
»*

VIENYKITĖS! .

ĮEINA NUO1915 METŲ KAINA 5 oEirę

. -• JŪL ’ į EINA ANTRADIENIAIS

'■ W A' ' . PENKTADIENIAIS,.

. . AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠV. JUOZAPO SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., ŠVENTŲJŲ METŲ BIRŽELIO-JUNE 2 D„ 1933 M., No. 41

Studentų Seimas Praėjo 
Patrijotingoje Nuotaikoje

THOMPSON, Conii./ - 
. B ve. Marijos Lietuvių Kole- 

, . gijoje gegužes 29 d. įvyko 
A. L. K. Studentų organi-. 

. zacijos metinis seimas, ku- 
■ ris pradėtas 10 vai. ryte iš- . 

laimingomis šv. mišiomis.
Šv. mišias laikė Dvasios 

Vadas kun, K. Jenkus (Bo- 
. ston), asistuojamas kim. J. 

Laurinaičio (Br'ooklyri, N.
•7 Y.) Ir“ Įmh/TP.T Kartono

(Nėk . Britam, Gonn.), Pa
mokslą sakė kun. J. J. Kri
pas (Watęrbury, Gonn.):.

■ • • ♦ 
.. Seimą atidarė organizaci
jos garbės pirmininkas, ad-

' . vokalas Pranas Bublys
(Worcėster, Mass.), pakvie
sdamas Dvasios Vadą kun. 
K. Jenkų atkalbėti maldą.

Centro pirmininkas Jo
nas Č.. Morkūnas (Roches- 
tor, N. Y.) pasakė šeinio 
atidarymo ilgą turiningą, 
giliai patriotingą kalbą, ku
rioje nušvietė lieturių išei
vijos jaunosios kartos, ke
lius. Jo kalba palydėta

• karštų entuziazmu ir taį
> / buvo didelis užtikrinimas 

seimo pasisekimui.
Į garbės prezidiumą pa-' 

kviestas “Studentų žodžio” 
vyr., redaktorius Imn. K. 
Urbonavičius, Thompson T. 
Marijonų Namo Vyresnysis 
kun. J*. J. Jakaitis, M. I. C.

• ir Kunigi} Vienybės centro 
pirmininkas kun. Kast. Va-

SUBANKRUTAVO ŠVEDI
JOS SENIAUSIAS.

LAIKRAŠTIS

Į darbo prezidiumą išriii- 
. Irta f J. B. Laučka — pirmi
ninku, J. P.-Pilipauskas -- 
I vice-pirmininku, A. Ga- 
putis —II vice-pirminin- 
ku; į sekretoriatą — St. 
Vaičaitis ir O. Valentukevi- 
čiūtė. Rezoliucijų komisi
joje — kim. J. Balkonas,. 
Iz. Rovaitė, V. J. Šaulys, 
A. F. Kneižys ir Ed. Valec
kas.

Sveikintoji} tarpe buvo 
garbes prezidiumo nariai, 

. organizacijos įsteigėjas kun. 
Dr. J. Navickas, M. L C., 
L. D. S. centro pirmininkas 

. kun. J. Švagždys, adv. Ba~ 
, landa, inž. P. Barziliaus- 

kas, “Darbininko” red. A. 
F. Kneižys, Šv. Kazimiero 

■ Akademijos Chicagoje kuo
pos atstovė Pr. Mickevičiū
tė, kuii. Aūg. Petraitis; kun. 
Ed. Gradeckis, kun- P. 

, Kartonas, kun. J. Laurinai
tis, L. Vyčių N? Anglijos.

. apskričio įgaliotinis D. J. 
Averka, Dr, Aukštakalnis, 
kun. S. Vembrė ir kiti.

Telegramomis bei raštu 
. sveikino Hartfordo Vysku

pas, kun. P.. ViT.mauskis, 
• kun. N. Pakalnis, kun. Dr. 

.1 J. Vaišnora iš Romos, prof. 
. ’. Pr. Dovydaitis iš Lietuvos, 

kun. j. Bakšys, kun. Dr. J. 
. B. Končius,.

. • • Centro . Valdybos narių

pranešimai priimti. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad orga- < 
nizacija per savo įyvąviino .' 
7 mėnesius padarė, geroką 
pažangą: įsteigė 18 kuopų, : 
išteista žurnalo “Studentų 
Žodžio” penia numeriai^ 
kuopose veikta, susilaukta 
visuomenes simpatijos. Cen
tro pirmininkas J, Č. Mor
kūnas savo, ilgame praneši
me pateisino •organizacijos 
gyvavimo reikalą ir pasi
rinktąją linkmę — stovėti 
Lietuvybės ir KataUkybeš 
sargyboje, kovoti su ištautė- 
jirno ir nukrikščionėjimo 
šmėklomis, visa jaunatvės 
'kūrybinga energija dirbant 
įsamoninimui tautiškame su. 
-sipratime mokslus einančią 
jaunuomenę.

Seimas didžiausiu entuzi
azmu, be jokio pasipriešini- 
nimo balso, . užgyrė. “Stu
dentų Žodžio” pasirinktąją 
liniją —r. žurnalas skiriamas 
lietuviams, todėl ’ jame no 
rietą angliškiems straips
niams. .j .' •

Pasidžiaugta,.kad “Stu
dentų Žodis” gražiai išleis- 

. tas ir neturinla j okių skolų.
Išklausius ir priėmus 

centro valdybos narių pra
nešimus, svarstyta ir priim
ta keletas rezoliucijų orga
nizacijos ateities gerovei. 
Jų svarbiausios šiais klau
simais: organo “Studentų 
Žodžio” išlaikymas, sen
draugių organizavimas, kuo
pų veikimo išplėtimas ir t. 
t. ‘ •

Seimas nutarė pasveikin-
■ ti Hartfordo vyskupą, At- 
. eilininkus ir. Pavasarinin-
■ kus, Lietuvos Katalikų U-
• niversitetp vadovybę, laik- 
> naščius ‘ ‘ Darb i n i n k ą, * ’
, “Draugą” ir “Garsą.” Di- 
’ džiu susikaupimu seimo da

lyviai pasimeldė už miru
sius lieturių tautos didvy
rius a. a. Prel. Maironį 
kan. Prapuolenį, S. Banai
tį ir kan. Tumą-Vaižgantą,

Sekantiems metams iš-

STOCKIIOLM. — Šve
dijos seniausia laikraštis 
“ Kariški ma Tidningen,” įs
teigtas 1764 metais, dėl fi
nansinių sunkumų užsidarė.

rinkta valdyba tokio sąsta
to: Dvasios Vadas — kun. 
J. J. Kripas (Waterbury, 
Gonn., jis. paskirtas .Kunigų 
Vienybės):, garbės. pirmL 
lunkas? — adv. Pr. Bublys 
’(Worcestėr, Mass.),. pirmi
ninkas — J. Č. Morkūnas 
(Roehester, N. Y.L .. .vice
pirmininke — p. Budrevi- 
Čiūtė (Boston), iždininlms 
— inž. Barziliauskas (Bro- 
oklyn, N. Y.),' sekretorius— 
St, Vaičaitis Thompson, 
Gomi.), finansų sekretorė— 
Iz. Rovaitė (Roehester, N, 
Y.), vyr.. redaktorius — 
kun. K, Urbonavičius (Bos
ton), redaktorius — J. P. 
Pitipauskas (Thompsoon, 
Gonn.), administratorius — 
J. B. Laučka.

Organizacij os pirmai siais 
garbės nariais išrinkti orga
nizacijos.įsteigė jas kun. Dr, 
J. Navickas ir vyr. redakto
rius kun. K.‘ ‘Urbohavičiūs.

Seimas užsibaigė gražiau
sioje nuotaikoje, lydėjusio
je. atstovų veidus, degančius 
darbui pasiryžimo dvasios 
išraiška. .

Seime, dalyvavo 12-kos 
kuopų apie 100 atstovų.

Sveikiname Pennsylvanijos| 
Lietuvių Katalikų Seimą ;——  "... —

Sefanadienį, birželio 4 d., 
New Philadelphi joj įvyksta 
?os apylinkės lietuvių kata- 
ikų seimas.

Seimo, dienotvarkėje, kuri 
■•elpa Pennsylvanijos žinių 
nišlp.j keliama aktualiausi, 

katalikybes ir lietuvybės 
klausimai—?—-

Pennsylvanija yra tai mū
sų išeivijos lopšys. Ten lie
tuviai pirmiausia, susiorga
nizavo į parapijas ir drau
gijas, Iš ten pirmiausia pa
sirodė ir mūsų katalikiškoji

VYSKUPAS PETERSON 
UŽBAIGĖ; STREIKĄ

MANCHESTER, JSL. H. 
— Katalikų vyskupui John 
B. Peteršan. pavyko sutai
kinti 8000 streikierių su 
Amoskeag iaudinyčioš^ vedė
jais. .... '. k . . j . ■ 

. Darbininkai buvo išėję į 
streiką, reikalaudami geres
nio atlyginimo ir palaukes-, 
nių darbo sąlygų,

Streikas buvo labai įtem
ptas ; buvo ■ kilę daug riau
šių. ' : ;

Vyskupas Peterson ėmėsi 
taikintojo iy darbininkųgy
nėjo vaidmens. Jis ėjo į 
gatves ir kalbėjosi su dar
bininkai s, norėdamas suži
noti tikrąją būklę. ’ Pąga- 

• liau jis. parengė darbda- 
■ viams tokį pasiūlymą: /

1. Tuojau ątidaryti dirb
tuves darbui. '

2. Tųdjau pakelti darbį-

LENKAI VĖL UŽDARĖ 9 
LIETUVIŲ MOKYKLAS

į PROVIDEMCE, R. I.
PARAPIJOS 'PIKNIKAS

Birželio 4 d. bus visų lau
kiamas didelis ir entuzias
tiškas Šv. Kazimiero para
pijos. piknikas. Jis bus 
Klaipėdos parke, kurs yra 
.graži katalikų klubo nuosa
vybė. Visi Proridence ir 
Pawtueket lietuviai skait
lingai dalyvauki!. Jeigu 
svečiai iš Brockton, Boston 
ir Gambrigde tikrai, pasiža
dėjo būti, tai ką apie Rhode 
Island lietuvius? Visi buš 
paremti mūsų lietuvius.

’ . * . Kazys 'Adna.

simcių. ' . *
,3. Priimti visus streilm- 

vusius darbininkus į darbą, 
nekaltinant ne vieno. iŠ jų.

. Vyskupui Petei’son patie
kus šiuos reikalavimus,, dar
bdaviai nusileido ir išreiškė 
savo sutikimą visoms trims 
sąlygoms. ' ■ .. .. .

Vyskupas Petėrson šį su
taikymo darbą, atliko labai 
tylomis, nesigarsindamas. 
Kai darbas buvo užbaigtas, 
vyskupas pareiškė didelio 
pasitenkinimo,, kad įdėtos 
pastangos nenuėjo niekais.

Šv. Jono seminarijoje, 
Brightone, vyskupas Peter- 
son yra buvęs ekonominių 
mokslų profesoriumi, tac. 
dabar jis turėjo gerą progą 
pritaikinti teoriją praktiš
kam gyvenimui. . Visa tai 
jam labai gerai pavyko.

užmuštasdrThibben

VILNIUS. — “Vilniaus 
Rytojus” praneša, kad ge
gužes 13 d. Vilniaus lenkų 

'•]laikraščiuose pasirodo tokia 
- žinutė: • y—

“Vilniaus apygardos mo
kyklų kuratorija praneša: 
Vilniaus apygardos mokyk
lų p. kuratoriaus nutarimu, 
-Vilniaus mokyklų plote 
1932—1933 mokslo metų pa
baigoje uždarytos šios pri
vačios . pradžios . mokyklos: 
Zabarninkuose ir Keižiuose 
~- Bręstojos apskrityje, Pa
ąžuolyje ir Bieliūniuoše — 
Lydos apskr., Didžiuliuose 
— Ašmenos apskr., Vaičiu
liškėje, Žagaruose ir Paliū
nuose — Suvalkų apskrity
je, Pelegrindoje —Vilniaus 
apskrityje.”

Laikraštis priduria, kad 
šios lietuviškos mokyklos 
uždarytos 'dėl to, kad jos 
neaprūpintos “ tinkamais ’ ’ 
.butais.

IMIGRACIJOS KUMISIU- 
NIERĖ PRIVERSTA 

ATSISAKYTI

spauda.; Mūsų organizacijų j 
centras — A. L. R. K. Fe- ? 
deracija taip pat gimė ‘ 
Pennsylvanijoj. z

Ir šiandien lietuvių, kata* 
likų spauda, ypač “Darbi- . 
nbikas,”. yra užkariavus • 
Peiinsylvaniečių namus ir 
širdis. r \. Y

“Poiinsylvanijos ;
puslapis “Darbininke”, yra j 
įdomus ir turiiiingas.v .

Tad seimo; proga sveiki
namo ir linkimc geriausio / 
pasisekimo. . . ;

DIDELIS POTVYNIS L. D. S. GEGUŽINĖ 
ŠIAURĖS LIETUVOJE

Sovietų Rusijoj Siaučia
Badas

RYGA, gegužės 22. — • ži
niomis .iš Maskvos, Rusijos 
sovietų prezidentas Kaliniu 
ir komisarų tarybos pirmi
ninkas Molotov greitai išvy
ko. į Pavolgio sritis ir. į Ku- 
banių, kur gyventojus ištiko 
didelis badas, kaip sakoma, 
didesnis, negu buvęs 1921 
metais... Sovietų cenzūra te
leidžia spaudai paduoti ži
nių apie šiaušiantį badą. 
Tačiau apie tai žinios plin
ta kitokiais-keliais. ’

,Kai kuriose vietose ba

daujančių tarpe pasireiškia 
kanibalizmas (žmogienos 
vartojimas). Visais į Lat
viją prisiunčiamais iš'Rusi- 
jos laiškais žmonės šaukia 
maisto.

Kijevą ir apylinkes ištiko 
šiltinės epidemija, kuri vi
sados badui draugauja.
1 Kai kuriuose sodžiūosė< 
nėra kas mirusius palaido
tų. • Gyvieji tiek nusilpę, 
kad nepajėgia net duobių 
kaštą. ' • •’ ■ i1

W00DBRATGE, N. J.— 
Automobiliaus pelai-m ė j o 
užmuštas Princeton univer
siteto buvęs prezidentas Dr. 
John Grier Hibbeių f? me
tų amžiaus. Jis kartu su 
savo žmona važiavo automo- 
bilium į Elizabeth, N. J. Jo 
vairuojamas automobilius 
susidūrė, jsu alaus troliu. Pa
viršutinai, Dr. Hibben labai 
mažai sužeistas, todėl nelai- 
i nes priežastimi, gydyto jų 
m<mymu,- būsianti/ širdies 
ataka, dėl kurios žymusis 
mokslininkas nustojęs, vai
ravimo kontrolės ir automo
bilius išėjęs iš dešines kelio 
pušys į kairiąją.
- Dr; Hibben. žmona sužei
sta labai, pa^ojbigąi. ' •. ’

' Naujosios . Anglijos dis- 
trikto imigracijos komisįjo* 
nierė Mrs. Anna C. M. Till- 
inghast, respublikonė, buvo 
priversta atsisakyti nuo sa
vo ^vietos. ■ 1;

Demokratams užėmus 
valdžią, ’komisij onierės die
nos buvo suskaitytos, bet ji 
geruoju nesutiko atsisakyti. 
Gegužės 31 d. ji gavo įsaky
mą iš darbo sekretores 
Frances Perkins ir tuojau 
telegrafavo savo atsisakymą 
iš tarnybos, kuri turėjo už
sibaigti tik 1935 meti} sau
sio mėnesį.

KONGRESAS UŽBAIGS 
DARBA BIRŽELI010 D.

Gegužės 12—13 d. naktį 
šiaurės Lietuvoje siautė bai
sios liūtys. Lietus pylė kaip 
iš kibiro ir per trumpą lai
ką kilo didžiausias potvy
nis, kuris ypatingai paliete 
Šiaulių apskričio šiaurinius 
valsčius.

Joniškio valsčiuje van
duo išplovė kelius, išnešė 
tiltus, išplovė daržoves, pa
sėlius.

. Žeimelio miestelio gyven
tojų namai buvo visai van
dens apsemti. Gyventojai 
gelbėjosi keltuvais.*. Susisie-. 
kimas vieškeliais nutrauk
tas.

Linkuvos valsčiuje išneš
ta 13 tiltų. Daug nukentė
jo Pakruojo, Klovainių, Ly
gumų valsčiai. Potvynis 
išplovė pasėlius ir sumaišė 
su žemė.

Nukentėję ūkininkai turi 
didelius nuostolius.

J 
i 

BROCKTON, Mass. , — ; 
Gegužės 30 d. Romuvos, pk< 
įvyko L. D. S.. Naujos Ang
lijos apskričio metinė gegu
žinė.

Rytą. pasirodęs lietus pa
kenkė parengimui, bet apie'. 
pietus prablaivėjęs dangus 
nudžiugino rengėjus, ir jų 
.prietelius. Busais organfe; 
guotai atvyko L. D. 
priefėliai iŠ 'NbrWopd’i?ir 
Boston. Iš kitų kolonijų 
atvyko automobiliais. Ypaę 
daug jaunimo buvo atsilan-

J gegužinę buvo atvykę 
L. D. S. Dvasios Vadas ku* v . * '
vigas. P. Virmauskis, .kum 
K. Urbonavičius, Providen
ce klebonas kun. J. Vaite
kūnas, vietos klebonas kum 
J. Švagždys, Noinyopd kle
bonas kun.. S. Kneižis, kun. 
J. Skalandis.

i

MIŠKO DARBININKAMS 
PAKELIAMAS ATLY

GINIMAS

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt turėjo 
pasitarimą šu kongreso va
dais, kuriems’ pareiškė savo 
pageidavimą, kad kongreso 
nepaprastoji sesija užbaig
tų savo darbą apie.birželio 
10 dieną.

Šiuo laiku kongreso svar
biausiuoju . darbu. yra pri
imti Roosevelt pasiustą .in
dustrijos atstatymo ir vie
šųjų darbų' programos biliii.. 
Be to, dar laukiamas prezi
dento vienas bilius ir po to. 
jau bus priimta, visa Roosc- 
vcjt patiektoji programa.

Washmgton,Preziden
tas Roosevelt įgaliojo val
džios darbų miškuose vy- 
riausįjį vedėją Robert 
Feclmer sudaryti darbinin
kų dvi grupes, .kurių vienos 
dalyviams bus mokama 
$45.00, o kitos—$36.00 mė
li esi ui. Iki šiolei ‘ risienis 
darbininkams buvo moka
ma po $1.00.į. dieną.

Didespj: atlyginimą galis 
tie. darbininkai, kurie pa- 
vzdingai atliks paskirtą 
darbą ir gerai užsilaikys 
kempėje.’

Naujojo .Anglijoje .į’.miŠ- 
kų dąrbą šiuo laiku yra dąu 
ginu kaip 5000 įstojusių 
darbininkų, kurių daugiau
sia Ft. Devens — .1981.

Tikrą draugą per sielvar
tu -pažinsi. . E Milus,

.. 1

AUKSO STANDARTAS 
PANAIKINTAS 
LEGALIŠKAI

WASHINGTON.—Kon- 1 
trose yra pasiūlytas naujas j 
bilius, kurs įstatymo keliu ! 
panaikina Amerikos pinigų ’ • 
parėmimą auksu (aukso ' j 
standartą). . i

Šis bilius legalizuoja da- j 
bar esamą padėtį, panaiki- . | 
na mokėjimą auksu. Nors 
auksas išimamas iš apyvar
tos, bet jis. lieka 'garantiją • 
Amerikos pinigams..

• ’ * •. L*. ’

Šiuo laiku Amerikos. vy
riausybė turi $4,314,000,000 
aukso pinigų, o federalio 
rezervo bankai turi aukso 
už 3,499,234,000 dolerių. Da* 
bar esamo aukso yra užtek
tinai paremti dar tris bili
jonus doleru/, kurių cirku
liacijoje dar nėra.

• Visos viešosios ir prhrati*. 
nės skolos bus galima, mokė
ti 'popieriniais pinigais .beu 'į . 
sidabru.. > '• j. | •

Ainer.lkos aukso staudor-’ j | 
tas laikėsi įstatymu nuo ‘ L ? 
1910 moti}* -I
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IĘTINĖS ZINIOSĮ
GEGUŽINĖ PROCESIJA

PRALOTASKRUŠAS 
LANKĖSI

f'Segužės d. “Darbinim 
redakcijoje ir adnipiis- 

w»jojė lankėsi J. M. Pra
stas Mykolas L., Krušas,, 
ėdimas Kunigų. Vienybės 

pirmininko kun. K. Vasio.
Pralotas AI. L. Krušas y*, 

jfe, Šy. Jurgio parapijos, 
fChicago, klebonu. Gegužes 
P® 4; jis atvyko į Laivreiice, 

kun.Pr. Juro pakvies-
b, - dalyvavo Šv. Pranciš- 

Hfeus lietuvių parapijos 30 

 

Minėtų sukaktuvių inuiėjimo

Odlmėse. Gegužės 30. d. jis 
tesakė Lawrence lietuviams 
įamoksla. _ •.

meratą ir be to .užsiprenu
meravo. “Studentų žodį.”

Iš ^Darbininko” Pral. 
Krušas išvyko į Šv. Petro 
klebonija, kur jis buvo už
liestas vietos klebono kun, 
Pr. Virmatiskio.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

. Pralotds M. L. fetišas^08 
Išreiškė savo susidomėjimą 
’ “'“Darbininku” ir atsilanky-

. įųno proga, užsimokėjo pienu*
I U—--- ----------- -

į ADVOKATAI
ii JUOZAS CUNTSj

.Šį pirmadienį, ’ birželio 5 
d,, 7:30 vai. vakare, bažny
tinėje svetainėje yra kvie
čiamas So. Bostono lietuvių 
katalikų draugijų platus 
ir svarbus susirinkimas N. 
Anglijos Lietuvių Dienos 

' reikalams • aptartu .
Lietuviu Diena įvyks lie

pos .4. d. Švč. Marijos Kole-
parke, Thompson; 

Con.n. Nauj osios Anglį ji >s 
kolonijos juda, bruzda,' kad 
-tik geriau pasirengtų šiai 
didžiulei iškilmei.

■ Kad Bostonas pasirodytų

r
t•
£

►

ADVOKATAS

<A14 Brpadway, S. Boston, Mass.

ž “ Tek So. Boston 0948

•r GYVENIMO 
Tel. Park:way 1864-W

f - J ItUfauuiiiiitiiutmttiiiMutiitiiiHimtiumiiaitiiiiitiifitinĮ?}

"T“.' ?' ./ 1 . . . — ■--»
Prisiekęs Advokatas

Y-edA visokias provas.Daro, H-^. 
iub legalfcus dokumentas.

Š17 E St. (kampas Broadway)
South Boston, Mass. į 

Telefonas: Šou Boston 2732 I 
. ■; Namų į Talhot 2474

KAZ. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

■ 4 *4Darbininko” Name 
;(antros lubos, Room 1)

i 866 Broadway,»So. Boston.
. ‘ j/ ■ “ Tel. So. Boston 3357 -

Bostono Ofisas:
60 State St., Room 326

Tėl.. Hubbard 9396 
Gyvenimo: '33 Rosemont Street, 

Tėl, Talbot 2S7S Dorchester, Mass,

& TpI S. B 044.1

\ PB. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Room 3.

Gyvenimo vieta: 39 Green St., 
. ,' Hudson, Mass.

Tek Hudson 622. ■

i• f -

Karalienes Dangtis- ' Ji i* 
apkariuiavojo- Marijos sta
tutu kuomet šugtįžo -į baž
nyčią. c ' - . • . :

Procesijai pasibaigus, 
atskaityta gegužinės maldos 
•ir po to išdalinti dipįo-

Lygiai antrą valandą po 
pierij, sekmadienį, gegužės 
28 d., prasidėjo Šv.. Petro 
parapijos gegužinė procesi
ją. Šiemet buvo darytas y- ( 
patingas iirisirengimaš. Per Inai baigusioms sokmądieni- 
visą savaitę Soda Ii et ė s[ nes mokyklos tikybos kur- 
ruošė visokius pagražini- 
nimus. Sekmadienio rytąs 
buvo paskirtas puošimui 
Švenčiausios . paneles . ir 
Saldžiausios Širdies statu
lų ir Marijus altorėlio.

Procesija buvo graži. Ją 
sudarė, apie.. 600 vaikelių* 
mergelitp Diena buvo pui
ki. Švelnūs vėjelis, nėper- 
kąitri saulė, Šalygatviai 
pristoti žmonių. Prbcesiją 
pradeda ir veda altoriaus 
berniukai, nešdami kryžių, 
žvakes. Seka būrys po bū
rio, Panelės švęnęiausms 
statula ir vėliau Saldžiau
sios Širdies statula? T

Sodaliceių prefekte. A. 
G rabi joliūtė nešą .ant. mels
vos imagai vėles karūną —

traukti visas geriausias pa j ė 
gas, todėl, tuo tikslu ir šau
kiamas susirinkimas, į kuri 
laukiama kuodaugia u s i a 
žmonių iš visų ktalikų drau
gijų — pašėlpniių ir idėji
nių.

PIRMOJI KOMUNIJA

| ]MintiniM<iUiiiittiniiiiiinuiiiiWiiiiiiaiHiiiiiiĮiiiiiMiiiim|7Į

. TeL.So. Boston 3520 i

ADVOKATAI ŠALNAI
s 'DARBININKO NAME | 
P - 366 Broadway, Į 
k ; . South Boston, Mass |

. Tek. So. Boston 3520

&

, TJ- ■i >■

• PRISIEKĘS .ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH
. AP V O KA T A I

♦ • Edwąr R. Coplėn
. Albert Adelson

*• ‘ ” Harold Aranofsky
- Bėnjamin Chesky

OFISO VEDĖJAS
Jonas J. Romanas 

IŠ Temont St.* Boston, Mass. 
; 810 Kimhail Binlding .

Telefonas: Capitol 9880 
0 t it o v a i a n d o b - 

9 vai. iki 5 vai. .
SOUTH BOSTONO OFISAS.

. 455 Wi Broadwąy
Nuo - 5. iki 7 v.,.“vakaro 

telefonas South Boston 3612.

DAKTARAI

mokyklos tikybos kur
sų. Pu- palaiminimo ' švč. 
Sakramentu, vargon a. m s 
grojant triumfališkųj .mar
šų, procesijos dalyviai išari 
sbii štc.

Šv/Marijos kapinėse, kur 
Ilsisi jos tėvelis.

Didžiaue nuliūdime pali-. 
įq giliai tikinti motina* 5 
seseris ir brolis.

Dvasiškų rožių Marytes 
Sielai aukojo: Kazimieras 
ir Marijona Vestfelįai 
giedotas misiąs, motina* ir 
šeima •— skaitytas mišias.

STENOGRAFEI ROŽĖS, 
ŽMONAI APSIAUSTAS

PARAPIJOS PIKNIKAS
. 'Gegužės 31 d.vakare įvy
ko parapijos pikniko rengė
jų susirinkimąs..,. Komisijų 
pirmininkas V. Valatka 
pranešė,- kad.biisų . tikintai 
pagaminti ir išskleisti.

. Susirašė daug aukotojų 
ir darbininkių..

a*!
Tėl. Boston, 0628

LIETUMS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
O/i«o Valandom:

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Bd
5 Ir nuo fl iki 8 vai. vakare. Ofi- 

uždarytas subatos vakarais !r 
nedSldieniais, taipgi seredomiė nuo 

12-tos dieną uždarytas.
Taipgi nuirnu ir X-ray

Lietuvis Dantistas

DR, S. A, GALVA?ISKI
(GALINAUSKAS)

Tel. Sp; Boston 2300
414 Broadway, So. Boston 

.Ofisas* atdaras nuo JO iki ’ 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:3O po pietį; ir 
nuo G iki 9 1. vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą. •

Gegužės 27 dieną, laike r 
šventi], mišių 8 valandų ry
te, 90 vaikelių priėmė* pir
mų karta'Šv. Komuniją. 11- 
gąi būvėk rengtasi prie šios 
Iškilmingos dienos. Moky
tojai ir mokytojos ruošė, 
mokė vaikelius sekmadie
niais, o pats kun. K. Jęn-
kus trečiadieniais. Penkta- - 
dienį, gegužės 26 d., vaike- j 
liai priėjo pirmos išpažih- j 
lies. Kunigai buvo labai 
patenkinti. . .

Šeštadienio rytas miglo
tas; rodėsi, jog bus lietaus. 
Vis dėlto vaikeliai, atvyko i 
bažnytinę salę. Atėjus lai
kui, gražiai rankas sudėję, 
eina vaikeliai, kurių širdys į 
nėrinių!a ilgėsiu. Vaikelius 
vedė išrinktasis mokytojas. 
Mažasis choras gieda mišio
se, kurias, laiko klebonas 
kun. P. Virmauskis.

Jau ir atėjo brangi va
landa ! Vaikeliai priveda
mi prie altoriaus. O džiaug
smas neišpasakytas — an
gelėliai. grįžta į sėdynes. O 
šaliniuose suoluose sėdi mo
tinėlės ir tėveliai, kurių a- 
kyse džiaugsmo ašaros,

.. Kun. K. Jenkus skaito 
Meiles ir Padėkos .aktus. 
Saldūs, čiulbanti balseliai 
kaito jaJ žodžius.

Po mišių; buvo įrašinejL 
mas į škaplerius ir į rožan
čių.

Nuėję į salę, vaikeHai ra
do priruoštų puotelę. ; Buvo 
linksma matyti džiaugsmin
gus vaikelius. Dabaavbuvo 
* ‘diplomai” išdalinami, .

Po užkandžių išsiskirstę 
linksmas, šventas būrys vai
kelių. A. J. J.

Tek So. Boston 2G.G0 

Lietuvis Dantistas

A, L KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo. 6 :30 iki 9 v. v. 
Seredomis. nuo 9 iki 12 v. dieną.

. Sukatomis nuo 9 iki. G vai. vakare. 
Neileliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną.

' . (pagal sutartį)

BU, J. LANDŽIUS 
ŠEYMOUR 

lietuvis gydytojas : 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712 

534 E. BroačLvvay.
South Boston, Mass.

IR

L, DUKTERŲ VAKARĖLIS

■o “programa. Jis bandys 
su daryti baseball iTinglym-sp 
mrp čia augusių pairų i j ie
čių ir ateivių,”'-... . j

P. Rakauskas, primas au-Į 
lojo 30. svarų dešrelių ir pa
tarė sušukti į visuomenę-: 
TKas dauigau?’\ f. >

Kūn._P. Vi įmausiąs, pra
nešė, kad p. V. Kereišiene 
iŠ W. Bridgewater pažadė
jo daug salotų ir didžiausį 
tortą; kurį monterietėjp,. 
Mašidlauskienėrišįeišianti ir 
žadėjusi viršiųtį pelnu bet 
kurių So. -Bostonietę. Tai 
tikros lenktynės tarp rnies-

• Sekmadienį, ■ gegužės. 21. 
(lienlį, L. Dukterų draugija 
minėjo savo metinę Šventę. 
9:30 vai. .ryte , jų intencija 
atgiedotos šv. mišios, kurių 
laike visos nares* priėjo 
prie šv. Komunijos.

Vakare, tuojau po gegu
žinių pamaldų, įvyko drau- 

. gijos vakaras. Lawrence 
vaidinto jai suvaidino veika
lą ^Meiles galybe.” ■ Vaidi- 
per K ^ventdoniūtę^ J. Ula- 
|nąvirius, O. Jareckaite, V. 
i Černiauskas, J. Černiaus-. 
ka§, J. Stakeliūnąs, V^ Mi- 
zaras, P. Bruzgulis, J, Bla
ževičius ri S. Bymaitė.

Kalbėjo kun. P.,Vilrnaus- 
kis ir kun. K. Urbonavičius.

. Vienoj pertraukoj p. M. 
Kilmpniūtė, p. Gailiūnienei 
akompanuojant, padainavę 

[kelias daineles.
Vakaro vedėju buvo kun. 

K. Jenkus. Gausingai; susi
rinkusi publika buvo . labai 
patenldnta. . • A. J. J. T.

ko rengėjais yfeU visi para- 
pijiečiai^ tad visiems reikia 
dirbti; ‘^d^&ii^miįdti/Pik-1 
inįias netoli — birželio .1.1 
<1 ieną. Prašė automobi 1 is- 
,tų nuvežti darbininkus, už 
dykų. . . •
. J’artasi prašyti bižmerių 
ir prpicsionaių m■ samdyti 
j tisų y nikelinius ir darbinin- 
kams< • . ,

Žodžiu, į darbą norima į- 
tievukti visą parapiją var

dan gerų tikslų!

L. Dukterų -draugijos val
dyba širdingai“ dėkoja Law- 

Ireneo vaidintojams ir vi
siems kitiėmseafcmeniins, Iš- 
pildžtušiemsrmūšųi* vakaro 
programų. Ačiū, ii* visiems 

l ai si lankiusiems..
Valdyba.

Tūlas William B. Vaug- 
han, vykdamas.iš Bostono į, 
Wolaston, rado mažutę ky- 
Šeniiię, kurioje buvo užrašų 
knygutė su tokiais užrašais:

Balandžio 3 d., skelbimas, 
paieškant stenografes 50c.

Balandžio 5 d. jPiiiavijos 
naujai stenografei 85c.

Bal. 8 d. -■ stenografei 
savaitine alga $15.00;

Bal. U—Rožes stenogra- 
£d $3.00.,- . -

; Bal. IS^Saldainiai žmo
nai 60c.

Bal. 19—Pietūs su. steno- 
grafe $10.00.

Bal. 26—Kailių apsiaus
tas žmonai $385.00.

Bal. 26 — Skelbimas nau
jai stenografei gauti 50c.

Atradėjas, paskelbęs vi-
■ stiomenčs- -dėmesiui- 4ių- žU 

urą, tikėjosi, kad savininkas
•. atsilieps,, bet ild. šiolei dar
- nė vienas vyras neatsiliepė,
■ tačiau moteli].atsišaukimų 

netrūksta. Jos nori pama-
- tyti raštą ir ištirti, kuris 

vyras valgydino stenografę 
ir siuntė rožes ir pinavijas.

BAIGĖ MOKYKLA
’Boūve fizinio auklėjimo 

mokyklų baigė 45 mokinęs, 
tarp kurių Elena M. Kon- 
triinaitė iš So. Boston.

MCKNiGUTBAliSMĖ
PATVIRTINTA

UŽDRAUDĖ PASTATYTI 
ALIEJAUS TANKUS

White Euel Corporation 
buvo- gavusi leidimų pasta- • 
tyti 4 tankus aliejui supilti 
prie 888 East Kirst St., So. 
Boston,. Tuose tankuose bū
tų buvę supilta apie 80,001) 
statinių aliejaus.. Prieš lo
kį projektų užprotestavo šv. ; 
Eulaįios . parapijos ; klebo
nas, opiskopalų parapija ir 
įvairios mgauiztcijos. Pa-f 
galiau leidimas atšauktas ii’. 
tuo būdu. So, Bostonas iš
vengė nemalonaus kvapo.

Tėl. S; B. 2806-R.
LIETUVIS

DPTDMETRISTAS
IflegEamlnnoJu akla 

yjįiSSteA. priskiriu akinius 
kreiva* nklš ntRIe- 

■ . alnu ir nmbliJonK
tona (aklose) akyse sugrąžinu Svlo- 
aą tinkamu laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
447 Broailway, South JBotfton

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
i

Telephone'

@yso“ ?roN g
BAY VIEW '

MOTOR SERVICE
STUDEBAkUR ir rocknė 

Automobilių ir Trokų 
. • Agentūra;

Taisome visokių iS(Urbysčii) auto
mobilius. Taisymo ir demonstravl- 
mo vietą: ‘ '

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St.

(SOUTH BOSTON, MASS.
Joc. Kapočiunas it Pctcr Trečiokas 

savininkai

MIRĖ

I GRABORIAI

‘ Juozapas Godžius, 53 me
tų, gyv. 125 Boiven St., So. 
Boston, Mass. Apsirgo plau
čių uždegimu geg. 21 <d., pa
simirė Carriey ligoninėj ge
gužės 26. d, Bažnytiškai pa-' 
. aidėtas geg. 29 d., ,9.-v. ry- 
ių. Veilonis So. Bostone 
pragyveno 27 metus. Pali
ko beliūdinėius sūnų ir duk
teris.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

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

Bes. 158 W. 7th St.,
Tel, S.o. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

‘ Pfdėjtisių . metiįritbV‘6 17' 
17 buvęs Medford Triist Co. 
prezidentas Edwin T. Mc- 
Kriiglit buvo nubausi a s 
5000 dolerių pabauda už 
skolinimų, banko pinigų, ne
turint paskolos grąžinimui 
tinkamos garantijos.

McKniglit sprendimu ne
buvo "patenkintas ir padavę 
skunda valstijos aukščiau
siajam teismui, kurs-šiomis 
dienomis tų sprendimų pa
tvirtino.

Šiuo laiku McKnight yra 
kalėjime nubaustas už kištų 
priėmime bei davime.

..........■n...............  0

Į: BEAUTY SHOPPE j
1 ,(Įį( Stįpftt. Beauty-Shop), 
| Kampas L ir 6tti Sts., |
| Šo. Boston, Mass. |

. Tel. So. Boston 4645-It |
| . Atdara nuo 9 v. .iki S v. | 
Į CAKOLINĖ CASPER, SąvihirikC- | 
j Eugene Permanet 
Ė Viclory 
| . (Plianta System) 
|. Finger Wave ... , 
Ė Marcei Wave ... .. _____

Wave .$5,00 
” $3.50

curl 10c 
. ____ 35c
........... 35c

| JUOZAS M. DUS j
j LAIKRODININKAS I
s v • B

| Parduodu įvairiausios rūšies i • 
: auksinius ir“ sidabrinius daik-!
: . “j

į tus. Tripgį ir pataisau. I

i 366 W. Broadway į 
į* SO.. BOSTON, MASS. I 

Qii4utiiiiiimmKiMiniiHiirtiiiiuiiimH*iL,*Hmimi>«innii[3|

LIETUVIS GRABORIUS VASARINĖS SKRYBĖLĖS

.Profeslonnlnlr blanlorlal, prauioniti- 
kai, kurie skelbiasi “Darbininke," tik
rai verti skdltytnjij paramos. ; • ‘ 

Visi garslnkltčs “Darbininkė.”

litui iiHiiititMtiii Mitini tikuniitirif imt iiiiib imi tilt Į«1 

a Tel. Porter 3789 Ė

i JOHN BEPSHIS, M. S. |
j (REPSTS) . |
Į Lietuvis Gydytojai | 
| Oflto Valandoe: 2—-i tr 'T—0 |
Į 278. Harvard Street, | 
t kamp. Inman arti Central Sq,į 
Į • • ’ Oambridge, Maal. . |

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT I 

Ilgai islstovėjęs kraujas,, nervos, 
dusulys, odos ir isįsenejūsioš ligos, 
patrūkimas, koją skaudėjimas, pi- 

' lės ii- votys, nuplikimas,* lės h* votys, nupUkirtias, 
nugaros . skaudėj I ni ą s, 

į reuinatizmas, malarla ir’ 
L . riebumas ’ i.šgydothas be 
1 jokio skausmo Ir. nerti 
v reikalo išlikti iš -darbo. 
/ Apžiūrėjimas dykai. -Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis. 

Or.Grat327,S& 
Falsnae*: Antradtenlalo, ketvirta
dieniais Ir SoStttdlehittis 10—12 ry
te, 2- 5, -7—8 vakare; sėkJtn«dlc 
nltiifl 16~12 tiktai

Petronėlę Rozalija Bui'- 
bulytė., -pustrečių metų am
žiaus, dukrelė Antano—Ro
zalijos Burbulių, gyv. 7 Į 
Thomas Park, So. Boston“.. 
Gegužės; 26 d. Petronėlė 
staiga susirgo šiltine ir ge- 
,gužės .28 d. niirė. didžiuose 
skausmuose;. \

Išldhiihigai palaidota iŠ 
Šv Petro bažnyčios į Šv. 
Mykolo. kapines gegužės 311 
dienų.

Laidotuvių reikale visuomet ir visiems 
maloniai ir tinkamai patarnauju. Ga
lite kreiptis bile laiku, dieną ar naktį, 
o aš visuomet pasirengęs kiekvienam 
pareikalavimui. Už važiavimą į kitus 
miestus jokio atlyginimo nereikalauju.

; Gegužės- 25 dienų, miesto 
ligoninėje ‘ niirė M.a r y t ė 
Vestfelyte, 19 m. amžiaus, 
sirgusi džiova. Ji gyveno 
1 »as savo' .motin ę I ę, 19G 
Atliens B.t, So. Boston, Ji 
palaidota gegužės/27 itieną

Gaunamos

P. LIKO

PAUl'S MEN'S SHDP

P. J. AKUNEVICH
(AtUNĖVIčIUŠ)

16-18 Intervale St.» 258 West Broadway,
Montello, Mass. So. Boston. Mass.
Tel. Brockton 4110 . Tel. S. Boston 4486

ZALETSKŲ
. Modemiška Graborystes Įstaiga (Funeral Home) 

naujoj vietoj

E. Brodvvay, So. Boston, Mass, ■Kt‘*ww*

Tel; Sb. Boston 0815
• ■ Dabar, galėsime dar goriau lietimams patarnauti,' nes' 

mūsą“ įstaiga turi visus patogumus. Naujosios mados kamba
riai šermonims . DYKAI. Patarnavimas dieną ir naktį. Pi|-

. nas pasirinkimas nmfnliiiią ir kieto medžią gmbą. *Užgančdį* • 
.mnuis, teisingumas ir nuoširllmnas,- tai mūsą aukšeiaiisias

■ tikslas. ■ 1 ' ’ • ’•
D A. ZALETSKAS ’< . F. E. ZĄLETSKIENū
(Graborius-Balsamuotojas) : (Balsamub.toja)

UI . IIUN

KRAUTUVĖJE

456 Broadway
So. Boston, Mass.

Skrybėles Geriausios Rūšies ir 
. Brieinamiausiomis Kainomis,

AGENTAI
INSURANCE |

Apdrausk namus, rakandus « 
I automobilius pas |

J S. MESLIS į 
[ 455 W. Broad\vay, So. Boston I 

Tol. So. Boston.3612 ?|

E

f

INSURANCE
APDRAUDŽIA VISKĄ.

K; J. VIESULĄ, 
366 Wost Broadway, 

So. Boston, Mhss.,
: Tek Sė. Boston, 0620 ■. w .
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Penktadienis, birželio 2, 1933
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'DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
• .. •-v’M J|
kondortui bus paskelbta ve-" 1 
limi, kada komisija galuti- ■« 
nai sutvarkys.

Ona Syvieno, |
59-tos kp. sekretorė. J 

ŠV. JURGIO ŠPORTI- 1
NINKAI ; 1 

Pastaraisiais laikais Šv. ji 
Jurgio parapijos Baseball . 
Komanda pradėjo žymiai ja 
atsigauti. Rungtynėse su, 
A. !8. Grocėrs, Šv. Jurgįo a. 
ratelis išlaimėjo 17:5. Tai | 
buvo pirmas A. S. pralai- a 
mojimas, šiame lošime at* j 
sižymėj o matytojas .Antanas • 
Wnnkos ir J. Baxtėrįs, kū- J 
is gavo 4 pasekmingus iŠ- * 
-y- Ve! kitame susi- ?

sportininkai vėl pasirodė J 
savo. Jogų, išlaimėdami san- ’’ 
:ykiu 8:7. Šis laimėjimas 
nivo visai netikėtas, kadan- ’ 
gi Abattoir iki šiolei iabai /Į 

pasekmingai žaidė ir ŠV. ‘j 
Jurgio konųtnda buvo nete-' j 
kus tam lošimui kelių gerų ^'1 
žvaigždžių. Manageris Ed. ;.j 
Katalinas pareiškė pas.iti* J 
kojįmo dėl tolimesnių pa-, 
sėkmių ir ateinančiose j* 
rungtynėse. . t . ' ■

ALTORIAUS TARNAI ’lį 
Mūsų Altoriaus Vaikeliai ; 

irgi turi suorganizavę Basęr*J 
bąli komandų. Iki šiolei la- • 
bai pasekmingų žaidžia. Dar •! 
lik vienų kartų pralaimėjo. S 

*;- ifc r
— o 

n 
o

it

uos bus suteiktos aukščiau
siam, žemiausiam it storiau
siam žmogui; ir pirmam ir 
paskutiniam žmogui įžen
giant į salę. Šalčiams grieš 
garsus Babilįonių orkestras. 
Todėl seni ir Jauni į šį va
karėlį! Atsilankydami ne 
tiktai praleisite laikų lins-j 
mai ir smagiai, bet, tuo pa- 
čįū paikinsitep a r a p i j ų. 
Įžanga 25 centai asmeniui.
,ŠV. ANDRIEJAUS PAR.

Gegužės 28 Ū. turėjome 
progų pamatyti dideles iš
kilmes — Pirmaj ų Komu
nijų. Vienuolika berniukų 
ir peniuos mergaitės priėmė 
į savo širdis Gari) i n g ų j i

Lietuvių Katalikų Seimas 
New Philadelphijoj

2. Seimo atidarymas su I
malda. ■■

3. Organizatorių; vardu 
pasveikins ir kalbų pasakys 
kun. Dr. J. B. Končius.

4. Prezidijmno rinkimas.
» 5. Referatas apie jauni-, 
mų -r Pralotas G. L. Leech. 

! 6. Referatas apie Katali
kų akcijų - Tėvas Misi jo-L ag ge|bsti visam tam dar.;, 
nierius J. Bružikas, S,. J. ku| *

7. Referatas apie spaudų - a nr/YirTUT :
[—* p. NĮ. Ziijus, “Garso’y re- : SHAMOKIN
daktorius.' U Shamokino lietuviai turi

8. Nedarbo klausimas. graži? mitrinę bažnyži?. Čia 
, 9. Lietuvybės reikalai. Į lietuvių esama apie pora 
- 10. Kiti Reikalai; ; Įsimt'l šennm; parapijinės :

Ii. Seimą užbaiga ir pa-^ar neturi. Sha-. 
laiminimas. mokino miestelis gana dido-
‘ .. . . kašj. turis virs dvidešimtsDienotvarkei e minėtais ... r J ., . .. , •; . . ,... iT tuk«‘ančių gyventojų. Slia- klausimais ir kitais reika- . . .. v v. .• . . .v v, i - moM.no lietuviai sparc ailais bus išneštos atitinka- . . A ,... ... .• . reng esi seiman. CiakS-mos rezoliucijos, kurias pa- , ,• . . .
gamins seimo išrinktoji re- cnai’la auge 

[zoliueiju komisija. ’ Uummus klebonas kun. Svy

•• Seimas bus vedamas gra* p7 •' ■ ’ • . .v. . . j. • j na vvskupo kohsultono pa-zioj, organizatorių numaty- , . - v r 1 
toj tvarkoj ir jis užsibaigs |iei8'as’
prieš šeštų valandų. MAIZVILLE

Seimą Korespondentas. Maizvilėje priskaitoma a- 
piešiintas penkiasdešimts 
lietuvių šeimynų. Miestelis 

■»*-----  atrodo, susmukęs, nešvarus,
bu ir pasišventimu atgaivim Mūižviėliečiah 'lietuviai turi 
sime tautos gangrenuotus medinę bažnyčių. 4 Iš Maiz- 
sųnarius, bet, žinoma, kai- kilęs laukiama gausios ftele- 
kurie iš jų jau yra žuvę gacijos Į seimų. Maizviiejc 
tautai ir Bažnyčiai. Dar- klebonauja kun. Jeronimas 
bas turi būti greitas ir pla- Tiškus. . .
ius Tad toks .aukštas pa- MAHANOY CIT Z 
šaukimas laukia ateinant?
lietuvių katalikų seimų mai-į miestelis gausiai lip
nų distrikte.
leista, dirvonai dar neju
dinti* Visi į darbų!

GIRARDVILLE
Iš Girardvillės rengiasi Į 

didelis pulkas delegatų vyk
ti į seimų. Girardyililečiai 
turi gražių mūrinę vbažny- 

' čia ir mokyklų. Lig šiam 
laikui mokyklą tebėra pa
vesta miestelio naudai; čia 
atidaryta viešoji mokykla, 
Už naudojimų parapijos 
•mokyklos kambarių moka
ma renda parapijai. Kuo
met laikai pagerės, parapi
ja turės savo mokyklų, neš 
sunkiais laikais gerardvilie- 
čiams per sunku išlaikyti 
nuosavų . mokyklų. Š alę 
bažnyčios auga gražus par
kelis, kurs . puošia tų dalį 
miestelio. Čia klebonauja 
darbštus bažnyčios tarnas 
kun. Ignas Valančiūnas. j

MT. CARMEL
Mt. Carmel gražus, šva-, 

. rus miestelis, čia daug gy- 
' vena, pasiturinčių žmonių; 
jų tarpe ir lietuvių. Mt.

■ Carnielyje lietuvių priškai- 
; tomą apie penkis-, šimtus 

Šeimynų. Čia lietuviai tori 
gražiai sutvarkytų parapijų. 
Tiesa, bažnyčia dar tebėra 
medinė, bet gelįono mūro 
mokykla puošia visų mieste- tomą nauja bažnyčia ir mo- 

skaudžių žaizdų užgydytihj. Tų apšvietos paminklų |kykla pradės veikti. Tama- 
savo kūne. Nuolatiniu dar-j pastatė kum Dr. V. Burtos- .guiečiąi sparčiai rengiasi į

. Visos šios apylinkės, lie
tuvių kolonijos smarkiai 
rengiasi. į šeinių, kuris įvyks 

. , birželio 4 d., 2 valandų po 
. pietų, New Philadelphijoj, 

parapijos salėj. . ’
Jo Ekscelencija Philadel- 

pili jos arkivyskupas Kardi
nolas Dougherty ir Jo Eks
celencija Harrisburgo vys
kupas McDevitt prisiuntė 
turiningus it grąžius prita- 

. rimo ir nuoširdaus pasvei- 
; -i kįnimo raštus- būsimam lie

tuvių seimui ; , jų raštai su
sirinkusiems delegatams bus 
perskaityti. . /

Seimas bus labai įdomus 
ir svarbus; šių dienų klau
simai jame bus. iškelti ir 
atitinkamos rezoliucijos bus 
priimtos. Anglų 'spaudoj 
— katalikiškoj ir ne katali
kiškoj ir lietuvių laikraš
čiuose apie tų seimų ir jo 
nutarimus bus plačiai rašo
ma. Organizatoriai seimui 
numatė sekančių dienotvar-

1. Delegatų registr a v i* 
mas. •

ka. MJ, Carmelio lietuvių 
parapija dar ir tuomi gali 
pasididžiuoti, nes čia užsi
mezgė Seserų Kazimierie- 
čių vienuolynas. ;■ iš Mt. 
Carmelio laukiama į seimų 
atvykstant labai gausingos 
delegacijos. Dabartinis 
klebonas kun. Dr. Juozas 
Končius deda visas pastan
gas, kad. Mt. Carmelio lietu
viai kuodauginusia galėtų 
pasinaudoti seimo vaisiais. 
IAsistentas kun. Jonas Kli-

įseimų. Čionai klebonauju Sėkmingai- tos lietuvių eks- 
sumanus., klebonas kūn. K. kursi jos į seserų ūkį pykdo

mos. Visuomenū džiaugs
mingai tų sumanymų remia 
^skaitlnigu metiniu atsilan- 
jkyniu? Ši istoriška dienu 
girnių. kartų tapo įvykdyta 
[1924 metų, liepos 4 dieną. 
= Ir šiemet jau daromi pa* 
isirengimai vėl tą dienų švę
sti toj pačioj vietoj, tam pa- 
’čiani tikslui. ..

Klevinskas. .
! HAZLETON
- Hazleteono lietuviai turi 
patogių, gražių murinę baž
nyčių prie labai gražios gat
vės. Mokyklos tuo tarpu 
■dar nėra čionai. Hazletono 
parapija susideda iš trijų 
šimtų šeimynų. Hazletonie- 

rūpęstingai rengiasi 
Čia lietu

[etai 
dalyvauti seime. 
Mai turi darbštų klebonų 
Asmenyje kun. Vinco Ne
nortos.

COALDALE
, Coaldale tai mažas mies
čiukas mainų distrikte, life- 
tuvių irgi mažai čionai, jų 
esama apie ^aštuoniasde
šimta šeimynų. Coaldalie- 
čiai vienok turi gražių, jau
kių bažnyčių. Coaldale lie
tuviai pasiryžę aktyviai da
lyvauti seime. Čia klebo
nu yra kun. Pranas Moc
kus.

Mažesnių lietuvių koloni
jų šiuo laiku . neminėsime, 
nes per daug užimtų vietos 
laikraščio skiltyse.

' P. Vaivoras.

MT. GARMEL, PA.
r 
mušimus. Vėl kitame susi- 
rėmimo su Abattoir mūsų **

M

Prirengiamieji Darbai
Prirengiamieji seimo’dar* 1 

bai jau baigti. Parapijų 
draugijos jau išrinko dele- 
gatus-tes į seimų, kuris į- 
yyks birželio 4 dienų, 2 vai. 
po pietų- New Philadelphi- 
jojė.. Žmogaus gyvenimas, 
kaip sriauniai tekanti ūpe, 
vis atneša naujus rėikalavi- 

. mus naujas permainas. Ke
letą metų atgal niekas ne- 

. žinojo apie- katalikiškųjų 
akcijų, šiandie tas veikimas 
užima pirmų vietų katalikiš
kos . visuomenės dirvoje. 
Ypač turėtų rūpėti mums 
lietuviams katalikiškas mū
sų tautos įsamoninimas. 
Daug mūsų brolių lietuvių 
tarnauja kruvinos Maskvos 
agentams, manydami, kad 
komunistai palengvins dar* 
bininkų būvį. Amerikos 
lietuviai toli gyvendami 
nuo to. “žemiško rojaus,” 
paiųiršta paklausti patys 
savęs, jeigu Rusijoje taip- 
gerai, tai dėlko rusų tauta 
lig šiam laikui netapo visa 
komunistiška.’ Dabar Ru
sijoje iš šimto žmonių vos 
vienas atsiranda komunis* 
tas ir tai dažniausiai dėl 
gyvenimo lengvatų, nes sa
vo nariams duodami di- 

; džiausi palengvinimai. Bet 
kuomet komunistų valdžia 
nugrius, tuomet liks labai 
menka saujelė komunizmo 
pasekėjų.

Daug mūsų brolių lietu
vių paskendę laisvamanybės 
bangoštį pamiršę d o r o s 

...*' principus, atmetę katalikų
• tikėjimų, dangstosi tauty
bes arba nezaležninkų keva
lu.’ Mūsų tauta turi daug

Čia dirva ap-[gyventas lietuvių, čia esama 
lietuvių šeimynų apie asluo- 
pis šimtus. Čia ’ lietuviai 
turi gražių mūrinę bažny
čių, parapijinę rilokyklų, ku
rių veda seserys Pranciškie- 
tės, keliolika metų atgal'čia 
lietuviai labai pasiturinčiai 
gyveno, bet-paskutiniais lai
kais Mahandy City apylin
kėje labai sumažėjo darbai, 
daug kasyklų visai užsida
rė, kitos dirbą tik retkar
čiais, Mahanoy City turi gar 
vairinį laikraštį “Šaulė,” 
tai seniausias lietuvių laik
raštis Amerikoje, tik gaila, 
kad minėtas laikraštis ne
padarė jokios pažangos, lig 
šiam laikui vis dar spausdi
namas lenkišku šriftu. Ma
hanoy City girdima didelis 
bruzdėjimas, visos draugi
jos siunčia gausius būrius 
delegatu i seimų. Šioje pa
rapijoje darbuojasi uolus 
klebonas kun. Pijus Čėsna 
ir asistentas kun. Viktoras 
Mikaitis.* . . • .
\ TAMAQUA
Tamaąua • gana g y v H b 

miesčiukas; Čia lietuvių 
priskaitoma . apie trejetų 
šimtų šeimynų. Tamaųuos 
lietuviai turį laikinų bažny
čių mokyklos name, kuo
met laikai pagerės,, buš eta-

PITTSMCH, PA,
LIETUVIŲ, DIENA

Pavasariui prisiartiilus, 
jau ir vėl pradeda visi Pitt- 
sburgho ir apylinkės lietu
viai kalbėti apie linksmų ir 
visiems gerai žinomų “Lie
tuvių Dienų. ” šiais motais 
jau sukako ę devyni metai, 
kaip Pittsburgho lietuviai 
jų iškilmingai apvaikštinė- 
ja.

Lietuvių Dienos istorija 
yra sujungta su Šv, Pranci
škaus Vienuolyno istorija. 
Dešimts metų atgal, Dievui 
padedant, įsikūrė Pittsbur- 
gli’e naujas mokslo ir doros 
Šaltinis —Šv. Pranciškaus 
Vienuolynas.: Dievo Ap-: 
vaizdai tvarkant, geri žmo
nės, kaip kunigai, taip ir 
pasauliečiai, parūpino vie
nuolynui puikių vietų, kuri 
savo grožiu visų širdis ir ą- 
kis traukia. Turėdami vie
nuolynų savo tarpe, Pitts- 
burghiėčiai, įverti n d a m i 
vienuolpio tikslų ir darbuo
tę , j aute pareigos šelpti j į 
ypatingu būdu. Visi ėmėsi 
sunkaus šelpimo darbo, ati
darydami taip, savo širdis, 
kaip ii’ kiŠenius, kad suteik
tų vienuolynui progos aug
ti, stiprėti, plėtotis.

Pirmiausiai į darbų sto- 
k jo viena iš didžiausių Ame

rikos lietuvių organizacijų 
— Liet. Rymo Katalikų Su- 
šiv. Amerikoje Pittsburgho 

s 'Apskritis. Gabūs tos orga- 
s nizacijos vadai, pasitarę su 
. klebonais, nutarė . rengti 
i piknikų bei išvažiavimų. Šv. 
•Pranciškaus Seserų ūky,
• kad sutrauktų Žmonės iš. vi-
• ŠŪ apylinkių. Tų suvažia

vimų apskričio vadai pava
dino, “Lietuvių Diena,” ku
riuo yardu iki Šiai dienai

NO VENA PRIE ŠVENTO 
■.-.••ANTANO

i Visiems Jau žinomas Mi- 
sijonierius, Tėvas J. Bruži
kas, Š. J. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje ves Novelių prie šv. 
Antano. Tėvas Misijoniė- 
rius birželio 7 d. sakys pa
mokslus vien tik moterims 
ir . merginoms ir birželio.. 8 
d. vien tik vyrams ir vaiki
nams. Novena prasidės bir
želio 9 d. ir baigsis birželio 
18 dienų. Pamokslai bus 
sakomi kasdien iš ryto po 8 
vai. mišių ir vakarais 7 yal.

Visi Mt. CarmePio apy
linkės lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami lankytis į bažny
čių pasiklausyti iškalbingų 
ir labai turiningi], pamokslų 
ir pasinaudoti gausiomis 
Dievo malonėmis.

Klebonas...

BUNERSVILLE, PA.
vio je : savaitėje kun. Jo

nas Bružikas,. S. J. veda 
misijas vyrams Šv. Pranci
škaus bažnyčioj, kurios iš
kilmingai užsibaigs sekma
dienį, 3 vak po pietų. Mi
sijų užbaigoj dalyvaus se
kantieji kunigai : P. Cesna. 
V. Mikaitis, S. Norbutas, I. 
Valančiūnas, Tiškus, P. 
Garmus, J. Bružikas ir vie
tos klebonas kun. M. Dau
mantas. Tikimasi daug vy
ra, būsiu iš visų apylinkių 
misijų užbaigoj.

Sekmadienį prasidės 40 
valandų atlaidai, nes čia vi
suomet Sekminėse būna mi
nėti atlaidai. Manau, kad 
daug kunigų suvažiuos pa
dėti mūsų klebonui išpažin
čių klausyti. Byrąs

Klebonas darė rinkliavų . 
Šv. Kazimiero Seselių kop* 
tyčios statybai, naujoje vi
loje, Newtown, Pa. Duos* 
nūs aukotojai buvo: Šv. 

. Elenos draugija — $10.00, 
po $5.00 aukojo -— M. Šta- 
dehiinkienė, Z. Kristaponis, 
P. Adomaitis, C. Ramonie
nė, Al. Šokus ir J. Duffin; 
V. ‘ Daunienė — $3.00,. O. 
Laumakienė ir D’. Vaitiėnė

$2.00; po $1.00 — Z. Sip- 
kienė, P. Kristapanienė, j. 
Morkūnas, N. N., B. Kris- 
tapaite, A. Danieliūtė, A. 
Dudonienė, V. Gudijonis,
M. ZilonytŪ, Alf. Danisevi- 
čienė, T. Valga, A; Jesaūs- 
kienė, J. Vilkienė, O. Buba- 
lienė, X DalfnkeviČiūtė,
N. N., J. Povilaitis, X VeL 
žienė, X Valiutas, J. Biek
šas, X Valančiūtė, 3?. Bun- 
donienė, Ėreitikienė, M- Mi- 
kalajūnaitė, J. Urbienė, J. 
Kibarfas, B. Danusevičiūtė.

X B’.—162.

SHENANBOAH, PA.

PHUADELPHIA, PA.
ŠV. KAZIMIERO PAR.

Sekmadienio vakarų, bir
želio (June) 4 d., Šv. Kazi
miero parapijos salėje Įvyks 
žemuogių vakaras ir šokiai. 
Pramoga prasidės 7:30 vai. 
vakare. Philadelpliijos ir 
apylinkės lietuviai, ir lietu
vaitės yra kviečiami atsi
lankyti į šį vakarėlį,, kuris 
yra rengiamas parapijos 
naudai. /.

Vakarėlis susidės, iš žem
uogių, “keksų, ’ ’. šokių ir ge
ro gėrimo. Moterys, kurios 
vakarėliui paaukos didžiau
si, mažinusį ir .. gražinus. 
“keksų,” joms bus suteikia 
gražiausios dovanos.. į>ova-

RENGIASI SEIMUI
Gegužės 21 dienų Moterų 

Sąjungos 59-oji kuopa turė
jo savo mėnesinį susirinki* 
mų. Susirinkimas Buvo 
labai skaitlingas ir gyvas- 
Seimo rengimo Komisijos 
pirmininkė ponia Jurkevi
čienė padarė pranešimų ka» 
yra daroma Motorų Sąjun
gos seimo reikalu. Pranešė, 
kad svetaine, kurioje seimas 
įvyks, yra jau užsakyta — 
Apreiškimo Motinos šven
čiausios Airių Mokyklos 
svetainėje. Pranešta, kad 
komisija tarėsi su Eerguson 
Hotel manadžieriu reikale 
bankieto, bet galutinos su
tarties dar nepadarė. Sei
mo rengėjų komisija jau 
kalbėjo su choru ir cKoro 
vedėju, apie koncertų. Nu
matyta, kad koncertas įvyks 
SEenandoąii HigS Scliool 
svetainėje, o Eankietas Eer- 
guson Hotel.

Susirinkime tapo išrink
tos. sekančios seiman delega
tės: Ieva Jurkevičienė, Ona 
Syvienė, Ona Tvardzikien 
Veronika Mizerienė, Ona 
Xiduk’onienė. Susirinkimas 
seimo komisijos darbuotę 
uŽgyrė ir įgaliojo, kad toji 
pati komisija atspausdint j 
tilnetuš koncertui fr Smiltie* 
tui. Nutarta koncertų tu
rėti . rugpiūčio 7 Hienas o 
bankiėtų 8 d. . Galutina 
programą yakaiienei ii'

L. Vyčiai irgi nesnaudžia. 
Jie išrinko 8 delegatus į j 
birželio 4 d. seimų. Be dėlę- ; 
gatų numatoma, kad ir Sau- 
gJaus važiuos į Nevr Phila*-^- 
delphia toje dienoje ir pasi-. 
klausyti, kas blis svarstoma? £

KORTŲ VAKARĖLIS - J

Gegužės 15 d. įvyko kor- ? 
tu vakarėlis Turkey Run, ~ 
Snenandoah priemiesty;* į 
Žmonių buvo daug. Pelno .;; 
liko apie 100 dolerių. Butų 
buvę ir daugiau, jei svetai
nėj vietos būtų buvę Jau
giau. Dovanų buvo labai 
gražių ir riek daug, kad visi 
lošėjai, net ir kurie nei vie
no lošimo neišlaimūję, vis 
tiek gavo kokių nors dova
nų. Už tokio gražaus vaka
rėlio parengimų turime iš
tarti širdingų ačiū vakaro 
šeimininkėms! p. p. Star, 
J. Dodgert ir p-lei O. Dou- 
gerf.

Dabar rengiamės prie ki
to kortų vakaro, kuris įvyks, 
birželio 5 dienų, Annuncia- 
tion svetainėje.

lt

lt
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Tikimės f 
didelių pasekmių. Vakaro.• 
šeimininkės p. A. Saroko, 
A. Navitsky, Malusky, Gc- 
tusky ir T. Pauža stropiai 
darbuojasi. . Bene bus vie
na iš paseEmingiausių. ‘ ‘

KULPMONT, PA.
Pavojingai sužeistas Bro

nius Barkauskas, vietos pi
liečių klubo narys. Eida
mas namo iš klubo, .gatvėje 
Barkauskas pamatė mušan*
tis italų ir lenkų Kadišefs--W 
ki. Lenkas gulėjo suplaus- Ji 
tytas; Barkauskas, mėgino *T 
jį pakelti, tai italas Procio- * | 
po su peiliu smogė ir sužei* 
dū Burkauskų, pordurda- H 
mas vidurius. Gydytojas ’-'l 
pranešė, kad ligonio būklė * j 
labai pavojingaUžpuoli- 
kas kalėjime. M. 1L j

1
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nį^acliėnts, birželio Ž, i ’w ■

f DAĘBĮJ<IJ<)(AS
(riie Worker)

» PnblUhed every TUESDAY and FBIDAU
Bu • * ------ - by - .... . .■ '
KįLIMT JOSEPH’S LITHUANIAN B. O. ASSOCIATION OF LABOS

ai ■econd-claia matter Sept, 12,1915 k- Uie poat Office at Boston, Mass. 
<• ander the Act of March 8,1870

Src* Asceptanco for paalUnr at spėriai rate of postage proyided forto Secttori UOS | kaili i važiavime i vainikais 
■L* Act of Oriober 8,1917, authorlMd on July 12,1918 į y_ , . . tj. t» i
E; /’ SUBSORIPTION KATES: •' 

įJaMeiHc yearly ,..... .$4.00 
yeariy: .?5.00

ILDOoineeUc once per week yeariy..$2.00 vieną aure aavameje meiama....^vu i> • „ • ’nn+s
sp. once per w»ek yeariy.. * 42.50 | Užsieny 1 kartaayaitOje metami. .$2.50 mausią JTaidllgOS y y UlUm 
!»'■ ' • ; DARBININKAS . . įDrdaojo gatve buvo išfcą<’-
te 366 Vest biioajavay

flsft'Bt uis-, m s r ■'
i’(Nimmersatt), Tai labai 
| reikšminga ’’ vieta ir dat 
Ireikšiningesniš vardas, nes 
vokiečiai .buvo ir dabar yra 
besočiai. Jeigu galėtų,, tai 
visą Lietuvą pavergtų. Bu- 

|vo-3:55 valandą, po pietą

Naujas Kristaus Vynyne Darbininkas

ir šūkiais papuošta Palan-
PRENUMERATOS KAINA; | T. ' ,

Amerikoje .......................... LlCpOS .17 dieną bttVO
ufeigny.mėt*m» .|ę.oo yĮJniaus diena ir per svar-
Vleną kart B&yaltBje met- I . _ _ _ .

. Didžiojo gatvę buvo iškar-
■ SOUTfi BOSTON, MASS, tas ant. didelių stulpų, šūkis 

’. > telefone SOŪTĮI BOSTON 0620 \ . k ‘Vaduokime Pavergtą Vil-
““ ■ ■ ■..•. ~ : " ” • ' Iiiiii!”, “Vilnius LietuvosSUSIKAUPKIME • . - Sostinė!” *

’ ■. ■ Išlipęs Palangoje .iš auto-
spaudai tenka -apsvarstyti paso, pijusia ^skubumus. 
. . i . i \ ■'v v nusisamdyti kelioms die-kiekviena naudojamą žodi, ; T- , ,. .. " nom kambari Jilraites vilmnes keliosdesimtys oponen-L. T ..■ .t , - i je. Pakol vila Juraitę šutu jau tyko pasigauti klek- r _ 1 \ ... /t , • __ v, radau,, tai reikėjo eiti kokiąvieną, kad ir mažiausią ’ ■ — “•
klaidcię. . Tuo bildu katuli- P 
T<ų laikraščio uždavinys yrad 
kinkėsi ils negu kokio kitoj 
aikraŠčio, nes. laistau-amai 

•viens 1dtam taip smarkiai į 
akį nekimba, nebent užkliu
dytų viens kito- idėją arba 
asmenį. .. P

Tokiai būklei susidarius, 
ęatalįkų organizaci j o m s, 
ypač L.. D. S. nariams rei
kia smarkiai susikaupti į 
vieningą ratą, kurio centru 
privalo būti jų laikraštis. 
Tai, palyginti, yra kaip sa
vo tvirtovės gynimas. Kad

|r
 Jau 18 metų kai gyvuoja

L. D. Š. Daug tame laiko
tarpy pergyventa, daug pa
tirta ir nemaža pasidarbųo- 

? ta. Jau tas vienas faktas, 
kad L. D. S. organizacija 
tieknietii išsilaikė, Įrūdija, 
kad jos tikslas nebuvo men-,. 
kas, pajėgos buvo didelės ir 
pastangos netuščios. Ji tur 

* būt giliai įleido šaknis pa- 
žangesnė, j ir uolesnė j kata
likiško j . dirvoje ir . atitiko 
gyviausius mūsų išeivijos 
reikalus. Ji įkūrė ir iki 
šiol išlaiko katalikų laikrašS

| tį. Jeigu L. D. S. daugiau 
| Aieko ir . nebūtų nuveikusi, 
į tai jau to vieno užtenka. /

; Tenka čia pastebėti, kad 
p. mūsų organizacijos užsi

mezgimas,. vystymasis ir iš
silaikymas nebuvo ir nėra 
lengvas dalykas. Jai teko 
ir tenka kovoti akis už akį, 
dantis už dantį ir kiekvieną 
^poziciją/iškovoti plieninės; 
į? plunksnos kardu, nes priešų 

p ji turi legioną ir jie visi, 
f’ kad ir savytąrpy nedi augin- 
į ginusi, vienok prieš katali- 
k kus išlaiko bendra frontą, 
r ■ “B. tartum tikėjimo nepakanka 

Į; būtų stipriausią cementas, 
k galįs sujungti net nesuderi- 
£ namo plauko žmones. ’ Bet 
jt katalikų‘organizacija tai ži- 
V no ir užimdama aiškiai ka- 
| talikišką liniją ji yra prisi- 
į rengusi prie visokeriopiau-
j šių puolimų. O mūsų idėjos
p . priešai nepraleidžia nei vie

nos progos kur nors prikib
tų nepražiūri nė vieno šalti
nio, kad. nepasinaudotų ne
padarę šiokio bei tokio už
metimo. Taigi kat a I i k ų puolimus.

. lt

į:

H vieną amerikoniškąL mylią. 
, Bet kelione, kad ir su s 
kltiit čemodonu,. bttvo labai 
| maloni. Palangos gatvės la
bai puikiai sutvarkytos. Au
tomobiliai į visas puses kur
savo. Teko matyti labai 
daug puikiai apsirėdžiusių 
ir . pasipuošusių merginų, 

[moterų ir vyrų, atvykusių 
praleisti Palangoje vakaci- 
jas. Niekur neužtikau uba
gų ar suskurdusių kaimie
čių. Tik gyvenk ir džiau
kis.

. Palangoje tiek daug su
važiuoja svečių iš įvairiau
siu Lietuvos kampelių, A- 
inerikos, Danijos, Anglijus 
ir t. t., kad ne visada galima 
gauti kambarį. Pirmiau- 

( buvo tik vienas vilos Jūra b 
tės namas, o dabar jau yra 
trys. Aš pirmą naktį pasi
tenkinau praleisti mažame 
namuke, netoli vilos J uni
tus antro didelio namo, nes 
visi kambariai buvo užimk’. 
I didėjęs savo č e m o d c 11 ą 
kambaryje, atidaviau vilos 

; savininkei savo pasą dėl po
licijos patikrinimo ir lais
vai traukiau į pušyną, kur 
skambėjo puiki gusaru ka
riuomenės orkestro muzika.

“Nužengęs kiek giliau pu- 
šynan, pastebėjau didelę mi
nią vasarotojų ir orkestro 
estradoje gerbiamąjį mūsų

Kun.Juozas Kazimieras'Petrauskas

Šv. Pranciškaus Parapijos 
Sukaktuvių Minėjimas 

Lawrence, Mass.
Praslinko' daugiau kaip I Dukterų. Draugijos ir Šv.

Įtapti*- TTncnSrn mv\ ina i u Kti-tiysdešimt metų kaip lietu
viai katalikai,' gyvęnantiej i 
LavTėnce, Lowell, Haver- 
hill, Nashua ir Mancliestcr, 
sumanė Laiyrence steigti sa
vo parapiją. Už kiek lai
ko- jiems pasisekė, gegužes 
iiiėn, 30 d.; 1903 metais da-, 
lyvauti Šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčios pašventi
nime.. šiais metais Lawren- 
ce lietuviai tinkamai, daly
vaujant Jo Malonybei Pra
lotai Krušni, jų pirmuti
niam klebonui kun. Juozui 
Šeštokui ir daugeliui kitą 
Ininigų ir miniai pasaulie
čių. paini ne j o tas sukaktu
ves. '' ■' ‘;

Kazimiero Draugijos iš Bo
stono,

VAKARIENE
Vakare daugiau kaip ke

turi šimtai žmonių susirhi- 
ko į parapijos sveikinę: va
lia rienei, kuriai Valgius pa- 
aukojo La\yrėnęo biznieriai 
ir kurią paruošė, vaišingos 
La\vreueo šeimininkės,.

Prieš pradedant vakarie
nę, p. K. Vencius paprašė 
Jo Malonybes Praloto Kru- 
šo pradėti vakarienę su mal
da. Laike vakarienės, ku
rios programų vedėju buvo 
klebonas kun. P. Juras, 
kalbėjo sekantieji: kun. še-

stiprių, gerai apginkluotų 
fortų, biidrios ir narsios 
įgulos ir pakankamai mais
to, o visų svarbiausiai, iš
tvermingos dvasios, kuri 
niekuomet nemano pasiduo
ti. Taigi, L. D. S. nariai, 
jiems palankūs katalikai ir 
visi jų laikraščio skaityto
jai, burltimės į vieningą ka
talikišką kūną ir nepraleis- 
kim nė mažiausios progos.' 
paremti, katalikų spaudą, 
vadinasi, išlaikyt tą tvirto
vę, stiprinant jos fortus, 
padrąsinant bei padaugi
nant įgulos bei skaitytbjų 
būrį ir gaminant jai maisto 
— dvasinio, remiant ją ge
ros dvasios raštais, ir me
džiaginio, teikiant jai reika
lingų lėšų. Nuoširdi kata
likų visuomenės parama tai . . . -. v.v
geriausias vaistas ir paguo- ĮP.Tbfesorių Mykolą Biržišką, 
Ja prieš visokius priešų jautrią kalbą a-

" pie Vilniaus atvadavimą.
aplinkybės taip nuolatosh 

Pranas P. Galinis Taip greitai laikas bėga, o 

KELIONE Į LIETUVĄ
1932 METAIS

i - ■ • • • . .
1* , . ~~ Į - T --------------------- -r*

Prie stoties Klaipėdoje i še stovėdamas ir iš visų pu- 
K . buvo susirinkus didelė mi- 
B; nia miestelėnų., Pasipirkau kaip žuvelė dėžutėje. \ 
X keletą lietuviškų laikraščių 
J ir skubinaus į rožėmis apso

dintą gatvę, kur greitai ga- 
g Č vau gatvekarį ir važiavau į 
Į Klaipėdos autobusų stotį?

■ T . Vokietis konduktorius... kal-
• M' bėjo puikiai lietuviškai ii*

man nurodė, kur surasti au- 
tobūsų stotį. Suspėjau gau- 

] ti Palangoj autobusą kaip 3 
’! valandą po pietų. Autobu- 
J | se? Mivų tiek keleivių, kiek 
h? vakarę N.ew Yorke S,ub\vay
1 stotyje. Buvo keletas mū- 
E lietuvių “stoni aineri-

• k j£onkų,” Kauno žydelkyčių

f
 ir taip miestelėnų.. Iš kai

mo moterėlių su skarelėmis
i nebuvo nei vienos. Autobu-

šių suspaustas jaučiaus

rl 
k

:„r

aplinkybės taip nuolatos 
keičiasi! Rodos, kad tik 

i vakar valgiau vakarienę, su 
prof. Biržiška pas kun. F. 
Virmauskį, So. Boston’e. o 
dabar klausau profesoriaus 
kalbos Palangos pušyne, .4,- 
000 mylių’ nuo Boston’o.

Dar labiau nustebau, kai
Kelionė iš Klaipėdos į

Palanga buvo linksma. Per- . .
važiavom per puiku Klaipė- P™ man«s y 
dos miškų. Kur kelias ne- R • gerbiamas Kan Prof. 
buvo taip ' lygus, tai tuo- ^0“s Eei”?s1®; k”s?1’ 
jaus kilo autobuse juoko Oa^o^SoutĮi Boston 
Įba baimės balsas. Žydeliui “ e> T5va® rodė
konduktoriui buvo šlmW bėk , padildėjęs, bet labrn 
prieiti prie kiekvieno kelei- s,mPatln8'aa eneAr"
via ir išrinkti kelitaės bilie- Labal ^omaras A- 
tus. : Pravažiavom Tdurlaii- 
kį (Taūė’rloiikeii) Purnid-' 
liūs . (Pūrniąllėii,)- Kąlotę 
f tfollaten), D a 1‘ g už i u s 
( Darguszen), Bruzdėli u s 
(Brūsieiliiįen),. ša p i u s
(Scheipen-Thoms) ir prie 
pat buvusios Prūsijos-Vo-J 
kieti jos . Sienos Bes o Č i u s

Iškilmes, prasidėjo pirma- .štokas, advokatas Jacob Do- 
dieiiio vakare, gegužes men. 
29 d. su pamaldomis jų er
dviojo. naujai pastatytoje 
bažnyčioje. Po pamaldų,, 
parapijos svetainėje Šv. Ce
cilijos choras P. Petraičio 
vedamas perstatė taip tin
kamai .. parinktą Sasnausko 
kantatą “Broliai.” Kanta
tos solo dalis atliko p. Pet
raitis ir p-le Leonora Calla- 
han.

Klausytojų prisirinko pil- 
nutelė, svetainė. Jų tarpi* 
Jo Malonybė Pralotas Kru- 
š.ifų kunigai: šeštokas,’Sfra- 
kauskas, Virmauskis, Bub

nys ir vietos klebonas, kun.
1 ‘ Juras, kuris vėlo. pro
gramą. . Tarp klausytojų 
matėsi daug žilagalvių pa- 

Lrapijos kūrėjų.
Kantata išėjo gan gerai 

ir patenkino publiką. ■ Per- 
traukoje kalbėjo kun. šeš
tokas..ir kun. Vįrmauskis, 
buvusieji Šv. Pranciškaus 
parapijos klebonai. Toliau 
sudainavo p-lės Leonora

Šis dvidešimtasis šimtmetis daugelio vadinainaš ma
terializmo, bedievybės aĮnžium. Vienok pašaukimų į 
dvasinį gyvenimą yra labai daug. Ne vienas vienuolynas 
aęnoroms priverstas atstumti jaunikaičius bei mergeles 
dėl vietos trūkumo. Seminarijos irgi;per kelerius pas
kutinius metus rinkosi vien tik geriausius, gabiausius ir 

’tinkainiausiuš. jaunikaičius į kunigystės luomą. Šiais 
metais į Bostono Šv.. Jono. Seminariją naujų mokinių vi
sai nepriims. Dabartiniai visi dijakonai irgi nebus į 
kunigus šventinami šiuom tarpu, šventinamųjų būre
lyje, birželio 2 d., yra. vienas lietuvis JUOZAS KAZI
MIERAS PETRAUSKAS. • ■

Juozapas paeina iš Gardner,. Mass. Čia jis gimė ir 
augo. Jo tėvai Mykolas ir Apolonija Grigaliūnaitė pa
eina iš Lietuvos, Vabalninku parapijos. Gardueryje 
Juozas, lankydamas, aukštesniąją mokyklą parodė savo 
gabumus, kuriuos profesoriai įvertino, suteikdami Juo-1 
zui -dviejų metų bursą Kryžiaus Jėzuitų Kolegijoje, 
Worcester, Mass, '

Kolegiją Juozas lankė 1925—-1927 m. IŠ čia stojo
Šv. Jono Dvas. Seminarijon. čia išbuvo šešerius mė- p
tus- Už gabumus, seminarija,, suteikę jam trijų metu IcaUahanši’ .Bronė Zolubai- 
bursą.- Birželio 2 d.,.Šv. Kryžiaus Katedroje Bostoneciuefa uPlaukia sau lai
bus įšventintas kunigu. Primicijas laikys Atholyje pas vepSto ' p,0 jų kalbėjo kun.

. klebonu kun. P. Juraiti, Dar turbūt pirmos tokios is- Bubiys įr tada p4ė Izabele 
kilmės bus Atiiolyje/ Athol, mat, arčiausia lietuvių pa-. zQiubaitg sudainavo “Kur 
rapija ir bažnyčia prie Gardner. Sekundicijas laikys sapnų grožybė” ir publikai 
birželio. 11 dieną, Cambridge, Mass.. . . reikalaujant, “Aš mergy-

Kadangi kun, Juozapo Petrausko^tėveliai net urtuo-
liai, tai jam einant mokslus, atostogų laikais tekdavo už- pv« /ĮąūioIos ■ “Mano 
sidarbiauti. Dirbo avalinių krautuvėje, Atholyje. Se
minarijos vasarnamyje pasižymėjo kaipo tikras dailyde.
Čia už įvairius pasižymėjimus keletą premijų yra gavęs. 
O už gražų elgimąsi, tvarkingą gyvenimą, pastarais me
tais buvo išrinktas prefektu. .

Kini. Juoząpas? kaip matėme, yra tikras, amerikie
tis; vienok širdyje daugiau yra lietuvis. Jis labai mėg
sta lietuvių kalbą, papročius. Jo troškimu yra kodau- 
giausiai lietuviams darbuotis. Naujam Kristaus -Vyny- 
ne Darbininkui linkime 'sėkmingai,; nenuilstančiai, koil- 
giausiai darbuotis: “Kad eitumei ir atneštumei vaisių; 
ir kad jūsų vaisiai pasiliktų.”

Pluriinos anuos! . • K. F. J.

inerikos lietuviais.. Dėl A- j 
inerikos lietuvių buvo giliai 
nuliūdęs,- nes nemano, kad 
jie Amerikoje ilgai išsilai
kys kaipo lietuviai. Ištiiu- 
tėjimas yra baisiausia Ame
rikos, lietuvių liga.

Labai norėjau pasveikin 
I ti profesorių. Biržiškų po jo

pairi jotiškos kalbos, bet ne- 
Įjastebėjau, kur jis minioje 
prapuolė. Toje! nuvykau į 
savo 'kambarį su kan. Ke
mešiu. Po ► širdingo pasi
kalbėjimo ištraukiau dvi A-

• merikos damų knygutes ir 
jam padainavau “Just a 
semg at Twilight.” Kan. Ke- 

. mūšis prisiminė karo dai
nas “ Thei’ė ’s. n long, long • 
trail a vnnding” ii ti. ir jas.

. niės kartu dainavom. Pri
siminė ir Amerikos gyveni
mą ir’ visus lietuvius ir lie
tuvaites, ir. pareiškė didelį

norė dar nors karta savo 
gyvenime aplankyti tolimą
ją Ameriką, .

(Bus daugiau)

‘■DARBININKO” SKAITY- 
Tl)jy DĖMESIUI

“Darbininkas’1 jau priima 1933 
m. Lietuvoj Paskolos Boną ką 
ponus už prenumeratas ir kny 
g'as.už pilną, jų vertę,Djhikirpt 
1982 m. kuponą. siųskite

. “DARBININKAS’’ 
366 West Broachvay,

: ‘ So. Boston* Mass.

brangi” ir “Pasiilgimas” 
sudainavo p. Petraitis. Vi
siems dainininkams akom
panavo ponia Petraitienė. 
Baigiant programą, kalbėjo 
Jo Malonybė Pralotas Kru
šas, kuris specialiai tą die
ną atvažiavo, iš Chicagos da- 

’ lyvauti šiose iškilmėse.
. IŠKILMINGOS ŠV.

. .MIŠIOS.
♦ Antradienio ryte 10 vai. 
-1 prisirenka pilna bažnyčia 

išklausyti šv. mišių ir padė
koti Dievui už suteiktas pa
rapijai ir parapijiečiams 
malones. Iškilmingas šv. 
mišias atlaiko kuų. J; šešto
kas ir jam asituoja kunigai 
JuŠkaitiš ii‘ Strakauskas. 
Pamokslą, pasakė J., iM. 
Pralotas Krušas.

. Į pamaldas atsilankę in 
! corpbre visos katalikų drau
gijos Lmvrencc. 'Iš kitą, 
miestų dar pribuvo atstovai 
N ėmimo choro; iš llaverlii.il, 
■Maldos Apaštalavimo drau- 

■. gi jos iš . Lmvcll, Lietuvos

novan, p-nai Aurila, Valec
kas, Navickas, Zoluba, Aii- 
drelimias, Baronas, Baltra
miejus Čeiiiiauskas, Šv< 
-Elzbietos Dr-jos vardu p- 
Uia Vencienė, Šv. Kazimie
ro Dr-jos vaidu p. Skuše- 
vičiųs, Studentų Kuopos 
valdu Juozas Ulanavičius, 
kun. Puidokas ik Woręes- 
ter, Mass.į Vyčių Kuopos 
vardu p-le Emilija Šimony- 
te, p. Petras Razinaušlcas, 
kim. Būblys, Šv. Vardo Dr- 
jos vardu Antanas Rimas, 
Kazys Petreikis iš Dorchcs^ 
t-er, Mass., p. M. J. Mąlio- 
nėy, Sodaliečiij vardu p-lė 
Cecilija Arminaitė, L. D. S- 
Kuopos ‘ vardu'p. Stanavi- 
čius, p-nia Balčiūnienė, p. 
Sakavičius, p. Kirmilas, p. 
Mažeika, Motinų Arki broli
jos vardu ’p-nia Py Ii pienė, 
Lietuviij. Kolegi j os. Rernūjų 
vardu p. Stankevičius, Mo
terų. Sąjungos' vardu p-nia 
Švenčionienė, S. L. R. K. 
A. vardu p. Koleiva, Kuni
gų Vienybės Centro Pirmi
ninkas Kun. K. -Vasys, Al-. 
toriaus- Puošimo Dr-jos var
du p-lė Oną . Jereckaite, 
Maldos Apaštalystes Drau* 
gijos vardu p. Petras Gri
na, Rožančiaus. Bro 1 i j o s 
vardu p-lė Buivydaite, Tre
tininkų Brolijos vardu p., 
Čeikauskas, šv. Cecilijos 
Choro vardu p. Juozas Čer
niauskas, Federacijos Sky
riaus vardu p. Vencius.

Paskutinis kalbėjo Jo 
Malonybė Pralotas Krušas, 
kuris džiaugėsi, matydamas 
tokį progresą, kurį Lmvren- 
co katalikai yra padarę. Ra
gino juos ir toliau darbuo
tis, nepaisant, jokių kliūčių. 
Vakarienė baigėsi su .malda, 
kurią atkalbėjo Pralotas. 
Krušas."

Jonas

PBOGS DEDARBIH'S
. Kad pagelbsti bedarbiams “Dar
bininko” Administracija išmokės 
bedarbiui už kiekvieną gautą 
naują metinę prenumeratą vieną 
dolerį.
Gera proga bedarbiams užsidirb
ti-. keletą ar kelioliką dolerių. 
Apsukrešniėj'i dcirbininltai galį 

> ižsidirbti nuolatinį ir. gerai ap
mokamą darbą.

“DARBININKAS” .
366 West Broathvayj

- SQ; Boston, Mass.

- v
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blaivininkų susiviekymo centro
■ VAįLBVBA

Kun. J. J. Jakaitls^dvas. vadas; Kun. Jonas Bakanag-^-plrm.; 
Kun. J, Mačjulfonls—I-asl» vice-pirm.; Pr, Menkus—II-nsIs vlce- 
pirm.; V. J. Blavackns—rašt., 7 Mott stf., TVorcester, Mass., O. Si
dabrienė—ižd., 6 Commonwealth Avė.; Worcester. Mass., K. RnL 
nyslr J. Svirskas—iždo globhPjal; Kuir.Fr. J. J linkaitis—redakto
rius, 432 Windsor st., Cambridge, Maga.'

BLAIVYBES DORYBE
2—Kodėl sitsilaikyino do-Į

rybė -yra .visiems reil<alin-įgva atprasti. ; Žmogus, tie- 
ga? . ■ Į ta? yra silpnas iš prigiint ies.

Žmogui negana. ve n g t i 
‘ blogo, bet jei nori būtį iš

ganytu, būtinai privalo la
vintis dorybėse. dei visos 
dorybės yra mums reikalin
gos, tai'ypač šioji — blai
vybės, nes ji. labiausiai į 
mūsų gyvenimą įeina.

Paimkime žmofies, pas 
kuriuos nėra šios dorybes. 
Pavyzdžiui, girtuoklis tėvas

įpratusiam į bet ką neleis-

Todėl gėra darytį be. Die/o. 
pągęlbos negali. Su .Dievo 
pagelba viskas galima# B'c- 

Y’as, anot Šv. Aūgustiiip, 
nieko negalimo neįsako ; bet. 
kada įsako ką, ragina tave 
pildyti ką gali, ir melsti pa
geltos išpildymui to, ko ne
gali ir sušelpia kad galė
tum.” Niekas negali mū
sų suturėti nuo nedorybes,

• Savo sielą žudo, Sveikatą mas nei vargas^ nei liga. 
. naikina/ žmoną ir vaikus 

; nelaimingais daro.
Šventieji visi ture jo šią 

susilaikjuno dorybę. Kaip 
sako šv. Paulius “nei gir
tuokliai neįeisį dangaus 
Karalystę.” Todėl, norė
dami būti danguje, privalo
me įsigyti šią dorybę.

x 3—Kaip ją įsigyti?

nei žiemos kliūtis, nei kalė
jimas. Lygiai būti geram 
Irgi niekas negal trukdyti. 
Todėl čia ir apsireiškia ga
limybe įgyti dorybes. Būti 
doram nereikia nei turtų, 
nei mokslo, nei aukštos vie
tos, nei galybės — reikia tik 
grynos širdies — gero noro.

Norint ką įgyti, reikia

LDS. Kuopų Susirinkimai
CLEVELAND, OHĮO

Birželio 2 d., 8 valandą vakare,. 
Lietuvių SalSj pyks LDS. 51 kp, 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Valdyba

1 - J^įiŽABĘ^N.^^. '
LDS. 16 kp, susirinkimas įvyks 

birželio 3-eia dieną, 7-tą valandą 
vakare, bažnytinėje svetainėje 
Nariai kviečiami gausiai ateiti ir 
atsivesti savo draugus(es) prira
šyti. Valdyba

N. S. BHILADELPHIA, PA.
IiDS. 103 kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks, sekmadienį, birž, 4 d., 
. ruojaus po sumos, šv. Andriejaus 
pati svetainėj, 1123 Lemon St 
Kviečiame narius ir nares ateiti h 

. , . kurią užvilktos duoklės užsimokė 
.11. Taipgi atsiveskite nors po vie 
ną naują narį prie kuopos prira 

syti. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS, 7 kuopos susirinkimas | 

vjks birželio 4 dieną, 6 vai. vale., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov 
idenceSt. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų.- Be to,, gera 
proga užsimokėti duokim

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

penktadiopį,.. birželio 4-tą dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei
kite gausiai. Nepamirškite užsimo: 
keti duokles. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyles birželio _4/d.? tuoj po sumos, 
Šv.. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi.nariai atsilankyti 

ir mėnesines mokestis užsimokėti.
M. Songaib

didėlio troškimo. Ir . di- 
dziąusias girtuoklis atprąs' 
nuo gėrimo^ jei jis tik no-: 
rėš. Atpras, suprantama, 
ne iš sykio, bet per ilgą, 
bandymą. ■

Toliaus, reikia vartoti 
tinkami įrankiai: dažna iš-1 
pažintis ir šv. •. Komunija, 
malda, nedraugavimąs su 
blogais draugais, nelanky
siąs vietų eta; Pradžioj 
darbas bus spnkus — bet 
vėliau palengvės. Tik reik 
dirbt bė sustojimo —i nes 
dorybės Įgyjimas tai ne. vie 
nos dienos • darbas.

Nėreik. nuliūsti, kad do
rybe pradžioje silpna. Kū
dikis, kuomet pradeda vaik
ščioti, irgi silpnas. . Paukš
telis irgi iš karto silpnai, la
kioja. J ei pritrūksta iš
tvermės, pažvelk į šventų j ų 
gyvenimus, kurie irgi buvo 
silpni. . Eikite jų pecloitiis. 
Rinkite iš jų gyvenimų tar
tum bitelės nuo gėlių medų 

— nuo šv* Jono Krikštytojo 
pilnos blaivybės. O jei bus 
sunku savęs išsižadėti, save 
susivaidyti, pažvelk į Jėzų. 
Jis sakė: “Jei kurs nori ei
ti paskui mane, teišsižada 
pats savęs, teima savo kry
žių ir teseka mane.”. ■ ’ ■

Privalome gerai atminti, 
jog be susilaikymo negali
ma krikščioniškai gyventi. 
Pažvelkime į 10 Dievo įsa
kymų — nei vieno. be susi
laikymo dorybės negalėsime 
išpildyti. Visas Jėzaus 
mokslas — tai įsakymas su
silaikyti. •

Matome,, kas yra. susilai
kymo dorybė, kad ji visiems 
reikalinga ir kaip ją įsigy
ti. Lavinkimės joje ir ją 
įgysime. Privalome daryti 
mirtį savo smaguriavimui, 
girtybei, nes, jei pagal kū
ną gyvensime, numirsime, o 
jei per dvasią kūno darbus 
marinsime, gyvi būsime.

Ku n. Fr, juškMs.

BLAIVININKŲ 
DeMEŠIUI

ĮVAIRENYBES ;
. APIE -RŪTĄ. ‘danteliai kalife laikytųsi

Šaltinis” apie rūtos, kil
mę, ir jos ypatybes rašo: 

“Rūta kilusi iš Pietų Eli-' 
ropos* Kitų tautu žmonės ją 
vadina* įvairiais vardais. 
Jos tapai yra šviesiai ar 
tamsiai žali: . savyje turi 
eterinių iiebalų. fcterio sko
nis truputį astrus, ir kartus, 

“Užsieiiy rūtos vartoja
mos. (vairioms reikalams. 
Pav.} vokiečiai jas susmuk 
kintąs mėgsta užsįberti ant. 
duonos stl sviestu.. -Be to, 
jas vartoja vietoj salotų 
prie žuvų, arba net sriubai.

‘‘Rūta yrą ir vaistas., ,ji 
švetniiia odą, * iššaukia šla
pumą j . stipriiia dantų sme- 
geilį, ^ąliiia^neniaioniįėbur- 
1los kvapą, jomis prinant 
Čiarosi baltesni dantys, q kai 
kas sako, kad rūta stipri
nanti ir širdį/ - .' •

* ‘Rūtos buvo žinomos, jau 
ir senovėje. Pa v., šy. Rašte. 

■ (Luko Evang. XI. 42.) ran
dame ją minint. IX šinit. 
Gaili jos (Dabartinėj Pran
cūzijoj ) vieno . vienuolyno 
lierbariuose tarp kit ko ras
ta ir rūta.”

LIETUVOJ PRIEŠ 9000—12000 
METŲ

Per įvairius žemes dar
bus dažnai patenka dienos 
švieson vis naujų radinių, 
kurie liudiją apie tolimąją 
mūsų krašto inąeitį. ■ Kul- 
tūrteknikas Z. Malinauskas, 
vykdydamas nusausinimo 
darbus Vaikantonių km. 
Onuškio valsč., Trakų aps., 
tarp dumblo sluoksnio Va
rėnos upėj rado kaulinį har
pūną, t. y. kaulinį 24,5 cm. 
ilgio paplokštį įrankį, kurio 
vienoj - briaunoj prisodinta 
šėptjnn aštrūs titnaginiai 
danteliai. Kad stipria u se) senienos.

priklijtioia sakais ,ąr Šiaip 
kokiais JĮdijdis. liarpūno 
kaulinė dalis ir įjęje titnago 
danteliams sudėtį ravelis 
labai dailiai apdirbtas ir tu
ri titnaginiais įranidkiš^ap- 
dirbitno žymių, -rastašis. 
Vaikatitonyse hatpunąs pa
gal formą yra. iš vidurinio 
akmens laiko tarpo (10,000 
-—7000 m. p r. Kristaus gi
mimą), iš iii', laikų, kada 
Baltijos jūinj ir. pajiudtiose 
vyko dideli žemės pavir
šiaus pasikeitimai, krautai 
kilu atskirdami. Esti jos jū
rą nito Voldėčių jūros, dėl 
to. Baltijos > jūroj vanduo 
pasidarę ■ gėlas (iie stiriis), 
atsiranda vadinamii aneylus 
fluvialis srįiguų, Nilo šių 
jūros, nųpsedose randamų 
sraigių, šis periodas vadina
mas dar ancyllis laiko tar
pu.. "

Tame laikotarpy buvęs 
. Pabaltijy šiaurinis klimatas 
atšyla ir ligi -tol buvusios 
tundros užauga m iš kais. 
Pirmieji po .paskutiniojo 
ledo periodo mūsų krašte 
medžiai yra beržai ir drebu
lės, . juos seka pušys ir .au- 

, c\ ^us laiko tarpo pabaigoj 
pasirodo ąžuolai. Klimatui 
afšdus mūsų krašte ypač 
tuo laiku turtingame ežerais 
pelkėmis ir upeliais pradė- 

, jus rastis miškų, čia gyve
nę šiaurės elniai traukiasi 

. šiaurėn, jų .vieton iš pieti
nių kraštų traukia' elniai, 
stumbrai, vilkai ir meškos. 
Vandenyse' prisiveisia dau
gybė žuvų.

Kaip tik tame laiko tar
pe, kaip ir Prūsuose, dabar- 

■ tinėse Lietuvos žemėse jau 
randame, neabejotinų žmo- 

11 iiiij gyveninio p ė d s a k ų. 
. Randamos giliai durpynuo

se (tada buvusiuose ežeruo- 
ulš D.”

PROSPERITY” LIETUVOJE

Lietuvos spauda praneša, 
kad tautininkų b-vė “Pa
žanga” statosi Katine 632,- 
000 litų vertes rūmus,.

Vadinasi, tautininkai bū
dami valdžioje nejaučia de
presijos. Depresija tik už 
valdžios sienų.

DAINININKAS BYRA VĖL 
LIETUVOJE

Prieš kiek laiko iš Lietu - 
vos buvo atvykęs į Ameriką 
dainininkas p. Byra. Pagy
venęs kiek Brooklyne Vėl .iš
vyko, į Europą. Spauda 
oraneša, kad jis šiomis die
nomis pasirodęs Kaune.

VOLDEMARAS APSIGYVENO
ZARASUOSE

jokiu būdu negalima niekaip į 
prikišti,- tai, Įdek girdėti^ j 
tuo dalyku susirūpinę atL J 
tinkami gydytojų organai* 1 
kurie , žada paprašyti, pa- 1 
skirti kompentingą tam da-. J 
lykui ištirti koniisiją (ftd 
profesorių ir gydytojų spe- "j 
eialįstų), kuri galutinai tu* d 
retų tarti savo žodį, Tokiop* 
komisijos paskelbti daviniai' J 
galutinai išsldūidys nepa
grįstas kalbas ir įneštų į šjį | 
dalyką reikalingos šviesos,

. . ’ • ’v I

PELKĘ PAVERS BUTŲ ’ 
KOLONIJA

—:KAUNABr--^Šionūs die- 
iromis p. Voldemaras, išva
žiavo į Zarasus gyventi. Ten 
būdamas jis versis žurnalis
tika. ■ •:

TIRIA kAN. TUMO MIRTIES 
PRIEŽASTĮ

s BALTIMORE. MD.
Birželio 4 d.;, sekmadienį, tuoj 

po sumai, parapijos svetainės kam
bariuose įvyks LDS. 30 kp. susi 
rinkimas. Malonėkite ateiti visi.

Kviečia Valdyba

WORCESTEK, MASS,
LDS. 108 kuopos susirinkimas į 

vyks birželio 4 d.. Aušros Vartij 
parapijos salėj, tuoj po sumos 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime, svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

NASHUA, N. H-
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks birž. 4 d., tuoj po pas- 
kiMiuią mišią,, pobažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbiu sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
pyvftRvti i>rię■ ž.vh' Arga.uixa<»iio« ■

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis s^kžn 

kimus įvyks birž. 4, tuoj po su
mos. Šv. Kazimie-TA parap. salėj. 
Kviečiami vis nariai dalyvauti ii 
nžšimokėti mėnesines mokestis , ii 
naujų narių atsivesti prirašyti

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 6 d;, Šv. Roko par. syet. 
Visi nariai prašomi ateiti į šį susi
rinkimą ir užsimokėti senai už
trauktas mėnesines duokles.

, NEWARK, N. J.
L. D. S.J4 kp. mėnesinis susi? 

rinkimas įvyks. p e n. k t a d i e n į, 
birželio 9 d., 8. y. v., Šv. Jurgio 
dr-jos svet., 180 Ncw York Ąve., 
Newark, N. J. .Visi nariai pra
šomi atsilankyti. . • Valdyba.

Blaivininkų Nauj. Angli
jos apskričio metinis susi
važiavimas yra šaukiamas 
birželio. 4 dieną, 1 vai. p. 
p. Šv. Petro parapijos baž
nytinėje salėje, 50 W. 5th 
St.? So. Boston, Mass.

9:30 vai. lyte Blaivinin
kų intencija bus atlaikytos 
Šv. mišios, į kurias lankia
me visti delegatų. Po š\\ 
mišių bus pusryčiai.

Prašoma uoliai rengtis 
prie susivažiavimo, išrašyti 
raportus iT taipgi Ąnanda- 
dais įgalioti kuopti atstovus.

Pageidaujama gražių su
manymų, . • .

Apskričio valdybai

J DIENOMIS’! LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai friitikltiinl .stovinti Saliniais garlaivio Brenierlųivenb . 

‘užtikrina patogiausią ’ kelione | LIETUVA.
GREIČIAUSIAIS keliais į. SENĄJĄ. TĖVYNĘ . 

luformncijij klauskite pus vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
. 252 BOYLSTOit ST., BOSTON SmSm

Blaivininkų 25 kuopos 
tlęrtų vakarus buvo gegužės 
18 d. Sltsh’iliko nemažas 
b orelis • ii’ . draugi jai liko 
gražaus pelno* Į’ vakarėlį 
būrio atsilankę centro Člva-. 
sios. vadas kliu. J. J. Jakai
tis ir vietos klebonas kum 
A. Petraitis.

Minėtam, vakarui auko
mis prisidėjo: P. Mankienė, 
K. Statkienė,. F;. Kundrafą-

Žinios Iš Lietuvos 
jo jam 94 mėtai amžiaus. 
Kanauninkas -daugiau kaip 
40 metų gyvena Šunskuose 
(Marijampolės apskrityje). 
Nors kanauninkas jau ir 
tokio amželio, tačiau laiko 
mišias, dar klauso išpažin
čių, o kartais, nesant nei 
vienam kunigui, nors ir su 
dideliu, vargu, jis vyksta ir 
pas ligonį. .

Nilo 1933'm. balandžio 1 
d. ligi gyvos galvos paskyrė 
pensijas kanauninkui Kaz. 
Pakalniškiui ir Petr. Rūte- 
lionienei — po 200 lt. kas 
menuo, kanauninkui Vincui 
Aleksandravičiui ir Vincui 
Naceyičiui — po 150 lt. kas 
mėnuo, Atn. Liorentui — 
po 125 lt. kas mėnuo. Pijui 
Petrukaičiui ir V. Švermėc- 
kui — po 50 lt. kas iiiėnuo, 
Mečiui Stankevičiui — po 
30 lt. kas mėm Petronėlei 
Aleksiūtei, Antanui Dobro
volskiui — Dumbliui, Anta
nui Daunorai, Pranui. Kas- 
peravlčiui, .Petrui Kava- 
įiauskui, Antanui Lynitp, 
Vincui. Mait’infeuif' itaziiii 
Rąmanauškuis Juozui Lau
kaičiui ir Petrui ■Krušins- 
kuį — pb 25. lt. kas memto.

SENIAUSIAM LIETUVOJE KU

NIGUI PASKIRTA PENSIJA

KAUNAS. — Liet u v o s 
valdžia paskyrei kanaunin
kui Vincui Natkevičiui pen
siją po 150 litu kas menuo 
nuo 1933 metų vasario 1 d. 
ligi gyvos galvos. Kan. V. 
Natkevičius yra seniausias 
kunigas Lietuvoje. Šiais 
metais gegužės 8 dieną suę-

vičienė, O. Landžiuviene, V, 
Rimša, L. Pasepavičienė, P.. 
Banienė, M. Ščiuldenė, V. 
Sipavičienė, .0. Šimanskie
nė.

Visiems atsilanltiusiems 
ir aukotojams tariame nuo
širdų ačiū.

Pirm. P. Maukus.

Kaime plačiai pasklido 
kalbos, kad kan. Tumo ne
buvusi pažinta ligą: jis mi
ręs ne. nuo plaučių uždegi
mo, bet nuo empiemos. Jei 
laikuf ir tinkamai būtų bu
vęs nustatytas* dijagnozas ir 
pavartotos atitinkamos gy
dymo priemonės, tai jo gy
vybę greičiausiai dar būtų 
buvę galima išgelbėti. Tai 
tokios kalbos.

Kiek girdėti, • jomis susi
domėjo ir atitinkami asme
nys, pirmoj, eilėj, patys gy
dytojai. Tas dalykas buvęs 
svarstomas viename medici
nos draugijos posėdy ir čia 
buvusi prieita išvada, kad 
kan. Tumą begydant buvusi 
padaryta klaida; Tą klai
dą . prisipažinęs ir vienas iš 
konsultantų, dalyvavusių 
kan. Tumą begydant. Mat, 
kan. Tumo kūnas po mirties 
buvęs balzamuotas. Patik
rinus jo plaučius ir širdį, 
buvę rasta, kaip kalbama, 
pagrįstų davinių, kurie pa
rodę, jog jis sirgęs ne plau
čių uždegimu, bet pūlinguo
ju pleuritu. Dabar baigia
mi to dalyko tyrimai i?-jų 
rezultatai netrukus bus ži
nomi.

Tačiau, iš kitos pusės, 
kad nekaltai nenukęstų vie
no iš žinomų gydytojų va-r 
das ir nebūtų padaryta jam 
moralinės skriaudos, nes, 
nors ir pasitaikius klaidai, 
vis dėlto čia blogos .valios.

Už 5 kilometrų nuo KMt* 
no, Ukmergės plonio pašo- 
nej, yra didelė pelkė. Čia 
Kauno nu savivaldybe nori 
pastatyti pigių butų koloni
ją, Tani tikslui jau papra
šė žemės ūkio ministeriją,* 
kad IDCliia ihi n! niošibs pel- ~ 
kės jai parduotų.

Savivaldybė tą vietą nu
sausins, ir pavers tinkamą 
gyventi. vieta, plotas bus, 
išplanuotas, išskirstytas da
limis, o joje pastatyti na
mai su . darželiais" ir sode
liais. Taip Įrengtus namus 
valdininkai ir n cturtingiėjt 
gyventojai galės pirkti ilga- ; 
mečiu išsnhokėjimu. O kol / 
pelkę nusausi lis ir. tokitlk 
namus Įrengs be darbia r , 
gaus darbo. Tokių koloni
jų su laiku numatoma įs
teigti ir daugiau. .

VAŽIUOKITE PER LIETUVOS- Į 
UOSTA > : ■ 

KLAIPĖDĄ .

Likeris kalba labai gari* 
šiai, kada išeina iš bačkos.

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

Va LINIJA :
Ne«r YorŽay •

UJCtAIPBDA ' 
^•PerGothenburįį' ,

GREITA / 
/KELIONĖ | 

j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ 
“BALTASIS fi-VEDV .LAIVYNAS" 

rmios laivakortes . .:
ISI’LĄrKIMAI Iš NI-Dy YORKO:-

M.

M.

M.

. Pier 97, gaili w. 57 
L. Kungsholin’....... 

S. Di'ottnitigholm ....
Gi-Ipsholm , . .

S. IiroltuiDgliolin .......
L. Gi'ipšholm .....J...

Dideli, balti it . gulbės _______
v u.-. Ir serai ventiliuojami kambariai* I 
Kelionėj rodomi judomi paveikslaL '* 
Laivo .orkestras duoda koncertus, bef 
griežia Šokinius. Kelionė būna per* 
trumpu, keliaujant “Baltuoju švedųį - 
Laivynu.” ...
. Informacijų ir laivakorčių kreipki/ 
tės j Tamstos vietini laivakorčių a«. 
gentų arba: ‘:.

. SWEDIS£I AMERICAN LINE ’
21 STATE ST.. NEIV YORK, N. Y* ’■ 
(TIICAGO, ILL. 1ST X. Michlgan Av« 
BOSTON. .MASS. 10 State StteO ’ 
DETROIT, MH'H. 73 Monroė St, 
MONTREAL, QUE., CAN.

1410 Stanley St ,

L

’tli St„ . . J 
Birželio 3

. Birželio 12

.. Liepos 27;
. Liepos 13
.. Liepos 3 • 
laivai.. Ėrd« j

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

Brangintinas Patarimas
Jeigu jus greit. pavargstate, jeigu jus 
■netenkate spėkų tik truputį pasijudi
nus, JelįŲi jus ne esate tvirtas kaip 
kad buvote pirmiaus, jeigu i-upesčiiii 
.arba kokie kiti reikalui sumažino ju-. 
si; tvirtumą, pribukite _______ ''

Nuga-Tone
GjmyftdhysMHVSlcrlpclJjf, kurt ’fl’tghm- 
nb' pasitiksimu Ir tvHtpiną tuKslam 
eiams. Šis pasięliėtbuis -TONIKAS 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj, 
valstynyčioj. Mėnesiniu .trearinentas 
kainuoja Vlpnij. I>ojer|. Nusipirkite bm 
tolį•tuojtius — piltug gariuitudtnB.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
>O GtOBi. MOTINOS ŠVČ.

’irmlnlnkč *- Eva Marksiėnė,
625 E. Btli St, So. Boston, Maso. 

VTlce-pirnilninkė— Ono SlftUrienC, 
. 443 B. 7th St, So. Bpstoti,' Masė.

Tai. So. Boston 3422-R
Prot RaSt. — Bronė Ciunienė,

29 Gould St,. Vest Rosbury, Mass.
Tel. Parkway 1Š044V

Fln. Bn4t —Marjoną. Markonlutė
33 Navarro St, RoMihdale, Mass.

Tel. Parkway 0558AV ‘ 
IMĮniukči r— Ona Staniui lutS

105 Vest Otli St, So. Boston, Mosi. 
TvarkdUrč — Ona Mlzglt&ąhfe

1512 Columbiu Iki., So. Boston, Mota. 
Kasos Globėju — E. JanuSonlenft

l$26.CoIuiubla Ild., So, Boston,. Mnss 
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą utaminką kiekvieno mėneelo, 
7:30 vai. vakaro, pobažnytinfij avė- 
talnflj: .

pissią d r augi j’’* reikalais kreipkite 
pas protokolų raitininku

iv. JONO EV. BL. PAMLPINM 
DR-JOS VALDYBA

•Pirm. — J. Petrauskas*
*24 Thonias Purk, So. Boston, MiM . 

Vii’O'Plriu.—V, *M.eilonls»
1130 Cohunbia. Ril.,,Š. Boston, Mas* 

Prot RsStiuinkaa J. GU.aedds ;
5 Thomas Bark. So. Boston, Mm* 

IPIru ItnStlnlnkas — M. Seikiu
250 E. Ninth St., So. Boston, Mu* 

Odininkus —• A. NnudllthiM
SS5 Broaihvay, S6. Boston. Mm* 

Mariiullm — J. J5nlkl« : • 
,. 7 UUnftėhl St.. So. Boston, Mirt*. 
Draugija laiko susirinkimas kas treJU 

nedMdleių kiekvieno mėnesio, 2 vai, 
po pietų. Parapijos salėj, 492 EI TtM 
St, So. Boston. Mm

Profesionalai,. blSnk-rlaU pramohlt* - 
kai,, kurie skelbiasi "Darbininke,” tiks . 
ral verti skiUtyb\'ų panmos.

Visi garalukąCs 4WbInink«.w

Kuir.Fr


irtadienis, birželio 2* 1933 TJn A R R T V T N K A R

KAS GIRDĖTI. LIETUVIUI
Kolonijose

PRANEŠIMAS

Eįkričio metinis suvaziavi- 
tinas, įvyks birželio 25 diena, 
E1933 m,, Šv. Juozapo•••lietu-. 
|Mų parapijos bažnytinėje 
Ksalėje, Roger St., Lowell, 
įSlass.
F /■’. Posėdis prasidės 1 vai. p. 
&p. Visos kuopos malonėkit 
lįprisiųsti savo atstovus ir 
L pagaminti gerų sumanymų.
F Kun. S. Kneižis,
į .. Dvasios Vadas

■į ■ • Pirmininkas
y.^KudMa,

S, ■. Vice-Pirmininkąs ‘
R . ■ T,,Versiackasf
i į Raštininkas

S. ČeiliOMskas.
ik . ' Iždininkas.

HARVEY'S LAKE, PA.
p Gegužės 17 ir 20 dd. šias 

eilutės rašantis su gerb. Tė- 
ft ‘ .vu L. - Brigmanu atlankė 
fe švenčiausios Jėzaus Širdies 
B Meilės Vienuolyno gįiuvė- 
!/ sius. Liūdną ir griaudu 

žiūrėti į trijų gaišit], sunai- 
bintą . Vienuolyną, kurs 

t prieš pusę metų žavėjo 
kiekvieną keleivį ir į kurį 

J .lietuvių išeivija žvelgė, kai- 
' Į^po.religijos ir kuĮtūros židi- 

jL n£ s Šiandien gailiai - 
k Lik į . griuvėsius ir pelenus.
F * Tačiau* Tėvas L. Brigma-
K- ■**' • . x. v -
j nąs, po sunkios ligos zyme- 
? tinai sutviričjęs sveikatoje, 
k kupinas gražių- vilčių ir di- 

•:. į dėlių užsimojimų, žada tuo- 
jau pradėti sunaikinto nuo 

. £ gaisri]. Vienuolyno sunkų 
, .ji. atstatymo darbą. Tėvas L.

Brigmanas uoliai.imasi, už- 
simoto darbo. Jis pasamdė 

r 'darbininkus, ; kurie viską 
i f valo apie sudegusį Vienuo-

lynų ir taiso pagrindus nau-į 
jai statybai. Kaip girdėtis,; 
Tėvas D. Brigmanųs užsi-‘ 
mojo tuojau pradėti statyti; 
koplyčia,, kuį vasaros metu* 
šv. mišios bus laikomos at-Į 
vykusioms į Harvey’s Lake1; 
praleisti atostogas. Taip; 
pat> manoma statytį ateities 
Vienuolyno dųlį, kuriame1 
keletas kongregacijos narių 
galėtij gyventi. .. .<

Todėl, šia progą atsikrei-j 
piama į visus geradėjus ir; 
prietelius, kad aukomis pri-į 
sidėtų prie Švč. Jėzaus Šir-j 
dięs Meilės Vienuolyno sku-; 
besnio atstatymo. Tėvas L.; 
Brigmanas visų savo drau-; 
gįiĮ ir prietelių nuolankiaij 
prašo aukas ir 74 Meilės” 
prenumeratas siųsti jo vaK 
du sekančiu senuoju antra
šu: Saered. Heart Moiiastė- 
ry, Alderson P. O., Har
vey’s Lake, Pa.< Už visus ’ 
rėmėjus ir geradarius Švč. 
Jėzaus Širdies Meilės Kon
gregacija meldžiasi kas ry; 
ta ir vakarų, o ■ kiekvienų 
pirmutinį mėnesio penkta
dienį ■ laikomos šv. mišios 
bendra intencija. ..

Tikimės, kad ta žinia visi 
Vienuolyno bičiuliai ir prie
deliai nusidžiaugs ir, pagal 
išgalę, patys dėsis ir kitus 
patrauks prie gražaus au
kotojų būrelio kilniam tiks- 

1 lui, ir tuomi pagreitins nu
kentėjusiam Vienuolynui 
skubiau atsistatydinti.

A. T.

L0WELL, MASS.

> - ;
K- ’
F -L.h.h

Tėvu marijonu
MISIJOS

•T -- --------------—■

p * •, Gegužės 29- birželio 4 dd. 
E Nashua, N. II. (Kun. A. 
A Petrauskas, M. I. C.)
B . Birželio 5—11 dd. Harri-
L . «on,N. J. (Kun. A. Betrati-
I skas, M. I. C.)
jį -Liepos 8-—16 dd. Marian 
K. ffills, III. (Kun. A. Petrau- 
> skas;M. I. C.)
W Liepos 17—26 dd. Šv.

Onos novena Dievo Apveiz- 
'dus parapijoje, Chicago, III. 

F (Kun. A. Petrauskas, M. I. 
|- C0. • / ■

sŠv. Roko parapijos,. Biįoektoių Mass., vikaras. Bir
želio 4 d. 7 vai. vakare parapijos svetainėje kun. J. Ska- 
landžio 2 metų kunigystes proga yra rengiama pagerb- 
tuvių Vakariene, į kurią laukiama daug vietos ir apy-| 
linkės svečių,. . .

WORCESTER, MASS.

Gegužės 21 d. Šv. Vardo 
Vyrų draugija in corpore 
mąršavo į bažnyčią ir priė
mė Šv. Komuniją laikę, mi
šių, kurios buvo laikomos 
draugijos intencija. ■

Vakare bažnytinėje sve
tainėje buvo “čekių parti
ja,” kurios surengime dau
giausia pasidarbavo klebo
nas kun. Pr. Strakauskas. 
Pirmą dovaną laimėjo Ad. 
Dzidulionis, antrą —A. Ba- 
rįsaš* trecia ■— J. Didikas. 
Įdomiai lošė J. Karsokas ir 
J* Baumilas. Tokie paren
gimai labai pageidaujami.

PIRMOJI KOMUNIJA
Šv. Kazimiero bažnyčioje 

buvo iškilmingai švenčiama 
Viešpaties Jėzaus į: dangų 
žengimo diena. Prie tur
tingai baltomis lelijomis 
papuošto didžiojo altoriaus 
šv. mišių auką atnašavo kle
bonas kun. Aug. Petraitis, 
laike kurių seselių vedamos 
parapijos mokyklos auldėti-

PARSIDUODA ARBA ANT 
IŠMAINYMO

2 šeimynų, 14 kambarių namas. 
Yra visi įtaisAi, Gražus sodas su 
vaisiniais medžiais, 2 akerai že
mės, 3 karų garažas, vištiriįnkai, 
barnė. Graži vieta. Kreipkitės

M$S. M: ŠILALIENfi
93 Cass St., W. Rosbury, Mass.
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’niai-nės pirmą kartų, priė
mė šv. Komunijų. Tai bu- 
t o džiaugsmo diena tiems 
vaikeliams ir jųjų tėve
liams.

ĖJIMAS Į BAŽNYČIĄ

Prie bažnyčios durų pasi
rodo mažos mei’gelės ir ber
niukai, nešini didžiausius 
gyvų gelių bukietus. Paskui 
juos seka berniukai ir mer
gelės, papuoštos baltais Vė
lais; tai tie,'kurie tų dienų,

A. •

6?\r

Oi

•T

NEGALIMA ĮTIKTI

Motina: (matydama, kad jos 
.maža mergaitė .nemokai manda
giai pasielgti prit stalo, kuomet 
sėdi svečiai, sako jai) “Mopika, 
kiek sykių tau sakiau, kuomet 
sėdi prie stalo, niekados nereikia 
kalbėti kada ką nors iš valgio 
turi burnoje.” .

Monika: “Taip, mamyte, bet 
pasakyk ką turiu daryti? Kuo
met kalbu su tuščia burna, ma
mytė visuomet, mąn sakai: Moni
ka, valgyk, valgyk!.”

TEISINGAI IŠAIŠKINO

Maža Sienutė pirmą dieną bu- 
i vo mokykloje.. Klokytoja užrašė 

jos vardą ir pavardę, paskui 
. klausia: “Ar turi brolių; ir sesu- 
i eių?” . .

' “Taip, panele” atsakė • Elenai-Į 
tė.

“Ar tu esi vyriausia visoje šei
moje.”
' “Ne, visai ne,” atsiliepė Eleriu-. 

tė, “Mamytė ir tėtukas vyresni 
už mane.”

SUŽINOJO

“Niekados nemaniau, kad tiek 
daug žmonės keikia,” sakė žmo
gus savo kaimynui “kolei nenu
sipirkau automobilių.”

‘‘Ar bevažinėdamas išgi r s t i 
daug keiksmų?” klausia įdomau
jantis kaimynas.

“Žinoma,” atsako pirmasis, 
“kiekvienas, kuriam suduodu su 
savo automobiliu, be galo neman
dagiai pakeikia.” ...

I pirmą kartą artinosi prie 
Dievo Stalo. Klebonas, ir 1

Į , . ' 3

altoriaus ministrantai eina | 
juos pasitikti su. kryžiumi. 1 
Atėjus į bažnyčią, u ž i m ą -| 
jiems pasklidas viekas, kur i 

[seselių buvo paženklintos l 
baltais kaspinais. Tųliaus į 
sekė athaųjinimaš Šv. Krik- į 
štą įžadų ir šiuonii lygiai . 9 į 
valandą prasideda iŠkilniin- | 
gą šv. mišių auką. Laike j 
Evangelijos klebonas paša-* j 
ke pritaikintą iškilmėms i i

* ■ ipamokslą, ■
VAIKUČIŲ MALDA ;

Ldikė “Agnus Dei” pasi
girsta. Seselių duodamas 
ženklas. Nutyla vargonų 
balsai ir pasigirsta vaikučių 1 

Į nužeminta malda, tai yra
“Ateik, Jėzau.” ..
.ANTRAS ŽENKLAS
Pb maldos pasigirsta ant

ras ženklas, pasirodo malo
nus reginys. Berniukai pa
kyla iš sėdynių, šuto j a į ei
les ir pro šoninius altorius 
artinasi prie pat didžiojo 

į altoriaus, prie kurio du mi- 
nistrantai laiko baltą alto
riaus užtiesalą. Paskui ber 
niūkūs sekė mer g a i t ė s. r 
Grįžtant nuo altoriaus,, juos 
pasitinka mergelės ir ber
niukai su gėlėmis ir lydi į 
sėdynes. Čia tai jau buvo 
jaudinantis reginys, nes 
matėsi, kaip ašaros riedėjo 
per žmonių veidus. Šv. Ko
muniją dalijo klebonas kun. 
Aug. Petraitis.

Vaikučiai, kurie priėmė 
Šv. Komuniją: J. šimoniš
kis, L. JeŠkaitis, *T. Gil- 
dauskas, J. Paškonis, B. 
Bajorynas, F.. Zinkevičius, 
F. Langalis, J. Stašaitis, E. 
Kiseliauskas,, P. Šimniškis, 
E. Grigaitis, J. Medikevi- 
čius, V. Kąndrotavičius, JJ> 
Blavaėkas, V> Ruseėkas, J. 

Į Češnaitė, A. Vaitekūnaitė, 
S. Zadvičiūkė, N, Burai- 
kaitė,A. A. Gateckaitė, A. 
Tauraite, J. Urmonaitė, A. 
Sarapaitė, K. Miliutė, H. 
Sviklaitė, R. Kondratavi- 
Čiūtė.

Tai čia tik kurie ' lanko 
.parapijinę mokyklą;, tie, 
kurie lanko viešas mokyk
las, bus prileisti pota savai
čių vėliaus. Klebonui kun. 
A. Petraičiui ir Šv. Kazi
miero Seselėms visi tėveliai 
labai yra dėkingi už tokį 
gražų ir rūpestingą priren- 
gimą.

IHismeniškis.

Keliauk į Lietuvą

2 ’ •

3

i <
i
3
I
Į.

Greičiausiais ir Patogiausiais Levais

IŠPLAUKIMAI:
. t ’ • ■ .

Birželio 17 d. LMvas “Europa”
Birželio 25 d Laivas “Bremen”
PER 7 DIENAS Į LIETUVĄ

BROADWAY TRAVEL BUREAU
K. S, VIESULĄ, VEDĖJAS 

366 W. Broadway, , p So. Boston, Mass. į
- Tol. Sb. Bosjon 0620

....................------------------------

lATUiip UNIVERŠm-
TASFAGERBS

RO0SEVELT

SO. WORGESTER, MASS
69 kuopos, sąjungiatės iš- 

dliiungai •.minėjo’ Motinų 
dienų. Ryte visos Idause šv., 
mišių; pamokslų, motinom 
pritaikintų pasakė kun. V. 
Puidokas.

Vakare visos susirinko 
pasiklausyti turiningos pro- 
gramos, kurių pradėjo kle
bonas kun. K. Vąsys. Savo 
kalboje nurodė vietines kuo
pos nuveiktus darbus ir ra
gino remti visus sųjungie- 
čių parengimus.

Mažesnysis choras labai 
'gražiai sudainavo rinktinių 
dainelių.

Dabai malonu buvo kai 
dainavo viešnia iš Chicagos, 
p-lę Stulgaite. Ji sudaina
vo ir duetą sū p. J. Balsiu. 

.Aplodismentams nebuvo ga
lo. ’ .

Kitus programos punktus 
Sveieikaitė,išpildė p. p, 

J urgeliony tė, Kudzmickai- 
te, Puteliene,

MAŽA NAUDOS

■I
I.

3 •.Į
3
2

3‘ . f

washAgton, d. o.— .
Amerikos Katalikų Univer
sitetas nutarę suteikti teisių 
mokslo garbės Daktaro 
laipsnį Prezidentui F. 4Dr——- 
Roosevelt; .• ...

Roosevclt tų pagerbimų,, 
maloniai priėmė ir birželio ■ 
14 d. dalyvaus Katalikų U- 
niversiteto iškilmėse, kurių 
metų universiteto globėjas 
arkivyskupas, Michaol J. 
Clirley suteiks Prezidentui 
Daktaro laipsnį.

Toje pat platformoje ša
lia Roosevelt bus kardinolas 
Hayes iš New York'. Prezi
dentas Roosevelt yra paro
dęs daug palankumo kata
likams ir jų aukštajai mo
kyklai.

j. Vaitekūnas, 
Katįnaite, J. Putelis, Že>, 
maitaitė, . Barbasevičiūtė, 
Vieraitytė, Glavi c k’ a i t ė, 
Raileskiūtč, Kairytė.

Kun. V. Puidokas pasa
kė kalbų apie moterų orga
nizacijos reikalingumų.

Sąjungietęs dėkingos p. 
Balsiui už pagelbėjimų su
rengti koncertinę programų.

Sujungiate.

Gėrimas pirmiausia Ap
temdo. ’ Paskui apsvaigina 
ir apmarina. Galop prakei
kia.

0ARTS 
JUNE f 

rATION 
b23«5Oc$l

SS $10 j 
| VVeekly 

‘ ŠO Weeks !

BOSTON FIUE CEHTS
SAVINGS BANK

— 30 School St., Boston ', 
JJO® Ctntra St., W. Roxbury

1 C«rttr» St., Jsmalca Pb. ;

PAIMT WITH WALLHIDE
and hang pictures the šame day

Į L IETUVĄ

SCANDINAVIAN-
AMERICAN LINE
248 Washin£ton St.,

Boston

Nuolatiniai Išplaukimai. Pa-

D61 platesnių informacijų 

tą

J
to gi ’ Kelionė Žeinos Kainos. .
Dėl platesnių, informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen- 

arba

B AR G E N A S
Ant Greito Pardavimo Ūkis
14 akerų žemės, ant didelio ke

lio — State Rd. 104. TarpeJBrid- 
gewąter ir Tauton, Mass. 5 kam
barių. namas. Yra elektra, 2 viš- 
tininkai, įkaro garažas, 400 vai
sinių medžių. Vieta gera dėl gą
sdino stoties. - Kaina 2800 dole
rių. Kreipkitės. .

. A. RUBAŽEVIČIA z
3 Lyman Terr, Dorchester, Mass.

• B-9

AUTOMOBILISTAMS • 
SVARBUS DALYKAS

Pentinu ir' nudailinu karus. Iš
taisau sulankstytus sparnus ’ ir 
bodies. Darbą atlieku gerai ir 
nebrangiai.

Taipgi paieškau prityrusio vy
ro, kuris galėtų prisidėti pinigiš- 
kąi prie automobilių taisymo biz-. 
nio. Kreipkitės

A. KASPAR,
66 Victoria St.,

W, Somerville, Mass.
Tol. Prospeėt 2469-M

Trijų Organizacijų

Į Išvažiavimas
K- —Rengia-—t ■'

l LR,K. Susivienymo Amerikoje; A.LR.K, MoterįSąjungos ir L. D. S.
. Conn, Apskričiai

J Birželio-Juhe 4,1933
! Charter Oak Parke, Hartford, Conn.

: Kviečiama Visus;

“Daviau tam žmogui 50 centų, 
nes jis išgelbėjo mano nuo mir
ties.”

“Ką jis darė, kai jam padavei 
pinigus?”

“Sugrąžino atgal 25 centus.”

VISKAS TVARKOJE

. Moteris; (pirkdama šunį krau
tuvėje) : “Šis šuo gražus, nore-, j 
čiau jį pirkti—* tilt inan .nėpatajv 
ta, kad jo kojos tokios trum
pos.” .

Pardavėjas^ . “Per trumpos? 
Man išrodo, kad Visos keturios 
siekia Žemę.” \ ' •

in lodus. i vt us

V/ALLHIDt \ 11 <> 11 / c d () 11 Pa i n t

| CHABBON’S
Į PIANAI—BADIO9

ŠALDYTUVAI
I Aliejaus. pečiai, Skalbiamos 
į mašinos

20 TRUMBULL 8TRKIT 
WOR0ESTHR, MASS.

| UL9430 ...
> Lengroe Stygos—B« Nuoilmčši |

i

Papuoši savo kambarius, išklosi sienas kaip velvetu su mtisų 
. naujos rūšies Pentu. Užeik , pas mus. Mes parodysim jum 

kaip sutaupyt laiką ir pinigus. : ’
'. Geniausia.. geležinių daiktų krautuvS Cambridge’iui.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
Savininkas J; H. Snapkauskas

1147 0ambridge St,, Cambridge, Mass.
įel,.Porter0755

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

Ofisas: •. • 
SANBORN BLOOK 
681 Washington St. 

NORWOOD, MASS.
Tel. Norwood 0330 ’ 

Gyvenimo vietas 
32 Walnut Avė.

Tol. Nomvood 1315AV
H-.WIp-.-gy..,.....,,...... •». ..į.......  MM



| Penktadienis, birželio Ž, i933 •

—————— * -------—-r——
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D 5 R BIOS ggB1.

Rytinių Valstybių Žinios
L. D. S. Connecticttt Apskričio - 

Susivažiavimas
.U - ; ~

L. D. jus, Dr, Aukštakalnis ir V.
' Norkūnas.

Užbaigiant posėdį, - kun. 
J. :.Valiųitidjus atkalbėjo 
maldą. Atsiminta įnirusi 
L. D. S, narė mokyt. Bla- 

. žauskaitė, kurios intencija 
sukalbėti poteriai. ■

Posėdis baigėsi 5 vai 15 
min.. Po to įvyko vakarie
ne, kurios, metu atstovai pa
sakė. kalbeles, išreikšdami 
nuomones L. D. S. reikalais 
— naujų narių gavimas, or- 

: ■;gTUiizacfl<jS’'~'^-)ag^^^ 
metinė gegužine-ir t. t.,

He porteriu.

NEW HAVEN.-
8. Čonnectieut apsk p ič i o • 
pusmetinis susivažiavimas 
įvyko gegužes 21 d. šv. Ku- 
žhnieio lietuvių parapijos 
svetainėje.

Posėdį pradėjo apskričio 
pirmininkas P.' Tutoraitis, 
pakviesdamas, vietos klebo
ną kuli. V. P, Karkauską 
atkalbėti maldą, po kurios 

- . kum Karkauskas pratarė
4 • kelis žodžius apie darbinin

kų roikaluš, kvietė būti ge-

- Jau yra užprašytas vasa
rinis gatvekaris, kuls sutal
pina per 100 žmonių. Ti- 
kietai. ptirduodiuni iš anks
to, tad patariame įsigyti 
paš komisijos narius, ku
riais yra P; Blažauškaitė, 
V. Vaznis, A. Mičiūnas, F. J
Audl’uliouis. ;Gatvekaris 
išeis 1 vai. po pietų nuo 
Stanley ir Church gatvių 
kampo. Tik nesivėluoldte.. 
Laukiame šv. Cecilijos cho
ro narių, visų vietos lietu
vių.

Dar pirmas įvykis pas 
mus, kad trys organizacijos 
bendrai rengia didelę gegu-

siu, Hartford su vadu 
Burdulių, Ne\v Haven su 
vadu P. Vyčiu ir Nevy Bri
tam su artistu. J. Olšausku.

Bus įvairių painargini- 
tmp Nar kas* pagaus gyvą 
paršą/ tas bus. visai laimin
gas. '. r . \

Bus užtektinai skanių 
valgių, gėrimų ir t, trI£ąrt- 
fordiečiai moka svečius vai
šinti: Vieta graži, oras ty
ras, Jei pasitaiky tų. lietus, 
tai didžiulė sale visus ap
saugos nuo toį nelaimės.

Iki pasimatymo Oliurfet, 
Oak parke. •/ 4
/ EiėatoYč komisijos;

urganizaciją ir visomis jU 
gomis remti organą “Darbi-; 
lunką/.’ kurs, kinu Kaitau- 
sko nuomone, yra geriausia 
laikraštis.

• Kitais kalbėtojais buvo 
A. J. Mašiotas, K. Tarno- 
šiūnas, J. Mončiūnas ir V. 
Norkūnas. .

HARTFORD, 001.

mą sportas, dainos, žais
lai. '

Nepamirškime, kad daly
vauja 4 chorai —= Wafė.rbu- 
iy choras su koinp. A. Alek-

Stiklas alaus kaimloj. 
daug, ašarų.

' Kur yrą gėrimas, ten yrą 
pavojus.

oGtonotsa

geriausios

“ Gi gerai šakai, jis dar lie- įle, automobiliukai — vis 
luviškai kalbėdamas irgi j jų pelnas ėjo. į, jo. kišeni 
švepliui ja, žydžiuo ja I Kaip 
tik bus it tas pats !”
. “Žųioina, kad tas pats. 
Dabar neseniai nustojęs sa
vo šiltos gušteles turi atlie
kamo laiko kitų gudrybių 
savo pakaušy, priraūgti,” 
šiurkščiai rėžia Jo-iias.

“Na, ua, Joneli, broleli. 
Nepavydėkime. jam to. Ži- 
tiair vaikas tai vaikas. Ūse
lius savo jau seniai augimu 
si, bet vyriškus nepajėgia 
užderėti. Tokiam daugiam 
šia pritinku tokie . vaikiški 
šposai krėsti. Tegul laižosi 
sau_L_ j J_ _____ ______ 1 _

stovų iš 4 kuopų. Manda
tus ir įnešimus tvarkė viėe- 
pirm’ii iii įkas J. Mončiūnas, 
reporteriu A. J. Kaunietis, 
tvarkdariu V. Norkūnas.

t Susivažiavimo prezidiumą, 
sudarė apskričio valdyba.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
’ kad apskiičio* valdyba dir- 

bo^bet" ateityje^ pąsi^yžųs 
daugiau dirbti. Organiza
torius pareiškė, kad rudenį 
bus rengiamas maršrutas su 
teatru ir prakalbomis.

. Visos kuopos pasižadėjo 
remtį gegužinę, įvyksiančią 
gegužes 4 d. Cliarter Oak 

. parke, Hartforde. Rengi- 
.. . mo komisijos pirm. A. J.

Mašiotas pareiškė, kad visi 
parengimo darbai užbaigti 

dabar tik reikalingas.
gausingas dalyvavimas.

Tartasi apie reikalą turė
ti “Darbininke” Connecti- 

. cnt žinių skyrių^ Nutarta 
kreiptis į kum J. Kripą, 
prašant būti tų žinių tvar
kytoju. /

Į susivažiavimą atsilankė 
Waterbury klebonas . kuh. 
J. Valantiejus ir Dr. Aukš
takalnis. Abu svečiai pa
kalbėjo apie darbininkų rei
kalus. Kum Valantiejus 
prisiminė pats buvęs darbi
ninku.

. Susivažiavimą sveikino 
M. Jokubaite, pasisakyda
ma buvus L. D,. S. nare ir 

i . pasižadėdama vėl priklau- 
’ syti L. D.. S. ‘ .

Į busimąjį organizacijos 
mėtinį seimą atstovais-iš-

;■ - rinkti J. Mončiūnas, B. Įu-
5 toraitis, kun. J. Valąntie- ford, Conn.

PASKUTINIS VISIEMS
PAREIŠKIMAS

Trijų- organizacijų Con- 
uecticut ‘apskričių rengia
mas išvažiavimas tikrai į- 
vyks birželio 4 d. Chartėr 
Oak Pk., H art f o rd,. C o: < n*., 
nežiūrint ir to, jei diena bū
tų ir negiędri. .

Vieta didelė ir patogi, su 
gera pastoge.. Tikimės tūk
stantinės minios žmonių iš 
■jisų apylinkių. Yra už- 
kvicštas1 Aineriko's 'senato
rius.

Visi važiuokime, nepasL 
likite nė vienas namie. At
minkit, jog birželio 4 d. y- 
ra Sekminės, todėl būsit ap
dovanoti Sekminių dovano
mis. Visi anksti kelkite, 
mūsų balso paklausykite..

’ Reng. Komisijos Vardu
. . A. J. Mašiotas^

SUKAKTUVES
Birželio 4 d. S v. Jono E v. 

draugijos svarbus susirinki
mas, kuriame bus pasitarta, 
kaip geriausiai pasirengti, 
draugijos 35 metų jubilie
jui, įvyksiančiam liepos 9 
dieną.

Pageidaujamas gausingas 
narių atsilankymas.

Dr-jos Koresp.

NEW BRITAIN,CONN,
RENGIASI TRILYPEI

. GEGUŽINEI
L. D. S, 36 kp., L. R. K. 

S. A. 109. kp. ir Motęrų Są
jungos 38 kp. rengiasi į mi
nėtų organizacijų Connecti- 
eut apskričio trilypę gegu
žinę, įvyksiančią 4 d. 
Uharter Oak parke, Hari -

t-

■'V. I E TU V O N
PER HAMBURGĄ

Mus nosupami laivai sutelkia’. progq pa- . 
togiaf keliauti by kuriim inotn sezonu.

i Į Abi pusi, New Yorkas-fljfy.n 50
, Kaunas, /trečia Klase

Savalltiilai ISpinuldmat. Vat'ogua- gele- 
žlnl\ellftis> susisiekimas IS Jlaniburgo. 

InCoi'inaeljii kreipkitės į vietinius 
agentus arpa

HAMBURG-AMERICAN LINE
80 Boylston St., Boston, Mass. MM^bB

E9

Įdomus Pranešimai .
/ -«■ - . - - * ’ J. ■*

Eina pilietis Bąltįmorės f “Nei • koncertas,. nei pro- 
gątvę, lįiksi^ąį ^aų, lyg kuo 
gardžiuodamasis. Laikas 
nuo laiko nusikvatoja, Bet- 
vis rodos kas jį dar erzina 
— ir juokias ir spėlioja.

‘ ‘ Kad jį galas, tokį! ’ ’ ’saū 
vienas šnabžda.

Štai susitinka su kitu 
praeiviu, savo draugu.

“Labs ryts! ildomai.
Kuo tu taip laižaisi, lyg ka
tė po Smetonos,” šis užklau
sia pirmąjį. <

“Nugi, aš negaliu dar už
miršt i ano vakaro šposo, ’ ’ 
pirmasis atsako.-.

“Kas taip buvo juokingo.
Pasakyk, ir aš pasijuoksiu 
kartu,” prašosi.

“Juk Jonai, ar neklau- 
seis Radio Koncerto?” už
klausia Adomas.

“Klausiaus, kur neklau
sysi. Bet nieko, tokio juo
kingo ten negirdėjau” at
sako Jonas. Jis stabtelėja 
ir laukia, kad draugas pra
biltų.

“Na dabar. Bet po kon
certo. Kai pasibaigė lietu
viškas pusvalandis, tada ar 
nieko negirdėjai?”

“Ne, Kai .kunigas Men- 
delis savo kalbą užbaigė, aš 
užsukau Radio. Jau vėlus 
laikas, ir ėjau,gulti,” Jonas 
aiškinosi.

“ Juk ir po kunigo atsi
sveikinimo dar nesibaigė 
lietuviškas vakaras.. Dėlto 
ir dabar aš juokiuos ir erzi- 
niios.” ■ Adomas* pasakoja 
.raukas ištiesęs. .

* ‘ Nėsibaige ? Kaip . tai ?
Bar buvo kas? Gal kita 
koki. Įirograma, ar končer-^ 
tas ?” Jonas klausia, jau 
daugiau susidomėjęs.-

.gruma, Jštaiikąs.sbuvo< Kai. 
baigėsi laikas, stoties vedė
jas .angliškai padėkojo Šv. 
Alfonso clioruiįuž jų pasi
darbavimą. Dek štai' Čia vot 
praskambėjo lietuv iškas 
balsas: —“Gėrbiami Balti- 
niores Lietuviai^’" Aš klau-* 
saus sau, ar vėl iš nauja ku
nigas pradės. ..Rodos lyg jo 
balsas vis, bet jau kiek už
kimęs.” .

“Kaip galėjo būti jo bal
sas?. Juk .po 9 :30 jau jis 
nebekalba,” primeną Ja
nas. :

“Taigi! Aš tat ir taip 
klausiaus, ištempęs ausis —; 
kas čia tokio, Bet balsas ir 
pradeda švepliuoti.. Tuoj 
žinojau, kad jau čia ne ku 
pigas. Mat, prityręs kal
bėtojas nešvepliuoja; Bet 
ką sako ? Ot — kad ge
riausios Baltinidres lietuvių 
meno pajėgos sekmadienį 
ruošia kokį tai koncertą. Ir, 
žinai, kur, Gi Lietuvių sve
tainėj!” . . .
. Adomas stipriai nusijuo 
kia. Jonas nustebęs Atker
ta.
“Bet taip negalėjo būti! 

Visos geriausios meno pajė
gos susispietę prie Bažny
čios. Nejau parapijos, jau
nimas ten. rengia kokį vaka
rėlį? Pirmiau taip nebūda
vo.” ... .

“Kas to nežino. Tai jau 
nei kunigas, nei koks choro 
narys ten prie. , mikrofono 
nežaksejo. Tuoj • susipratau. 
Bet kas gi-? Dėlto ir. aš ėsu 
taip susierzinęs. Juk jei- 
Čia koks svetimas įsibriovėi 
kaip jum pavyko?” — Ado
mas sau krapšto galvą.

. “ Kiek aš išmanau — to
liau tęsė kalbų — čia reikė
tų . apsukraus žmogaus, Mat, 
ne kiekvienas sumanytii 
kaip ten įlįsti į stotį; Bet 
to dar neužtenka. .Čia tai 

’jiuį reiketii gerų akių. įuk 
jiasinaudoti visai svetimų 
ineirn pajėgų . . koncertu, be 
jų žinios ir sutikimo, savąjį 
reklamuoti!

"Adomas dar kiek neva 
šypsosi,- liet, jau ir kraipo 
galvų.

“Getų akių? Tai tik jum 
kas. Čia juk sukčius ir be
gėdis tegalėjo taip padaryti. 
I r dar prie to itielągis. Gi 
sakei, jo žadėta, kad geriau
sios mėlio jėgos dalyvaus jo 
koncerte. Jul
jėgos. Lietuvių Svetąineje 
negalėjo būti. . Visi buvo' 
parapijos pilčhike; t Aš pąts 
klausiaus choro koncerto fe
nais. Ar.;.” nusispiovė Jo
nas iš .piktumo. v‘ • ’r

' ‘ 1 r • . ... 4 -

“Na, Jonei, nurimk! Tu 
dar įsikarščiavęs ' įažin, ką 
pasakysi. J uk kad būl ų sy
kui ir sukčius, ir melagis ir 
begėdis — kur tu rasi tokį 
] lėtu vį B alt h uorėj ” —: Ado
mas ramino Joiią.

“Sunku — bet aš jau fur?' 
būt numanau tokį... Juk ir 
pats ,' palįsti. Jau. jis ,nę 
Kartą, mūšų . ^moęęs,. suvęT.

apgnuna-fi 4ųr 
koks begėdis t Vieną kar
tą susideda su bolševikais, 
kitą kartą su taiįfiėčiaisj 
trečių/ Dievas vienas “žino 
su kuo!v Jonas .įrikiitščia- 
yęš smarkiai drožia kumš- 
čia" į savo delną;

Adomas stovi susimąstęs. 
Barzdą braukia...

“Žinai, Jonei, aš dabar ir 
lyg’tokį prisimenu. Kažin 
tik, ar tas pats galėtų būti. 
Girdėjau,' kad ir jį iš ten 
norėjo išvaryti.” .. •

“Pasakyk man, Adomai, 
kiek buvo žalčių rojuje?.”

“Tik vienas,” negalvoda
mas, greit atsako Adomas.

“Tai ir Baltiinorėj vieno 
užtenka. Kito tokio nera
si.” '.

“Gal tavo teisybe, Jo
nai,” Adomas lėtai pritaria.

a
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nei centas neteko parapija 
Girdėti, jog paliktą lieti 
du šimtu dolerių iš viso ja 
rieiiam. . Taip žiauriai . į 
elgiasi, nes esą nėra kį 
tinkamo parko visoj. Bat 
inorčį.

Sekant į pikniką, kurį re 
gia birželio. 11 dieną, iri 
tame pačiam parke lailo 
nežiūrint visų nepasitenl 
nimų ir piktinimosi. Ar 
ram piknikui tikimasi d 
didesnės publikos, nės 
Lukšys, judamų paveiks 
traukėjas atvyks. Nors d 
yįsi ,-jjląnąL nėra siidary 
tačiau maždaug tas pats k 
i n i i etas ves da rbą, kui 
taip šokiu ingai dąrbavc 
prie pirmojo. -

Adomas lengvai numoju 
ranka. . Jonas tačiau vis 
raukiusi,

ffLąižosi tai laižosi. Bet 
jis dar įkiš savo uodegą ko
riu gražią dienelę. . Tada 
jam bus kas laižytis!”

• ■ ' ATGARSIAI
. Kuomet buvo paskelbtą, 
jog teliko 325 doleriai pel- . v. • • ™” . .. . . . kucius ir ponia Blum, rno parapijai nuo pirmojo ' a h. M;u. a 
piklium, daug žmonių iiusi-' . . “ 
stebėjo, nes iš viso pinigų 
surinkta apie 700 dolerių..
Tai dėlto, kad paties parko 
savininkas taip sunkiai lu
po už viską. Jam neužteko 
reikalauti už parką 50. dol. 
nuomos tą dieną, bet jis pa
siliko sau didelius mokes
čius lino gėrimų. Be to, vi
si lie nauji įrengimai, k. a. 
arkliukai,, elektros supuok-

Paskutinis šio s e z.o t 
kortų vakarėlis įvyks £ 
penlrtadienio vakarą.. 
mhtinku pasisakė bus pž 
Icmiigas Mendelis ir tut 
sau padėjėjus mokyklos vi

teš. Kadangi vakarėlis re 
glumas mokyklos naud; 
turėtų susilaukti didesr 
susidomėjimo iš *.visuon 
nes. . Žyn\

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREBUAUGKA
Grabbrius ir Balsamuotojai 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD, .

ŽIŪRĖKITE!
VISŲ BALDŲ NUPIGINIMAS.

Rūpestingos šeimininkes visuomet, pertvarko savo namus 
kasmet pavasarį. Ir visur atsiranda vienas kitas galas jau 

. pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti ? Reikia: riaują. .. < '
Ateikite fat pas inlis. Rasite čia netik gražiij naujiį bal

dą, b6t šiuo laiku ypatingai žemomis kainomis:
štai: Apvilktas matrasas, buvęs $19.50 — .dabar $9.99.

/ . Nendrinė supamoji kėdė, $8.50 vertės —r dabar $4.98. ' 
Plati gonką supuoklė, būdavo $14.95, :— dabar $9.98. . 
“Firc King” dujinis pečius, keturią. skylių, stalo viršus, 

parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95. .
• Ir netik šitie dalykai, bet visokio namu reikmenys žy

miais nupigintos.. Teikiame lengvas išmokėjimo sąlygas.

SHEVITZ FURNITURE C0.
728-30^32 Washington Blvd. 

BALTIMORE, MD.
Tel. Plaza. 3925

Jei Tam/ita skaitei “Darbininką,” pasisakyk.
^-Tamstai, teiksime ypatingą nuolaidą;

gj.n....

Mūšų įmonė padirba visokios rūšies žvakes, ir altoriaus bei zokristijos reik
mėmis. Pas mus galima, gauti geriausio bičių vaško, taipgi ir styrimų žva
irių, aukojamųjų lempelių ir žvakelių, smilkalo bei smilkymo auglių. Ger
biamiems klebonams ir visiems įdomaujantiems mielai prisiunčiamo pilną 
mūsų dirbinių katalogą. . • . ' ? .

A. Gross Candle Co. Ine.
ŽVAKIŲ DIRBfiJAI NUO 1837 METŲ

Baltimore, Md.
NEW YORK’E ATSTOVAS: CHANIN BLDG.
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[įhiiktadienis, birželio 2, 1933

I ŽINUTĖS
E Studentų Seime, gegužes 
į&9 dienų, Tliempsone iš 
rBrboklyno dal y v a y o P. 
I.Barziliauskas, T. Barzįliau- 
pskienė, kun. J. Balkonas, 
?. kun. J. Laurinaitis, sfudeip 
į tai Bertulis, ir Bulovas. .

| PAiia Ražickiene guli 
r Bushwick ligoninėje. Gimė 
k gražus sūnelis.

Mūsų kuopai yra didelė 
garbe turėti savo* narių tar
pe tolu žymų ir garbingą 
asmenį? Dr. Jonas J. Brei- 
vis bus pirmutinis lietuvis 
daktaras, baigęs Roėheste- 
r’io Medicinos mokyklą.
Mes visi1 linkime jam kito- 

geriausioš kloties ir pasise
kimo savo profesijoje ir 
kartu trokštame, kad jis ne
užmirštų ’ mūsų Studentų 
kuopos.

» Birželio 1 d. Karalienes 
pi Angelų bažnyčioje 9 vai. ry- 

te buvo atlaikytos sv< ini- 
Šios už a. a., kun. J. Tūmą-

i Vaižgantų. Užprašė ir da- 
I lyvavo Federacijos apskri- 
L tis/

B" ..Kunigų Vienybes provin- 
cijos susirinkimas įvyks bir-

L Žulio 5 d; pas kun. Ig. Kel-
F mėlį, Newarkė.

į G. BROOKLYH, N. Y,

( Baigiantieji Šv. Jurgio 
parapijos 8-tojo slyriaus 
mokiniai bus priimami kitą 
menesį į Studentų kuopą su 
tani tikromis, gražiomis pa 
tam tikromis, gražiai paruo
stomis, ceremonijoims ir 

I programėlė, clalyvau j a n t 
mūsų mylimajam Dvasios 

[Vadui, kun. Jonui Bakšiui, 
ŠvJ Jurgio parapijos moky- 

rklos Pi-anciškietėms Seso- 
riins, Studentų kuopos na
riams ir pakviestiems sve
čiams. ■ j

“Amerikos Lietuvių Ka
talikų Studentų Organizaci- 

■r įjos” Centro Valdybos pir-

t Kun. Jonas Laurinaitis iš
| . važiavo į Studentu Seimą.
t J-Laurina^itis. lįnininkas, Jonas 6. Morkū- 
r leiviai Antanas Bertulis , ir nas, nuoširdžiai dėkoja Stu- 
g Pranas Bulovas atstovai 14 Mentei panelei Marytei Stir- 

Studentu kuopos (Šv. Jur- raitei, už josios širdingu pa- 
i S’io parapijos) sekmadienį Įgalbą jvairitiose spausdini-

■ gegužės 28 d. -išvyko į Švč. |no ‘(mašinėlės) darbuose. 
K Marijos Kolegiją, Tliotnp-panels Marytė Stirnaitė 
K. son, Conn. Moksleiviai lau- [anko gt. Josepli Comfner- 
t kia delegatą grįžtant su ne- Ljal School Roehester’yje ir 
p kantrumu. Mat jiems įdo- Įyp.j mūsą kuopos darbšti ir 
L mūs seimo įspūdžiai. gabi narė.
| . jStutotė. ’ . . ■ L ■

.---- -—\ k ] Visa kuopa entuziastiškai
Šv. Jurgio bažnyčioj, biFjsusidbtaėjusi apie Studentu 

Želio, . mėnesy, penktadie- _  ___  ___  ____ \
p" niais 7:30 vai. ~vakare bus [žinoti, bet sekanti išrinkti 
r pamaldos prie'Švenčiausios 
< Jėzaus Širdies.

(Seimų... Visi norėtų nuva-.

dynėmis rato pavydale. Šie 
darbštūs nariai sumanė : L. , 
Buskaitė, C. Neyidanskaitė,, 
Ė; Unčūraite, D. Jonaityte, 
O. Valiukevičiūtė ir J. Cic- 
kevičiUs.

Programėle buvo sekanti:
Felik Bartulis labai gra? 

Šiai grojo saxophone solo. ’ . 
. Afarytė StiimaitS, Amelia 

RasČiūtg ir Ben. Samuolis 
gražiai sudainavo, akompa
nuojant Domicėlei Jonaity
tei. Suzana Dominaite ir 
Elena Ambros gražiai am 
dainavo duetą, akompanuo
jant Juozui Steponaičiui. 
, Vakaro vedėjas buvo J. 
CickcviČiuS. •

Vakarėlio rengimo komi
tete buvo sekanti darbštūs 
studentai (ės) : L. Buskaitė, 
C. NeyidanSkaitė, E. Unčū- 
raitė, D. Jonaityte, O. Va
liukevičiūtė, M, Jokgaitc, 
M Cickevičiūtė, B. Samuo
lis, D. Bartulis, J. Gudelis 
ir P. Dirsa.

Mes visi tariame padėkos 
žodį mūsų mylimajam Va
dui kun. Jonui Bakšiui, ūž 
jo didelę paramą ir pagalbą 
mūsij gražiai augą n M a i 
Studentų. kuopai.

Mes nuoširdžiai prašome 
visų tėvelių, kąd jie para
gintų savo vaikus,, kurie 
lanko Įvairias aukštąsias 
mokyklas, priklausyti prie 
šio gražaus mokslo einan- 
šios studentijos būrelio — 
kurie bus mūsų tautos atei
ties vadais. . . ' .1

Studentų kuopa ^yra rim
tai pasiryžusi, pagelbėti Sta
lyti mūsų naują Šv. Jurgio 
parapijos Bažnyčią.

Studentų T^uopa.

ngRfiryiKK«B

BROOlįYN, N. Y.
■. ŠIS TAŠ .

Brooklyno lietuviai jau 
pradėjo išvažiavimus į par- 
ms. Birželio 4 d. bus išva
žiavimas Apreiškimo para
pijos šv. Vardo Dr-jos. Bus 
vlasČiąus parke. 1 Tame iš-, 
važiavime bus ir laimėjimų.

Federacijos Apskrities! 
metinis išvažiavimas įvyks
ta liepos 30, d./Fprest Par
ke. Visos draugijos jau 
pradeda rengtis, nes tai bus 
visų lietuvių katalikų pik
nikas.

Lietuvių Diena liepos 4, 
jau nepertoliausia, Visi 
ietiiviai apie. tai kalba ii* 
svarsto, kokiu būdu tą die
nųsėkmingų padaryti.

. Didžiojo New Yorko. uk
rainietės organizuojasi iš
kovojimui Ukrainai nepri
klausomybės. Pirmas tokis 
tusirinkimas -|vyEo gegužės] 
21 d. Iš lietuvių pusės bū
ro p-lė P. Jurgeliūtė, kuri, 
pasakė anglų kalbą prakal- 
bėlę.

apkalbėta planai ateities 
darbui. ;

Susirinkime turi teisę da7 
jlyvautį ir Draugijon . įstoti 
I nariai profesijų, pripažintų 
šios valstijos Regentų Tary
bos. Taipgi kviečiami susi
rinkimai! ir Draugijon ko
legijų bei universitetų stu
dentai, besirengią tokiom 
profesijom.

Kuriamoji- profesionalų 
[Draugija bus ne partinė ir 
ne šektantinė. Ji kuriama 

[grynai kultūros ir socįalm 
mo tikslais^ Joje bus pilna
teisiais nariais visokių įsiti
kinimų asmenys.

Ne visiems kvalifikuo
tiem individam pavyko iš
siuntinėti užkvietimus, nes 
ne visų turime antrašus. 
Todėl neužsigaukite, kurie 
tokių užkvietimų negavote, 

Į bet ateikite - susirinkiman.
Nepammškite datos ir vie

tosi
Dr. A. Petriką.

l EUZABETH, N. J.

■k

Šv. Jurgio parapijos pir
moji .vaikų ’ komunija bus 
Šv. Trejybės šventėje, bir
želio 11 dieną.

delegatai tegalės atstovauti 
Rochester: Izabelle Rovaite, 
Eleonor Stirnaitė,: Helen 
Kundrotaitė ir Jonas Mor
kūnas. Žada ir daugiau va
žiuoti.

-. Sekmadienį, gegužės 21 
d., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje įvyko Studentų kuo-

Parapijos piknikas, nors 
. ir ankstyvas, bet pavyko.

Liko parapijai giažaus pel-ĮpOg suruoštas ^Cabaret — 
Z110, [Nite,” pasilinksminimo va-
.“T" ; karėlis su užkandžiais ir šo-

, Antanas Šukėnas nnrė ap- j ktaį at?iiankg be
rūpintas šventais sakranien- mūsų parapijos
taiSUgeguzės 21 dieną. Pa-einonti •auuw>meng, 
laidotas - su bažnytinėmis ' v- , , ,• / /v- x ■..v , daug svečių studentų (cių).apeigomis Sv. lejy es "a-L būrelis mūsų rė-

į mejų, kurie visi gražiai Jin-
. ksininosi ir šoko iki vėlu- . Brone Bnmdziene, susir- . v. ,.;••• v. mos, griežiant garsiamgusi.plaučių uždegimu, /,^ , '-o . y.. . & ? “Johnnv Pucher’s, Musicalsveiksta. TT. ■.[ Ukees.”

Kun. Pranas SkruodenU Svetainė buvo nepaprastai 
atvyko iš Washington dvie- gražiai papuošta graliais 
jų savaičių atostogoms, spalvuotais popierėliais ir 
Sekmadienį, gegužės 28 d., [žibintuvėliais ir, aplinkui 
laike sumą, gi Sekminėse

, žadą pasakyti pamokslą.

fc

r

r

*

ROGHESTER, N. Y,
T

I
 STUDENTŲ KUOPOS

. VEIKIMAS
Gegužės 16 d., Šv. Jurgio 

parapijos mokykloje’ Stu: 
dentų kuopos narys Dr. Jo
nas J. Breiyis, iš Bing- 
ham.pton, N. Y.j kuris šie
met baigia University of 

1 Rochester, School of Medi- 
cinė, skaitė įdomią paskai
tą. apie “Mediciną ir įvai- 

■ tins ligas.” ' . :

Telephone: STAGG 2—0706

DR. BLADAS K, VENCIUS
D A N T I S T A S 499 GRANU STRiSET 

K—RAY
Nattnj TelefonaM: Michlgan 2—4278

VALANDOS: 
Nuo 0—12 IS ryto, 2—8 vak. 

šventadieniais tusitarus

3 * •

, (kampas Union Avė.)' § .
BR OO KL Y N, N. Y. !

ėmė šv. Komuniją aky vaiz
do j e savo tėvelių ir mokyk- 
os vaikučių. Įspūdis buvo 

didis. . “ , . V..7.

PATERSON, N, J.
NEGRAŽUS-DARBAS 
'Gegužės 14 dieną, einant 

į Motinos Dienos parengi
mą, vienuose lietuvių na
muose buvo, baisus riksmas. 
— neva dainos. Ten buvo 
susirinkę keletas asmenų ir 
tupėjo , sparty?” , Mat, Pa- 
tersone yrą susidaręs mažas 
būrelis žmonių, kurie regu- 
leyiai kelia “party’s,” kai 
yra koks nors parapijos pa
rengimas. f, Negražu katali
kams žmonėms tai daryti, 
dar negražiau tokioje, die
noje. . Ūap.

Bet ne vien gamtos gro
žybės, bet bus įvairių pamar 
ginimų. Juoko bus iki va
liai.

Be to, parapijos choras 
sudainuos koletą .smagių 
liaudies dainelių. O kas iŠ 
mūsų ’dainų nemėbstą, o. y- 
pač tokio choro, kaip Pa- 
tersono.

Girdėti, kad rengiasi .at
važiuoti daug, svočių ne tik. 
iŠ Patersono, bet iš apylin
kės. Žada taip pat atšilau- 
lyti ir čigones iš pačios Be
sarabijos atvykusios.

Na, ir važiuosime tų dyvij 
pamatyti. Iksas.

Sekmadienį, birželio 4 d. 
įvyks bendras Vilniui Va
duoti skyriaus ir ukrainie
čių piknikas, Schutzen pan
ke,. 1 vai. po pietų- .
. Visi lietuviai ir ukrainie
čiai kviečiami dalyvauti. '

. ' Dengėjai.

neImT.J.
40 VALANDŲ ATLAIDAI 

/
Švč. Trejybes Lietuvių 

‘.bažnyčioj e, birželio 4, S ir 
dienomis, Š. m. įvyks 4® vai. 
atlaidai. Raginu visus pa
rapijiečius naudotis Dievo 
malonėmis,. ypač. Sekminių 
šventėje, atliekant išpažintį 
ir priimant ŠV; Komuniją. 
Ypač kreipiu dėmesį tų pa
rapijiečių, kurie dar neatli
ko Velykinės išpažinties. 
Velykinis periodas baigiasi 
su šy. Trejybės švente.

Kviečiu ir kaimynus pa
sinaudoti Dievo malonėmis, 

buvo sustatyti staleliai su.sė Klek, hum* Ig. Kelmelis.

I PAŽYMĖTINI ĮVYKIAI 

i Šiomis dienomis buvo pri- .
 ėmimas naujų narių Sodali- 

Lakūnai Darius ir Gire- .Buvo ben’
nas jau ' pasirengę ir bilefrįt.sv’ Koma rr natąją 

narių priimta keletas deset- dieną, gavę nuo oro spenkn . Ų, , , , . , .L .' . L . | ku. Po to, buvo bendri pus-gerą lėmimo? ■ pasileis Imki •k__  Jr.
Kauno 1Viso yra per 100

 [rinktinių mergaičių.

Iki šiol daug Brooklyno . ,, , , . . ,, , « . Elizabethe labai prasipla-hetuvių nežinojo kur yra L- i \ ' • •. . _/ - tino kortų vakarai parapi-
aeroplanų stotis — Floyd . :/r t. . ■ L. 3os naudai. Kadsekmm-Bennett. Bėt atvykus Da- . j. , .,. . . , Z- .\ :! giaudftrbaseitų,tokiu»‘va-nui ir GirSmn, būnai lan-L „ <kosi kiekviėha P^ejoj-engta pnva-

. t ciuose namuose pas veikles-
,. nius parapijiečius. Toks Ema gandai, kad BrookJp;nnaS valcaraa mūsą kolo- 

lyne pasirodys savaitrastas. uijoje buw SUTCngtas Pa. 
Mat, norima išjudinti tuos, naffluose. Jų didelis 
kurie jau seniai . žada, bet|nJ(iaas buvo pilnas svečiu 
neistęsa. Pažiūišsime! |dviejuose aukštuose. Sve; 
’ _ •’ čiu buvo 60 taip pat buvo

Nuo birželio 1 riienos, N. L -g Kėwarko. M. Paval- 
Yorko mieste atsidarys lnųSų kolonijoje yra
dės, kur pardavinės^ legalį|vj^a veikliausių moterų, 
alų. .Šiuo laiku visi galva- Į yjsur iT visuomet daly- 
tiukčiais dirba Įyauja. aktyviai parapijos ir

būtų įgalima / s^noviš-1 L^alikiŠKiį. draugijų paren- 
Įgimuose.. Todėl ji pirma ir 
fe a praminė kelią. Pelno 
liko keletas desėtkų dolerių. 
Šeimininkauti Pavalkienei 
padėjo pp. Miliukięnė, Kar- 
vojienė ir kitos. Sekantis 
vakaras įvyksta trumpoje 
ateityje pas Litvinus. P. 
Litvinienė jau p r a d ė j o 
smarkiai svečius kviesti.

“barus/’Į^Hj^, ^tyviai parapijos ir

£oj formoj” prie “bai?o” Į 
trokštančius pagirdyti. .

ABC.

Apreiškimo parapijos So- 
dalietės buvo surengusios 
Motinas pagerbti programų, 
gegužės 9 dieną. Apie 200 
motinėlių dalyvavo. Buvo 
skanių užkandžių ir suvai
dintas veikalas “Motinos 
Meilė.” •,

Ačiū Sesutei Nikodemai 
ir kunigams už paramą. 
Taipgi ačiū motinėlėms UŽ■ '* 9?* gausų dalyvavimą.

Kęrėsp. A. K

i
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Visiems, Visiems!
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS

Atsilankę į Brooklyn. įvairiausia proga ne
pamirškite užeiti pas mus ir pasikviesti į savo 

. namus lietuviu prietelių ir patarėju—laikraštį 
“Darbininką.” ; Jei Jumyse kils grąfi mintis
ką nore gera įsigyti ar savo prieteįiams pado- | 
vanoti liaują maldaknygę rožančių ar gražią I 
štovylėlę, užeikite — Jūsų visuomet laukiame. į 
LIETUVIŲ UNIVERSALIS BIURAS, Ine. ' Į 

Btlvusi “VYTAUTO SPAUSTUVE”
423 Grand St. . ‘ ‘ ‘ Brookly®, N. Y.

k STagg 2-2133

VYČIŲ GEGUŽINĖ
Lietuvos Vyčių gegužine 

— išvažiavimai įvyko gegu
žės 28 d. Ber Munt. Jauni
mui buvo gera proga Hud- 
sono kalnuose pabėgioti.

Gegužinė pavyko. Rengė
jai V. VaraŠkevičius ir V. 
Norkus gražiai pasidarbavo 
surengdami minėtą išvažia
vimų.

• • Ų;. ; L . .
Tol. Sfagg 2—8048 Notary Public

M. P. BMIAS BC.
BIIDLIAUSKAS 

Graboriusir Balsamuotojiui 
669 Grand St, Brooddyn, N.Y.

dJiuniuiiiiiiiiiUMiuitiuMMmi'JIIMiimullluiKiiiiiiiiiiKKra- 
I . KLASŪIAUS

| CUNTON PmS
| piknikams, baliams, koncertams, 
| Šokiams l® visokiems ŲiuilluksmlnlĮ- 
| mama smagiausia vieta Brook- 
? lyuoJ\Laspethe, Jau laikas u^sisa- 
| Kyti salo žiemos sezonui. s
» kamp. Maspeth iy Betta Avė. g 
! JONAS KLASČIUS. Sav^ Į 
j Muspeth, H. T į

i KLASČIAU#

Gegužės 27 d. įvyko Liet. 
Vyčių baseball tymo šokiai. 
Jaunimo buvo daug. Ren
gėjams liko pelno.

Baseball’ininkų tymas y- 
ra gerai organizuotas ir ‘dar 
nė vieno lošimo nepraloše. 
Tik gaila, kad tymo vedėjai 
nedirba bendrai su visais 
lietuviais, su parapija, bot 
pasidavę į kelių politikierių 
rankas, kuriems nerūpi lie
tuvybė ir jaunimas. Jei tik 
mūsų sportininkai paimtų 
nuo tų politikierių “divor- 
są,” tai užtikrinu, kad pa
sakytų: “sportininkai nege
ri” kaip, kad jie sako apie 
tuos, kurie jų nepašiklausia 
ką daryti.

Jaunime, rimtai pagalvo
kite kas yra jūsų 
dai ir rėmėjai.

Nesenai susiorganiza v o 
Vilniaus Vadavimo Sąjun- 

Į gos skyrius. Pirmininku 
išrinktas . Fr. Savickas, vi- 
ęe-pirmininku — Bernotas, 
sekretorium— R. Džioveliš, 
iždininku — Ig; Budreckis. 
Darbas pradėtas, pasų par-PROFESIONALŲ IR

STUDENTŲ DĖMĖSIU! I davimas sklandžiai eina.

tikri va-

Dumšai 
P-nas 

Dumša yra pavyzdi n g ą s 
biznierius r ir sušipra tęs 1 ie- 
tuvis katalikas. Linkim ge
ro pasisekimo ir sveikatos 
p. Dumšams.

Ponai V. ir K. 
susi lauke samaus.

Jigso.

Tol. JUvergi’oon 6-5310

JOSEPHGABSŪfA

231 REDFORD AVENUE 
BROOELSN, N. Y.

Del, fetagg ,2—0703 Notary Public

JOSEPHlEUfflJ
(lėvandaūsku)

GBABOKIVi
, 107 Union Ave.įBrookljn, N.Y.

| TelopiioaeSTAGG 2-r-Q10t» į
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Lnrruvis p&msTAS f 
221 S, itJrSL, BraoklyiĮ, M. Y, Į

. tlįunsltarčuj..

Ne\V Yorko valstijos Lie-L Gegužės 21 d. lankėsi Eli- 
tuvių Profesionalų Draugi- zabeth, Laisvės ..y etninės 
ja laikys savo visuotinų su- bankiete, lakūnai. Darius ir 
sirinkimą birželio (Tune) 31 Girėnas. Miesto mayoras 
dieną, 7:30 vai. vakare, A- pasiuntė Kauno miesto ma- 
merikos Lietuvių. Piliečių norui laiškų pirmutiniu oro 
Klubo svetainėje, 80 Unoini paštu Lietuvon. Lakūnų 
Avė., Brooklyne. Šiame su1] naudai surinko per 2Q0 do- 
sirinkime bus priimta konš-j 
titucija, kuriai projektų pa
tiekė specialė komisija. 
Taipgi bus renkama Centro] 
Pildomasui . Komitetas ir

Per Sekmines, birželio 4 
dieną, Šv. Kazimiero para
pija rengia didelį metinį 
autingą, įvykstantį Vyš
niausko pk., Squavr.Bro.ok 
Rd., North Kaledon,. N. J. 
Vieta yra visai netoli Pa- 
terson, puiki: čia ir lankos, 
ir giria, čia upelis ir nedi
delis vandenkrįtis. Vasa
ros laike praleisti laiką ga
lima geriausiai, ..

G RA30BIU S
402 Metropolitan Ava. 

BROOKLVN, N. Y.
Priešais Apreižkišio parapijos 

Bažnyčią
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tol. Nowtown 9—4464

ANT. J. VAI ANTĮ! JUS
GRABORIUS IR 

BALSAJIUOTOJAS
Apdrnuda Visose. Šiitam 

Notary Bubilo
5441 _ 72-ud Street, 

(tatai St 
MASPETn t. 1m -N. v. .

leriū- M

Gegužės 30 d. įvyko pir
moji vaikučių šv. Kornuni- 

|ją. Desetkaį yąiluiŽių pri-

y 14 Kodbhti fhovovn
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