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Naujosios Anglijos

Lietuvių Diena
Liepos 4-ta

Thompson, Conn. '

KATALIKU BAŽNYČIOJE 
1092 LOTYNU APEIGŲ 

VYSKUPIJOS

VOKIEČIAI PASIŠALINO 
IŠ EKONOMINĖS 
KONFERENCIJOS

Naujosios Anglijos liotte 
. vių kolom jose kilo biTizdėji-

nųts.. Visi: ruošiasi, visi lau
kia ko nors naujo, ko nors 

. nepaprasto. Ir kas gi Čia 
dabar žada įvykti? - Visi 
laukia Lietuvių Dienos. Bet 
kodėl ta diena kelia žmo-

■ nėms tiek daug nėrinio L 
Kodėl vist jos ilgisi?

Na gi štai dėlko. Gražus 
kolegijos nuosavybės vaiz
das nukelia žiūrėtojo min
tis į gražiąsias, j a n k y t a s

■ ■ garsias vietas.. Didžiulis
miškas primena kiekvienam 
mylimąsias Lietuvos girias, 
kur tiek daug .nuostabaus, 
grožio galės, kad, girdėda
mas tą medžių ’ šlamėjimą, 
lyg senovės pasaką sekant, 
pamiršti apie gyvenimo kas
dieninius, nuovargius ir jau
tiesi naujai atgimęs, links
mutis jaunuolis; iš kiekvie
no siūbuojančio medelio, iŠ 
kiekvieno įvairiais balsais 
čiulbančio paukštelio, kū 
nors-naujo gali išgirsti.

Tai ta mūsrj mylimųjų gi- 
riij dvasia, kurios šlamesys 
taip maloniai į save vilioja,

kelia pasiilgimą lietuviams* 
Tai ta dvasia kviečia vėl, 
per daug' jau motų išvargus 
sį lietuvį, pasidžiaugti tuo 
svaiginančiu grožiu.

Suvažiuos iš visų koloni
jų tūkstančiai . lietuvių ir 
paskirs po plačiuosius kole
gijos laukus gimtoji lietu- 
rtų kalba, dailios, susipaži
nimai, senai nematytų as
menų susitikimai, .o vietoje 
kasdieninių rūpesčių — vi v 
sų veidus dengs saldi šypse
na. ■

Keliolikos- kolonijų cho
rai sudarys milžinišką dai
nininkų masę, iš kurios 
krūtinių pasigirs galinga 
daina, sukeldama kiekvie
nam pasigėrėjimo jausmą.

Po to, seks sporto olimpi- 
jados programa, susidedan
ti iš įvairių punktii.

Daugelis jau pasižymėju
sių sportininkų, einančių 
aukštuosius mokslus, . pasi
rodys ir lietuvių tarpe su 
kūno’kultūros gabumais. '•

Bet ką čia viską ‘ir besu-: 
minėsi. Dalyvausime, visi ir 
pamatysime.

WASIIINGTON, birželio 
15. -—Katalikų Bažnyčios 
metrašty (Annuario Pontir 
ficio) šiais metais pirmą 
kartą paduota platesnių ži
nių apie Katalikų Bažny
čios būklę. ’

1933 metus Bažnyčia pra
dėjo su 1092 tyskupijom lo
tynų apeigų. Iš šių vysku
pijų 634 yra Europoje, bū
tent: 278 — Italijoj, 87 
-Praneūzijoj, 56- Ispani
joj, 18 —Airijojr 27 — D. 
Britanijoj, 24 —Vokietijoj, 
20 — Lenkijoj, ir kitur.

J. Valstybėje (neskaitant 
Filipinų ir kitų posesijų), y- 
ra 104 vyskupijos; Brazili
joj 68, Kanadoj 36, Meksi
koj 33 ir Argentinoj 11.

Be to, 43 vyskupijos yra 
rytinėse Indi jose, 21—Aus
tralijoj, 13 —- Afrikoj, 5 — 
Japonijoj ir viena — Kini- 
j°L .

Šventasis Tėvas turi at
stovus 36 valstybėse ir 22 a- 
paštališkus delegatus. 35 
valstybėse turi savo atsto-. 
yus Šventajam Sostui.

GELEŽINKELIŲDARBI- 
NINKAI IŠVENGĖ ALGŲ

MAŽINIMO -

LONDONAS. — Dirželio 
20 d. iš pasaulinės ekonomi
nės kon ferpnoi jos išvyko 
Vokietijos delegaciją su.už
sienių reikalų ministeriu 
baronu Ncųrath priešaky. 
Iš geležinkelio stoties vo
kiečiai išlydėti dideliu bau
bimu gatfsihgns minios, pa-

Hitlorio politiką.
Prieš kelias dienas vokie

čių (lelegatas^ Tlūgenberg 
buvo įteikęs reikalavimą 
grąžinti Vokietijai atimtas 
kolonijas; jo reikalavimas 

į buvo tuo jau atmestas.
Reiškiama nuomonių, kad 

vokiečių delegacija išvyko į 
Berlyną dėl Vokietijos vi
daus padėties. Birželio 20 
d. hitlerininkai nuginklavo 
savo buvusių talkininkų na
cionalistų ginkluotą, armiją 
ir suėmė tūkstančius jos 
narių.

Šį naują žiaurų žygį Hit- 
ler pateisina tuomi, jog į 
nacionalisaų eiles b u v ę 
įsiskverbę, socialistai ir ko- 
munistąL Nuginklavęs na- 
cianalištų ginkluotą apsau
gos 'Organizaciją/ dranėleris 
Hitler tapo Vokietijos tikru 
valdovu, pasiremiančiu savo 
ginkluotų Šalininkų pajėga.

KAINĄ 5 CENTAIS 
. . . r—ir-.T - ■ iiįM

1,629,000 Darbininkų 1
Grįžo į Darbą J

—g—X------------ ----------—r 'r -------- i-rr—$ ' - ' į.

Darbo fcTcdaėij<)s biuro j 
apskaičiavimu, šiais metais 
nuo kovo menesio baigos iki 
šiolei Amerikos bedarbiu "•< 
skaičius sumažėjo 1,629,000.

1,629,000 bedarbiai sugrą
žinti į dalims. Kovo mene
sio pradžioj e Amerikoje btt- * 
vo įregistruota 13,359,000 ' 

:bedarbių. . y ' ..
1932 metais balandžio mė- J 

nosį buvo 10,496,000 bedar- j 
bių. Industrijos reikalų I 
pagerėjimo- žinovų nuomo-■ 
no, laike kelių sekančių 
vaičių į darbą bus priimta^ 
dar apie-1,737,000 bedarbių.

Be to, daugumoje dirbtu- 
vi n pakeltas darbininkams 
atlyginimas iki 11 nuošim- ' .

EKS-KAIZERIS BUVO AR
TI MIRTIES

AMSTERDAMAS.— Vo
kietijos. buvęs kaizeris Wil- 
helra tik per pora sekundžių 
išvengė mirties. Jis važia-, 
vo automobiliu; jo šoferis 
nesuskubo sustabdyti auto- 
inobiTiaus prie kryžkeles, 
per kurią ėjo geležinkelio 
rdlės. Tačiau Šoferiui pa
vyko nusukti - automobilių 
nuo lėlių ir praėjęs trauki
nys tik truputį paliete kai
zerio automobilių. Kaizeris 
išliko nesužeistas.

MlRĖIOMŠTy 
AGITATORĖ

MASKVA. — Netoli Ma
skvos, vienoje sanatorijoje, 
staiga mirė vokiečių komu
nistę žymi agitatorė, orga
nizatorė Klara. Zetkin, 76 
metų amžiaus.

Rusijoje ji buvo nuolati
nai apsigyvenusi laike, pas
kutinių metų; «kur jų n audė- 
josi komisarų vaišingumu 
dėl jos agitacijos Vokieti
joje.

ELEKTROS KOMPANIJA 
PAKELIA ALGAS

SCHENECTADY, N. Y, 
— General Electric, kompa
nijos vedėjai . pranešė, kad 
nuo. liepos 1 d. jos darbinin
kai gaus padalintas algas 5 
nuošimčiais. ., __

Šioje kompanijoje dirba 
apie 5(1,000 darbininkų, ku
rie išskirstyti po įvairius 
miestus. Sėheneetady mie
ste dirba 12,000 darbininkų 
Pittsfield, Mass. — 2300, 
Lynu,. Mass. — 4000,

Prieš, dvi savaites šios 
kompanijos vienas departa
mentas pradėjo dirbti pen
kias dienas į savaitę vietoj 
4 dienų.

PROHIBIGIJOS GALYBĖ 
VISAI BRAŠKA

j

i ■

J

olų.

FAŠISTŲ TERORAS 
AUSTRIJOJE

i
-i
i

Sportininkų Dėmesiui
Atjaučiant visuomenės 

domėjimąsi sportu, prašome 
.'. lietuvių sportininkų daly

vauti Lietuvių Dienos spor
to olimpijados programoje.

Taip pat prašomi gerb. 
dvasios ir visuomenės vadai, 
paraginti arba pakviesti sa
vo kolonijose žinomus spor
tininkus, kad-programa bū- 

. tų įvairesnė.
Užsiregistravę sportinin

kai yra šie:
Jonas Navickas, Šo. Bos- 

ton, Mass. 1 mvlibs distan- 
ei jos bėgimas.

Jonas Viesulą, Norerood, 
. Mass, Northeastern univer-

. siteto; Ieties metimas.,
Pranas Vestfūdas, South 

Boston, Mass. Rutulio štu- 
. . mimas.

Antanas Mačinskas, So.
Boston, Mass Ieties meti
mas, rutulio stūmimas, dis
ko metimas, 100 yardų bėgi
mas.

Ervardas Č, J.. Urbonas,
’ S. Boston, Mass., Northeas-

. tern universiteto studentas?
‘ • šokimas su kartimi, kūjo

metimas, šokimas įjaukštį
Em. Bogamaž.as, So. Bos

ton, Mass. ^Šokimas iš vic^. 
tos, rutulio stūmimas, disko

.V. • metimas, 100 yardij begi- 
mas.

. Albertas J. Komičius, So-.
Bostoii, Mass. < Šokimas į 
aukštį, .disko mėtiinas, rutu-

lip stūmimas, kūjo metimas, 
ieties metimas,.. Šokimas su 
kartimi.,

. Albertas Degutis, S. Bos
ton, Mass. Šokimas į aukštį, 
šokimas iš vietos, šokimas 
su kartimi, kūjo, disko ir ie
ties metimas, rutulio stūmi
mas. '

SENATAS ATSISAKĖ 
PRAŠALINTI TEISĖJį 

STONE
Massachusetts atstovų rū

mai 130 balsų prieš 75 bu
vo priėmę rezoliuciją, kuria 
buvo reikalaujama prašalin
ti iš tarnybos teisėją Arthur 
P. Stone. Tokia pat rezo
liucija buvo įneštą ir sena
te, tačiau senatas 25 balsais 
prieš 12 atmetė tą rezoliuci
ją- ‘ ' v

Teisėjas Stone buvo ap
kaltintas neteisingame tvar
kyme j am ..pavestos nuosa
vybės reikalų. Jei rezoliu
cija būtų buvus priimta 
abiejuose legislatūros rū
muose, tai gubernatorius 
Ely būtų turėjęs pareigą 
pašalinti. teisėją Stone iš ei
namų. pareigų,

Tokiu būdu teisėjas Sto
ne pasilieka dabar einamose 
pareigose* . •*

WASHINGTON. — pre
zidento Roosevelt paskirtam 
geležinkelių reikalų federa- 
liam tvarliyt'ojui Eastman 
tarpininkaųj ant, geležinke
lių vadovybė atšaukė savo 
nutarimą sumažinti geležin
keliečių algas 12 ir puse 
nuošimčio nuo lapkričio T 
d.,- nors geležinkeliečiai da
bar ir taip jau gauna-algas, 
sumažintas 10 nuošimčių.

Geležinkeliečių ir kompa^ 
nijų atstovai sutiko, kad 
dabartinės algos galios iki 
1934 m. birželio dienos.

Šis susitarimas yra dide
lis laimėjimas Roosevelt vy
riausybei, kuri rūpinasi .at
gaivinti industriją ir jai 
svarbu, kad darbininku al
gos nebebūtų mažinamos.

Girtuoklio burna išdžio
vina kišenes.

AUSTRIJOJ UŽDARĖ FA- 
šišiy PARTIJA

VIENA. — Austrijos 
kanclerio Dollfuss vyriaųsy-, 
be išleido dekretą, kuriuomi 
visiškai uždarė .-fašistų par
tiją* \

Dekretas išleistas po ’ to, 
kai Krems įmesto apylinkė
je buvo paleistos bombos, 
liurios sužeidė) keliolika as
menų. Dvi bombos .sprogo 
prie teismo rūmų.. Bombų 
mėtymu, kaip tik ir pasižy
mėjo fašistai. .

Dekretas uždraudė ir ne
šioti fašistų partijos, ženk
lą. • ‘

Thompson, Conn.
IŠVYKO

Birželio 14 d. kun. J. Na
vickas, ’ kun,. V. Kulikaus
kas, .'Marijonų dabartinis 
provincijolas, kūn. Drauge
lis ir Bro. Vincas Šaulys^ 
kuris per. paskutiniuosius 
metus buvo mokytoju kole
gijoje.išvyko į New Yorką, 
iš kur vakare išvyko į Eu
ropą. Išvažiavusiųjų ben
dras tikslas dalyvauti Mari
jonų Vienuolijos Kapitulos 
susirinkime Romoje ir ap
lankyti Lietuvą.

Su mylimuoju kun. Navi
cku kolegistai atsisveikino 
Stasio Aleksandro kalboje,; 
kuri čionai ir yra paduoda
ma;
Brangus Kunige 
Direktoriau,

Skaudama širdim

mi tobulinti savo gyvenimo 
kelią.

Tikimės, kad Jūs, nors ir 
toli nuo mūsų būdamas, ne
užmiršit savo auklėtinių sa
vo maldose, o mes melšime 
Aukščiausiąjį, kad, atsigai
vinęs savosios, tėvynės oru, 
atnaujinęs dvasią, kuri mu
šu netakto ar nepagalvoji- 
mo buvo palaužta, laimin
gai grįžtumėt pas mus ir 
vėl teiktumėt tos dvasinės 
paramos, kurios mes savo 
jaunose dienose taip rėika-

. Birželio 20 d. Iowa, New 
Hampshire ir Coimec.ticut 
valstybių gyventojai visuo
tiniame balsavime išreiškė 
savo aiškią griežtą nuomo
nę už prohibicijos įstatymo 
■atšaukimą. Jau 14 valsty
bių pasisakė už proliibieijos 
įstatymo panaikinimą. Dar 
reikia 22 valstybių, kad pro- 
hibicija oficialiai būtų pa
naikinta,

Iowa- vaisi, buvo laikoma 
viena is sausiausių, bot ir 
jos gyventojai suprato apie 
pragaištingumą proliibici- 
jos įstatymo.

KILLĮNGWORTH, Ct.
Miško valdiškų darbų 16 

darbininkų liko sužeisti tre
ko nelaimėje. Visi šie jau
nu vyrai važiavo į Madison 
žaisti basėball. •

Troko vairuotoju buvo 
Pr. Romanavičius.

VIENA. — Austrijos fa- Į 
■šistai, Vokietijos kanclerio , 
Hitler garbintojai, nori pa- j 
grobti valdžią į savo rankas,. J 
naudodami žiauri a u s i a s 
priemones. Jie mėto sprog
stamas gombas, plausto te< 
lefono bei telegrafo- vielas,, 
.griauna, tiltus ir t. t. Vi-. ? 
sur jie šaukia, kad vokiečių ’ 
kancleris Hitler yra jiį kan
cleris ir kad Austri ja turi 
būti sujungta sū Vokietija^

Kadangi fašistų partija 
Austrijoje . uždaryta ir jos 
nariams uždrausta nešioti J 
Vokietijos fašistų hitleri- J 
ninku ženklus, tai fašistai j 
pradėjo nešioti kaizeriškos 
Vokietijos spalvas. . 1

Dėl fašistų teroro, dauge
lyje Austrijos miestų ir. jų 
apylinkėse paskelbtas karo 
stovis.

i. ■

•į

t

■s

mums 
tenka šiandien skirtis su 
tamsta, palydint širdingais 
linkėjimais ir karštomis 
maldomis, kad - Dievas lai- 
mintų Jūsų kelionę į Tęvų 
šalį. .. . .

Kartu tenka tarti nuošir
dų ačiū už pasišventimą, už 
tą mums pareikštą tėvišką 
meilę, kurios mes. neįšton- 
giam tinkainai įvertinti. Ta
čiau tai. įvyko ne. iš blogos 
valios — tai jaunatves išdy- 
kuinas! Toliau stengsimės, 
Dievui padedant, Jūsų -pa-, 
vyzdžių ir patarimų veda- Tąuskas.

Melsdami Dievą palaimos, 
išsiilgę lauksime dienos, ka
da galėtumėm pasveikinti, 
kaįp.Roma^sveikįno Cezarį :

—Sveikas, mūsų Globė
jau, laimingai namo sugrį
žęs!- ; •

Jūsų vaikai Kristuje!
Laimingos kelionės !

Ant. J uolienas, L. K.

Jeigu aš turėčiau dvyliką 
sūnų, norėčiau, kad jie bū
tų ištikimi tėvynei. .

Žinios Iš Lietuvos.
DIDELIS GAISRAS BIRŽUOSE

BAIGĖ ŪARTMUOTU
HANOVER, N. II. —šią 

savaitę Dartmouth kolegiją 
baig'e Julius V. Česnulevi
čius, iš Nashua, N. O. Jis 
yra žinomojo sportininko, 
baigusio Boston College, 
Petro Česnulevičiaus brolis:

Tuo pačiu įailm Dart- 
moutk kolegiją baigė Pet
ras Mankauskas ir St. Žėb-

Sudegė vieną iš didžiausių ir se
niausių pieninių ir didžiausio že
mės ūkio koperatyvo kontora.

v *

BIRŽAI, Lietuva. —Bir
želio. 2 d. Biržų miesto vi
dury kilo didelis gaisras. 
Užsidegė Astravo — Biržų 
garine .pienine,kuri įsteigta 
1924 metais.

Nuostoliai skaitomą. šim
tais tūkstančių litų. Namas 
buvo mūrinis, stogas bloki
nis, tačiau gaisraė numonuv 
kilo greičiausia iš kamino.

Tanią pačiame name buvo 
ir Biržų .Žemės Ūkio drau
gijos kontora. Kontoroje 
buvo apie šimto, tūkstančių

litų sumoje cukraus. Dalis 
cukraus išgelbėta, Doku
mentų didžiuma taip pat iš
gelbėta. Kitas namas, prie 
pienines, kuriame yrą Že- . 
męs Ūkio draugijos sandelis ' 
ir mašinos taip pat buvo fro- 
pradą degti, tačiau gaisras 
buvo likviduotas. .

LIETUVOS DELEGACIJA EKO-
NOMINfiJ KONFERENCIJOJ

K AUNAS. —. Pasaulinė- 1 •. ■ v • - -J
jo ękonominėjo konferenci- 
joje, dalyvauja ir Lietuvos % 
delegacija, kurią sudaro Dr. ■ S 
Zaunius, užsienių reikalų a 
ministeris, p. p,. Sidzikaus* 
kas,. DopkoviČius, Kuzmic* :?k 
Įgis ir Norkaitis. . .• ■■ yį



CAMRRIDGE, MASS,

NAUJAS GYDYTOJAS

Praeitą sekmadienį įvyko!
Nazareth Higli Sčhool mo-

Telc'H. B. 28<XVR.
LiŽTlJVIS 

'OPIOMEIRISUS
ISegziunlnuoju akla 
priskiriu nkimuš 

. kreivas nkl« atltle 
alnu ir ainbliJonK ’

kone (aklose) akyse MUMrąžlniiSvla 
«;] tin kilniajai ku. *. . .

3. L. PAkAKARNlS, O. D. 
4^7 Broad\vay, South Bostpn į

Pėnktadionis, birželio 23, 1935 ‘

VIETINES ŽINIOS]! P 1 K N I K A S

' VISUOTINIS SUSI
RINKIMAS

|KSį penktadienį, birželio 23 
$letią, po pamatdtj, bažnyti
ne svetainėj ejyyk$ katali
kė draugijų ir pavieniu as-- 
lenų visuotinissusiriiiki- 

haš Lietuvių Dienos rėika- 
įmis aptari!. . Laukiama . 
gausingo dalyviu skaičiaus..

Lietuvių: Dienos So. Bos
tono komitetas pasiryžęs 

^Moširdžiai padirbėti Lietu
vių . Dienos pasise k i m u i. 
'Laimėjimui pravesti kbmisi-

. SESERŲ KAZILHERIEČIU NAUDAI

BIRŽELIO-JUNE 25 D., 1933 
STOT POND

■ . Pradžia; 10 vai. ryte. ‘
GERBIAMIEJI: ■ - p •

.Kviečianie visus atsilankyti į šį pikiiįką jį* paremti 
gerą tikslą. Vieta yrą labai graži ir /šenai jau neturėjo
me joje ••parengimų, iad gera progą visiems atvykti ir 
pasilinksminti.. Bus visokių įvairumų. ' V :

Programojė bus tokių dalylay: kirpimas ribinii, siū
lų vyj imtis j bė.ginni, virvės traukimas, vaikų žaislai ir 
Šiaip visokį žaidimai ir pasilinksminimai..

Be to/bus du;(dainos, trvs d<ivanos. . /’• •’
. /A ’ RENGIMO KOMISIJA

. KELRODIS: Važiuoti reil/ia.: ikį SuUivan Sųnan*. Iš ten paimti, 
Stonehani. karą, kurs priveža, prie pat Spot .P<m<l.

Automobiliziis važiuojant reikia pasukti po tiltu, privąžiatus 
prie S’pot Pond Resęrvuir... ■ • ■

n s: R BINIK K o
Tat g! geistiną, k.ad visi 

važiuotų į “glmerikos Vil- 
niiį” —ypač. studentai ir 
profesijoiialai. Reiktų juos 
visus pasiekti garsinimais. 
Težino apie kolegiją ir. Lie
tuvių Dieną ir mūsų, visos 
sporto žvaigždės — Šarkiai, 
Gudruoliai ir t, t.,

( Teisybę, sakant, Sharkey 
j’Ui žino. Jam pranešta a- 
pie niili joninę Ame r i k o s 
Lietuvių, kolegiją ir. apie N; 
A, Lietuvių Diena). •

Ož $8100 MORTGJČIU
MOKĖJO $4500 '

1^' Majauskaitė) labai pa-* 
tenkinta savo darbo pra-

- džra,-ue^4^M 7 talką įsto.jn 
p.Glazauskienė ir J. Di-

i paiįkodanii brangias clo- 
s . vanas.

• e ? "___ ■ ' .......

ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS 2

Fb- -■ r- ■
H

ADVOKATAS

414 Broadv<ay, S. Boston, Mass, 

‘ Tėl. Šo. Boston 0948

GYVENIMO 
Tel. Parkvvay 1S64-VV

; Prisiekęs Advokatas

. . JUOZAS B. GAILINS
: Veda visokias provas. Daro n- 

jįy sus legalius dokumentus. 
jL ' 817 E St. (kampas Broadway) 
S South Boston, Mass.

į Telefonas; Šou Boston 2732 
g- h ' Namą; Talbot 2474

&

K; ,

k

+•

• F*

ir

■ tv

KAZ, J. KALINAUSKAS
/ ADVOKATAS
r ' . “Darbininko ” Name
T?i (antros labos, Room 1)

866 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boston 3357

- ‘ - Bostono Ofisas:
60 Statė St., Room 326

• •'' Tel. Hubbard 9396.
■ Gyvenimo : 33 Rosemont Street, 
Tel., Talbot 2S7S Dorchester, Mass,

Tel. S* B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
; * Room 3.

. Gyvenimo vieta: 39 Greėn.St,

Hudson, Mass.
Tel. Hudson 622.

. Tel. So. Boston 3520

ADVOKATAI ŠALNAI
■ . DARBININKO NAME .

366 Broadway, 
... South Boston, Mass

Edvardas A, J. Valiackas. 
birželio 19 d. baigė, ankštuo
sius mokslus ir gavo dakta
ro laipsnį Deni isterijos sri- 
jy,je7 ' . ..

Dt. Ėd. V atmokas yra vy
resnysis sūiius. Jouo ir Gra
sildos (Jurgeliūnaitės) Va- 
liackii, gyv. 75 G st;, Soūtli 
Boston, Mass.

Naujasis daiitij gydytojas,. 
Dr. Ed. Valiackas, baigė 
Tufts Deniai Selino! ir bir
želio 19 d. ga.v>;i diplomą iš 
Tufts kolegijos prezidento 
Ciiusins rankų.

D r. Ed. Valiackas . gimė 
South Bostone/ kur baigė 
pradžios mokyklą; Aukštes
nį Išsilavinimą-turėjo Bos
ton Latin Scliool, iš kur įs
tojo į Boston College. 1929 
m. jis baigė Boston Collegi*, 
gaudamas B.achęlor o f ilrt-s 
laipsnį. -

Baigęs Bostono College. 
Dr. Valiackas įstojo į Tufts 
Dental, kurią pasekmingai.

PASIŽYMĖJO LETUVAIT6.
? . t rudą Lesei i iškaitė., bnvusio- 

. . , I ji Lietuviu Siudentu Orgva- 
f /iM/u + n -vmlnvinrl 1 r»ti‘i .

uizaeijos imi ro finansų raš- 
THHnkū, h- 4>tkd Mtt iJjtm-a 
Zaikytė. .’ I’anęle. Ziukvtū 
laimė jo. auk sO nfedalį už pa
sižymėjimą komercijos stu
dijose. Alolyklos vedėjas 
taipgi suteikė jai dovaną už 
abeluą gabumą ir už pavyz
dingą išlaikymą ■ mokyklos

me-

kyklos. ūžbaigim. > vakaras. 
T) i plonais gavo 44 jaunos 
merginos, tarp, kurui buvo

DAKTARAI
Tel. So. Bbeton 0823 ’ . -f

LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. CASPER 
(KASP41UV10HJ3 
Naujoje Vietoje,

525 E. Broadway, S. Boston.
Ofiso Valandos:

Nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:30 Hd
5 ir nuo G iki 8 vai. vakare; 'Ofi-

. aas uždarytas subatos vakarais ir 
nedSldleninis, taipgi Eeredotais nu» 

12-tos dieną uždarytais.
Taipgi nuima ir X-ray

ištisus
tlLS.

Fcdv ralis teismas leido 
uždaryto. Federal National 
banko resyveriui perleisti 
dviejų, namų nuosavybę, 
esančią 40 Marine Rd. ir 2 
biige Avė., už 4500 dolerių; 

minėtas bankas prieš šią
nuosavybę turėjo inortgieių 
už 6100 doleriu, bet turėjo 
dabar nustoti 1600 doleriu. 
Šiuo, lairningu . pilkėju yra 
donas Stonis.

Maldos Apaštalavimo. Draa-\ 
gijos Šventė ■

Birželio 2.5 d., 9 vai. ryte 
minėta, draugija apvaikščios 
Viešpaties^ Jėzaus Širdies. 
šventę.v Visi dalyvaus šV 
mišiose ir in corpore ris 
prie šv. Komunijos. Nariai 
nepaini rškit c.

Molfijkbm Užlfyiga.

(’ainbiidge lietuvių para
pijines mokyklos užbaigimo 
programa įvyks birželio 25' 
dieną. „ ■ .

Baigiantieji —. graduan- 
tai dalyvaus šv. mišiose 9 v. 
In Corpoėe eis prie šv. Ko-; 
inunijns. Vakare 7 valandą 
parapijos salėje gaus diplo
mus, dovanas už pasižymo- 
•jitims. = Bus suloštas labai 
gražus teatras. Bus luąiią-. 
žąi visokių kalbų.

Visi nuoširdžiai užprašt)- 
mi .dalyvauti šioje / trečioje 
mokyklos užbaigimo pro
gramoje.

IETIMS ARTISTAS 
MAINE VALSTIJOJE

Vedėjas.

PARSIDUODA.
Tonikų išdirbyštę.su visomis Mli- 
šjąonijs ii* įtnisyninįs. Taip jpat 
turini. h*., “beer” laismus. } Esu 
našlė ir. to biznio nebepajėgiu 
vesti. ’ .

Kri.’ipldtės Usnieniai ar laiškais- 
“Darbininko’* adresu 366 West 
Broadvvay, So. Boston, .Mass.

AUTOMOfiLIST AMS '
SVARBUS DALYKAS

pentinu ir nudailinu karus. Iš
taisau sulankstytus sparnus . ir 
bodies. Darbą atlieku g<irąi ir. 
nebrangiai. ;

“ Taipgi paieškau prityrusio vy
ro, kuris galėti! 'prisidėt! įiinigiš- 
kai prie automobilių taisymo biz
nio. Kreipkitės .

A. KASPAR,
66 Vktoria St.,. .

W; Sonierville, Mass.
Tel, Prospect 2469-M

PRISIEKĘS ADVOKATAS

JOSEPH P. WALSH 1
; advokatai
i*’ Ėdwar R. Ooplen
- ‘ Albėrt Adelson 1
. • ’ . Harold Aranofsky

, Benjainin Chesky j 
OFISO VEDĖJAS

r Jonas J. Romanas
18 Tėtaont Si., Boston, Mass.

, 810 Kimball Bųilding
Telefonas:. Capitol 9880 ;

O f iso valando 8
"* • 9 vali iki 5 vai.

SOUTH .BOSTONO OFISAS
455 .W.JBroadway

Nuo 5 iki 7 v? vakare 
Telefonas. South Boston 3612

Būdamas Tufts kolegijo
je, Dr. Ed. Vali tiekas daly
vavo ir Hsiioiiieniniame vei
kime y jis buvo įstojęs į ka: 
ialikh studentų Liudviko 
Pastero, klubą, kuriame jis 
buvo išrinktas klubo vi-ce- 
pirinininku. Be to, jis bu
vo veiklus kolegijos teatris- . 
jų parengimų dalyvis.

. So. Bostono lietuvių vel
nine Dr. Ed. Vali arkas, bū
damas studentu, buvo veik
us veikėjas. Pasižymėjo 
parapijos didžiųjų parengi
mų dai-bųosė. Šiuo laiku jis 
yra L. Vyčių’ 17 Algirdo 
kuopos valdybos narys ; šių 
metų pavasarį Liet. Vyčių 
Naujos Anglijos apskričio 
metiniame susi važia v i m e 
I)r. Valiackas buvo rezoliu
cijų komisijos pirmininku. 
Gegužės 29 d. dalyvavo Stu
dentų organizacijos metinia
me seime, kur buvo išrink
tas į rezoliucijų koinisiją.

Sveikindami .Dr. Ęr. Va- 
liackąv kaip naują lietuvį 
gydytoją, linkime jąm gra
žaus pasisekimo profesijos 
darbe, drauge tikėdami jo 

Į asmenyje susilaukti nuošir
daus ir. patvaraus lietuvio 
darbuotojo, .

Lietuvis Dantistas

DR. S, A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo K) iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietį) ir 
nuo G iki 9 l. vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimo.

Tel. So. Boston 2600 

Lietuvis. Dantistas

A. L, KAPOČIUS
251. W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
l:3o iki G ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis. nuo 9 iki 12 dieną. 
Suimtomis- nuo ’9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dieną, 

(■pagal sutartį)

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS'

X-Ray
Tel. South. Boston 271.2

534 E. Broadway.
South Boston, Mass,

E

Tel. Porter 3789

U

t J.

ATOSTOGOSE
• Šios savaitės pradžioje4 
kum K; Jcukns', kum J< 
PI (‘Vilkas ir kun. J. Skalan- 
dis išvyko dviem- savaitėms 
atostogii, kuriąs i>rnleis. į- 
vairiiis’e Amerikos vietose.

. Parapi jos piknikui, kurs 
i\yko birželi” 11 d., aukojo 
ir šie asmeis: Majauskai- 
te, Plevoka>. I)ilisr Švelnis, 
Skuduris, Vilkonis, Petrei- 
<is ir Bailinus Frankforts 
Cq. Jiems didelis ačiū!

PAMATYTI
Ai in i; >ms besi 1 -ui»ši ant ■ pa

matyt i .Amerikos lietuvių 
kolegiją, Tliompsim, Comi., 
liepos 4 d., girdėti ir tokiu 
išsireiškimu: “Tai aš daug 
visko matęs/’ / ■ . ,

AIūsiį kolegija turi tokius 
puikius rūmus, taip žave
jančius gėlynus, kad,, anot 
mūsų poeto. K mito, reikia 
savo , akimis pamatyti, kad 
įvertintum, Ir ko žmogus 
mokyti‘snis, tuo naudingiau 
jam bus pamatyti Amerikos 
lietuvių kolegiją per Nau
jos Anglijos Lietuviu Ei
na.

B (BEPSYB) |
( Lietuvis Gydytojas Į 

Į Ofiso Valandos: 2—4 ir &—S Į 
Ė 278 Harvard Street, 
|kamp, Ihman arti Central Są,f 
| Oambridge, |
|TĮ uiiiųiiitiittiMtHiiirtkiiktiiuitiHlitiiUMiMmtiiiiitiHtilhtiĮ*]

, BŪTI SVEIKU
; jūs visuomet norit ..
Ilgai isistovėjęs kraujas, nei*vos,i 
Dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos.; 
putrukimtis, koją skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros, skaudėjimus. 
rpunm.ti7.mas, malaria ir 
rlebuiims išgydomas be 

■L_ -ct a skausmo ir nėra 
' A"* 1Vlkalo išlikti (š darbo.

Apžiūrojliua.?) flykiii. Gy- 
(Utolės duoda; Mažas , užmokoktls.

0r.Gra<327&X.
Falandoa: • Antradieniai*, ketvirta-

■ dlttilnlft Ir leStrtdicinltilM 10—4.2 ry
te. 2-5, 7-rS vakare; «ekiu«W 
nlflts 10-12 tiktai.

Albertas Kališiusį pasižy
mėjęs: artistas-pipšėvjas, šią 
savaitę puošia.. įvairiomis 
spalvomis ir figūromis gar
saus Amerikos turtuolių 
klubo sienas žinomoje Mai
ne vasarvietėje, Ogunąuit, 
Maine. .

Amerikos lietuviai dabar 
turi kuo: pasidžiaugti savais 
dailininkai s, mokslininkais, 
iumštininkais, gol fininkais 
ir įvairiais profesionalais/

TRYS LIETUVAITES LAI
MĖJO STIPENDIJAS

St>. Boston TTigii Šchool 
vadovybė šių mokslo metu 
pairi ig< >j e pasky rė tris st i- 
pendijas trims gabiausioms 
mokinėms, kuriomis išrink
tos, trys. merginos ir visos 
lietuvaites: Irena Paltąną- 
vičiūtė,. gyv., 912 E, Broad- 
way; Amelija T. Taiuulio- 
nytė? gyv. 1790 Columbia

Telephone
SO. BOSTON 41

■ 1058 w
BAY VIEW U

MOTOR SERVICE
STUDEBAKER IR. ROCKNE

Automobilių ir Trekų 
, Agentūra. (

Taisome, visokių iSdirbysėlų nuto- 
inobllius. Talsyino ir demonstravi
mu., viela:

1 Hainlin Street
’ ir E. Eighth St. . 

dOUTH BpSTON,. MAj5S.
Joe. Adpo^iunas ir I^cfer 'Trečiokas

- df.UJlH.KavirilnkiiI t .< p

GRABORIAI

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRAB ORIU S 
494 E. Broadway, 

South Boston, Mass.
Tel.- So. Boston 1437 J 

Rėš. 158 W. 7th St.
Tcd. So. Boston 1437 M 

Patarnavimas dieną ir naktį.

Rd. ir Ona. I. C vi įkaitė,, 
gyv. 4 Flint Place, So.1 Bos
ton. Šių metų rudenį šios 
trys gabios lietuvaitės, lan
kys Boston University,

Apie 10.0 metų atgal Šo. 
Bostono gyventojas Bird 
jyaliko nemažą fondą, kad iš 
jo butų, sldriania stipendijos 
merginoms, siekiančioms 
aukštesnio išsimokslinimo; 
Štai to gerojo, senai miru
sio, Bird trys •stipendijos 
šiemet pateko lietuvaitėms.

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 Ėigfath St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2351-R . '
STEVE.jANELIUNAŠ, Sav.

LIETUVIS GRABORIUS

PIKNIKAS
Rengia ‘ • 

šv. Kazimiero L, R. K. Draugija
OAKLAND GROVE DARŽE

■ East Dedham, Mass.
Birželio-June 25 d., 1933

GERBIA11OJI VISUOMENE:. ..
Prašome visu- atsilankyti į mū

są pikniką, kur linksmai galėsite 
laiką praleisti.
. Šis piknikas rengiamas, kad 
paremi" Šv. .Petro Lietuvių Vasa
rinę Mokyklą. '•

Gros geri muzikantai ką tik at
vykę m Latvijos. Taipgi bus vi
sokių pamarginlinų kaip tai-; py- 
pkcit’ių lenktynes, merginų ir va-L 
ki(nų lenktynes,. ir t. t; Taigi par 
sikaustykite gerai eeverykus. kad 
galėtumėte bėgti ir laimėti dova
ną.

Sporto vedėju bus naujas gra-: 
b-«rius elnoza.s. Kasparas..

Bė to, bus visokiu užkandžių ir 
šių hiįkų gėrimų. ' ’ .

Pi r ši pikniką bus. priimami 
nauji nariai, nupigmta . ka‘i.na’ 
Nuo 18 iki 25'mėtų be įstojimu,- 
nitą 25'iki 35 mętit už -pusę istii- 
jim'ii. Moka, ^20u,0i) pomirtinės

■ u’.sergantiems nariams $7.00 p i- 
šnlpos. į. savaitę; '

Tai vieiia iš geriausių, draugijų 
Bostono apylinkėjey . ,t . •

t širdingai kviečia Komitetas,

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

REAUTY SHOPPE
(L Street Beauty fiįhop) 

Kampas L -ir 6th Sts., 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 4615-11 
Atdara nuo O v. iki 8 v.

CAROLINE CASPER, Savininkė
Eiiįreno Permanei IVnve
Vidury
.(Plianta System) 
Mugei* Va v e .. 
Marcei AVavp .-.

15.0(1 
.$3.30 

curl 10c 
,. .. 35c 
... ... 35e,

j|P. J. AKUNEVICH
(AKUNEVIČIUS)

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

ZALETSKŲ
MODERNIŠKA

GRABORYSTES ĮSTAIGA 
FUNERAL HOME

naujoj vietoj
564 E. Broadvvay So. Boston, Mass,

... Tel. So. Boston 0815
Dabar galėsimo ■ dar geriau lietuviams patarnauti/nes. 

■ mūšų įstaiga turi \tsus patogumus." Naujosios mados kamba
riai Šermenims DYKAI. Patarnavimas dloiut ir naktį. Vil- 

. iras pasirinkimas metalinią ir kieto medžio grabą. UžgaitMi- 
liinias, teisingumus ir nuosirdumits, tai im'isą \mkšėiaušuiš 

. tikslas.
I D. A. ZALETSKAS
L (Graborius)

[ JUOZAS M. DILIS |
LAIKRODININKAS Į 

I ' z.
1 Parduodu įvairiausios rūšies j 
j auksinius ir sidabrinius daik*| - ■ ■ , ■ J
| tus. Taipgi ir pataisau.
| 366 W. Broadway
Į SO. BOSTON, MASS. 
0 ini«n«i»iu(

AGENTAI
INSURANCE

Apdrimsk namus, yakaodui 
automobilius pas 
J. S. MESLIS

E, E. ZALETSKIENfi 
(Balsnniuotoja)

Į 
X 
i 
2 S 
Z

S ' •

£
S- •'

455 W. Broadvray,. So. Boston
, ' Tol. So. Boston 3612 \.

INSURANCE
APDEADDŽIA VISIL). 

’ K. J. VIESULĄ, 
. 366 ,Węšt Broadway, •

So. Boston/ Mu4s» . g- 
s. TvL Boston, 0620 I’ . 

EĮuiiiiunuiniuutniut>nuuu«Uuti<n*i>.Aiuuuiinni<utti»Q|
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Bfinktatlienis, birželio 23, .1933 ■DARBININ KAS

I PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
FRACKVILLE, P*.

LIETUVIŲ DIENOS 
SUSIRINKIMAS .

Birželio 18 d., Apreiški
mo Paneles Švenčiausios 
parapijos. svetainėje įvyko 
šios apylinkėj parapijų at-. 
stovu susirinkimas Lietuvių 
Dienos šioj apylinkė jreika
lu. Kiekviena parapija tu
ri teisę siųsti po penkis de
legatus. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas. Perei- 
tų metų ! Lietuvių Dienos 
Komiteto pirmininkas Jur
gis Gutauskas^ iš Slienando^ 
■ah, Pa., atidarė sūsirinki- 

jmą^ Kuri. JY. Matulaitis at
kalbėjo maldą. Sekretorė 
p-le Leškauskaite, iš Mount 
Carinei, perskaitė protoko
lą, kuris' priimtas kaip 
skaitytas su mažomis pasta- 

. bomis.
• Susirinkimas nutarė šiais 
metais Lietuvių Dieną turė
ti irgi rugpiučio mėn. 15 d. 
Pelną tos dienos nutarė pa
skirti Seserims Kązimierie- 
tėms, Newtown, Pa., ir Se
serims Pranciškietėms, Pit- 
sburgli, Pa.

NAUJA VALDYBA
■ : Šių metų Lietuvių Dienos 
valdybon išrinkti sekantieji 
asmenys:—

Antanas. Leskauskas, Ma- 
’hanoy City, Pirmininkas. >.

Stasys Petrukevičius,’ MJ. 
Carmel, Pa. (1) Vice-pirm.

Juozas Spūdis, Shenan- 
doah, Pa. (2) Vice-Pirm.

P-lėt Leskauskaitė, Mt. 
Carmel, Pa. (1) Raštininkė.

Albinas Matulevičius, 
Shenandoalij Pa. (2) Rašti
ninkas.

Mareelius Lapinskas, Ma- 
handy City, Pa., Kasierius. 
; Iždo globėjai — Kum V. 
Matulaitis, Št. Clair, Pa., ir 
ponia Visotskienė, Miners- 
ville, Pa.

Parko Komisija: — Kun. 
K. Klėvinskas, Tamaqua,; 
Pa., Kun. P; Česna, Maha-

noy City, Pa. ir Antanas 
Leskauskas^ Mahanoy City, 
Pa, ’ / \

Muzikalūs programos ko- 
misijos pirmininku išlauk
tas’Ant. Grigoraitis, $Iaha- 
noy City, Pa. ; • •

Kitą susirinkimą nutarta 
.laikyti liepos 30 d., 2 vak po 
pietų., St Ciair, Pa.

PHILADEIPHIA, PA.
Šv. KAZIMIERO PAR.

Mokyklos Vaiku Piknikas

Birželio 13. d. įvkko mo- 
kykląs^ vaikučiu .piknikas 
Burliolme Parke. Medžiai 
žaliuoja, gėlės žydi, saulelė 
spindi, vėjelis pučia, taip 
buvo gražu, kad vaikeliai, 
grįžo* namo pilnį gyvumo ir 
džiaugsmo. Buvo . taipogi 
atsilankę į: pikniką klebonas 
kun. ei. J. Kaulakis ir vika
ras kun. A. Alauskas. Visi 
atsilankiusieji linksmai lai
ką praleido.

devintines Pamaldos

Ketvirtadienio vakarą ir 
sekmadienio rytą per sumą 
iškilmingai buvo apvaikš
čiojama Dievo Kūno šventė. 
Altoriai buvo išpuošti gra
žiausiomis gėlėmis, o bažny
čia buvo išpuošta medžįų 
šakomis. Iškilmingus Miš
parus atgiedojo kun. A. 
Alauskas. Po Mišparų se
kė procesija, kurioje daly
vavo visi mokyklos vaiku
čiai. Buvo atsilankęs į. šias 
iškilmes svečias kunigas. .

Mokyklos Užbaigimas
Birželio 18 cL. įvyko Šv. 

Kazimiero parapijoj moky
klos užbaigimas. Programą 
išpildė Šv. Kazimiero - mo
kyklos vaikučiai. Svetainė 
buvo pilnutė prisirinkusiu 
žmonių..

Pirmiausia Liud. Toliu
šis, vienas iš baigiančią, pa
sveikino publiką. Sekė kle-

bono' kalba, kiįi’ioje ragino 
vaikučius būti dorais ir ge
rais katalikais ateityje. Po 
to, sekė, diplomą išdalini
mas. . Sekanti vaikai baigė 
mokyklą;.Albertas Bernotą- 
virius, Kaz. Bernotas, Pra
nė Micdžiūtė, Juzė Paulau- 

, skaitė, AL Rinlraš,, Ver. Ta
mulytė,. Vincas Baltru]<onis, 
Ver. Mastaitė, Juozas Ra- 
guckas. Am Andrulailė, St. 
Globis, Aug. Adomonis, M. 
Burokas, Stasys Tįniinskis, 
Ed. Karpis, Liud. Talušis, 
Jonas . Griškevičius, Elena 
Dakniūtė, Ona Urbiečiūtė, 
jonas Biginis, Rožė Griške- 
vičiūtė, Ieva Lukošiūtė ir

Jubiliejaus Piknikas,

Pereitą savaitę pyko ju
biliejaus komisijos susirin
kimas mokyklos saloje.. Bu
vo nutarta turėti pikniką 
Gedimino. Parke, Shmv.’s 
Ląnding, N. J., liepos 16 d. 
Vėliau bus daugiau apie tai 
parašyta. .

Tu ir As.

Simonas Ukonis, Stanislo
vas Julmis, Mvkolas Moe- 
kus, Pranciškus Jankaus
kas, Marijona Degutytė, Le
onardas Šniaukšta, Jonas 
Povilaitis, Tekle Jankaus
kaitė, Adolfina Kraujalyte, 
Elena Favtuškevičiūto, Al
doną Bareikytoj Katarina 
Briedy t ė.

A. B.—162.

KRISTUS RAGINA Į 
KATALIKŲ AKCIJĄ

Po išdalinimo, diplomų, 
Albertas Bernotavičius kal
bėjo atsišveilnnimo žodžius. 
Sekė vaikų dribai, kuriuose 
dalydavo kiekvienas sky
rius. Vaikučiai.. linksmai 
pralinksmino publiką, iš
reikšdami savo gabumus. 
Buvo atsilankęs svečias ku
nigas, Dr. Martusevičius.

Dėkojame visiems atsi
lankiusiems, o labiausiai- ■ 
mūsų Gerb, Seselėms Kazi- 
mierietėms už gražų išauk
lėjimą vaikučiu. Lai Vieš
pats atlygina jums už didį 
pasišventimą mūsų tarpo. 
Taipgi linkime visiems bai
gusiems Šv*‘ Kazimiero mo- 
kyklą geriausio, pasisekimo 
ir laimės ateityje. Neužmir
škite savo “Alma Mater,” 
kurioje aštuonis linksmiau
sius metelius praleidot glo
boj Sesučių. Dažnai, prisi
minkite savo klasės obalsį, 
“Melslds ir Dirbk.”

Turime pažymėti vardus 
visų baigiančių aukštesnę 
mokyklą — High SehooĮ. 
Sekanti užbaigė, katalikišką 
high school; Teklė Balčiū
naitė, Elena Pupiūtė, Matil
da ŠimkųnaitK Alcx. Kar- , 
pis ir Jonas Šapaila. “Pub
lic Iligh .. Scliool ” užbaigė 
Albinas Raguckas.

ŠV. ANDRIEJAUS 
PARAPIJA

Šv. Andriejaus mokyklos 
užbaigimo iškilmės įvyks 
penktadienio vikaro, birže
lio 23 d., 8.vai. vakare, mo
kyklos salėje. Vakaro pro- 
gramu numatoma labai gra
ži ir įvairi; mokyklos vai
kučiai, Sesučių gerai išmo
kyti, atliks gražius lošimus. 
Klebonas kun. . Čepukaitis 
pasakys baigusiems mokyk
lą prakalbą ir išdalins dip
lomus. Visi vaikučiai pa
rodys savo gabumą sekan
čioje programų j e : 1. Klebo
no kalba. 2.'Diplomą išdali
nimas. 3. Daržoyienė — Ko
medija. 4. Senas Milas; ma
ži berniukai. 5. Two Face I
Dolls, 3-čio ir 4-to ir 5-to 
skyriaus mergaitės. 6. Line
li^; 1-mo ir 2-ro skriaus 
mergaitės. 7 Clown, 3-čio, 
4-to ir 5-to skyriaus berniu
kai. 8. Choras; Dainos. 9. 
Gavotte, 2-ro ir 3-čio sky
riaus mergaitės. 10. Gar- 
land, 7-to skyriaus mergai
tės. 11. Linksmos Darbi
ninkės, 5to ir (5-to skyriaus 
mergaitės. 12. Graži Rožė, 
8-to skyriaus.

Bai ia mokyklą 27 moki
niai: . •

Ona Budrytė, Elena Bud
rytė, Jonas Jonaitis, Bene
diktas Freitikis, Kazimie
ras Danielius, Antanas Sip- 
kus,. Elena Banionytė, Eleo
nora Gud onytė, Jųoząpina 
Leksaitė, Elena Lūkaitė, 
Juozapina Dudonytė, Pet
ras Povilaitis, Albinas Gal
vydis, Gertrūda Dabravals- 
kyie, Augustinas Paleckis,

SHENANDOAH, PA.

Dar prie Katalikiškos Akcijos prisidėsi, 
jei šelpsi; ir gelbėsi vargšus. Nes geriausiai 
laimėsi vargšą, jei ištiesi jam pagalbos ranką, 
nes mano apaštalas Jokūbas šv. Rašte primena: 
“Ką padės, mano broliai, jei kas šaipytųsi tu
rįs‘tikėjimą, bet neturėtu darbą? Argi tikėji
mas galės jį-išganyti, Jei brolis ir sesuo būtą 
pliki ir netektu jiems kasdieninio .užlaikymo, 
kas nors gi iš jūsą sakytu jiems: Eikite ramy
bėje susi šildykite ir pasisotinkite: bet neduotu
mėte jiems, ko kūnui reikia, ką tai padės? 
(Jok. 2, 14).

Ypač šiais laikais daryk gailestingumo 
darbus, dalykis ir paskutiniu kąsniu duonos, ar 
paskutiniu centu, o aš užtikrinu, kad tau ne
pritrūks, o. savo artimą laimėsi mano Širdžiai. 
Paskutiniame Teisme aš tarsiu šiuos žodžius: 
“Iš tikrąją sakau jums, kiek kartą jūs tai pa
dalėte, vienam šią mažiausiu broliu, man pada
rėte,” nes aš. buvau išalkęs, jūs mane pavalgy
dinate, buvau*ištroškęs, manė pagirdėte; buvau 
plikas, jūs mane.apdengėte...” > " .

NEPALAIKYK BAŽNYČIOS PRIEŠŲ
*Bet už .via didžiausi yra vargšai, kurie pri

klauso' prie- nekatalikiško veikimo, o gal net 
'stengiasi griaut į ttiano Bažnyčios dvasią ir pri- 

. piasi į mane, nesiseniai visiems sakau: Eikite klauso prie Bažnyčiai priešingą organizaciją. 
‘ ‘ -‘ ‘ ‘ Jie dažnai stovi. po mano priešo Liucipicrio vė

liavą. Nes kas ne su manim, tas : prieš, mano. .

Kun. J. Briižiko, S. J. paskaita Lietuvių Katalikų Seime, 
New Philadelphia, Pa.

GAILESTINGŲ DARBŲ AKCIJA
Jeigu tu žinai ligonį, kuris yra atšalęs tikė

jime, lankyk tu jį vieną, kitą kartą, gauk jo 
• prielankumą, sušelpk jį, jei yra neturtingas, o 
tada, pasimeldęs į mano Motiną ir į mano Šir
dį, pradėk kalbinti prie ątsivėntimo, o aš tau 

, padėsiu, nes ligoje žmogus visuomet yra priei- 
namesnis, negu sveikas. Žiūrėk, kokia tavo ka
talikiška akcija plati! . . ..

O jeigu tu sužinojai, kad ką į kalėjimą’pa- 
' talpino, 'o čia tai aš tavęs maldauju, atlankyk 
kalinį! Nemažiau man džiaugsmo padarytum^ 
kaip mane patį atlankęs. Net paskutiniame 
Teisme aš sakysiu : Buvau kalinys, mane atlan- 

- kete. Matai, kalinį galima greičiau atversti, 
lies jis yra visą apleistas, neturi, kas jį pagiio- 
džia, suramina, visi į jį šnairuoja, stumdo, kei
kia, muša..- Nueik! Tavo asmenyje jis ras su* 
ramintoją; tada parodyk jam mane, tegul k’rėi-

prie manęs visi, kurie vargstate, ir apsunkinti 
esate, o aš jus atgaivinsiu. .

18

xas ..ir pasiskelbė nezalcž 
niūkų “kunigu.” MūsiS 
laisvamaniai šoko-jį remi 

• xad tik patraukus savo 
čin. nesusipratusius, lictrf ’JJ 
vius. Sudėjo pinigus ir 
nupirko neva, bažnyčią ir 4 
parką. piknikams, kur ir;“ 

kapines įtaise.

dičke ‘1 Abatf oir’ ’ 4 *3. * Di
lelė garbė teikiama už tai 
mini donos už sulaikymą 

oponentą nuo ją .dažnaus • 
išmušimo sviedinio. . Kiti 
Šv. Jurgio . ratelio atletai 
netaip. labai pasižymėjo šį 
<artą. Kažin kodėl šį kar
tą buvo biskį sustyrą.. Ma
nomo, kad ateinančiuose su- 
m rėmimuose atsi gaus.

LIETUVIŲ DIENA
Birželio 18 dieną Frack- 

ville parapijos svetainėje į- 
vyko šios apylinkės įvairiu 
atstovų suvažiavimas Lietu
viu Dienos reikalą Kaip 
kas met, Lietuvių Diena ir 
šiemet, bus rugpjūčio 15 die
ną. Susirinkime buvo iš
rinkta komisija sutvarkyti 
visus tos dienos reikalus.

Šv. Jurgio parapijos at
stovais buvo: Juozas Matu
levičius, Jonas Matulevi
čius,- J urgisU-uf esky ir Ji i (y 
zas Spūdis. -
SVEČIAI Iš PHILADEL- 

PltlJOS
Per pastarąsias kelias die

nas lankėsi šioje apylinkėje 
pas kliu. P. P. Laumakį jo 
sesuo Julė ir jos varnas Sta
sys Glikas. ;

Visi sykiu sekmadienį 
nuvažiavo Į Vyčiu išvažiavi
mą, j Grigą ūkį. Svečiai 
stebėjosi kaip gražiai ir pa
vyzdingai jaun i mas sutvar
ko išvažiavimus.

(.

Birželio 18 d. įvyko Vy
čiu metmis. išvažiavimas į 
Grigą ūkį. Dalyvavo daug 
jaunimo; Oras buvo labili 
.malonus, tyras ir lengvutis. 

_ klanu i n i as iifi ksint n oš 1 viso-- 
kinis sportais ir žaidimais, 
kokią tik kas mokėjo. Ku
rie norėjo, galėjo pasnnau- 
dyti, nes teių tikrai gražus 
ir didis skaistaus šaltinio 
vandens prūdas.

Išvažiavimo šeimininkės 
turėjo parengusios gardaus 
valgio, kurio kiekvienas ga
le j(j -valgyti iki sočiai.. Du 
kartu, vidurdieny ir pava
kary, jos paruošė ilgą stalą 
prie pušyną ir klevą kur iš
alkęs jaunimas linksmai pa
sišnekučiavo ir. skaniai pa
sivaišino. Toks gražus ir 
linksmas išvažiavimas teikė 
jaunimui g'arbės. Už tai 
privalo būti dėkingi savo 
pirmininkui Albinui Gato- 
veękui ir šeimininkėms p. 
p. Baduckienei, Julei Miza- 

’ai- 
ir

girdėt, Žukausko biznis vk3 
sai susmuko • parkas su ka* 
pmemis parduotas iŠ varžys 
ini ą ( Shcrif f Salo).

Sakoma, kad ir “bažny« 1 
tūlė” turės būti parduota UŽ d 
skolas. ..J
. Per kelis motus Žukaus- 
ką palaikę lietuviai pradejft | 
nerimauti ir šiauštis prieš 
jį. Pasiryžo jį prašalinti, 
bet sutiko kliiičią. . Sako-? 
ma, ]<ad nozaložninką U™, 
nytėlė užrašyta Žukausko 
vardu.

J ■
j baz- 1
1 •

Ge’gužėfl 12 d. Įvykęs nė- ; 
zaležninką susirinkimas bu; 3 
vo triukšmingas. Vieni lak 1 
kėsk Žukausko, o kiti užsi* I 
varė jį prašalinti. ' • ■

Po ilgą ginču išrinko sepr | 
tynis ašmenis, kuriems pa- t. 
vėsta išrišti Žukausko klauj» j 
simas. p J

KULPMONT, PA.

rintei, Konstancijai Grig 
t ei, Elenai Fatuskiūtei 
Viola Smith. . -

BIRŽELIO JAUNA
VEDŽIAI

Birželio 12. d. Juozas Čėr- 
neškis ir Ona Liūtaitė. pri
ėmė Moterystės Sakramen
tą.. .... .

Birželio 14 d. Juozas Ju
di tskas susituokė su Ona 
Kupčinskiūtė. Abiejose su
tuoktuvėse dalyvavo kun. 
P. P. Laumakis.
ŠV. JURGIO ATLETAI
Mūsų beisbolininkai su-

Jie palaiko tas organizacijas savo kruvinu pra
kaitu, o savo-pražūčiai. Ot, šią, nelaimingąją 
tai mano Širdžiai gaila! Jeigu tau pasisektą 
atkalbinti nors vieną, aš užtikrinu tau sielos iš
ganymą už. tą darbą.

Bet greitai tos organizacijos išnyktą, jeigu 
katalikai ją nepalaikytu, tai tu katalikus atkal
binėk ii jiems aiškink, kad jie neprisidėtą ir 
neremtą mano priešo pusės darbu ar pinigu. 
TegUl. neina. į ją pramogas, piknikus, balius ir 
biznius. Kaip toks katalikas galį artintis prie 
mano Stalo ir valgyti su manim vieną valgį, 
kuris mano pnešus palaiko, kad tuo geriau ga
lėtu kovoti prieš mano Bažnyčią ir niekinti ma
no pastatytus tarnus, kunigus ? Aš turėjau vie
ną tokį net iš. apaštalą būrio, bet aš apie jį sa
ldau: Geriau; kad toks žmogus būtą pegimęs. 
Jis valgė su manim vaakrienę, vadinosi. mano 
draugas, o su priešais turėjo- sutartį mane su
gauti. Tai tu į)aaiškink tokiems apsileidė
liams, kad jie dirba išdaviko darbą, nes ją pi
nigai palaiko priešingas tikėjimui redakcijas, 
įstaigas, kurie dirba priešingą darbą. Kad ne 
katalikai ’ tos įstaigos n eiŠIaikytą. ' T e g u 1 
jie atsimena, kad. tie pinigai l’askutiniame Tei
sme pabirs po. ją koją. Tada tik jie painafys, 
ką tas pinigas nuveikė ir laivai išsigąs, nes'bus 
po laiko.. ‘

(Bus daugiau)
_ - ’ ( * • . * .. .

. .VESTUVĖS . •
Birželio 28 d. su iškilmin

gomis šv. mišiomis įvyks' 
Juozo Mockapetrio su Kon
stancija Dobuliaus k ai t e 
jungtuvės. Abu jaunieji y- 
ra Mt. Carmel Šv. Kryžiaus 
parapijiečiai ir choro na
riai. .

J. Mockapetris yra sūnus 
Juozo Mockapetrio, žymaus 
parapijiečio, kurs m i r ė 
prieš 6 metus, o jo motina 
yra’ Mari j on a Mockapetrie- 
nė, vietos gyventoja, žymi 
parapijos veikėja, nuoširdi 
lietuvė patriotė, didele lie
tuvi ii spaudos prietelė; ji 
visados nuoširdžiai - dirba 
lietuvių kataliką veikime.

Visi Kulpmont ir Mt. 
Carmel lietuviai linki jau
navedžiams laimingo gyve
nimo Moterystėje. ‘ Dieve 
jiems padėk.

Vasaros laike Kulpmonte 
lietuviams šv. mišią nebus, 
kadangi klebonas kun. J. B. 
Končius iškeliavo į Europą. 
Parapijiečiai lankysis Į Šv. 
Kryžiaus bažnyčią, Alounf 
Carmel, . mišią klausyti. 
Choras važinės Paul Ozaiy. 
busu sekmadieniais 9 v. ry
te; galėtu ir ne choristai 
prisidėti. . Kelionė kaštuos 
10 centą. į abi puses.

Antanina Musikevičiene 
ir Luekuvienėi išvažiavo į. 
Ne\v York kelioms savai
tėms atostogų giminiu 
draugą atlankyti.

PHIIADFIPHIA. PA

ir

Keli metai ‘atgal.atvyko į 
šią koloniją tūlas Žitkaus^

komiteto susirinkimas. Dž£ 1 
lyvavo ir kaltinamasis Žu* 3 
kaiiskas, nezal(‘žuinkii lydė- 4 
ri s. Smarki ai ginčijosi dėl j 
Žukausko šeimininkavimą 1 
ir prieitą: prie balsavimo.. ; į

Nutarta 5 balsais prieš 2 
Žukauską prašalinti. . ‘

. Žukauskas prašė; komisŲ 
jos sušaukti didesnį susirin* ; 
kimų: ir parinkti jam 'atiklKi 
kelionei. Jis aiškinosi, kad | 
daug darbavosi, bet jei žmo^' 
nės jo nenori, tai. jis galįg 
išvažiuoti. Komisija pašŲ 
gailėjo ir]>aža*dėjo tokį' su? 
sirinkinią sušaukti. . . "

Gegužės 21 d. toks susi* 
rinkimas 'įvyko.' Buvo šauk; - 
tas atvirutėmis. Susirinki 
gerai įsismaginę uezaležnin* 
kai. Komisija išdavė savo / 
raportą ir paskelbė nutltr 
rimą. Prasidėjo vėl ginčai ' ? 
už ir prieš Žukauskį. Na ir 
rezultatas buvo toks,’ kad 
pirmininkas (žųkausldnis} į 
nebegalėdamas suvaldyti už; .j 
darė susirinkimą. Taigi ncŲ ? 
zalcžninkai po tokio triukŠJ* į 
mingo ir bergždžio' susirių; J 
kimo nė nebežino ką daiytL "

Birželio 10 d. vėl įvyko j 
susirinkimas, bet ir tas bai; . j 
gėsi triukšmu. Nuo to siir 
sirinkimo atsisakė nezalež; 
ninku komitetas ib komišŲ 
jos. Teliko vienas . pryčd- 
ris Žukauskas be komiteto 
ir be ‘‘parapijiečių.” . t 
Gaila tų žmonių, kurie su
dėjo po kelioliką šimtų do^ 
lerių ir darbar liko be nič- 
ko./ .‘••■.<‘7

Žinome, .atsiras iš laisvai 3
‘ »' • X v-*-'

manių, kurie sakys, kad vie
kasgeraų tik duokite dau
giau pinigų. Bet . žmonea 
pasimokinę nebosiduos . iš; . 
naudoti.

’. TaahVhs.

SKLEISKITE SVIESĄ ; /

Perskaitę “Darbininku“ nentb 
meskite, bet duokite kitiemspt- A 
skaityti. Tokiu būdu supažia* *! 
disite kitus su vDarbininku’*'fr Į 

L. D. . S, ir atremsite mūsų idt- • • 
jos priežų propa<aiid%. '
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■ PRALOTAS M. L. KRUŠAS

Clricagoj daug bruzdoj i- 
H mo. Neskaitant pasaulines 
fcr' parodus, kuri atkreipiu visų 
g” dėmėsi ir kurioj, kaip gir- 
R.’udūti^lretiiviąį viešai daly-
E- vaus, n i.ūsų . j šei vi j a Chica- 
•h.. ’ goję turi daug visokių iškll- 

mių. Tarp jų pasižymi ir 
• ? gerb. kun. praloto M. L. 
'. ■ - Krušo 25 metų kunigystes 
i ■. pamihėjinias, kurs . įvyko 
P; birželio. 18 įd?, Šv. - Jurgio 
į? bažnyčioje. Be daugybės 
I*. ten dalyvavusiųjų kunigų, 
fe tenka pažymėti, kad pamok- 

y slą sakė antras mūsų išeivi- 
p. pralobs J. Miliauskas. 
K Tuo būdu į C'hicago . iškil- 
L mes atvyko visu Amerikos
g lietuvių katalikui liieravchi- 

ja, nes daugiau pralotų ne- 
įį/ turime;
i; ■ . Kai kas prikiša, kad Ame- 
L ■ rikbs lietuviai katalikai per- 
p mažai reprezentuojami Baž- 
t nyčios vyriausybėj e. Tiesą, 

dviejų pralotų pusei milijo- 
& ’ ilo lietuvių lyg ir butų per- 

maža. Bet mes tuomi ne
nusimename., Šiandie yra 
du, rytoj gali būti daugiau. 
Tačiau nė tame yra katali
kybės svarba, kad turėtume 
skaitlingą 'ir garsią i^epre- 
zėntaeiją. Mums svarbu,

t'

F

kad eiliniai katalikai ir jų 
orgn’/^aeijos sudarytų svei
ką vieningą kūną, Mums 
nerūpi išorinį politika, tik 
tikėjimo giyniiiiias, nuošir
dumas ir ištviTuiiugumas.

Pagaliau/kas gera, to ir 
maža. Dviejų pralot ėlių 
miiins kol kas užtenka. Jie 
tinkamai reprezentuoja mū
sų išeiviją. Pralotas My
kolas L. Krušas rimtai va
dovauja Ghicagos liet u- 
viains. Tai tvirtas, kaip 
lietuviškas uosis ir energin
gas darbuotojas. Jau per 
daugelį metų jis valdo dide
lę, garbingą Šv. Jurgio pa
rapiją. seniausią visoj Chi- 
cągoj. Tokiam darbui rei
kia daug išminties, takto, 
energijos ir ištvermės. Tas 
visas dovanas gėrb. pralo
tas Krušas tm'i dideliam 
laipsny ir savo energijos 
įpertekliti sunaudoja visuo
meniniam darbui, kurio to
kioj skaitlingoj ir kultūrin
goj kolonijoj, kaip. Cliięago, 
yra tiek, kad ten vadovauti 
reikia daugiau negu papra-

■ sfo takto ir sumanumo. II- 
• giausių metų ir sekniingiau-
■ sios. darbuotes geib. kun.
, pialotui Krušai! ' ' K.

•ggBgif ĮyiMtr

Pirmiausia .^is' 'atvažiavo 
rĮ Pietinę Ameriką, į Colono

..MOTINOS MALDA i šalis ir .rinkti tam. tikslui 
IŠKLAUSYTA pinigus. ; .

’ Moteriškemeldėsi bažny- :
. • y , į L'ieimv zviiiermą, į v.-ulvuu

cioje. Ji kHMlieiiij p.i vie- m(esĮ.j. c'ia giį kaip buvo 
>»1 valmaki praleisdavo: pne a|.ytllj siau(:j5 nia,as. Jau. 
švenčiausiojo Sakramento. nas nekl.fiipd!ll„.is
Bet jos inalda visuomet { Vf(Mži()s isakyTOtr,
vo toki pat. Ji pra.se, klausyti

išpažinčių, teikti sakramen
tus įr laikyti šv. mišias. Bet 
neilgai. Buvo jis suimtas 
ir atvestas pas respublikos 
prezidentą.

“Aš suprantu tamsta esi 
.augias,” klausė prezidentas.

“Taip, esu anglas. Kata
likų kunigus.”

,.”Gal tamsta nežinai mū
sų respublikos įstatymų. 
Čia yra uždrausta •daryti tą, 
ką tamsta darau. Kadangi 
tamsta esi svetimšalis, norė
jau tamstą perspėti.”

. “Dėkų, tamstai už prie
lankumą,” 'maloniai atsakė 
kunigas. . “ Tačiau aš esu 
gerai apsipažinęs su šios ša- j 
lies įstatymai^. Tai yra la-! 
bai neteisingi- įstatymai, ku
rie mirštantiems uždraudžia 
paskutinį patarnavimą, ”

“Jei ‘žinai įstatymus, dar 
geriau.
jau.

’ šaus nedaryk.”
' Kunigas nieko neatsakė '

Dievas pašauktų visus jos 
v.-iikus J am l aruąutų. Per 
daugeli metų, dieną po die
nos,, motina klūpodavo prieš 
altorių ir visuomet ta pati 
malda versdavosi iš jos šir
dies. Jos vardas buvo po
nia Eliza Vaughan. Tai bu
vo beveik šimtas metų tam 
atgal, Herofordsliire, Angli-

.t
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LIETUVIŲ KOLEGIJA 
INKORPORUOTA

K- THOMPSON, Conn. — Kolegijos inkorporavimą 
Lietuvių kolegija rimtai palengvino 

Ik progresuoja. Pastaromis 
dienomis ji inkorporuota, 

k? tbdel dabar ji turi tokį pat 
legalų pamatą kaip ir sė

lį; iriausios Amerikos holegi- 
Jos. Inkorporuojant kole- 

į1 gijai duotas 
T nringas vardas

. poZ?N €(diege, nes senasis 
pavadinimas (St, Mary’s 

jĮj Jpollegę) pasirodė 
£ gus buvo vartoti, 
Jį/ apylinkę j, ir po visą Amen-, 

• ką yra daug senesnių tuomi 
; vaidu įsikūrusių mokslo įš- 
■ r tąigii. Klasiškoje kalboje 
S g (senovės graikų) žodis 
jg “Marrana)inlis” mūšų kal- 
>•' boję reiškia Mąrijos mies- 
B. tas.. Tačiau lietuviškai ne-

Vadinšinie Marijos, miesto 
. Kolegija, nes visose kalbose

kolegija bus vadinama MA- 
RĮANAPOLIS. Tas žodis 

» neverčiamas palengvins do- 
’ kumeutus ’ sud a r a n t,, g i 
.mums . lietuviąniš .dar pri

mins Lietuvos miestą Mari/ 
ainpolę, tkamo Šv?. Marijos 
garbintojai, ’ vienuoli a i ma
li jojai, įsikūrė mūšų • tuvy-

51 ■ucje- ■ •••■■/ .

naujas, reikš-
- Maria na- 

senasis

nepato- 
kadangi

prisidėjimas 
.Hartfordo vyskupo, Jo Eks
celencijos Jono J. Kilau, D. 
D., Hartfordo klebono kun. 
Jono J.. Amboto, Waterbu- 
rio klebono kun. Juozapo J; 
Valantiejaus.

Pati mokslo įstaiga per 
tuos du nietu smarkiai pa
kilo: mokinių skaičiumi, 
dėstomų dalyki! sąstatu, 
mokslo kabinetų įrengimu 
ir vis labiau kylančiu mo
kytojų personalu. Nuo ru
dens kolgijoje įvedamas fi
losofijos dėstymas. Ir , taip, 
Dievui laiminant, trumpa
me, laike lietuvių aukštes
niojo mokslo įstaigą išsivys
tė į. pilną kolegiją/

' Lietuvių kolegija įsikūrė 
sunkiais laikais. Kad ne 
finansine depresija šiandie- 
i ią Marianapolio kolegi ja 

. (u,retų dar daugiau studen
tų ir ir įsitaisytų geresnes 
1 aburatorijas ir reikalingą- 
sins patalpas, Ypač jau- 
ruimas didelis riekaias sta
lyti dorniiforiją, nes dabar 
(lovmitorijai pavesta gimun- 
klikos sale.... Jokia bernai-

K,je. .
Dievas išldausė motinos 

maldos. Vienuolika j o s 
vaikų atsidavė Dievui tar
nauti;■ Denkįos dukterys įs
tojo į vienuolyną. , iš astuo
nių sūnų, šeši išėjo į kuni
gus ir trys iš jų buvo pa
skirti vyskupais.

Vyresnysis, Herbertas, ė- 
jo mokslus Anglijoje, Bel
gijoje ir Ryme. Kadangi 
jis buvo silpnos sveikatos, 
buvo išgautas specialus lei
dimas įšventinti jį į kuni
gus pirm kanoniškų, metų. 
Ir taip būdamas dar dvide
šimts dviejų metų amžiaus 
Herbertas pradėjo kunigo 
darbą..

Pradžioje 1864 metais 
Colono mieste, Istmus Pa
namoje, siaustė siautė ma
ras. Šimtai žmonių mirda
vo be. kunigiškų patarnavi
mų. .

Tuo metu tarp valstybės 
ir Bažnyčios buvo nesutiki
mas. Kunigams buvo už
drausta laikyti mišias ar 
teikti sakramentus. Iš;.jų 
buvo reikalauta priimti 
priesaiką pripažįstant Pie
tines Amerikos Konstituci
ją. Gi Konstitucijoje buvo 
pažymėta, kad valstybė yla 
vyliausia dvasiškuose daly
kuose. . Suprantama, kad 
kunigai tokios priesaikos 
negalėjo priimti. Taigi 
bažnyčios buvo valdžios įsa
kymu uždarytos ir kunigai 
areštuojami. ir baudžiami 
kaip piktadariai.

Kunigas Vaughan norėjo 
garbingai Dievui tarnauti, 
daug nuveikti. Jis .matė, 
kad reikia misijonierių, ku
rie eitų į svetimas šalis 
skelbti Kristaus, mokslo. Jis 
nutarė, kad reikia . įsteigti 
kolegiją, kūr būtų priren
giami darbininkai Ki'istaus 
vynynui. Toldam darbui 
reikėjo daug pinigų. Jis 
tat nutarė važiuoti į kitas

' ■■■KUNIGAS; JONAS GASIŪNAS

“Didžią dalykų padare man -Galingasis, Kurio, vardas šventas/1
. Luk. 1-49.

LIETUVOS STUDENTU
ATSTOVYBĖ StlSFEN-

DUOTA

Šiais dėkingais žodžiais prabilo Jėzuitas — vienuo
lis, Jonas G asiūhas,. birželio'mėn. .22 dieną, kuriam toje 
laimingoje dienoje Vyskupas tarė: uTu esi kunigas ant 
visados — išrinktas aukoti už nuodėmes atnašas ir au
tais.” O mes lietuviai sulaukėm naujo kunigo — vie
nuolio, leuris pasiekė savo gyvenimo tikslą — kunigys
tę... sulaukė didiįjį pirmosios jaunystės troškimą Jėzui
tų koplyčioje, WeSton, Mass.

- -. - Jonas gimė lapkričio mėn 26 d., 1904 m., Pittsfield/
. As tamstą peispė-J Mass. Eidamas mokslą tame mieste, Jonas nuo pat jau- 
Daugiau nieko pana- . - . .v ■ , ■. . • n,• Inųjų metų pasižymėjo .savo nepaprastais gabumais. Ta- 

Jčiau, jis nerimavo, kadangi Gerasis Viešpats jau buvo 
. -v_. -v « _ • pavergęs jojo širdį. Todėl, tuo balsu iš Dangaus ragi-
n- išėjo 1S pr^dento rfprends pa§vęsti DieVui

ytojaus jis uvoJ gabufhus vienuoliškajame gyvenime, ir įstojo į
prižadėjęs atlaikyti misiąs T_ •/ -r. •• .-v* -m r w 4. vf v- i -v, . Jėzuitų Draugiją, rugpiucio men. 13 d. Macun.— mieste,uz mirštančią moteriškę ir K, t- .. ; < r> - v, , ;,TJ. . . , . Georgui. Gyvas, pilnas energijos ir daug Bažnyčiai za-fsuteikti jai paskutinius sa- . . į. . T.v. .. .K. .v das jaunuolis pradėjo savo vienuoliškąjį gyvenimą, vi-kramentus. Jis savo prizą- -v, . , . ir- . , •. ■ ‘ ■ " ., .v .,, . .. 1 Isiskai atsidavęs Kristui.
dą išpildė. ’ ■ . / .■

Bet jis buvo saugomas. Įr įaįp slinko sunkūs aukštesnio mokslo metai, protu 
Nuėjus jam prie mirstan-1 įr dvasios lavinimofei metai, o Jonas vis žengę pirmyn, 

aukštyn prie savo aukšto' tikslo. Per. tą laiką jam reikė
jo daug kentėti dėl nesveikatos; tačiau jis didvjn-iškai 
pergalėjo visus sunkumus, kol, pagaliau, jį išsiuntė. į 
iSpring Hill Kolegiją, Aįahama, kame jis išbuvo du me
tu, kaipo lotynų ir graikų kalbų;ir istorijos mokytojas. 
Rudenį 1930 metais jam buvo leista teologiją studijuoti

Weston kolegijoje, AVeston, Mass.
O dabar, ^Įisišaryavęs giliu mokslu ir išsilavinęs 

dvasioje, laukia Jonas laimingos, dienos, kada jam bus. 
lemta stotį prie Dievo Altoriaus ir kviesti Didįjį Dievą

me jaunuoliai sykiu ir gy
vena, neįmanoma be gimna
stikos sales. Todėl naujos 
statybos reilmiafe yra labai 
pribrendęs, tik ar atsiras 
kas ateis į pagelbą? Kita
taučių mokslo įstaigoms yra 
aukojančių net. milijonais. 
Męs neturime riiilijonierių, 
bet pasiturinčių, turime/ ku
rie galėtų pastatyti dorini- 
(nrjją ar . gimnastikos salę; 
Ar jie atšileps? • JJJ.

KAUNAN. ' — Vytautu 
Didžiojo universiteto stu
dentų atstovybe paskuti
niuoju laiku pateko į val
džios didelę nemalonę. Ka
dangi atstovybes a|plovų di
delę daugumą sudarė dabar- . 
tii/ės vyriausybes srovei ne- 
palankūs studentai, tnd vy
riausybė įvuiyiais s'paudi- 
mąis padare įtaką į univer
siteto vadovybę, kuri paga
liau suspendavo studentų 
atstovybę iki rudens.

Suspenduotos atstovybes 
pirmininku buvo slud. Jo- . 
nas Štaupias, ateitininkas. 
Ateitininkai turėjo gausin
giausią delegaciją (12 a’tslo- 
vii). Iš viso aLstovybe.įe: 
buvo 40 atstovų. .

Už atstovybėje, pasakytą 
kalbą Kaimo karo komen
dantas studentų. varpininką, 
Gregorauską nubaudė 5000 
litų arba 3 menesiais kalėji
mo. Tuo pačiu laiku. atei- 
tininkų delegacijos. studeii- 
tų atstovybėje lyderis 
tautas Valiukevičius irgi 
nubaustas ta pačia bausmė. 
Kadangi jie neturėjo pini
gų, tai ,abu patalpinti Kau
no sunkiųjų darbų kalėji
me.

Universiteto vadovybė, 
suspenduodama studentą! 
atstovybės veiklą,. nutarė 
kreiptis į vyriausybę, pra- \ 
šant paleisti suimtuosius du . 
studentus.

Stud. Gregorauskas kalti
namas. įžeidimu kalboje p.. 
A. Smetonos. Kodėl nubau
stas stud. Valiukevičius, ne
paduodama žinių; Mancn 

. ma, jog jo nubaudimo prie
žastimi' esąs šis -įvykis:
j. Gegužes mėnesį Kaune 
buvo, surengta Vilniaus die
na, kurioje ••dalyvavę orga
nizacijos: dalyvavo ir atei
tininkai. Vilniaus dienos 
programoje visai nebuvo 
numatyta organizacijų žy
giavimas į p. Smetonos so
dą. Tūkstantinei nriniai pa
darius priesaiką atvaduoti 
Vilnių, eisena visai netikė
tai pasuko į p. Smetonos so
dą, kuriame pasirodė pats 
p. Smetona ii* pasakė kalbą. 
Ateitininkai į p. Smetonos 
sodą nėjo, bet pasiliko vyk
dyti tokią tvarką, kaip bu
vo nustatyta.

Ateitininkų. šis žygis, ži
noma, labai ncĮiatiko tauti
ninkams ir štai jie, matyti, 
savo pyktį išliejo prieš stud. 
Valiukevičių, pata.liiindami 
jį į kalėjimą.

Vilniaus Dienos rengimo 
komitetas ateitininkų nežy- 
giaviiną į p. Smetonos .sodą 
viešai pateisino, paskubda
mas spaudoje, kad studentai 
ateitininkai pasielgė, visai 
tvarkingai.

Vo, šio įvykiu, studentų 
atstovybėje studentai taiit.i- 
innkai, kurių tėra tik 3 at
stovai, reikalavo pasmerkti.- 
ateitininkui tačiau jų . siu- ‘

čios moteriškės buvo tuojau I 
areštuotas, Jam buvo įsa
kyta tuojau apleisti Įmes
tą/.. ••■■•■■..

Iš tėn jaunas kunigas lai
vu atvažiavo į Šiaurės Ame
riką, San Francisco miestą. 
Surinkęs kiek pinigų grįžo 
neužilgo atgal į Angliją ir 
įsteigė Mill Hill kolegiją, 
netoli’ Londono miesto. To
je kolegijoje ir seminarijo- iš Dangaus šv. Mišių Aukoje. O koks saldus bus tas 
j e buvo auklėjami misi jo- džiaugsmas, kuris spausto spaus laimės ašarėlės iš bran- 
nieriai ir pirmutinis būrys gios Jono motinėlės akių, pamačius mylimąjį sūnų Kris- 
jų atvažiavo į Ameriką ir taus kunigu! Karšta malda išsiverš iš jos kiūtinės; 
pradėjo darbuotis tarp neg- “Garbinkite Dievą su manim, nes aš dabar esu kunigo 
ni. Šiandieną tos kongre- motina.”, O laimingoji motinėle! Tai jos geras pavyz- 
gacijos, Šv. Juozapo misi jo- dy s, jos karštos maldos ir rūpestingumas įdiegė į sūnaus 
nierių nariai pasišventusiai Širdį kilnesnio gyvenimo..troškimą — vesdama jį žings- 
darbuojasi įvairiose pašau- nis po žingsnio, padėdama jam darbu ir patarimu per- 
lio šalyse. gyventi pavojingus jaunystės metus, kol jis savo pa-

. Kunigas Vaiigban, spalių šventintas rankas padės ant jos palinkusios, gal vos. Laį- 
22 d.f-1872 m. buvo konse- nringas irgi tasai, kuris dabar džiaugiasi su visais šven- 
kruofas Salfordo vyskupu, taisiais danguje -—kun/Jono brangus Tėvelis, kurį Dre- 
Jis 'nenuilstančiai darbavo- vas taip mylėjo, kad nesenai paėmė jį pas Save!
si . tvarkydamas, diecezijos • 
reikalus, bet labiausiai rū- . SaVo vaik% Dievui ir Jo tarnystei atiduoti, tai gali 
ynndavosį kad kimigų ir pūti ne vienam tėvui ir motinai sunki auka; tačiau joks 
misijonierių skaičius didė- džiaugsmas žemėje negali lygintis su tuo, kurį turi tė-

" vau matydami savo vaiką prie Altoriaus.
]\Iirus kardinolui Maiinin- .. TaiAL visų’lietuvių vardu,linkiu, Jums. Jonai, daug 

gili,. Popiežius Leonas XIII nletU darbavimoKristaiis 'Vynyno; linkiu Jums daug pa- 
paskyrė vyskupą Vauglian sisekimo paklydusiųjų sielų išgelbėjime; linkiu Jums iš- 
miiūsiojo . vietoję. Kiu’di-hVfirmr‘s Jfisn Idltriajamė pašaukime, taip, kad visi žm<>- 
nolas Vaughan ’ pastatė di-Ms visuomet mat^ų Jumyse*—.antrą Kristų!

■džiulę Wėstmmšter.‘ kated- ’. c
rą, bet kuomet- jį buvo atL f... . . . ‘ ‘’ : .. , . . ,
daryta ’viėšoiiis pitinhldoms, Pastaba: Kun. Jonas laikys savo Primicijas, Pilis- lymas buvo atmestas didelę 
kardinolas gulėjo • karste fielde, birželio. 25 dieną. So. Bostone, Šv. Petro bažnyčių- balsų dauguma. Na, štai da- . 
prieš altorių./ Jis mirė bir- je, jis laikys sumą, liepos 2 dieną, 11 vai.. Visi kviečia- bar studentų atstovybes. vėL. 
želio15 d., 1903 m. ’ / . rJmi diripAuti. t / • . . kht supenduotm.khf siipenduotn.
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Blaivininkų Savaitė Lietuvoje

Šią uie,tų vasaras bhiivy- turėjimas yra, labai geras 
bes savaite prasidėtla birže- reiškinys. Lietuvos blaivi- . 
lio melų 25 d. ir baigiasi, lipr . ninku / pavyzdys pu labų. lietuvių-

reiškinys.

brulcvičifitė, A. Cvįrkaįte, 
V. Mikelis, P? Masaitis, P. 
Naudžius,. St. 'MeLėsius,. V. 
Alinskas, J. Jecikąs, Ą: 
Cvirklyte, J. Samulevičiūt^ 
V. SiurskyĮe, ŠL Sederavi
čius, Ed. Kazlauskas. Vai
kučių prirengimu rūpinosi 
kun. J, Barimam. :

■ • PIKNIKAI' .
Birželio 25 d. Lėague, par

ke rengiamas didelis pikni
kas, į kurį laukiama daug

. ’ • pas indu. 2 d/ Visos mgn- sektinas.
riizaeijos, bendruo m: e n e s, r Kad reikia organizuoti 
valdžios bei privačios įstai-1 blaivybes savaites ir Ameri

koje tarp, lietuvių, mūsit or
ganizacijos pernykštis seL 
mąs.yTa priėmęs rezoliuciją, 
tik jos vykdymas atidėtas, 
matyt, neribotam.‘ laikui. 
Toks jau rezoliucijų HĮ<i- 
rnas — jos būna priimamos 
tam, kad nebūtų vykdomos.

gos ir pavieniai pakviešti a* 
titinkamai tą savaitę , pami
nėti., ruošiant priešaĮknliš- 
kas paskaitas, vaidinimus, 
pralmlbas; provincijos mie
stuose ir miesteliuose bei 
Bažnytkaimiuose per gat ves 
bus ištiesti plakatai su 

~ "Y---- pnesalktrliskais sūkiais, ki-
. noteatrai paprašyti tos, sa

vaitės metu rodyti priešal- 
kriliškus šūkius ; visuomenė 
kviečiama susilaikyti nuo 
svaigalų ir sutaupytus een-

,i“j jčgų nedaug ir tos. silp
nos, tačiau jei organizacija 
skaitoma gyvuojančia, tad 
turėtų būti kas nors .daro- 

n- ma, kad jos gyvybės pulsa- 
tus skirti alkoholikų šariato- vimas būtų jaučiamas.

* Kadangi organizacijos. rijos ir priešallnilinės. sp.au*
dos reikalams. Šios savai- metinis seimas įvyks už tri 
tės metu bus . priminta vi
suomenei apie didį tautos 
blaivintoją Vyskupą M. Va
lančią, nuo kurio blaivybės 

' brolijų įsteigimo šiemet su
kanka 75 metai.

Tai tokis pranešimas iš
Lietuvos. Nors mūsų orga
nizacija neorganizuoja blai
vybes savaičių, bet reikėtų 

: žinoti,, kad tokių . savaičių 
• ---- —r-------L ■ i; ’ ■.—-

jų mėnesių, tad idealistams, 
nariams yra užtektinai lai
ko pagalvoti apie veikimo 
programą:, kuri turėtų būti 
•seime pri imt a i r paskui gy
venime vykdoma.

Liet u vos blai vininkų veik
los pavyzdys tebūnie paak- 
stinimu į ištvermingesnę 
darbuotę. /

Br. Kimras.

DARBAI PAGERĖJO
Mūsų kolonijoj; darbai 

jau žymiai pagerėjo,
The H. B. Smith and Co, 

geležies liejykla Šią savaitę 
atidarė abi dirbtuves ir pri
ėmė apie porą šimtų darbi- 
jairikų; . -

. Foster * Mactmte Sltope 
jau pilnai pradėjo dirbti ir 
visus senus darbiuinkus su- 
šaųkė į darbą; priėmė irW 
lėtą naujų. Dirba pilną 
laiką.

. Atvvater. Knįting. and. Tex- 
tile Co. dirbtuvė gavo daug 
užsakymų megstiniams ir 
apatiniams marškiniams. 
Dirba pilną laiką. Čia dau
giausia dirba merginos.

Pradėjo krutėti ir kitos, 
mažesnės dirbtuvės, bet toli 
gražu, kol* visus /bedarbius 
aprūpins darbu. Nėra ži
nios, kaip ilgai tos dirbtu
vės dirbs, tačiau darbdaviai 
ramina žmones.

GAMBRIDGE. MASS. 'XI

KUN. L. PRASPALIAUS Įj
PRIMICIJOS I 

birželio 18 d. parapijos J 
bažnyčioj kun. Leonas Pra- ,į 
spalius atlaiko savo pirmą- S 
sia$ iškilmingas šv. misiąs? '.Jį 
Bažnyčių buvo pibrųtėlė Ii- 'S 
kinčiųjųj susirinkusiųjų da- 1 
lyyaufi Dangaus džiaugsmo 1

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

NORWOM MASS.
Šv. Jurgio lietuvių para

pijos piknikas, pykęs bir
želio 11 d.,pavyko. Gryno 
pelno parapijai liko $143.09.

nėn šventėn, liepos 4 d.
Choras ir sportininkai 

praktikuoja, kad tik' gra
žiau pasirodytų Thompsone 
ir parvežti parapijai garbę.

L. Vyčių btisebąll ratelis^ 
. birželio 20 d., lošė su West- 
vvood tymu. Pastarasis lai-, 
mėjo 8„ prieš 4.

Šiomis di enomis. p-lei. E. 
Jasiųnytei vadovaujant, su
siorganizavo mergaičių ry- 
tulio metimo ratelis ir. gavu
sios pakvietimą pasižadėjo 
lošti su Worccsterietėmis, 
liepos 4 d., Thompson, Cou- 
neetieut.

Varg. A. Šlapelio inicia
tyva, atidaryta N-unvooc. 
Muzikos Kouservato r i j a, 
kur bus mokoma dainavimo 
ii* muzikos, .

Registracija vasaros sezo
nui prasidėjo birželio 19 d. 
ir tęsis iki liepos 2 d., nuo 
2 iki 5 vai. po pietų pas 
varg. A, Šlapelį, 1134 Wa- 
shi.ngtoii St. ' • •

WESTFIELD, MASS.

Sekmadienį, birželio 18 
d.j tuoj po mišparų,. įvyko 
parapijiečių susirinkimas 
Naujosios Anglijos Lietu
vių Dienos reikalu. Pirnii.- 

. ninkavo p. V. Kudirka, N; 
A.L. D. komiteto pirminin-

PIRMOJI KOMUNIJA
Pirmų j ą Komuniją pri

ėmė šie vaikučiai: M.. Am-

MONTELLO, MASS.
Studentų ' piknikas

Studentų kuopa šį sekma
dienį, birželio 25 d., Romu
vos parke rengia savo pir
mąjį didelį pikniką su spor
to ir muzikos programa, 
kurios turinys labai įvai
rus-:

Nuo 2 vai. p, p. salėje 
grieš orkestras. Šokiai ir 
įėjimas už dyką.

3 vai.-p. p. bus muzikais 
programa, kurią išpildys 
kuopos talentingi nariai: J. 
Silevičiūtė, EI. Motekaitė, 
Em. Oksaitė, J. Kalešaus- 
kaitė,; K. Gisevičiūtė, A. La
pinskaitę J. Svioklaitė, R. 
Atkinaitė (dainos ir pia
nas) ir smuikininkė Ad. Za- 
gurskaitė.

4—6 vai. bus sporto pro
grama. Garsus “Tumbling 
Team ” iš B r ockton High 
School parodys savo -akro
batiškų^ gabumus. Tai bus 
tikrai įdomus spektaklis. 
Be to, bus įvairių lenktynių 
už kurias skiriamos dova- 
nos..

DRAUGIJŲ VALDYBŲ
ADRESAI ’

; , .. Nutarta turėti Thompso-
i . mv liepos 4 d., Noinvoodi)

’ ... lietuvių vardu stalą; išrink
ta daugiau darbininkų.; įš- 

. dalinta jnri’davinėti specia
laus traukinio, bilietus^ . . 
Susirinkimas,-bu vu gausus 
ir. visi cntuzialingai .nm-

. ’ šiasi, vykti į Lietuvių Die- 
•' : . * ..

LIETUVOS PUKTKRŲ DK-J03 
FO GLOB^ MOTINOS švį.

’irrnininkč ■—. Eva MarksienS,
.625 E. 8th St, So. Boston, Maga. 

Vlcė-pirminjnke— Ono SlaurlenS, 
443 E. Tth St, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 3422-R.

Prot, RaSt. — Bronė OiuųtenS,
29 Gould St., West Roihury, Mass. 
Tel. Parkway 1864-5V

Fih. Ralt Marjona MArfcęntntfi
33 Navarre St., Rosllndale, Mass.
. Tėl. Pąrkwny 0558-W-

Mdinitike — Oną Štahl.uUutf
105 West 6th St. So. Boston. Mnąs. 

TvnrkdarC ’ Ona MlzgirdlenS
1512 ColumblH Rd., So. Boston, Mw». 

Kasos’ GIdbBJn .—r E. JnnuAortlanP .
. 1426 Colmftbltt Rd.» S p. Bo«ton, Maw 
Draugiją savo susirinkimus lidko kas 

antru utarninkp kiekvieno mfųoslo, 
T:80 vii, vakare, pobninytlnCJ sve
tainėj. j

Visais drnpgijoa reikalą!* kreipkite 
pu frotokphj x*ltlnlQji>

ŠV. CECILIJOS CHORAS, N0RW00D, MASS.. t.
, Pirmojė eilėje sėdi iš kairės dešinėn^-,J. Babilaite, A. Lensbergaitė,. Kasilionai- 

i;ė,. J. Petkevičiūtė, O. Taboraitė, G. Veiiskiūtė, O. Babilaitė, D. Jašiąnyte, O. Navi
kaite, N. Jasionytė, 0. Janayičiūta

Ąuiroje eilėje iš kairės dešinėn — B- Klimavičiūte, B. Navickaitė, E, Stclmo- 
kąitč, S. Navikaite, O. Kudirkaįfė, V) Adomaityte, MI Šesfavičiūte, Ę. Samsonaite, 
varg’. A/Šlapelis, klebonas kum. S. 1Ą Kneižis, A. Akulevičiūtč,.E. Šinkcvičicųė (Sjr- 
Jms)/ A, Jfestavičiųtė, M< Ayižinytū^ J. įįžiūtė,_M. Akulavičiūtė, E. Fedaiiė.

Trečioje eilėje iš kairės dešimėii — J. Tvaskaitė, E. Rukštelytė, A. "TareitaUe, O, 
Antanavičiūtė, Kasilionaitė, O, Gaidulytė, I. Latvytė, V. Dirsaite, O. Jasionytė, O. 
’P'aziiiokaitė, E. Jasionyto, B. Kudirkaitė, I. Smilgytė, S. Smilgytė, E. Aidukonyte, 
Kasilionaitė, M, Uždavinytė. • ••••’•

Ketvirtoje eilėje iŠ kairės dešinėn —J. Pazniokas, J. Šestavickas, I. Petraitis, 
G. Kakanauskas, F. Dirsa, V. Babilas, A. F. Kneižys, E. Babilas, B.. Grudzinskas, S. 
Alikonis,J.Š estą vieką s, P. Čiubetas, J. Taboras. . -

Penktoje eilėje iš kairės dešinėn — J. Tareila, J. Ignatavičius, M. Ktilišaus- 
kas, M. Stelmokas, K, Mickūnus, J. Perckšlis, V. Vaikasas, B. Volungevičius, B. 
Didkis, P. Volungevičius, J. Rukštelis, P. Čvilikas Ę. Minkevičius, J. šestaviekas,.

Šeštoje eilėje iš kairės dešinėn -— K.. Šeštavičius, P. Neviiiskas, P. Valentas, J. 
Kamila, -A. Zimįickas, V. Balutis, B. Kudirka, P. Bdtaitis, P. Jankauskas, V. Gru- 
dzinskas, J. Macelis. Paveiksle nėra dar šių choristų: K. Naviko; A. Navikienės ir 
B. Červoko.

Šis didžiulis Norwoodo Šv. Jurgio parapijos choras dalyvaus Naujosios Angli
jos Lietuvių Dienos Dainų programoje,, liepos 4 d., Švč. ‘Marijos Kolegijos parke, 
Thompson, Conn.

d yak vak. studentu kuo
pos du draugai (La Boysse- 
re ir Junior Davidson) su
vaidins juokingą veikalėlį.

Žodžiu, bus labai didelė 
ir įvairi programa. Dar 
galima priminti, jos bus šo
kių kontestaš, lošimas “bea- 
no” ir 11.

Montello studentai, baigę 
aukštesnes mokyklas yra 
užkviesti kaip garbės sve
čiai.

Šio pikniko rengimo ko
misiją sudaro J. Silevičiūtė, 
Ad. Zagurskaitė, EI. Mote- 
kaitytė, Ed. Čiliauskas, Br. 
Bartkevičius (pirmininkas) 
kuopos valdyba;'

LAWRENGE, MASS.
Moterų Sąjungos kuopa 

čionai nelabai gausinga na
riais, bet turtinga darbais. 
Mūsų klebonas kun. Pr. Ju
ras šią kuopą yra pavadinęs 
“Lavvrenee moterų smeto- 
nėle.” •
. Sąjungiėtėš nesenai buvo 
surengusios gražų veikalą 
“Meilės, galybė,” kurį su
vaidino Laivrence ir South 
Bostone. ‘

Sodalietės birželio 11 d. 
suvaidino kun. S. Kneižio 
parašytą veikalą- “Motinos 
Vargai, ” kurs, praėjo di
džiausiu pasisekimu.

Parapijos 30 inetų sukak
tuvių minėjimo, iškilmes 
praėjo gražiausiu. pasiseki
mu. Nepaprastos iškilmės,: 
malonūs atsiminimai pasi
liks mintyse it širdyse neiš
dildomi. Garbę mūsų kle- 
bonui kun. Pr. M. Jurui už 
prirengiihą visų iškilmių, 
Lai geras Ųievulis užlaiko: 
jį sveiką ir palieka darbuo
tis mūsų tarpe ilgus metus.

L. V. V:

WORCESTER, MASS.
■■.VYČIAMS • 

- L. Vyčių 26 kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
birželio 26 d., 7:30 v. vaka
re bažnytinėje svetainėje.. 
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir aptarti daug 
svarbių reikalų.

Kadangi mūsų kuopa yra 
viena iš smarkiausiai vei
kiančiųjų. kuopų, tad gerai, 
pasirodykime.

Kuopos Paštininkė.

GH LRBOH’S
PIANAI—R4DIO8 

ŠALDYTUVAI
Aliejaus pečiai^ Skalbiamos 

mažiuos
20 TBUMBULL STEEET

W0R0ESTXR> MAS8.
Tek4-9450

Lengvos Iliygps—Bs NuoiimŠieį

5
i

IOWEU, MASS.

• Mišių , Jaike iŠkilineim | 
pritaikintą, turiningą pa- | 
mokslą pasakė kjohonąs. * 
kun. Pr. Juškaitis.. . . .. 

■ Bažnytinėms apeigoms' . 
pasibaigus parapijos salėja 
įvyko kun. Lr Praspalįūl 
pagerbti iški 1 mingi. pietūs. ’ 
Į pietus alsi lankė t iek daug / 
žmęnių, kad keliolikai *teko J 
būtį už durių nes salėjų ne- T 
bebuvo vietos. . . -

Pietus pradėjo Federaci
jos 16 skyriaus pmninirikas 
A. Zavetskąs, pjikviesUamas I 
kun. Pr. Juškaifį sukalbėti j 
maldą. Programos vedėju 1 
buvo kum J, Plevokas. .■ j

Prie garbės stalo PrimicL 1 
jantas buvo apsuptas kuni- j 
gaiš, giminėmis, seminarijos,. \ 
draugais; ten pat sėdėjo 
kini. L/ Praspaliaus didelis 
prietelius, p/M. Norbutas. .

Kalbėtojais buvo kun. K. . 
Jenkus, kun. K. Urbonavi* 
čius, kun. Pr. Virrnauskis, / 
kini. Pr. Juškaitis, Primici- 
janto du seminarijos di’ątir ■ 
gai. Visi kalbėtojai pažy
mėjo kun. L. Praspaliaus 
nepaprastą ištvermę ir pa- . 
sįryžimą siekiant aukštojo 
tikslo ir linkėjo tokios pat 
ištvermės kunigystės pareP^ 
gų vykdyme. / ,

Dainų programą išpildė 
parapijos choro oktetas,', 
varg. M. Karbausko Jr. ve
damas. ,

Baigiant pietus,, prabilo 
pats Primici jautas kun. L’. 
PraspaliuS, išreikšdamas . 
savo nuoširdžioje kalboje ? į 
didelę padėką visiems savo 
priefebams. Jis ypač ’dėko- \ j. 
jo’ kun.* Pr. JūŠkaičiui, rė
musiam jį moraliai ir mate
rialiai ir p. M. Norbutui,. 
kurį jis pavadino savo tik-*, 
ru tėvu, teikusiu jam dide-* ; 
lę materialę paramą einant 
mokslus. 'Už visus priėte- : 
liūs pasižadėjo atsiminti Į
savo maldose. Išldlmingr d
pietūs baigti malda ir Lie
tuvos himnu. •. j

i ■

J

Prieš kelis mėnesius mū
sų kolonija susilaukė ga
baus vargofiininko Emili
jaus C. Šlapelio, kurs jau 
nuveikė daug darbių ’ ,

Jam vadovaujant, gegu
žės 28 d. parapijos mažasis 
choras suvaidino operetę 
“Palangos Mergelė.” Vai
dinimas gerai pavyko.

Birželio 11 d. didysis cho
ras suvaidiiio dvi komedi
jas: “Mūsų tetą iš Kalifor
nijos kairių” ir “Šalaput- 
ris.” Pirmąją komediją 
vaidino O. Žepnickaitė, A. 
Norkunaitė, V.. Andruškevi- 
čiūtė, O. Petkevičiūtė, O. 
Kučinskaite, M. Kriaučiū- 
naitė, M. Olišauskaitė. Ko
mediją c 1 Šalaputr i s ” vaidi
no T. Versiackas, A. Rania- 
neckaitė, St. Norkūnas, M. 
Ališauskaitė. •

Vaidintojai kalbėjo aiš
kiai lietuviškai; matyti, kad 
jie daug, darbo į parengimą 
įdėjo.

Vaidinimui pasibaigus, 
bin'o dainų programa, ku
rią išpildė choras iš 40 na
riu. Sudainuotos šios dai
nos: Tykiai Nemunėlis te
ka, Kur bėga Šešupė ir Vė- 
južėlis; vyrų choras sūdai- 
imvo Kur tas šalt iiiėlis i r 
Mos berniukai kaip spur- 
giukai. Be to, programoje 
atskirai pasirodė' J. Narin- 
kaitė, V. Jurevičius, Š. Dla- 
:žmris. .

Vargonininko. rūpesčiu y- 
ra.suorganizuotas orkestras, 
kų^’jau gerokai išlavintas. 
Dabar organizuojamas ber
niukų benąs, kuriam jau 
priklausą 14 narių.

Netikėtai gavome vietą 
Spot Pond liepos 2. d-. Tai* 
gi, toje dienoje irgi įvylss. 
parapijos iš važ i ą v i m a s< 
Čion netoli visiems bus ga
linio dalyvauti. Ruoškitės 
visi dalyvauti šiame išvažia- ’ 
vinie.

GARDNER, MASS.
DIDELIS PIKNIKAS
Birželio 25 dieną lietimų 

parke, \V. Broadtvay, S. JĄ 
ir- P. pašelpinė draugija 
rengia didelį pikniką, į ku* 
rį užkviečia lietuvius gau
singiausiai atsilankyti/

Grieš getas orkestms,. bus:, 
įvairi programų, gražios 
maudynės ir geriausi pasL 
linksminimai. Visi atsilaiL 
Riušiejl bus, patenkinti.

, .. Kouiiletas.

4

l
t . .

Jaunimas taip pat smar
kiai ruošiami lietuvių isted- 4 ■

—• • , ■ y •

>y. JONO EV. BL1PAĖALFINA'
DR-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, 14m«

Vlce-pirm.—V, Medonis,
1430 Columbia Rd;, S. Boston, Mas»

Prot. RafitlnlnkMM .— J, Gllneckis
,5 Thnmas ..Partų So. Boston, ¥m»

Fln. Rnfitlninkas -1— M. Selkl«
256 E. :Nluth St., So. Boston. Maw

Itdlnlnkas.— A. NaųdSIOnaa
885 E. Broudwny, Šo. Bof ton,

Maršalka J. Zuikis
.7 WinfleĮd St, So. Bofton, Mam.

Draugija laiko susirinkimus kas trečia 
nedčldieni kiekvieno mOisolo, 2 vai 

,po pietų, Parapijos salėj, .492 E. 7tt 
.St, 8q. Bucrton, kŪMk ■. - 

------ ---- ;----- i------ ---- :--- ——-------
ProfesiobnlnU biznieriai, pramonių 

kai, kurie skelbiasi ^Darbininke,” tl> 
i’al- verti skaitytojų paramos.

. yriai garainkltls "Darbiulnks." .

Daugęlis nuoširdžių para* 
pijiečių važiuoja dirbti į 
Palangos parką, kur taiso 
kelius,., gražina, tabulina vie- 
:tį išvažiavimams/ Naują- 
me. .vabariĮaniyje^priė ‘ežerų 
įdėtos, irau jos: geros grindys,- 
tad bus kur jauniesiems 
pasilinksminti.

ĮLIETUVĄ
Nuolatiniai Išplaukimai. Pa
togi Kelioms, Žemos Kąinoe. 
Dėl platesnių inforniEicijų ; 
Icreipkitšs pas vietinį agen
tų tarba'

SCANDJNAVIAN-
AMERICAN LINE
248 Wasbington 3L,
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LIEP0S-JULY4.1933
(NEPRIKLAUSOMYBES DIENOJE)

Š vč. Mari j os Lietuvių Kolegijoj 
Thompson, Conn.
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Švč. Marijos Lietuvių Kolegija, Thompson, Conn.

Lietuvių Dienos Programa:
10 vai. ryteJDaylight Saving Time) Iškilmingos Pamaldos.

Po pamaldų pietus. Visą laiką groja benas

1 vai. po pietų Sporto Olimpiada

Baseball los Waterbury su Norwood j

3 vai. po pietų Dainų Šventė, 
kurios programą išpildys 16 pa
rapijų chorai, atskirai ir bendrai. 
Jungtiniam kelių šimtų daininin
kų chorui vadovaus muzikas J.

■ Žemaitis. '

Specialus traukinys iš Bostono išeis lygiai 8 vai. ryte |Daylight 
Saving Time, ir eis per Nortfood ir iš ten be sustojimo į Lietuvių 
Dieną-Thompson, Conn. Važiuokime visi! Įžanga 25c.

f T A

i A

s> Dainų Šventės programai pa
sibaigus, Thompson© miesto sve
tainėje, prie pat kolegijos parko, 
bus Šokiai, o parke vyks įvairus 
žaislai ir kitos naujienybės.

<?♦ 
i 
I A

X

XX
? 
t

x X

SU. WORCESTER MASS
. ĮLTETUVIŲ niE^! '

Austos Vartų parapija 
visu urmu rengiasi į Nau
josios Anglijos Lietuvių 
Diena, liepos 4, Thompson, 
Oonn.

Ketvirtadienį, birželio 8 
dieną, klebonas sušaukė vi
sų draugijų valdybas į pa-’ 
silmlbojima, ir ten tuojaus 
išrinkta įvairios komisijos 
ir nustatyta prisirengimo 
tvarka. Vyriausi on komisi- 
jon įeina klebonas kun. K. 
A. Vasys, p. T. Slavickas ir 
p. Totila. Sporto komisiją, 
sudaro p. p. V. Vieraitis, B. 
Borisas ir A. Manasas. Gar
sinimo komisijos vedėjas A. 
Stoškus. Kiekviena draugi
ja stengsis pristatyti po ke
letą darbininkų ir parinks 
įvairiais daiktais aukų išlei
dimui Lietuvių Dienos išva
žiavime. Aušros Vartų pa
rapija turės išvažiavime sa
vo stalą, apkraus jį įvairiais 
aukotais daiktais ir darbuo
sis viską išleisti išlaimėji- 
mui, o pelną paves bendram 
Lietuvių Dienos iždui.

Aušros Vartų parapija į 
Lietuvių Dieną vyks privati 
niais automobiliais ir auto
busais. Autobusai jau pa- 

. imti. Nuvažiavimas ten. ir 
atgal kainuos ne mažiau 50 
centų ir ne daugiau 60 cen
tų, priklausys nuo to, kiek 
bus važiuojančių. Visi no
rintieji, privalo užsiregis
truoti. pas kleboną. .Tau ke- 
1 į šimtai yra užsiregistravę, 
bet tikimasi daug dar dau- 

< ginu. Autobusai išeis nuo 
. bažnyčios 9 vai. ryte.

Vienas Renc/eįiį.

HARTFORD. CONN.
LIETUVIŲ DIENA

Liepos 4 diena —šiuo lai
ku gyviausiš klausimas. 
Ilartfordiečiai organizuoja-, 

■ n ii, tikietai . pardavinėjanti, 
busai užsakyti pirmos kla
ses. Tikrai Hartford neat
siliks nuo kitų kolonijų. Vi
si trauksime į Lietuvių Die
ną, įvyksiančią Šyč. Mari
jos Kolegijos pk., Thomp
son, Conn.

Šv. Cecilijos choras, p. V. 
Burdulio vedamas, rengiasi 
pasirodyti su gražiausiomis 
dainelėmis. Jeigu choristai 
važiuoja, tai ir aš tenai bū- 

. siu.

WESTF1ELD, MASS.
LIETUVIŲ DIENAI 

. Vietos ir apylinkes lietu
viai stropiai rengiasi į Lie
tuvių Dieną, įvyksiančią lie
pos 4 d., Thompson, Conn. 
Milsų choras visomis jėgo
mis rengiasi-geriausiai pa
sirodyti Lietuvių Dienos 
dainų šventėje.

I SYKES&SYKES
P. A. Sykeli ir B. G. Sykei 
LIETUVIAI ADVOKATAI

* Ofisas:
SANBORN BLOOK 
681 Wftshington St 
N0RW00D, MASS. 

, : Tol. Noryrood 0330 
Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Ava.

. Tol. Nonvood 1315-W
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Rytinių Valstybių .inios
THOMPSON, CONH.

B eooklyuo “Vienybėje” 
įvyku permainoj1 Kaip jąų 
buvo1 rašvla “Darbininke,” 
ji norėtą visai’ Uždaryti, bei 
po trijų dieną šerininką po- 
sėdžiaviiiu), nutart a MM i 
kol kas nors kartą į savaitę. 
Žymiai sumažintas darbi
ninką štabas.: redtiktoriiim 
pąliktaš jn Tysliava, jo pa- 
dėjoju p. Kružinaitis, ad- 

/niinjsfratorium Bukšnaitis.
Bet tarp dirGdorią, girde:, 
yra (lideiis ‘drmimasis1* ir 
galimas daiktas, Jau! gali 
“V-be” . visai užšidarytl. 
Pagyvensime — pamatysi- 
Ine. AjūUg

tik reikia, kad katalikiška 
visutiftienė, n ypač oTganlzu- 
rijos tą ‘ reikalą paremtu, 
ypatingai dabar vasaros lai
ku yra gera proga kaip 
nors prisidėti. KaVL

Teko nugirsti,- kad jau 
kelios žymesnes katalikiškos 
organizacijos . yra nutaru
sios po parengimą Lietuvių 
Universalio Biuro naudai. 
Visi su pasiilgimu laukia 
savo katalikiško laikraščioį 
tik gaila, kad blogi laikai 

’ ir dėl to sunku tojo s rytyje 
įsitvirtinti. Bet paskuti
niuoju laiku yra didelis 
įtempimas ir galimas daik
tas, kad nępoilgo turėsime 
tą, ko jau senai laukiame.

Šią . metą Liepos-July 4 d. 
LIETUVIŲ DIENA bus 
liepa prastai įdomi, nes prie 
jos ruošiasi visa apylinkė. 
Liet. Vyrią. N. fY. apskritys 
ruošiasi ir žada sutlaryti i- 
d<wnią sporto programą. 
Norintieji sportu jąngteyho- 
je dalyvauti, turi įsiregis
truoti ir užsimokėti logis- 
t.racijos mokestį 25c. Komįš- 

; kame sporte, kuriame ir pu
blika galės dalyvauti, nu
matyta: . .merginą bėgimas 
su kiaušiniais, merginą, bul
vių rinkinius, . merginą 50 
vardu bėgimas. Vaikiną: 
bėgimas maišuose, trikojis 
bėgimas, rutuliu stūmimas. 
Moterą virves traukimas, 
vyru vi r vės t rauk i litas—pa
rapiją su parapijomis. Lai
mėjusiems skiriamos įvai
rios dovanos.- — Dainą pro
gramoje dalyvauja apylin
kės parapiją chorai. KaVi.

LDS. Kuopų ■ Susirinki!
NĖW BRITAIN, GONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
.si KiriiulienĮ, birželio ■ 2 5 dieną 
Svarbu, kad į šį susirinkimą ateitų 
visi nariai ir bent po vieną naują 
narį atsivestų prirašyti prie, mūsą 
brangios organizacijos.

. NEW HAVEN, CONN. .
LDS. 28 kp. mėnesinis susirinki

mas Įvyks sekmadieni,, birž, 25 d.,

1 vai. po pietų, bažnytinėj svetai
nėj, 339 Green St. Kviečiame na
rius (es) ateiti. Gera proga užsimo
kėti duokles. Valdyba

WATERBURY, CONN.

Birž. 25 d., 1 vai. po pietą į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė.- Ateikite visi. Valdyba

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

L Vart ok ’ D ut ėh B oy All-Purposė. ’So f t Pašte 
j White-Iea-d, Dutcli Boy Linseed Oil, Dutch Boy 
i Culor-in-Oil and Dutch Boy Liąuid Drier. .
L Dėl gražaus iiiiinazgojaučio vidaus darbo 
) vartok Dutch Boy All-Ihu-p.ose Soft Pašte 

; TTithe-iead, Dūtch fBoy Wall Pri- 
mer, Dutch Boy Flatting Oil and 

; Dutch Boy Colors-in-Oil.

' Mes parduodaine Dutch Boy Pro- 
. dūktus dėlto, kad jie ‘Tieka pauduo- 

tais.” ' . • . ...

Pirk “tuos padirbimus” čionais.

UNIfERSITY HARDWARE C#.
. 1147 Gambridge St., Cambridge, Mass.

Savininkas J. H. Snapkauskas
■ TeL .Portęr 0755. -.

* AKTO DIENA
Birželio 8 dieną kolegijo

je įvyko akt-.) diena; arba 
šią - nū>k*slo ' metą užbaigimo 
dieiun Šios dienos vakarei 
kolegijos knygyne, įvyko 
vakarėlis, kuriame Direldo- 
rius kun. J, Navickas, M* I. 
C., išdavė visą mokinių šią 
mokslo metą darbo vaisius. 
Vakarėlyje dalyvavo moki
niai bei s vėčiau kurių tarpe 
buvo ir Jo Ekscelencija Vy
skupas. Petras Bficys, M. L 
(J. Vakarėlį atidarė Jo 
Ekscelenei jtą J sukalbėdamas 
maldą: Ųo maldos, kun. D r. 
Jonas Navickas savo kalba 
nu pasakojo kolegijos pada
rytą pažangą. Nors kalba 
buvo trumpa, bet daug buvo 
pasakyta. ’ ,

Po kalbos,, kūli. Direkto
rius paskelbė gaTbės lakšto 
narius — mokinius. Gar
bės lakšte telpa vardai tą 
mokiniu, kurie gauną moky
mosi pažymią bendrą vertę 
90 nuošimčiu ar daugiau! 
Aukščiausią vertę gavo du 
mokiniai: Stasys, Vaičaitis, 
M. I. C. ir Antanas Miciū- 
nas, M. I. C. po .96 nuoš. 
Antras iš eiles buvo Stasys 
Aleksandras, M. L C. — 95 
hlioš. Trečias iš eilės buvo 
Juozas Jodka — 93 nūoš. 
Paskiau sekė keturi moki
niai, kurie‘ gavo 90 nuoš. 
bendros. vertes — Juozas 
Kuprevičius, M. I. C.b Jo
nas Kacevičius, Eduardas 
Einoris ir Antanas Aksti
nas, Paskiau buvo paskel
bta kiekvieno skyriaus aukr 
ščiausios bendros vertės lai
psnius turinčių mojsįnią 
vardai, šešto skyriaus — 
Juozas Dambrauskas, M. I. 
C. Penkto skyriaus—Sta
sys Vaičaitis, M. I. C; Ket
virto 'skyriaus — Antanas 
Mieiūnas, M. I.*C. Trečio 
skyriaus — Bronis Mažuk- 
it.a. Ant m skyriaus .7— Sta
sys Aleksandras, M. I. C. 
Pirmo skyriaus — Juozas 
J odka. ...

Po to, buvo pakviestas 
Imi. J. J. J-ddatts...M 1 C., 
namo vyresnysis, kad ištar
iu keletą žodelių, linkėjimą* 
Savo kalbo < s km 1. J: 1 k a 11 i s 
ištarė keletą brangią min
čių, kurios rado vietą visu 
mokinių širdyse.

Vakarėlį užbaigė Jo Ėks-

vyko gaso sprogiuias? kurs 
sužeidė keletą • d-irbininką* 
Tojo nelaimėje sunkiai/su
žeisti lietuvis . M, Kaltukas 
ir vienas italas, kurie mirė*

M. Ka.h ūkas, 45 metą ain- 
žiaus, pasikankino 4 dienas 
ir,. apTŪpinhis' šv. Sakra
mentais, mirė, palikdamas 
didžiausiame nuliūdime sa- 
^o įnyiimą žmoną ir du sū
nus. BuVo rinitas, geras ka
talikas, visuomet, lemiantis 
kat ai i ką vei kimą.

Minėtoje dirbtuvėje ve
lionis išdirbo 15 metą. Te
gu Aukšeiausiš at l y g i n a 
jam šiiniempai už jo išk'en- 
lūtiyjiernišką—skiustykkyJr 
pcivadina į Dangišką Kara-

raityte pasakė sveikininio 
eilutes. * . .. . '

Gale kalbėjo Primieijan- 
tas kun. J.- V Ražaitis, iš
reikšdamas . sitvo padėką. 
Skirstantis iš salės, atsilan
kiusieji asmeniškai "pasvei- 
ro kun. Ražaitį,' įteikdami 
dovaneles; ir l inkėdami svei-. 
katos ir ištvermes garbinga
me pašaukime.

Tiesti ATtjlįs.

Velionius kūnas iškilmin
gai palaidotas šv/ Marijos 
kupliose iš parapijos bažny
čios, kur atlaikytos 3 šv. 
mišios.

' IŠKILMINGOS PRI
MICIJOS

Birželio 11 d* šv. Ąndrie- 
j aus, liet uvią T >a ži i.yč i < > j e į- 
vyko kun. J. V. Ražaičio 
primicijos,

—v

• 7 DIENOMIS Į LIETU VĄ
* GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
. SpcclaUnl fraiikiiii:ii. stovinti Sallimiis garlnlvlo .BrVmerhni-oflo

, Tižtlkrlna. piitojriauslį kelionę 1 LIETUVA- ■’
GREIČIAUSIAIS KELIAIS Į.ŠEKĄJĄ TĖVYNĘ

• Informacijų klaupkite paS vietinius a«e'nttis, arba •

NORTH GERMAN LLOYD
įįįįsa - 252 BOYLSTON ST., BOSTON

Kalba, .kurioje vUus ragino 
uoliai mok} lis, isd.'s’ū hm- 
rVto .žmogaus brangu u*.į bei 
vertybe fmmijiii. Jo Eks 
celcnėi.io? !rūbą ilgus metus 
pasiliks kc.’ęgištu, šildysi*. 
Gale Vyskupas Būčys sutei
kė visiems vyskupišką pa
laiminimą.

Antanas Jjiizuti finas, L. K.

NEW BRITAIN, GONN.
.MIRTIS

Birželio 3-čią dieną Si an- 
Ivy Work Co* dirbtuvėje. į-

mingai įlydėtas bažnyčion 
procesijos, kurios priešaky 
neštas kryžius, degančios 
žvakės,, būrelis altoriaus iš
rikiuotą vaikučiu, baltų, le
liją vainikas, kurį nešė kun. 
Karionę sesutė; paskui sekė 
būrelis mažyčių mergaičių, 
nešinų po pintinę gyvųjų 
gėlių; gale ėjo klebonas ku
nigas A. Vaškelis ir pats 
Prjmicijantas, lydimas kun* 
P. Karląno ir’, kun. J. 
Walsh. . ;

Žmonių buvo, pilna erdvi 
bažnyčia. Daugelio .akyse 
";bėjo„ džiaugsmo ašaros, 
matant naują Kristaus Vy- 
nyno . Darbininką, atnašau
jantį mišią auką. ‘ .

Pirmose sėdynėse buvo 
Primicijanto. motinėlė, sesu
tės ir vyresnysis brolis, o 
jaunesnysis brolis, patarna
vo prie altoriaus, Tik gai
la ,kad kunigo tėvelis netu
rėjo progos . sulaukti tos 
džiaugsmingos valandos — 
jis. miręs.

Mišiose dijakonu tarnavo 
kun. P. Karkinas, subdija- 
konu kun, Walsli, ceremoni
ją vedejū kun. A. Vaškelis, 
kurs ir iškilmėms pritaikin
tą pamokslą pasakė.

Po mišią, kun. Ražaitis 
suteikė palaiminimą savo 
motinėlei, sesutėms, bro
liams ir visiems prisidėju- 
artinusiems.

Bažnyčioje iškilmėms pa
sibaigus, parapijos salėje į- 
vyko iškilmingi pietūs, ku
rių laikę pareikšta laug gra
žių ii’ Širdingų, linkėjimą. 
Kun. P. Kaiioiįas papasa

kojo nuotykius iš bendro 
mokymosi su kum. Ražaičiu* 
Kalbėjo kini. Ą. Vaškelis, 
varg.J* Olšauskas* Dainų 
programą išpi Idė A. Krlpas 
iš iTartfordo, jo du sūnūs
(3 ir 6 metą), J•* Olšauskai 
ir V. Sintautas jyM. Likto-

HARTFORD, GONN.
.• X

■LINKSMOS. ŽINIOS

Birželi,) 10 d. šioje vysku-

14 jaunikaičių, kulią tarpe 
4 lietuviai.. •

HaįĮfordietiš lom. Anta
nas Plilvūnas birželio 11 d. 
.atlaikė pirmas. mišias asis
tuojamas keturią kunigą.

Jaunasis kunigas buvo iš
kilmingai įlydėtas bažny
čion. Pamokslą pasakė kun. 
j. Ambotas. Kliu. A. Pli
kimo pirmuosius žingsnius 
prie altoriaus sekė jo tėve
lis, du broliai ir dvi seserys. 
Tik nelinksma bąvo, kad 
kunigo motinėlė pasimirė 
kelias savaites, prieš primi
cijas, nesulaukusi savo sū
naus kunigo pirmąją šv. mi
šių*. .. -

UŽBAIGIMAS MOKYK
LOS

Birželio 12 d. įvyko para
pijos mokyklos mokslo me
tu užbaigtuvės. Sese r ą 
Praneiškicčią išlavinti mo
kiniai išpildė įvairią progra
mą. Buvo atsilankęs Hart
fordo buvęs mayoras F. A. 
Hagaidy, kurs labia džiau
gėsi ; ir stebėjosi lietuvių 
vaiką gabumu ir išsilavini
mu. . •

Birželio 14 d. vakare baž
nyčioje įvyko pamaldos, ku
rią laike 27 mokiniams įtei
kti diplomai, kuliuos įteikė 
klebonas kun. J, Ambotas 
ir kun. Ed. Gradeckas. , Bai
gusieji parapijos mokyklą 
lankys įvairias aukštesnes 
mokyklas.

RENGIASI
Visi kas gyvas rengiasi 

parapijos piknikui, įvyk
siančiam birželio 25 -dieną. 
Vartai bus -atidaryti 11 vai. 
ryte. Bus daromi įvairūs 
laimėjimai; programoj atsi
žymėję dalyviai gaus įvai
rias dovanas. ■ ■ .

Pikniko rengimo komisi
jos priešakyje yra kun, J. 
Ambotas; kun. Ed. G.radec- 
kis, St., šrupšps, J. Berno
tas.. Barolienė, I’inęvičiene, 
Mašiotienė,. Gančas (sekre
torius), A. J. Mašiotas (ka
sininkas). Paskirta komi
sija smarkiai- dirba. Ūku 
ninkai pažadėjo atvežti sū
riu, sviesto, agurką, žemuo- 
gi ą, .. Pikniko pirmi įlinkas 
St., šrupšas visiems užtikri
na geriausi ; priėmimą vi
siems atsilanki ilsiems.

A. J. Mšidtasi

&

PRIMICIJOMS 
PRAĖJUS

Kum Kazimiero Keido- 
šiaus pirmos iškilmingos mi
šios įvyko pereitą sekmadie
nį nepaprastai pakilusia 
nuotaika. Primicijantui a- 
KrstavtrdTjakonas? W1Tiam T 
Huffinan, ilgametis jo mok
sladraugis, ir kun. Antanas 
Dubinskas, sub-dijakonu, 
vyresnis kolega. Kleb. kun. 
Juozas Lietuvnikas, pa
rapijos patriarchas, pasakė 
gražu pamokslą ir jį sekė, 
kunigas Daktaras Juozas 
Oolitas, Priinicijanto moky
tojas. Kunigas James A, 
Smith, Šv. Petro bažnyčios 
klebonas (kur kum Keidd- 
sius ėjo pradinę mokyklą) 
atliko arki-kunigo pareigas,

Vakare, per pagerbimo, 
vakarienę, kalbėjo dar tei
sėjas Bowers, geras kunigo 
draugas, ir kiti jo prietė- 
liai.

Per kalbas, kurias vedė 
vakaro, vedėjas kum Mende
lbs, teko patirt keletą. įdo
mią čionykščio gyvenimo 
permainą.

Štai gydytojas Juozas Ur
bonas, kurs buvo seniai pa
kviestas eiti to vakaro vedė
jo pareigas, netikėtai tapo' 
paskirtas Jungtinių Valsty
bių kariuomenės gydytoju, 
ir buvo priverstas išvykti 
su savo pulku iš miesto. 
Del tos priežasties neteko 
jam dalyvauti mylimo savo 
draugo Primicijose.

Kita naujiena, tai vietos 
jaunuolio Tomo Grajaucko, 
baigimas Teisių Fakulteto 
Baltimores Universitete. P. 
Grajauckas, baigės Jėzuitą 
Loyola Kolegiją 1928 mo
tais ir ėjęs naktimis teisią 
mokslą, šią vasarą tikisi 
laikyti valstybinius . kvoti
mus, privalomus teisėtam, 
advokatui. Šiuo tarpu dar
buojasi miesto Rotušėje.

’Liepos 4-tos dienos piknU 
kas jau rengiamas. Komi; 
tetas per Švenčiausi-o Vardo. 
Draugijos smokerį buvo, išį • 
rinktas rūpintis tuo ruošL 
imi./ Komiteto pirmmąP 
kas; smarkus , i r garsus Juo
zas Maka rąi įskas, kaili visi/ 
žino, yra drąsus, bet silpnas 
virves traukimas. Per ke
letą metą betraukydamas tą - 
nelaimingą virvę VyTą var
žytynėse, visuomet atsiduria 
ant sprando užkampy. E^ą, 
jei bent šį. kartą, bepirini- 
ninkaujant jam nejiasiseks- 
tą) virve ištenąiti, tai nuleis 
raukas ir žengs į kapus!

MIRĖ
Mikas Senkus, 72 metą( 

.amžiaus, pasimirė, sekmą- 
■dienį, birželio 11 d. ir tapo 

palaidotas birželio 13 d., 
Loudon Park kapinėse. Ve^ 
lionis mirė sunkia širdies li
ga, paeinančia iš nuolatinio , 
alkolizmo. Gyveno 605 Wa- 
shingtoiT ^ulėvard, ir. bąi-. 
gė savo amžių iicąprūpintaš 
jokiomis dvasinėmis išltil- 
rnėmis.

TRUMPOS ŽINUTĖS> .

Ponia Mendelieiiė, lydiųią 
savo jauniausio sūnaus Kri-1 
stoferio; atvyko pas -savo 
sūnų kunigą pereitą šeŠta- 
■dienį..kelioms dienoms. Nuo 
seniai ją. varginanti vidurių . 
lįga~ verčią ją. vėl ieškoti gy
dytoją pagclbos Baltimores 
specialistą tarpe. Linkime 
p. Mcndelienei greitos svei
katos.

. Kun. Antanas Dubinskas 
buvo išvykęs pereitą savai
te kunigą Dvasinėms Roko-- 
lekcijoms. Pirmasai dvasi
ški jos kadras, susirinko šiam 
tiksliu Roland Parko Semi
narijoje.

Telefohas; Plaza 1350. . .

JONAS GREBUAUCKAS
Graboritts ir Balsamuotojiui 

423 S. PACA STREET, 
BALTIMORE, MD.

Kielmėnamė vyno stiklė 
yra velniukas. •

| ŽIŪRĖKITE!
|, VISŲ BALDU NUPIGINTAS.
j . Rūpestingos Šeinihiuikčs visuomet pertvarko .savo naiuus 5 
| kasmet pavasari. Ir visur atsiranda^ vibnas kitas galas jau. |, 
| pasenęs, ar sulūžęs. Kas daryti? Reikią naują. • |
| Atoikite tat pas-mus. Rasite čia netik gražią naują baL | 
| du, bet šiuo laiku ypatingai žemomis kairiomis; •
Į Štai: Apvilktas inatrasas, buvęs $19.50 — dabar ^9.99. j

Nendrine supamoji kėdė, $8.50 vertės — dabar $4.98. . |
i • Plati gnnką supuoklo, būdavo $14.95, — dabai* $9.98, |
s . “Fire.King” dujinis peė i irs,t keturią skylių,stalo viršus. | 
Į - parsiduodavo už $49.00, dabar gi tik $29.95. ■ |
,| Ir netik šitie dalj kai, bet visokie .namą reikmenys žy- | 
s miais nupigintos, Teikiame lengvas išmokėjimo sąlygas. I

SHEVITZ FDRNITDRE CO.
. ’ 728-30-32 Washington Blvd. T

. : BALTIMORK, MD. * I
Tek Blazą 3025 ■ - . . , .; . Į

Jei ’rinasslfl skaitaf. ‘'h(j)V»hiirtX-Q,H ■ 1
. • —r-Ttunstol. teiksime pįiatiiuttį, |

B

F 
i
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C. BROOKLYN, N. t
GRAŽIAI PAGERBĖ 

KLEBONĄ
Birželio 11 d., ŠV. Jurgib 

parapijos parapijiečiai ir 
visos draugijos sumigę iš
kilmingą vaakrienę kleboną 
Jęun. N. Pakalnį pagerbti jo 
vardo dienos proga ir taip 
pat naują vikarą kuri. J. 
Laurinaitį priimti.'

Vakarienėje dalyi’avo a- 
pie 200 žmonių/ Iš žynieš- 
nią svečią buvo, šie:

Kum J. J. Jakaitis, M. I. 
C.j kun. J. šeštokas, kun. S. 
Stonis, kini. J. Aleksiūnas/ 
kun. L Kelmelis, kimi J. SL 
monaitiSy kun. L. Vaicekau
skas ir tik ką atvykę iš 
Lietuvos svečiai . kuri. Lipt 
niekas ir adv. Gabaliauskas, 
Prie gtn’bės stalo buvo ir 
kun. Laurinaičio motinėlė 
irkitr-svečiai. —------

Vakarienės -.rengimo ko
miteto pirmininkė p. M. 
Brangaitionė pradėjo vaka-. 
rierię. pakviesdamą vietinį 
kleboną sukalbėti maldą. Fo
to, p. Brangaitįeiiė pakvietė 
kun. j. Simonaitį iš Elizą- 
hetho būti tnastmasteriu.. 
Pastarasis padėkojęs už 
jam suteiktą garbę pradėjo 
programą pakviesd a m a s 
jaunas mergaitės, pasipuo
šusias . patarnautoją drabu
žiais, sudainuoti iškilmėms 
pritaikintą dainą, ką jos ir

P*

Rytinių Valstijų

Lietuvių Diena
•. . r ’ ’ #

— Antradienį— ’ ■

LIEPOS-JULY 4 D., 1933
* . • . ■ ; s,

Klasčiaus.Clinton Parke
Bett ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Dainų programoje dalyvauja
Karalienes Angelą parapijos, ŠV; Jurgio parapijos ir 
Great Necko A, L. R. K. Fed,“Birutes” chorai.

. Įdomią sporto programą ‘išpildys Liet. Vyčių Didž.
Neiy Ym/k.o Ajiskritys, . ! ’.
. . Komiškuose sparto numeriuose dalyvauja ii-, publika.

Laimę juslėms skiriatnos įvairios dovanos. .“
Parke ir salėj įrengti, garsiakalbiai ('emplifiers), 

kąd viskas girdėtus ir matytus.
Visą laiką groja.septyndų muzikantą V. Berenio. 

Radi o orkestras.
Iš anksto perkant tikietus— po 40ė. Vaikams—20c.
Prie '.durų tikieiai po. 50 c.—Vaikams—25c. .

Tikietns "auti visusr oTjrarrizarijftsertr Ėit4itvm Ffth'ersaManv 
Biure, 423 Grąnd St, BroohĮvn, N. • Y.

ir
J.

padarė, akompanuojant 
G. Vaiteliui. . '' ■.

Programoje dalyvavo 
vietinis choras, varg. 

.Bruhdzni vadovaujant.
Vakarienės papuošalų bu

vo ensamblis “L i e t u v o s 
Daina/’ vadovaujant p-lei 
Tomkiūtei. . Ensamblis ne
paprastai gerai pasirodė. 
Ensamblio solistė Aldona 
Lukai!e turi žavejantį bal
są. Ji turi gražią ateitį me
no sry ty j e.

•v. Vedėjas kun. J- Simonai
tis ir kun. J. J. Jakaitis 
en$amblį labai komplimen- 
tavo? Pastarasis pareiškė, 
kad jis girdėjęs Lietuvoj ir 
kad jis; girdėjos daug chorą 
giedant Lietuvoje ir Ameri
koje, bet taip tobulai iŠpil- 
dant, kaip ensamblis jis ne
girdėjęs.

Programą pagražino Pet- 
Tas Kučinskas su armonika. 
Juozas Rubliauskas sakė ei
les, o Alphonsas Jakupčio- 
nįs pasakė monologą.

. Vargoninkas P. A. Dulkė
■ irgi dalyvavo, ir dainavo ke
letą dainelių. Akompana
vo Alphonsas Jakupčionis. 
Varg. Dulkei nerandu žo
džių, kuriais būtų galima, 
padėkoti už jo tokius gra- 
. žiūs pasveikinimus ir daine
les. ’ .

Po gražių dainelių prasi
dėjo sevikininiai.

Draugijų vardu sveikino
* ir įteikė, dovanas šie: Ro

žančiaus draugijos. pirmi
ninkė p. Bertulienė, Mote
rą Sąjungos kuopos pirm, 
p. Brangailienė, Tretinin
kių pirmi p. Jurevičiūtė, L.

■ Vyčių pirm. j. Cesnulevi< 
Čius, ,L. R. i<i Susi v? kuopos 
vardu — p. Domeika, Soda* 
liečiu didžiųjų skyriaus pir
mininkė—p. O. Ciumiskoff, 
$oūalicčių .mažųjų skyriaus

—. p. S. Jakiipčionytė, Stu
dentą organizacijos pirm. 
P. Raugalas, Šv. Vardo dr- 
jos — Pr. Bulovas ir Stu
dentą orkestro pirm, Ant. 
Bertulis..

Patarnautojos buvo šios 
Sodalietės: O. Chernikoff, 
A. Brangaitytė, F. Bundo- 
nytė, B. Kerbiate, S. Jam, 
kauskaįtė, V. Bulovaitė, V. 
Sirutaite, A. Jesmantaitė,. 
O. Juodaitytė, A. Petroš- 
kiūto, E. Sendrauskaitė, V. 
šeštokąitė, S. Jakupčioniū- 
tė ir Ona Šarkiūtė. Jos ma
loniai patarnavo garbės sve
čiams.

Šeimininkėmis buvo Ro
žančiaus ir Moterų Sąjun
gos draugiją šios nares: P. 
Urevičiūtė, Kulikauskienė, 
Bęrtulįenė, Slavinskienė, 
Melinavičienė, Barišnevi- 
čienė, Klumbienė, Faulgmo- 
nienė, Česnulevičienc ir Ja- 
knpčionienė.

Programą baigiant kum 
N. Pakalnis ir kun. J. Lau
rinaitis dėkoj o draugij oniš 
ii* visiems už sveikinimus ir 
dovanas.

Vakarienė baigta malda 
ir Lietuvos himnu., 
..... Vainikas.

moterys. Ten bus ir dau
giau pikniku.

. ' žinutes '
Šv. Jurgio draugijos iš

važiavimas’bus šį šeštadienį 
Dexted parko.

Birželio 17 d. mirė Sta
sys Mogenis ir palaidotas 
šv. Jono kapuose, birželio 
20 diena.

11. “ Šaulių mergaičių So* 
kis” 6 skyi\

12. “Elenore Bluė” šokis. 
— 8 sk. mergaitės.

13. Maršas— Graduantai.
. 14. Atsisveikinimas -A1- 

bert Žydauavičius.
T5. Išdalinimas. medalių. 

Du medaliai yra duoti Ame
rican. Legioii už atsižymėji- 
mą istorijoš. konteste.- .

Albertas Žydmiavičiuš ir 
Petronėlė Bepirstytč.

Todėl išanksto kviečiamo 
visus, .vpatingai - Apreiškimo 
mrapi jos parapini eį c i u s, 

rengtis į tas gražias iškil
mės ir tokiu būdu par.enisi- 
:e mūsų mokyklą, ir^ bažny-, 
Čia.

‘ ■ . ■ • ■ ■ t

f KETURI JONAI
Ruošiamės m i nė1 i Jonų 

varduves. Yra ketui i Jo
nai. Todėl neikės švęst i ke- 
tums dienas, pradedant 
-a-ntjradien-iu ir baigiaiii -šeŠ^- 
radięniu.

Kun. J>»no Kartąvičiaus 
varduvės prasidės antradie
nį, kun. Jono: Lencevičiaus 
rečiadiein, vargonininko 
ketvirtadienį, b zakrastijo- 
no šeštadienį. *
. Kaip įneš tas varduves 
minėsiine, tai parašysiu vė
liau. ...

Šį sekmadienį buvo Ap
reiškimo P. Švč. mokyklos 
graduacija.

ŠVČ. PAN. APREIŠKIMO 
PARAPIJA

Parapijos, mokyklos mok
slo metų užbaigimas įvyks 
sekmadienį, birželio 18 d. 
Devintos vai. mišių., metu 
bus išdalinti diplomai. Va
kare gi, mokyklos .vaikučiai 
išpildys gTažią programą. 
Klebonas kun. K. Paulonis

NEWARK, N J.

BROOKLYN, N. Y.
FEDERACIJ O S A P S- 

KRIČIO SUSIRIN
KIMAS

. Apskričio eilinis susirin- 
dnias įvyks birželio .30 d., 
Karalienės Augeli j parapi
jos salėje, tuoj po. vakariniu 
pamaldų. Delegatai prašo
mi susirinkti, nes bus ren
kami Centro Valdybos kan
didatai ir delegatai į Fede
racijos kongresą. Taipgi 
bus svarstomi kongresui su
manymai. . Susirinkimo. lie
pos mėnesy nebus,, tad ir iš
važiavimo reikalai bus galu
tinai svarstomi.

Fed. Apsk. Valdyba.

VAŽIUOS - FOREST 
PARKA

Moterą Sąjungos- 24 kuo
pa turės pirmą išvažiavimą 
į Forest parką šį sekmadie
nį, biržei in 25 d. Visi kvi e- 
čiauii važiuoti į šį išvažiavir 
mą, o ypačiai Brook l.y n o

lą prakalbą. Bus ir svečiu 
kalbėtojų. >
MOKYKLOS UŽBAIGI

MO PROGRAMĄ
Prieš mišias, įeinant į 

bažnyčią — maršas — “ka
talikiška akcija” — Gai
galui pritariant smuiku. 
Diplomai bus i š d a 1 i li
ti prieš mišią s. P a- 
mokslą pasakys kun. Jonas 
Kaitavičius. Laike mišių 
giedos duetas E. Deltų vaite 
ir S. Petraitę :— “ Avė Ma
ria. ”
VAKARE PROGRAMA

1. “ Mokslo dieną baigėm 
mes” -r- Graduantai. .

2. Pasveilnnimas — Al- 
fonsas Zenka.

3. .Daina “Laini.ės'diena” 
— Graduantai.

’ 4. “Mažųjų Universite
tas” — l .sk. mokiniai.

5. “ Žaislų, dirbtuvė” — 3 
skyriaus mokiniai.

6. “Vienuolės pasišventi
mas” — Vaidins grąduan- 
tai.

7. “O, tai muilas” — su
vaidins 5 slcyr. berniukai.
■ • 8. “ Gegužės burtai ’1 —' 4 
skyriaus.

9; “Kiškis” dainą—• ,6-to 
skyriaus berniukai...

• ’ 10. “ Tr išpili ve. vėliava ’ ’rt- 
5-to skyriaus mergaitės.

Mokytojos M. Navickai
tės asmenyje lietuviai su
laukia; naujos, • labai stam-- 
bios, iuteligentinės pajėgos. 
Ji yra Dievo apdovanota di
deliais gabumais. Ji moky
klose buvo pirmoji mokinė. 
Apart anglų kalbos ir isto
rijos ji labai įdomavosi ir 
Lietuvos istorija; jos kultū
ra ir bendrai lietuvių tauta. 
Todėl ji gražiai ir taisyklin
gai vartoja lietuvių kalbąs

Be to, Marcele Navickai
tė- nė tik interesavosi lietu- 
vių tauta ir lietuviais, bet ji 
dar mokykloje būdama ak- 
tvinai lietuvių tarpe darba
vosi. Ji priklausė Šv. Te
resės mergaičių, draugi jai, 
Liet. Vyčių ir parapijos 
chore. Ir tik stebėtis rei
kia. jos dailės mylėjimu. 
Grįžus atostogų pas mainy
tę'ji nepraleido nei vienos 
choro praktikos, nei vieno 
4‘ho.ro pasirodymo viešumo
je. Net choro “operaci
jos” ir “evoliucijos” metu 
ji liko ištikima ir uoli jo 
narė. Tas viskas rodo jos

j Telephone i STAGG 2—0706 VALANDOS:

IDR. BLADAS K. VENCIUS N—
I D ANTIS TAS 499 (JRAND STREET 
| Y RAF (Įtampąs Union Avė.)'
| Namą Telefonas : Michlgan 2—4278 B R O O K L Y N, N. Y. s

'’I

•" t

RUOŠIASI T TIIOMP- 
/ ŠONĄ . '

Šios kolonijos lietuviai 
veikėjai ruošiasi važiuoti į 
Thompson, Comi. — Lietu
vių Dieną,,-ĮJepoš .4, pama
lti tą gražią Švč.'Ala r i jos 
i etuvią kolegi j ą. O newar- 
jiečiai kada kur ruošiasi 
važiuoti, tai ir padaro. Bu
siu ir aš toje Jinksmoje.ke- 
uončje, nes žada sudaryti 
keliolika automobilių, o gal 
ir bus.’ų ai^specialų traukia 
nį, ir važiuoti į mūsų sosti
nę “Vilnių.”. 0

Tai.bus graži kelionė.

PATEM.N, J.

Nauja Inteligente 
ne Pajėga

tvirtą ir aktyvų būda.
Tat šios kolonijos lietu

viai džiaugiasi sulaukę nau
jos inteli gentinės pajėgos iv 
tikisi, kad . Marcelė Navic
kaitė noužkas ...savo didelius 
talentus į žemę, bet juos pa
naudos savo mylimos Baž
nyčios ir tautos gerovei. Te
šviečia ilgai ta skaisti žvai
gždute Pafersoiio padangė-- 
je, Skrajūnas.

SUNKIAI SERGA ‘
Vietinio lietuvių biznie

riaus žmona Marė Siaum- 
sevičionė sunkiai serga ir 
guli Šv. Juozapo ligoninėje. 
Jau aprūpinta paskutiniais 
,šv. Sakramentais.

ŠV. ONOS KLUBO 
IŠVAŽIAVIMAS

Šv. Onos klubas pasižymi 
savo veiklumu bei gyvuniu 
•ir dideliu parapijos Teini-

mu. Dėka Šv. Onos klubui 
daug bažnyčioje daiktai yra 
klubo įtaisyta. Paskuti
niam. savo mitinge yra nu
tarta padaryti ir sau malo
numą išvažiuojant liepos 
pabaigoje į pajūrį.

PARSIDUODA
Ukiš — 200 akinį arti Cherry. 

Vallvy, N. Y., Ostego, (Jo., 8 kam
barių. namas, didelė pienini"; 24 
gyvuliai, 2 arkliai, įrankiai, trak, 
torius, jąją. $4800. Įnešti $1000, 
Rašykit Mr. Doiiglas, Fort Plain, 
N. Y. agt. B-27

Tel. Stagg 2-^-5048 No ta r y Public

M, P. BALUS INC.
BIELIAUSKAS 

Graborius ir Ealaamnotoja* 

660 Grarid St., Brooklyn, N.Y.

KLASCIAUS

. CLINTON PARKAS
| piknikams, balląina, koncertams, 
| Šokiams ir visokiems paslllnksmlnl- 
i mitros smagiausia vieta Brook- 
Į lyne-Maspethė. Jau laikau ugslsa- 
ę kyli salę žiemos sezonui.
| kamp, 'Maspeth ir Betts Avė.
Į JONAS KLASČIUS, Sav,
f Maspeth, N. Y. |

iLIETUVIŲ KATALIKŲ |
VIENYBE

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
2334 So. Oakley Avė., Chicago, m.

PRANEŠIMAS KATALI
KŲ VISUOMENEI.

Nedidelė tai kolonija, bet 
joje yra šaunių katalikų 
veikėją ir todėl katalikų vi
suomeninis bei kultūrinis 
gyvenimas yra gana gyvas 
ir kartais net pralenkia di
desniųjų kolonijų veikimą. 
Bet inteligentiuią pajėgų 
šiame kampelyje, buvo ne
daug. Tačiau ir tas truku-, 
inas .dalinai pašalinamas. 
Štai birželio 24 d., baigia 
Trenton, N. J. State Tea- 
chers CoUege and State 
Normai School Marcelė Na
vickaitė. Baigdama šią 
mokyklą ji įgauna pradinės 
ir. aukštesnės mokyklos mo
kytojos teises. .

Marcelė Navickaitė gimė 
Paters'one: gruodžio 13 d., 
1912 m. Ji su pasižymėji
mu baigia pradinę ir. aukš
tesnę mokyklą ■ Patersone. 
Jausdama pašaiildmą į mo
kytojus įstoja į . minėtą ino- 
kytojų . mokyklą ir “štai šį 
šeštadienį ją baigia.su go- 
riaiisiu pasižymėjimu.

• Laikantis konstitucijos, 
šiU'omi pranešu Amprikos 1 
lietuviu kataliką visuome- ' 
nei, kad Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos 23 kong- i 
resas įvyks rugpiūč.io 22j 23, 
24 dienomis Chicagdj. Kon
greso atidarymo iškilmin
gos pamaldos įvyks vienoje 
iš lietuvią bažnyčią, sesijos . 
bus . laikomos McKinley 
parko salėje.

Sulyg mūsą organizacijos 
konstitucija kongresan siun 
čia atstovų: a) Apskritis-— 
5, b) Skyrius—3, c) Kuopa 
—1,. d) Draugijos ar orga
nizacijos turinčios iki 100 
narių — 1, o turinčios virš 
šimto — 2, e) Katalikų lai
kraščių redakcijos — 1, f) 
Centrinių organizacijų cen
trai, turintieji iki lOOO na
rių —1 ir po vieną atstovą 
nuo kiekvieno sekančio 1,- 
000 ar jo dalies nemažesnes' 
kaip 100.

Atstovai turi turėti raštu 
įgaliojimą. Viename rašte 
negali būti daugiau negu 
vienam asmeniui įgalioji
mas.

Renkant atstovus, prašau 
laikytis konstitucijos nuro
dymų.

Federacijos skyriai ir vi
sos kitos organizacijos bei 
draugijos, renkant atstovus, 
prašomi pirmoje vietoje, pa
sirūpinti užmokėti metinius 
į centrą mokesčius. To rei
kalauja konstitucija ir ben
drai organizacijos tvarka.

Federacijos centro valdys 
ba pasitiki, kad 23 kongre
sas bus gausingas atstovais 
ir svečiais, nes kilo gausin- 
giau susirinksime, tuo dau
giau naudos savo organiza
cijos gerovei padarysimė. ■

Kadangi šiemet valdybai

pasisekė Federaciją sujung
ti autonomiškais pagrin
dais su Amerikos katalikų 
veikimo centru — National 
Catholie Wolfare Conferen- 
co ir gauti keliolikos Ame
rikos katalikų vyskupų nuo
širdų mūšį . organizacijos 
konstitucijos ir jos veikimo 
užgyrimą, Federacija pa.si- 
darė Bažnyčios atžvilgiu le- 
galė organizacija ir žinomą 
Amerikos katalikų vadų tar
pe. Tai turėtą priduoti 
mums daugiau energijos 
dirbti katalikiškos ir tautiš
kos akcijos darbą. Tokiam 
darbui kongresas nustato 
planus, dėl to aš kviečiu, vi
sas katalikų organizacijas 
ir draugijas rinkti atstovus 
ir juos prisiųsti į kongresą, 
kuris šiemet yra svarbus vi
sais atžvilgiais. - .

Federacija yra mūsų vei
kimo centras. Jos kongre
sai, tai metinės Amerikos 
lietuvių katalikų šventės. 
Chicagos lietuviai katalikai 
šią Šių metų šventę žada 
padalyti ypatingai iškil
mingą. Kongreso iškilmin
gumą padidina ir toji ap
linkuma, kad šiemet Chica- 
goje įvyksta Pasauline Pa
rodą ir laukiama žymių sve-. 
čių iš Lietuvos.

Taigi, Federacijos centro 
valdybos vardu visos mūsą 
organizuotosios visuomenės 
atstovus kviečiu į Federaci
jos 23 .kongresą, kurio obal- 
sis bus -— suvienyti visus 
lietuvius katalikus katali
kiškai ir tautiškai akcijai 
Amerikoje.

Prof; F. B. Uast.auskas, 
. . A.L.R.K. Fėder. pirm.

Tol. Evci’grccn 6-5310

JOB GARSZVR
G R AB ORIUS

BALSAMUOTOJAS
231 RED^ORD AVENUE 
' BROOKLYN, N. Y.

i Telephone: STAGG 2—-0105 š

DR. J. PETRIKĄ |
(prnucK) s

LIETUVIS DENTI8TAB j
221 S. 4th St., Brooklyn, N. T. |
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T-SpinduUų Pfagnona 

C/azo Anetietika
VALĄNDQS:

- Nuo 9 rąl, ryte 1W 8 YRk»m.
5 Penktadieniai? lp J yen tądien lala 
s tUc eusIturua.

Tel. Stagg 2—0783 fifetary Public

JDSEPH LEVANDA
(Levandanakaisj

GRABOBI98
107 Union Avė., Brooidyn, N.Y.

Telephone Stagg 2-4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS , 

4013 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos
Bažnyčią

Parsąmdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams

Tel. Newto\vn 9—4464

ANT. J, VALANTIEMS
GRABORIUS TR 

BALS AKUOTO JAS 
Apdrausta Visose Šakose 

Notary Public
5441 x— 72-nd Street, 

Arti Grotui St.
’ MASPETH. L. L, N. Y.

k- Profesionalai, biznieriai, pranfonin- 
kai. kurie skelbiasi .‘•Darbininkė,’* tik* 
vai verti skaitytojų paranioau .

’ Visi csralnkltAs “Darbininke?*

<

MOT. LAUKUS, Fotografas
214 Bedford Avė., Brooklyn

A.'eL 13wrfimsn. u^-4614 •

e ■

4%25e2%2580%2598ho.ro
baigia.su
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