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(Tams gydytojams priiminė
ti ligonius privatinėse įstai
gose.'. ..... J. ■■

80 ŽYDŲ GYDYTOJU SU
IMTA BERLYNE

RADIS DARBININKAMS 
PAKELIAMOS ALGOS

BERLYNAS. — Vokie
tijos vyriausybes Įsakymu,

CAMDEN, N. J. — RCA, 
Victor kompanijos vice-pre-

policija suėmė 80 Žydų gy
dytojų ir nusiuntė juos į

židentas; W. Baker pranešė, 
jog nuo liepos 24 d. pake-

st ovyKią. v įsi šie zyuai gy
dytojai buvo sudarę klubą,

UcULIOS AU '11 U-UbLILIČIU cUgOS 
jo ’ kompanijos darbiniu-
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žydams gydytojams, nete-
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kompanijos 80 nuošimčių
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šiuos žydus gydytojus mar- darbininkų. .

šizme ir komunizme. Tuo 
pačiu laiku išleistas įstaty- 
inas. knrs uždraudžia žv-

PRIIMS 300 DARBININKŲ

amų Paskolos
Bilius Priimtas

ICKES PASKIRTAS DAR- 
BŲ ADMINISTRATORIUM

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelt. viešąją 
darbą administratoriumi 
paskyrė vidaus reikalą sek
reterui Harold I. Ickeš, ku
rio žinioje bus vykdymas 3 
bilijoną ir 300 milijoną do- 
lerią fondo, paskirto viešie
siems darbams.

Administratorius. Ickes

pie 12 savo pagelbihinku, 
kurią kiekvienas prižiūrės 
jiems paskirtą regioną. 
Kiekvienoje valstybėje bus 
sudarytos tarybos iš triij. 
narių, kurie bus administra
toriaus patarėjais, vykdant 
milžinišką viešąją darbą 
programą. ’

NDLINČIAVO NEGRĮ
■“ CLINTON, S. C, — 4 ne
žinomi asmenis įsiveržė į 
mažutį kalėjimą, ištraukė iš 
jo 33 metą amžiaus negrą 
Norais Bendy ir nulynčiayo. 
Negro kūnas surastas ke
lioms valandoms praslinkus, 
7 mylią tolumoje nuo kalė
jimo.

Negras buvo suimtas ir 
apkaltintas už užpuolimą 
vieno baltojo.

Cambridge Lietuvių
Parapijos Piknikas

šv. mišią 7, 9 ir 11 valandą. 
Kelionė į abi pusi 75c.

Kelrodis į Vose’s Pavi
ljoną iš Cambridge imti ke
lią No. 2 iki Concord. Iš 
Concord imti No. 62 iki 
Maynard. Maynardė nepra
važiavus Centro, kur kelias 
sukasi, imti Parker St. tie
siai. Toji gatve nuves tie
siai į Vose’s parką.

Iš Waltliani imti kelią 
117 iki Parker St. Čia po 
kairei užsisukti.

; Visus kviečia ‘ .
• Rengėjai,

.. CAMBRIDGE. — Nekal
to Prasidėjimo lietuviu pa
rapijos piknikas .įvyksta šį 
sekmadienį, liepos 16 dieną, 
Vose’s pavilione, Maynard,. 
Mass. • ' -. • •

Sporto programoje bus 
lenktynės; bėgime ir. plau
kiojime. Pirmas vietas lak 
mė jusie j i gaus po taurę. Be 
tą, gražiausiai pašokusi VaL 
są porą irgi .gaus taurę. 
Taures dovanojo Zen. Kaz
lauskas ii' graboriai Overka 
ir Chasas. ’ .

Autobrisai nuobažnyčios 
iWindsor St. ;iŠeįs tuoj po

WATERMILLE, Mc. — 
Lockvvood • Cotton atidiny- 
čios vedėjai .. pranešė, kad 
Šiomis dienomis į darbą bū
sią priimti . 300 darbininkų 
(vyrų ir moterų). .

Šiuo laiku dirbtuvėje dir
ba 600 darbininkų, kurie 
gaus geresnį atlyginimą nuo 
liepos 17 d. ir pradės dirbti 
į savaitę 40 valandų.

BERNIUKAS IŠTRAUKĖ 
NUSKANDINTUS PINIGUS

LAWRENCE. — Prieš 
10 dienų iš . pašto įstaigos, 
47 Loring St.,. South Law- 
rence, buvo pavogta’ $7237.- 
78, . .Vagiliumi pasirodė 
esąs Frank R.. Argofški, 22 
metų kurs prisipažino kal
tybėje. Patyręs, jog nusi
kaltimas bus surastas, Ar
gofški' , nusigando ir dėžę, 
kurioje buvo pinigai bei pi
nigų orderiai, įmetė į. Shaw- 
sheen upę.

Pašto inspektorius John 
J. Callghy, išgavęs pripaži
nimą, neieškojo specialistą 
plaukiką bei nardytojų, bet 
pasiėmė . savo 13-kos metų 
sūnų Tommy, kurs pasinė
rė upėje 13 karti], ir 13-ktą 
kartą pasinėręs nebeisplau- 
kė tuščias, bet iškėlė pavog
tą dėžę su pinigais.

Šis jaunas plaukikas yra 
pasižymėjęs nardymusi po 
vandeniu. Surasti įmestą 
dėžę jam buvo didelis malo
numas.-

Massaelnisetfs Lcgislatū- 
ros abeji, rūmai priėmę bi- 
lią, kurs leidžia valstybes, 
koperątyviems. ir kredito 
bankams dalyvauti. .federa- 
lio namu savininkų pasko
los akto vykdyme. .

Priimtasis bilius leidžia 
Lankamš priimti Namu Sa
vininką Paskolos Korpora
cijos (Home Owncrs Loan
Corporation) bonus Už 
mortgiČius. Bilius perduo
tas gubernatoriui Ely pasi
rašyti, .

S po r t a s
SPORTO AIKŠTĖSE

Teko man matyti Ameri
kos Legiono jaunesniąją 
svaidinio žaidimo nuošim
čius Massaėhusetts valsty
bėje. Radau, šias lietuviš
kas pavardes: Milutis ir 
Šąrkūnas (Bridgevratėr) 
ir Liutkus (Canton). Visi 
žaidžia bašeball su viršum 
.400 nuošimčiu, /

Pr. Lukaševičius (Bos
ton) šiomis dienomis žai
džia svaidinį Hamvich rate
lyje. Jie priklauso prie 
Cape God lygos. Jam gerai 
sekasi. Be to, jis pasižymė
jęs futbolininkas. Rodos, 
rudenį : stos į Provideiice 
Kolegiją arba į Portikam u- 
nįversit-etą.

Aną dieną išvyko. į Phila- 
delphią garsus Fordham ko
legijos svaidinio žaidėjas 
Juozas Zapustas. Linkime 
jam gero pasisekimo garsia
me Amerikos lygos “Ąthle- 
tic” klube. Jis jau pasira
šė sutartį.'

Kas žino,, kur dingo mūsą 
senu dieną lietuvis ristikas 
Juška? Gana gerai, ritosi.

Yra kalbos, kad sekan
čiais metais golfo rungtynė
se susitiks du čempi jonai: 
Shufe, Anglijos profesiona
lą čempionas ir Jonas 
Goodman (lietuvis), Ameri
kos pirmaeilis golfinįnkas.

Panelė Osipayičiūtė, kuri' 
buvo 1928 ra. Pasaulinės O- 
limpiados geriausia 100 
metrą plaukikė, užbaigė 
garsią Pembrooke Kolegiją, 
Broran Universiteto, Rhode 
Tslaiid.

Vytautas Tamulis žaidžia 
bašeball su Neraarko klubą. 
Jam veikia daugiau patyli
mo. Gerai pasirėdžius. yra

Skaitykite ir Platinkite
“DARBININKĄ ”

Gubernatoriui pasirašius, 
reikia til<ėxi, jog Massaehu- 
setts tuojau susilaulcš minė
tos namą savininkams rei
kalingos korporacijos sky
riaus,-kurs .pradės duoti 
paskolas lengvesnėmis sąly
gomis ir tuomi pagelbės 
smulkius namą savininkus, 
kuriuos slegia mortgičiąi su 
aukštais nuošimčiais.
2 Liepos 12 d. valdžia pa- 
skyrė Illinois, New Hamp- 
shire ir NęiV Jersey valsty
bėms direktorius, kurie tuo
jau pradės paskolų davimą.

vilties, kad New York Yan- 
kees paims jį savo metiku.

Yale Universiteto meti
kas Broacca (Lawrence lie
tuvis) pasirašė . kontraktą 
žaisti su Yankees. ,Už vie- 
nerią metą jis užbaigs tą 
mokyklą. Pereitais metais 
jis beveik vienas iškėlė Ya
le ratelį į pirmą vietą rytą 
-ko^gijų^-tai^k - 

, Jonas Šimkonis buvo de
vintas vienose golfo runkty- 
nėse. Jis pareina iš Ando- 
ver, Mass. . *

Kazys Adna.

SHARKEY NESITRAUKIA 
Iš KUMŠTYNIŲ

Sharkėy jau nebe jauny
stėje, 30. metą, tad nestebe- 
tina? jei daug kalbama apie 
jo pasitraukimą iš kumšty- 
uiti lauko. Jis savo pasie
kė. Kilęs iš neturtingą lie
tuvių tėvų, Sharkey prasky
nė kelią į garbę, ir turtus. 
Iškilęs į .amerikietiško gy
venimo viršūnes, Sharkey. 
drąsiai prisipažino esąs lie
tuvis ir tuomi didžiai, pasi
tarnavo lietuvybei Ameriko
je; Savo gražiu šeimyniniu 
gyvenimu jis yra pavyzdžiu 
Amerikos jaunajai kartai.

Kaip dabar atrodo, Shar
key dar neatsisveikins su 
kumštynėmis. Kalbama, 
kad rudenį jis kumščiuosis 
Chieagoje su “King” Lė- 
virisky. Jei Sharkey pasi
rodys tose kumštynėse labai 
gerai, tai kitais metais jis 
gal susitiks su/Mas Baer.,

Šiuo laiku Sharkey ato
stogauja drauge su savo šei
myna ir nieko nesako apie 
savo ateities planus, ‘ Kal
bama, kad dar šių metą ru
denį jis kumščiuosis Bosto
ne. . i

Popiežius Laimina Bostone 
Arkivyskupiją
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STREIKIERIAI LAIMĖJO 
DIDESNES ALGAS

FALL RIVER. — Po 15 
dieni] streiko, ‘ Anioricah 
Thrėad Co, audinyčios 1000 
darbininkų sutiko grįžti į 
darbą, gavę užtikrinimą,

pakeliamos 12 ir puse nuo
šimčio. ..

. Streikuojantieji darbi
ninkai reikalavo 15 nuošim
čiu algų padidinimo, bet pa
galiau nusileido, gaudami 
-darbdavių pažadėjimą dėl 
geresniu darbo sąlygą. ’

VIEŠŲJŲ DARBU PRO
GRAMA PARENGTA

AVASIIIYGTON. — Vie
šąją darbą administracija 
jau užbaigė 200 milijonu 
dolerių projektą, kurs pa
siustas Prezidentui Roose- 
velt patvirtinti,

Priimtoje programoje y- 
ra paskirta 50 milijoną do
lerių Nėw York,. Massačhu- 
setts, Ohio ir Utah keliams.

Viešąją darbą vyriausio 
administratoriaus, vidaus 
reikalą sekretoriaus Ickes 
pagelbininlm paskirtas pul
kininkas H.. M. Waite, iš 
Dayton, Ohio, Jis laikomas 
gabiu ir geru žinovu admi
nistracijoje, inžinerijoje, iš- 
dirbysteje. ..

Kai keliai bus . pradėti 
taisyti bei nauji tiesti, Vy
riausybė tikisi duosianti 
darbo 1,367,055 vyrams,: ku
rie dirbs po 30 valandą į sa-

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
TEKSTILĖS KODEKSį
WASHINGTON. — Pre

zidentas Roosevelt pasirašė 
medvilnės išdirbystės ko
deksą (įstatymą), kuris nuo 
liepos 17 d. kontroliuos vi
soje Amerikoje medvilnės 
(cotton) išdirhystę. Šiuo 
kodeksu uždraustas vaiką 
darbas, nustatytas mąžiau- 
sis atlyginusias (12 dol, sa
vaitei pietinėse valstybėse, 
13 dok savaitei šiaurinėse), 
darbo savaitė, nebus ilgesne 
kaip 40 valandą:

Roos.evcit pareiškė savo di; 
(lėlį pasitenkinimą, jog pa
siektas ’ susitarimas tarp 
darbdaviui, darbininku ir 
vyriausybės^ ■ '

Dabar rengiamasi užbaig
ti kitu išdirby sčių kontroles 
kodeksus.

LAKŪNAS MATTERN 
GRĮŠRDSĮĮ ORLAIVIU

WAŠTIINGTON. — Ame
rikos. vyriausybė, tarpinin
kaujant vienam. Nėw York 
bravarininkui, leido Sovietą 
Rusijos orlaiviui , nusileisti 
N ome, - ATaskofe;— AI i-netas- 
orlaivis atgabens iš. Sibiro 
ameiikiotį ; lakūną James 
Mattern, kuriam nepašisekė. 
aplėkti orlaiviu aplink pa
saulį.

Lakūnas Mafteni suras
tas Sibiro, kur jį išgelbėjo 
eskimosai. Lakūno orlai
vis sudaužytas,, o lakūnui į- 
laužtas riešas. Kelias die
nas jis badavo i r šalo, kol 
eskimosai jį surado.

500 DARBININKU GAUS 
PADIDINTAS ALGAS
DAYTON, O. —National 

CasliRegister koinpaniįa 
nuo liepos 10 dienos saVd 

5000 darbininką pakėlė al
gas 10 nuošimčių.

PREZIDENTAS SUDARĖ 
ATSTATYMO TARYBĮ
WASHINGTGN. — Pre

zidentas Roosevelt iš įžymių 
asmenų sudarė specialią ta
rybą, kuri pagelbės jam 
vykdyti Amerikos ekonomi
nės gerovės atstatymo' dar
bą. Šios tarybos sėkreto3- 
riumi paskirtas Roosevelt 
artimas draugas Frank C. 
Walker.

Tarybą sudaro šie asme
nys: valstybės biudžeto di
rektorius Douglas, rekons
trukcijos kaip pirmin. Jo
nės, ūkių kredito gubernato
rius Morgcnthau, namų pa
skolos korporacijos vedėjas 
Stevenson, industrijos at
statymo administratorius 
Hugh S. Johnson,, geležiu-, 
kelių reikalų tvarkytojas 
Joseph B. Eastman, ir kiti. 
Be to, dar pakviesti du Ya^ 
le ir Cornell. universitetą 
profesoriai —■ Rogers ir 
IVarren.

Ši tarylią posėdžiaus .kiek 
vieną, antradienį.. Posė
džiuose bus ir Roosėvelt.

MOTERYS KREIPĖSI I 
PREZIDENTĄ

WĄSirTNGTON/ — Tam 
tinę moterų partija pasiun
tė. Prezidentui Roosevelt re* 
zoliuci ją,, prašydama suslaK 
dyti atleidinėjimą moterų iš 
valdžios tarnybos.

VATIKANAS. — Popię- 
žilis Pijus XI liepos'12 d. 
priėmė Bostono arkivysku
pijos. 100 maldininką, atvy
kusią į Romą su monsinjo
rais Burka ir Splaine prie-

Popiežius moloniai priė
mė Bostoniečius, siiteikda- 
nras palaiminimą ir kartu 
pareikšdamas, jog Jis lai
mina rasą Bostono arkivys-

POPIEŽIUS APLANKĖ SA
VO VASARNAMI

VATIKANAS, — Popie
žius Pijus XI. pirmą kartą 
po įvairią Šventąją Metų, 
pradžios iškilmių, priėmimų 
ir kitu darbų atsilankė į 
vasarnamį, esantį .už 17 my
lių nuo Romos, . «« .

Jo Šventenybė praleido 
kelias valandas: vasarnamy, 
atlydėtas keturiais automo
biliais. Tarp apžiūrėtų vie- 

L4du buvo “Vatikano ūlus/rj
kuriame š vei carą karvės 
nuūži aivos elektros pagalba.

EKONOMINĖ KONFEREN
CIJA UŽSIBAIGS 

LIEPOS 26 D.
LONDONAS, -r Pasauli

nes ekonomines konferencL 
jos dalyviai susitarę, užbaig
ti darbus ir išsiskirstyti lie
pos 26 dieną. - ;

Prancūzija su savo šali
ninkėmis valstybėmis norėjo 
tuojau nutraukti posėdžius, 
kadangi Amerika nesutiko 
tartis, dėl pinigą pastovios 
vertes nustatymo. PranęiV 
zijos siūlymas atmestas 23 
bąlsais prieš 15. Ameriką 
rėmė Anglija su savo kolo
nijomis, Pietą Amerikos 
valstybės ir Skandinavijos 
valstybės.’

PABĖGO TRYS KALINIAI
CONCORD, N; H. — Iš 

kalėjimo pabėgo v t rys kali
niai, kurie buvo nuteisti il
gam terminui už vagystę ir 
plėšikavimą. Jie pabėgo iš 
kalėjimo kiemo, kuriame jie 
dirbo.

Pabėgėliais yra John X 
McCavthy, 25 metu, iš Dor- 
ėliester : Šfephen Zebal, 20 
in., iš Roslhulale iv Patrick 
Bomvill, 33 m., iš Franklinu 
N. H. Jie pabėgo lietui Ii- 
jaut pąsnuuidoJv tamsuma.

McCarthy nuteistas 7 me
tams, Zebal— 6 metams ka- _ 
Įėjimo. Už apiplėšimą jio 
buvo suimti praėjusiu metą 
gruodžio 13 d. Bostono.
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DIETINES ŽINIOS
AŠARINĖ MOKYKLA 

PRASIDĖJO ’
liepos 10 d. prasidė,m lįe- 
ttiųt kalbos vasarine .moky- 

8 £10 . vali ryte atlaiky- 
šv, mišios mokyklos da- 
ij intencija.

Klebonas kum Pr. Vir- 
įskis, mišioms pašįbai- 
, sveikino, susirinkusius 

us ir jaiuiūomtmę, pyi- 
pindamas apie mokytojų 
*erą sąstatą ir linkėdamas 

inimūi pašinaudoti jiems 
teikta proga, Damoksli- 

Jįiilkas reiškė pageidavimą, 
d musų apylinkes yisno- 
inr abelnai, ypač ptofesU 

Italai, parody tų. visokerio
pą paramą mokyklai. Kas 

teįsteigia dovanų fon- 
Hlą, kad. hutų galima, apdo-

vanoti niekinius, pasižymė
jusius lietuvių kalbos ge
riausiame žinojime, elgesy
je, punktualume ir tt. Butu 
gerai ir. išvažiavimą sudega- 
nižuoti. Mokyklos neturtin
giemstvaikams ja*u esąs fon
das tinkamai praleisti pora 
Savaičių pajūry. Būtu ge
ra, kad vasarine mokykla 
miiisu jaunimui būtą links
ma ir naudinga nuo pra
džios iki galo. .
, Vasarine mokykla teuž
ima tik dali atostogų. Nuo 
liepos 22 iki 30 d. bus atos
togų savaite-;'.nuo liepos 31 
iki rngpiūčio U d, vėl 
veiks. Mokykla baigsis pa
maldomis, ir vakarėliu. .

bonayičįus drauge su kun. grab. L , paspero brolis) 
J. Švagždžiu išvažiavo porai draugo su J. GrileviehimJ j 
dienų pasivažinėti; I^aip atidarė savo aptieką Gll 
girdėti, abu' vadai, buvo*pas Broadway (kampas I ir 
siekę Amerikos Šveicariją : Broadway),'South B(>stoii, 
— Baltuosius Kalnus, Noav Mass. Patarnavimas.^ ypač 
T-Tampshire' valstybėje,

NEPAPRASTAS

PIKNIKAS

S

NAUJAAPTEKA
Šiomis . dienomis Jonas

lietuviams, aukščiausios rū
šies. .

Naujiems ąptiekoriams 
linkima gražiausio pasiseki
mo. ■ .

RENINAS PIKNIKAS
DAKTARAI

TpL Su. BoHtoa 0828 . I
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M.V.OASPER 
(KASPAHAVIOIUS I

Naujoje Vietoje, [
525 E. Brotdway, S. Boston.

Ofho ValaaJoti
Nuo 9 Iki 12. ryte Ir nuo 1 :ŠO Iki 
5 ir nuo 6 iki 8,'val. vaknre. Ofi- 
goj? uždaryta* subatos vakarafa ir 
n&MldlenltilB, taipgi sertdo.niia nūs 

l 12-toa dieną uždarytas.

JUOZAS CUNYS
.• ADVOKATAS

414 Broadway, S. Boston, Mass.

TeL So. Boston . 0948

platus ir tinkamas..Mokyk?, 
los vedėju yra mokslą ’ giliai 
mėgstąs *kum K. Jėnkus. i 
Aukštesnįjį skyrių, buvo 
pradėjęs mokyti klierikas. 
K. Vengras, M. I. C., bet, 
negavęs vienuolijos leidiimi, 
pasitraukė. Vyriausi o j o 
skyriaus - mokytoju palies
tas žinomasis P r. Galinis; 
jis buvo nusiteikęs šią vasa
rą nemokyti ir tik per dide
li. klebono kvietimą sutiko 
padirbėti. Mokykloje atski
ras klases veda, viešųjų mo-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
. (GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras ntio 10 iki .12 vai. 
ryti), nuo 1:3O iki 5:30 po pietų ir 
nuo G iki 9 1. vakarei šventą dieną 

. pagal susitarimą.

• - ----- Rengia——.

L Vyčių 17-ta ir L. D.S. 1 -ma Kuopos

Liepos-July 16 d., 1933
Munchback’s Parke, Roslindale, Mass.

PARKAS ATDARAS NUO 11 VAL. RYTO.

Kadangi ši$ piknikas rengiamas bendromis jėgomis, 
tad jo programa bus labai įvairi.

2 vai. po. pietų prasidės Šokiai, kuriems grieš geras 
orkestras. Šokiai bus specialiai padarytoje estradoje. 
Parkas tik ką pagražintas, naujai išpuoštas.

Sporto programoje, bus , merginų kimišĮčiasyiedis 
(volley bąli), lenktynės, komiškas sportas it t. f* L. D. 
S. kuopos vytai ir L. Vyčių kuopos vaikinai susikibs viK 
ves traukime.

Sporto ptograma bus pritaikinta visokio amžiaus 
moterims ir vyrams.

Įžanga į parką bus 10 centų auka, už kurią bus ga
li ma laimėti gražią dovaną.

Pikniko pelno dalis skiriama  ̂parūpi jos vasarinei. 
[mokyklai. TlausingaijatsITanT^kime, bendrai pasidžiau
kime ir gražu tikslą paremkime., . .
'•' KVIEČIA RENGFJAT

KELR0M8: Važiuokite ild Farest.’llflls, iš-ton Dedhain gatve-

Šį sekmadienį, liepos 16 
d., Munchbaucli’s parke,. 
Roslhidale, į vykstą L. D. S. 
ir Liet, Vyčiu kuopti bend
ras piknikas, kuris rengia
mas vasarinei mokyklai pa
remtu

i ’ Pikniko šeimininku yra 
; L. D: S. kumpos iždininkas

V. -Valatka. . Sporto pro
gramos vedėju ...pakviestas 
Vyčių kuopos valdybos na
rys graborius Juozas.Kas
paras. . .'

■ Parke bus pastatyta spe-, 
; rijate plat foruIii,, kurioje bus kariu iki Beori St,, kur bus nurodyta pikniko vieta- ' ■

GYVENIMO’ 
Tel. Parkway -18Ū4-W ir

šaukti gaisrininkai tuojau 
atvyko ir nuostoliu nebuvo, 
viena moteriškė lengvai su
žeista.

’Ekspliozijos. priežastimi • 
buvo darbininku kasinėji-, 
inas SiTitų vietos ii* palieti- 
inas gaso linijos.

(VAIRŪS SKELBIMAI •

B
Telephone a.

_ ; s6’ ?oTON H
BAYVIEW W

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR POCKNE 

Automobilių ir Trekų.
. Agentūra,

Tnfsorne visokią Išdirby.šėlų girto- 
mobilius. Tnlnymo ir donionstmvt- 
nio vieta:

1 Hamlin Street 
ir E, Eighth St.

iSOŲTH BOSTON, MASS.
.Joc. KaDoC’lunan ir Pctęr Trečiokas 

Mivlriinkal

y. Prisiekęs Advokatas

į- JUOZAS R. GAILIUS ‘ lt lt
Veda visokias pr.ovas. Daro n- 

aua legalius dokumento*.
817 E St (kampas Broadway) 

South Boston, Man,
, Telefonas: Šou. Boston. 2732
į . Namų; Talbot 2474

D

vuliūte, Pašakarmie 
Duobaitė. Kitais mokyto
jais yra sfud, A. Tutkus, M. 
Kibuiytė, V. Budrevičiūtė, 
A«. Jurgelaitis, J. Tarnui v- 
nas. Be to, norima sudary- 
i vyresniųjų — post gra- 

dūathig klasę. \
luiepos 11 d. mokinių bu

vo suėję 277, ■. Klasės dide-

Tel. So.. Boston 2660 .

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo G.:oū iki. 9 v. v. 
Seredomis. nuo 0 ' iki 12 v. dieną. 
Subatomiš nu<» 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėlionils nuo 9 iki 12 vai..dieną, 

(pagal sutartį)

DR, J, LANDŽIUS
IR

r KAZ, J. KALINAUSKAS
1 ADVOKATAS

L “Darbininko” Name
į (antros lubos, Room 1)
. 366 Broadvray, So. Boston.

Tel. So. Boston 3357
*’ Bostono: Ofisas: ■ -
-6Q State St,, Room 326 

Tel. Hubbard 9396 
Gyvenimo: '33 Roseinont Street,

Tęt TalbQt2878 Dorchester, Mass.

Tel.-S- B. 0441.

PR, J. KALINADSKAS
. ADVOKATAS

■ c ■ ■

:• JH4 Broadway, So. Boston.
Room 3.

Gyveninio vieta:. 39 Green St.,
Hudson, Mass.

į'Tel. Hudson 622.

kbsps perkelti į bažnytine 
salę. Visi bus sutalpinti,.

. Mokjdojuost*, mokiniuo
se, ii* visuomenėje numaike 
vasarines mokj’klos atžvil
giu gera. Daug vaikų su
važiuoja iš ūkių.. Brighton. 
Pxjrclie4er ir net didžiulė
mis aukohiis nešini. Lietu
viai profesionalai, .čia gimę, 
ir augę, savo vaikučius ir 
atsiuntė. Taip ir reikia.

Mokykla paramos susi
laukia. Štai L. D. S. ir 
Liet. Vyčių kuopos rengia 
nepaprastą pikniką, Muneh- 
back’s atnaujintame parke. 
Beech St.,. Roslindale,. lie- 
,pos 16 d., • Piknikas rengia
mas mokyklai paremti. Tik
rai ten bus didžiulė minia.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

.' X-Ray
Tel. South Boston. 2712 '•

. -534 E. Broadway. '
■ South Boston, Mass,'

Į Tel. Porter 3789 f

• (REPSY8)
Lietuvis Gydytojai 

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8 
278 Harvard Street,. . 

kamp. Inman arti. Central. Sq, 
. Csmbridgė, Kasi.

-•>. Tel. So. Boston 3520 

r ADVOKATAI ŠALNAI 
į .. y DARBININKO' NAME 
i . 366į Broadway,
[ . South Boston, Mass

BALTUOSE KAINUOSE

yianu gydymo būdas yra
• visiškai moderniškas-.

Turiu vėliaisios mados 
Įtaisus., ir esu ekspertas 

. pagydyme: Nusilpusios
• Nervas,’ Nervu Idspepsi- 
. ją . ir Kraujo liuij.

Nenustok vilties, kre:pkid-s tuo- 
jaus ir busi išgydytas.

Di.GraRĮ,327S.?"£;
Foiando«: Antrudlenlali, ketvirta- 
dieniai Ir ŽeStadieniaia 10—12 ry
te, 2--5, 7—8 vakare; eekmaUlc- 
nlais 10—12 tiktai.

šokiai, griežiant smarkiam 
orkestrui •' P)UVo sitimtas Bostone* gegu-7

Parkas, labai patogioje *2 dieną, 
vietoje, susisukimas geriau- Teisėjas Lotvėll pareiškė 
sis, tad visi tenai bukime, apgailestavimų, jog įstaty- 

; niai nesuteikia jam galios
“AUKSO KASYKLOS” paskirti didesnę bausmę, to- nnDPUrVTCPY dėl jis- griežtai .atmetė nu- UURUnLy I Lp I teistojo prašymą pasigailė- 

------- -— ti.
Liepus 11 d. Dorchesfery f-r™“?^****----  į

pasklido gandai, jog surasta j GRABORIAI 
aukso. Tuo gandu pirmiau- į , _ •• ./ ■ ' j
šia pasinaudojo So. Bosto
no trys dąrbininkai, ' W. 
Meagher.,. (Įeo^e Beelėr /rt 
Russeil Frappied. Pasi
griebę lopetas, jie žygiavo Į 
Aslilėy gatvę ir stojo i 
ūuik^ii kasimo* darbu. Tuo- 
jaus atsirado būriai vaikų 
ir visi puolėsi kasti, žemę.

Ir tikrai iškasta daug ži
bančių, gelsvų, gabalėlių ta
riamojo aukso. Jau apsi
džiaugta ir manyta,, kad 
Dorchešter taps, svarbiu ,A-| 
nierikos centru. Bet, pir
mųjų . 4‘auksakasių’’ nelai
mei, atėjo nejaunas W. R., 

. YVyinan, KYV- <580 Adams 
St., ir pat1 iškiliu, jog prieš 
15 . metų šiose “kasyklose” 

; jis -išmetęs nemažai . senos! 
geležies ir kitokio metalo 
gabalų, kurie ir sublizgėję.

Nusiminė “auksakasiai” 
ir dar kartą įsitikino, jog 

t ne viskas auksas, kas auksu

LIETUVIO DIENOS SKY
RIAUS NARIAMS

Lietuvių Dienai Remti S

AUTOMOBILISTAMS - 
SVARBUS PRANEŠIMAS
Mes atidarėm automobilių taisy
mo vietą. Taisom visokios rūšies 
automobilius. Taipgi ištaisom su- 
lankstytus fenders ir bodies ir 
apipentįnam. aTisom ignitions ir 
generatorius. Darbas Užtikrintas 
ir kainos pigios. Vieta vadinasi:

STEVE’S REPAIR SHOP, 
565 Eig'hth St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-RBostono skyriaus narių pa-: ;
Skiltims susirinkimas. Įvyks .. BTEVE JĄNELTUNAS, Sav. 
ši penktadienį, liepos 14 d., 
7;30 vai.. vakare bažnytiuė-

EKSPUOZIJA SUJAUDINO

i'il'

» ■ 
r

PRISIEKĘS ADVOKATAS

■JDSEPH P. WALSH
A D VOKATAI 
Edwar R. Coplen. 
Albert Adelson .

. Harold Ąranofsky 
Bbnjamin Cliesky •
OFISO VEDĖJAS .
Jonas J. Romanas

18 Tęmont St., Boston, fe**.
31Q Kimbair Building

'..''Telefonas: CapitoĮ 9880
O fifl o valandos 

9 vai. iki 5 vai.
SOUTH BOSTONO OFISAS

•... 455 W. Broadway
Nuo- 5 iki 7 v,- vakare ’

Telefonas South Boston 3612

LIET. BALSO DRAUGIJOS PIRMAS

Liepos 11. d. kmi. K. Er

- • NEDĖLIOJĘ

, 16 Liepos-July, 1933 
OaĮdand Grove—Kęstučio Dr-jos Darže

■; E. DEDHAM, MASS.
i ’ Minėtas piknikas- bus fnbni. linksmas, .Bus g'ėriausia or- f 

kestra, bus.. skaniausių valgių ir visokių gėrimų. Nuvažiuot I
■ yisienię .h'iig'va ir paranku. ” • . I

yibi jauni ir.-.sūauuę •<liilyv:iukitd šiame puikinmo pasi- į
. ’ jinUmininuv KVIErIA BALSO DR-JOS KOMISIJA, į

\ .

JDSEPH W. CASPER
(KASPARAS)

G R A B O R I U S 
494 E. Broadway, 

South Boston,. Mass.
Tek So. Boston 1437 J

Res. 158 W. 7th St.
Teį. So. Boston 1437 M

[ Patarnavimas diena ir naktį. Į

Liępos ,19 d. vėlus vaką- 
ras buvo giliai’ jaudinantis 
daugeliui ', šeimynų, gyve
nančių Dudley ir Monųnit 
gatvių apylinkėje, Dorches- 
fe.r, Mass.

Miesto sąšlavų liei srutų 
vietoje įvyko ckspiiozija su 
didelėmis liepsnomis, Iš-

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

REIKALAUJA
patyrusio baldų kraustytojo 
(hi,rjiiture .in.ovcr) ir galindo 
vairuoti t roką. ’ Turi būti paty
ręs ir turįs geras rekomendacijas. 
Kreipkitės pas

LITHUANIAN FURNITURE 
(Lietuvių Rakandų komp.)

. . : ^26. ^sBnįadway, ...
’ So. ĮBoston, Mass.

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 prisipūti pinigiš- 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės

A. KASPAR,
66 Victoria St.,

W. Somerville, Mass. .
Tel. Prospeet 2469-M

P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS) .

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

Apie mūsų pigu ir gražu patarnavimą, 
klauskite ‘hj, kuriems mes patarnavome. 

JONAS PETRUŠKEVIČIUS IR SŪNŪS 
Grabeliai ir Balsamuotojai 

380 Broadway, So. Boštori, Mass.
Tel. So. Boston 0304-W

Federalimame teisme tei
sėjas James . A. Loivęll ntb 
teise trejiems metams kalė
jimo. tūlą Abraham Hovo- 
ivitz, 2.5 metų, kurs jirišipa- 
žino kaltu turėjime' netikiu, 
pasigan liūtų, pinigų. Jis

. Kelrodis:' VaAiiiof ck\'aform iki Forus! llilLs. Ts. ten paimt- j 
De.dlmm Line kiu\i ir važiuoti iki. ii novo St. Nuo (tro.vc St. I 

eina bustu*, kuris nuvežk In veik iki daržo. ‘ ‘ j

v

I JUOZAS M. DILS i
I LAIKRODININKAS Į 

ė Parduodu įvairiausios rūšies ? 
a auksinius, ir sidabrinius daik-1 
įtus. Taipgi ir pataisau, 
į 366 W. Broadway 

j SO. BOSTON, MASS.

j

1 '

TYPEINRITERIAI
visu išdirbysčių. 

Parduodam ir Rendavoiam 
žemiausia kaina

ti SIDNEY PRINTING SERVICE 
. 315 E st. prie Broadway, 

. So. Boston, Mass.

TU. S. B. 380MI
LIETUVIS |

OPTOMETRISTAS
ISoRtamIlinojų ak!*l|
P.r^rittu 'aklnUu 

' ' kreiva* aid“ ntltir į
•Inu Ir amblijonk Į 

kooe (aklose) nkyse augrąžlnuSTle- 
aą tinkamu laiku. . . '

J. L PAŠAKARNIS, O. D. Į 
'447 Brofidway, South Boston i

ZALETSKŲ į
MODERNIŠKA 

graborystEs įstaiga 
FUNERAL HOME

' —* . t ■ naujoj vietoj
564 Ė. Broadvvay So. Boston, Mass.

/ Tel. So. Boston 0815 ... •
Dabtir galėsime 'dar geriau lietuviams patarnauti,, nes 

• mūsų įstaiga turi visus patogmuuš.. Naujosios mados kniuba-7 
•riai ševmviiinis DYKAI. ,Patarnavimas (Irma ir naktį. Vii-•; 
nas pasirinkimasmętalinių, ir kieto medžio grabų, U.žganędi-. 
minas, teisingumas ir. nuoširdumas,', tai mūsų aukščiausias 
tikslūs. . . ! ‘
D, A. ZALETSKAS 

graborius) . .
F. E. ZALETSKIENĖ 

(Balsaųiuotoja)

—A.

AGENTAI
?I INSURANCE

| Apdrausk namus, rakandu* 
automobilius pas

! J. S. MESĖIS
1455 W, Broadwiiy, So. Boston | 

Tel. So. Boston 3612 T ' ■ ’

! INSURANCE 1
. APDRAUDŽIA VISKĄ, f ' •

K. J. VIESULĄ, - i ..
. 366 West Broad\va,y, /. i 

So. Boston, Mass. ‘ I . '
. Tel. So. Boston, 0620 . I ‘

£

c

• ■ \

i 
•1.

? ■l
v ■

A



Penktadienis, liepos 14, 1933 DARBININKAS

PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MINERS MILLS, PA.

• • ■ ■ ■ - : /ir*

atlaikys sumą. Laike mi-i 
šių pasakys pamokslą žy-^ 
mus ir garsus pamokslinin* 
kas . Tėvas Bružikas. Tai
pogi tą pačią dieną įvyks 
didelis jubiliejaus piknikas, 
Gedimino Sodne, Oheiv’s 
Landing, N. J. Visi Phila- 
delphijos lietuviai, yra kvie
čiami dalyvauti šiose iškil
mėse. I.

LIETUVIŲ EKSKUR- .
■SIJA.;.. ,

Liepos 30 cį, įvyks Phila- 
dolphijos lietuvių ekskursi
ja į palnaresj Wildivood, N. 
J. Tai yra metinis .Phila- 
delphijos, lietuvių išvažiavi.- 
mas į pamares. Tikioiaį jau 
parduodami, kaina ten ir 
atgal suaugusiems $1,25, o' 
vaikams 60 centų. Trauld- 
nys išeis iš Chesnut St. 
Ferry ip South St. Ferry 8 
vai. ryto (Daylight. Sąying^ 
Time). Pirmas traukinys 
grįš 6 vai., o antras 9 vai. 
vakare. .

Ryan pašventino akyvaizdo- 
j e daugybės kunigų ir dide
lių minių ne tiktai lietuvių, 
bet ir svetiuitaučių žmonių.

Tuojaus sekantį rudenį, 
AJ906 m- rugsėjo mėli. prasi
dėjo parapijos mokykla po 
bažnyčią, kambariuose, blo
ke dvi svetimtautės moky
tojos ir vienas lietuvis.; Taip 
traukėsi iki 1912 m., kada 
vedimą mokyklos paėmė Se
serys Kazimierietes iš Gili- 
cagos, ir iki. šiai dienai te
bemoko. . Tuo tarpu nupir
kta seserims parapijos na
mas, kurs kainavo apie 40 
tūkstančių dolerių.

Dabar kelis žodžius apie, 
jubiliatų, Šv. Kazimiero 

>• parapijos kleboną. Kun. 
J, J. Kaulakis gimė 1868 
metų sausio 25. dieną Petro 

. ir Marijos (iš Ctrlaritų) ri
ki įlinko sūnus iš Pagerdau- 

i jūs vrenkiemm, Garždų pa- 
rap., Telšių apskričio. Pa
baigęs valsčiaus pradžios 
mokvkla, lanko Ruskavos

Benefhštas Draugeli s, Leo
nardas Basavičius, Leonar
das Paiiliukonis, Tarnas 
^Purvinis, Jokūbas Popelis, , 
Eduardas Klanavičiuš, Vin
cas Baraša, Albinas Jeseke- 
vičius, Eduai’das Albinskaš, 
Karolius Jakcmouis, Edu
ardas Galinas. J. Štahišky- 
tė, D. Dcrenčiūtė, Ona Mer- 
kevičiūtė,. J. Šakpvičiūlė, 
Eveliną VaikŠnarytė, Ona 
Janavičiūtė, josefina Įlrbo- 
naite, Fl. Smųdytė, Elena 
Paiigonytę, Marė Kurins- 
kaįtė, L. Slavickaitė, Elea- 
nora Galinaitė, Leoną Gri
gaitėj Evelina Gabytė, Ma
rė Klibiliutėi, Leoną Dam- 
brauskaite, L. Špudyfe, EI. 
Zuberyte, ’-D^-Pribisiutė,-B>l 
Anderson, Ą. Arbušaity- 
tū, Marė Balevičiūtė, O- 
na BeimataviČ.iūtė, ? Magda- 
1 ena Dargytė,. Rože baugir- 
daįtė, Leoną Fejertaite, 'M. 
Janolevičiūtė. E. Kazlaus
kaitė, Ona ; Kegolytč, Agn. 
Kisieliūtė, Margareta Ka
valiauskaite, Elena Kups
taitė, Salome" KupšĮaitė, R. 
Kvederaitę, Ėleanora Lau- 
rikonyfė, Marė AratuleviČiū- 
tė, Marė Jančiūlytė, L. Rut
kauskaitė,, Elena Simanavi
čiūtė, J. Šumskytč, V, Ur
bonaitė, Ona Ulcinskaitū, 
Lcoiia Utarytė, Marė Na
ruševičiūtė, Ėleanora Sta- 
nulionytė, K. Žvingeląitė, 
V., Gibuiskyte, Leoną Ma- 
sauskaitė, Mare Miskevičiū- 
tė, Irena Męntauškaitč.
VYČIŲ “ŠALTAKOŠE”

Vyčių “šaltos košės festi- 
valas” pavyko. Buvo daug 
atsilankiusių ir visi malo
niai ir gražiai praleido va
karėlį . Galėjo, ..liesa, būti 
geresnės pasekmės, bot vis 
fa baisioji depresija, iš mū
sų tarpo nepasišaiina. Ta 
šmėkla vis mūsų padangės! 
skrajoja. . Kitaip būtų, jei 

, ji ..pasitrauktų arba sau ga
lą gautų. Vis vien buvo 
pelno, nors ir nedaug. Di.- bažnyčios skola parapiečių 

f džiausiąs pelnas buvo dvasi- [ aukomis; jau bažnytėlė pa- 
. nis, nes lyčiai galėjo tuomi sirodė permaža, parapiečiai 

pakelti savo nuotaiką ir pa- pradėjo rūpintis apie dides- 
, s’irodyti savo veiklumu, ne- 
, paisant jokių priešingų nuo
monių. Drąsa ir darbas 
daugiau nuveikia kaip .ati
dėliojimas ir tinginystė.

Geidžiama, kad . ateityje 
vyčiai dar labiau parodytų 

das Ambrosius, Jonas Kun-'savo drąsą ir veiklumą Inta-, 
■drotas, Juozas Zimnickas, me užsimojime, kuris bus 

tą artinos dalyvauti daugis- j Jonas Varkala, Edmundas' 
ko j e puotoje. I Burokas, Ernestas Melda-

Ankstį rytą susirinkę ber-1 gius, Antanas Jakubonis,
Eduardas Danalevičius, Jo
nas .Čęsnis, Ernestas Mize- 
ris, Stanislovas Miganis, V. 
Miganis, Juozas Kalanaus- 
kas,. Leonardas . Kalanaus- 
kas, Ėduardąs. 'Ardickas, J. 
Ardickas, Vincas Klemka- 
vičiųs, Albinas Jasaitis, Al
bertas Jaučius, Eduardas 
Markauskas, Vladas Pogo- 
zelskis, Albinas Česna, Juo
zas ’ Januškevičius, L Jouas 
Tuiiila, „ Jonąs Sunelaitis, 
Albinas ZukeviČius, Juozas 
Spūdis, ’ Jurgis Vylonis,

pi jos choras, vedamas M. 
Lauriškio, Hazletoii, Pa.

Klebonijoje buvo pareng
ti pietūs svečiams kuni
gams. Bažnytinėje svetai
nėje buvo parengti pietūs 
Seserims vienuolėms ir už
prašytiems svečiams.

8 v. vakare Girini School 
saloje įvyko pagerbtuvių 
bankietas. Atsilankė datp 
giau 500 svečių.

Programoje gyvaisiais 
paveikslais atvaizdu o t a s 
kun, Ežerskio gyvenimas. 
Tą gražų vaizdelį parūpino 
Sesuo Benedikta iš Jėzaus 
Nukryžiuoto vienu o I y ii o, 

t Elmhurst, Pa. Akompona-

KUNIGO A. G. EŽERSKIO 
SIDABRINIS JUBILIEJUS

Liepos 5 d. Šioje parapi-
• joje paniinętas klebono kun.

A, G. ’Ežei’skio kunigystes 
.25 mętų sidabrinis jubilie
jus. . ■ .•■;■:•/;

Iškilmės, pradėtos pamal
domis, į kurias žmonės susi- 

; rinko anksti, ? Didelį įspūdį 
padare Šv; Vardo di’-jos, 

.Marijos Vaikelių procesija,' 
i.uTi susidarė prie Idebphi; 
jos sutikti Kleboną kun. Ą, 
Q. Fžėrskį . Procesija bu< 
vo įvaiti. Mažytė Irena .
Kapočiūte,. 6 metų mergaLy0 $ Bing-

- -------——
Bankieto komisijos pir

mininkas A. Adomaitis va
karo vedėju pakvietė kun. 
V. Nanortą. Kalbėtojais 
buvo kun. Česrią, kuri. Stri
maitis, kun. Sinkevičius, 
^Garso/’'’ red. M. Ziijus. 
Kalbėtojai nusakė kun. A. 
Ežęršldo darbus.

Dovanų buvo daugybė. 
Suplaukė apie 100 sveikini
mo telegramų. Visa tai pa
rodė, kad kini. Ežerskis y- 
ra visur didžiai mylimas ir 
turi daug draugų.

Negaliu pamiršti nepami
nėjęs, jog Jėzaus Nukry
žiuoto Sesutės, kurios čia 
moko vaikučius, gražiai pri
sidėjo iškilmių suorganiza
vime. Malonu buvo matyti; 
kaip mūsų vaikučiai gražiai 
išmokyti bei išauklėti. Di
delė padėka Sesutėms.

Kun. A. Ežerskio sidabrį- 
mio jubiliejaus įspūdžiai il
gai pasiliks parapiečių at
minime. Linkime garbia
jam klebonui geriausios 
sveikatos, ilgiausių mėtų ir 
Dievo palaimos laimingai 
sulaukti auksinio Jubilie
jaus! . ' > .

Šv. PranciskciiVis pa^etp.
■. Parapietis. a

" te, bu’A. parengta kaip j. ni
uo ji,baltais-ilgais drabuži 
liais su velionu. ji nešė šil
kinę padyiškaitę. šit sidabri- 

. nių vainiku, papuoštą 25 
•; rožėmis. Paskui ėjo ketu-?

ries mažytės mergaitės, lai
kančios velioną. Tolinus se
kė 2 mergaitės, nesančios 
gelių pintinėlę. Baltais dra- 

. bužiaįs pasipuošęs vaikutis 
nešė piemens baltą lazdą, 
iškaišytą kviečiais ir vynuo
gėmis. Ir taip ištisa . eilė 
papuošalų. Procesijoje da
lyvavo šie kunigai: pralotas 
J. V. Miliauskas, Mikaitis, 
Česna, Tiškus, Matulaitis, 
ŠupŠinskas, Šimkonis, Kun- 
dreckas, Miliauskas, Sinke
vičius, Norbutas, Dauman
tas, Dobinis, Zaikauskas, 
Kuras, Mockus, Nanorta ir 
keli kitataučiai kunigai; po 
to ęjo Jubiliatas kinu Ežer- 
skis, lydimas kun. Įnčiūros 
ir kun. Raštučio. .. Paskuti- 

. nis ėjo vyskupas T.. G. -O-
Reilley, iš Scrąnton, lydi
mas kun. Strimaičio ir kun.

■ Kasakąičio. Be to, dalyva
vo 22 Seserys Vienuolės.

• Bažnyčia buvo pilnutėlė 
žmonių. Altoriai išpuošti 
sidabro spalvos; kviečiais, 
vynuogėmis, rožėmis.. Ce
remonijų vedėju buvo kun. 
V. Nanorta iš Hazelton,. 
Pa. Mišias atnašavo pats 
Jubiliatas, asistuojant kun.

* Inčiūrai — dijakonu ir 
kun. Raštučiui — subdija- 
konu. Gražų pamokslą pa
sakė kun. J. ŠupŠinskas. J. 
Ė. vyskupas gražiai prisi
minė apie Jubiliatą ir pagy
rė Šv. Pranciškaus parapi- 
pą už iškilmingą pasirengi
mą ir gerą tvarką.

Mišių laikę giedojo .para-

SHENANDOAH.PA.
PIRMOS KOMUNIJOS 

ĮSPŪDŽIAI

sužavėta negalėjo savo akių 
atkreipti ir ne vienas links- : 
mai prisiminė aną savo ,Pir- ; 
mos Komunijos, dieną. * \

Kūn. J. A. Karalius at
laikė šv. mišias ir, pasakė la
bai. gražų ir pritaikintą pa
mokslą. Kalbėjo pirmiaus 
apie Šios dienos svarbumą;' 
dar labiau sužadino vaikelių 
širdyse didesnę meilę ir tro
škimą Jėzų Šv. Komunijoje 
priimti. Gale iagino visus 
tėvelius apsaugoti tas jau
nas širdis, ’ brangiausias 
jiems Dievo* įteiktas dova
nas. Vaikeliai jauni, ne
kalti, ypač ką tik priėmę 
Pirmą Komuniją, yra teve
liu brangiausias turtas. 
r Buvo girdėti, kad dauge
lis stebėjosi, kaip gražiai ir 
tvarkingai irisi vaikėliai 
priėjo prie altoriaus ir pri
ėmė Šv. Komuniją iš kuni
go rankų; kaip dievotai ir 
iš lėto po .du eilėje atsigrę
žę ėjo į savo vietas.* Per 
visą Ijpką nebuvo matyti' nei 
vieno tvarkdario. Išlavinti 
vaikeliai'mokėjo palys tvar
kytis. Už tokį prirengimą 
vaikelių turime ištarti šįr 
dingą ačiū dviem mokyto
joms: panelėms Simanskiū- 
tei ir Onai O’Brien.
. Vakarė, 6:30 v., visi vai
keliai susirinko į bažnyčią 
ir buvo. įrašyti į rožančių ir 
škapleriuą. Visi ka^tu at
naujino sayęjgriksto apža
dus it prisiekė negerti jo 
kių svaiginančių gėrimu iki 
21 metų. Suteiktas palaimi
nimas Švč. Sakramento.

Tuomi baigėsi tų vaikelių 
gyvenime, linksmiausia die
na, kuri, bė abejones, pasi
liks jųjų atmintyje per vi
sas jų dieneles. Taipgi bai
gėsi, tos dienos gražūs ir vi
sokių priminimų pilni įspū
džiai risiems tą dieną baž
nyčion atsilankiusiems.
' Liepos 9 d.3 prie Pirmos 
Komunijos priėjo Šia - vai
kai : •

Jurgis Milius Andrius 
Kavaliauskas, Florinas Jus- 
kelis, Vincas Magneskjs, A. 
Džekevičius, Raimundas

metais, . Per tris metus ma
žas tuokart lietuvių biirelis 
rinko aukas naujai parapi
jai. . Tiktai 1893 metais ga
vę savo lietuvišką kunigą, 
dabartinį kleboną . J. J. 
Kaulakį, kurs buvo ką tik 
užbaigęs mokslą Liiveno 
(Belgijoj), liko, pakviestas 
Pliiladėlpliijos arkivyskupo 
P, J, Ryąn, apimti lietuviš
ką parapiją Philadelphijo- 
je; kun. Kaulakis tada at
važiavęs rado apie 60 lietu
vių šeimynų Philadelphijoj 
ir apylinkėse ir apie 200 
pavienių. .

• Kun. J. J. Kaulakis, at
laikęs pirmas savo, šv. mi
šias, (primicijas), 1893 m. 
liepos16dūmą^Šv, Alfonso 
bažnyčioje, apėmė . lietuvių 
parapijos vadovystę. . Pir
mus šešis mėnesius, pamal
dos buvo Šv. .Alfonso bažny
čioje, per kitus šešis mėne
sius buvo atlaikytos Švento 
Juozapo Jėzuitų bažnyčioje;

Į894 m. liko nupirkta 
bažnyčia nuo protestantų 
tarp 5-tos i r C arpėntor gal
inu. Kadangi bažnyčia per- 
maža, žemė nenuperkama, 
arkivyskupas sutiko tuom 
laiku laikyti pamaldas, kol 
atsiras’ kolei a geresnė ir pa
togesnė vieta parapijai. 
Bažnyčia nupirkta, o nebu
vo kieno vardu nuosavybės 
užrašyti, tai pavapi jonai 
nutarė • užrašyti ją vardu 
Šv. Antano pašei pi nes drau
gijos, tuo laiku gyvavusios; 
nuo to ir vardas liko- pa
rinktas “Šv. Antano para
pija-” . .

Tokiu biidu lietuvių ma
žas būrelis įgijo Dievo na
mus, kuriuose pradėjo ra
miai garbinti Dievą savo 
prigimtoje kalboje, o lietu
viška kolonija kas metas au
go ir didinos, pradėjo tver
tis. naujos draugijos ir ki
tos visokios kuopelės. 1896 
metuose užbaigta mokėti

Šv. Jurgio bažnyčioje lie-: Margelis, Juozas Vaugh, Jo-
pos 9 d. priėjo prie Birmos 
Komunijos . 112 vaikelių. 
Rytas buvo labai gražus, 
saulėtas. - Rodos, visa gam
ta linksmai šypsojos iš 
džiaugsmo, jog • tiek daug 
nekaltų vaikelių pirmą kar-

nas Macijauskas, Eduardas 
'Andrijauskas, Povilas Ša- 
panus, Jonas Adamavičius, 
Eduardas Steponavičius, 
Antanas Pajūnas, Leonar-

DYKAI-
kelionė į

chicago

PASAULINĘ -

PARODĄ

Mąssachusetts

Berniukams ir Mergaitėms

Klausk faile : 
. A. & p., Vedėjo 

dėl informaciją

neliai, baltais, marškinėliais, 
aprėdyti; mergaitės . balto
mis suknelėmis ir velionais, 
altorių tarnų su žvakėmis ir 
kryžių lydimi, tvarkingoj e 
procesijoje prisiartino prie 
bažnyčios durų. Tenai mū
sų klebonas kun. J. A. Ka- 
ralius juos visus pasitiko, 
įvedė bažnyčios vidini. Tuo 
tarpu pasigirdo žavėjanti 
giesmė “Laudato :Piteri” 

Garbinkite vaikeliai Vieš
patį.” Tai buvo jaunų mer
gaičių choras. Susirinkusi 
.niinia, teini, giminių irkitų, 
matydama tą gražų reginį,

pirmą kartą čion mėgina^ 
mas. Apie tai bus vėliau 
nuosekliau aprašyta.

PHILADEIPHIA, PA.
ŠV. KAZIMIERO PAR. 

JUBILIEJUS
Šiemet liepos 16 d., su

kanka Šv. Kazimiero para
pijos 40 metų gyvairimo, su- 
kaktuvės ir drauge sukanl<a 
kltįbono kun; J. J. Kaulakio 
40 metų kunigystes . sukak
tuves, • ’ •
PARAPIJOS ISTORIJA .*<*.**

Philadelphijos lietuvių 
Juozas Rolis, Bugenius Ka- parapija iš pradžios vardu 
nauskas, Andrius Valentis, Šv. .Antano užsimezgė Į890

nę bažnyčią ir tuo tikslu 
rinkti naujas aukas. . .

. 1905 m. nupirkta nuo 
protestantų didele bažnyčia, 
talpinanti savyje daugiau 
tūkstančio žmonių, Whar- 
ton gatvėje 326—336. Lie
pos 2 d., 1905 m., buvo at
laikytos pirmos šv. mišios. 
Kaip pirma paraįiiėčiai bu
vo nupuolę dvasioje, taip 
dabar jų dvasia vėl labai 
•labai aukštyn pakilo. Gar
bindami Pieva savo bažny
čioje, parapieČiai sukruto 
linkti aukas, ištaisė. Dievo 
namus visai katalikiškai iš 
vidaus ir laukp, nes jau bu
vo labai apleista ir išsižiū- 
rėjo per daug protestantiš
kai, žmones auką negailėjo. 
Ariu: jų. duosnumui, bažny-1 
čia liko ištaisyta labai gra
žiais, nors ir kainavo iki 25 
tūkstančių dolerių, Iškil
mingas pašventinimas . Šri 
Kazimiero bažnyčios įvyko 
1906 m. gegužes 30 d. Phi- 
ladelphijos arkivyskupas

ką ją mokyklų 2 metus ir 
vienus metus Palangos pro
gimnazijoje,. po to išlaiko 
•egzaminą į. Liepojaus gim
nazijos ketvirtą klasę; 
dviems metams praėjus įs
tojo į dvasišką, seminariją 
Petrapilyje. Pabaigęs se
minariją už ketvertų metų, 
o būdamas per jaunas šven- 
tintis į kunigus, išvažiavo į 
užsienį ,. Vienus metus mo
kėsi katalikiškame Jagello- 
no universitete, Krokuvoje 
ir vieneris metus Liivėne, 
Belgijoje. Būdamas Luve- 
nė ,susi pažino su Amerikos 
teologijos studentais, kurie 
patarė važiuoti į Ameriką 
ir darbuotis tarp lietuvių, 
kur trūksta lietu viii kunigų. 
Paklausęs draugų patari
mo, sutiko ir tuojaus buvo 
priimtas į Philadelptijos 
Arkidieceziją, kadangi Phi- 
ladelphijos arkivyskupas la
bai reikalavo lietuvių kuni
gų, tuojaus liepė įšventinti 
ir važiuoti į dieceziją. Įš
ventintas . kunigu 1893 m. 
birželio 29 d., tuo jaus išva
žiavo į Ameriką ir atlaikęs 
pirmas šv. mišias Šv. Al
fonso parapijoje, Philadel- 
phijoje, pradėjo, dvasišką 
darbą tarp lietuvių.

Klebonas kun. J. J. Kau- 
lakis yra labai daug pasi
darbavęs lietuvybei bei mū
sų brangiai tėvynei Lietu
vai.

Tos dvejos sukaktuvės 
bus iškilmingai paminėtos 
liepos 16 dieną. Iš ryto 
bažnyčioje jubiliatas kle
bonas kun. J, J. Kaulakis

MT, CARMEL, PA.
Birželio 27 d. buvo mū

sų laikinojo klebono kun.’ 
Klimo gimimo diena.

Mt,. Carinei ir Kulpmont 
chorai buvo susirinkę i salę, 
kur pasikvietė kun. Klimą, 
pasveikino jį ir palinkėjo 
ilgiausių metų.

Kun. Klimas, didžiai mi
si eirintas choristu nuoširdu
mu,- padėkoj o j iem s i r pa- 
linkėjo goriausio pasiseki
mo.

Abu chorai, sujungtomis 
jėgomis, vadovaujant vaigT 
Š’urentui, rengiasi dalyvau- 
ii Lietuvių Dienos iškilmė
se, rugpiūčio 15 dieną. La-' 
keivood. parke.

NEPAPRASTOS ves .
; ■_ TUVĖS

Liepos 2 d. parapijos sa-^ 
Įėjo įvyko nepaprastos špo
sų vestuvės (Mock Wed- 
ding); . “Jaunavedžiai” (E. 
Pečiulytė, ir J. Matusevi
čius) su gausingu būrių 
pabrolių ir pamergių, apsi
rengusių tautiškais, drabu
žiais, rūtų vainikais .— žo 
džiu, irisą svodba padare di
delio Įspūdžio ir daugeliui- 
prisiminė jaunos dienos bei 
smagūs įvykiai Lietuvoje. 
“Vestuvės” buvo grynai lie
tuviškos^ Nors ir smarkiai 
lijo, tačiau salė buvo pilna. 
Prie stalų net vietos pritru
ko. •

Šią pramogą, kuri parapi
jai davė apie 300 dolerių 
pelno, surengė Moterų Są
jungos kuopa, visados uoliai 
dirbanti parapijai.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI

LIETUVOS HTTKTKBŲ DR-J03 
PO GLOBl MOTINOS tvo.

'IrmlnlnkS — Eva Markšlenč, 
625 E. 8th St, So. Boston, Mass.

Vicę-plrnjinlnkę— Ono Slaurlęnę, 
443 E. 7th St, So. Boston, Mase 
Tol. So; Boston 3422-R

Prot. RaSt Bron$ Clunlonę,
20 Goljld St, IVsat Roxbury, Mase 

„TeL Parkway 1864-W
Fln. Rftit *— Marjons Markonfat* 

83 Navarre St, Rosllndate, Misa,
Tek Parkwny 0658-W 

tSdlnlnkč Ona Stšnluliutfi
105 VW 6th St. Scv Boston, Mam.

Tvarkdnr® . Ona MtotlrdlenF
1512 Oolupibla Thl.. So. Boston,. Mam, 

Kpšoa Globsią — B. JonuSonlena
1426 Cohinibln Rd., So. Boston. Mass 

Draugija savo susirinkimus laiko kas
• antra ntarnlnkg kiekvieno mAnealo, 

t :30 vnl. vakare, r»obnInvtlnSJ trra- 
talnŠJ.

Visata draugijoe reikalai* kreipkite

tV. JONO EV. BL. PAAALPINtO 
DRŪTOS VALDYBA

Pirm. — J. Pctnyūskas, .
24 ThorijM Pnrk, So. Boston, UaM

Vlce-plrin.—V. Medonts,
1430 Columbia R<1., S. Boston, J\(na<

Prot. RaAtlnlnku —. j. Gllneekli
5 Thomaa Pftrli, So. Roeton, Ūma.

Fln. 'RaKtlnlnka* — M; Sdkta
702 K, 5th S t, So. Boston, ■ Miisšk 

IlklInlnkftB •— A. NnuailtJnM
, 886 K. Broadmny, So. Boeton. Mum 

MArinlka — J, Zalklt
. 7 Wtnfteld St, So. Boston, Mai* 
OratiKlJa laiko suRlrlnklmaB k*» trooi< 

nedęidl«n| kiekvieno mentalo. 2 vai 
D<): piety. Psmpljoa aalfij. 402 M. Ttb

So; Bvtčton, Maas. ’

; Prnfesločnlnl, bUhlerlak ptamohin* 
kai; kurie skelbiasi “Darbininke,'* tlk> 
ra i .verti akaigvtojų paramos.

VW garsinkite “Darbininke*'
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PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama .....>4.00
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Pranas Ė. Galinis

KELIONE Į LIETUVĄ 
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E l TELEPHONE SOUTH BOSTON 0020

toki žavejanti, kad* buvo 
sunku pasirinkti vietą nuo
traukoms. Pagalios pada
riau keletą, nubtraiikų ir. 
pasėdėjau keletą minučių 
ant naujų suolų, įrengtų 
Lietuvai Pagražinti draugi
jos. . .;

Birutės kabią palikome

BAŽNYČIOS VADAI IR 
KATALIKŲ SPAUDA

- Neperseniai Šv. Tėvas 
Pijus XI laimino katalikų 
ŽĮirnalistūs, atvykusius Ro- 
mon-jul)iliejaus metik 
sinaudojant modern i š k u 
tęnniliu — kalbėjoPopie
čius. — katalikai žurnalistai 
gali būti pavadinti ne lik 

1^ žodžio perduotojai, bet Baž-
. nyčios gai’siakalbiai, — tie- 

g sos, tikėjimo, Itrikščioniško- 
b j° gyvenimo garsiakalbiai, 
į- Jūs esate garsiakalbiai ir 
p kai skelbiate Bažnyčios sau- 
| • jojamą, bei niokoihą ti

kėjimą, ir kai surenka
te . bei ptfl'duodate Baž
nyčiai tikinčiųjų m i il
tis, jausmus, rūpesčius, 
pasiryžimus, įgyvendintu ti
kėjimo vaisius. ’ ’ Savo kal
bos, pabaigoje Šv. Tėvas įvi- 
lainiino ne tik tuos, kurie 

„ląikraščių redakcijų ;(v,ado* 
vybese .sėdi, bet ir tuns, Tra- 

g ■ i’ie: katalikų spaudoje. atlie- 
r- ką kuklias, bet. lygiai reika-

. liūgas ir nuoĮMlningaš pa- 
reigas. . Kadangi laikraščio 
turinys susidaro ne tik iš 

t vedamųjų straiĮisuiiį, bet 
taip pat iš visokių žinių, ko- 

i respondencijų, pasakaičių, 
t juokelių ir įvąirių-įvairiau- 
> < šių..straipsnelių ir feljetonų, 
g- —- tai visi tie. departameji- 

■>* tai yra. labai svtirbūs. Tuo 
g' būdu Ausi rašytojai priside- 

< .. da .prie laikr aščio visumos, 
■ ’ jįJ pareigus, nors kuklios, 
' bet labai reikalingos ir nuo

pelningos. Jie visi yra Baž
nyčios garsiakalbiai ir net 
mažiausioj o straipsn e 1 i o
gražios mintys gali pasįek- 

? ti skaitytojų širdis ir įnešti 
į ten dvasinės sveikatos. Kar-

v-

M

r*

tais negalima nė atspėti, 
Įkas daugiau naudos atneša :• 

ąr įsumaniai. parašytas edi- 
torialas,. ar koks kuklus ap
sakymėlis. Šv. Tėvas tai 
žino ir visus bendradarbius 

*■• lygiai laimina.

■ Beveik tuo pačiu laiku ki
tas Bažnyčios, vadas, Kardi
nolas Miuidelein — kaip 
pranešė “Draugas”“ — pra
kalbėjo į žurnalistus, susi
rinkusius Chicagoj pasauli
nės parodos inėt-u. = • Gražūs 
tai reiškiniai — tie katalikų 
žurnalistų suvažiavimai Ro.- 
moj ir Chicagoj. Jie.įvyko 

’ ne kaip nors netyčia, ir pri
puolamai, ;. bet buvo t iksliai 
suorganizuoti. - Jie parodo 

/ katalilnškosiės /ūkei j oš vai- 
. sius:: katalikiškojo yiėnui- 

gumo idėjos įsįsą nuinėjimą. 
Tad Kardinolas Mundęlein 

; prakalbėjo j juos kaipo į su*

sipratusius ir įgudusius ka
talikų darbuotojus — nuo
širdžiai ir atvirai, jis be 
atodairos. pareiškė, kad ka* 

• faRSųTpaū^trpigijl> tokios' 
svarbos, kad ji sudaro at
skirą departamentą Bažny
čios gyvenime, ir taip •susi
ję su .tikėjimo esme, . kad 
ji yra viena svarbiausių 
priemonių jam skelbti. Ka
talikų spauda atstatydina 
dorovę ir sielos sveikatą ir 
yra vaistas prieš tvirkinan
čią nekatalikiškos spaudos 
Įtaką. . Kaipo kiekvienas 
vaistas. Katalikų spauda y- 
ra nemėgiama ir nepopulia
ri, todėl ir jos plėtimas sun
kiai eina. ' Taigi, katalikų 
laikraštininkai savaime turi 
parodyti daug idealumo ir 
pasišventimo. Ne dėl turtų 
jie dirba savo darbą. Bet 
už -tai, atėjus krizini ir 
depresijrti, katalikų laikraš
čiai parodo daugiau atspa
rumo, nes. eidami sunkiose 
sąlygose, jie yra daugiau 
užgrūdinti kovoti dėl savo 
išsilaikymo.

Galop Kardinolas nurodo 
pakitėjusius kovos būdus.. 
Pirmiau . prięškataliki š k a 
spauda griežčiau kovodavo 
su- tikėjimu. Dabar prie
monės sušvelnėjo, bet pasi
darė ] >avoj iugesnės, nes lai
svamaniai labai įmantriai 
moka įpinti savo idėjas į ta
riamai bešališką spaudą ir 
patraukiančiais vaizdąis ne
jučiomis ' griauna . tikėjimo 
ir dorovės pamatus. Taigi, 
Katalikų spaudai taip pat 
sumaniai -reikia į tai rea
guoti.*

Mūsų lietuviškoji katali
kiškoji spauda dar vis po 
senovei turi g r u m t i s s u 
.griežtais nekatalikų puoli
mais, nes mūsų priešai dar 
tiek •'•nesukūjturėjo kiek an
glai. Bet, ar šiokios ' jų 
priemonės, ir kitokios. — 
mūsų pareiga aiški: visur 
ir visokiais būdais ginti ti
kėjimo ir dorovės, princi
pus. Tame darbe mes 

■ vieni. ’Ūž .mūšų pečių sto- 
.vi kasdieną -stiprėjanti vi
so pasaulio katalikų spau
dą. K.

Atsikėliau anksti, trečia
dienio, liepos 20 d.,, ryte, 
nes rengiaus palikti Palan
gą ir-turėjau atlikti daug 
reikalų. Pirmiausia nuvy
kau paskutinį kartą į Ju
raitės vilos valgyldą, kur 
gavau, gerus sų vaisiais pus
ryčius. Po to, pareikala-
vnu savo paso, kurį inan ve- kitu keliu, kuriuo už kelių 
deja grąžino ir dar prašė, minučių pasiekėm garsaus 
kad ąš vienam . daktarui, 
Skuodaii nuvykęs, 
jos laišką. Pasikkujsiau 
kada autobusai važiuoja iš 
Falangos į Klaipėdą, bet 
vedėją man patarė palauke 
ti keletą valandų ir kartu 
■su kitais vilos svečiais, va
žiuoti automobiliu -— tąsi, 
Mūris nebrangiaiJkaštuosiąs, 
esant keliems keleiviams. .

Po to, gijžau i savo kam
barį iv paskutinį: kartą žiū
rėjau į lialtas putojančias 
Baltijos bangas. Pasiėmiau 
savo fotografinį aparatą ir, 
kaip buvo Sukalbėta, išvy
kau su panele Ona Rama
nauskaite padaryti keletą 
nuotraukų garsiame Biru
tes kalne, prie kurio dar 
17(10metais buvo užtiktas 
pagonių deginamas auku
ras. Todėl prie šilo kalno 
ilgiausiai išsiliko Senovės, 
lietuvių tikėjimas.

‘ Į Birutės kalną slinkome 
puikiais medeliai s apaugu
siu takeliu, kuriam Palan
gos vasarotojai suteikė męi-' 
lės alėjos vardą.

Prisiartinę prie stataus 
.milžiniškomis pušimis apau
gusio kalno, pastebėjome 
slėnyje keletą profesionalų 
fotogra fistų aparatų, kurie 
laukė svečių ir biznio, nes 
čia labiausiai mėgiama vie
ta nusi fotografavimui. Čia 
Birutės kalno šone yra ak
meninė .uola, o viršuje, deši
nėje uolos pusėje, yra įreng
ta Švenčiausios Panelės sto- 
vylą iš marmuro. Todėl ši 
vieta yra labai panaši į ste
buklingą Lourdes mieste
lio stovylą Pirėnų kalnuose,

1, grafo Tiškevičiaus pabirių, 
ykęs, įteikčiau Prisiartinom prie, pat palo- 

ciaus ir padariau keletą 
nuotraukų. Apėjome visą 
didelį gražaus stiliaus namą 
ir apsistojome palociaus ve- 
raudos priešakyje, kur suti
kome dar vieną Palangos

no, kad.ponap Tiškevičiai, 
mirus tėvui Alfredui Pran
cūzijoje, nori šitą paloeii| 
parduoti Lietuvos vyriausy
bei, Ituri . nori' čia įrengti 
Lietu-vos prezidentui nuola

tinį vasarnamį. Ponai, 
reikalaudami apie $300,000, 
per daug nori ir dėl palo
ciaus pardavimo einančios 
■derybos. Palociųs yra bai
siai apleistas. Brangūs grai
kų stiliaus bronziniai, puo
dai, kurie yra verandoje iš
statyti, yra surūdiję. (lė
lių sodas irgi apleistas. So
do ežerėlyje brangios van
deninės lelijos maišosi su 
neišrautomis laukinėmis žo
lėmis. A psi leidimas veidas 
godos. .

Palikome paloeių ir tri
juose žygiavom per nepa-

prastai didelį milžiniškais 
medžiais apaugusį parką. 
Parko alėja, lygi ir tinka
mai šutvąrkyta, nian. primi
nė puikiausius Amerikos 
parkų kelius^ '. Lygiai įdo
miu buvo man Palangos pL 
liečiu' pastabos apie Lietu
vos pajūrį. Jis mums aiš
kino, kad Lietuvos valdi
ninkai nepageidąu j a gauti 
vietas pajūry, nes čionai jie 
greit gauna reumatizmą ir 
kitulaas ligas, atvykę iš 
Lietuvos gilumos, kur orus 
yra visados sausas.

Bekalbėdiiiui apie Lietu
vos pajūrį, prisiartinom 
prie didelių parko geležinių 
vartų ir atsisveikinę išsi
skirstėm. Aš skubiu aus į 
vieną Palangos’ skalbyklą, 
kur buvau atidavęs drabu
žius. Nelengva buvo Suras
ti skalbyklą. Tūlas pilietis 
parodė kui^eiti ir galutinai 
priėjau prie medinės tvo
ros; už tvoros prie lentos’ 
buvo parašas “skalbykla,” 
ę.idtoje lentelėje žodis “ba
letas.” Aš įžengiau į medi
nį namą ir paklausiau vie
nos moterėlės, ar čia skal
bykla. Ji visiškai nustebo, 
supyko ir susiraukė, kodėl 
aš išdrįsau taip žemai pa
niekinti jos šokių baleto 
niękyklą. Ji buvo rusė, 
bet, kaip, ir kiti rusai, Mas- 
kvas pyragaičių pieninėje 
ir valgykloje. Kaune, jie 
f )iii ki ai išmoko lietuviška i. 
Iš’didelio piktumo liepė iš
eiti ir eiti į namo galą, kur 
radau skalbyklą ir gavau 
savo drabužius prižadėtu 
laiku. . . . :

(Bus daugiau)

KUNIGy VIENYBĖS 
SEIMAS

Šiais Šventaisiais svar
biausių žmonijai įvykių Ju
biliejiniais Metais Ameri
kos Lietuvių R. K. Kunigų 
vienybės Seinias įvyks Ėmi
mo į Dangų Švenčiausios P. 
Marijos Oktavoje, rugpiū- 
čio 22 d», Šy. Jurgio parą- 
pijos svetainėje, Chicago, 
Illnois,.Prasidės 9 vai. ryto-

Reikšmingi laibu i’cįka- 
laūja . reikšmiiigo Seimo. 
Kristaus meilė ir.sielų išga* 
nymaš verčia, miis dalyvau
ti jame kuo/skait'lingi ausiai, 
idant šiais istoriniais metais 
Kunigi] Vienybės Seimas 
būtų vaisingiausi s. Todėl 
drįstame prašyti Provincijų 
Seimui atstovų ir sumany
mų.

Visus įnešimus prašome 
Iš anksto siųstrraŠtuniikui 
kun. P. M; Jurui, 94 Brad- 
fbrd St., Lawrence, Mass. 
Seimo gi metu adresuokite 
per malonę Rt. Rey. Msgr. 
M. L. Krušas, 3230 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

. Kzin. K. VasĮjs, 
pirmininkas, •

Kini. P. M. Juras, 
raštininkas.

Juk mokesčius vyriausyl)ci 
sumoka ir katalikai.

t:

LIETUVOJE
. šv. Cecilijos bažnytinei 

f ' •muzikai Lietuvoje ugdyti 
draugija ir šiais metais mo
čia Kaune Vargonininkams 
kursus. ’■ Ši draugija daug 
padare be,auklėdama ir. be

mokydama .mūsų vargoni
ninkus bažnytines muzikos. 
Jei dainos menas pas mus. 
'dabar stovi-tinkamoj vietoj, 
tai tenka dėkoti šiai drau
gijai, kuri mūsų vargoni
ninkus šituo menu suįdomi
no.: Žinoma, dar ne visa 
kas padaryta: darbo pilni 
dirvonai. Tačiau, reikia ti
kėtis, dai’ugijai pasiseks iš
tobulinti mūsų vargoninin
kus' muzikoje. Tik gaila, 

vargonininkai
ruošia- 

Mat, ne visa 
Vaizdai iš visų pusių dvasiški j a šitų kursų naudą

Apžiūrėję šią stovylą, ėjo
me stačiu, puikiai įrengtu 
keliu į pat Birutės kabio 
viršūnę, kur radome mažą 
mūrinę koplytėlę su •mažu, 
altorėliu. Nuo kalno Bal
tijos jūros, vaizdas nepapra
stai gražus, o šimtamečių į kad ne visi 
siūbuojančių pušų kvėpavi- vyksta. į draugijos 
mąs lygiai malonus ir, svei- mus kursus, 
kas.

? . ..

25 m. Kunigystes 
Jubiliejus

Šiomis dienomis kun. zV- 
Ežerskis^ Miners Mills, pa. 
lietimų parapijos klebonas, 
minėjo 25 metų savo kuni
gavimo sukaktuves.

Gerb. Jubiliatui kun. A. 
Ežėrskiui linkimo ilgiausių 
.metu. . . . •

bą, naujoji išrodo gana-kei
stokai,’ tačiau tuo,jau prir 
prasimo. Naujoji rašyba 
yra žymiai paprastesne už 
Ilgšiulinę. .Juk ir rusai, įsi
vedę naująją rašybą, ilgokai 
gailėjosi visų išmestųjų 
“tviordycli znakov,” “jto
ry,” “desiatėrišnyeh” ir t. 
t., tačiau dabar paprati) ir 
im,a vartoti naująją rašybą . 
net senųjų tradicijų žy-

sįmo ir mes. Tik tada mfi- . 
si] spaustuves turės gal.šio-’ 
kio .tokio nuostolio;- ninf. 
joinš reikės simaikin.li visus 
nereikalingus ir nebevarto
jamus šriftus. Ta i j) jait .
visoms įstaig(Hlis tiks per- • 
dirbti rašomąsias mašinėlės,. 
j lakei čiant jų šriftus. -Na, 
bet juk be nuostolių nei vie
na reforma nepraėjo ir ne- 
praeis. Tat ir mes turėsime 
pasiaukoti.

. Gabry.s Grėblys.

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

Liepos 17—-26 dd. Šv. 
Onos no vena Dievo Apveiz- 
d'\s parapijoje, Chicago, 111. 
(Kun. Ai Petrauskas, M. I.

įvertina. Visuomenė ir 
dvasiški ja šitos draugijos 
darbais turėtų ; daugiau dė
mėti s. Kursams vesti ir 
juose dėstyti draugijos val
dyba pakviečia žymiąsias 
mūsų muzikos, dainos ir li
turgikos pajėgas. Šiais me
tais kursams vadovauja 
prof. J. Benderius.

| MALDAKNYGES Į 

| PASINAŲDOKIT NUPIGINTA MALDAKNYGIŲ KAINA | 
1 TIK KĄ. GAVOME SIUNTINĮ NAUJŲ MALDAKNYGIŲ | 
j LABAI PRIEINAMA KAINA į

! “MALDŲ RINKINĖLIS“ i
| Kainos: |
| Juodais odos apdarais $1.50 (buvo $1.75) |

’ | Baltais cęluiloido apdarais $1.50 (buvo' $1-75) į
Juodais paprastais apdarais .75 (buvo $1.00) |

| ' Baltais cęluiloido apdarais ?90 (buvo $1.25) - |
= .' ’ • . ; s
| Imant didesnį skaičių, duodame gerą nuolaidą. |
| .- ‘ Knygutes labai’tinkamos, dovanos vaikučiams pne pir- Į 

;| ' mos Komunijos ir kitoms išlęlmėpm. • . ‘ |
i . Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu: • T
T “DARBININKAS” / .. Į
j-.-. 866 Broadway, . . • So. Boston, Mass., t

Kiekvienoje parapijoje 
būna atlaidų dienos. Žmo
nės tas dienas labai išnau
doja, kad pelnius kuodam 
giausia atlaidų. Iš visų a- 
py linkių būrių būriai trati-, 
kia į tuos' atlaidus. Kai 
kuriose bažnyčiose yra ste
buklingų Dievo Motinos ar 
šventųjų paveikslų. Tas 
bažnyčias žmonės . gausin
giausiai lanko. Tai rodo, 
kad mūsų žmonėse tikėjimo 
ugnelė negęsta, kaip, kad 
nori tvirtinti tie, kurie no
rėti] n Atyti ją. jau užgesu
sia.

Be Lietuvoj eina nei ų 
laikračių mūsų žmones gau
siai atlanko ir brolių ameri
kiečių katalikiškoji spaudu: 
“ Draugas, ” . “D ar b į ni n- 
kas, ” ‘ ‘ Garsas, ’ *“1 'Laivas ’ ’ 
ir kiti. Juos daugiausiai 
užpr enu meru o j a į Li et uv ą 
amerikiečiai. Mat, mūsų 
žmonės nieku būdu nepajėg
tų patys išsirašyti laikraš
čių iš Amerikos dėl jų bran- 
'gurno. . Mūsų litais Ameri
kos, laikraščiai yra labai 
brangus. Lietuvoje einan
čių laikraščių ir tai nevisi 
pajėgia išsirašyti, gi apie a- 
"merikiečių ir kalbos būti 
neguli- Vis dėlto esama ir 
.tokių, kurie amerikiečių lie
tuvių laikraščius patys, išsi
rašo. Mat, jie labai. įdo
maujasi Amerikos lietuvi u 
gyvenimu.

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISUOMENĖS VADAMS

Gražiai pas mus tarĮista 
i i- rel iginė spauda: 11 Sale
ziečių Žinios,” “Misijos,” 

. Praneiš- 
Šventųjųkaus Varpelis,

Bendravimas’ ’ ir kai kurie 
kiti. Visu Šitų laikraščių 
į kai kurias parapijas pa
reina net po keletą, ši nitų. 
Vadinas, mūsų žmonėms rū
pi ir sielos reikalai. Tat 
būtų per drąsu sakyti, ka/1 
mums terūpi vien šios že
mes gerumai.

Katalikiško j i s p a u d a 
tarpsta geriau, nei kuri ki
ta. . hidiferentinę spaudą 
“Ūkininkų Pa t a r e j ą,” 
“Mūsų, Rytojų” ir kai ku
riuos kitus palaikę vyriau
sybe, duodama pašalpų. Ka
talikiškosios spaudos niekas 
nešelpia: ji pati turi laiky
tis savo jėgomis; .Čiių žino
ma, >i‘a aišld neteisybe. Jei. 
vyriausybe remia' indiferen- 
tino spaudą, tai ji tuvi rem
ti ir katalikiškąją, spaudą.

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizaci- . 
jos Centro Valdyba nuošir
džiai. kreipiasi į visus mūsų 
katalikiškųjų parapijų kle
bonus, kunigus, seseris, mo
kytojus ir apskritai į visus 
musų lietuviškos katalikiš
kos, visuomenes vadus, viso-, 
se lietuvių Amerikos, kolo
nijose, prašydama dabar su- .. ■ 
organizuoti visą mokslą 
einantį jaunimą į Studen
tų kuopeles (ypač mūsų pa-, 
čią moksleiviją ir visus auk
štųjų mokyklų studentus ir 
studentes).

Bendrais organizacijos ir 
informacijų reikalais malo
nėkite kreiptis į Cent ro ] ‘i r- . 
mininką — John.C. Morkū
nas, 253 Berlin Si., Roches- 
ter, -N. Y. .

Amerikos Lietuvių Kata
likų Studentų Organizacijos

Dvasios Vadas -—
I'. Kun. Jonas J, Krįpas, 

Pirmininkas — 
Jonas č\ Morkūnas.

Norima reformuoti lietu
vių rašybą, padarius ją pa
našią į latvių. Naujoji ra
šyba tuo skirtųsi nuo dabar
tinės, kad visai išnyktų se
kančios raidės: ą, c\ į, y,„ų. 
Rašybos reformos . seniai 
jau liųikeme visi. Reikia 
tikėtis, naująją . rašybą su 
kai kuriomis pataisomis 
švietimo Ministerija j nu
ims ir paskelbs visiems pri
valoma. Iš pradžių; vi
siems įpratus į senąją yąšy-

WKMIT0W
Tai gražus mūsų išeivijos 

įžymaus poeto kuru K. Ur
bonavičiaus eilių. rinkinys.

Šią knyga išgyrė visa rim
tesnieji spauda. Visi, gėrisi 
jos tu.riu.iuy gėrėsies ir Tam- .• 
sta ją įšigyjęs.

Knyga gražiai atspausdin
ta, ir turi .191 pusk J os kai- . . 
la $1.50, Bot dabar “Darbi* 
ninko”' -spaudos vajaus mė-.. • 
tu, gražiais drobes viršeliais 
kaina tik 75:. centai p popie- 
no viršeliais 50 centu. ‘ ‘

“DARBININKO“ KDM., 
806 W. Broadvrey, \ '

South Boston,,...
■ t •

I
i
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BLAIVININKŲ SūSLVIBNYMO CENTBO 
VALDYBA

Kun. J. J. Jakaltla—dra«. vadas; Kun. Jonas Bflkanas—pirm.; 
Kun. J. Mačiulionis—I-asls vice-plrm.; Pr. Munkus—Il-uais vice- 
pirm. ; V. J. Blavackas—ražt., 7 Mott 8.tr., VVorcester, Mass., O. 31- 
dabrIen&-i*lž(K, 6 Comiiionwealth Av'et, VVbrcester, xMašs„ ’K. Rai

nys Ir J. Svlrskas—iždo globbejal; Kun. Fr. J. Juikaltls—redakto
rius, 432 WIndsor 8t., Ciunbridgė, Mass.

■ JS
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75 METŲ SUKAKTIS

Šiais metais Lietuvos’blai*' 
yhiįnkai mini nuopelnus di
džiojo Blaivybės, apaštalo 
vysinipo . Motiejaus Valan- 

. čiaiis, kurs prieš 75 metiis 
buvo įvedęs Blaivybę Lietu- 

. voję, ypač. Žemaičių vysku
pai (de- Apie Blaivybės

pradžią pats vyskupas Va
lančius savo užrašuose taip 
aprašo:

Dar 1856 m. kunigai įve
dė blaivybės, brolijų Užne- 
—-Datyrę taLžemaK 

Čiai, be j okio paraginimo vi- 
; siškai liovėsi gerti. Tai pa
stebėjęs Uolus Jurbarko kle
bonas kun. Kirvelis prikal
bėjo savo parapijų visiškai 
išsižadėti degtinės (1858.

. VUI. 15). ■. Kun.' Kirvelis, 
paėmė, žodį nuo buvusių at
laiduose savo kaimynų Gau
rės klebono kun. Janutavi- 
ciaus ir Skirsnemunio kle
bono kun. Baraeevičiaus. 
Jie sugrįžę namo pašaukė 
žmones į blaivybę. Vysku
pas Valančius grįždamas iš; 
Kauno, kur važinėjo cieso
riaus pasitikti, radęs Skirs- 
nenuuiyję ir Jurbarkė susi- 

. rinkusius , žmones, išreiškė 
jiems padėkų už blaivybę, 
išreiškė savo norų, kad' ir 
kaimynės. parapijos priim
tų blaivybę, kurią Tauragė
je patsai paskelbė.. Klebo- 

. irai paeiliui ėmė įvęsdinėti 
savo parapijose blaivybę....

. (Kun. Aleknos,‘-“Mot. Va
lančius,” 85 p.).

Pradėjęs nu;) kunigų, 
vyskupas Valančius kreipė
si į dvarininkus, tais laikais 

. daug galėjusius, ir į kitus 
aitkštesniuosius luomus, nes 
tik’ matydami ^gęrus pavyz
džius žmonės lengviau duo
dąsi vedami į gera. Kadan
gi blaivybės platinimo im- 
tasi. su giliu įsitikinimu į jo 

'•naudingumą ir nesigailėta 
pastangų, ’ tai ir pasiseki
mas buvo labai didelis, bent

i pradžioje. Iki .'pradžiai 
1859 metu blaivybė buvo į-

vesta visoje Žemaitijoje. 
Kaip matyti iš kunigų pra
nešimų > vyskupui, vis u r 
žmonių daugumas buvo vi
siškai išsižadėję spiritinių 
gėrimų, ir viešų girtuoklių 
labai nedaug tebuvo likę. .

Vyskupo Valančiaus vei
kimas blaivybes srityje pla
čiai nuaidėjo po visų Rusi
ją. Net iš •. Kostroma gub. 
buvo, kreiptasi į jį blaivybės 
įstatų. O . caras Aleksan- 
-dras keliončjeyper Lietuvą- 
susitikęs 1858 metais šu 
vyskupu Valančiumi išreiš
kė jam padėka už blaivybės 
platinimų. Bet vėliau. tas 
darbas nebepaliko rusų vy
riausybei, su nepasitikėjimu 
žiūrinčiai į katalikų dvasiš
ki jos veikimų ii* norėjusiai 
ant. visko uždėti savo prie
žiūros. antspaudą, Ima tei
rautis, tyrinėti ir pagaliau 
pripažinta, jog blaivybės 
brolijos steigiamos prieš 
valstybės įstatus, pradėta ta 
gražioji draugija visaip, 
persekiot t

(Bus daugiau)

SCANDINAVIAN- 
AMERICANLINE
248 Washington Št, .

Boston 1

l LIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa-, 
togi Kelione, Žemos Kainas. 

• Dėl platesnių.- informacijų 
kreipkitės pas vietinį agen
tą onhn

LDS. Kuopų Susirinkimai
NEWARK, N. J.

L.. D. S. 14 kp. mėnesinis susi- 
linlnmas įvyks p e n k t a. dieni,, 
liepos . 14 d, 8 v. v.,. Šv. Jurgio

’ dr-jos svęt., 180 New York Avė., 
Neivark, N. J. Visi nariai pra
šomi atsilankyti. Valdyba.

WESTVILLE, ILL,
LDS. 75 kp. mėnesinisii susirin 

kimai įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., šy. Petro ir 
Povilo bažnytinėje svetainėje.

Valdyba

BR00KLYN, N, Y.
. LDS-12 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks liepos 1G d., .6:30. vai.
V., Karalienės Angelų ■parapijos 

.. •svetainėj, kampas Robling ir Sp
4th gatvių, . . •

• ' Taigi įnnlonėldte visi susirinkti
• 1 ir nžsimokėti .duokles kurie esate

. skolingi. ’ Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti prirašyti prie mūsų

■ brangios organizacijos. '.
Kviečia Valdyba

TEISINGAS ADVO 
KATAS

PAIEŠKAI)
P-no Kalėdos. Turiu svarbų rei
kalą. .

Petronėlė Savickaitė,
Box 51, Chepachet, R. I.

' L-14

I GHAfiRON’S |
| . PLANAI—RADĮOS . . I
| ŠALDYTUVAI į
| Aliejaus pečiai, Skalbiamos i 
I . mašinos _ i 
Į 20TRUMBULL STREET

W0RCESTEB, MASE
Į • • Tek 4-5480 j
Į Lengvos Išlygos—Be Nuofimčid

LDS. 111 kuopos susirinkimas į- 
vyks sekmadieni, liepos 16 dieną, 
tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami vi® 
nariai ateiti Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šio* 
kilnios organizacijos.

Valdyba

' LAWRĖN0i!, MASĖ

LDS. 70 kp susirinkimas Įvyks 
liepos 16 d., tuoj po 12 vai. 
Kviečiame gausiai sueiti,jaes turi 
me keletą svarbių sumanymų. At 
sivęskite ir savo draugus(es) pri 
rašyti. . Valdyba

, Nuostabus įvykis permai
nė Klaudijaus Bourgeįato 

’ gyvenimą. Jis buvo advo
katas, tačiau dėl to. vieno, 
nemalonaus jam atsitildmo, 
ant visados jis atsižadėjo 
būti teisių gynėjų ir liko Ve- 
teriiiai'ium (gyvuliiį gydy
toju). . ■

Užbaigęs mokslų, jaunas 
advokatas pasižymėjo Gre- 
lioble, Prancūzijoje, savo 
didžiais gabumais ir doiy- 
bėmis.. Viena iš tų dorybių, 
•kurios puošė jo gyvenimų, 
tai • buvo teisingumas. Nie- 
kas jo negalėjo papirkti ar
ba įkalbėti, kad užvestų by
lą, jeigu jam atrodė nors 
kiek neteisinga. ’ Prieš Su
tikdamas ginti savo klientą, 
jis ištirdavo, labai sąžinin
gai, kad tiesa yra jo pusėje, 
o jeigu ne, tai visai bylos 
neimdavo vesti. Jis’ iškal
bus, ir tų iškalbingumo do
vaną jis didžiai brangino. 
Jis sakydavo,, juk tai būtų 
nedėkinga ir nuodėminga iš
naudoti tą Dievo brangią 
dovaną j ginant prasikaltė
lius, kurie turėtų pajusti 
valstybės teisių bausmę.

Vienok kartą jis buvo ap
viltas. Sutiko jis ginti vie
ną prasikaltėlį, kuris, Jam 
rodės, taip’nuoširdžiai išro- 
dinėjo, kad ištikrųjų jis 
esąs nekaltas, bet tik auka 
aplinkybių. Advokatas įti
kino teisėjus, kad jo klien
tas esąs nekaltas, ir teisėjai 
apkaltintąjį paleido. Teismo 
klausytojai, ir advokatai 
sveikino ir gyrė Bourgelatą, 

. kad jis taip sumaniai ir iš
kalbingai mokėjęs išgelbėti 
nelaimingąjį nuo ’ bausmės. 
Bet iš jų visų tai ląbiausiai 
jį sveikino pats jo klientas. 
. “Matai, advokate,” pašie
piančiai tarė išteisintasis, 
“aš tikrai buvau kaltas,, o 
tamsta juos privedei many
ti, kad aš nekaltas. ”

Advokatas nustebo ir il
gokai tylėjo, rodos, nežino
damas ką atsakyti. Po kiek 
laiko atsigręžęs jis į apgavi
ką tarė:.

“Bet tamsta. pirmiau sa
kei, kad tikrai esi nekal
tas.”

“O taip, aš sakiau. Juk 
aš žinau tamstos teisingu
mų. Jei aš tamstai būčiau 
pasakęs teisybę, žinoma, tei
sėjai niekad nebūtų išgirdę 
tokių .malonių dalykų apie 
man e. Dėkui tamstai. ” 
. Teisėj ai dar tuo kartu. te
bebuvo teismo rūmuose. Ad
vokatas, nusiskubino prie jų. 
ir, išdėstęs dalykų, prašė, 
kad jie pakeistų savo ištar
mę.. Bet teisėjai .nenorėjo 
klausyti. .

“Dalykas užbaigtas,” jie 
ture, “pakeisti negalima.”

Advokatas-prašę, melde ir 
net grųsinb, bet veltui. .

. “Jis mįne apvylė,” jis 
tarė teisėjams.

. Bet jie iškilmingų balsu 
atsakė: • '

C. BROOKLYN. N. Y. ’
Liepos 16 d.,.- tuoj' po sumos į- 

vylis LD.S; 10 kuopos susirinkimas 
vai, Taigi kviečiame visus nariu* 
atsilankyti į Šį sumrinkim^ ir ui 
eimokGti mėnesines. Atsiveskite fa 
savo draugus prirašyti

• ’ Valdytai

n A n B T K T K K A S " H.....r.—.................... -ii. _i2Į. __ .- ....... /. ■ - . ... r m į—:;—

“Dalykas užbaigiąs.”
■ Bet advokatas neriibo. 
Jis ėjo į teisėjų namus, bet 
jie jo jieklausė. Kada kitą 
dienų vėl buvo teismas susi- 
rinkęs, Jis vėl stojo prieš 
teisėjus, ir maldavo, kad jie 
kų tjofs darytų, bet jie vi
sai atsisakė daugiau jo. 
klausyti. Tadu advokatas 
suplėšė savo profesijos ap- 
simistųf sumiiidė kepurę, 
kuri ženklino jį kaip teisių 
gynėjų ir teisybės skelbėją. 
Jis nusprendė būti teisin
gas žmogusi . ....

“Nuo šio laiko aš: nieko 
bendro nebenoriu turėti su

1:30

Lietuvių Dienos Programa Pasaulinėj 
Parodoje Liepos 16, 1933 m.

Chicago, 111.
ĮVYKS C0URT OI* HALL.0F SCIENCE 

Nuo 1:30 iki 9 vai, vakare. “ .

Lietuvos Atstovo B. K. Balučio militaris priėmi
mas ties 14-tos gatves vartais.

2:00; Coūrt of Hali of Science, dainuos jungtinis cho
ras, Chicagos lietuvių simfonija, Šv. Kazimiero 
Akademijos orkestras ir solistai dainuoja Ameii- 
kos .ir Lietuvos himnus Lietuvos Atstovui pasiro- 

. džius aikštėje.
2:10 Įžanginė kalba — prof. E. B. Mastas, Liet. Die

nos Komiteto pirmininkas. L ..
2:15 Kalba. Chicagos Pasaulines Parodos atstovas ir 

perstai o Lietuvaitę gražuolę su. 12 josios pagelbi- 
. niiildų. . .

2:20 a) “Jaunimo Giesmė” — Naujalis
■ b) “Šėriau žirgelį” — Čiurlionis
c) “Loja šunes ant kiemo” — Naujalis 
Jungtinis Lietuvių choras, diriguoja Muz. A. S. 
Pocius.
Tautiški šokiai —su košti ūmais — Baletų šoka

■ .Šv. Kazimiero Akademijos 35 šokėjos. ■ .
2:40. “Vakaras” — Laumenskicne.■ . ' 

“Mano Gimtinė” — Kačanauskas 
’ Helen Baftush—Mezzo Soprano,

2:47 Riiįkhiy's Lietuvių Liaudies dainų — Chicagos 
Lietuvių simfonija ir Švs Kazimiero Akademijos 
orkestrus. Diriguoja C. Steponavičius.
Tautiški šokiai —Ireiič Juozaitis ar Zofija Mal-

2:30

3:00
■ kiūtč 

3:05 “Pasaulis” —Dervinskaitė .
“Mano, sieloj šiandien švente” — Tallat-Kelpša 
A, JSalaveicikiūtč, Soprano., orkestras pritaria.
Bialetas susidedantis iš 20,; tautiškais kostiumais, 
Vytautui Beliajui vadovaujant.
'“Tulpės” — Pocius
Lietuvių liaudies daina — . ,
Genovaitė Giodraičiūtė, Soprano.
Rinldnys liaudies dainų— Svečias artistas.
“Kur bėga Šešupe” — Sasnauskas
“Palaukėj, palaukėj” — Pocius
“Per tamsią naktelę” — Šimkus
Jungtinis Lietuvių choras. Diriguoja Muz., A. S.

. Pocius. — • ; . / ■ ■

3:13

3:18

4:30
' Jaunoji “Birute.”

4:50 “Laisves daina” — Žilevičius • . .
“Vilnius” — •Vanagaitis- . :
Chorai, orkestras ir, solistai. >

4:57 Kalbn — J . P. Varkala, Liet.Prog. Konu
Fąš.taba< Programa nuo-3:30 iki 4 P. M. (Čliieagos 
kiliui) Į)iks leidžiama b to baigomis per National Broad- 
casting Kompanijos radio-. •• •
7:00 iki 9:00Sportas, žaidimai ir t.L—N.orthėvly Islaiid.,

Dn J,.1L Poška, vadovauja.“ ...

3:23 
3:30.

3:50
4:10

.4

Kalba — AVisconsin universiteto prof. Al Senn.
. “Kur bakūžė samanota” — Šimkus

“Visur tyla” — Gruodis
J. Babraxięius, Tenoras. ’
Kalba —" Lietuvos Atstovas B. K. Balutis.
Lietuvių rapsodija— Kamavičius.
Chicagos Lietuvių Simfonija ir Šv. Kazimiero
Akadeniijos orkestras.. Diriguoja C. F.. Stepona
vičius. .
‘ ‘ Plauk i a sau lai telis ” ( duetas ) — Šimkus
J. Babravičius 4r. Helen Bartush.: Orkestras pri
taria.
Šokių interpretacija, 15-to .amžiaus kostiumais

■9f

vadinamu teisybes teismu,” 
jis tarė Slidžiai SUSigraudi- 
nęS; '.

Ir jis savo žodį išlaikė. 
Nors paskiau valstybes tei
ses buvo išleistos, kad teisė
ju ištarmė galima iš naujų 
tyrinėti, tačiau Bbtirgelatas 
pebelankė teisino rūmų.

Ilga laika jis gyveno nuo
šaliai. nuo visų savo draugų. 
Atmetęs advokatystę, pra
dėjo studijuotį gydymų gy
vulių ligų. /Paraše tuo 
klausimu keletu- moksliškų 
knygų ir įsteigė Prancūzi
joje veterinarijos kolegijų. 
Teisingai dirbdamas ta pra
kilnų darbų neprotingiems 
gyvuliams, jis užbaigė savo 
gyveninių neturte.

“ Jei negaliu būti teisin
gas advokatas,. tai visai juo. 
nebusiu.” T.

(vietinės žiniosĮ 
i -

LIETUVIU DIENOS AUKO
TOJAI IR DARBININKAI
Lietuvių Dienos pasiseki

mui daug pTisidėjo South. 
Bostono kolonijos lietuviai, 
kurie buvo suorganizavę sa
vo atskirų skyrių ir turėjo 
Thoinpsne didžiulį stalų, iš 
kttiuo pasotinta fūksfaučtai 
žmonių ir paskleista daugy
be, laimėjimų.

šiam stalui buvo surinkta 
daugybe aulni, kurias suau
kojo gerieji So. Bostono lie
tuviai biznieriai bei atskiri 
asmenys,, kuriems ^priklauso 
didelė padėka.

Štai tų -aukotojų sąrašas: 
laikrodininkas J. Dįlįs; (si- 
dabrinį šaukštų ir peilių še^ 
tą ii* , rašomų plunksną) ; 
mėsos krautuvių savinin
kai: Petreikis, Moiistys, J. 
P. J akštas, Baltrųšiūnas, 
V. Jakštas, . Martusj Marcin
kevičius, Usys, . Nastaras, 
Medžis, Sakalauskas, Jasin- 
skas, Čižius, Čekis; duonke^ 
piai: Plevoka^, Borisienė ir 
Matjaška;

įvairūs asmenys: p i n i- 
gais —2 p. p. Sabienė, O. Di- 
partienė, E. . Galvydiene, 
Gelžiniene, Venckevičius, O. 
O. Dipartibne, Petkūnieiie; 
daiktais — K. Šejefluenė, 
Venicuė, Marei liemenė, Jo
mantienė, . Kalakauski eile, 
Glazauskienė, Navickienė,. 
Šmigelskytė, . Rakauskas, 
Grudzinski enė, Starinskic- 
nč, Veštfildailė, Vestfildie- 
nč, Vengrienė, Šmigelskiė- 
nė, Babinskaitė, Pineliai, 
Naujokaitięnę, V. , Bąrisie- 
ne, O. Vaičiūnienėj C. Sta- 
kutienė, Pečiulis, Drayins- 
kas, Šveistiene, K. Griciū- 
niėnė, Žuramskienė, Linge- 
vičienė, Baroliene, M. Šid
lauskiene, O. Jakimavičie
nė, GrileviČienė, P. Ketvir
tis (gintarinius karolius, 
kurie atiduota Sporto Olim
piados komisijai). . *

Liet. Dukterų draugija, 
L. R. K. Saldžiausios. Šir
dies draugija, T. Marijonų

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORGESTER, MASS.
L. Vyčių 26 kp. liepos 23 

dieną rengia . išvažiavimą į 
Nantasket Beach. Kaina į 
abi puses $1.50. Visi vyčiai 
ir Worcester jaunimas kvie
čiama dalyvauti šiame išva
žiavime.

Kuopa turi suorganizavu
si smarkų baseball * ratelį,’ 
įnirs jau laimėjo kelis žai
dimus. .

Kuopoje veikia ir teniso 
ratelis, kuriame nariai.ge
rui pasižymi. Liepos mė
nesio gale bus. įvykdyta len
ktynės. ’

Kiiopa laukią ir imu jų 
narių, kurie pageidaujami.

Lauksime jūsų liepos 23 
dieną.

rėmėjų skyrius ir Blaivinin
kų .49 kuopa paaukojo vaL j 
šių dėžes, kurios buvo išleL 
stos. . Šv, Vincento Paulie- 
čio draugija paaukojo 20 sv. 
saldainių ir Pranciškonų . 
draugi ja —* 10 svarų.' -

Ypatingos padėkos nusL^ 
peline. Jonas Starkus, gyv,. 
l t .Thomas Park, S. Boston, 
kurs davė savo troką ir 
žmogų nuvežti ir parvežti 
Su. Bostono stalo valgius : 
bei Visus krovinius. Jis ai-'" 
liko didėlį patarnavimų Lie
tuvių Dienai. J. Starkus 
yrą žinomas namų dažyto-, 
jas (pentorius).

. S o. Bostono skyriaus ve
dėju bei vyriausiu šeimi- * 
muku bitvo Vincas yTamrn^; 
liūnas, o vyr. šeimininke ' 
p. Vosylienė. Juodu nuvy- «< 
ko į Thompson. Liet. Die
nos ^išvakarėse drauge su 
Šejefldenė, S. Šejefkaite ir**. 
Šmigelskicne ir Sutvarkė, 
stalo parengi nio.. darbūs.

.0. Vosylienęi ir V.’Tarnu- 
liūnui teko sunkiausios pa- ? 
reigos, kurias jie geriausiai . 
atliko. .

Prie South Bostono stalo 
ir parke darbavosi: M. Kįl- 
inoniūtė, Šejefkienč, Šejef- . 
kaitė., Znotięnė, Marcinkevi
čius, Lbigevičicnė, BaroĮiSj 
Lingeyičius, Baroliene, Ba- • 
rolytė, Šmigelskie.nč, Vest- 
fildienč, Navickiene, Pinę- 
liene, Rusiene, Valatką, Sa- • 
viekas, SlatkcviČienė, Savic
kiene, Siauriem“,. Grilevi- . 
čius, Finelis,. Širka, Gricių- 
menė, Žuramskienė, Žurau- 
skaitė, GrileviČienė, Kavo
lius, Brazauskas, Kališius, 
Iz. Venienė, J.. Vchienė, 
Gelžinieilė, Pivai* i ū n a s> .
M izgirdi ei i ė,. . Murksi enė,.
Gedminaite, Grabijoliūte, ; 
JokubauskaitČ.

remSesamsiiis ■
Mes ypatingai raginame ' 

remti tuos biznierius ir pro- j*, 
fesionalus, kurie, skelbiasi. ' 
“Darbininke.”

MONTELLO, MASS.
• • • t »

A. Petrulionis, 20 inetų 
sirgęs pora dienų. Buvo gi
męs Amerikoje, bet užau
gintas Lietuvoj, l^evaš A- 
leksandras Petrulionis su. 
žmona buvo besirengią išva- - 
žinoti į Lietuvą. Atsitikus . 
sūnaus mirčiai; išvažiuoja 
visa šeima į Lietuvą ir mi
rusio sūnaus kūnų pasiims . 
sykiu į Lietuvą. Sykiais- . 
važiuoja ir: mirusio sesutes 
Zofija ir Albina.

Keliones reikalams patai’-- 
nauja laivakorčių agentas 
P. Bartkeričiiis. •

Vanduo yra stipru^ gėry 
mas. Samsonas vandenį gė*. . 
re. •
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Rytinių Valstybių Žinios
lietuvių Diena Maspeth’e

Vis daugiau, ir daugiau į- 
eina į paprotį rengti “Lie
tuvių Dienas.” Joms yra 
parehkiimos atitinkamos 

, patogios vietos, sudaroma 
platesne ar siauresne pro

grama.. ir stengiamasi kuo- 
•daugiausiai sutraukti publi- 
kosr ypatingai jaunimo. Ir 
tikrai kai kur suplaukia 
milžiniškos žmonių minios. 
Nauda iŠ tokių “Lietuvių 
Dienų” yra aiški.:, žmonės 
išsisklaidę tarp . kitataučių 
po įvairias-kolonijas-smei

žiūrint. vietos. netinkamu
mui tani reikalui, nežiūrint 
gan. silpnoku garsinimosi/ 
vienok publikos prisirinko 
pusėtinai daug. Tas rodo, 
kad tą dalyką galima būtą 
daug plačiau ir daug . ge
riau išvystyti,. Norint lai

na, pasidalina mintimis, iš
lyginu nesusipratimus, pa
simokina kultūringumo ir 
įgija daugiau patriotizmo. 
Ypatingai tokie susiejimai 
yra naudingi mūsų jaiiiii- 
mūL Juosė jis jaučiasi jau
kiau, savųjų tarpe daugiau 
yra. gerbiamas. Be to, su
sidaro lietuviškoj o jaunimo 
tarpe naiijų pažinčių,. o iŠ 
jų susimezgą lietuviški šei
mos lizdeliai. Tat “Lietu
vių Dienos” kaip tautinė, 
taip i r kultūrinė reikšmė y- 
ra milžiniška.

Didžiojo Nevv Yorko ir 
New Jersey apylinkės .Įietu- 
viai daugeliui dalykų- yra 
pionieiįmL bąt. šiejetsiityje 
buvo Jitįsilikę nuo kitų lietu
vių kolonijų. Bet ir čia 
stengiamasi jei nepralenkti 
kitus, tai bent pasivyti. Štai 
jau antai metai yra daro
mos “Lietuvių Dienos.” 
Šiais metais “Lietuvių Die
ną” įvyko liepos 4 dieną, p. 
Klasčiaųs Clinton Parke, 
Mąspeth, L. L, N..Y. . ikpie 

• tą. dieną norėčiau’ kiek pla
čiau pakalbėti.
“LIETUVIU DIENAI” 

VIETA
i 1 Lietuvių Dienos’ ’ lietu

vių••yra.’ mėgiamos. Į jas sit- 
plaulda tūkstantinės žmo
nių minios, Nemažiau,, ma
tyt, patinka “Lietuvių. Die
nos” ir Didž. Nęw Yorko 
ir New Jersey apylinkės lie
tuviams. Nežiūrint,, kad to
je apylinkėje “Lietuvių 
Diena” yra . sulyginamai 
naujas dalykas, vos antri 

» mėtai bandoma daryti, ne-

kuine lankosi ir patraukti 
tuos, kurie nesilanko, rei
kią publikai daugiau* duoti 
patogumo, įdomumo ir ati- 
tinkamumo pinniausiai vie- 
tos atžvilgiu.

P-iio Klasčiaųs ’ Clinton 
parkas Maspeth tokiam pla
čiam dalykui nėra tinkama 
viėta. : Tiesa, čia yra di
džiulė ir graži salė, bet pats 
parkas ne tik permažas, bet 
.dar tebėra visai pirmykščio 
tvėrimo stovyje, o apie kul
tūrinius kokius, pagerini
mus norą nei kalbėti. . Tas 
parkas tiktų ’ kokiam nors, 
parapijos piknikui, bet ne 
“Lietuvių Dienai. ”

“Lietuvių Dienai” turetii 
būti surastas gvažus didelis 
parkas, kame būtų užtekti
nai medžių . pavėsiui, koks 
■ežerėlis, kame publika galė
tų laiveliais pasivažinėti 
a’tbn . pasimaudyti, Įvairių 
kitokių pasilinksminimo bei 
pasismaginimo priemonių. 
Jaunimas jas mėgsta ir jų 
ieško, Į vietos dailumą, pa
togumą ir tinkamumą turė
tų būti t rimtai atsižvelgtą, 
nes publikai tuomet tas pa
tiktų ir .net lauktų tos die
nos, kuomet nuo miesto kai
tros ir triukšmo gbletų pa
sišalinti ir be to, savųjų 
tarpe maloniai laiką pralei
sti. Tokią vietą, be abejo, 
galima būtų surasti, ilbrs 
:kiek ir toliau, kad būtų pa
togi susisiekimo žvilgsniu.
“LIETUVIŲ DIENOS” 

PROGRAMA
Ji turi ir gi nemažos rei

kšmės.’ Maspeth’e progra
ma btivo sudaryta lyg. iš tri
jų dūlių:' sporto, kalbų ir 
dainų.

Sporto dalyje tilpo virvės 
traukimas, kiaušinių neši
mas, maiše bėgimas ir kiti

Padaryk Tą Dažymo Darbą 
Su“All-Dutch Boy” 
Del ilgo laikymo viršaus darbo

Vartok Dutch Boy AlLPurpąse Soft Dėste 
White-leąd, Dutch Boy Linsėed Oil, Dutch Boy 
Color-in-Oil and Dutch Boy Liąiiid Drien

Dėl gražaus nuniazgo jaučio vidaus darbo 
vartok Dutch. Boy All-Uurpose Soft Pašte

panagūs cįalykai. Ši pro
gramos dalis sukėlė nemažai 
juoko, b laimėtojai .gavo do
vanas. Bendrai ši progra
mos dalis yra .ganą publikos 
mėgiama, bt daugiau. publi-. 
kos. sutraukti vargu ar pa
vyktą, nes tai yra . dažnai 
publikos matomi parapijų, 
autiiiguose . ar pilaiikuose. 
Gal ateityje, vertėtų pamar
ginti tą programos dalį ko
kiomis imtynėmis ar kumš
tynėmis.

Kalbų dalis tikrai labai 
vykusiai išėjo. Kalbėjo ne
daug, •trumpai ir rimtai. 
Tai tikrai sveikint inąs daly- 
kas. —- ;•

Kalbėtojų, tarpe buvo kum 
J. Balkūnąs. Jis tikrai Die
vo apdovanotas gražia iš
kalba. Tat ir šį kaitą pa
sakė- gražią, turiningą ir 
patriotinę kalbą,

Nemažiau vyl-msi išėjo 
kalba tik ką iš Lietuvos at
vykusios Vytauto Didžiojo 
Universiteto studentes atei- 
tininkės, studentų atstovy- 

‘bes narės p-lęs Elizos ^ap
kaitės kalba. Jos loginga, 
daili ir rimta kalba sudarė 
visiems malonaus įspūdžio.

Dainų programos dalyje 
pasirodė dviejų muzikų trys 
chorai:, p. Dulkės Brookly- 
no .Kai’alienė^ Angelų para
pijos ix* Great‘'Nėčlh> Biru
tės, p. Brimdzos Brookly- 
no Šv. Jurgio parapijos 
chorai. Tie trys chorai ben
drai ir. atskirai sudainavo 
keletą žymesnių, mūsų kom
pozitorių dainelių. Dainos 
atliktos gana gerai ir garbė 
priklauso p. Dulkei ir. p. 
Brundzai, kad sugeba to
kius didelius būrius jauni
mo palaikyti prie savo cho
rų ir juos išlavinti.

Bendrai daimi programa 
išėjo žymiai :skystesnė ir 
padarytas ne progresas bet 
regresas palyginus su pra
eitais metais. Praeitais me-j . 
tais scenoje pasirodė du ar 
trys žymūs, mūsų daininin
kai solistai,-šiais metais 
nei vieno neatsirado. Pra
eitais, metais gražiai užsire
komendavo ne tik Didžiojo 
New Yorko, bet ir New Jer
sey chorai, šiais metais gy
vybę teparodė vos trys cho
rai. Kur gi dingo kiti. Gai
la, kad “Lietuvių Dienos” 
Rengimo Komisija nuėjo 
ne plėtime pradėtojo darbo, 
si.aurinūno keliais. Vis gi 
tokie jaunimo suvažiavimai 
tūri didelės, auklėjančios 
reikšmės.

gi galima buvo laukti žy
miai didesnio žmonių su-, 
plaukimo, To priežastimi 
skaityčiau labai silpnas gar
binimas. Spaudoje labai 
nežymiai buvo keletą kartų 
parašyta, o plakatų niekur 
nesimatė. Pasitehk i n t a 
vien paskelbimu bažnyčioje. 
Visgi to. nepakanka. Jėi 
nori ką atsiekti, ^liri pinčiai 
gai’sintis. Žmogaus jau to
ki psi(‘hologija, .kad reika
lauja kalimo. Tuo labiau 
tai reikia norint kokią nau
ją idėją išplėsti,1 kad nors 
ir “Lietuvių Dienos” ren
gimą. Kad tai tikrai gali
ma gerų pasekmių atsiekti 
parodo ir faktai- šiais me
tais vienoje vietoje 'tūlas 
biznierius rengė savo, nau
dai įiuti ngą. Nežiūrint,
kad jd niekas nerėmė, vie
nok sugebėjo sutraukti 500 
žmonių. J ei mažos* para] ri
jos į savo ])arengiiųus su
traukia po keletą šimtų, tai 
ką bekalbėti apie “Lietuvių 
Dieną.” 
rėkiama.

Negalima praleisti pro a- 
kis ir to fakto, būtent: ne
skaitlingą inteligentijos da
lyvavimą “Lietuviu Dieno-

i je.” • Vis gi mūsų apylin- 
kėje yra nemažas skaičius 

. inteligentijos kaip dvasinin- 
.kij, taip ir phsaUlioiiių. 
Daugiau matėsi kunigų, bėt

; pasaulionių visai mažai. O 
inteligentija turėtų eiti

i drauge su visuomene, ir ją\ 
vadovauti. Nesinorėtų ti
kėtis,! kad lietuvių Amerikos 
inteligentija suloštų pana
šią negarbingą rolę, kaip 
savo laiku*yra sulošusi intė- 
ligeiitija Lietuvoje.

Taigi .nežiūrint kai kurių, 
trukūmų, visgi “Lietuvių 
Dienos” turi milžiniškos 
reikšmės mūsų išeivijai. /

Skrajūnas.

Reikalingą tik

NEW HAVEN, CONN.

Dutch. Boy AlhUurpose Soft Pašte 
Withe-lead,' Dutch Boy Wall Pri- 
nier, Dutch Boy Flatting Oil. and 

; Dutėh Boy Colors-in-Oil.
J Mos parduodame Dutch Boy Pro- 

; .dūktus dėlto, kad jie “lieka paiduo- 
tais.” . •

HIW . • ■ •_ .

w . Pirk 14tuos padirbimus” čionais,

UNIVERSITY HARBWARE CO.
1147 Cambridge St, Cambridgę, Mass. ‘ 

Savininkas J. H. Snapkanskas
Tol, Portcr 0755 ‘

/E 
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Ir taip Didž. New Yorkn 
ir New Jersey “Lietuvių 
Diena” praslinko. Praslin- 
ko su gana geni pasiseki
mu kaip programos atžvil
giu, taip- lygiai ir. publikos 
atsilaiikymu. Žinoma, pu
blikos gulėjo būti žymiai 
daugintų turint galvoje, kad 
toje apylinkėje yra 10 lietu
vių parapijų. O kiek’ dar 
yra nemažų kolonijų, kur 
nėra lietuvių parapijų. Tai-

parapijoj įvyko tokios iš- 
. kilmingos sutuoktuvės. ’Jau
noji Aiiielė Norkunaite yra 
dūkte Vlado jr Gertrūdos 
Norkūnų, kurie yra plačiai, 
žinomi šioje apylinkėje^ kai
po geri, .dori ir pasiturintys 
žmones...

Jaunavedys Engei! i.j u s 
Žiūrys yra sūnus Baltra
miejaus ir Mag. Žiūriu, ku
rie gyvena Kaune.

Birželio menesį Eugeni
jus pasekmingai užbaigė 
Vale Universitetą Shefield 
Sęientific skyrių ir gavo 
Bachelor of Science laipsnį 
ir tęs savo mokslą dar dveJ 
jus metus Yale, kur imu 
Post Graduate Conrse.

Sutuoktu viii puotą suren- 
: gė. iškilmingai. jaunavedės 
tėveliai p-nai Norkūnai sa
vo gražioje rezidciici'joje', 
kurioje, dalyvavo šios apy- 

; linkės dvasiškiai, giminės* i r 
artimi draugai. Jaunai po
relei suteikta daug gražių 
linkėjimu, sveikinimu ir do
vanu.

Jaunavedžio tėveliai pri
siuntė sveikinimą iŠ Kauno, 
kas suteikė daug malonumo 
jaunai porelei.

Užsibaigus vestuvių puo
tai. ponai. Žiūrini išvažiavo 

, į Chicągo praleisti “midaus 
mėnesį” ir apkmkyti pasau
linę parodą. ..

Sveikinu ir. linkiu laimes 
ir Dievo palaimos jaunai 
inteligentiškai porelei.

Wė.,

Šv. Kazimiero bažnyčioje į- 
vyko iškilmingos sutuoktu
vės. Moterystės sakramentu 
sujungti Anelė Norkūnaitė 
su Eugenija Žiūriu. Šliubą 
davė vietinis klebonas kun. 
V. P. Karkauskas, asistavo 
kun. A, Vaškelis iš Ne\v 
Britain, Conn ir kun. M. Ci
bulskas, vietinis vikaras.

. Sanktuarijoj sėdėjo sve
čiai kunigai: M. Pankus iš 
Bridgeport, J. Kilpas ir 
Valantiejus iš AVaterbury. 
Ė. Gradeckis iš Hartford.

Jaunuosius prie altoriaus 
lydėjo jaunosios sesutės El
zbieta ir Marą t ė ir du pus
broliai Ed ir J. Kudarais- 
kai.

Altoriai buvo gražiai pa
puošti gėlėmis ir painiomis, 
kas darė gražu vaizdą. Lai- 
ke Klišiu, gražiai ir jausmiii- 
gai giedojo solo ifAyę Ma
rija” ’vąrg. P. Vyčus..
/ Dar pirmą kartą piųsų

HARTFORD, CONN,

Šv. Trejybes m o k y klos 
ahimnai dalyvavo su savo 
Dvasios Vadu kun. E. Gra- 
dėckiu priešaky. Garbe 
jiems.

Galima spręsti, jog ir,pel
no nemaža liks.

J^Jrąugijos vardu nuošir
džiai* dėkoju visiems už 
gausingą atsilankymą. ir pa
reiškimą didelio prielanku- 
mo draugijai.

Draugijos Koresp.

PARAPIJOS PIKNIKAS
I hrm negu nava ž i a v o* 

me į Lietuvių Dieną, turė
jom dar' svarbią programa 
birželio 25 d. — tai mūsą 
parapijos' piknikas, kurs į- 
vyko Oliarter Oak parke, 
gerai 1 ict uviams žinomoje 
vietoj e. Buvo įvairi progra
ma, kurią išpildė, sportL’ 
įlinkai, choras. Lau k ė s i 
gausingas dalyvi ij skaičius,

Ileport.'

Š v. Jono E v. draugija lie
pos 9 dieną minėjo savo gy
vavimo. 35 metų sukaktį. 
Ta proga buvo surengtas 
piknikas. Po pietų oras iŠ- 

sigiedrėjo ir žnionių susi
rinku daug. 2 :30 vai. po 
pietų, at pyškėjo 4 pilni bu- 
sai, atvijusieji draugijų at
stovus bei narius. Jie pa- 
sikti su maršu ir pasveikin
ti pirm. K. Kasnianaičio. .

Apie 4 vai. po pietų pra
sidėjo programa. Šv. Ce
cilijos choras, varg. V. Bur
dulio . vedamas, sugiedojo 
himnus, Sudainavo kelias 
daineles. . Prakalbas pasa
kė klebonas kun. J. Ambo- 
tas, A. Mašiotas ir V. Čeka
nauskas., Įlraugijų pirmi
ninkai pareiškė Šv, jono 
draugijai geriausius linkė
jimus ir suteikė dovanėles. 
Kalbėjo G. Lenšauška’s-. — 
piliečių klubo, J., Petnikęvi- 
clus — Šv. Juozapo dr-jos„ 
Butėnas. —. Šv. Kazimiero 
dr-jos ir Paąuonick, • Con. 
nėctieut, R. Mončiūnienė —- 
Moterų Sąjungos 17 kuo
pos, Baltulioiiįs — Vytauto, 
draugijos, E., Mončiūnas, 
Jr. — šv. Tnijyb.es A him
nai, M. Pateekūitė —' R. K. 
Susivienijimo, K. Tamošiū
nas —Tj. I). S. b kp.

Dranga jos. pl.rminui.krtS K. 
Kasmanaitis. dėkojo visiems 
dalyviams. .

Atsilanko daug . jaunimo.

RENGIAMA U. (lEPLIN- Jos sumos n(‘užteks, vidkian- 
čioji komisija, turės likusius 
parūpintu Tikriau sakant, 
tos sumos beužteks, net pu
sės neapmokės. Tačiau, ko
misijos .nariai yra pasiryžę 
žūt būt neatmesti savo, stt- 
nianymus ir, nežiūrint kai
nos, varosi prie bešališkos 
bei. aiškios revizijos.

Iš šalies žiūrint, užsimo
tas darbas bus sunkus, i r . il
gas. Dėlto komisijos narius 
tenka pagirti už jų veiklu
mą. Be laiko gaišinimo, 
jiems teks ir iš savų kišenių 
nemažai pridėti. Kadangi 
tokie darbai nė jiems asme
niškai dirbami,.bet visiems. 
Bofros šėrininkams, (o tai 
reiškia beveik visa Baltimo- 
rūs Lietuvių'šeima), visuo
menė turi būti jieins dėkin
ga. už jų -nuopelnus.

MIRĖ .
. Izidorius Lazauskas, 56 
.metų amžiaus, gyvenęs 636 
Washington- Blvd., pasiinŲ 
rė pereitą šeštadienį. Buvo 
ilgai sirgęs vidurių ligą ir 
mažai, tegalėjo iš namų išei
ti pastaruoju laiku. Velio-. 
uis paliko žmoną ir jau už
augusius vaikus, kutių vie
nas policininkas. Laido 
tu vės įvyko pirmadienį, lie
pos 10 dieną. Jaunasis Ku- 
čauskas patarnavo, laidotu
vėms. .’■■■

SK UI "iš LEISTU VES

Juozas Čeplinskas, senas 
• ir veiklus visuomenes veikė
jas, išvyksta liepos 27 dieną, 
į Lietuvą. Sužinojus apie 
tai,, subruzdo visa organi
zuota Baltimores visuomenė 
jį išlydėti. Federacijos sky
rius pirmiausia tą sumany
mą iškėlė ,nes p. Čeplinskas 
yra ilgametis jos pirminin
kas, Tačiau ir Susi vieni ji- 
maš bei Darbininkų Sąjun
ga nesutiko, atsilikti nuo 
išleistuvių. Del tos priežas
ties, nutarta rengti, viešai 
bažnytinėje salėje iškilmin
gą vakarienę. •

Diena jau paskelbta — 
sekmadienis, liepos 23 die
nią. J komisiją įeina J., Bu
delis,. M. Ihiškauskas, . V. 
Ahliauskas ir kiti. įžanga 
bus 50 centų. ..Tikimės, jog 
platesnė, visuomenė, nt'pasi- 
dūos vasaros karščiui, ir 
gausiai susirinks pagerbti 
šį mūsų energingą vadą, 
kurs gal jau visiškai -palie
ka mūsų kraštą ir grįžta į 
savo gimtinę.

BOFROS KOMITETO 
DARBAI

Nesimiąi išrinktoji komi
sija, masinio susirinkimo 
patvirtinta, energingai va
ro savo darbą. Vėliausios 
pasekmės to darbo, tai įgy- 
jiraas teisėjo O’Dunne suti
kimo revizijoš darbus pra
dėti. Kiek girdėti, teisėjas 
nutarė paskirti iš pačios 
Bofros bent $400.00 aptim- 
kėti revizijos išlaidas; jei

Žynys.

Telefonas; Plaza 1350.

JONAS GREELIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojaa 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

7 Uil AO.Mls i LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS P A S A U L Y J B I. AI V AI S

BREMEN ■ EUROPA
Specialiai ( vauKInliU stovinti Suliniais garlaivio' BremorUavetie • 

. užlikritia M<^iansių AoUoųę-. l'ųiKl'UVA.
GREIČIAUSIAIS KELIAIS | SENĄJĄ TĖVYNĘ . .

inCurmadJų klauskite pas vietinius agentus, arba •

NORTH GERMAN LLOYD
įaįaa 252 boylston st., boston sSss



Penktadienis, liepos 14, 1933 paRBiy.iKKaa I
t

AMSTERDAM, N. Y
Panevėžio Katedros rei- 

kalantis gauta aukų Amster
dame, N. Y. viso 14 dolerių. 
Aukavo: J. ir B. Varnai— 
$10.00, Pr. Šlav'cikis—$2.00 
Vaistin. Spediacci — $2.00.

. Viso $14.00., . ■ . ' .
A. Rėksnys, .

Panevėžio katedros vika
ras.. • / ■',‘:

ROCHESTER, N. Y.

rupijai $25.00, Pranciškip- ’ 
čių vieūuolynui, Pittsburg- 
Iic $50,00, Sušelpimui lie
tuvių Bedarbių Roehestery- 
je. $50.00, Lietuvių našiai- 
čiams $10.00, Lietuvių Kny
gynui. Rochėsteiyje $25.00, 
Lietuvių Dienai $25,00,'^Vy
čių kuopai $30.00, Tautos 
Fondui $25.00, Aini. Liet. R. 
K, Federacijos Mokslei
vių f ohdūi $10.00y Vilniaus 
Nantiii .$31.50, Amerikos 
Laisvės paskolos bonų pir
ko už $400i00, Lietuvos Lai
svės paskolos bonų už 150 
dolerių. Be to, aukavo ir 
kitokiems tautos reikalams 
ir Lietuvos kareiviams, Per 
5 metus aukota $2310.00, ir 
neskaitant tų visų auloj ir 
šelpimo ligonių narių drau
gija turi turto $5211.80. 3. 
Nilvštukų Juokai, 4. Jubilie
jaus šokis ir daina. 5. Kal- 
hap. JFMočiojuirienėsr viu- 
na iš organizatorių ir Gar
bes Nare, nes per 25 metus 
nėra ėmusi nei vieno cento 
pašalpos. Kalbėtoja pąžy^ 
mėjo, kad prieš, .25 metus 
kun. Krąsnickas sušaukė 
moteris ir paaiškino reika
lą moterims susiorganizuoti. 
Ir susiorganizavo draugija, 
kurios sukaktuves gražiai 
minu Tos draugijos pir
mutinė valdyba buvo: pirm. 
Ona Gudienė, ižd. Ieva Ša
palienė, fin. rast. Franees 
Valaitė, prot. rašt. Magda
lena Platakienė, iždo globė
jos Apolonija Rickiūtė ir 
Franees Mockevičiūtė, mar
šalka ir ligonių globėja Ma
rijona Levickiene. Džiau
giasi nuveiktais darbais ir 
pasižada ateityje dirbti ir 
teikti aukas Bažnyčios ir 
Tėvynės naudai. 6 Bernai
čių šokis.. 7. P-nia Žioplienė
— .trumpas vaizdelis. Abu 
numerius išpildė Šv. Jurgio 
mokyklos mokiniai. 8. Švč.

■ Marijos draugijos reikalai
— kalba p. Rovienė.. Kalbė
toja taip pat yta Garbes

. .Narė. Ji ragino moteris
■ priklausyti tiktai prie kata-
■ lildškų draugijų ir pasmer- 
- kė tas moteris, kurios būda- 
• mos katalikėmis priklauso
ir prie kitokių draugijų ir 
remia savo . centais savo 
priešus. 9. Daina ir Švč. 
Marijos draugijos troški
mas —“ Mokyklos mokiniai.
10. Sveikinimai. Šv. Jur
gio draugijos vardu sveiki
ną pirm. Justinas Vaicieke- 
dčius; Šv. Petro ir Pavilo 
draugijos vardu — pirm. J. 
P. Levickas. Šios abi drau
gijos . įteikė dovaną gražią 
vėliavą.. Liet. Vyčių vardu 

pirm. P. Jurgelionis, o

VERTI PARĖMIMO Į
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SIDABRINIS JUBI-
. •••. - liejus ;
Birželio 21 et. sukako 25 

metai, kaip gyvuoja Roclie- 
šteryje vieną iŠ. didžiausių 
moterų clraugijų, turinti na
rni 180, švČ. Marijos Panos 
į Bangų Ėmimo Aloterų pa- 
šelpuie draugija. Draugi- 
ja~yMykataltldšiea^rr turi; 
gražų Bievo Motinos, vardą.

Liepos. 2 d. draugija, mi
nėjo sukaktuves iškilmingo
mis š v. mišiomis, . kurių me
tu visos, nares ė.jo prie šv. 
Komunijos. Reginys buvo 
nepaprastai, malonus ir 
gražus.

Sukaktuvėse dalyvavo 2 
- vyrų draugijos: Šv. Petro.ir 
Povilo ir Šv. Jurgio Karei
vio draugjos. Mūsų klebo- 

• nas kun. Jonas M. Bakšys 
atnašavo Šv. mišias ir. pasa- 

. kė. pamokslą, pažymėdamas 
tos draugijos gražius dar
bus ir stambias aukas para
pijai. . Šv. Cecilijos choras 

. vadovaujant - varg. K. Bą- 
""ziui, nepaprastai gražiai 

giedojo. Altoriaus, Sesučių 
Pranciškiečių pasišventimu, 
buvo labai gražiai išpuoštas, 
b viršui altoriaus sidabrinė
mis raidėmis paskelbti me
tai 1908-—1933. Po pamal
dų, svetainėje, moterys pa
vaišino, visų draugijų narius

. užkandžiais. Vakare, sve- 
tainėje . susirinkus gražiai 
miniai žniomų, buvo sukak- 

■. tuvių minėjimo „užbaigimas.
Programą pradėjo draugi
jos pirmininkė p. Ona Ba- 
laįšienė. Ji džiaugėsi drau- 

"gijos gyvavimu ir jos gra
žiais darbais.

Programa: . '
‘ 1. Linkėjimų daina ir Šo

kis —^Mokyklos 1-mo sky- 
Tiaus. vaikučiai. 2. Protoko^ 
jo skaitymas — p. Izabelė 
Rovaitė. Iš protokolo pa
liškė jo,, kad draugija yra 
aukavusi Tautos ir Bažny
čios labui: Naujai bažnyčiai 
$100.0.00, Švč. Jėzaus Šir
dies stovyla $65.00, Švč. 
Marijos stovyla $70,00, dėl 
.parapijos lotų $200.00, klė- - 
bonijai. $150.00, lėkštės pa- p-lė I. Mociejūhaitė Vyčių
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PROFESIONALAI, 
PRAMONININKAI BIZNIERIAI 

. , KURIE SKELBIASI 
“DARBININKE”. ‘ 

TIKRAI VERTI SKAITYTOJŲ 
paramos: 

VISI GARSINKITĖS 
“DARBININKE” <

Taip pat mūsijinieste pa
skleista gaila daug netikrų, 
kaip popierlhui, taip sidab
rinių pinigų.^ Lietuviai ap- 
sisaųgnkįt!

į Telephone: STAGG 2—0706 VALANDOJ; j

ĮDRa BLADAS K. VENCIUS 'si'entadlCMlai* austanti 
I D A N TĮST A S 499 GBAMD STREET 

I X-rSAY < ’w\r
| Nainti Telefonas: Mlchigan 2—4273 B R O O K L Y N» N» x• _

r- 1

ADMINISTRACIJA,

vardu .įteikė dovaną Švč, 
Ramdės šfovyleTę. Po to, 
pakviestas klebonas kum J. 
AL Bakšys, kuris prabilo 
sekančiai: “Labai gaila, 
tad šiandieną negali su ju
mis dalyvauti, jūsų dvasios 
vadas kun. Kasakaitis, ku- 
riš per ilgus metus su ju-

būtų malonu būti sykiu su 
jumis ir džiaugtis tais gra
žiais darbais?7 . Baigdamas. 
kalbą linkėjo draugijai, su
laukti auksinio jubiliejaus. 
Jis sako: “Ir aš norėčiau 
sulaukti to jubiliejaus,, atei
ti ir sykiu Su jumis pasi
džiaugti Jūsų 50-ties motų 
darbuote.” Vėliau perskai
tytas telegramas nuo Sesu
čių Pranciškiečių iš Pitts- 
burgho. Programai pasi
baigus prasidėjo šokiai.

Kad geriau paminėjus 
sukaktuves draugija iš iždo 
paaukavo vietinėms Sesu
tėms. Pranciškietėms už jų 
gražų „darbą, papuošimą al
toriaus ir išmoldnimą vai
kučių. Sukaktuvių rengi
mo komitetas buvo: p. p. 
Urbonienė, Vaitonienė, Va- 
leskienė, Vilimienė, Vil
džiūnienė ,ir Vaičiūlvinienė. 
Dabartinė draugijos valdy
ba yra: pirm. Ona Balaišįe- 
nč, vieė-pirm, Teklė Kairie
nė, -fin. rašt. Ona Skilins- 
kaitė,. prot. rašt. Izabelė R o- 
vaite, ižd. Viktorija Dirsie-: 
nė, iždo globėjos Marė Ka- 
voliūnienė ir Ona Šukienė, 
maršalka Julija Bagdonie
nė, ligonių globėja Emilija 
Ptašinskiene. Buvo priima
mos naujos narės už nupi
gintą mokestį. Prisirašė 18.

Sveikinu Moterų draugi
ją ir linkiu ilgo gyvavimo 
i r'sėkmingos darbuotės Baž- 
nyčios ir Tėvynės gerovei,

Vyturys.

Federacijos apskričio iš
važiavimas įvyks liepos 30 
dieną, Forest Parke. Visi 
rengiasi tumė išvažiavime 
dalyvauti.

Apreiškimo parapijos di
džiulis }įtaikąs įvyks rug- 
jmičio 6 d., Dėstai* parke, 
YVondliavene - Broolil y ne^ 
Bus Įvairi programa ir vi
sokių prašmatnybių.

Taipgi Ims ir dovanų už 
pasižymėjimus. Visos pa
rapijos draugijos jau prie 
to rengiasi.

dų už surengimą vakarienes 
ir dovanas ir džiaugėsi mo
terų darbuote-

: Į-Moterų Sąjungos Sei
mą, išrinktos dvi -atstovės 
pirmininkė Brangaitiene ir 
vice-pirmininke Kučinsldo- 
nė» AL B. korė s p.

skleiskite šviesą

Perskaitę ‘4Darbininkę” nenu- 
meskite, bet duokite kitiems pa
skaityti. Tokiu būdu supažin- ., 
disite įeitus su “Darbininku” ir 
L. D. S. ir. atremšite mūsų idė
jos priešų propagandų.

BROOKLYN, N. Y.

M 
Vikrikas, J. 
Stone • Bros.

LR K S A. 134 k]), išvažia
vimas Įvyks rugpiūČio 13 d., 
Forest Parke.

bėjai ir pašaliniai, kurio pa
mato jaunuolius liiiksmi- 
nantis subrinko pasižiūrėti 
iv pasidžiaugti.

. Žodžiu, išvažiavimas pasi
sekė' visais žvilgsniais, ■ Die
ve duok, kad visi' ] sa: >ijos 
parengimai tokie, gausūs bų- 
ių. j.

Reikia žinoti, kad ši išva
žiavimą rūme visi: parūpie- 
ciai. savo . dalyvavimu, gi 
gerbiami biznieriai — dova
nomis. ■ . • .

Aukavo šie bižniėriai: p. 
ŠTUpskis, Jonas Klasčius, 
p. p. Biržietis, . Baltrūnas, 
M. Adomavičius, -Misevi
čius, Kundrotas, J. Vaiče
kauskas, J. Ginkus, 
Mordosa, A.
Klimauskaš,
Eva’s Beauty Shoppe. (Mrs. 
Šebedienė’),' V. Dumbliaus
kas, J. Žinkevičius, Mrs. 
Rusienė, Mrs. Murdosienė, 
Mrs, Butkienė, Mrs. Baliu- 
nienė. .

Kadangi šis. ■. išvažiavimas 
Įvyko pastangomis Šv... Ro
žančiaus draugijos, tai. tos 
draugijos narės daugiausia 
ir darbavosi, joms, toko 
našta viso darbo ir tenka 
garbė, kad tas jų darbas ap
sivainikavo gausiais vav 
šiais. Daugiausia pasidar
bavo p. Stagniūnionė, drau
gijos pirmininkė, nemažiau 
dirba ir sektuičids narės: 
Ramanauskaitė, Kružienė, 
Pinkuvienė, Skučienė, Pus- 
kuiiigienė, Mardosienė, But
kiene, Skučienė. M., Kuz- 
micidenč, Staghiūnaites ir 
Baliūnaitė. . .

Vyrams irgi tenka gar-

Vaikelio Jėzaus"’ 3 sk. 
išvažiavimas,- liepos 9 d., 

pr aė j o, bet pelno mažai pa
darėme. žmonių, mažai ir 
pelno mažai. Gaila, kad 

žmonės neremia labdaringo 
tikslo, kurį vykdo “Vaike
lio Jėzaus” 3 skyrius.

Bekoju visiems išvažiavi
me dalyvavusiems, o ypatin- 
gai. Aju^škimo parapijos

UŽLAIKAU VIEŠBUTĮ

' Yra kambariai dūl šeimynų ir 
pavienių. Su valgiu ir tik vienas 
blokas nuo vandens. Vieta labai 
patogi dėl • pasimaudymo. .

365 Šečond Avenue, 
LONG BRANCH, N. J.

(Savr Andrius Žukauekas)
R-4

«ll ii i

Tel. Stagg 2—B04B Notnry Public

M. P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS

. • MIRĖ
Juozas Arlockis,. 42 metų 

amžiaus, 24 Littte St;, mirė, 
iepos 10 d., Cumberland. 11- 

gon inė je ’ Palaidotas Ii ė] >os 
13 d., Šv. Trejybes kapuose,.

. Laidotuvių apeigomis rū- 
linosi graborius J. Garšva,.

Liepos 9 d. mirė K. Tau
tus, 3 nu amžiaus, gyv. 35 
ludson Avė-. Dalaidotas lip
ios 11 d. Šv. Jono.kapuose.

Laidotuvėmis rūpia o s i 
graborius J. Garšva.

Rap.

C

parapieciams.

Sekmadieni, liepos 16 d., 
tuoj po sumos Įvyks “V. 
J.” 3 sk. susirinkimas. Pra
šome dalyvauti. .

..ALBranffaitiėnč,
3 sky r., pi na i n i n k ė.

Graborius ir B&lsamuotojae
660 Grand St., Brooklyn, N.Y.

PATERS8M, H. J.

Visiems, Visiems!
LIETOVJ^ ŪNTVERSALIS BIURAS Į

Atsilankę į Brooklyn įvairiausia proga ne- =
: pamirsįdtė užeiti pas mus ir pasikviesti Į savo. f

namus lietuvių prietelių ir patarėją-Maikraštį Į
uDarbininką.” Jei Jumyse kils graži mintis į 
ką nors , gera įsigyti ar savo prieteliams pado- f

■ vanoti naują maldaknygę, rožančių ar gražią
. stovyĮėlę, užeikite —- Jūsų visuomet laukiame. ‘ | 

’. LIETUVIŲ UNIVERSALIS BltRAS, Ine. - | 
Buvusi ^VYTAUTO SPAUSTUVE”..’ 1

423 Grand M . ’ : Brooklyn,. N. y’ j
. STagg 2-2133 ' . |

APREIŠKIMO PARAP. 
IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 9 d., minima para
pija turėjo išvažiavimą Fo- 
rėst Parke.

Nors Oras nuo pat ryto 
buvo; Šiek tiek debesuotas, 
ir apie 3 vai. po pietų par
ke pradėjo lyti, bet žmonių 
į parką atvyko nepaprastai 
daug. 1 .

Malonu buvo žiūrėti, kaip 
jaunimas — parapijos jiuL 
nuolių organizacijų nariai 
gražiai linksminosi, žaidė. 
Gerb. vargonininkas Jan
kus Čia daug pasidarbavo. 
J o pastangomis buvo suren
gta daug visokių žaidimų, 
dailių-ir šokių iš ko džiau
gėsi jaunuolių tėvai — glo-

džiausią garbė už uolų pasi
darbavimą aukų rinkime 
priklauso p. Juozui Žero- 
liui, jis labai daug darbo 
padėjo, po jo p. Baltrušai
čiui, p. Jankui, p. Stagniū- 
nui, p. Zankui, p. Cižauškui, 
p. Stumbriui ir p. Ander- 
siūnui. Šie gerbiami vyrai 
pelno didžiausios pagarbos 
už jų nenuilstantį darbą ta
me išvažiavime.

Lauksime dabar kito pa
našaus, išvažiavimo.

\ Koresp.

ŽINUTĖS

. ŠV. ONOS. NOVENA 
. No vena prie šv. Onos Ka- 
rali cnės Angelų bažnyčioje ■ 
irasidės 1 i epos 18 dieną i r 
esi s kasdien iki liepos 26 d.

Novena bus laikoma tiktai 
rytais. Kasdieną 9 vai. bus 
atlaikomos novenalės mi
šios, kalbamos- maldos prie 
Šv. Onos.ir duodamas Pą- 
aiminimas Šv. Sakramentu. 

Rytais bus klausomos išpa
žintys. Novena bus laiko
ma prie Šv. Onos altoriaus.

SUSITUOKĖ .
Karalienes Angelų bažny

čioje liepos 9 d. susituokė 
Sigmundas Tamsis ir Mari
jona Šąlčiūnaitė; Liepos 30 
d. susituoks Antanas Spy
rius ir Elena Zinkevičiūtė.

ATOSTOGAUJA

Prasidėjo atostogų sezo
nas. Atostogauja kun. S. 
P. Remeika Adirondaucko 
kalnuose, p. J. Brandžia su 
ponia p. P- Dulkė Ch.icago
ję.

IŠVAŽIAVIMAS
Karalienės Angelų para

pijos Ražahčiaūs draugijos 
išyažiąvimas bus ~sį sekma- 

. dieni — liepos 16 d< Foresf 
Parke. Visi.prašomi šį sėk-

. madięnį važiuoti Į Forest 
Park, kur be mokesčio įiik- 
n i kausimo..

AKTINGAS PASISEKĖ
Liepos 9 d. Rožančiaus 

draugija, Vyšniausko par
ke, turėjo, savo autingą. 
Diena pasitaikė graži,. tad 
ir publikos pusėtinai atsi
lankė. Autingas praėjo, la
bai jaukioje.-, dvasioje: ir 
buvo pamargintas dainomis, 
kurias sudainavo parapijos 
choras, vadovaujant p. Jus
tui. Be to, buvo duodamos 
dovanos už gražiausias, skri- 
jėlos. Tas nemažai sudarė 
juoko. Girdėti, kad-liks 
draugijai pelno.. Garbe pri
klauso. už gerą pasisekimą 
autingo gaspadoriams But
kienei ir Marcinkevičienei.
VYČIŲ EKSKURSIJA 

. Lietuviškas jaunimas Vy
čiai liepos 16 d. važiuoja į 
maudynės. Linksmos kelio
nės! Iksas,

KLASČIAŲS

«N PARKAS
piknikams, ballama, koncertams,

I Šokiams Ii* visokiems pasllliiksmlnl- 
j mama smagiausia vieta Bcook- 
| lyne-Maspethe. Jąa laikas užštea- 
| kytl salę žiemos sezonui. . 
į kamp. Maspeth ir Betts Ave. 
j JONAS KLASČIUS, Sav, 
| Maspeth, N. Y. |

i

„Tol. Evergreen 6-5310

JDSEPH MRSZVA
G RAB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 REDFOED AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2—1)783 Notary Public

JDSEPH LE VANDA 
(Levandauskai) 

GRABORIUS 
107 Union kve., Brooklyn, N.Y.

DH-jy PRAMOGOS '

s Tėlephon'e: STAGG 2—9106 4

| OR. A. PETRIKĄ (MPMĮOK)’
I JLIETUVIS DENTISTA8

i| 221 S. 4th St;f Brooldyn, N. Y.
1 OįamoHt
I Qazq
i VALANDOS;
f Nuo 9 vej ryte 41 § ęjj. Takam 
į Eenktadlen^lį Įp lyęntadienfaB 
! tik ausltam.

5

Liepos 23 d. Mot. Sęj.. 35 kp. 
piknikas Forest Parke.

Rugp. 13 d. Šv. Rąž. draugija 
(Aprenk. par.) išvažiavimas j 
Forest Park.

Rugp. 27 d., V. Jėz. dr-jos No.
1, (Ąpreišk. par.) išvažiavimas j 
Forest Park.

Rugp. 27. d. L.. D. S. 10 kp. iš
važiavimas. į Forest Parką.

Rugsėjo 3 d. Mot. Sąj., 29 kp. 
išvaž. Forest Park.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARV PUBLIC

ALEKS, RADZEVIČIUS
GBABdRIŲS
402 Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Priešais Apreiškimo parapijos 

Bažnyčių
Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Didž, Ne\y Yorke vaikš
čioja žulikai, pasivadinę sa
ve “emigrantų inspekto- 
riias1” ir. suradę kokį bailų 
žiuogelįi grąsina jani depor
tavimu iš šios šalies, jei jis 
neišsipirksiąs. . Lietuviai, 
sužinoję tokį “gerndeją” 
tuojauš praneškite polici jai.

C. BROOKLYN, N. Y,
Liepos 2 d. įvyko Moterų 

Sąjungos 35 kuopos susirin
kimas. Dalyvavo ir klebu-, 
nas kųn. N. Pakalnis, kiijs 
prądėjo susirinkimą 'malda-. 
Jis dėkojo sąjųngietė.ms sa
vo ir kum Laurinaičio vai*-

“DARBININKO" SKAITY-
- TOJŲ DĖMĖM!
“Darbininkas” jau priima 1U33 

in. Lietuvos Paskolos Bonų ku 
poųgs už prenumeratas ir kny 
gas už pilnų jų vertę. Nukirpf 
1932 m. kuponų siųskite

“DARBININKAS”
366 West Broadvvay, 

So. Boston, Mass,

Tol. Newta\vn 9—4464

anlivalanhejus
GRABORIUSIR . 

BALSAMUOTOJAS
Apilrnuda Visose- Sakose 

Ndtury Public. , 
6441 — 72-nd Street, 

Arti'.Grand St, 
MASPETH, L. I., N. X.

Profesionalai, biznieriai, pramonin
kai. kurio skelbiasi “Darbininke,** tik- • 
ral verti skaitytojų paramos.

Ylai smlnkittš “Darbininke.*?,

y JZOT, LAUKUS, Fot^ra
214 Bedhnd Avė , Ban ktyii

Tel. J'lverRieon 6—4G14
t

•t

p j
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