuo-j 
taikai palinksminti reikia 
teatrų, muzikos. Kasdieną 
kyla kultūra, kasdieną di
dėja ir darbininko reikala
vimai. Išrasta elektra rei
kalinga ir jo kambarį ap
šviesti, išrastas radijo — 
turi ir jis įsivesti į savo 
kambarį, išras dar kokį; kai ton. Valstybės nenori 
naują praktišką dalyką — klausyti tautiečių balso,, 
ir jam reikės.

visai gėrybės sunaikina
mos. Tai nuodėmė! Taip 
pat būtų neleistina gėrybes 
sunaikinti vien dėl to, kad 
paskui jos būtų branges
nės. 0 taip dažnai daroma!

Šiandien yra kraštų, kur 
žmonės badu miršta ties 
didžiuliais ginklų sandė
liais, ties užrakintais mai
sto sandėliais. Žmonija per
daug sugobšėjo, užkietėjo, 
nustojo artimo meilės.

Valstybės maisto gėrybes 
maino į ginklus, trokšta iš; 
silpnesniųjų didesnius že
mės plotus, turtų klodus 
užgrobti. Taip skriaudžia 
mažąsias tautas, jiems 
grumuoja. Turtingi serga 
dar didesnių turtų įsigiji
mo liga, trokšta nenorma
laus pelno darbininkų sąs-

Taip turėtų būti gyveni- kalavimais. Reikia pasau- 
me! Bet koks yra gėrybių, ]įuį didelės operacijos. Rei-į 
turto paskirstymas pašau- kįa> kad kas nors tuos ne- 
lyje. Daugelis neturi net normalumus sutvarkytų, 
būtiniausių gyvenimo da- kaj visas socijalines žaiz- 
lykų — sveikų butų, mais- das užgydytų. Kas tai at-
to, švarių rūbų. Yra didelis liks? balis darbininkijos! 
turto paskirstymo nelygu- tikėjo į komunizmą, bet ap- 
----- Šiaip gėrybių užtek- sivylė) pamatę kaip prak

tiškai nesiseka vykdyti bol- 
Štai pažvelkime į miestų ševikiškoje Rusijoje. Dalis 

turtuolių salionus — jie iš- darbininkijos dabar su vil- 
puošti šilku ir auksu stovi timis žiūri į valstybės va- 

; — gal jie sugebės tin
kamai paskirstyti gėrybes, 
bent mažiausiai patenkinti 
jų norus; gal atsiras vals
tybės santvarka, kuri išriš-Į 
tų šiuos amžiais neišspręn-’ 
džiamus klausimus. Kita 
dalis yra įsitikinusi, kad

mas.
tų.

dienų dienas tušti, du trys dus 
žmonės gyvena penkiuose- 
aštuoniuose kambariuose, 
kurie išpuošti tūkstančiais 
dolerių vertės brangenybė
mis, ir prisiminkime tuos, 
kurie gyvena tolimuose 
priemiesčiuose,

fabrikantai nesiskaito su 
darbininkų teisingais rei-

DAfeaiNiNKAa

Vėliausias Mažosios Lietuvos patriarcho aušrininko Martyno Jankaus pa
veikslas. Jam š. m. rugpiūčio 7 d. sukako 80 metų amžiaus.-------------------------------------------------- -—_—

Martynui Jankui 80 Metų Amžiaus Martynas Jankus taip 
pat yra pasireiškęs ir vi
suomeniniame darbe. Dau- 

kai gimė aušrinin- Jankus buvo sumanęs leis- §3ausia j° pastangomis 
3333 1885 m. vasario 15 d. Til-

Jau 1882 m. Martynas

8
mui esą davęs 12 milijon 
dolerių. New Yorlę žyd 
laikraštis “Forward”, 191 
metais aprašė, kaip žydą 
Jacob Schiff siuntė pinigu 
Trockiui (žydui) šukei 
mui Rusijoje revoliucijoj 
Didieji žydų bankai, kai] 
tai, Kuhn, Loeb & C< 
Westphalian. - Rhinelan 
Syndicate, Brothers Lazž 
re, Speyer & Co. finansavę 
visą Rusijos revoliucij; 
Leninas atvažiuodamas i 
Vokietijos į Rusiją atsivi 
žė 12 milijonų dolerių, Ta 
gi Leninas nebuvo darb 
ninku žmonių geradari 
nes tuos milijonus doleri 
ne beturčiams darbini] 

___ ________ . . kams išdalino, bet išleic 
pasekminga. Tas žydas Ru-supirkimui šautuvų kiuv 
sijos revoliucijos sukeli-į nai revoliucijai.

nias, pusi. 249-251, randa
me pasakyta, kad “Vaka
rio mėnesy, 1916 metais, 
Rusijoje jau buvo supla
nuota revoliucija, kurios 
sukėlimui darbavosi se
kantieji: Jacob Schiff (žy
das); Guggenheim (žy
das); Max Breitung (žy
das); Kuhn, Loeb & Co. 
(žydų bankas), kurios di
rektoriai buvo sekantieji 
žydai: Jacob Schiff;. Felix 
Warburg; Otto Kahn; Mor- 
timer Schiff; S. H. Hanau- 
er. (Visi žydai)”.

Balandžio mėnesy, 1917 
metais, žydas, Jacob 
Schiff, viešai pareiškė, kad 
per jo finansinę pagalbą 
Rusijoje revoliucija bus

Rusiją Valdo Žydai

__ . , susigrūdę
plikuose kambarėliuose po tik Kristaus paskelbtoji 
šešis po septynis žmones. Į tiesa — Evangelija šį klau- 
Vieni valgo iš paauksuotų simą teisingai suprato ir 
lėkščių, sidabriniais šaukš- Išsprendė. Tik tai įgyven
tais, šakutėmis, kiti tik dinti turėtų Katalikų Baž- 
prieš save mato pustuštę nyčia.
paprastą lėkštę. Taip šiais laikais kilo

Užeikime į gražius klū- sunkus, ginčijamas klausi- 
bus, kavines — čia šampa- mas. Kiekvienas savo pusė- 
nas, brangiausi gėrimai Je mato tiesą, stengiasi ją 
veržiasi, putoja taurėse. "“1^.......
Prageria šimtus su vienu 
vakaru, geria iki sąmonės 
nustojimo, ir užsukime į 
darbininkų kolonijas, ar 
nerasime likimo nuskriau
stų, nelaimių ištiktų, be 
duonos kąsnio ten alksta 
ištisos šeimos, o kokios jų 
higieniškos sąlygos, kur 
kultūros reikalavimai? Ar 
neteko matyti New Yorke 
požemio traukinyje visą! 
naktį važiuojančių, išbadė
jusių, nualpusių žmonių, 
ar neteko matyti miegan
čių prie užrakintų durų 
ant laiptų. Kodėl? Juk jie _
galėtų gyventi visą savai- jasj Rusijoje”, su pasidi- 
tę, mėnesį už tą brangiąją džiavimu kalbėjo Juozas 
gėrimo bonką, jie galėtų; komunistas.
gyventi metus, kiek anas Vincui toki kalba, žino-! 
per vieną naktį pragėrė, jie ma. nepatiko, nes jis gerai 
galėtų gyventi visą amžių, žinojo, kad Rusija yra vie-l

siekti, vykdo, bet įvairios 
kliūtys, silpnumai, padary
tos klaidos vis trukdo. O 
gal yra ir gilesnių, esminių, 
pagrindinių klaidų, dėl ku
rių jie ir negali šio klausi
mo išspręsti? Reiktų tuos 
klausimus giliau pasvars
tyti.

Juk šiandien socijalinė 
problema itin svarbi visa
me pasaulyje.

. Rugpiūčio 7 d. sukako 80 
metų, ] 
kas, Mažosios Lietuvos pa-ti tautišką laikraštį. ___ v_.

‘triarchas Martynas Jan- ■ m. pradėjus leisti “Aušrą”, i zėje buvo įkurta Lietuviš
kus. Jis gimė 1858 m. rug-1 Martynas Jankus tuojau k°jĮ Draugystė Birutė , 
piūčio 7 d. Bitėnų kaime, prie jos pritapo ir ją gau- urlos tikslas buvo gaivin- 
Ragainės (dabar Pagėgių)'šiai medžiagiškai parėmė. ^1 ir ugdyti lietuviškąją 

kalbą. “Birutės” draugija 
Mažosios Lietuvos lietuvių 
tautiniame gyvenime turė
jo didelės reikšmės.

. Martynas Jankus, susto
jus “Aušrai”, 1886 m. spa
lių 17 d., pradėjo leisti 

i “Garso” laikraštį. Bitėnuo
se jis buvo įsteigęs savo 
spaustuvę.

Jubiliatas Martynas Jan
kus, sulaukęs 80 metų am
žiaus, tebėra toks pat ener
gingas, simpatiškas ir su 
visais malonus, koks buvo 
ir savo jaunystėje. Dabar 
Martynas Jankus gyvena 
savo ūkyje Bitėnuose, ir y- 
ra įvairių svečių bei eks
kursantų dažnai lankomas.

apskr. pasiturinčių ūki
ninkų šeimoje. Kurį laiką 
pasimokęs pradžios moky
kloje, pradėjo ūkininkauti.
1881 m. jis susipažino su 
Dr. Jurgiu Zauerveinu, lie
tuvių tautinės giesmės 
“Lietuviais esame mes gi
mę” autoriumi. Dr. Jurgis 
Zauerveinas Martynui Jan
kui turėjo didelės įtakos. 
Jis paskatino Martyną Jan
kų susidomėti garsiąja sa
vo tautos praeitimi ir gra
žiąja liaudies kūryba. Jis
1882 m. išleido “Lietuviš
kos ir seniausios dainų 
knygelės”, 1883 m. — “Štu- 
kaunos dainos nuo žmone
lių iš Kalnujų apygardos 

I surinktos”.

Šliupas, redaguodamas 
“Aušrą”, gyveno pas Mar
tyną Jankų ir draug su juo 
dirbo. Šliupui, vokiečių vy
riausybės persekiojamam, 
pabėgus į Ameriką, “Auš- 
iros” atsakomuoju redakto- 
; riumi kurį laiką buvo pats 
Martynas Jankus.

i
Martynas Jankus ne tik 

prie “Aušros” leidimo daug 
prisidėjo, bet taip pat bu-į 
vo vienas iš didžiausių 
draudžiamosios lietuvių li
teratūros Lietuvoje plati
nimo organizatorių... Per 
jo rankas yra pėrėję beveik 
visi Didžiosios Lietuvos lie
tuviškų knygų kontraban
dininkai.

Spalių mėnesy, 1917 me-Į Sąjungai yra ir yra bu5 
tais, Rusijoje įvyko revo- sekantieji: Litvinoff, žj 
liucija, žydų pinigais pri-'das; Rosenberg, žydą 
rengta ir sukelta. Ir visai: Štein, žydas; Markus, ž; 
nenuostabu, kad Rusijoje das; Brenners, žydas; Hir 
visas vyriausias valdžios: ęhfeld, žydas; Halphan 
vietas užėmė žydai ir žy-žydas; Swanidze, rusas, 
dai dabar valdo Rusiją.! Kitą kartą paduosiu va 
Knygoje: “Impressions of dus sovietų atstovų įva 
Soviet Russia”, pusi. 159-irioms valstybėms, iš kur: 
160, pasakyta: “Kad žydai bus lengva suprasti, kad i 
užima vyriausias vietas tik pirmais komunizn 
komunistų valdžioje, tai metais žydai valdė Rusi j 
niekas negali užginčyti”: bet ir dabar tebevaldo. R 
Tuojau po 1917 metų revo-: sijos revoliucija ne dari 
liucijos sekantieji buvo: ninkams atnešė laiminge 
Rusijos valdžioje: 
Pasisavinta Tikra

Pavardė: Pavardė: Tautybė
i

Leninas — Oulianov — Rusas
(motina žydė) 

Trockis — Bronstein — žydas 
Steckloff — Nakhames — žydas 
Martoff — Zederbaum — žydas 
Zinovieff — Apfelbaum — žydas 
Kameneff— Rosenfield— žydas 
Dan — Gourevitch — žydas 
Gantzky— Furstenberg —žydasi 
Parvus — Helpfand — žydas 
Uritzky — Padomilsky — žydas 
Larin — Lurge — žydas 
Bohrin — Nathansohn — žydas 
Martinoff — Zibar — žydas 
Bogdanoff — Zilberstein - žydas 
Garin — Garfeld — žydas 
Suchanoff — Gimei — žydas 
Kamnelff — Goldmann — žydas 
Sagersky — Krochmann - žydas 
Riazanoff — Goldenbach - žydas 
Solutzeff — Bleichmann - žydas 
Piatnizky — Ziwin — žydas 
Axelrod — Orthodox — žydas 
Glasunoff — Schultze — žydas 
Zuriesan — Weinstein — žydas 
Lainsky — Loewensohn - žydas 

Rusijos atstovai Tautų

:nį gyvenimą, bet žydan 
kapitalistams. Žydai, pa 

’ mę Rusijoje valdžią, išžū< 
visus inteligentus, žmon 
vadus, savo žmones įsta 
į vietas ir pradėjo aukšti 
ti darbininkus, kurie n 
permatė žydų planų. Y; 
neužginčijamas fakta 
kad kapitalistai žydai y. 
Rusijos valdovai. Taigi i 

, sai nereikia stebėtis, ki 
i kiekvienas sąjūdis pri 
Į krikščionis Daeina iš Ma 
kvos. Žydai Rusijoje n 
persekiojami, iš to kas p 
sakyta, aišku kodėl ne. Ž 
das nepersekios žydo, 
kad Rusijoje būtų dem 
kratija ir laisvė, tai neti 
sa. Rusijoje pilną lais 
turi žydai ir komunis 
partija. Kapitalistai žyd 
priespaudoje laiko milij 
nūs darbininkų žmoni 
Kaip Marksas su paniel 
apie darbininkus sakyd 
vo: “nuskurėliai prolet 
rai”, taip dabar Maskv 
žydai šalies turtus išna 
doja savo naudai.

• v

I

Lietimai Šveicarijos Šventėje

Rusijoje Žydai Nepersekiojami!
“Aš vėl sakau, kad tikra, vietų Rusija jiems duoda | 

demokratija šiandieną ran- J- • on

ir Ferdinandas Lassalle.
Knygoje: “Los Origines
Secretes du Bolchevisme”,pcų gyvenimo pagerinimui 

j pusi. 55-100, randame įro- 
' dymus, kad pirmą komu- 
' nistų internacionalą Lon-

grynai žydų padaras, ir 
kad tie žydai ne darbinin-

v •

pilną laisvę. Visi turite L—_——- —---- ,
man pripažinti, kad šian-, done, 1864 inetais, priren- 
dieną sovietų Rusijoje žy-'gė^sfekantieji žydai: 
dai nepersekiojami”.

kiek kitas su viena nakti-nas didelis kalėjimas. Ir j 
mi pralošia jis sako Juozui: “Žodžiai

Kodėl ' modemiškame n‘eko nereiškia. Kaip tam- 
dvidešimtame amžiuje *£di„ amžiuje 
skurdas nesumažėjo, bet 
pralenkia senųjų, tamsių
jų laikų skurdą. Gal trūks
ta gėrybių? Ne! Matėme, 
jų kai kas turi per daug, nai pareiškėme Vincui pri- 
Juk šiandien tiesa, kad Pie- tarimą, kad Juozas, komu- 
tų Amerikoje cukrus pila- nistas, savojcalbas parem- 
mas į jūras, Žinome, kad 
ir kava sudeginama, mato-! 
me įvairių gėrybių pertek
lių tam tikrose vietose, o 
kitur jų trūkumą. Nėra 
tinkamo gėrybių paskirs
tymo tarp valstybių tarp 
vieno ir kito krašto. P” 
per mažo pelno, dėl didelių 
pervežimo išlaidų kartais

sovietų Rusijoje yra de
mokratija”.

Tai buvo tiksliai pasaky
ta. Mes visi, o mūsų buvo 
apie dešimts vyrų, sutarti-; ---- —į.

tų faktais. Bet Juozas.ne
nusigando. Jis, matomai, 
buvo prie to prisirengęs, 
užtat drąsiai ir energingai 
tarė:

“Vienas įrodymas, kad 
Rusijoje yra demokratija 
bus visiems lengVa supras-

dieną sovietų Rusijoje žy- gė sekantieji žydai: “Las- 
dai nepersekiojami”. ; šalie, kuris tuo metu save

Visi vyrai nedrąsiai žvilg- vadinosi Singer, Vokieti- 
terėjo į mane, o jų žvilgs- jos socialistų vadas; Neu- 
nis man sakyte sako: 
dabar jam atsakysi?”

Kągi atsakysiu. Atsaky
siu,. kad faktas yra faktu; 
žydai Rusijoje nepersekio
jami, tik persekiojami 
krikščionys. Kodėl ne žy
dai? Todėl, kad žydai su
kėlė revoliuciją Rusijoje,

I

—---- J-g -------------

žydai paėmė valdžią į savo 
rankas, ir žydai dabar val
do Rusiją.

Kas Sudarė
Komunizmą

Dėl tt. 'Jūs žinote kaip dabar į- 
' vairiose šalyse persekioja 

žydus ir juos išvaro, o so-

Reikia žinoti, kad komu 
nizmo sudarytojai buvo.se 
k antie j L socialistai žydai: 
Karolius Marksas (kurio 
tikra pavardė buvoMardo- 
čhai); Frederikas Engels

sukūrė revoliuciją, bet kad 
pavergti tautas po savo 
valdžia. Žydai, atmetę 
Kristaus mokslą, neapken
čia krikščionių ir jų moks
lo. Jie visu įsitempimu dar
buojasi, kad išnaikinti 
krikščionybę, pavergti ki
tas tautas po savo jungu, 
taip,. kad žydų tauta val
dytų visas kitas tautas. 
Tam tikslui žydai nesigaili 
milijonu dolerių. Kur jie 
nėra galingi, jie veikia per 
kitus, pavyzdžiui, per ma
sonus komunistus, socialis
tus ir kitas slaptas organi
zacijas. Socialistai puikiai

“Ką mayer, Victor Adler ir Aa- 
j ron Liberman, Austrijos 
socialistų vadai; Fribourg, 
Leon Frankel ir Hąltma- 
yer, Prancūzijos socialistų 
vadai; Kahn ir Leon, Jung
tinių Amerikos valstybių 
socialistai; žydas Karolius 
Marksas tam komunistų 
sąjūdžiui vadovavo. _ _ __
. Rusijos revoliucionierius! pasitarnauja žydams, Ir, 
Bakunin, kuris Marksą ge- re?kia. pasakyti, kad zy- 
rąi pažinojo, jį ir jo drau- unausieji. socialistai ir ko- 
gūs vadindavo “Vokietijos mumstai yra žydai. Kas 

'. Tas pat nežino, kad žydų rankose 
Rą-kunin pasakė, kad Mar- yra bęvėik visi pinigai, 
ksas ir Engels neapkentė Tuos pinigus jie panaudo- 
vargšų darbininkų. Betur- Ja revoliucijos sukėlimui, 
čius ir suvargusius darbi- — .. ”~ .
ninkus Marksas vadindavo) DDm “nuskurėliais proletarais”, KMSlJtHKmHtttCųU 

(Lumpen pro- / .. —•—— -
letariat). Taigi istorija liu- Knygoje: “Le Peril Ju
di ja, kad komunizmas yra deo Maconniųųe”, 3 to-

Lietuvoj 120 Šveicarų, 
Šveicarijoj 274 lietuviai
Rugpiūčio 1 d. yra Švei

carų valstybės įsikūrimo 
diena. 1291 m. rugpiūčio 1 
d. 10 vyrų iš trijų kantonų 
padarė amžiną priesaiką. 
Nuo to ir prasidėjo Šveica
rų valstybės kūrimas.

Berne į tautos šventę pa
taikė atvykti prof. Studero 
vadovaujama lietuvių eks
kursija. Parlamento rū
muose juos priėmė minis- 
teris Bonna. Sveikinamąją 
kalbą baigė tokiais žo
džiais:

“Nuo 1918 m. santykiai 
tarp mūsų šalių stiprėja. 
120 šveicarų sudaro Lietu
voje žydinčią koloniją, ku
ri iš jūsų vyriausybės susi-) tas. 
laukia palankumo, už ką šventės komiteto pirmini 
mes esame labai dėkingi, kas Dr. M. Zeller primii

daujama. Aš linkiu, kad 
teitų diena, kada pana 
ekspedicija iš Šveicarij 
nuvyktų į jūsų graži 
kraštą ir ten vietoje perg 
ventų aprašymus jūsų < 
džiojo poeto Kristijoi 
Duonelaičio, to poeto,, k 
ris gamtos grožį patyrė t 
pačiu metu, kaip ir mūs 
kis Halleris”.

v •

Paskui dviem autobuss 
lietuvių ekskursantai bu 
pavežioti po mieštą. Mif 
tas, kaip paprastai, gėlėn 
ir vėliavomis pasipuošęs.I •

17 vai. miesto aikštė 
buvo oficialioji šventės d 
lis. Lietuviams ten vie 
buvo rezervuota. Ilgą kai 
pasakė valstybės prezide 
__  Toliau kalbėdam

gus vadindavo 
žydų kompanija”

Tuos pinigus jie panaudc 
: ja revoliucijos sukėlimui.

vokiškai i

274 lietuviai gyveno Švei
carijoje paskutinės gyven
tojų statistikos metu. Esa
me laimingi konstatuoti, 
kad prekybiniai santykiai 
tarp Lietuvoš ir Šveicarijos 
didėja. Mes ypatingai bran
giname pasikeitimą inte
lektualinių ir kr 
gėrybių, ir jūsų kelio! 
prasme yra ypačiai pagei-

kad šitoje šventėje dal 
vauja ir 55 lietuviai.

18:30 vai. vaidinim 
“Die Siegelung dės Bu 
desbriefes”. Sutemus m 
stas i 
tilto _ 
vandens šventė —- iš aj 
čios spalvotos raketos, v 
šum lėktuvai.

iliuminuotas ir pi 
Aire upėje fejever

buvo.se


žaidė ir dainavo. P-lė Virgi

N0RW00D, MASS
•9Pp. Vincas Kudirka V • 1 J • •

INDIANA, HARBOR

DARBININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Gardner, Mass. 
choro pikniką.

pp. Pazniokaitės pirma
dienio. rugp. 22 d., naktį

Sykes8Sykes
P. A. SYKES ir B. G. SYKES
LIETUVIAI ADVOKATAI

Ofisas: Sanborn Block
Washington St., Norvvood, Mass. 

Tel. Norvvood 0330
Gyvenimo Vieta: 

32 WALNUT AVĖ. 
Tel. Norwood 1020

Pp. Vincas Kudirka ir 
šeima, sekmadienį, rugp. 
21 d., buvo išvykę pamaty-

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

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

275 Main St., Webster, Mass.

Taipgi gera proga užsimo- kalavo, kad tą klausimą

Edw.V.Warabow 
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS Ir 
BALSAMUOTOJAS

1000 Washington St,
NORWOOD, MASS. 
Tel. Norvvood 1503

Brocktono Office:
24 Fleld St. 

Tel. Brockton 2005

kas pavyko. Dalyvavo cho- ruSsėjo 6 d.____
— Aušros šeštadienį, rugp. 20 d. į- 

muz. J. Stačioko yyko “Surprise Party” pp. 
!“ T- .. 1 Vasiliūnų namuose, St.

tų piliečiams specialiame 
šv. Onos draugijos pikni- mies‘° Pį11^ susirinkime

norėtų susirašyti su Felik
su, tai gali adresuoti šiaip: 
Goodrich House, North- 
western University, Chica
go, III.

KAS GIRDĖTI. LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE -

„„„„uuufliūihūingĮgiss

GREENFIELD, MASS |ti Baltųjų Kalnų (White 
Mountains). Turėję gerą 
kelionę.

p. Kazys Naujokaitis, 
! Winslow Garage savinin- 
jkas, buvo susižeidęs, bet 
jau baigia išsveikti.

Pasiūlvto vieškelio per
14 Linwood St. South Norwoodą planu

LDS 113 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienįj 
rugpiūčio 28 d., 12 vai. vi
dudienį, pas p. Vincą A J 
guonį, ‘ ‘____  _______ , x
Kviečiame visus LDS na-, jau pasirašė Selectmenai, 
rius ateiti į susirinkimą, bet miesto raštininkas, Ja- 
nes turime svarbių reikalų. mes E. Pendergast parei- 
Taipgi gera proga užsimo- kalavo, L_2 ’
keti mokesnius. A. Dėdinas galutinai užtvirtinti paves-

________________________ I -------- -- - -  

ras iš Gardner 
choras, 1 
vadovaujamas.

Šv. Onos draugija ren- George Avė., p-lę Virginiją 
giasi atsilyginti Austos Vasiliūnaitę pagerbti. Da- 
chorui, būtent j sekmadienį,! lyvavo apie 50 draugių ir 
rugpiūčio 28 d. vyksta į draugų vietinių ir iš Lo- 

Aušros wen, Lawrence, Jamaica 
Plain, Bostono. Visi links
mai praleido laiką. Stalai 
buvo paruošti sode ir visi

DARBININKAS

Rengia Brocktono, Cambridge, Ir So. Bostono LDS Kuopos

Rugsej o - September 4,1938
SEKMADIENĮ - PRIEŠ LABOR DAY
J . » *

Sidabrines Vestuves
Rugpiūčio 20 d., Knights pavaišinti skaniais užkan- 

of Columbus svetainėje į- džiais ir gėrimais. P-lė Vir- 
vyko balius pagerbti pp.! gini ja apdalino visus tortu. 
Jurgį ir Oną Dagilius, jų! Jo užkandžių visi linksmai 
25 metų vedybinio gyveni-, žaidė ir dainavo. P-lė Virgi- 
mo sukaktuvių proga. Da- nija Savo dauS gražių do- 
lyvavo apie 200 svečių ir vanų ir sveikinimų, už ką 
viešnių. Jubiliejatai apdo- Ji nuoširdžiai visiems do
vanoti gražiomis sidabri- kojo.
nėmis dovanomis. j Šią pramogėlę p-lę Vasi-

Pp. Dagiliai apsivedė diūnaitę pagerbti surengė
1913 m., rugpiūčio 25 d. Iš- P;lės Pranciška Perekšly- 
augino du sūnų ir dvi dūk- t®, Gertrūda Jackson ir ki- 
reles. Jubiliejatai yra visų t°s- 
katalikiškų organizacijų 
nariai.

Linkime pp. Dagiliams 
Dievo palaimos ir laimin
gai sulaukti auksinio jubi
liejaus.

Sidabrinio baliaus rengė
jais buvo pp. A. Stepohke- 
vičiai ir J. Vaitkai.

A. Dėdinas.

Romuvos Parke
I

Montello, Mass.
Gros JOHNNY JANUS and His ORCHESTRA

Šeimininkes Teiks Nuo Cape Cod CLAMSŲ Patrovę
Bus ir kitokių skanių valgių. Vyrai patarnaus ir svetingai vaišins svečius atvykusius iš visos Naujos Anglijos. Sporto ir Meno Komisi
jos ruošia NAUJŲ DALYKŲ Programą, kuri ne vieno žiūrėtojo ištrauks džiaugsmo ir juoko ašarą. Vaikai, ypač turės daug visokių ma
lonumų. Tarp kitų dalykų bus jiems ir centų jomarkas. Kas vykresnis, tas bus ir laimingesnis prisirinkti centų. Jaunimas suks kaip lie
tuviškos verpstės, žodžiu visiems bus didžiausias malonumas teikiamas visos dienos bėgyje. Važiuokime visi šios vasaros paskutiniame 
piknike — gražiame RomuvosParke, Montello, Mass. Tai bus išvakarėse prieš Labor Day. įžangos į parką nebus. Lis ar snigs, piknikas 
vistiek įvyks. Tad visi į Darbininkų pikniką. Visus nuoširdžiai dalyvauti kviečia— RENGĖJAI.

Feliksas Dixon (Dirsa), piečių laukia Gary parapi- 
įžvmus sportininkas, jau jos kleb. kun. Draugelis. 
Chicagoie. Jis ten prakti- jjs su malonumu davė ir 
kuoja All-Star žaidimams savo parap. daržą, kad ga- 
kita_ menesį. Jeigu, kurie (lėtume kartu pasilinksmin-

organizuoto darbo. Jau 
kiek kartų aš esu katali
kus raginęs griebtis orga
nizuoto katalikiško darbo. 
Jau daug kartų minėjau, 
kad mūsų ^katalikų veiki
mas yra silpnas sulyginus 
su skaičiumi lietuvių šiame 
miestelyj. Mūsų visų pa-’ 
reiga buvo, yra ir bus rem- 

Įti draugiją, kad ji taptų 
I tvirtesnė, stambesnė, na- 
i riais gausesnė. Nelaukime 

rux“1LU1CikadmUmS veikimo kelią S v. Cecilijos choras/ vįsacĮos kįtį rodytų, bet im-

Pennsylvanijos Žinios
ti.

Įvertinkime Gariečių 
nuoširdumą ir visi “in cor
pore” atvažiuokime 28 d 
rugpiūčio į Gary daržą,

Bus labai įdomi progra
ma: “Radijušas” garsiakal-

v •

. I

Lietuvių Diena — Sidabrinis Jubiliejus, Maryville 
Parke, Metinis Išvažiavimas.

Lietuvių Dienoj, rugsėjo

I tarpe lietuvių sutikimo, 
leidžia kokiems “bumbi- 
zams” katalikus už nosės 
vedžioti.

Draugijos narės, pama- 
čiusios tokį tvirtą Gardne-

sugrįžo į namus iš Chica- “s, the PeoĮiles Furniture
go. Džiaugiasi įspūdžiais,! y°. • ” ~ ... _ . , .
kuriuos patvrė Šv. Kaži- JupkU sPor^as’ iyairys ĮaĮ‘ kime vairą, kad mus kiti kiečių parėmimą, buvo la- 
miero Vienuolyne pas Se- nuėjimai, lietuviški šokiai, sektų ir gėrėtųsi mūsų pa-
seris Kazimierietes. Parve- žaidimai. Draugijos daly- .vvzdingu darbu, 
žė daug kam linkėiimų nuo vau ja “in corpore” su do-1 
Seserų Norwoodiečių ir vanėlėmis. Taigi 28 d. rug- 
South Bostoniečių ir dova- piūčio užpuolam Gary.
nėlių.

P-lė Alena Jasionytė ir 
j Viktoras Babilas suerįžo iš
Chicagos — L. Vvčių Sei- -
mo. Parsivežė gražiu įsDŪ- Sv‘ 
džių ir malonių atsimini
mų.

K. M.

GARDNER, MASS.
Petro ir Povilo Pašelpi- 

nės Draugijos Piknikas 
Rugpiūčio 7 dieną po pie-

Šv. Petro ir Povilo drau
gija yra labai dėkinga Au
šros choro nariams, ypa
tingai muzikui J. Stačio
kui, kurs Aušros chorą 
mokina, ir, matomai, labai

5-tą yra rengiamas metinis 
milžiniškas piknikas, Elm- 
hurste, Pa. Iki šiol šis me
tinis įvykis būdavo Sans 
Souci Parke, bet kadangi 
pelnas šio pikniko yra ski
riamas Našlaitynui po glo
ba ir priežiūra Nukryžiuo-

v •

William J. Chisholm
GRABORIUS

“Asmeniškas Patarnavimas”

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namų: PI. 6286

Pope Optical Co.
Albert R. Barker

mučio Pikniko” dienoj, ir 
tuomi prisidėjo prie tos 
dienos. Jam tariam nuo
širdų ačiū.

Sekančios uoliai darbavo
si tame įvykyje: p.p. Če- 
panonienė, Povilaitienė, 
Klučnykienė, T. Mašinaitė, 
M. Agurkaitė. Visoms esa
me didžiai dėkingos.

MARYVILLE STOVYKLA 
“CAMP”

Bėgyje stovyklos sezono
to Jėzaus Seserų... pasida- aD,e šimtas lietuvių vaike- 
ro neišvengiamai aišku, n lė o pasinaudoti pr0- 
kad ,b“.s da“? Ptat°8?au ga ir praleist? nors vieną 
vykdinti pikniką Našlaity- savaitę Maryville Parke, o 
no parke. Čia atsilankiusie- daug kurie troško

■ savo vaikeliams duoti šį 
, . . .. - . - v, .„. . . x , _l gerumą, gailėjosi kad ne-bet draugijos „sandelį irgi su našlaičiais ir tokiu bu- darbas netikėtai juos už- 
subankrutmo . | du patys pastebės vaisius jė. Netiktai lietuviai
Ausros choras sudainavo savo aukų”. _ pribuvo į mūsų stovyklą,

Tikimės, kad šis piknikas bet ir kitų tautų mergytės 
nes ir berniukai išmoko nors 

į jau dvidešimts penktas iš- kjek lietuviškai pašokti ir 
----  šia tikslui, ir dainuoti.

...................... Dėkų ypač kaikuriems 
lietuviams klebo- 

kurie visa širdimi

bai dėkingos ir malonios. 
Viešai sakė Gardnerie- 
čiams, kad čia jūsų žemė, 

1 jūsų piknikas, darykite ką_ r__________________
norite. Na, o Gardnerie- ji geradariai turės progą 

! čiai netik pasilinksmino, susipažinti arčiau ir geriau 
rlvmicri inc conrlžli i-rori C noSlniZinin iv. VvTi_

myli matyti tarpe jaunuo- , ? -r savo auKll •
lių brandingesnį darbą, nes k_e!et^ ^amehų, vadovys- Tikimės, kad šis pikr 
kitaip žmogus pritruktų1Stačioko kunos mi- bus kosekmingiausias 
kantrybės ir atsižadėtų ™a 1 labai_ patiko. Tai liu- jau dvidešimts penkta 
tiek daug energijos moki- dlJ° Sausus aplodismentai, važiavimas f..........., . ... . r... uieK aaug energijos moKi-

nn. Edv. Warabow savo ^S^Cu^s^kmv“““ už- tokį
laidotuvių įstaiga perkele kas, Lietuvių parke, West 

ii nauią vietą, būtent, 1156 Broadway.
|Washington St. Telephono Diena pasitaikė graži: 
numeris tas pats Norwood sauiutė savo SDinduliais 
1503. Linkime dd. Wara- šildė susirinkusį būrį. 
bow geriausių sėkmių nau- žmonių susirinko neDer- 
joje vietoje. NCSIdaUgiaUsiai. Kažin dėl ko

mūsų katalikai tain yra 
rambūs savo Dareie’as tin
kamai atlikti? Šv. Petro ir 
Povilo draugiia mūsų tar
ne vra katalikiško veikimo 
širdis. Mes būdami katali
kais. turėtume visi prie ios 
priklausyti, kad katalikų 
veikimas tautų kilnesnis, 
kultūroj turtingesnis, ir 
mums, kaino organizuotai, ros choras automobiliais 
Brunei, būtu geras įrankis nuvažiavo ir dalyvavo 
kovo.ie su visokiais nrie- Greenfielde Šv. Onos mo- 
šais. Daugelis katalikų bi-,terų draugijos surengta- 
josi organizuoto darbo;, me piknike, 
gyvena kaip pustelninkai. i County Park.
nerleisdami kitiems užt tiek automobilių iš Gard-! nio parke. Dienomis po pie- J^e 
iuos darbuote tęsti. Kiek nerio pasekė Aušros cho- tų įvairūs pasilinksmini- 
tai jėgų veltui yra sunau- ra ir dalyvavo moterų pik- m ai; 1 ' _ - L .
doiama. kiek tai druniia 
milžinišku minčių. neDrisi- 
dėiusiii prie bendro darbo. 
Dvidešimto amžiaus civili
zuotam žmonijos gyveni
me neturėtų rastis nei vie-

i

“Užpuolimas” Ant Gary
Indiana Harbor lietuviai 

ruošia š. m. rugpiūčio 28 
d. parapijos pikniką.

Buvo manyta padaryti 
Wicker Park, bet dabar 
reikėjo vietą pakeisti, nes 
žada būti labai daug sve
čių. Todėl dabar piknikas! 
įvyks dideliame ir gražia
me Gary parapijos darže, 
1390 W. 15th Avė • (prie 
bažnyčios).

Visus lietuvius prašome 
atvykti, nes į mūsų pikni
ką atvyks mayoras, mies
to kontrolierius, policijos 
viršininkas, apskrities val
dininkai ir kandidatai. Čia 
bus proga pasisvečiuoti 
pas Gary lietuvius.
' džiaugsmu mūsų
laukia. Ypatingai harbo-

i gausų draugijos parėmimą 
ir sudainavimą taip gražių, 
tautišku dainelių.

Taipgi taria širdingą a- 
čiū, buvusiam ilgus metus 
pirmininkui Juozapui De- 
veikiui, už tokią gausia do
vana. Ačiū ir Povilui Tere- 
sevičiui už jo pasidarbavi
mą, pakalbinimą naujų na
rių. Girdėjau, kad jis turė
jo labai gerų pasekmių.

AUŠROS CHORAS DALY
VAVO GREENFIELD, 

MASS.
Rugpiūčio 14 dieną, Auš-

Mėnulis, paskutįnįg piknikas šiais 
metais! Tad visi lietuviai 

Rugpiūčio 27 ir 28 d. i- praleiskite “Lietuvių Die-
vyks Aušros choro pikni-,ną” patriotiškai. Sušelpki- nams, kurie visa širdimi 
kas. Rengėjai kviečia vi- te savo Lietuvišką Našiai- rėme Maryville Stovykla ir 
sus šeštadienį ir sekmadie- tyną, Lietuvišką Įstaigą, ra&ino . savo parapijiečius 
nį praleisti Gardneryj, kur Lietuviškame Parke... Lie- suteikti naudingas atosto- 
bus skanių valgių ir gėri- tuviškais pasilinksmini- ?as savo vaikeliams.bus skanių valgių ir gėri- tuviškais pasilinksmini
mų. Tainei bus įdomi pro- mais! Bus visko: muzikos, 
grama: dainos, muzika žai- šokių, dainų, žaidimų, lenk- 
dimai. Paremkime šį jau- tynių, dovanų, ir visokių 
ną, bet jau gerai išlavintą įvairenybių. Įdomiausias 
Aušros chorą, kuris dar- laimėiimas — laike I. J. 
buojasi ir dainuoja paren- Fox’s Parodos, ir išleidi- 
gimuose. Kvieslys. mas puikios apykaklės —

Šią savaite likusios Ma
ryville mergaitės dalyvaus 
nepaprastame įvykyje, nes 
iųjų veikimai bus nuimti, 
ir judamuose paveiksluose 
jos galės save pamatyti 
scenoj “movies”.

i “Fur Piece”.
šiame metiniame piknike Kada.nki da“? P®"

tikimės pamatyti visus suteiktl min?tą
™ e-eraširdžius lietu-I džiaugsmą __ savo _ vaike-

WORCESTER, MASS.
____ _ ■■__

Sv. Kazimiero Parapija mūsų “et?-______ r ' vius musu Darkė Lietuvių
Milžiniškas Piknikas

18 Worcesterio draugijų

narkp T tetnviii1 liams» Seselės tveria naują 
Dienoi...Tad lauksime! Ne- kluba' ku™ tikslas yra 
namirškite... Lietuviu Die-T*®“0? ™etu sutaupyti bis- 
noi - Rugsėjo 5-ta i Meti- kutlx,kad vasaros metu pi-

, Franklin rengia didelį pikniką rug- TSvaJtevima kurte nrasi- nigiškas rūpestis būtų pra- 
:. Veik kita sėjo4ir5dienomis,Mairo-'JL TS,0^1 šalintas. Jeieu nebūtų ga- 
ilių iš Gard- nio parke. Dienomis po pie-Marvville’ Parke lima pasinaudoti atosto- 
Aušros cho- tų įvairūs pasilinksmini- pimbur^t Pa ’ £°ms, *** fondas bus su-

nike. Tai buvo labai gražus 
ir pagirtinas darbas iš mū
sų puses.

Žemės plotas didelis.
Greenfieldiečiai galėtų su
ruošti milžiniškus paren- 

no žmogaus, kurs nepri- gimus, bet, matyt, kaip vi- 
i sur, taip ir pas juos, nėraklausytų^ prie kokio nors

vakarais gi šokiai, 
parko salėje. Gros Frank; 
Navis orkestras. Pikniko’ 
pelnas skiriamas Labdarių: 
draugijai. Todėl rengėjai 
ir komitetas kviečia atsi
lankyti, linksmai laiką 
praleisti ir paremti Labda
rių draugiją. Rap.

Elmhurst, Pa.
Nukryžiuoto Jėzaus 

Seserys.
P. S. Bus ir vakarienė — 

vienuolyne!
I

ŽINUTĖS -
Kun. A. Ežerskis irgi pri

buvo į Elmhurstą “Links-

grąžintas. Visi, kurie nori 
prisirašyti prie šio klubo, 
lai praneša Seselėms Elm- 
hurste.

Nukryžiuoto Jėzaus 
Seselės,

Aušros Vartų Vilią, 
Elmhurst, Pa



Penktadienis,Rugpiūčio 26,1938

&hfr»hHp$i draugijos, 
ir jų arti- Pranas Gedvilas praneša, 

kad jų vyresnysis sūnus A- 
leksandras apsives su Ele
na Ptašinskiūte rūgs. X

Sportas užimtų krikščiony
bės ir tikėjimo vietą. Šios 
parapijos jaunimas tą da
lyką gerai suprato.

t
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pą kalbą, sveikindamas lie
tuvius ir daugelis kitų sve
čių. Visi dalyviai linksmu
čiai, eglyne skamba lietu
viška daina, tai bendras 

[dainavimas visų dalyvių, 
, va

dovaujant p-lei I. Rovaitei. 
Daug juoko pridarė pajų 

_ .... « valgymo kontestas, baliū-
H,Darb.ninkų Gyvenimo nų&įnuštynės, kiaušinių 
Šiomis dienomis kaiku- mįtymo kontestas, bolės 

rios dirbtuves pailgino mėtimas į talj ir vienračio 
darbo savaites nuo - vai. (wheelbarrow) lenktynės. 
lkĮ_ ‘ m . . Visiems laimėtojams ski-

Nupigino Elektrą.. Taipgi rįamos dovanos. Toms vi- 
numuse duonos Rainas 2c. soms prašmatnybėms va- 
nuo svaro. Miestas dar vis dovauja jaunas energingas 
Šimtus darbminkų šelpia, kun Pranas j valiukevi- 
įr šimtai darbininkų be ^įus q klebonas irgi užim- 
darbo vaikščioja gatvėse, i vjsokiu bizniu ir daino- 

mis, ir sykiu su visais dai- 
._y. ”,E, . nuo ja. Nors tai nepirmuti-

Rugpjūčio 17 d., GeneraI Lietuvių Diena šiame 
ligonineje, po ilgos vidurių mieste, bet be klaidos gali- 
ligos, mirė a. a. Petras Va-.ma pasakyti, kad ji buvo 
lentukonis, 48 m. amžiaus, labiausiai nusisekusi, 
gyv. 146 Glen St. Paliko 
nubudime žmoną, 4 dukre
les ir tris sūnus, visi dar į 
maži, ir jiems reikalinga 
tėvo pagelba.

Išvyko Rekolekcijoms
Šią savaitę mūsų kleb. 

kun. A. Vaškelis išvyko at- 
likti metines rekolekcijas, i cloro“daiBavimS', 
Kitą savaitę vyks vikaras 
kun. P. P. Kartonas.

GRAŽUS APRAŠYMAS 
APIE LIETUVIUS

_ ----- Anglųdienraštis^‘Demo-
Palaidotas su Šv. mišio- crat & Chronicle” savo 

mis Šv. Marijos kapuose.'^4,magazine” skyriuje tą 
Lai būna amžina ramybė dieną skyrė visą puslapį 
jo vėlei. T. M. aprašymui apie lietuvius ir

jų papročius šiame mieste. 
Pasakė, kad yra su virš 
3000 lietuvių gyventojų 
šiame mieste, kurie di
džiuojasi savo tauta ir yra 
demokratiškų pažiūrų 

rugp. 14 žmonės, kurių demokratiš
kumas yra šimtmečių se
numo. Pažymėjo, kad kal-

ROCHESTER, H. Y.
SĖKMINGA LIETUVIU 

DIENA
Lietuvių diena, i ______  ___ _________

d., Sea Breeze Grove,'buvo tumas yra šimtmečių se- 
sekminga visais atžvil- numo> Pažymėjo, kad kal- 
giais. Pirmiausia diena bu- ba yra seniausia, lyginama 

Sanskrito kalbai ir labai 
i skirtinga nuo rusų ir lenkų 
kalbos, bet artimesnė grai
kų ir lotynų kalbai; kad 
lietuviai yra tikri arijai ir 
jų mythologija yra nepa
prasta Rytinėje Europoje, 
o gal ir visoje Europoje; 
kad 14 šimtmetyje Lietuva 
buvo imperija, užimanti 
plotus nuo Baltiko iki Juo
dųjų jūrių, ir kad vėliau 
šitoji imperija buvo sus
kaldyta, užtai kad Lietuva 
padarė mirtiną klaidą, su- 

nn * žo-
Pa‘ džiu visa Lietuvos istorija

vo skaisti ir šilta, tiesiog 
ideališka. Lietuviškas mė- 
linas dangus visus traukė 
į vieną vietą. Prieš pat su
mą prie Šv. Jurgio par. 
bažnyčios atvažiavo pilnas 
bus’as lietuviu iš Niagara 
Falls, ir po pamaldų, i-mą 
valandą po pietų, dalyvavo 
automobilių parade nuo 
bažnyčios į išvažiavimo 
"vietą. Paradui vadovavo 
policija. Parade dalyvavo 
apie 200 automobilių. Pa
rado komisija, susidedanti_ _  _____
iš J. C. Morkūno, J. P. Le- sidėdama su Lenkija, 
vieko ir Pr. Svetiko, T" _ __
skelbė, kad gražiausiai pa- aprašyta trumpoje formo- 
puostus automooilius ture- je Sykju su gįo miesto lie- 

tuviu nuveiktais darbais 
..........  Lietuvos kovose dėl nepri

klausomybės ir bendra lie
tuvių veikla šioje kolonijo
je. Aprašymas buvo ilius
truotas klebono paveikslu 
ir jaunimo paveikslu šo
kančiu vieną iš tautinių šo
kių. To aprašymo autorius 
Ward S. Miller yra tikrai 
gerai apsipažinęs su lietu
vių gyvenimu, kuri plačiai 
ir teisingai nušvietė.

Kairys, J. Vaščukynas, M. 
Bartulis, K. Zlotkus, M. 
Kanapickas, A. Paliulio- 
nis, I. Vilimas, Z. Ptašins- 
kas, J. Perevičius, S. Sed- 
lickas, Ig. Margelis, J. Mig
linas, J. Gudulevičia, P. 
Kajackas, F. Jurgelionis, 
J. Gudas, M. Budrys ir A. 
Stukas iš Binghamton, N. 
Y. Išvažiavimo vietoje da
lyvavo apie 1,200 žmonių, 
tarpe kurių įžymesni sve
čiai: A. Banys, Gedimino 
ordino rykierius iš Cleve- 
land, Ohio., kuris pasakė' 
ir trumpą kalbelę; Dr. Pet
ras Montvila iš Canandai^ 
gua, N. Y., įžymus dakta
ras Veteranų ligoninėje; 
Kun. Pr. Gelumbis iš Nia
gara Falls, N. Y.; Kongres- 
monas George B. Kelly, 
kuris taipgi pasakė trum-
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jos suvienytos 
Visus lietuvius 
mus kviečiame atsilankyti 
į šį pikniką, nes ten bus vi
sokių pasilinksminimų.
Jau vasara baigiasi, tat ne-į Vestuvių balius įvyks sve- 
praleiskite šios progos pa- tainėje Livervois, o jung- 
silinksminti tyrame ore su tuvės Šv. Petro par. bažny- 
Petriniais. Būsite visi man- čioje. Gedvilai yra vieni iš 
dagiai priimti ir pavaišinti^ Į pirmų jų rėmėjų šios para- 

----------- pijos, ir Atekas yra narys 
Viktoras Balnis, praneša/Jardo drau^jos ir Pet-- 

i kad jo tėvelis šį mėnesį mi- ų, bas?bolminkų. Veli- 
|rė Vilkaviškyj, Lietuvoj. Ja” la™‘rng0 ^en™0^-, 
^Karolius Balnis, brolis Vik- aiP?1 Leonardas Juozu- 

; t nas praneša, kad jų dukre- itoro, išvažiavo sjmet į Lie- u n^Q utovati
tuvą atsilankyti pas savo 
tėvelį Sebastijoną. Užtru
kęs biskį Anglijoj, parva
žiavo į Lietuvą ir tą pačią 
dieną mirė jų tėvelis. Pana
šiai atsitiko ir S. Atkočiū
nui. Lai Dievas suteikia 
Sabastijonui Balniui amži
ną atilsį.

i i 
I

Detroite darbai; po biskį 
gerėja, ir kaip atrodo, už 
keletos savaičių bus su
grąžinta į darbą dauguma 
darbininkų. Išrodo bus ge
ras ruduo dirbtuvėse.

Kitas svarbus dalykas y- 
ra, kad streikai sumažėjo. 
Dar yra keletas mažų dirb
tuvių, kurios su darbinin
kais nesusitaikė, bet mažos 
dirbtuvės nėra svarbios, 
nes jose mažai dirba darbi
ninkų.

Darbininkai turi daug 
nemalonumų iš priežasties 
nesutikimo unijos viršinin
kų. . Tie ginčai gali daug 
blogo darbininkams pada
ryti. Šio straipsnio rašyto
jas dalyvavo susirinkime, 
kuriame buvo Kun. Cough- 
lin ir Homer Martin, pir
mininkas U. A. W. Susirin
kimo tikslas buvo įrodyti, 
kad komunistai nori gauti 
kontrolę unijose. Charles 
E. Couhglin yra katalikų 
kunigas, o Homer Martin 
yra buvęs baptistų minis- 
buvo viešaVberrodos"kaS'Patarnauja savo šutomo-Užlaiko netik tikėjimą bet 
ten buvo kalbėta išėjo vie- biliu. f .... -

paima sau už gyvenimo ; šumon, nes apie tai buvo 
draugą arba draugę visam plačiai rašyta spaudoje, 
amžiui. Gyrė jis šios dienos' 

' jaunųjų nusistatymą. Svei- 
, kino jaunosios tėvelius ir 
’ gimines, reikšdamas gilią 
’ užuojautą jaunajam, nes 
esant jo abiem tėveliam 

/mirus, jis neturėjo su kuo 
pasidalinti savo šios lai- 

jo visą duoną ir piragus mhĮg°s dienos džiaugs- 
netiktai dėl tos dienos, bet Kadangi p-leMaske-
dėl visų beveik parapijos' vlcliHte &iedoJo cho£ej tai 
parengimų. Verta paremti P- Gerardas Kapresiunas' 
tokį lietuvį biznierių, ku- 
ris remia savo parapiją.

Vyturys.

na naudoti kamžą ir stulą. 
Liepia tokį šliūbą duoti 
klebonijoj. Apsirengęs tik 
juoda sutana kunigas jau
čiasi tarytum dalyvaująs 
kataliko laidotuvėse, nes 
prityrimas rodo, kad di
džiuma mišrų šliūbų išeina 
kataliko vyro ar mergai
tės nenaudai; jie perdažnai 
pameta praktikavę katali
kų tikėjimą. Kunigui yra 
begalo skaudu, kad jis mai
šyto šliūbo negali laiminti 
Bažnyčios vardu. Pamoks
lininkas priminė, kad jis 
kaipo kunigas gali laiminti 

j namus, valgius, įvairius 
daiktus, gyvulius, tačiau 
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na žmonių, atvažiavusių ne£ak> n^s. Bažnyčia 
net is tolimų miestų, nes 
abu jaunieji turi daug gi-, 
minių Pittsburgho ir Do- 
noros apylinkėje. Kun. dr. 
Mendelis, kurs atnašavo 
Šv. mišias, savo pamoksle 
iškėlė aikštėn Moterystės 
Sakramento gražumą, y- 
pač kada jį priima katali
kai. Jisai sakė, kad nėra 
graudingesnio įvykio kuni
go gyvenime kaip, kad jis 
turi matyti kaip katalikas 
berniukas arba mergaitė 
ima sau už žmoną arba vy
rą nekataliką. Bažnyčia gi-

Mašinskas - Maskevičiūtė
Vienas iš gražiausių ir 

pavyzdingiausių šliūbų į- 
vyko sekmadienį, rugpiū
čio 21 d., kuomet Kazimie
ras Mašinskas mūsų para
pijos jaunuolis paėmė sau 
už žmoną irgi mūsų para
pijos lietuvaitę p-lę Juoza- 
piną Maskevičiūtę. Šliūbas 
įvyko prieš mišias 19 vai. 
ryte. Tai'buvo tikrai šei
myniškos iškilmės, nes 
jaunosios net trys sesutės 
buvo liudytojos jų sutar
ties. Iš vyrų jaunojo broliu
kas ir du kiti giminės vy
rukai buvo e brolaičiais. i 
Bažnyčia buvo beveik pil- ’ v • X v “ *

PADĖKA
Rugp. 21 d. klebonas nuo

širdžiai dėkojo visiems da
lyviams, darbininkams ir 
moterims sunkiai dirbu
sioms laike tos dienos, nes 
tas sunkus darbas atnešė 
gražaus pelno. Dėkojo nuo
širdžiai taipgi kepėjui M. 
Kanapickui, kuris paauko-

• * ; į
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Chorų Dėmesiui!

lė Ona pasižadėjo ištekėti 
už Raymond Hicks. Ona y- 
ra choro ir jaunimo drau
gijos narė.

Jau neužilgo bus laikas 
vaikams grįžti į mokyklą. 
Yra pareiga kiekvieno ka
taliko tėvo siųsti savo vai
kučius į katalikišką moky
klą, kur tik galima. Nors

New 1
Engiamo 

kCOKE i

834 MASS AVĖ.
BOSTON
Hig 1920

. • • •
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jam nevelina, laiminti miš
raus šliūbo. Jis tik yra 
Bažnyčios oficialus liudy
tojas. Todėl labai neišmip- 
tingai daro berniukas arba 
mergaitė, kuri draugauja 
su nekataliku, ypač kada

v •

Sodalicijos narės šią sa
vaitę išvažiavo prie Che- šioje parapijoje nėra mo- 
munk ežero. Ten praleido kyklos, bet yra arti kitų 
linksmai dieną ir dainuo- katalikiškų mokyklų. Būtų 
damos sugrįžo. Sodalicija dar geriau, kad siųstų savo 

i ypatingai dėkuoja Jonui vaikučius į lietuvišką mo- 
teris. Tas susirinkimas ne- Alkeviciui, kuris kasmet kyklą, nes musų mokyklos

• v

savo lietuviškas mokyklas 
ir mūsų kalbą. Remkime

Šią savaitę perkeltas Šv. savo lietuviškas mokyklas 
Vardo draugijos susirinki- kiek tik galime. Turime ge
mas. Visi nariai džiaugiasi, rų lietuvių Sesučių, kurios 
* * ■ ■*_; __ ---------------------
ir ypatingai, kad kiekvie- užlaikymo tikėjimo ir tau-, 
nas narys dalyvauja kas tos. Be lietuviškos mokyk- 
mėnuo bendroje Šv. Komu- l°s mes negalime užlaikyt 
nijoje. Klebonas trumpai savo tautos ir kalbos, 
kalbėjo, ir savo kalba įro- -----------
dė, kad negalima užvaduo-! Šios parapijos klebonas,, 
ti per žaislais ir svietiškais buvo išvykęs trumpom a-,, 
dalykais krikščionybės ir 
tikėjimo. Jis įrodinėjo kaip 
tautininkai - laisvamaniai 
pasauliniais dalykais —

Dabartiniais laikais ma-
Į v • -i f. i j- AAAdO. V AOA AACUL AO.A VAZjACL U.&AOmOA. “ 'Z------------- --------Z----------------------Z>------------ ------zai ką galima, pasakyti a- kad draugijai gerai sekasi, pasisventusios_ dirba dėl
pie unijas ir jų pirminin-; 
kus, nes laike kovos, daug 
ką neteisingai pasako. Vie
nas dalykas unijoms svar
bu, tai kad kiekvienas sky
rius reikalautų balso uni
jos reikaluose, ir neduotų 
vienam asmeniui skirti vir
šininkus.

žią muzikalę programą. 
Vestuvių puota.įvyko para
pijos salėj, kurioj dalyvavo 

įvirs 100 svečių. Sveikina
me ponus Mašinskus linkė-1

Jau praskambėjo visuose 
Amerikos lietuvių laikraš
čiuose žinia, kad 1938 m. 
rengiamoje New Yorko Pa
saulinėje Parodoje daly
vauja Lietuva, kuri jau 
rengia savo pavilijoną. 
Lietuvių Diena toje paro
doje įvyksta rugsėjo 10 d. 
Vieną programos dalį toje 
dienoje užims Lietuvių 
Dainos. Jau susiorganiza
vęs Dainos Programos Ko
mitetas rūpinasi savo už
duotimi. Išsiuntinėjo virš 
100 įvairiems chorams 
kvietimų, kad prisidėtų 
prie bendro choro dainavi
mo. Jeigu kurie chorai tų 
kvietimų negavo, tai tik 
dėlto, kad neturėta jų a- 
dresų. Chorai, be jokių pa
žiūrų skirtumo, kurie tik
negavo minėto kvietimo, | 
lai kreipiasi tuoj pas kom. 
sekr. J. Brundzą 175 High 
St., Brooklyn, N. Y. ir tuoj 
negavusiems jis bus pasių
stas.

Ligi šiol dar labai mažai 
chorų užsiregistravo. Gal 
daugelis mano, kad jau da
vė sutikimą, kuomet važi
nėjo, po kaikurias provin
cijos šio komt. pirmin., tai 
registruotis jau neberei
kia. Būtinai reikia regis
truotis visiems chorams, 
ir neatidėliojant, kad būtų 
žinomas skaičius visų cho
ristų, nes tuoj bus gamina
mos ir išsiuntinėjamos 
dainos užsiregistravusiems; 
chorams. Laikas I

108 Dorchester Avė..
So. Boston, Mass. 

TeL 1MŠ0 SOUth Boston.

nas narys dalyvauja kas tos. Be lietuviškos mokyk-

tostogom į Gr. Rapids pas 
Kun. Lipkų. Ten buvo su
važiavę keletą kitų kunigų 
ir prie ežero labai puikiaiŠios parapijos šįmet vie-
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natinis piknikas įvyks ruę-. žaidimais kartais suklaidi- praleido kelias dienas. Ku- 
ZI L? A A/I h VI 1 1 r f C? T

tJ -. .. iusiinKe- Keidošių Mortai vėl buvo;
■ vlSU,omet padaryta kojos operacija 

ligoninėj. Ar tik ši

I

jie jautė savo širdyje ves-1 ne bus jau ketvirta, opera- 
tuvių dienoje. - --y. . . Aiv J VU 14. IX VU T IX V VU VU

v“vi<4 ilgiausių cįja? Mergaitė daug ken-metų ir gausiausių Dievo - • -
malonių! I

GRįžO SESUTĖS
Po dviejų mėnesių atos

togų, kurias praleido kai- 
kurios Juozapo - Marijos 
Viloje, o kitos Chicagoje, 
grįžo Sesutės mokytojos 
mūsų parapijinės mokyk
los. Vyresnioji skirta ta pa
ti Sesute Efrema, kuri jau 
tris metus išgyveno mūsų 
parapijoj. Kitų skyrių mo
kytojos tos pačios išskyrus) 
1-mo ir 2-ro skyriaus Se
sutes. Taipgi gavome nau
ją Sesutę zakristijonę. 

i Sveikiname visas parvyku
sias Baltimorėn Sesutes ir 
linkime visoms pilno svei
katos mokslo meto.

sėjo 4, Beechnut Grove. Šį na kaikuriuos katalikus. 
pikniką rengia sios parapi- žaidimai savyje nėra bl0- 
------- . — - gas dalykas, bet kada žai

dimus panaudoja kaipo 
svarbiausi dalyką ir atme
ta krikščionybę ir tikėji
mą, tai žaidimai pasidaro 
blogas dalykas.

Dabartiniais laikais orga
nizuoji lietuvių jaunimą į 
sportą... tai yra tik apga
vystė. Gali jaunimas kiek-i 
vienoje parapijoje turėti 
sportą ir būti katalikais.

i Jaunimas turi saugotis to- 
■ kio sporto, kuris jį atitrau
kia nuo tikėjimo. Jeigu kas 
išsitaria prieš sportą, tai 

; tuojaus atsako mat nenori, 
kad mes turėtume sporto, 
ir kartais sunku tą dalyką 
išaiškinti. Nėra dalykas, 
kad kas priešintųsi spor
tui, bet nenorima, kad

bet visus skausmus ■ 
I priima su šypsena, nes tu-j 
’ ri viltį, kad po visų tų ope
racijų galės vaikščioti be 
“breisų” ir be lazdų. Baisi 
Infantile Paralysis liga dar 
mažytei esant sugadino 
mergaitės kojas. Linkime 
Mortukei išsveikti. B. S. K.

nigas Lipkus savo sve
čiams parodė labai didelį 
mandagumą ir vaišingu
mą. Valgiai skanūs; bažny
čioje visi vaikai laukė pa
tarnauti mišiose, o kun. 
Lipkus rūpinosi savo sve
čiais. Ačiū Kun. Lipkui.

• v •
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MEDUS

Telefonas: Plaza 1350.

Jonas Grebliauckas 
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S. Paca Street 
BALTIMORE, MD.

Grynas bičių medus, ku
rį bitės sunešė iš žydinčių 
javų, gėlių, pievų ir me-: 
džių yra tikras vaistas. 
Taigi, įsigyk kvortą me
daus ir gerk jį su arbata 
ar kava vietoje cukraus. ■_ 
Kas vartoja medų — to 
slogos nevargina. Kvorta 
kainuoja tik 75c. Jo galite 
gauti: “Darbininko” adm., 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS
ŠIS-TAS

, Visiems gerai žinoma 
i choristė ponia Rožė Gali- 
jnienė, kuri randasi Univer
siteto ligoninėj sveiksta ir 
mano ateinančią savaitę 
grįžti namo. Kaip tik to 
jai mes ir linkime.

P-lė Marijona Ivoškiūtė 
šią savaitę viešėjo pas sa
vo sesutę Scrantone, ponią 
Veroniką Stravinskienę.

Antradienį, rugmiūčio 23, 
d. su trejomis mišiomis iš. 
mūsų bažnyčios buvo pa
laidotas a. Domininkas 
šeškauskas. Paliko nuliu-1 

____ dime dvi seseri, ponią- Mo-’ 
labai įniką Jucienę ir p-lę Mari- 

? trumpas prisirengimui prie joną šeškiūtę. Kiek teko 
i tokio didelio ir atsakomin- sužinoti, Domininkas prieš 
' go darbo, tad neatidėlioki- mirtį iš savo turto paskyrė 

te to, ką šiandien galite pa- $500.00 šv. Alfonso par.| 
'daryti. Bendras choras bažnyčiai . šv. mišioms už 

manoma sudaryti - bent iš savo vėlę. Tai Domininkas 
j2.000 žmonių. Tad pįrma bus atmintas prie Dievo) 

J reikia gerai būti susiorga- altoriaus per kelias metus.) 
nizavus, kad sėkmingai ei- Jo sesutėms reiškiame gi-| 

! tų. pradėtas darbas;, : L«au-lią užuojautą, o Domininko 
. kiama jūsų paramos šiame vėlei tariame amžinąjį atil- 
’darbe. Sekr. sį. ____
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Pilnas Laidotuvių Patarnavimas $125. ir Aukščiau

»

i

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

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

Taigi, atėjus liūdnai valandai, visuomet kreipkitės 
į mūsų įstaigą* kurioje rasite nebrangų,, nuoširdų ir 
mandagų patarnavimu
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Bendras choras bažnyčiai . šv. mišioms už A
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Dirso s Lakfotavitf [staiga
B ELLSWORTH ST., WORCESTER, MASS.

LAIDOTUVĖMS KAMBARIAI VISUOMET DUODAMI VELTUI ♦♦♦

Juozas J. Dirsa, ž
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS £



Penktadienis,Rugpiūčio 26,193S

J. Kidykas, S. J.

Kodėl Slepia Tiesę?
Prieš pusantrų metų nu

vyko į Sovietų Rusiją pasi
darbuoti Prancūzijos 'mai
nų’ sindikalistų sekreto
rius (pirmiau buvęs pirmi
ninkas) Klėber Legay. Bū
damas geras ir prityręs 
“mainerys” 
atviras akis, galėjo daug kultūrinio ir darbo gyveni- 
ko pastebėti Rusijos rojų- mo šakose, bet 
je ko kiti svečiai nesp^i- ,v JŲ GALV0S YRA AP- 
palįstai nepastebejo. Su- SUKTOS VALDIŠKOS 
grjzęs iš Rusijos savo drau-1 qp a 11 nnq
gijos laikraštyje “la Batai-! 
lie” 13 dec. 1936 m. rašo:

I. SOVIETŲ DARBININ
KŲ ROJUS YRA ORGA
NIZUOTA MELAGYSTĖ

U

socijalinėje srityje už ru
sus.

“Ne kartą aš bandžiau 
jiems išaiškinti, kad mes 
(prancūzai) kitaip žiūrime 
į socijalizmo įgyvendinimą, 

i kad prancūzai darbininkai 
ir turėdamas daug aukščiau stovi visose

ir todėl jie nenori į tai tikė
ti. “Jau dvidešimt metų 
kalba jiems valdžios lei
džiami laikraščiai (kitokių 
čia nėra), kad rusai darbi- 

Pamatęs ir patyręs Ru- ninkai padarę revoliuciją 
sijos gyvenimą, aš dažnai esą laimingiausi žmones 
savęs klausiu: Kodėl grį- visame pasaulyje, kad jie 
žusieji iš Rusijos slepia ti- esą kultūringesni, išsilais- 
krąją darbo žmonių padėtį vinę ir stačiai pavyzdys ir 
šitoje didelėje šalyje? I vadovai visų kitų šalių dar- 
i Aš labai nustebau, kai bininkams”. Ką mano apie 
pamačiau, jog mūsų drau- tai prancūzas darbininkas ? 
gai rusai neturi nė šešėlio “Ir kai rusai užsispyrę 
to gerbūvio, apie kurį tvirtina, kad pas juos vis- 
mums tiek daug kalba; vie- kas geriau, tai aš drįsau 
nu žodžiu retai kas mums jiems pareikšti savo giliau- 
tepasakė tiesą apie jų dar- šią troškimą: 
bo sąlygas, gyvenimą, svei- “Kad mūsų darbininkų 
katos ir gyvybės apsaugą klasė niekada nenupultų Į 
darbo vietose ir apie jų lai- tokias žemas gyvenimo są- 
svę”.

Klėberis rūpinęsis pama
tyti ir sužinoti visą tiesą, 
ir dėlto labai dažnai “var
ginęs ir įerzinęs skirtuo
sius palydovus vertėjus”.

II. PRANCŪZŲ DARBI
NINKAI NIEKADA NE

SUTIKTŲ SU RUSŲ DAR
BININKŲ LIKIMU IR 

NIEKADA NEPRISIIMTŲ 
JŲ SOCIJALIZMO

“Visai tikrai galiu sakyti,' . .. ,. ,
kad prancūzai darbininkai }os c‘a dirbančios tik pa- 
niekada neprisiimtų to, ką į1"8 .lengvuosius darbus 
turi laisvai ar priverstai bet.as Jas radau dirbant 
prisiimti rusų darbininkai.

“Mūsų draugai rusai ku- . 
ria savotišką, “rusišką so-| 
cijalizmą”.

“Kad jiems tai pasisektų, čias naktį ir dieną; 
jie užsideda, ar gal jiems net fabrikuose, 
uždeda (_ 
norėdamas) tokių dalykų, 
kokių mes niekada nepri- 
imtumėme”.
III. PRANCŪZIJOS DAR

BININKAI DAUG GE
RIAU APRŪPINTI UŽ

RUSUS

v •

Keturios akimirkos iš Lietuvos ir Latvijos lengvosios atletikos rungtynių. Viršuje kairėje — išsirikiavusi Lietuvos komanda, de
šinėje — Latvijos lengvaatlečiai; apačioje kairėje — puikus Kasiulio (Lietuva) šuolis į aukštį, dešinėje — Preisas (Lietuva) laimi 100 
m. bėgimą prieš latvius Alerą (kairėje) ir Adamovičių (dešinėje)* (Vaizdai iš Lietuvos)

A. A. Kunigas Pranciškus J. 
Vaitukaitis

lygas, kokiose jie gyvena”
Tas pats Klėberis rašo ir 

apie moterų būklę Sovietų 
Rusijoje.

1. Moters apkrautos sun
kiausiais darbais.

“Vienas dalykas labai gi
liai ir skaudžiai palietė ten 
mano širdį, tai Moterims 
Užkrauti Darbai.

“Labai daug moterų ra
dau dirbančių pačiose mai
nų gelmėse. Man sakė, būk

( 
I

Kas gi tikėjosi, kad kuni- tai skaudusis smūgis ne 
gas Pranciškus J. Vaitu
kaitis, žavios dvasios ir 
kilnių dorybių kunigas, di
dysis misijonierius, garsu
sis rašytojas ir uolusis lai
kraštininkas, taip labai at
sidavęs žmonių gerovei ir 
skaisčiai Lietuvos ateičiai, 
tokis darbingas ir taip 
daug žadąs, pačiame vyriš
kume taip netikėtai ir stai
giai mirtų?

Rugpiūčio 18 dienos 6:30 
vai. rytmetį, besirengda
mas eiti į bažnyčią šv. mi
šių laikyti, staiga krito ir 
mirė nuo širdies atako. Jo 
netikėta ir staigi mirtis,

Kun. A. Tamoliūnas buvo atsižymėjęs literatas 
ir jo raštai buvo populia
rūs. Dar būdamas semina- 
rijoje, jis rašinėjo į šiuos 
laikraščius: “Tautos Ry
tas”, “Tikyba ir Dora”, 
“Moksleivis” (vėliau “Gie
dra”), “Vytis” ir k. Vėliau 
gi, dauguma jo raštų tilp-—

davo šiuose laikraščiuose: 
“Draugas”, “Laivas”, “Mo
terų Dirva”, “Darbinin
kas”, “Meilė”, “Vytis” ir 
“Muzikos Žinios”. Visų jo 
raštų kūryba kėlė sielas 
prie Aukščiausiojo Gėrio ir 
kūrė Amžinojo Gėrio paži
nimą.

1 (prie sunkiausių darbų. J.
K.).I
“Aš radau moteris dirban- 

visur, 
, terasose, 

(gali manyti” kaip prie namų statybos, kaip 
mūrininkus, kasant prie 
kelių tiesimo, taisant ge
ležinkelius, nešiojant bė
gius ir tai vyrų priežiūroje.
“Net pačio ie Maskvoje 

dirba prie (la voirie). Taj 
mane tiek sujaudino, kad 
aš neiškenčiau to nepareiš-

v •

“Prancūzijos darbininkai kęs savo palydovams”, 
yra daug toliau pažengę! 2. Rusai nežinodami, ko- 
pirmyn tiek kultūrinėje,'kia yra moterų būklė kito- 
tiek savo profesijos, tiek se šalyse, šitokia savo san-

BROCKERT’S ALE
PADARYTAS IŠ LIETUVOS PARVEŽTŲ 

MIEŽIŲ

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

kuris yra padarytas iš Lietuvos parvežtų 
miežių, atėję į tavernus ar restoranus pra
šykite BROCKERT’S. Paragavę BRO
CKERT’S — jo visuomet reikalausite.

♦

IlE
Telefonas

Worcester, 5-4335

BOSTON BRANCH
1410 Columbia Rd., 

South Boston f

»i
•

1 l^PHONE
So. Boston 

2271

vien jo artimiesiems, bet ir 
visai mūsų tautai.

Šiandien jo nebėra mūsų 
tarpe. Žia u r i o j i mir
tis negailestingai jį išplėšė 
iš mūsų. Visgi, jis buvo 
garbingas vyras, mūsų iš
eivijos apaštalas, kurs vi
somis savo galėmis, apsi
šarvavęs mokslu ir tvirtu 
tikėjimu, išsižadėjęs savo 

‘“aš” ir visų patogumų, uo
liai dirbo visuomenei ir 
tautai ir Bažnyčiai. Taigi, 
svarbu bent keliais bruo
žais prisiminti jo gyveni- 

imą ir darbus.

I

Jaunyste Ir Mokslas

Kelione Į Europą Ir Lietuvą
Kun. Pr. J. Vaitukaitis 

(1925 m.) ne tiek nuilsęs 
nuo visokeriopų pareiginių 
sunkių darbų, rūpestingai 
besidarbuojant parapijos 
ir vadaujant katalikų vi
suomenei, kiek laki jo dva
sia, pasiilgus brangios tė
viškės, skriejo į Lietuvą, 
kad aplankyti ir pamatyti 
namiškius, kurių nematė 
nuo jaunystės dienų: kad 
savo akimis regėti Laisvą 
ir Nepriklausomą Tėvynę, 

; kurią slaptomis apleido ne
patogių aplinkybių verčia
mas, kai buvo dar Šiaurių 
Meškos plėšrioj letenoj ir 
tėvynainiai tepranašavo 
jai Laisve, nes anų laikų 
priešai lėmė tik mirtį; ir 
pasigerėti, kaip šiandien 
Lietuva valdo patys lietu
viai, kaip Nepriklausoma

jis rūpinosi vargdienių 
šeimoms padėti. Jo labda
rybė ėjo iš širdies gilumos 
visiems, kuriems reikalin
ga pagalba. Jo atsidavimas 
misijonieriavimui buvo be 
galo išganingas. Jis buvo 
sielų tikrasis ganytojas ir 
savo žmonių ištikimas va
das.

Savo atsidavimu ir prie
lankumu padėti visiems, 
velionis tapo labai populia- 

i rus lietuvių kunigas Chica-

• v

nuo kitų valstybių, Lietu
va pati tvarkosi, kaip patys gos arkivyskupijoje. ’ Kun. 
piliečiai savo šaliai, kokią Pranciškų J. Vaitukaitį 
nori, tokią valdžią išsiren- mylėjo ne vien parapijos, 

tinus vaizduotę ir dvasią, vosi, bet ir plačioji lietuvių 

piliečių jauna bręstančia nė. Jo iškalbingumas ir ug- 
kultūra, šalies pavyzdinga ningumas traukė skaitlin- 
tvarka ir kultūriniu gyve- gas minias klausytis dievo- 
nimu; ir dvasioje pasistip- tų ir išganingų jo pamoks- 
rinus Tėvynės karšta mei- ių bažnyčiose, ir įspūdingų 
le, grįžti atgal d^arbanjr vi- prakalbų ar pamokinančių

i

v • • v
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ka. Ir galų gale, kad paso- kuriose išganingai darba- 
tinus vaizduotę ir dvasią Vosi, bet ir plačioji lietuvių 
Lietuvos gamtine grože, | katalikų išeivijos visuome-

sa priminti žingeidiems jo paskaitų svetainėse. Gi
1 ” x skaitančioji visuomene gė

rėjosi gražiais jo straips-
klausytojams, gal parašant 
ką nors ir į spaudą.

Ta proga kun. Pr. J. Vai- niais ir raštais, kurie pasi-

Pranciškus J. Vaitukai- šąją mokyklą. Būdamas 
tis gimė rugpiūčio 15 die- į neturtuolis, jis dirbo die
ną, 1888 metais, Pentupių nomis, o mokyklą lankė va- 
kaime, Marijampolės aps- karais. Paskui apie trejus 
kritvje, Skriaudžių para- metus jis lankė Šv. Ritos 
pi joje. Pradinį mokslą bai- kolegiją, esančią Tėvų Au
gę Lietuvoje. 1905 metų ru- gusti jonų vadovybėje. Vė- 
denį išvyko į Škotiją; kitų įiau jis išvyko į šv. viatoro Literatūrinės Darbuotės Nuveikimai 
metu pavasarį atvyko j A- kolegiją, Bourbonnais, Illi- 
meriką ir apsigyveno Šv. nois, ir čia sėkmingai bai- 
.Turgio parapijoje, Chicago, gė kliasiką. Filosofiją pa- 
Ulinois. Dėl geresnio anglų..................
kalbos pažinimo, lankė vie-

tukaitis taip pat aplankė į rodydavo katalikiškoje lie- 
Europos istorines vietas ir tuvių katalikų išeivijos 
stebuklingas šventoves. Jis spaudoje, semdami dvasi- 
tain oat turėio barbės tu-!n> maist4 savo sielai ir do“ taip pat turėjo garbes tu rovinius pamokinimus tik- 
reti audienciją pas Šventą- sliam gyvenimui. 
jį Tėvą, Popiežių Pijų XI. 1

kolegiją, Bourbonnais, Illi-.

girtinai baigė Kolumbo se-

tvarką net didžiuojasi. 
“Man kalbėjo, kad Rusijo
je moteris esanti lygiatei
sė su vyru. Gorlawskis sin
dikato pirmininkas Schmi- 
tas stengėsi man įrodyti, 
kad geriau esą matyti mo
ters prie vyriško darbo, ne
gu kitose šalyse prostitu
tėmis paverstas. Tas ma
ne labai užgavo ir sykiu 
parodė, kad Rusijoje nič 
nieko nežino, kas pas mus 
dedasi (bent plačiosios ma
sės ir artimiausi jų vadai). 
Tai patvirtino ir daugelis 
tolimesnių pasikalbėjimų.

3. Moterų būklė Rusijoje 
yra nežmoniška. Ji stačiai 

priešinasi moters ir vyro 
teisėms.

“Aš laikau savo pareiga 
visa tai paskelbti, ką aš 
mačiau Rusijoje... nes to
kia moterų būklė viešpa
tauja visose profesijose ir 
man atrodo nesuderinama, 
nei su žmoniško socializ
mo idėjomis, nei su mote
rų bei vyro lygybės teisė-

• 99 •mis .
Sovietų Rojus Yra Mote-

Tačiau, šiandien jo nebė
ra mūsų tarpe. Užgeso ži- 
bintas-žvaigždė, kuri skai
sčiai žibėjo katalikiškosios 
Lietuvos išeivijos padangė
je, ir daug dirbo, ir labai 
daug žadėjo... Nors jis mi
rė kūno mirtimi, ir siela 
nuskriejo pas Meilės Vieš
patį, bet jo dvasia yra gyva 
mumyse. Savo darbais ir 
nuveikimais, jis, kaip ir 
Horacijus, “pasistatė pa
minklą už žalvarį tvirtes
nį”. Ir lietuvių plačioji vi
suomenė neleis kilniems jo 
idealams žlugti. Gi velio- 
nies pavyzdingas dorybių 
gyvenimas, darbingas uo-

Kunigas Pranciškus J. į sekančius kūrinius:
Vaitukaitis, atlikęs kelio-! 2) Jėzus Kristus Kara

lius, pusi. 24,1934 m.
3) Broliukas Vienuolyne, 

pusi. 16, 1932 m.
4) švenč. Jėzaus širdies 

Troškimai, pusi. 38, 1933.
5) Novena ir Pamaldu

mas į Šv. JudąTadėjų, pus
lapių 48, 1933 m.

6) Marijos Motinystės 
Garbė, pusi. 24, 1934 m.

7) Pašaukimas i Dvasinį 
Luomą, pusi. 97, 1934 m.

Jei suimti iš T
visus velionies raštus ir iš
leisti į atskiras knygas, 
nėra abejonės, kad susida
rytų apie dešimtį rinktinio 
ir gražaus turinio tomų. 
Tai turtingas įdėlis į lietu
vių tautos literatūrą.

minarijoje, Chamberlaine, ne po Europą ir atlankęs 
So. Dakota, gaudamas mo- Lietuvą, visus įspūdžius 
kslo laipsnį: Artium Bac- aprašė, nepasitenkindamaskslo laipsnį: Artium Bac-
calaureatus. Čia taip pat smulkmenomis, bet teirau- 
mokinosi ir teologijos porą damasis ir įsigilindamas į 
metų. Užbaigti teologiją erudicingas versmes, kad 
jis buvo siųstas į Šv. Mari- aprašomieji dalykai būtų 
jos universitetą, Baltimo- pagrįsti tikrais šaltiniais, 
re, Md. Į kunigus Chicagos Dėl to, kai savo lėšomis iš- 
arkivyskupijai jis buvo į- leido veikalą 1) “Kelionė 
šventintas rugsėjo 20 die- po Europą ir įspūdžiai”, 
ną, 1919 metais.

Kunigas

gražiai pasitarnavo lietu
vių tautai, įturtindamas 
lituanikos lobyną. Tai 
stambus veikalas, suside
dantis iš 187 puslapių ir iš

laikraščių lumas ir garbingi nuveiki-
.:x i . . ____ P .• ____ •mai, visus tepaskatina prie 

prakilnesnių darbų ir di
dingesnių nuveikimų Tė
vynės gerovei, Dievo gar
bei ir sielų išganymui.

■yr yr • VldllLlo IS -L CM 11 IS*lr Literatas leistas 1928 metais. 
_______ į Be didelio formato vei-

Pastoracijos darbus ku- ™Sr5a į SSSĮ
nigui Pranciškui J. Vaitu- kait s a pa^ e 0
kaičiui teko išganingai 
dirbti Šv. Antano parapi-' 
joje (Cicero, UI.) apie dvie-! 
jus metus; Dievo Apvaiz
dos parapijoje (Chicago,' 
Dl.) apie 6 metus; Nekalto-Vaitukaitis buvo brangi! 
jo Prasidėjimo parapijoje asmenybė, ir buvo nenuils-! 
(Chicago, UI.) apie 4 me- tantis darbuotojas Dievo 
tus. Nuo liepos mėnesio garbei ir žmonių sielų iš- 
1931 metų iki rugpiūčio ganymui. Velionis per il- 
mėn. 1932 metų jis buvo gus metus yra buvęs Lietu- 
skirtas eiti administrato-'vos Vyčių organizacijos 
riaus pareigas Dievo Ap- dvasios vadas ir litera tūri- 
vaizdos parapijoje (Chica- nės komisijos narys. Jis y- 
go, Dl.). O nuo 1933 metų ra buvęs dienraščio “Drau- 
vasario mėn. 24 dienos jis go” direktorius ir Chica- 
garbingai ėjo klebono pa- gos Lietuvių Kunigų Vie- 
reigas Šv^Juozapo^parapi- nybės apskričio pirminin-

Kun. Pr. j7Vaitukaitis! dienąTTJhicagoJ buvęs pir-

Brangi Ir Žymėtina ' Asmenybe
Kunigas Pranciškus J.

rų Ir Motinų Pažeminimo j joje, So. Chicago, Ulinois. įkas. Šiais metais liepos 11 PilrUUJtAA. TYm TPurvynas.-

masis Amerikos lietuvių 
parapijų chorų seimas, ku
riame jį išrinko dvasios 
vadu. Ypatingai jis daug 
palankumo yra parodęs lie
tuvių vienuolijoms ir mok
slo įstaigoms, kaip ir ne- 
turčių moksleivių šelpimu. 
Jis labai rūpinosi bernai
čiais ir mergaitėmis, ku
rios ir kurie troško stoti į 
dvasinį hiomą. Taąjl uo
lumas ieškoti pašaukimų 
buvo žinomas plačiąjai ka
talikų visuomenei. Taip 
pat šiais depresijos laikais

O-

NAUJOS KNYGOS
DU VAINIKU, scenos veikalas— 

tragedija penkiuose veiks
muose. ParaM kun. Dr. Jonas 
Navickas, MIC. Kaina ................. 25c.

ŽYDŲ KARALIUS, drama. Ver
ti kun. Dr. Jonas Navickas, 
MIC. Kaina ....................    25c

SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI 
NUO KRYŽIAU8, paraM kun. 
Pr. Juikaitls. Knygutė gražiai 
Iliustruota Kristaus Kančios 
paveikslais. Kaina ______________ 25c.

SKAITYK — Rasi UŽSLĖPTĄ 
TURTĄ, paraM kun. V. Kuli
kauskas, MIC. Knygutėje la
bai suprantamai itdėstyta iv. 
mlėlų vertė ir nurodyta Jg 
klausymo bodas. Kaina ________ 20c.

Knygos gaunamos: —
Darbininkas

366 West Broadtvay, 
So. Boston, Mass.




