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Liepos Vienna, — Licjios 11 (T.
Birželio 22 d., mirė Paš

vitinio klebonas, kun. Juo
zas Dabužinskas. seniau jis 
buvo Telšių kapitulos ka
nauninkas.

A. a. Kanauninkas Dabu
žinskas yra gerai žinomas ir 
mylimas kunigas Amerikos 
lietuvių, kuriu tarpe jis 
darbavosi nuo 1914 metų i- 
ki 1918 metų.

Amerikoje kan. Dabužin
skas klebonavo Nevvark, N 
J. Būdamas vikaru So. Bos
tono lietuvių parapijoje jis 
bendrada rb i a vo ‘' Darbi n i n- 
kui”.

Amerikos lietuviams su
organizavus Tautos Tarybą, 
Kan. Dabužinskas buvo iš. 
rinktas Tarvbos nariu. ir 
1918 metais išvyko su dele
gacija į Europą kovoti de) 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Sekančiais metais jis Lietu
vos Valdžios buvo paskirtas 
Lietuvos delegatu į Taikos 
konferenciją.

Kan. Dabužinskis gimė 
1878 mętais, kovo 10 d., Še
duvos parapjoje. Mokslus ė 
jo Šiaulių ir Rygos gimna
zijose ir baigęs-Žemaičių se
minariją, 1902 m. gruodžio 
22 d. buvo įšventintas kuni
gu.

Kunigavo Dotnuvoje, Kal
tinėnuose, Josvainiuose ir 
Joniškyje. Greta parapijos 
darbų jis organizavo ir rė
mė, ko-operaci jos judėjimą 
Lietuvoje.

Vėliaus būdamas Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo 
Kapelionu jis ėjo sekreto
riaus pareigas Šv. Kazimie
ro Draugijoje.

Vilniui buvo “Vilties” 
redaktoriaus padėjėjas 1913 
ir 1914 metais. Tais pačiais 
metais atvyko į Ameriką.

Įsteigus Telšių vyskupiją 
kan. Dabužinskas buvo pris
kirtas J. E. Vyskupo Stau
gaičio sekretorium ir vėliau 
klebonavo Mažeikiuose ir 
Pašvinty.

San Frenicisco

10 d., 
streikas tebesitęsia, 
komisija, kuriai pirminin
kauja arkivyskupas Edward kanclerio, užsienių 
J. Honna, nuolat posėdžiai;-• 
ja, bandydama streikierins ■ 
ir darbdavius sutaikinti.

Jei streikas nebus baigtas 
iki ketvirtadienio, tai visa
me mieste įvyks generalis 
streikas.

Seattle, "VVashingtono val
stybėje, vakar, buvo mirti
nai peršautas šerifo padėjė
jas Steve S. Watson. Iki 
Šiam laikui šiame streike žu
vo septyni žmonės.

t

uostų darbiu inkų Austri jos kancleris sudarė 
Darbo naują ministeriu kabinetą, 

kuriame jis sau pasilaiko 
reikalų, 

apsaugos, karo, miškų ir že
mės ūkio portfelius.

Kiti naujo kabineto na
riai yra kunigaikštis Ernst 
von Starhemberg. vice-kan- 
cleris; majoras Emil Fey, 
komisaras ypatingiems kra
što apsaugos reikalams; Dr. 
Kurt Schuschniig, apšvie 
tos: Odo Neustaedaeter, so- 

; cialės labdarybės; Fr. Kari 
Buresch, finansų; Fritz Sto 

[ckinger, prekybos; Egon 
Berger Waldenegg, teisin
gumo; Kari Karwinsky, 
valstvbės apsaugos sekreto
rius ir Dr. Stefan Tauseh- 
itz, valstybes sekretorius už
sienių reikalams.

Sudaręs naują ir sau pa
lankų kabinetą, manoma, 
kad Dollfuss pradės griežtą 
kova su Austrijos naziais. 
kurie paskutiniu laiku įsi
drąsinę pradėjo vis smar
kiau veikti ir kenkti val
džiai.

Vokietija Vėl Šėlsta 
Prieš Lietuvą

♦
_________ ____ :____________________________________________ ♦

VYSK. BUCYS PAS Berlynas — Liepos 11 d., protestavo Klaipėdos statu- T ’lil užsienių reikalų ministeris tą pasirašiušioms valsty-
SVi IEVA ĮKonstantin von Neuratli,. bėms-prieš pašalinimą vė-
_______ šiandien priėmė ambasado- kiečiu gubernatoriaus Boe-

Šių metų bnželio 12 d. J.irius Italijos, Japonijos, An- teher ir paskyrimą jo vieton 
E. vysk. P. ___ * „ -
pas popiežių Pijų XI pri- kalavo tų valstybių, kurios 
vatinę audijenciją, kurios Xra A ”
metu atidavė savo veikimu
Amerikoje apyskaitą.

Būčys turėjo < ghjos ir Prancūzijos ir rei- lietuvio Reizgio.
Klaipėdos seimelis, turįs 

pasirašiusios Versalio vokiečių daugumą, liepos 5 
Taikos sutartį, kad jos pa- d., nutarė pašalinti jų pirm- 
darvtų intervenciją Klaipė- sėdį ir pirmininką apskri- 
dos krašte. Von Neurath nu čio teismo už tai, kad buk 
rodė, kad padėtis Klaipėdos jie nemoką lietuvių kalbos.

i nepakenčiama. Prieš tai buvę paskelbta, 
Priežastis šios nepaken- kad bus panaikintos vokie- 

čiamos padėties esą nesuti- čių ūkio ir ekonominės 
kimai tarp Lietuvos ir Vo
kietijos.

Birželio 28 d. Vokietija
i
|

LIETUVIU VAIKŲ DOVANA 
ŠV. TĖVUI

W ashington — Preziden- dirba 3,500,000 darbininkų 
tas Roosevelt, išvažiuoda- • ir dar kiti 5,000,000 darbi- 
mas atostogoms, 
kongreso priimtą 
Housing įstatymą.

Šis Įstatymas 
kad padėti namų 
kams. Jis numato duoti na
mų savininkams paskolas 
su mažais nuošimčiais iki 
2,000 dolerių namų remon
to reikalams.

Toliau einant šiuo Įstaty
mu valdžia organizuos koo- 
peratyviais pamatais mort- 
gičių apdraudos kompani
jas. kurios apdraus morgi- 
čius ant naujų namų, kurių 
suma nedidesnė kaip 16,000 
doleriu ir kurie nėra dides
ni kaip 80% namų įvertini
me.

Valdžia padės steigti or
ganizacijas, kurios teiks na
mų savininkams ilgalaikes 
mortgičių paskolas su mažo
mis palūkanomis.

Valdžia apdraus ko-ope- 
ratyvų bankų indėlius taip 
pat, kaip dabar yra daroma 
su bankų indėliais.

Statistikos žiniomis Ame
rika per paskutinius penkis 
metus atsiliko namų staty
boje taip, kad dabar yra 
800.000 nąmu trukumas.

NRA. randa, kad 62 nuo
šimtis dabartinių namų rei
kalauja remonto.

Paprastai Amerikoje per 
metus pastatoma 400,000 
naujų namų. Pereitais me
tais buvo pastatyta, tiktai 
50.000 naujų namų. Naujų 
namn statybai dabar yra iš
leidžiama tiktai dešimta da
lis tos sumos, kuri norma
liai būdavo išleidžiama.

Bendrai Amerikoje nor-įgali be
manais laikais prie statybos ra.

tvbos darbams.•>

Spėjama, kad nuo 1929 
metų iš 30,000,000 šeimų A- 
merikoje 4,000,000 tų šeimų 
apleido savo namus ir gyve
na pas gimines. Jei jie visi 
vėl įsigytų sau atskirus gy
venimui namus, tai jiems 
reikėtų 2,000.000 namų.

Valdžios atstovai spėja, 
kad 3,000,000 šeimų gyvena 
būtuose, kurie yra netinka
mi žmonėms gyventi. Jung
tinių Valstybių Prekybos 
Rūmai apskaitliuoja, kad 
išviso Amerikoje gyvena 
<50,000,000 žmonių netinka
muose būtuose, sanitarijos 
atžvilgiais.

Jei sis įstatymas paska
tins žmones remontuoti sa
vo namus ir pradėti statyti 
naujus, tai galimas daiktas, 
kad ir ekonominė krizė žy
miai sumažės.

Boterdam, Hollandija — 

Liepos 10 d., miesto valdžia 
paskelbė karo stovi Croos- 
wyk rajone, kur pereitą sa
vaitę įvyko riaušės ir laike 
kurių šeši žmonės- užmušti 
ir daugelis sužeistų.

Miesto valdžia perspėja 
gyventojus, nes yra duotas 
Įsakymas policijai šauti į 
kiekvieną, kuris tame rajo
ne pasirodys gatvėse. Kariš
ka policija išstatė sargybą 
ant kiekvieno skersgatvio ir 
ant stogų. Policija apsigin
klavusi. karabinais.

Policija įsakė, kad visi 
langai rajone būtų laikomi 
uždaryti. Vienintelė išimtis 
buvo padaryta vaikams, ku
riems reikia eiti iš mokyklų 
į namus.

Riaušės kilo kaip protes* 
tas prieš miesto nutarimą 
sumažinti bedarbių pašal
pas.

— •

KUN. KATELĖS BIBLIO-
TEKA.

Neseniai buvo Panemunė
ly iškilmingai minima di
džiojo liaudies švietėjo kun. 
Katelės sukaktis. Netrukus 
iš spaudos pasirodys apie ji 
parašyta plati monografija, 
o vietoj Įsteigta graži jo var 
du biblioteka, kurioj jau y- 
ra nemaža vertingų knygų.

“Marijos Vaikai” Lietu
voje jubiliejaus metais mel
dėsi Šventojo Tėvo intenci
ja. Tų maldų skaičių surin
ko i draugę ir pasiuntė Šven 
tajam Tėvui. Šių metų bir
želio 14 d. Marijonų Vie
nuolijos Vyriausias Proku
ratorius privatinėje audi- 
jencijoje tąjį sąrašą ir pen
kių metų “Šaltinėlio” gra
znai Įrištus komplektus įtei
kė popiežiui Pijui XI.

Bažnyčios Gaiva, malo
niai prisiminęs Lietuvą, pa
sidžiaugė Lietuvos vaikų 
gražiu sumanymu, susido
mėjęs pervertė “Šaltinėlio” 
komplektus, dažnai ilgiau 
sustodamas ties iliustracijo
mis, ir suteikė visiems “Ma
rijos Vaikams” ypatingąjį 
savo palaiminimą.

KARDINOLAS FAULHA- 
BER BUVĘS PAVOJUJE

■e

Belgrade, Jugoslavija — 

Liepos 10 d., grižo arkivys
kupas Saritch iš Vokietijos, 
kur jis buvo kardinolo Fau- 
Ihaber svečias laike nazių 
kruvinojo “muštro”. Jis 
laikraštininkams pareiškė, 
kad Kardinolas Faulhaber 
buvęs rimtame pavojuje.

Laike tų kritiškų dienų 
juodmarškiniai 
koję kardinolo, 
buvęs namuose, 
žiavęs į mažą 
miestelį. Vėliau 
grįžo, bet nazių

or
ganizacijos ir jų vieton bus 
Įsteigtos lietimų grupių or
ganizacijos.

Vadinasi, vokiečiai šėlsta 
dėl Klaipėdos.

Labai abejojame, kad 
Klaipėdos statutą pasirašiu
sios valstybės darys kokius 
nors žygius prieš Lietuvą.

Bet Lietuva turi budėti. 
Valdančioji partija su pre
zidentu Smetonų priešaky 
turėtų kuogreičiausiai likvi
duoti vidujinius nesusipra
timus ir prie valstybės vai
ro pakviesti visus tautiniai 
nusiteikusius vadus, ypač 
katalikus.

naziai ieš- 
bet jis ne- 
Buvo išva- 
Bavarijos 

Kardinolas 
kerštas bu

vo jau perėjęs ir jie jo 
bandė kliudyti.

DAR APIE KRUVINAS 
SKERDYNES VOKIETI

JOJE

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Paskutiniuoju laiku 

Lietuvoje vokiečių mažumos 
tarpe vis stiprėja tendenci
ja pasekti Vengrijos Vokie
čių pavyzdžiu ir viešai pa
tikrinti vokiečių mažumos 
ištikimumą. Lietuvai, kartu 
atsiribojant nuo išdavikiškų 
gaivalų. Jeigu tokios dekla
racijos šalininkai laimėtų, 
tai iš vadovaujančių Lietu
vos . vokiečių organizacijų 
būtų išmesti uolesnieji Hit
lerio gerbėjai, atsibastę Lie
tuvon iš tolimų Vokietijos 
užkampių. Toks Vokiečių 
mažumos pareiškimas mano 
ma padaryti slrvšy su Neu- 
mano — Sasso byla.

— Kaip daugelis Europos 
valstybių, taip ir Lietuva 
šių metu birželio 15 dienos 
Jungtinėms Valstybėms, ka
ro skolų ratos nesumokėjo. 
Ta progą Lietuvos vyriau
sybė Vašingtone , įteikė A- 
merikos Jungtinių Valsty
bių vyriausybei pareiškimą, 
kuriame nurodo, kad Lietu
vos vvriausvbė visados yra 
pasirengusi tartis dėl Lietu
vos skolų Jungtinėms Vals- 
tubėms mokėjimo sutvarky
mo. kuris atitiktų Lietuvos 
medžiagines išgales.

AREŠTAVO 240 FAŠISTŲ

PREZ. ROOSEVELT 
COLOMBIJOJ

ne-

Viena italų firma neseniai 
išleido iš fabriko perkūn
sargius. Jie yra šešių metrų 
aukščio, ir juos galima leng
vai sudėti. Šiuos perkūnsar
gius pritvirtinama aplink 
skrvbenę, nes jų svoris visai 
nežymus. Šis išradimas dau
giausia taikomas ūkinin
kams. kurie didesnę vasaros 
dalį išbūna laukuose. Audrai 
kilus, perkūnsargis nuima-*- 
mas nuo skrybėlės ir Įkiša- (arus, kurie liėeia motinų ir i 
mas į žemę. Tuomet, kaipjvaikl} hijfien4 bei sveikatą, i 

dilina, ūkininkas (Vėliau šie prietarai bus at- 
imės praleisti aud- j vaizduoti plakatuose ir pie-

' šiniuose.

— Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams globoti organizaci
jų sąjunga prie savo muzie
jaus Kaune, yra sumaniusi 
įsteigti skyrių kovai su prie 
tarais. Tam tikslui jau ren
kamos žinios apie Lietuvos 
liaudyje įsigalėjusius prie-

Madrid, Ispanija — Lie
pos 10 d., valdžia areštavo 
240 Ispanijos fašistų. Tarp 
areštuotų esąs Jose Antonio 
Primo de Rivera, sūnus bu
vusio Ispanijos diktatoriaus 
ir fašistu vado.

Policija, suimtuosius iŠ- 
tardžiusi, paleido 190, o 50 
tapo pasodinti kalėjimam

— Lietuvoje jūros diena 
galutinai nutarta suruošti 
šių metu rugpiūčio 12 dieną. 
Jau dabar visos Lietuvos 
organizacijos ir visuomenė, 
šiai, svarbiai šventei uoliai 
ruošiasi. Tikimąsi, kad ta 
diena į šventės centrą Klai
pėdoje suvažiuos apie 100.- valstybinių gaivalų valymą 
000 žmonių.

Cartagena, Coiombia, — 

Liepos 10 d., čia buvo atvy
kęs Jungtinių Valstybių 
prezidentas Roosevelt, kur 
jis tapo šauniai priimtas. 
Prezidentas Rooseveltas, at
sakydamas į Colombijos pre 
zidento Enriąue Olaya Her- 
rera sveikinimo kalbą, pa
reiškė, kad Amerikoje vieš
patauja nauja era, kurios 
dvasia yra “gvvenk ir leisk 
kitiems gyventi”. Valstybė 
laikosi principo, kad jokia 
kita valstybė neprivalo iš
naudoti savo kaimynų.

Tą pačią dieną preziden
tas Roosevelt per Panamos 
kanalą išvyko į Hawaii.

— Vokietija visiškai sus
tabdė gyvulių ir mėsos pro
duktų įvežimą iš Lietuvos 

Į ir tranzitą per Vokietiją. 
I Šis Vokietijos vvriausvbės 
žygis prieštarauja Lietuvos 
— Vokietijos prekviios ir 

į laivininkystės sutarčiai, ku
ri dar 1928 metais buvo pa
sirašyta. Toje sutartyje bu- 
vo aiškiai nurodytą, kad a- 

į bi šalvs netrukdys jokio tar- 
' pusavio prekių judėjimo.

Matyti, kad Vokietija šių 
sutartį sulaužė, norėdama, 
Lietuvai atkeršyti už prieš-

I iš Klaipėdos krašto.

NAUJI AREŠTAI 
LENKIJOJE

10 d..
Čes-

Varšuva — Liepos 
teisingumo ministeris 
lovas Miehalowskis pareiš
kė, kad ukrainų terroristų 
organizacija, Uon, esą atsa
kinga už nužudymą vidaus 
reikalų ministerio Bronisla- 
vo Pierackio. Trys asmenys 
kaltinami sąmoksle esą su
imti. Pats kaltininkas esąs 
pabėgės į užsienį ir nesą vil
ties jį areštuoti .

Apie 200 žmonių esą pa
talpinti koncentracijos sto
vyklose, Lenkijos šiaurės 
rytų pakraštyje. Dauguma 
belaisvių esą Ukrainų Tau
tos Unijos narių, bet jų tar
pe yra ir lenkų Tautos Ra
dikalų organizacijos narių 
ir keletas komunistų.

i

MIRDAMAS APDOVANO 
JO DARBININKUS

Philadelphia — Liepos 10 
d., paskelbta, kad Frank 
Kind. buvęs Kind & Sons 
firmos prezidentas savo tes
tamente paliko 50,000 dole
rių, kurie turi būti išdalin
ti proporcijonališkai 80 dar
bininku. Ta suma sudaro 
trečdalį jo palikto viso tur-

Berlynas — Kruvinoji sa
vaitė pasibaigė. Nužudytųjų 
draugai ruošiasi Hitleriui 
atkeršyti. Naziai. bijodami 
kito ‘keršto’ sukilimo, stro
piai seka Įvykių eiga.

Paaiškėjo,' kad laike kra
tos kapitono Roehm bute, 
Muniche, prie Hitlerio buvo 
prišokęs * Edmund Heines, 
Breslau miesto policijos va
das su atstatytu revolveriu, 
bet pirm negu jis paleido 
šūvi i Hitlerį, jį nušovė vie
nas iš Hitlerio palydovų.

Von Papen, vice-kancle- 
ris. kurio keli pagelbininkai 
buvo užmušti, tebėra savo 
vietoje. Jo bendradarbiai 
taip pat paleisti. Valdžia pa 
reiškė, kad jie nebuvę są
moksle.

Tuo tarpu ekonominė Vo
kietijos padėtis blogėja. 
Manoma, kad valdžia bus 
priversta Išleisti įsakymus, 
panašius kaip karo metu, 
kad gyventojai vartotų vie
tinius gaminius vieton im
portuotų.

Smogikų “rud marškinių” 
nazių organizacija, suside
danti iš dviejų milijonų vy
rų, būsianti perorganizuota 
ir apie 80 nuošimčių būsią 
paleista iš tarnybos.

Policija, liepos 6 d., už
draudė laikyti gedulo pa
maldas šv. Jadvygos kated
roje už vėlę hitlerininkų 
nužudyto Dr. Erich’ Klau- 
sener, katalikų akcijos vado 
Vokietijoje.

rf.'. . ’ j



Penktadienis, Liepos 13 d., 1934.
= DABBINLlfKaS.. Jtv*.

IVIETINĖS ŽINIOS
L

LANKĖSI
c 

t
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r

Liepos II d., “Darbinin
ko” redakcijoj lankėsi New 
Haveno lietuvių varg. p. V. 
Stasevičius. Jis čia nusipir
ko keletą veikalėlių, kuriuos 
prirengs suvaidinti savo ko
lonijoje. P-nas Stasevičius 
yra “Darbninko” rėmėjas. 
Nuvažiavęs į Nevv Ilaveną 
taip pat rado daug žymių 
“Darbininko” rėmėjų, ben
dradarbių ir prietelių. Už<- 
tatt jam lengva tokioje kolo
nijoje darbuotis. Toje kolo
nijoje lietuvių parapijos 
klebonu yra didis “Darbi
ninko” rėmėjas ir prietelis 
kun. V. Karkauskas.

-■ Sekmadienį liepos 8 d. 
kun. K. Jenkus, Šv. Petro 
parapijos vikaras sugrįžo į 
parapijos darbą.

Ryte atlaikė šv. mišias. 
Taipgi lankėsi ir kun. J. 
Skalandis iš Peabody Mass.

Kun. K. Jenkus, nors dar 
tebesveiksta, bet apsiėmė va 
salinės mokyklos vedimą, ir 
sekmadienį laikė konferen- 

1 ei ją su vasarinės mokyklos 
' mokytojais. Nutarta stro
piausiai mokyti visus vai
kus, kad jie užaugę nepamir 
štų savo tėvų kalbos.

Be to, ir visi suaugęųpara- 
pijiečiai yra kviečiami lan- 

, kyti vasarinę mokyklą, nes 
bus jiems įsteigtas specija
lus skyrius.

Visi parapijiečiai, yra 
kviečiami padėti užlaikyti 
vasarinę mokykla aukomis, 
dovanomis, maldomis, agi
tacija ir tt., kad mūsų para
pijos garbę išlaikytume auk
štumoje.

Šįmet vietoje paprasto va 
salinės mokyklos vakaro, 
bažnvtinėj svetainėj, įvyks 
naujas įdomumų vakaras 
parapijos salėis kieme, vadi
namas “lavVn party”.

Vasarinė mokykla garbin
gai prasidėjo, liepos 9 d., 8 
vai. lyte su šv. mi šiomis. 
Dar nevėlu užregistruoti sa
vo vaikelius.
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414 Broadway, S. Boston, Mass Į

TeL So. Boston 0948 iI
< 

GYVENIMO
Tel. Parkvvay 1864-W

i

Prisiekęs Advokatas

JUOZAS B. GAILIUS
Veda visokias provas. Daro vi

sus legalius dokumentus
817 E St. (kampas Broadway) 

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namų: Talbot 2474L

SI
I 
i
c

0

p
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ADVOKATAS

WILLIAM H. HEAIEY
18 Tremont St., 

Room 131, 

Boston, Mass.

Tel: LAFayette 3448
............................................... ............... iiimnmiiiiiiiiiiiiiHHiiitR

į

1 i 
I

z

DAKTARAI■
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietų ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare. Šventų dienų 

, pagal susitarimų.

T J

kiene, F. Gatulis, V. Tarnu- Bagdade turėję labai pavo-Įjosi sužinojus, kad tų šalių 
nioitCc t tooivAVoo t;ot..kelionę. Važiavę auto- vaikai labai ?ga^us. jĮ^ka po 

v...i. —^^rijus kąlnus^i geliąs Raibas. > M' ;
stalas ir'au- Nors depresija ir teri j*u-

i-r n -.■■■

3
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Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS i

DR. M. V. CASPER Į
(KASPARAVIČIUS)

525 E. Broadvvay, S. Boston Į
Ofiso Valandos Į

Nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1.30 iki j 
5 ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofi- = 
sas uždarytas subatos vakarais ir| 
nedėldieniais, taipgi seredomis nuo Į 

12-tos dienų uždarytas. Ė
Taipgi nuimu ir X-Ray Į

Ulllll'llIHUIIIIIIUUIKIMIUUMHlHHUiliHHUIMmHUUUIIIIK

1

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

L. KAPOČIUSA.
251

a

W. Broadway, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)

Beinadas Kovaiis, bedirb
damas dirbtuvėje, sutiko ne
laimę. Mašina pagavo ran
kos vieną pirštą ir sutriuš
kino. P-nas Kovalis gyvena 
237 K St.
J . -•________

Dr. Jono G. Arento šeima 
padidėjo. Susilaukė dukters. 
Žmona ir duktė sveikos.

Sveikiname.

ADVOKATAS 
“Darbininko” Name 
(antros lubos, Room 1) 

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

Bostono Ofisas:
60 Stato St., Room 326

Tel. Hubbard 9396 
"Gyvenimo: 33 Rosemont Street, 

Tel. Talbot 2878 Dorchester, Maaa.

Tel S- B. 0441.

PR. J. KALINAUSKAS

LATVIJOJ BUVO 6“
ŠALČIO'

* 'V* > z t ’ t . *
laitfs, J. plevokas, Sąkatau- 
skaą, Yakštas Market, Vi. 
Jakštas, Jasinskas Market, 

Į Perkins Square Market, 
Į Progress Cash Market, Lit
huanian I'urniture Co., A. 
Marcinkienė, J. Stukas, Na- 
nartavičienė, J. P. Jakštas, 
K. Borisas, Klondike Mar
ket, J. Chekis, Broadway 
Market, J. Kudarauskienė, 
F. Withens (Vaitkus), Sul- 
livan Shoe Store, P Čapli
kas, Broadivay Market, P. 
Likas, Lincoln Market, Ca- 
bits’ Pharmaey, V. Marcin
kus, J. Račkauskienė, Mer- 
eer Market, Casper Phar- 
macv, J. Wolens, V. Polig- 
na, R. P. ^Vilkins, P. Lepeš- 

! ka, W. Raynot, L. Savvels- 
ky, V. Kohanskienė, K. Vo
sylienė, Naujalienė, E. Va
lentaitė, J. Mikalionienė, P. 
V. Jankunavičius, Mikės 
Market, J. Gnbaitienė, O. 
J aki n.avičienė, Slatkevičie • 
nė, Volungevičienė, Lingevi- 
čienė,, Kilmonytė, Varžins- 
kaitė, G. Kueaitč, M. Vest- 
fieldaitė, Kalendrienė, E. 
Kudarauskienė, Šejefkienė, 

' M. Jomantienė, Navickienė, 
i Matijaškienė, M. Vestfiel
dienė, Šmigelskienė, Jurko- 
nienė, Vengrienė, Glažaus- 
kienė, Pa jau jute, J. Laužo- 
nis, Baltriušiuųas, Lemežie- 

I nė, Zuromskienė, Kibartie- 
j nė, J. Klimas. Skudris, Ona 
. Kibartienė, J. Laurena, M. 
; Gaputienė, Marijonų Rėmė- 
i jų skyrius, Amžinojo Ro- 
; žančiaus, Tretininkų dr-ja, 
! Nastaras. . .

Geraširdžiams aukotojams 
tariame ačiū. Jeigu kurių 
aukotojų vardų nepaskelbė
me, tai prašome tuojau pra 

i nešti p. Vosylienei, 3 Dun- 
ham Park, So. Boston, 

' Mass.

i

ffliniiiiiiuiiiu

i Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D. Į
(RBP8T8)

Lietuvi* Gydytojai
Ofiso Valandos:4 ir 6—8 Į

278 Harvard Street, 
kamp. Inman arti Centrai Sq,| 

Cambridge, Maaa.

3
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Petras Grinkaitis, gyv. 
558 E. 5th St. turėjo auto
mobilio nelaimę. Susimušė Į 
su kitu automobiliu. Nuosto II 
lių mažai.

Marijona Paulauskaitė ir 
C. Walsh, važiuojant Bav 
View autobusu tapo smar
kiai sutrenktos. Jos gyvena 
Gatės St.

Per visą vasaros sezoną i- 
ki Labor Day Bostono mies
to vaikai galės važiuoti gat- 
vekariais už 5 eentus. Šven
tadieniais vaikais galės va
žiuoti už 5 c. per visą dieną, 
o darbo dienomis nuo 7 vai. 
iki 9 vai. rytais ir nuo 4:30 
iki 6-.30 vakarais turės mo
kėti 10 eentų.

Dabartiniu metu Dorche
ster Avė. nuo Broadvvay iki 
Summer St. yra uždaryta— 
taisoma. South Station — 
Broadvvay gatvekariai dėl 
tos priežasties neina, bet ei
na bus’ai Summer St., A St, 
ir Broadvvay. Veža taip pat 
už 5 centus.

Pranelis

LIETUVIŲ DIENA
I

I

t i
i• 
rį
ė

. ADVOKATAS ’
414 Broadvvay, So. Boston.

■ Room 3.
Gyven. vieta: 8 Flerence St,

Hudson. Maaa Liepos 4 d-,' So. Bostonie 
čiai gausiai nuvyko Maria- 
tiapolin ir ten gražiai pasi
rodė Vienį linksminosi, o 
kili , nuoširdžiai darbavosi 
prie saro stalų. So. Bostono 
parapijos stalai buvo turfin4 

valgims iT -‘■’- 
šeimininkai pp. V.

iin

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai įsistovėjęs kraujas, Dervos, 
dusulys, odos ir įsisenėjusios ligos, 
patrūkimas, kojų skaudėjimas, pi

lės ir votys, nuplikimas, 
nugaros skaudėj imas, 
reumatizmas, malaria ir 
riebumas išgydomas be 
jokio skausmo ir nėra 

. • į i reikalo išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.0raij,327S“‘,L
Antradieniais, ketvirta- 

dfenlala ir šeštadieniais 19—12 ry- 
tkH 7—8 vakare; aekvadla- 
alsia 10—12 tiktai.

MIRĖ KUN. GAFFNEY

buai per didei 
! kurie'vra labai Štafūs ir'au
tobusui paslydus, nukristų čiąma, bet kąikurie vyrai te- 
jis su visais keleiviais kelių'belaiko-po-kelias ar kelioli- 
tūkstančių pėdų žemumon.' ką pačių. Žinoma, tas tik y- 

! Tai buvo šiurpulinga kelib- rą neapšviestose ir krikščio- 
jnė. • ' •

Šventoje Žemėje aplankė! 
tą vietą, kur Jėzus Kristus 
buvo nukryžiuotas ir Jo ke
lius kiyžiaus. Tai nepapras
tai įdomios vietos.

Tiberijoj jų kelionę su
trukdė potvynis. Nepapras- 

Į tai didelis lietus užliejo že
mumas. Daug nuostolių pa
darė. Dr. Abizaid buvo di
delė pagalba vietiniams gy- 

Įventojams. Jis jiems sutei- 
j- kė medikai į patarnavimą 
Kadangi tas miestelis ran-

. . idasi prie pat Galilee jūrių, Į 
tai daug namų ir net žmo- 

Į nių smarkus vanduo, bėgda
mas nuo kalnų, nunešė į jū
res. Tai buvo baisus ir jau
dinantis reginys.

nybės nepasiektose šalyse.
P-nia Abizaid apie savo 

kelionę žadėjo rašyti dau
giau “Darbininke”.

C į 1
< \ < 4

Sušalo bulvės i darževės
Naktį į birželio 17 d. Lat

vijoj buvo netikėtas šaltis, 
kuris sjekė 6 laipsnius šal
čio- žemiau nulio.‘Kaimuose 
kaikur nukentėjo bulvės ir 
daržovės.

GARDELIS TIK VIENA 
P0LICIJANT4 PAŽĮSTAS
Ilarjy Gardelis, 50 metų, 

gyvenantis 107 Windsor St. 
Cambridge, savininkas Har
vard Lunch,. liepos 6 d., va
kare, pranešė policijantui 
Keane, kad trečiadienio va- 

{kare, jam einant į namus jį 
užpuolė ir primušė trys jau
ni vyrai. Du iš jų buvę gin
kluoti.

Paklaustas kodėl jis anfc 
- ‘ Vietomis ščiau apie tai policijai nc-
vanduo buvo šešių ir aštuo- Prane^, Gardelis pareiškė, 
nių pėdu gilumo. ‘ !kad Jis tik vien2 Policijantą

‘ ‘ , 'pažįstas Cambridge’yje ir
Sirijoj moterys nedirba. laukęs kol mat 

Tikrenybėje, visos tolimųjų i 
rytų moterys būna namuose. ( 
Ten yra garsusis Lebanono!1 
kalnas, 40(M) jiedu virš ju-1 DANGOMS GAMINTI 
rių. P-nia Abizaid matė j 
kaij) iš vieno medžio bėgo! 
vanduo.

Važiuoti į Bagdadą per 1 / 
tyrus yra pavojinga, Todėl kalP 
po vieną automobilį niekas dams padangas, nevartojant 
nevažiuoja; važiuoja tik ta- ^urn?®i' padangos jau
da, kai susidaro apie 20 ar 
daugiau automobilių. Visi 
vežasi ginklus — kulkosvai
džius ir kitokius ginklus. 
Autobusu važiuojantį, va
žiuoja 4 ginkluoti sargai.

, Buvęs atsitikimas, kad au
tomobiliais važiuojant, vie
nas automobilis pasiliko 
kiek toliau nuo kitų ir buvo 
užpultas gaujos plėšikų. Va
žiavusieji tuo automobiliu 
turistai buvo nužudyti ir a- 
piplėšti. Sužinota, kad tai 
buvo Harvardo jirofesorius 
su savo žmona.

P-nia Abizaid labai stebė- rui jos nebūtų galima gauti.

!

i

I

Gaffnev, vikaras Šv. Petro! 
■ - .. „

Liepos 12 d.x ryte staiga 
pasimirė kun. Charles B.

airių parapijos 
ne.
Kun. Gaffnev 

Jono Seminariją 
atgal.

So. Bosto-

baigęs Šv.
16 metų

GRABORIAI

NAUJAS IŠRADIMAS PA-

W ilmington, Dėl., — Du
Pont kompanija, birželio 21 
d. paskelbė, kad ji išrodo

> padaryti automobi-

NUMAŽINTOS VAKARINĖS 
KAINOS I NANTASKET 

BEACH

GEROS TIK NUO 6 VAL. VAK.
Nuo ROWES’S j abi p^si 
WHARF, kas nn 

valandą. OvC.

Kiekvieną vakarą, išskyrus vaka
rus ir dienas Sekmadienių ir 

Šventadienių.

IŠSIRENOAVOJA
5 didelių kambarių tenementas 
“DARBININKO” Name. Dėl in
formacijų kreipkitės į “Darbinin
ko” Administraciją asmeniškai 
arba per telefoną: So. Boston 
2680. Ofisas atdaras kas dieną i- 
ki 6 vai. vak., 366 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

! yra išbandytos ir jos atrodo 
taip pat, kaip guminės pa
dangos ir geriau nešiojasi 

į kaip guminės. Tuo tarpu ne 
bus praktiška tokias dirbti
nas padapgas gaminti,' _nęš 
ta medžiaga kainuoja vienas 
doleris už svarą.

Tas išradimas yra skaito
mas svarbiu dėl čo, kad A- 
mtrika pati gumos negami
na, bet turi ją importuoti. 
Ši dirbtinė guma bus gami
nama tik tame atvejuje, jei 
užsienio kainos perdaug auk 
štai pakiltų arba įvykus ka-

WHITE BROOK LAUNDRY, 
ING., (LIETUVIU SKAL

BYKLA)
Skalbiame drabužius švariai. Pareika
laujant ir suprosinam. Darbų atlieka
me kuogeriausį ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome į namus tų pačių 
dienų. Pamėgykite.

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass. 

Tel. Jamaica 1175

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas
r, (Savininkai)

Taisome visokius Radios. Par
duodame Victor Radios, Motoro- 
/a Automobiliams Radio ir tt.

414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

Širka ir K. Vosylienė labai 
tvarkingai darbavosi. Jie tu 
rėjo gerus padėjėjus ir pa-; 
dėjėjas.

Štai sąrašas, kurie dirbo 
prie stalų ir kurie pardavi
nėjo bilietėlius: K. Vosylie
nė, V. Širka, K. Šejefkienė, 
Vestfieldienė, Šidlauskienė, 
Griciunienė, Matijaškienė, 
Kalendrienė, šmigelskienė, 
Glazauskienė, Jakimavičie
nė, Kilmonytė, Varžinskai- 
tė, Navickienė, Vladas Jak
štas, Zuromskienė, Nanarta- 

j vičienė, A.., Jurgelaitis, J-Į§aiį įr kitas šalis Tolimuose 
f •Famulynas. V. Kališius. ^ Rytuose, 
f NąnaHiąvičiusį, A. Naudžių- 
; nas,. Iųingevičienė, Slatkevi- • 
j (Sene,-. Voluiįgevičienė,, Ku , 
caitė, Bąjra^skįenč, Žųkaus j 
kaitės, V. -Valatka, Valia ! 

. čtenF, MartiftiapoM o Kolegi-' Į 
jM ShrdenlĮSs P/Cinikas. , Į 

I I B« dovanų ir aukų stalas! 
[ijitų buvęs neįvairus. So.l 

J bostono biznieriai v4r Šialpl 
; geraširdei žmones suauka ’

5 vh i vairiu daiktn. didesnės i

Pereitą antradienį “Dar
bininko’, redakcijoj lankėsi 
p-nia Angelė Abizaid (Vo-, 
lungevičiutė), Dr. Roger .T 
Abizaid žmona. Jiedu apsi
vedė Bostone šių metų ba
landžio mėnesy ir “medaus 
mėnesį” praleisti buvo išvy
kę į Šventąją Žemę.
Dr. Roger J. Abizaid yra 

Sirijonų kilmės, tai jis ū 
norėjo pamatyti savo tėvų

Graborius - Balsamuotojas

Patarnavimas dieną ir naktį

Fanerai Home ir Res.
564 Kast Broadway,

So. Boston, Mass.

JOSEPH W. CASPER
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

Sopth Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1437 J

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

Patarnavimas dieną ir naktį.

Tel. South Boston 0815

D. A. ZALETSKAS

, P-nia Abizaid (Volunge-; 
vičiutė) pasakojo kaip įdo
mią ir kartu pavojingą ke- 
lionę jiedu turėję. Važiavę 
laivu Vulcania. Ilgesnį lai
ką buvo sustpję Egipte, o iš 
!teh nuvyko į Arabiją, Per
siją. Siriją, šventąją Žemę, 
'Graikija, Italiją, Prancūzi- 
ją ir kitas Europos šalis.

Mes skundžiamės vasaros 
(karščiais, bet pp. Abizaid 
Į persrvMio - kur kas aidės- 
>uius karščius Bagdade. Ten 
• ka : dekri 1 ’ laipsnių.

Į
■
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Tel. S. B. 2805-R i
LIETUVIS

|OPTOMETRISTAS|
Išegzaminuoju akis f 
priskiriu akinius i 
kreivas akis atitie-1 
sinu ir amblijoniš-1 

f koše (aklose) akyse sugrųžinui 
: šviesų tinkamu laiku.
i J. L. PAŠAKARNIS, 0. D. į 
j 447 Broadway, South Boston Į 
ė.................................................... ...o

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE 

STUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilių, ir Troką 

Agentūra.
Taisome visokių išdirbysėių auto
mobilius. Taisymo ir demonstravi
mo vieta:

1 Hamlin Street 
ir E. Eghth St. 

60UTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGUOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ. ‘

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

Vice-pirmininkė — Ona Siaurlenė,
443 E. 7th St, So. Boston, Mass.
TeL Sa Boston 3422 -. £• ... j-:

Prot Rašt — Bronį Cinnlenė,
29Gonld St, West Roxbury, Mas* 
Tel Parkway 1884-W

Fin. Rašt. — Marijona Markontutė,
33 Navarre St, Rosliofkale, Mass.-m 

Tel. Parkvay 0558-W
Iždininkė — Ona Stadinlintė, ■

105 West 6th St, Sa Boston, Mass 
Tvarkdarį — Ona Mizgk-dlerrt, iiran ars J Va  

•<

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų raštininkę.

I
J

SV. JONO EV. BL. PASALPINfi
DJOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thonąs Park. Sa Boston, Mass. 

Vice- pirm, —r V. Medonls, : ' -r
. 1430 Ct>tnmbia Rd, S. Boston, Mass. 
riot Raštininkas — 1. Glineckis, 
' 5 Tbonn Park, So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas ;^rAlb- Nevisi*, 
» 238 E. Rt.-šo. Boston. Mass. 

i Iždtainkas A Nandžiftnas,.
885 E. Broadsray, R& Boston, Mass. 

Ma ršaltat * — 5.' Zatkts,
,7 Kififteld S*- BeetoA. Masą 

Dmugija M ko suairteLimus ka- ti

i

LAIVAKORČIŲ IR 
INSURANCE, 

L K. SIDABRO
Ofisas Naujoje Vietoje 

308 W Broadvvay, 
Ant antrą hibų

So. Boitoa, Masi.
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TAUTININKŲ “BATIUŠ- 
KOS” NETIKRI PRANAŠAI

*»

i

V
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Philadelphia, Pa. — *■
Aš nenoriu šmeižti jokio 

kunigo ar jis teisėtai vadi
nasi, ar ne. Ypač nenorėčiau 
šmeižti “kunigo”, kuris net 
dėvi arkivyskupo titulą. 
Vienok tą dviejų asmenų 
slankiojimai Philadelphijos 
kolonijoj man primena aną 
Šv. Rašto prilyginimą apie 
netikrus pranašus, kurie a- 
teina apsidengę avių rūbuo
se, bet savaimi yra plėšrus 
vilkai. Taigi Philadelphijos 
lietuviai tegu apsisaugoja 
nuo tokių vilkų, nes ją al
kis didelis ir plėšrumas bai
sus. Ypač jie baisūs kuomet 
tarp savęs susipeša, kaip 
antai dabar GeniotieČiai su 
Hodurininkais. Dvi gaujos 
vilkų, kurios dangstosi avių 
kailiuose. Arba švelniau i- 
mant dvi skolos netikrą pra 
našą, kurią “dievas” yra 
doleris.

Brangūs lietuviai, tautie
čiai, nebūkite suviliotais. 
Argi jau jums išdylo iš at
minties kai kurie buvusio 
prvčerio Žukausko šmuge
li avimai čion Pniladelphi- 
joj. Ar jau pamiršote anuos 
$50,000 iš jūsų kišenių išvi
liotu pinigą? Kokią garbę 
dabar jūs turite iš tos “tau
tiškos bažnyčios”?

Paskutines kelias savai
te Šią netikrą pranašą už
puolimai buvo visai be pa
sekmių. Pagavo kelias ne
kaltas aveles, bet po tam ki
tos išsigando ir visai išsivai
kė. Nepaisant to, kad tie ne
tikri pranašai giriasi, vie
nok tame tiesos nėra.

Jonistą choras gal susi
tvertą, bet kad jonistą gfe- 
doriu nėra. O dar vargonin- 
kė visai nėr “Vienybę” už
sigynė, kad ji yra jonistą 
vargoninkė. Tuo .pat pabarė 
rašytoja už neteisėtą varto
jimą jos vardo.

Tūlas “V-bes”, rašytojas 
pasirašęs J. K-kas, pabaigęs 
girti istorišką vietą Valley 
Forge — pradeda panegeri- 
ką apie “arkivyskupą” Ge- 

, niotį ir Joną Liūtą. Sako, 
kad jie yra “tikri tautiški 
kunigai”. Taigi dabarzkyla 
klausimas, kurioje prasmėje - — ------ <
jie yra tikri tautiški kuni- Sesutėms koplyčią. Šventas 
gai”. kad galėtume juos at- mišias atnašaus Šv. Kazi- 
skirti nuo netikrą tautišką miero parapijos klebonas 
kunigų. Jeigu mes imsime J<un- J- Kasakaitis iš Pitts- 
pirmoje prasmėje tai jie tau ron’ pamokslų sakys į- 
tiškumo atžvilgiu nesiskiria , švmus pamokslininkas, Šv. 
nuo katalikų tautiškų kuni- ^nos parapijos klebonas iŠ 
gą, nes katalikai kunigai ir-, Luzeme, Pa., kun. J. Kun- 
gi iš prigimties yra lietuviai freskas.
— lietuviškos tautos sūnatj Naujoji koplyčia pastatė- 
Be to, jie irgi turi patriotiš- ti kainavo virs $15,000.00 
kus jausmus, principus ir t Sesutėms labai reikalinga, 
siekius ir pageidauja tautiš- j nes lyg šiol neturėjo tinka- 
kos vienybės ir nepriklauso* mos vietos savo maldas kel- 
mybės. Jeigu imsime antro
je prasmėje, tai “tie tikri 
tautiški kunigai” yra “tau
tos išsigimėliai, kurie per 
toli nueina su savo tautišku
mu ir padaro savo tautybę 
it kokį dievaitį. Žmonės pe
rimti beprotišku prisirišimu 
prie tautos ir savo dvasioje 
išsi gema arba inuola į ego
izmą”. (Cath. Encvcl.).

Jeigu tat antroje prasmė
je mes juos suprasime taigi;

nėra kuo džiaugtis iš tokią važiuos didelė mipia svečią 
“tikru tautišką kunigų”. į Elmhurstą. Be iškilmių 
Tas paženklintą lietuvių re- ten į tokią gražią vietą užsl- 
trogresą (grįžimą) kultūra- moka važiuoti, ypatingai, 
je, nes lietuviai grįžtą stab-' vasaromečiu, kuomet grą- 
meldystėn ir pagonystėm žioji gamta viliote - vilioja. 
Progresas tik randasi kata- taip seną, kaip ir jauną, pa- 
likų Bažnyčioje, nes katali sigerėti Dievo duotomis do
kai garbina ne kokį ten ‘die- vanomis. Iš miestą įšvažia- 
vaitį’, “tautą” arba ką kitą, vus nuo kaitrumos į tyrą 
bet patį Dievą. Jis ir Jo mo- Elmhursto orą žmogus ran- 
kslas tenai užima pirmą vie- da tikrą poilsį, ir atsigaiVi
tą. Jeigu kam nerūpi tikras, nęs grįžta namuosna kaip 
gyvas Dievas, tai kam dar naujas žmogus.
ieškoti kokio ten balvono ar- Svečiai atvykę ras panio- 
ba “patriotišką” svajonių, štą Pikniką, kuris prasidės 
kur žmogus galėtų išpilti sa
vo prigimtą troškimą ką 
nors garbintį. Kam dar mul 
kinti save ir kitus? Kam 
veltui aikvoti savo sunkiai
uždirbtus pinigus, kuriais mos išalkusį pasotinti. Sesu- 
savaime negali išpirkti žmo- fės užtikrina, kad niekas ne
gaus sielos išganymą? grįš Į namus susiraukęs,

Lietuvis, būdamas iš pri- bet su švpsena. Kaina vaka- 
gimties kataliku, žino savoĮrienės tiktai $1.00. Ką tai 
širdyje kame jo sielos išga
nymas randasi. Žino taip-gl, 
kad joki tautiška nežalež- 
ninkų bažnyčia to jam nega
li parūpinti. Ypač pažysta 
tuos netikrus pranašus, nors 
jie ir švelniausiai kalbės a 
nie tautą ir gražiausiais pie
šiniais sugels jo patriotiš
kus jausmus. Visgi jie yra 
vilkai, nors ir apsidengė a- 
vią rūbais.
Lai tie netikri pranašai ir

gi susipranta ir daugiau ne- 
beapgaulioja nekaltą — a- 
velią. Jie, rodos galėtą susi
rasti teisingą darba ir teisė 
tai ’duoną sau užsidirbti.

Na, sakysime, Geniotis 
galėtu grįžti- į dirbtuvę ir 
siūti batus, kaip siuvo prieš 
nezaležninkavimą; Jon a s 
Liūtas galėtą pardavinėti 
laivakortes, nes tai jo profe
sija. Jis turi šeimyną ir, ro, 
dos, sarmatytųsi žmones iš
naudoti.

3 vai. po pietą ir tesis ne* 
iki vakarienei, kuri prasi
dės 6:30 vai. Vakarienės va
karienėms nelygios! Vaka
rienės Elmhurste gamina-

v*

Tu ir Aš

DARBININKAS

dėjo lietuviškos mokyklos 
mokinius.

LIETUVIŠKA MOKYK
LA

Mūsą klebonas pareiškė, 
kad šeštadieniais 2:00 p. m. 
vaikai bus mokinami katėki 

ir tre-

ŠV. VARDO DRAUGIJA
Antras mėnesio sekmadie

nis yra Šv. Vardo draugijos zacijos; pirmadienį 
nariu bendra komunijos eiadienį 2:00 p. m. bus mo- 
priėmimo diena. Mūsą para- kinama lietuviškos kalbos, 
pi joje yra didis skaičius vy- skaityti ir rašyti. Dabar ge 
rą priklausančią prie šios ra proga vaikus siąsti pasi- 
draugijos. Malonu žiūrėti ir mokyti savo gimtos kalbos, 

kad

Arkivyskupas Ciirley Gina 
Šv, Ignaco Garbę

to gražu pavyzdį, kurį tel
kia pusantro šimto ir dau-, 
iriau vyru artinimasis prie 
Dievo stalo. Šie Šv. Vardo 
draugijos nariai tokiu savo 
elgesiu vra pavyzdingi —» 
in pavyzdį verta seku.

Klebonas pageidauja, 
visi vaikai atsilankytą.

giliuoja už tokį maistą!
Tad visi į Elmhurstą, lie 

pos 15-tą. Seselės nuošir
džiai visus kviečia ir laukia.

STYGA

Vietiniame laikrašt y j e 
“Evening Herald” kas šeš- 
tadienj skiriama vienas pus
lapis bažnvčiu skelbimams. ZSiame puslapyje tilpo strai
psnis liečiantis žmonių sau-1 
tykius ir gyvenimą, kuris; 
šiaip skamba:

“ATSKIRU ASMENŲ 
ATSAKOMUMĄS”.

“Per dvidešimts šimtme- 
čią Jėzaus Kristaus gyveni
mas buvo pavyzdžiu ir prie
žastimi žmogaus apsišvieti
mo ir kultūros. Tolimesnis 
civilizacijos žingsnis pir
myn priklauso nuo Krikš
čionystės žengimo pirmyn. 
Krikščionystės tobulumas 
priklauso nuo Bažnyčios tvi-

VYČIU VEIKIMAS
Liepos 3 d., vyčiai pralei

do dieną Bamausko ūkyje. 
Apie 60 nariu atsilankė. Bu-.,Į
vo visokiu žaislu: baseball/ 
vollev-ball, ir t. t. Visi link- ■ 
smai praleido dieną nors ir 
pailsę grįžo.

Liepos 15 d., mūsų vyčiai 
vaidins veikalus “Apkalbos 
ir Meilė” ir ‘Dvi Kūmutės’, 
buvusio dvasios vado kun 

UA. J. Alausko parapijoje, 
Maizeville, Pa. Šie veikalai 
jau buvo vaidinti keliose lie
tuviškose parapijose su pa
sisekimu. Vaidintojai visuo
met patiko publikai.

<( Putisfi \

DARBAI
Anglių kasvklose mūsų a- e • «.

nvlinkėse sustabdė darbus 
nuo birž. menesio. Tikimės, 
kad darbai prasidės rugpiū- 

: čio-mėnesyje. Vasarą anglių 
pirkimas visame krašte nu- 

‘ puola taip, kad kasyklos ne
gali kasdien dirbti, net kaž
kurios kasyklos turi visai 
užsidaryti.

VIEŠAI SMERKIA 'THE SUN’ kelti kovos. Kuomet Arkivysku
pas pastatė jam griežtą sąlygą 
viešai atšaukti šmeižtą, tai Re- 

Vėl iš Baltimorės miesto kilu* daktorius atsisakė, nes esą, būtų 
nauja audra prieš Katalikybės į pažeminimas ilgamečio draugo ir 
neprietelius. Blogųjų kinų smer- korespondento: tai negalima! Be 
kimas prasidėjo šioje apylinkėje to, rašytojas Bouton dar norįs 
visu smarkumu. Šiuo laiku, už.

ŠMEIŽT ŪS

viešai tą šmeižimą “faktais įro- 
vesta drąsi, atvira kova su anti ’dinėti”!

’ MAIZEVILLE, PA.

APKALBOS IR MEILE
Mūsą klebonas, buvusis 

Shenandoah’o vyčiu dvasios 
vadas, pakvietė vyčius savo 
gabumus parodyti mūsą pa
rapijos nariams. Vyčiai su
vaidins veikalu ‘Apkalbos ir 
Meilė”, kuris Tarvydo pa
rašytas ir vadovybėje kun. 
Šmulkščio pirmą kartą bu
vo vaidintas.

Antrą kartą vaidino kun. 
P. Laumakiui vadovaujant, 
kuris turėjo grįžti Philalel- 
phijon tuo laiku. Kun. A- 
lauskas jo vietą užėmęs pa
ėmė šio veikalo vadovybę.

Kun. A. J. Alausko vado
vybėje vyčiai vaidino: Gi- 
rardvillej, Mahanoy City, 
Tamaoua, ir dvejose parapi
jose Philadelphijoj. Vaidin
tojai visose šiose parapijose 
patenkino publiką. Tad bea- 
bėjo ir mūsą parapijos na
rius irgi patenkins. Atvyks
ta liepos 15 d.

LHUtLEu įSKILmEu irtumo. Bažnyčios tvirtumas 
priklauso nuo mūsą visą at
skirą asmeną. Viso pasaulio 
viltis priklauso nuo kiekvie
no atskiro žmogaus ir tiktai 
jei mes pažinsime savo atsa- 

vilizacija žengs pirmyn.
“Amerika buvo religingą 

žmonių apgyventa ir Ameri
kos istorija rodo, kad baž
nyčia ranka rankon eina su 
visomis Amerikos ' įstaigo
mis. Mes, Amerikos pilie
čiai, turime paremti ir sti
printi bažnyčią, jei nenori
me, kad civilizacija nepra
žūtą. Kiekvienas žmogus as- 
meniai yra atsakomingas n 
negali nuo šitos atsakomy
bės atsisakyti.

ELMHURSTE
Liepos 15-tą dieną, 10:30 

vai. ryte, įvyks Įspūdingos 
iškilmės Jėzaus Nukryžiuo- komvbę ir priedermes, 
to Vienuolyne, Elmhurst. 
Pa.

Jo Ekscelencija Vyskupas 
Thomas C. O'Reilly, pa
šventins naujai pristatytą

■

ti prie Dievo. Statyba pavy
ko visais atžvilgiais, nes ne 
tik pasidarė daugiaus vie
tos, bet labai pagražino visų 
Vienuolynų. Dar, žinoma, 
našiam koplyčios vidury 
daug ko trūksta. įvairių į- 
laisvmų reikalinga, bet. 
kaip Seselės pačios sako, 
“Gavome koplyčia 
reraširdžių žmoni 
naairūDins itaisymaii

Šioje iškilmių dienoje su

APAŠTALYSTE —
—MALDOS

Kun. A. .T. Alauskas, mū
sų klebonas, pereita sekma
dienį suvienijo maldos apaš
talavimą. Naujai įsirašiu
sios vra: Katrina Lapačins- 
kienė. Magdė Klimienė, Mo
rta Bedinskienė. Elzbieta 
Astašauskienė, Magdė Mi
liauskienė. Marė Veliškienė, 
Affota Malukauskienė, Mar
celė .Taku čion i enė. Katrė Le „ „ t , , .. . , , , ,, . . r Profeslnnnloi. himieriai. nraTnoninkal.
vulienė. A?ota ‘Rekillaitienė knriA ekpihinsi “Darbininke” tikrai 
• T" ' - t> 'i -i i verti skrtltvfnjn paramos,ir -Juze Kuaviia. Visi srnrsInkitA* “Darbininke”.

CC-p 99
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LDS. Kuopų Susirinkimai

VASARINE MOKYKLA 
Vasarinė mokykla, kuri 

neseniai prasidėjo labai sėk
mingai tęsiasi. Suvirš 200 
berniuką ir mergaičių jų 
lanko. Yra daugiau norin
čių mokytis, bet dėl stokos 
vietos daugiau negalima pri j 
imti. Mokyklų veda Sesers 
Pranciškietės. Mokinama liė 
tuvių kalba, istorija, lietu ' 
viekai rašyti ir skaityti ir 
katekizacija.

atsiras
" kurie | rė vaikų elgesys, kai pereitų

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks liepos 15 d., 6:30 
vai. v., Karalienės Angelų para
pijos svetainėje, kampas Robling 
ir So. 4th gatvių.

Taigi malonėkite visi susirink- 
ti ir užsimokėti duokles, kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos 

--------•----

C. BROOKLYN, N. Y.

Liepos 15 d., tuoj po sumos )- 
vyks LDS. 10 kuopos susirinki
mas. Taigi kviečiame visus nariui 
atsilankyti į šį susirinkimą ir už
simokėti mėnesines. Atsiveskite 
ir savo draugus prirašyti.

LAWRENCE, MASS.

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 15 d., tuoj po 12 va
landai. Kviečiame gausiai sueiti, 
nes turime keletą svarbių suma
nymų. Atsiveskite ir savo drau
gus (es) prirašyti.

Labai gražų įspūdį pada-
sekmadienį Seserys įbažny 

' čių tvarkingai įvedė’ ir išly

PROVIDENCE, R. L

LDS. 11 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį liepos 15 
tuoj po sumos, bažnyti
nėj svetainėj. Svarbu, kad visi 
šiame susirinkime dalyvautų ir 
užsimokėtų duokles. Parodykime 
gražų pavyzdį krtic.m&

WESTFIELD, MASS.
LDS. 111 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, liepos 15 
d., tuoj po sumos, Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Kviečiami visi 
nariai ateiti. Taipgi atsiveskite 
savo draugus prirašyti prie šios 
kilnios organizacijos.

įvESTVILLE, ILL.
LDS. 75 k p. mėnesiniai susirin

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

WATERBURY, CONN.
Liepos 24 d., 1 vai. 

įvyks LDS. 5 kuopos 
mas senos mokyklos 
Congress Avė. Ateikite

po pietą, 
susirinki- 
ksmbary, 
vist

Telefonas; Plaaa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamuotojas 

423 S PACA 8TR1BT. 
BALTIMORE MD

CHAS. B. KUGHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotojas 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md. 

Laidotuvėse patarnauju
ir pigiai. Pagrabus paruošiu. 

Nuo 75—100—150 ir aukščiau.
Tai. — South 0083

gerai

katalikišku dienraščiu, kurs, anoi 
Arkivyskupo, jau dvyliką metų 
kaip puola Katalikus, juos šmei
žia.

Ypatingai įžeidė visus Katali
kus, ypač Jėzuitus ir Šv. Ignaco 
gerbėjus, prilygindamas žudiką, 
antisemitistą, Vokietijos Kancle
rį’ Adolfą Hitlerį su Šv. Ignacu 
Loyola! Tue tuojau šoko jį ap- 

• ginti Katalikų vadas, Arkivysku
pas Curley, ir į talką jam stojo 
diecezijos savaitraštis, BALTU 
MORE CATHOLIC REVIEW, ir 
visi Katalikai Marylando Valsty
bėje ir apylinkėse.

THE SUN, gani plačiai skai
tomas dienraštis, neseniai, birže
lio 18 dieną, talpino straipsnį sa
vo Berlyniškio korespondento 
Milės Bouton, kuriame labai 
žiauriai kritikuojamas Hitleris, 
kur sakoma, jog jis nežiūrįs nei 
žudymų, nei žiaurumų, nei jokių 
varžymų, kad tik pasiekus savo 
tikslą —Vokietiją savotiškai per 
dirbti. Toliau esą, negalima ge
resnį prilyginimą duoti, kad nu
rodžius kokiu niekšu buvęs Hit
leris, kaip tik priminti aną pana 
šų žmonijos neprietelį, Ignacą 
Loyolą!

Korespondentas Bouton, išgy
venęs Vokietijoje apie 18 metų, 
ir nuolatos rašęs į Amerikos laik
raščius apie Vokietijos gyvenimą 
— ir tuo pačiu sau šiltą vietelę 
susisukęs. Bet šiuo tarpu nepati
ko jo rastai Hitleriui. Jis nutaręs 
Bouton ištremti 1 iš Vokietijos! 
Dėlto tokiam asmeniui reikia iš
pilti biauriausią tulžį, nes jis juk 
griauna Boutono gyvenimą! Tat 
ir sugalvojo drąsiai papeikti Hit
lerį — palyginti jį su Šv. Ignacu 
Loyola! v

Aišku, kad toks palyginimas 
skaudžiai įžeidžia Katalikus; jan 
keturi šimtmečiai, kaip Ignacas 
ilsisi ramybėje, ir per tą laiką, 
jo įpėdiniai Jėzuitai jo kilnius 
siekius ii^ vertingą darbą varo 
pirmyn.

Tą jų triūsą giliai įvertina 
kiekvienas Katalikas, o ypač Jė
zuitų mokiniai, kurių tarpe ir 
pats Arkivyskupas didžiuodama
sis prisiskiria. Negalima tat pri- j 
leisti kokiam siaurapročiui, kurs 
iš didelio rašto gal visai išėjo iš 
krašto, įžeisti iaisvai didvyrio Ig
naco atmintį.

Tat didelėmis raidėmis BALTI
MORE CATHOLIC REVIEW į- 
dėjo antraštę, kur, sakoma, kad 
THE SUN skaudžiai įžeidęs Ka
talikus ir reikia muins gintis. Po 
savo parašu, Arkivyskupas pasi
sako nutraukęs savo prienumera- 
tą to laikraščio ir raginąs visus 
diecezijos kunigus sekti jo pa
vyzdį. Toliau, kreipdamasis į 
žmones, ^ako, negalįs juos ragin
ti panašiai padaryti, bet tikisi jie 
patyrf susipras.

Tuč tuojau buvo galima paste
bėti REVIBW skaitytojų didelį j 
susidomėjimą. Du kartu reikėję 
spausdinti tą laidą, ir vis neuite- 
ko. Visur išparduota REVTE'V, 
kur buvo įpratimas ir SUN par- * 
davinėti, prie Bažnyčios durų, 
tai liko visai neliestas. Pasipylė 
nemažai protestų prieš dienraštį 
ir raginimų atšaukti šmeižtą.

Dienraščio Redakto
Ark:—81

us kreipė-
ipą. prašydamas ne

Nepabūgo tokio —“pavojaus” 
Arkivyskupas. Išėjo kitas nume
ris REVIEW, ir jame drąsiai 
šaukiama į SUN; “pateisink sa
vo šmeižtą Šv. Ignacui! įrodinė- 
kit, kad nemeluojate! Jėzuitai 
per amžius mokėję ginti savo p 
steigėjo garbę' pasisakykite, 
kaip jūs mokate šmeižtus patei
sinti!”

Iki šiol THE SUN nieko apie 
tai savo skiltyse neatsako. Lan
kia, kas bus. Ir Arkivyskupas 
truputį praskleidė ateities pla
nus: kaip tik grįž mokyklon visi 
vaikučiai rudenį, prasidės aštri 
kova namuose prieš SUN. Kreip
sis į skelbėjus ir platintojus, kaa 
jie reaguotų. Kova nenusitrauks 
iki SUN neatšauks tą ir panašius 
Katalikams šmeižtus, kurie buvo 
spausdinti per paskutinius dvili-- 
ką metų.

Arkivyskupas šaukia talkon v? 
sus Šv. Vardo drangijtj narius, 
jų tarpe mini su pagarba ir Lie 
tuvius — lai ir jie stoja petis ] 
patį su juo! Lai ir jie savo pa 
jėgomis gina garbę to, kurs ne-' 
seniai į mūsų parapiją atsiuntė 
galingą pamokslininką ir misijo- 
nierių Jėzuitą kun. Bružiką! La) 
neužmiršta, -mūsų vyrai ir mote
rys, tų įspūdingų dviejų savaičių 
rekolekcijų, kuomet Šv. Ignaco 
įpėdinis kun. J. Bružikas ragino 
juos palaikyti gerą, dorą spaudą 
ir smerkti blogą!

| Ir Anglų ir Lietuvių kalba ku- 
: nigai skaitė per Mišias vietoj pa- 
I mokslo, Arkivyskupo pareiškl- 
j mus apie THE SUN. Mums dabai 
proga, broliai ir seserys Lietu
viai, stambiais darbais įrodyti, 
kad Jėzuito Misijos šiais meta's 
nepaliko be pėdsakio. Reikalauki-

1 me, kad “Sur.” viešai atšauktų 
■ sa-ro šmeižtą prieš Katalikams.

Yra kitas laikraštis Baltimore- 
je, kurs buvo ypatingu laišku 

• pagirtas mūsų Arkivyskupo nž 
Jo gerus darbus sąryšy su didžiu
liu Marylando Katalikų Iškilmė
mis- mėnuo atgal. Tas laikraštis 

lyra NEWS-POST ir vertas skai
tymo.

Laikas mums budėti ir kovo
ti ! Pasirodykime, kad ir mes jau 
paaugę, kad ir mūsų pastangos 
turi reikšmės Amerikos gyveni
me!

DAR ŠIS TAS
—Kun. Antanas Dubinskas išvy

ko atostogų kelioms savaitėms. | 
Jau keli metai kaip kunigai su
važiuoja į Šv. Marijos Atostog-2 
vietę pailsėti. Ta vieta randasi 
Adirondacks, New Yorke.

— Kun. Mendelis buvo pakvlc-1 
stas Seselių Kazimirriečių sakyti | 
pamokslą jų 40 valandų Atlaidų! 
proga, pereitą antradienį, Seselių! 
Viloj netoli Philadelphijos.—

— Kun. Keidošiui. pereitą M-l 
vaitę išvyko atostogoms pas savo 
giminaičius.

Žinys

Kuris užkemša ausis, ne
norėdamas varguolių skun- 
dų girdėti, tas irgi šauks, 
bet nebus išklausytas.

Sali 'Trnonas. ■
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KOVA PRIEŠ NEPADO- 
RAS FILMAS

Apie 20 milijonų Ameri-1 filmoms pašalinti. Šiuo kar
kos Katalikų subruzdo pro- tu jie ėmėsi rimto organi- 
testuoti prieš nemorališkas į zuoto darbo. Inici jatyvą pa- 

r filmas (krutamnosius pa- 
[ veikslus). Jie ir pirmiau 

protestuodavo, bet nesutar- 
F tinai — kur-ne-kur ii- kada 
| -ne kur, ir dėl to jokių ap- 
B Čiuopiamų pasekmių nebu

vo. Nemorališkų filmų pro- 
L motoriai į tuos protestus tik 

ranka numodavo ir toliau 
k varydavo savo darbą. Atro

dė, kad nešvarūs’krutamieji 
paveikslai visiškai užviešpa- 

L tavo Amerikos teatrus ir, 
L niekeno nekliudomi, tvirki- 
L no visuomenę, ypač vaikus 
f ir jaunimą. “Krašte, kur y- 
I ra tiek divorsų ir banditiz- 
L mo, padorios f Urnos yra ne- 
| populiarės,” — pareiškė 

vienas anglų laikraštis. Ro- 
Į dos, kad nėra jokių priemo- 

[ nių tam blogumui pašalinti.
1 Bet katalikų vadai nenu-

1 leidė savo rankų. Dar sykį 
padarė pastangų nešvarioms

ėmė vyskupai ir Įtraukė dar 
ban tokias miližiniškas ka
taliku organizacijas, kaip 
Knights of Uolumbus, For- 
resters, Daughters of Isabe- 
lla ir k. Amerikoj yra 18/ 

1000 katalikiškų bažnyčių.
Tiek maždhug yra ir krūta- 

į tnųjų paveikslų teatrų. Vi- 
j sose
skambėti nešvarių filmų pa
smerkimai. Teatrai pradėjo 
tuštėti. Rimtesni protestan- 

j tai, matydami to gražaus ka 
; talikų darbo pasekmes, pa- 
I tys prie jo prisidėjo. Susi- 
| darė generalis boikotas 
prieš tvirkinančią teatrų 
veiklą. Promotoriai nusigali 
do ir pamatė, kad sų katali
kų reikalavimais reikia skai 
tvtis. Katalikų Bažnyčia 
dar sykį įrodė, kad ji yra 
tikra dorovės globėja.

klausyti, kadangi taip ma
lonu yra juos mylėti.”.

O kaip nuoširdžiai mylė
jo savo bičiulius, apie tai 
liudija jo paties žodžiai:

“Nė vienas neturi širdies 
meilesnės ir tvirčiau prisiri- 
šusios prie bičiulių, kaip as, 
nes tampu taip nejaukus, 
kai esu nuo jų atskirtas. 
Taip patiko Viešpačiui, kad 
mane padarė tokiu. Taip 
daug aš myliu savo artimą, 
jog norėčiau dar labiau jį 
mylėti.Kada gi ateis tas lai
kas, kai mes visi būsime ku
pini nuolankumo ir meilės į 
savo artimą? Artimui auka
vau visą savo asmenį, savo 
pastangas, savo meilę, kad 
tai visa artimui tarnautų vi
suose jo reikaluose.”

Gi šventojo atsidavimas 
jo paties šeimai, ypatingai 
šventajai jo motinai, buvo 
nuoširdus ir maloningas.

i

bažnyčiose pradėjo [
i

tūks- 
prie 

karš-
Kai

. Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Pranciškus Salezietis

Jo gyvybė visada būda
vo pavojuje. Ir dažnus jo 
prasišalinimai iš mirties pa
vojų buvo beveik stebuklin
gi. Nežiūrint tų visų pavo
jų, jo nusiteikimas buvo vi
sada tvirtas ir neperlaužia- 
mas. Jo tėvas jį maldavo, 
kad kelionėje prisiimtų ka
reivių sargybą, o Šventasis 
atsakė apaštališkuoju nusis
tatymu: “Šv. Povilas ir a- 
paštalai nereikalavo karei
vių, kurie juos apsaugoti! 
nuo pavojų. Jie vartojo tik 
Dievo Žodžio 'kardą prieš 
daug baisesnius priešus. Su 
tuo ginklu jie nugalėjo šė
toną ir laimingai sutriuški
no Romos Imperiją. Ir jie 
nukariavo visų filoso-fų tu
štumą ir pasaulio tuštybę, ir 
Jėzaus Kristaus religiją į- 
steigė ant pagonybės griuvė
sių.”

Tie Šventojo žodžiai gar
bingai nusako Katalikiško
sios Spaudos pasiuntinybę. 
Tai visa reikėtų suprasti y- 
patingai mums šiose dieno
se, būtent : gausinti Evenge- 
lijos tiesas ir mokynimus 
per spausdintojo Dievo žo
džio platinimą ir tuo būdu 
uoliai bendradarbiaujant, 
kad nugalėti pasaulinę dva
sią su bedieviškomis ir pa
goniškomis tendencijomis ir 
atremti skaitlingus priekai
štus, kuriuos plečia bedievi
škoji spauda.

Dievas gausiai palaimino 
Šventojo Pranciškaus Sale
ziečio didelius užsimojimus 
ir uolią darbuotę taip, kad 
ket veriu metų laikotarpy 
Kalvinizmo erezija buvo vi
sai panaikinta Chablaise.

Apskaitoma, kad septynes 
ĮMešimt du tūkstančiai asme
nų' perėjo į Katalikų Baž
nyčią, vien tik dėka Šv. 
Pranciškaus Saleziečio ir jo 
misijonienų uoliai ir išga
ningai darbuotei ir pasiau- 
kavimui.

— o — O — o —
Šv. Pranciškus Salezietis 

visą savo gyvenimą buvo, la
bai maldingas, malonus Ir 
meilingas. Jis buvo gyvas, 
linksmas ir juokaująs.

Jį pažinti reiškė jį pamy
lėti. Karaliai ir kunigaikš
čiai, Popiežiai ir kardinolai, 
kunigai ir žmonės, ir visi 
buvo apimti ir sužavėti ma
loninga ir meilinga jo asme
nybe. Net aršiausieji Baž
nyčios priešai matė ir paty
rė jį nepalaužiamą. Su to
kiu nuoširdumu ir meilin
gumu Šventasis atremdavo 
visus jų priekaištus, kad jų' 
neapykanta persimainė į jo 
pagerbimą, o pagerbimas j 
karštąją meile.

Tas jo maloningumas ir 
nuoširdus meilingiųnas .ne
paėjo iš gamtos, bet buvo 
Dievo malonės dovaną. Ir 
toji ypatingoji malonė veikė 
ne tik jo paties gyvenime, 
t>et ir visame jo veikime ir 
visuose jo darbuose, ar skel
biant Dievo Žodį, ar rašant 
Šv. Tikėjimo tiesas, ar bū-

KAUNO ARKIVYSKUPO 
METROPOLITO SUKAK

TUVĖS

Earl Smith, gyvenantis Pasadena, California. per ketu
rias dešimtis metų rinko pavyzdžius įvairiausių šovinių. 

’.Jo kolekcijoje yra 2,000 šovinių. Tą kolekciją jis buvo iš 
statęs Archeologijos draugijos parodoje.

Lenkai Vėl Uždare 6 Lietu
vių Mokyklas

J. E. Kauno Arkivysku
pui Metropolitui J. Skvirec
kui birželio 24 d. suėjo 35 
metų nuo įšventinimo į ku
nigus sukaktis ir artėja 15 
metų vyskupavimo sukak
ties diena. J. E. į kunigus 
buvo įšvęstas 1899 birželiai 
24 d., o konsekruotas vysku
pu 1919 m. liepos 13 d.
Gimė 1873 m. rugsėjo 18 d, 

Vyskupu paskirtas buvo 
1919 m. kovo 10 d. konsek
ruotas liepos 13 d. Kauno 
Metropolitas yra nuo 1926 
m. birželio 21 d.

Į Lietuvos katalikų gyve
nimą Gerb. Ganytojas yra 
įdėjęs didelį indėlį ne tik 
kolosališku Šv. Rašto verti
mu, bet taip pat sąvo visu 
nuolatiniu apaštalavimo dar 
bu, einant tokias atsakomin- 
gas tikinčiųjų vadovo parei
gas ir skleidžiant Kristaus 
mokslą. Katalikų veikimo 
Gerb. Ganytojas mato prie
monę patiems gerai persiim
ti Kristaus mokslu ir Jai 
meile, plačioje visuomenėj* 
Savo Dvasios Vadą tikintie
ji dažnai prisimena savo 
maldose.

Dabar J. E. Arkivysku
pui vadovaujant vyksta pir
masis visos Lietuvos Eucha
ristinis Kongresas.

Lenkų priešlietuviška po- laikais uždarė kelis šimtus 
litika Vilniaus krašte ir ben Vilniaus krašto lietuviškų 
irai istorijos bėgyje visados 
buvo ir , gal būt, ji pasiliks' 
tokia pati dar ilgiems lai
kams. Jausdami savo instin- 
ktyvišką neapykantą lietu
viams ir sirgdami didybės 
manija, lenkai 1920 metais 
ir pagrobė Vilniaus kraštą. 
Nuo to laiko to krašto gy- i 
ventojams lietuviams ir pra' 
sidėjo sunki bei skaudi len- ■ 
kų kraunama tautinė trage- | 
dija.

Vilniaus krašte lenkai di
džiausią nutautinimą tenyk
ščių lietuvių varo per bažny 
čias ir mokyklas. Jie žino, 
kad žmonėms šios dvi dvasi
nio gyvenimo priemonės y- 
ra labai reikalingos ir todėl 
per jas yra geriausiai vary
ti ištautinimo darbą.

Lenkai ypač didelį dėme
sį kreipia į lietuviškas Vil
niaus krašto mokyklas. Ga
vę laisvesnes rankas, jie 
1927 metais uždarė vienin
telę Vilniaus lietuvių moky
tojų seminariją, vėlesniais

mokyklų, o jų vieton steigė
I savas, lenkiškas.

Paskutinėmis dienomis 
vėl teko patirti, kad lenkų 
švietimo valdžia uždarė dar 
šešias Gardino apskrityje ė- 
sančias lietuviškas pradžios 
mokyklas: Randamony s e, 

iMardasave, Grutėje, Bižuo- 
•se, Ratnyčioje ir Kapiniš- 
įkeje. Lenkų švietimo val- 
j džia nurodo, kad šios moky
klos uždaromos todėl, kad 
neveikusios per paskutini uo 
sius 3 mėnesius. Gi iš tiesų, 
aukščiau sužymėtos lietuvių 
privatinės mokyklos negalė
jusios veikti todėl, kad ne
buvo tvirtinami lietuviai mo 
kytojai. Tie mokytojai iš 
lenkų administracinės val
džios negalėjo gauti taip 
vadinamu moralybės liūdi-*■ •/ 

j imu. Tačiau tie patys mo
kytojai, nors ir neturi mo
ralybės liudijimų, į lenkiš
kas valstybines pradžios mo 
kyklas buvo priimti.

Lenkų mokyklų vadovybė 
jau nebeišgalvojo tinkames
nių būdu kovoti su lietuviu t w *
švietimu, ji dabar ėmėsi nau 
jų priemonių — netvirtinti 
kurį laiką lietuviškai moky
klai mokytojų, kad vėliau 
gilėtų tą mokyklą,, kaip ne
veikiančia, uždarvti. Čia 
kaip tik ir bus tokios lenkų 
švietimo- valdžios politikos 
pirmieji žingsniai/ kuriais, 
žinoma, administracinė val
džia prie savęs gyventojų 
nepavilios.

Argi nenuostabu, kad mo
kytojas su visais reikalin- 

‘gais pasiruošimais, lietuviš- 
| kai mokyklai lenkų valdžios 
nepatvirtinamas, iš j<o reika- 

! laujama tam tikrų moraly
bės liudijimų, kurių, tie mo
kytojai jokiu būdu negali 

įgauti iš tos'pačios valdžios. 
' Gi priešingai, kai toksai mo 
i Rytojas nepatvirtinamas lie- 
Ituviškai pradžios mokykla^ 
Į tai jis be jokių moralybės 
į ir kitokiu liudijimų gali bū- 
I ti patvirtintas lenkiškai nw- 
Iryktai.

Aišku.
švietimo 

I Vilniaus 
deda tik

DIEVO ŽODŽIO 
KARDAS

Ne kerštu ar koliojimais, 
bet nuolankumu ir meile Šv. 
Pranciškus Salezietis vykdė 
kilnųjį savo apaštalavimą, 
kurs Katalikų Bažnyčiai 
laimėjo tiek dauk tūkstan
čių sielų, o kitų daug 
tančių sielų patraukė 
tvirtesnio uolumo ir 
tesnės Dievo meilės,
buvo Kapitulos prevostas 
Genevoje, jis ėmėsi sunkaus 
ir pavojingo darbo, kad ati
traukti ehablaisiečius iš Kai 
vinizmo erezijos ir juos at
versti į katalikybę. Tai visa 
darė ištvermingu malonin
gumu.

Nors Šventasis nekentė e- 
rezijos, tačiau jis mylėjo e- 
retikus, kaipo artimą, juos 
paguosdamas ir su jais apsi
eidamas simpatingais ir ma 
loningais sumetimais. Kai 
kurie jo sandraugiai - misi- 
jonoriai jį perspėdavo, kad 
yra per daug nuolaidus, o 
jis atsakydavo: “Meilė ii 
nuoširdingumas galingiau 
užviešpatauna sielas negu 
aštrumas ir kietumas. Meilė 
yra galingesnė už tvirčiau
sius argumentus, ir lengviau 
šiai įtikrina protą.”

Knygutės, kurias šventa
sis rašė nusijonoravimo lai
kotarpy ir dėjo pastangų 
jas paskleisti tarp žmonių, 
buvo perpildytos saludmo 
ir meilės dvasia, tuo pačiu 
suprantamai nušvietė kata
likiškojo tikėjimo tiesas.

Eretikai, nors neateidavo 
klausyti kilniųjų jo pamok
slų, bet iš žingeidumo skaitė 
platinamas jo knygutes, ku
rios buvo taip sąmoningai 
parašytos, kad daugelis iš e- 
retikų troško daugiau žinoti 
apie tiesas to tikėjimo, kurs 
palietė ne tik jų širdį, bet 
ir ramino jų protą. Tokiuo 
būdu daugelis sielų atmetė 
Kalvinizmo klaidas ir priė
mė Katalikų Tikėjimą.

Iš to aiškiai matome 
spausdintojo žodžio galingą- . ___
ją įtekmę, katalikiškosios Viant su žmonėmis, 
spaudos galybę, laimėj am 
pergales ten, kur garsinti 

r pamokslai nepaveikė...
Darbuodamasis, kad ere- 

i tikus atversti, Šv. Francis- 
I kus Salezietis sutiko dauge
lį neapsakomų kliūčių, sun- 

i Kenybių, šmeižtų ir kančių, 
i Tačiau, jis darbavosi su ne- 
į nuilstančiu uolumu ir auka-1
' OS >11 ' "'.<_■ l.llllll n' 

davimu.

I

(1567—1622)
KATALIKIŠKOSIOS SPAUDOS GLOBĖJAS 

i

skirti Bažnyčios 
Šventei: “Bažny-

Dabartinis Šv. Tėvas, Po
piežius Pijus XI, savo po
piežiavimo pradžioje, išlei
do encikliką, užvardintą 
“Rerum Omnium”, kurią ja 
Šv. Pranciškų Salezietį pa
garsino Bažnyčios Vyskupu 
ir Daktaru, dangiškuoju glo 
bėju tų visų katalikiškųjų 
laikraštininkų, “kurie laik
raščių ir spaudos pagalba ai 
kitais raštais nušviečia, pla
tina ir gina katalikiškas tie
sas”. Skirdamas Šv. Pran
ciškų Salezietį katalikiško
sios spaudos ir laikraštinin
kų globėjum, Šv. Tėvas įro
dė, kokį svarbų vaidmenį jis 
paskiria katalikiškąjai lite
ratūrai atlikti katalikų gy
venime ir katalikų veikime.

Šv. Pranciškaus Salezie
čio paskyrimas būti katali
kiškosios spaudos globėju y- 
ra tikrai dieviškasis įkvėpi
mas. Šventojo raštai, taip 
turtingi dvasiškais moky
mais, surado tūkstančius 
gerbėjų ir sekėjų iš kiekvie
no luomo gyvenime. Iš Šven 
tojo lūpų ir plunksnos plau
kė dri 
peisai 
tu < 
darže

•čia r/ :- 
kad - 
riekti T ė --

eanę. T: :
inka Šventosios

žodžiai, 
Daktaro 
čios viduryj Viešpats atida
rė savo bumą ir jį pripildė 
supratimo ir išminties dva
sia”. Ir vėl: “Teisingojo 
veidas mąsto išmintį ir jo 
liežuvis taria ištarmę. Je 
Dievo įstatymas yra jo šir- 

nebus

šįame 
amžių-

eviškosios išminties u- 
kunų vanduo per 

aikus laistė Bažnyčios 
ius. gaivinant, guo- 
; džiuginant, nušvie- 
ir Aitrinant sielas, 

augiai pa- 
j Meilės o- 
i inm nti-
Liturgijos

dyj ir jo žmksniai 
trukdomi.”

Mes, gyvendami 
skubotame XX-ame
je, galime šventojo raštuose 
surasti balsamą ir surami
nimą, kaip ir XVII-ame am 
žiuje rado tie uolūs ir mal
dingi asmens, kuriems Šven
tasis skyrė iškalbingus savo 
pamokslus, žavius laiškus ir 
kilnias pamokas. Šventojo 
raštų stylius yra paprastas 
ir stiprus, jo kalba aiški ir 
graži, perimanti sielos gel
mes, kvepianti, kaip kva
pios gėlės, skanuojanti, kaip 
saldumas; nuolankumas ir 
karštoji meilė jo raštuose 
vaizduoja krikščioniškosios 
tobulybės tvirtus pagrindus.

Šv. Pranciškaus Salezie- 
Į Čio evangelija, lygiai kaip ir 
j Meilingojo Mokytojo, yra 

■ meilės evangelija. Jo nuo
taika, ištikrųjų, buvo taip 

i saldi ir meilinga, kad. nusi- 
i telkęs galinguoju nuoširdu
mu, jis kartą išsitarė: “Jei 

[Dievas įsakytų mums neap-

žinau, kaip galėčiau Jo pa-

Tas numylėtas Dievo apa
štalas, gimęs 1567 metais, 
daug pasidarbavęs didesnei 
Dievo garbei ir žmonių išga
nymui, mirė gruodžio 28 d., 
1622 metais. Paskutiniai jo 
žodžiai buvo šventojo Jė
zaus Vaido ištarimas. Ir 
skaisčioji jo siela'nuskriejo 
į Dangti tapti apvainikuota 
garbės vainiku. Popiežiuje 
A-leK$a miras \ L1 ;; k;»i. )in-

zaus Varao

zavo 1665 metais. Popiežius 
Pijus IX paskelbė jį Baž
nyčios Daktaru 1887 metais.

Šv. Tėvas, Pijus XI, skir- 
( damas Šv. Pranciškų Sale- 
--zietį katalikiškosios Spau
dos globėjum, neabejojama, i 
kad troško tą Šventąjį duoti 
katalikų laikraštininkų ne 
ne vien tik, kaipo Dangaus 
įkvėptųjų raštų pavyzdį, bet 
taip pat jiems troško pri
minti, kad sutaptų su jo 
meilingąja meile Dievui, su 
jo liepsnojančiu uolumu sie
loms ir jo didele kantrybėj 
su kitais, kad po jo globa j 
laikraštininkai kilniu savo 
apaštalavimu ir kitiems į- 
skiepytų tas pačias dorybes 
didesnei Dievo garbei ir <sle- j 
lų išganymui. ‘

Šv. Pranciškus Salezietis j 
dažnai variojo obalsį:

“KARALIAUK, VIEŠ-j 
’PATIE, PRIEŠUOSE!’ j 

i Tat ir mes, sekdami švento
jo pavyzdžiu,- prisiimkime 
tą šventąjį jo obalsį ir karta-1 
ūkiškosios spaudos pagalba 
su didesniu uolumu pasidar
buokime Dievo Karalystes 
pi<?čia, žemėje.

t

Centralinis statistikos, biu
ras šiais metais pirmą kartą 
apskaičiavo žemės kainas 
Lietuvoje. Didžioje Lietuvo
je vidutinė žemės kaina už 
hektarą gegužės mėnesį nus
tatyta: 1 rūš. žemei 628 lt.,- 
2 rūš. — 137 lt. ir 3 rūšies
— 320 lt. Pasirodo, bran
giausia žemė yra Vilkaviš
kio apskrityje, o pigiausia
— Telšių apskrityje.

Žemės kainos atžvilgiu D. 
Lietuvą galima skirstyti 
trimis rajonais: pietų (čia 
įskaitant ir Kauno apskri
tį), kur žemės kaina aukš
čiausia; rytų (pradedant 
nuo Kėdainių ir Panevė
žio), kur žemės kaina vidu
tinė; ir vakarų, kur kaina 
žemiausia, šiuose rajonuose! 
1 ha žemės vidutiniškai išei
na: pietų rajone — 1 rūšies 
750 lt., 2 rūšies 580 lt. ir 3 
rūšies 410 lt; rytų rajone— 
1 rūšies 6b5 lt., 2 rūšies 490 
lt. ir 3 rūšies 335 lt. vakarų 
rajone — 1 rūšies 495 lt., 2 
rūšies 370 ir 3 rūšies 250 lt.
Taip pat apskaičiuota iu 

žemės'nuoma. Vidutinė že
mės (be trobesių) nuomą 
siekia -27 lt. už ha. Žemiau
sia žemės nuoma yra Zarasų 
apskr. 21 lt. ir aukščiausia' 
Vilkaviškio apskr. — 46 lt, 
už ha.

IŠDŽIŪVO NEVĖŽIS

kad tokiu lenkų 
valdžios politika 

krašto lietuviams 
jungą ant kaklo.

Dėl sausrų Nevėžis Pane
vėžy vietomis visai išdžiūvo » 
ir nebebega vanduo.

Ar ilgai taip bus, ar ilgai 
lietuviams užteks kantry
bės ? Tsb*
Profraional*!. bizniarlal. pramoninkai, 

kurie skelbiasi “Darbininke” tlkrri 
ve:*'', rknltytojij paramos.

Visi garsinkite* “Darbininke”.
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 BLAIVININKU SUSTVIENYMO CENTRO 

VALDYBA

Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kan. Pr. J. Juškaitis—pirm, 
ir redaktorius, 432 Windsor St, Cambridge, Mass.; Pr. Maukus— 
I-as vice-pirm.; J. Baltrušaitis—II-as vice-pirm.; V. J. Blavackas 
—rašt, 7 Mott St., Worcester, Mass., O. Sidabriene—ižd., 6 Com- 
monwealth Avė., VVorcester, Mass., K. Rainys ir A. Zavetskas—iž
do globėjai.

i

ĮVAIRIOS žinios
PHILADELPHIA, PA.

r". i
—■ - - - 

girdėti verksmai, o raudoji
mai neduoda užmigti.

Kad aš galėčiau būti va
dovu tau ir visiems tiems, 
kas turi jautresnę, širdį ir 
galėčiau nuvesti į ligonbu- 
čius, kad parodyti jiems vi
siems, kaip tas “velnias pa
veiksle degtinės” kankina 
savo aukas ir kaip jis rengia 
jų pavargusius kūnus prie 
artimos pabaigos.

Argi nesudreba tavo šir-' 
dis, kada tu matai ant mir
ties patalo gulinti vieninte
lį maitintoją daugelio mažų 
vaikučių ir skausmų pilnos 
motinos, kankinamą grau
žiančios sąžinės: arba kada 
tu, matai jaunikaitį, paleng
va užgęstantį žydinčioje sa 
vo jaunystėje už nesusilaiky 
mą nuo degtinės?

Į tą karčią teisybę mažai 
kas atkreipia dėmesio, ku
rią kitą syk įžymus Irlandi- 
jos tėvas sakydamas pamok 

(sius apie blaivybę pasakė: 
i “svaiginanti gėrimai, ypa- 
i tingai degtinė griauja svei
kata ir žudo gyvenimą la- 

j biau negu vėžys, badas ka- 
! ras ir visos kitos gamtos bei 
seny bes”.

Apie didį nuo girtuokly- 
bės mirtingumą galima 
spręsti iš nelaimingų tautų. 
Amerikos, Afrikos ir kitų 
pasaulio dalių.

Raudonodžių indi jonų gi
minė per 10 metų susimaži
no nuo, 80,000 ligi 2,00 žmo
nių. .Juos sumažino kaip jie 
ten vadina “ugnies vanduo” 
(degtinė), kurią jiems atve
žė “baltieji”. Dėl to vienas 
senas kanžų giminės globė
jas indijonas persergėjo ant 
kiekvieno žingsnio savo jau 

! nuomonę: “negerkite nuo
dingo gėrimo baltųjų žmo
nių, nes ji atsiuntėt piktoji 
dvasia, kad mus, indijonus 
išnaikintų”. O kitas Čipivi- 

(nų ind'ijonų globėjas pasakė 
tauja baisiausis vargas, kur vienam anglų ministeriui:

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
" KUOPOMS

visoms 
kuopų valdyboms, kad šj 
metą Blaivininkų metinis 
Seimas įvyks rugpiučio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtų labai, gražu, kad visų 
kuopų valdybos Centrui pa
siskubintų prisiųsti savo 
kuopų raportus, tai yra: na
rių skaitlinę •— naujų narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 

< malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siųskite dabar. Čekius 
arba Money Order išrašyki
te sekančiai:

' Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavackas 7 Mott 
St., Worcester, Mass.

V. J. Blavackas 
P. B. S. Sekretorius.

Šiuomi pranešu

i

Tąsa
Prie visokių kūno ligų ir 

nesveikatos prisideda ir d va 
siški kentėjimai, ne tik gir
tuokliams, bet artimiems ir 
tolimiems giminaičiams.

Žmonės labai aiškiai kal
ba, kad visos nelaimės ir 
kentėjimai, kaip tai: “bė
dos, nelaimės, badas ir bai
mė ir t.t. varo į grabą”. 0 
šventraštyje yra klausiama: 
“kur vargai, kur vaidai, 
kur verksmai ir neišgydom: 
skauduliai ? Kur išverktos 
akys, užkurtusios ausvs ? Ai 
ne ten, kur žmonės karčia 
mose sėdi?”

Kad aš galėčiau tave, ma
lonus skaitytojau, nuvesti 
ten prie nesuskaitomos dau
gybės ligonių, kur viešpa-

SESERŲ PRANČIŠKIE- 
ČIŲ NAUDAI PIKNI

KAS
Sekmadienį, liepos 15 d., 

įvyks didelis išvažiavimas į 
Birutės Parką. Rengia Kri
kščionių Sąryšys atstovau
damas visas katalikiškas 
draugijas Philadelphij o j. 
Pelnas skiriamas Seserims 
pranciškietėms, kurios nese
niai patyrė dideiį nuostolį, 
kada vienas iš jų namų. nu-

. degė ligi žemės. Jos visais 
atžvilgiai yra vertos visų 

' paramos. Dalinai pelnas eis 
taipgi Vilniaus vadavimo 
geležiniam fondui. Abu tau
tai svarbūs tikslai. Tikimės, 

, kad visi lietuviai parems sa- 
. vo skaitlingu atsilankymu 
i toje dienoje į pikniką—gra

žiame Birutės Parke.

LIEPOS 4 d. PIKNIKAS 
— PASEKMINGAS

Šįmet įvyko pirmas ben
dras parapijų išvažiavimas 
į Birutės Parką. Pasekmės 
buvo kuopuikiausios. Žmo
nių atsilankė keli tūkstan
čiai. Visur buvo pilnai .nuo
taika linksma. Visi gėrėjosi 
parko patogumais, ypač jos 
pavėsius — didele gražia šo
kių svetaine, puikia Antano 
Dambrausko radio orches
tra, dideliu maudymos pra
du ir “firę works” vakare. 
Buvo tai pirmos rūšies 
“fourth of July” piknikas, 
Taip, kaip seniau būdavo 
Philadelphijoj toje dienoje. 
Sako, kad taip bus dabar 
kartojamas kasmet.

Žinovas.

’ SUMAŽINO TARIFU
W ashington, — Pašto de

partamentas paskelbė, kad 
nuo liepos 1 d. oro paštu 
laiškai kainuos tik 6 centai

22 Vyčių Seimas New Yorke
Lietuvos Vyčių 22-trąjį seimą apsiėmė surengti 12 

Nevv Yorko kuopa, Nevv Yorke. Seimas įvyks antradienį, 
trečiadienį ir ketvirtadienį, rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis, 
Aušros Vartų parapijos salėje, 568 Broome Street, Nevv 
York City, N. Y.

Kuopos pramogų komisija praneša, jog seimo laiku 
kuopa rengia išvažiavimą laivu, vakarienę ir didelius šo
kius, Knights of Columbus viešbutyje. Galutina seimo 
tvarka bus paskelbta spaudoje vėliam

Liet. Vyčiu Centras.

Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikriria patogų nuvykimą Į KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais 

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais
■ laivais. Patogns susisiekimas geležinkeliais iš

* Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietlnj agentą arba

•»

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
__ 552 BOYLSTON STREET. BOSTON .

už unciją. Dabartinis tari
fas yra 8 centai už pirmą 
unciją ir 13 centų už sekan
čią kiekvieną unciją.

Valdininkai paaiškino, 
kad tarifo sumažinimas yra 
galimas pasiremiant prezi
dento Roosevelto ką tik pa
sirašytu Oro Pašto įstaty
mu. Manoma, kad pajamos 
už oro paštą nesumažės, nes 
sumažinus tarifą daugiau 
žmonių siųs laiškus oro paš
tu.

60,000 VOKIETIJOS KA
TALIKŲ KLAUSĖSI KAR

DINOLO FAULHABER 
PAMOKSLO

Kardinolas nurodė, kad 
kunigai sutinka daug sun
kumų savo darbuotėje, dėl
to, kad visuomenės' autori
tetai jiems prikiša politikų.

“Nėra jokių kitų kunigų, 
kaip kunigai tarnaujantieji 
Kristui. Katalikai neturite 
leisti savo kunigus prikalti 
ant kryžiaus”.

EIETUVIŠKA1 KAL
BANČIUS KLAIPĖDOS 
TEISMAS VEJA LAUK

Naujas LRKSA. Pildomasis Komitetas
•

“Darbininke” jau buvo Mass. ir Conn. valstybės^ 
pranešta, kad LRKSA. 48- čarterio įregistravimas buvo 
tasis seimas prasidėjo iškil
mingai. Seimas padarė daug 
gražių nutarimų. Pažymėti
na šie: Skelbti naujų narių 
vajų, kuris tęsis iki 1935 m. 
sausio pirmos dienos; pla
tinti Vilniaus Geležinio 
Fondo pasus ir ženklelius 
kooperuojant su ALRK. 
Federacija, kuri yra pripa
žinta to judėjimo centru A- 
merikoje; Seimas ragina na 
rius visu frontu, organizuo
tai dėtis prie Amerikos ka
talikų vedamos kovos prieš 
nedoras, tvirkinančias fil
mas ir teatrus,' kur demora
lizuojama jaunimas, ardoma 
šeimynos; Seimas atsistoji
mu pagerbė a. a. Dariaus ir 
Girėno garbingą atminti ir 
nuoširdžiai ragina kuopas 
remti paminklo statymo 
fondą: išreikšti džiaugsmą, 
kad ALK. Studentų Orga 
mzacija taip gražiai gyvuo
ja ir priėmė keletą kitų re
zoliucijų.

plačiai išdiskusuotas. Paaiš
kėjo, kad didžiausia kliūtis, 
tai lėšų fondo deficitas. Pa
likta naujam Pildomajam 
Komitetui tą kliūtį praša
linti ir čarterį įregistruoti.

Birželio 28 d., Seimas bai
gėsi išrinkimu Pildomojo 
Komiteto, kurį renkant su
sidarė labai daug gyvumo.

Į naują Pildomąją Komi-
j teta išrinkta šie:

Dvasios Vadas — kun. 
Juozas Kasakaitis, 7 kp., 
Pittston, Pa.

Prezidentas — Leonardas 
Šimutis, 163 kp.. Chicago, 
III.

Vice-Prezidentas — Juo
zas Stulginskis, 14 kp., Wil- 
kes-Barre, Pa.

Sekretorius — Juozas B. 
Šaliūnas, 209 k})., Kingston, 
Pa.

Iždininkas — Vincas T. 
Kvietkauskas, 17 kp., Wil- 
kes-Barre, Pa.

Iždo Globėjas — Juozas 
Joneika. 7 kp., Pittson, Pe
niui.

Iždo Globėjas — Kastas 
A. Vencius, 222-52 kp., La- 
wrence, Mass.

, Daktaras Kvotėjas — Dr. 
Vincas Krikščiūnas, 77 kp. 
Svvoyersville, Pa.

Redaktorius — Matas Zu- 
jus, 1 kp., Kingston, Pa.
KONTROL ĖS K()MIS1 JA

1. Antanas Vaitkevičius, 
17 kp., Wilkes-Barre, Pa.

2. Juozas Purickis, 2 kp., 
Forest City, Pa.

3. Juozas Mačiulis, 135 
kp., Brooklyn, N. Y.
STATUTU KOMISIJA:

1. Jurgis Tumasonis, 134 
k p. Brookyn, N. Y.

, 2. Petras P. Muliolis, 8
kp., Cleveland, Ohio.

3. Elžbieta Pauraziene, 
' 171 kp.. Detroit, Mieli.

TETSMO KOMISIJA:
1. Vladas Palūpis, 7 

Pittston, Pa.
2. Si manas Galinis, 

kp., Scranton, Pa.
3. Saveras Marozas, 

kp., Pittston, Pa.
ŠVIETIMO KOMISIJA:

1. Kun. Antanas Milukas, 
Brooklyn, N. Y.

2. Tarnas Šeimis, 33 kp., 
Chicago (Roseland),Tll.

3. Kun. Juozas Simonai
tis, 3 kp., Elizabeth, N. J.

i LABDARYBĖS KOMISI
JA

1. Petras Montvila, 134 
kp., Brooklyn, N. Y.

2. Juozas Češkys, 7 kp.j 
Pittston, Pa.

3. Vincas Miliauskas, 2 
kp., Forest City, Pa.

“Lietuvos Keleivis” pra- 
, neša apie labai charakterin- 
; gą įvykį Klaipėdos apygai
dos teisme.

Birželio 20 d. Klaipėdos? 
apygardos teisme buvo svar
stoma Kisučio kriminalinė 

I byla. Teismo posėdžiui pir- 
| mminkavo apygardos teis- 
' mo_ pirmininkas Schneider. 
Į Liudytojų, be kitų, buvo pa- 
i kviestas ir pasienio polici
jos kapitonas Rimdžius.

Teismo pirmininkas liu- 
I dytojų pradėjo klausinėti 
( vokiškai. Tas atsakė, kad su 
! teismu nori betarpiškai lie- 
| tuviškai kalbėti. Pirminin
kas atsakė, kad tai gali da- 

|ryti tik per vertėją. Kapi
tonas atrėžė: “Kalbėti lietu- 

I viškai su teismu betarpiškai 
! yra mano teisė, ir ta teise 
pašinaūdosiu”. Įsikarščia
vęs pirmininkas vokiškai pa 
reiškė, kad teismas teisia 

' vokiečių kalba ir į duoda- 
: mas klausimus galima atsa- 
(kyti per vertėją. Kapitonas 
(pakartojo: “Kartoju, kact 
i kalbėti lietuviškai su teismu 
I yra mano teisė. Ta teise pa
sinaudosiu ir atsakysiu be
tarpiškai teismui Į man lie
tuviškai duodamus klausi
mus”. Teismo pirmininkas 
pakeltu tonu įsakė kapito
nui Ri rodžiui išeiti iš teismo 
salės, ką kapitonas ir pada
rė.

Ta proga verta priminti, 
kad teismo salėje nėra jokio 
valstybės ženklo ir kad tas 
pats teisėjas Schneider 
prieš trejus melus turėjo 
konfliktą su dr. Arongauzu. 
kuris teisme kalbėjo betar
piškai lietuviškai ir prašė 
teismą i jį kreiptis betarpiš
kai lietuviškai, bet teisėjas 
Schneider tik vokiškai kal
bėjo.

Bamberg, Vokietija—Lie-( 
pos 8 d., narsusis vokiečių 
katalikų reikalų gynėjas J. 
E. Kardinolas Michael Fau- 
lhaber, dar kartą drąsia1 • 
pabrėžė, kad katalikai ne-i 
mano naziams nusileisti.

J. E. dalyvavimas 50 me
tų kunigavimo sukaktuvėse į 
arkivyskupo Jacobus von j 
Hauck, išsklaidė įvairius 
gandus apie Kardinolo arės- ; 
tavima laike naziu kruvino-- *■ 
jo “apsivalymo” orgijos.

“Niekas nesidžiaugia tiek, 
kiek Katalikų Bažnyčia iš
girdusi iš aukštos valdžios 
žmonių reikalavimo papras
tumo ir švarumo”, kalbėjo 
Kardinolas, turėdamas min
ty Hitlerio duotas naujas 
instrukcijas naziams.

Kardinolo pasirodymas 
iššaukė įspūdingą solidaru
mo demonstraciją tarp Ka
talikų dvasiškuos ir virš 
60,000 Bavarijos tikinčiųjų.

Katedros aikštėje buvo 
laikomos iškilmingos šv. 
mišios. Tūkstančiai tikin
čiųjų buvo apgulę visas gat
ves katedros rajone, negalė
dami visi sutilpti į Švento
rių. Solidariškumo dvasia 
viešpatavo šiame mieste, ku
ris yra vadinamas “Vokie
tijos Roma”.'

Tuo pačiu laiku pamaldos 
buvo laikomos visose bažnv- 
čiose, kad kuodidžiausias 
skaičius galėti} išklausyti 
Šv. mišių. Kardinolo paly
dovų tarpe buvo atstovai iš 
visų Frankonijos didžiūnų 
šeimų su Kunigaikščiu Frei 
derick Christian, Saksoni
jos sosto įpėdiniu priešaky
je. Vokietijos kariuomenė 
(Reichšwalir) į iškilmes at
siuntė savo delegaciją.

Pavyzdinga tyla užviešpa
tavo minioje, kada J. E. 
prabilo.

Atsakydamas į nazių prie
kaištus, J. E. nurodė, kad 
Katalikų kunigai atlieka di
dį visuomeninį darbą, pa
tarnaudami sieloms sukly- 
dusioms šiame kančių laiko
tarpyje.

“Per išpažintį, mes moko
me vaikus ir sulaikome juos 
nuo ieškojimo jų tėvų kapų 
per jų klaidas. Mes esame. 
išgelbėję garbę ir ištikimy
bę daugeliui. Mes esame pa
sakę nuvargintoms sieloms, 
kad jie turi atsižadėti 
saužūdystės, ir mes esame 

.vėl jų krūtinėse uždegę vil
ties liepsnelę.

“Kunigai privalo sukilti

rdin<i..is.

“Mes kada tai buvome labai 
skaitlingi; mums priklausė 
visa aukštoji Kanada; mes 
uždirbdavome sau maistą 
medžiojimu ir žvejojimu. 
Bet tie baltieji žmonės, ku
rie pas mus atėjo, kad su 
mumis vesti prekybą, išmo
kino mūsų tėvus gerti “ug
nies vandenį nuo to mūsų 
žmonės ėmė sirgti, mirti, nu 
biednėjo. Todėl dabar mūsų 
labai mažai beliko”.

(Bus daugiau)
Dusmeniškis

PRANEŠIMAS
ALRK. Federacijos Nau

jos Anglijos Apskričio me
tinis Suvažiavimas įvyks 
liepos 22 dieną, 2 valandą 
po pietų, Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švenčiausios 
papapijos svetainėje, 432 
VVindsor * St., Cambridge, 
Mass. Visi Naudos Anglijos 

Į Federacijos skyriai prašo- 
mi atsiusti kuoaaugiausiai 

j atstovų, nes yra daug svar- 
' bių reikalų ir atsivežkite ge- 
I rų sumanymų dėl labo orga
nizacijos.

Apskričio Valdyba, 
Dvasios Vadas 

Kūn. P. Juras 
Pirmininkas 

V. J. Kudirka * 
Raštininkas

D. Averka. ‘ i)ė; Ka
L 1

v

X

MIRĖ KUNIGAS VLADIS
LOVAS SLABOKAS

Birželio mėn. 20 dienų mi
rė a. ą. kunigas Vladislovas- 
Steponas Slabokas, Grinkiš
kio parapijos klebonas.
' Velionis gimė 1867 m. Jo
niškio parapijoje. Mokėsi 
Mintaujos gimnazijoje. Že
maičių dvas. Seminarijon į- 
stojo 1886 metais. Kunigu 
pašventintas 1890 m. Ėjo 
pareigas: vikaro prie Šilu
vos ir Girkalnio bažnyčių, 
kurato prie Girdžių bažny
čios ir klebono prie Butkiš
kės, Labūnavos ir Girkalnio 
bažnyčių.

i

raštis išeis kas dvi savaitės. 
Rašys apie atstovybes 
darbininkų reikalus.

ir

VIEŠA PADĖKA WATER
BURIEČIAMS

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

Dėkuojame p. Komp. A, 
Aleksiui ir jo vedamam cho
rui už gražią lietuvišką pro
gramą per radio iš stoties 
WATR. Klausėmės ir gėrė
jomės lietuviškomis daino
mis, Taipgi ačiū Waterburv 
parapijos kunigams už gra
žias kalbas. Prašome tęsti iv 
prailginti programą.

O?

A. P. Krikščiūnas.

RYTPROSIUOS HITLERI
NINKAI UŽDRAUDĖ PLA
TINTI VILNIAUS PASUS
Birželio 15, pas kelis;Prū

sų lietuvius jaunimo draugi
jos narius atėjo policija ir 
pranešė, kad vyriausybė už
draudė platinti Prūsuose 
Vilniaus pasus, nes tai esan
ti Vokietijoje neleista rink
liava. Policija iš Draugijos 
patalpos pasiėmė visus dar 
neišplatintus Vilniaus pa
sus, markutes ir už juos su
rinktus pinigus. Taip pat 
pareikalavo, kad jai būtų 
perduoti ir visi kiti jau par
duoti pasai.

kp.

30
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DIDELIS NUPIGINIMAS
4^ Lietuvos Vaiz 

JL cių ir knygelė
Vaizdų —Atviru- 

i “Mano Pa
tyrimai Didžiojoj Karėj,” 
64 pusi., kapeliono kun. J. 
Jonaičio labai vaizdingai 
parašyta, tik už

15 centų
Reikalaukite

“Darbininko" Adm.
366 W. Broadway, So. Boston, Mass

t
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Penktadienis, Liepos 13 d., 1934. D Ą R B ĮNINKĄS

t

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

KOMP. ŽILEVIČIUS 
ATHOLY

L0WELL, MASS.

Atliol. Mass. — Prieš pat 
Lietuvių Dieną, liepos 4, j 
šia kolonija atvyko komp.;
J. Žilevičius su savo žmona į 
praleisti atostogas. Liepos 
4, kartu su mūsų kleb. kun. 
P. Juraičių buvo nuvykę į 
Lietuvių Dieną Marianapo- 
lin.

Paviešėjęs keletą dienų 
pas mūsų kleboną 
kompozitorius išvyko į ūkės, 
kur pailsėjęs grįš i Eliza- 
beth. N. J. prie savo darbo 
•— muzikos.

PRIERAŠAS: Komp. J. 
Žilevičius yra žymus muzi
kas ir rašytojas. Jis yra 
“Darbininko” bendradarbis i 
ir rėmėjas. Tad Imkime pp. 
{Žilevičiam geriausio poilsio.

Mūsų parapijos choras; 
vadovaujant p. varg. E. Šla
peliai, buvo nuvykęs į Lie

tuvių Dieną, liepos 4 d., 
, Conn. ir ten 

gražiai pasirodė programo
je. Gerb. Vedėjui ir cnorui 
garbė, kad taip gražiai save 
užsirekomendavo.

Birželio 24 d., Gyvojo Ro
žančiaus brolijos nariai “in

gerb.' corpore” priėmė šv. komu
niją.

šiame mieste darbai visai 
susilpnėjo. Vilnonių dirbtu
vių darbininkai rengiasi 
streikuoti. Daugelis dirbtu
vių kraustosi į Pietus. Pa
tariame iš kitu miestų neva
žiuoti čia darbo ieškoti, nes' 
tik veltui praleisite keletą 
doleriu kelionei.

K. Ribokas, A. Siitkus, P. 
Tamošiūnas, J. Zableckas, 
J. Žilinskas ir K. Žvirždi- 
nas.

Pažymėjimo dovanas ga
vo už gabumą moksle — A. 
Jankunaitė; už katekizmą— 

: A. Burokas; už geriausį pa
sielgimą — J. Žilinskas; už 
spelling — A. Sutkus; už 
neapleidimą nei karto mo
kyklos — B. Palaima ir P. 
Tamošiūnas.

Panašias dovanas gavo ir 
kituose skyriauose mokiniai.

Begalo malonu visiems at- 
i silankiusiems dalyvauti sa
vo parapijinės mokyklos už
baigimo pramogoje. Gaila, 
dak daugelis dar vis nesu
pranta ar nenori suprasti 
savo mokyklos svarbą ir 
naudą ir neleidžia jon savo 
vaikelių. Duok Dieve,' kad 
jiems sekančiame rudenyje 
akys atsidarytų ir visi leistų 
vaikelius savon parapijinei) 
mokyklon.
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MONTELLO, MASS.
Pereitos savaitės pabaigo

je pas mūsų kleboną kun. J. 
Švagždi atvyko svečiai: Ka
nauninkas Prof. F. Kemė
šis ir Prof. B. Vitkus. Pir
madienį klebonas svečius 
nuvežė Į Baltuosius kalnus. 
Penktadienį, liepos . 13 d., 
svečiai išvyksta į New Yor- 
ką.

STATYS NAUJĄ ALTO
RIŲ

Mūsų parapijoje daromas 
vajus sukelti fondą naujam 
Šv. Roko’ bažnyčios altoriui 
pastatyti. Tam gražiam tik
slui, sękmadienį, liepos 15 
id.. Altoriaus draugija 
gi a pikniką, Romuvos 
ke.

ren- 
par-

Pereitą sekmadieni. Šv. 
Roko bažnyčioje paskelbta, 
kad i moterystės luomą eina 
P. G. Jonytis, 38 Savtell A- 
ve. ir p-lė, J. B. Kašėtaitė. 
38 Sawtell Avė.

NAUJA PORA
Birželio 24 d. apsivedė 

Jonas Vaišvilas. 25 m. am
žiaus. gvv. B ri d gewa ter su 
p-le ST P. Tautkiute. 24 m. 
amžiaus, gvv. Montello.

Jungtuvės, kaip parodo 
prisiųstas certifikatas, Įvy
ko Salėm, N. TT.

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

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St. 
N0RW00D. MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

Detroito Žinios
x‘

MŪSŲ BIZNIERIAI
Plaukų kirpėja p-lė Teo

filija Kazlauskaitė labai 
gražiai ir artistiškai savo, 
darbą atlieka. Jos kirpykla i 
randasi: 147 Coneord St. 
Tel. 9191AV.

Jurgis Bomila turi mėsų, 
daržovių ir kitokių valgomų 
produktų krautuvę prie 
kampo Lavreneo ir ITudson 
gatvių.

Duonkepis n. Tamašauskas 
kana ir parduoda duonas it 
Įvairius piragaičius. Jo ke
pykla vadinasi: Boston Ba 
king Co.. Ames St.

Remkime savuosius.
7? ūdininkas.

PARAPIJOS PIKNIKAS
Rugpiučio 12, Voses Pa- 

vilione Mavnarde Įvyks 
Cambridge lietuvių parapi
jos piknikas. Šis piknikas 
bus begalo įvairus, žingei
dus. Įspūdingas ir paskuti
nis. Todėl visi iš visur kvie
čiami skaitlingai dalyvauti.

Rengėjai

ŠV. PETRO PARAPIJA ,g?eri“- j*"1gtuves įvyko laike skaityti- 
~ ~ mų šv. mišių, nes jaunave-

KATALIKŲ DĖMESIUI džiai nenorėjo, kad žmonės 
Rugsėjo mėnesy įvyks žinotų. Taigi net ir tie žmo- 

svarbūs rinkimai viršininkų nes, kurie buvo bažnyčioje 
į aukštas ir svarbias vietas, nežinojo, kad tai buvo dvi- 
Rinksime taip vadinamą gubos vestuvės. Tebūnie 
‘prosecuting attorney’. Ka- jiem laimingas vedybinis 
tulikai turėtų daugiau de- gyvenimas, 
mesio kreipti į šiuos rinki
mus, nes yra vienas kandi
datas, kuris yra baisus ka
talikybės ir katalikų prie
šas. Jį remia ir yra jo ma 
nageris tas, kuris remia ma
jorą, kurį žmonės išrinkę tu 
rėjo išmesti.

Prosecuting attomev vie
ta svarbi ir katalikams gali 
daug blogo padaryti jei į tą 
vietą būtų išrinktas katali
kų priešas. Yra keletą gerų 
kandidatų tai vietai, tarp 
jų yra žymus katalikas 
John L. Sullivan. Pastara, 
sis yra darbininkas ir darbi
ninkų rėmėjas. Daug pasi
darbavęs Šv. Vincento drau
gijoje, ypač tarp ateivių, 
nes pats yra vedęs ateivę. 
Balsuokime už jį.

LANKĖSI VIENUOLY
NE

Kun. Lipkus iš Grand 
Rapids, kun. Kučas iš Sagi- 
naw ir kun. Masevičius, mū
sų parapijos klebonas buvo 
išvykę į Pittsburgh, Pa. ir 
lankėsi Seserų Pranciškie- 
čių vienuolyne. Pabuvę ke
letą dienu iš ten nuvyko pas 
kun. Vilkutaitį į Cleveland, 
Ohio. z

Retai kur rasi tokį vaike
lį, kaip aprašomasis, šis vai 
kelis yra 8 metų amžiaus, 
mažo ūgio, šviesių garbanuo 
tų plaukų. Per keletą metų 
jis nepraleido nei vienos ka- 
takizacijos pamokų. Beveik 
kas sekmadienis jis ateina 
išk'lausvtu ankstvbu šv. mi- 
šių.

Labai dažnai jis apie b 
vai. lyte jau stovi prie baž
nyčios durų. Atėjęs į bažny
čią, jis ramiai per visas mi
šias sėdi ir meldžiasi. Bet 
išbėgęs į gatvę su kitais vai
kelis elgiasi kaip katinukas. 
Ramus jis negali pabūti. Jo 
tėvai retai kada ateina į ba
žnyčią ir taipgi jo suaugęs 
brolis. Mažai yra tokių vai
kų kaip Vytautas Klimas.

r

ŠV. JURGIO PARAPIJA

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 17 d. Įvyko ket

virta eilinė parapijinės mo
kyklos užbaigimo pramoga. 
9 vai. rvte visi graduaųtai 
dalyvavo šv. mišiose ir “in 
corpare” ėjo prie Šv. Ko
munijos. Vakare, parapijos 
svetainėje, išpildė labai gra
žia programėnę. Kalbėjo, 
dainavo, pranašavo apie gra 
duantii ateiti — gavo diplo
mus ir galiausiai lošė veika
lą iš Šv. Pranciškaus gvve- 
nimo. Viskas išėjo puikiai'. 
Seselės mokytojos užsipelnė 
dideli kreditą.

Šiemet baigė mokyklą ir 
gavo diplomus sekantieji:

0. Beniušaitė, A. Bucevl- 
čiutė, V. Kuklevičutė, A, 
Malinauskaitė, E. Marčiu- 
laitytė, A. Mockevičiūtė, E. 
Palaimvtė, T. Rutkauskaitė, 
A. Voverytė, A. Jankunaitė,
A. Zaveckaitė, P. Baltrušal- 
tė, A. Burokas, P. Glebus, 
M. Girdvainis, J. Paukštvs.
B. Palaima, J. Preskinis,

MIRĖ
Trečiadienį, liepos 11 d., 

mirė Uršulė Staniulevicie- 
nė, 53 metų amžiaus, gyv. 
39 Jefferson St. Sirgo tik' 
savaite laiko širdies liga.

Laidojama šeštadienį, lie
pos 14 d., 9 vai. ryte sų tre
jomis šv. m i šiomis iš N. P. 
P. Švč. par. bažnyčios.

Velionė paliko nubudime 
vvra. seserį ir gimines. A. a.

I ”
Uršulė buvo gera ir pavyz
dinga katalike. Ilsėkis ra
mybėje.

_______
ALUMNŲ IŠVAŽIAVI

MAS
Birželio 11 d., Įvyko N. P. 

P. švč. nar. mokyklos alum- 
nu išvažiavimas Blue Hills. 
Alumnus automobiliais nu
vežė kleb. kun. F. Juškaitis, 
kun. J. Plcvokas, pp. Pa-, 
tembergas ir Malinauskas. 
Alumnai nuoširdžiai dėkuo- 
ia nuvežėjams, nes jie tą 
“raidą”'gavo dovanai.

DAUGIAU KAIP ŠIMTĄ 
“DARBININKO” EG
ZEMPLIORIŲ IŠPLA

TINOME
Pereitą sekmadienį prie 

mūsų parapijos Šv. Petro 
bažnyčios išplatinta daugiau 
kaip šimtas “Darbininko,z 
egzempliorių (specialis Lie
tuvių Dienos, liepos 4, nu
meris). Žmonės labai džiau
gėsi tuo numeriu ir dėkuo- 
ja Redakcijai už supažindi
nimą katalikiškosios visuo
menės su įvykusia Lietuvių 
Diena, kuri įvyko Mariana 
poly ir tos Dienos Reigėjais 
ir Vykintojais.

Laikraštis, kuris remia> 
katalikiškus darbus, tai už
sitarnauja ir visų katalikų 
paramos. Tokios paramos 
užsitarnauja ‘Darbininkas . 
Geriausia parama laikraš
čiui, tai jį užsiprenumeruo
ti.

Nedarbo metu žmonės at
lanko savo gimines ir pažįs
tamus kitose kolonijose.

štai p. Jonas Slavinskas 
su žmona lankėsi pas p. Ra- 
skevičienę Wilkes Barre, 
Pa.: Jonas Locius su žmona 
lankėsi Wisconsin valstybė
je; Josienė ir Pokevičienė 
lankės pas savo motiną Pitt 
sburghe. Labai žymu sekma
dieniais, -kada žmonės išva- 
žinėja.

«

Jaunimo draugija savo 
mėnesiniame susirinkime nu 
tarė rengti savo trečią išva
žiavimą pabaigoje šio mėne
sio. Pirmas išvažiavimas į- 
vvko Grand Rapids^ antras 
— Pettibone Lake; trečias 
prie artimo ežero. Nors mū- 
,sų jaunimas žiemos metu 
sunkiai darbuojasi, bot už
tat vasarą apturi vaisių už 
savo darbus.

Po šio išvažiavimo į drau
gija galės įsirašyti nauji na
riai.

LAVVRENCE, MASS.

IŠKILMINGOS JUNG
TUVĖS

Liepos 4 d., Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje įvyko iš
kilmingos ir nepaprastos 
jungtuvės. Du broliai apsi-

Arėjas Vitkauskas.

PASAULIO
ŠYPSENOS

Šeimininkas: “Mes turime pra
platinti .garažo duris”, 

į Šoferis: “Bet jos pakankamai 
t plačios — vežimas praeis”.

Šeimininkas: “Taip, bet mano 
t- žmona gari) važinėjimo leidimą 
| vakar”. (“Flieger.de Biatter”, 
| Munich).

Žmona; “Taip, tai Šioks toks 
nusiraminimas”. (“Judge”, New 
York). •

“As mačiausi su gydytoju 
m.irto užuomaržos”.

“Ką jis padarė jai T”.
“Dar nieko. Jis nori savo

dei

už-
Vyras: “Kai as numirsiu ir , mokesčio pirmyn, prieš pradėji- 

inanęs nebebus tu niekuomet ne* 
į, begausi tokio vyro, kaip aš”.

mą gydyti”. (“Glasgow Evening 
Citizen).

Prasidėjo vasarinė vaiku
čių mokykla. Mūsų klebonas 
kun. P. M. Juras ragina tė
vus, kad leistų savo vaiku
čius pramokti daugiau' lie
tuvių kalbos j r istorijos. Iš
rodo, kad galėtų būti daug 
didesnis mokinių pulkelis.

Mūsų žaidėjai mano turėsę 
progų parodyti savo miklu
mų.

Poni F. Petreikienė iš 
Dorchester, Mass. su savo 
dukrelėmis atostogauja ‘Pa
langoje’ pas pp. Stručkus.

Liepos 1 d., Birutės parko 
įvyko Šv. Jurgio par. pikni
kas. Diena pasitaikė-graži, 
tai ir žmonių prigužėjo 
daug.

Piknikas parapijai davė 
gražaus pelno. Kleb. kun. J. 
Čižauskas ir komitetas yra 
dėkingi pikniko darbinin
kams ir visiems dalyviams.

j

Muzikas J. Čižauskas bu
vo išvykęs į LR K S A.seimą. 
Po seimo lankėsi ir kitose 
Naujosios Anglijos koloni
jose. Liepos 4 d., dalyvavo 
Lietuvių Dienoje, Mariana- 
polv ir laike iškilmingųjų 
šv. mišių giedojo “Avė Ma
ria”.

Jam išvykus jį pavadavo 
p-lė S. Bukšaitė.

Kapsu Aguona

Trijų parapijų beisboli- 
ninkų rateliai pasikeisdami 
žaidžia kas pirmadienis ir 
kietvirtadienis. Nori susi
tikti su kitų parapijų žaidė
jais, kitų, kolonijų. Tur būt 
mūsų Altoristų “teamas”, 
supliekęs 'Thompsomečius ir 
BrocktonieČius (Šv. Roko 
parapijos “teamą”), nugąs
dino net So. Bostono, Nor- 
vvoodo ir Nashua’os čampi- 
jonus.

Tėvelis Juras sakė, kad 
rugpiūčio 12 d. įvyks L. Vy
čių Naujosios Anglijos Aps
kričio išvažiavimas “Palam 
goję”, o LDS. Apskričio iš- 

I važiavimas rugpiučio 26 d.

Nežinia prieš ką mūsų ko
lonijos lietuviai pradėjo 
lenktiniuotis pirkdami auto
mobilius. Ne visiems tad 
sunkūs laikai; ne visi ken
čia iš priežasties nedarbo.

Westem Union Tele- 
graph Co. mūsų miestą be
maž visi darbininkai lietu
viai. Jau daug laiko kaip 
ten žymią vietą užima Soda- 
liečių prefekte panelė Ceci
lija Arminaitė.

Jaunimas subruzdo ženy- 
tis. Gaila, kad dauguma iš 
jų ženijasi su kitataučiais. 

Priscila.

Liepos 15 d. jaunųjų cho
ras išvažiuos Į gražią vietą 
praleisti linksmai laiką už 
savo gerą patarnavimą. Ke
lionė tolima, bet ačiū Jonui 
Alkevičiui ir M. Šervidui ir 
kitiems už patarnavimą jau 
nimui automobiliais, jauni
mas tą vietą lengvai pa
sieks.

Didžiojo choro išvažiavi
mas Įvyks vėliau. Abu cho
rai tuo pačiu laiku negali 
išvažiuoti, nes vienas turi 
pasilikti giedoti mišias.

Jaunųjų choro praktikos 
įvyksta šeštadieniais. Tie, 
kurie šįmet tik, pradeda, tai 
turi pribūti antrą valandą, 
senesni nariai 3 vai. po pie
tų. Tėveliai paraginkite sa
vo vaikelius mokytis gra
žaus giedojimo. Ką jaunas 
išmoksta, tą senas retai ka
da pamiršta. Geriau tegu 
jūsų vaikeliai valandą pra
leidžia pamokose, negu kur 
nors gatvėse daužytis.

PROTOKOLAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS KATA
LIKŲ SEIMELIO, ĮVYKUSIO 
N0RW00D, MASS. VASARIO 
22 D. 1934 M. '

(Tęsinys).
2:00 vai., pirm. kun. Jo 

nas Švagždys atidarė antrą
jį posėdi, pakviesdamas ats
tovus kalbėti referato ar

z 
sI

Per keletą savaičių šiame 
mieste buvo dideli karščiai, 
bet dabar jau atvėso. Perei
tą penktadienį buvo didelė 
audra. Daug nuostolių pa
darė t nuplėšė namų stogus, 
medžius išvertė ir ūkės* 
daug augalų sunaikino. Po 
audros smarkiai palijo, ū- 
kininkai džiaugiasi sulaukę 
lietaus, nes viskas buvo jau 
išdžiuvę.

| WILLfAM KIARSIS, JRČ
'ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

|Roo’m 2, Telefonas: 6080 =
Į 351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 

Room 38, Gleason Bldg.
Tel: 26137

LIETUYOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
greitųjų laivų. Siunčiu pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Įgaliojimus ir ki
tus dokumentus tvirtinu, 
nes esu Viešas Notaras.Lai- 
kome vyrams ir moterims 
tvirtus ir plačius čeverykus 
(shoes). Jaunimui gražiau
sių šilkinių marškinių. 
Krautuvė didelė ir pilna vi
sokio tavoro. Beje, mūsų 
krautuvė atdara ir vakarais 
iki 9 valandai. Malonėkite 
mus nepamiršti.

PETRAS BARTKEVIČIUS
American Dry Gx>ds Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mass.

bendrai jaunimo t klausimu. 
Seimelis užgyrė referatą 
kaipo turiningą bei įdomų, 
daug kuomi pamokinantį. 
Duotas įnešimas referatą 
priimti. Vienbalsiai paant
rinta.

Referatas iššaukė nema
žai diskusijų..Kun. K. Ur
bonavičius pabrėžė Mariana 
polio Kolegiojs svarbą ir 
skatino visus ją kiek galima 
daugiausiai remti. Pareiškė 
taipgi, jog kiekvienoj kolo
nijoj reikia steigti studentų 
kuopas, kaipo vieną geriau 
šių priemonių išlaikyti A- 
įneriokj lietuvybės diegus.

Kun. A. Būblys M. I. C. 
pastebi, j.og reikia tą mūsų 
jaunimą nuolatos skatinti 
prie ko tai rimtesnio bei 
kilnesnio ir prideda, siųsti 
savo vaikus Marianapolio 
Kolegijon, kame jiems bus 
teikiama išauk Įėjimas, gilus 
mokslas ir skiepijama jųjų 
širdysna visa kas lietuviška.

Kun. švagždys pataria, 
nesulaikyti jaunimo nuo 
darbo: tedi-ba jisai laisvai. 
Galima ir reikia jį klaidoj 
patarti. Ragina seimeli rem
ti "Marianapolio Kolegiją, 
vienintelį Amerikos lietuvių 
išeivijos židinį. Pažymėjo, 
jog jaunimas ieško pavyz 
džio iš senesnių j ij, todėl se
nesnieji privalo to gero pa 
vyzdžio pareikšti.

D. Averka, kalbėdamas 
Vyčių vardu, primena sei
meliui neužmiršti Vyčių or
ganizacijos, kuri užima gan 
žymią vietą visuomeniniam 
lietuvių gyvenime. Rūpin
damiesi didesnėmis organi
zacijomis ar . draugijomis, 
neapleiskime ir mažesniųjų. 
Jaunimui reikalingas spor
tas, tik žinoma krikščionis 
kas. Vyčiai stengiasi tik to
kį ir palaikyti.

Ponas Kudirka 
Lietuvių Dienos, 
Thompson, Conn. 
napolio Kolegijos
Liepos 4-tą atskaitą, 
pažymėjo, jog šis išvažiavi
mas turėjęs gero pasisekimo 
ir davęs “Darbininkui” ir 
Lietuviui Kolegijai po tūks
tantį dolerių pelno. Kudir
kai užtai padėkota ir ats
kaita priimta.

Kalbant Lietuvių Dienos 
klausimu, pasireiškė mintis, 
jog Marij’onų Kolegijos Rė
mėjai savo seime nutarę 
rengti atskirą Lietuvių Die
ną, kurios pelnas būtų ski
riamas vien Kolegijai.

D. Averka pažymėjo kokio 
didelio Įspūdžio svetur pada 
re pirmutinė Naujosios An
glijos Lietuviu Diena. Bu 
vo net pask Ja daugelio 
Lietuvos žun -ūjose bei lai
kraščiuose. Toliau, pareiš
kė p. Averka, atskiras Lie
tuvių Dienos parengimas 
nustotų pilnos, savo reikš
mės ir būtų lyg koksai vi
suomeninis susiskaldymas.

Iš tolimesnių kalbų pasi- 
reiškė vyraujanti mintis, 
jog tik viena tegali būti Lie
tuvių Diena, todėl rezoliuci
jų komisija sudarė Lietuvių 
Dienos rezoliuciją, kurioj 
padėkota N. A. Apskričiui 
už tos dienos surengimą, pa
dėkota visai visuomenei už 
tokią gausią paramą ir pa
reikštas pageidavimas atei
nančiais metais vėl suruošti 
panašų išvažiavimą.

(Bus daugiau)

išduoda 
įvykusio
(Maria- 
parke) 

kurią v

✓

.-1
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Penktadienis, Liepos 13 d., 1934.

Marianapolio Kolegija
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Seniaiu Amerikos lietuviai savo aukštųjų mokyklų 
neturėjo. Po didžiojo karo mūsų visuomenės vadai susi
rūpino aukštosios mokyklos steigimu. Tasai sunkus dar- 
bar buvo pavestas Tėvams Marijonams.

Pirmutiniai žingsniai padaryti 1925 metais. Atvykęs 
i Ameriką Arkivyskupas Jurgis Matulevičius užgyrė 
pradėtąjį darbą ir formaliai įsteigė Amerikos Lietuvių 
Kolegiją Hinsdale, Ulinois, 1926 metais. Mokykla augo. 
Esamosios patalpos pasirodė esončios permažos. Nutarta 
įgyti nauja vieta kolegijai.

Kolegijos Rėmėjų parama davė Tėvams Marijonams 
galimybės nupirkti naujus, erdvus ir puikius kolegijos 
rūmus Thompson, Conn. Čia perkelta Hinsdalle, III. bu
vusi aukštoji mokykla. Jo Ekscelencija Vyskupas Būčys 
naują kolegiją pašventė Švenč. Panelės Marijos garbei 
8 d. rugsėjo 1931 metuose. Mokyklai pasiekus atitinka
mos aukštumos, Švenč. Panelės Marijos high school ir ko
legija įkorporuota 9 dš birželio 1933 Connecticut valsty
bės legislatūroje vienu vardu MARIANAPOLIS.

KOLEGIJOS PASAULĖŽIŪRA
Kolegijos vadovybės pasaulėžiūra yra štai kokia: au

klėti lietuvių tėvų sūnus tikybiniai tautinėje dvasiosje, 
kad jie paliktų gilaus tikėjimo ir aukštos dorovės jau
nuoliai, mylintieji savo tautą ir tėvų kalbą, ir būtų sąmo
ningi Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiai.

MOKSLO SANTVARKA
Marianapolio kolegija turi astuonių metų kursą — 

keturi metai high school ir keturi metai kolegijos, pada
linti į dvi krypti: klasinę ir prigimties mokslų.

Dėstomieji dalykai anglų ir lietuvių kalbomis. Ame
rikos lietuvis jaunuolis turi šias dvi kalbas tinkamai mo
kėti, nes jam ateityje teks dirbti dvilypėje visuomenėje 
— anglų kalba kalbančioje ir lietuviškoje, savoje tautoje,

Smulkesnių žinių galima rasti kolegijos metraštyje 
arba kataloge, kurį galima gauti Kolegijos raštinėje, 
kreipiantis šiuo antrašu: Marianapolis College, Thomp- 
son, Conn.

REIKALAVIMAI
Į Marianapolio high shcool priimami visi lietuviai 

bernaičiai, baigusieji pradinę mokyklą. Į kolegiją prii
mami lietuviai bernaičiai, baigusieji high school.

Reikšdami noro įstoti į Marianapolio aukštąją mo
kyklą, jaunuoliai turi pristatyti šiuos dokumentus:

1. Tėvų sutikimą, leidžiant savo sūnų eiti aukštuosius 
mokslus, ir pasižadėjimą jį pilnai aprūpinti.

2. Gerb. Kunigo Klebono arba kurio nors Dvasios 
Vado rekomendaciją.

3. Baigtąjį! mokslų pažymius ar diplomą.
4. Krikšto metrikus.
5. Gydytojo sveikatos paliudymą.

MOKESTIS
Mokslo metai prasideda paprastai 6 d. rugsėjo ir bai

giasi viduryj birželio mėnesio. Už šių mokslo metų jau
nuolio maistą reikia sumokėti $250.00 Šioje sumoje įskai
toma ne tiktai maistas, bet taipgi kambarys, šviesa, šili
ma, guolis, skalbimas. Už mokslą metams reikia mokėti 
$50.00

Mokestis sumokama ratomis po šimtą, dolerių 1. pra
džioje, 2. Kalėdoms ir 3. Velykoms. Reikia primokėti 
(kas nori tuomi naudotis) po $5.00 — 1. už vadovėlių- 
knygų nuomavimą, 2. už muzikos instrumento naud.ojimą 
(jeigu neturi savo) ir 3. sporto mokestį.

Neturtingiems bet aukštos vertės jaunuoliams Kole
gijos Vadovybė teikia lengvatų, paliuosuodama dalinai 
nuo mokesčių iš esamojo stipendijų kapitalo nuošimčių.

ŽODIS TĖVAMS
Lietuviai Tėvai, norintieji leisti savo sūnus į aukš

tesnę mokyklą — high sheool ar kolegiją — leiskite juos 
į savą lietuvišką mokyklą, kuri išauklės Jūsų sūnus tik
rais lietuviais katalikais, kurie atneš Jums jūsų senatvė
je džiaugsmo, bus naudingi savo lietuvių tautai ir savo 
dorovingu gyvenimu teiks garbės Viešpačiui Dievui.

ŽODIS MOKSLEIVIAMS
Jaunuoli, ieškai aukštesnės mokyklos, kuri galėtų 

patenkinti tavo jaunų dienų svajones — gyvenimo per
spektyvas, kurioje galėtum pasiruošti tinkamai gyveni
mui ateityje, nežiūrint kurioje srityje Tau teks darbuotis 
•— biznyje, profesijoje ar pašaukime, rinkis savą lietuviš
ką katalikišką mokyklą. Toji mokykla yra MARIANA- 
POLIS.

ŽODIS LIETUVIAMS
Amerikos Lietuvi, jauti ir žinai, kad Marianapolio 

Kolegija yra mūsų išeivijos grožis ir pasididžiavimas. 
Marianapolis yra mūsų Amerikos lietuvių garbė. Maria
napolis yra mūsų Amerikos lietuvių švyturys ir apdrau- 
dos laidas ateičiai.

Remk tą vienintelę aukštesnę lietuvięką mokyklą. 
Josios pilnas išsivystymas nuo Tavęs priklauso. Remsi — 
jinai augs, bujos ir neš šviesesnę ateiti i mūsų Amerikos 
lietuvių buitį.

Kaip paremti 1 — Tapk Kolegijos Rėmėju organiza
cijos nariu.

Žinios Iš
MIRĖ SENAS LIETUVIS 
VEIKĖJAS J. ARNAMUS
Birželio 23 d. rytą. Kiai-

pėdoje mirė buv. “Tilžės Ke 
leivio” redaktorius, Jurgis 
Arnašius. Velionis buvo se
nas prūsų lietuvių veikėjas 
ir pergyveno laikus, kada 
buvo renkami atstovai į ‘ka
ralystės seimą’ ir “ciesorys
tės seimą“. Velionis mirė ei 
damas 62 metus amžiaus. 
Karo metu, kada “Naujoji 
Lietuviška Ceitunga“ visiš
kai palaikė vokiečius, J. Ar
našius redaguodamas “Til
žės Keleivį ’’ kiek galėdamas 
ir kiek sąlygos leido, palai
kė lietuvišką liniją. Ir po 
revoliucijos, nors “Tilžės 
Keleivį“ leido ir vokietis 
Reiylender, tačiau velionis 
daug kame lietuviams padė
jo. Arnašius visada santy
kiavo su lietuvais, nųrs ir 
vokiškoje įmonėje dirbo tei
sme. Kartu aktyviai bendra
darbiavo “Lietuvos Kelei
vyje“.

GERINAMA LIETUVOS
DARBININKŲ BŪKLĖ
Llgšiol Lietuvoje veikė 

taip vadinamas pramonės 
darbininkų samdos įstaty
mas- Sulig juo, darbininkas 
pramonės įmonėje ištarna
vęs vienerius metus turėda
vo teisę gauti 10 dienų atos
togų su uždarbiu. Taip pat 
įstatymas sakydavo, kad 
darbininkas, jeigu suserga, 
ir per 6 savaites nestoja į 
darbą, tai jis gali būti iš vie 
tos atleistas. Be to, jam pa
šalpos ar kompensacijos 
klausimas nebuvo aiškiai ap 
tartas. Būdavo atsitikimų, 
kad kai kurie fabrikantai 
darbininkui neduodavo vi
siškai atostogų, jam nemo
kėdavo kompensacijos ir il
gai užtęsdavo išmokėti algą, 
o už tuos pinigus darydavo 
savus biznius. Taip pat ir 
ilgesnės ligos atsitikimais 
darbininkas nustodavo dar
bo ir būdavo be cento išme
tamas į gatvę. Aišku, kad 
jo šeima ir jis pats atsidur
davo nepakenčiamoje padė
tyje.

Tai matydami šį nenor
malumą atitinkami Lietu
vos valdžios įstaigų organai 
ėmėsi jį šalinti ir darbinin
kų padėtį taisyti. Babar Lie 
tuvos vidaus reikalų minis
terija jau paruošė naują 
darbininkų samdos įstatymo 
projektą, kurį netrukus mi
nisterių kabinetas svarstys, buvę jokių organizacijų, vis

Lietuvos
Sulig tuo naujuoju įstaty

mu darbininkui atostogos 
pailginamos dar 2 dienom, 
ligos atsitikimais jis turi tei 
sę į darbą nestoti 8 savaites, 
o kartais ir ilgiau ir fabri
kantas su juo neprivalo nu
traukti samdymo sutartį.

Toliau, jam alga ir kom
pensacija išeinant iš tarny
bos turi būti apmokama tuč 
tuojau ir nevilkinama. Be 
to, darbininkų algos ir kom
pensacijos ieškiniai turi pir
menybės teisę prieš visas 
fabrikanto skolas, žinoma, 
išskiriant valstybinius ir 
jiems prilygintus mokes
čius.

Dabar iš darbininkų už į- 
vairįos žaliavos sugadinimą 
ir kitus nusižengimus išieš
komos baudos yra palieka
mos toje pačioje įmonėje, o 
išieškomos iš darbdavių bau 
dos, eina ligonių kasų nau
dai. Naujame įstatyme yra 
numatyta, kad iš visų baudų 
bus sudalytas tam tikras 
fondas, kurį globos vyriau
sias darbo inspektorius ir 
naudos darbininkų reika
lams. Naujasis darbininkų 
įstatymas aiškiai nustatytas 
kiek fabrikantas darbinin
kui mažiausiai turi mokėti 
algos, kad jis su šeima galė
tų nors vidutiniškai pragy
venti. Tuo norima darbinin
kus kiek galint daugiau ap
saugoti nuo fabrikantų iš
naudojimų. Tsb.

■* *

ORIGINALIAUSIAS 
SUTIKIMAS

Panevėžio Vyskupo

kas aplūžę, apgriuvę, mažai 
kas ir Ganytoją tesutikę, o 
dabar jam net salutuoja, 
tarsi kokiam šalies valdo
vui, tuo tarpu kai jis tesąs 
sielų ir širdžių valdovas.

Pietų metu Ekscelencijai 
grojo smilgiečių orkestras.

Po pietų jis viską apžiū
rinėjo ir viskuo džiaugėsi. 
Pamatė kaip gražiai išpuoš
ta bažnyčia, kaip puikiai 
tvarkomos kapinės ir kiti 
parapijos trobesiai. Viskas 
liudijo mažiukės parapijos, 
vadovaujamos kun. kleb. R. 
Prialgausko, atgimimą.

Išvykstant Ganytojui, ap
gailint tokio aukšto, kartu 
paprasto^ kuklaus ir malo
naus Svečio, tebuvo iššauta 
tik vieną įtartą. Ganytoją 
palydėjo šauliai dviratinin
kai, vadovaujami motocik- 
listo mok. J. Lukštaraupio.Juos. Tr. “B.’'

IR VĖL PIKTAS VALDI
NINKO IŠAIKVOJIMAS
Biržai. — Žynius vietos 

tautininkų, šaulių ir teatro 
veikėjas,, žemės ūkio sm. 
kredito banko valdybos pir
mininkas ir “Biržų Žinių“ 
redaktorius p. Plepys š. m. 
birželio 16 d. suareštuotas ir 
padėtas Biržų kalėjiman. P. 
Plepys sulaikytas dėl neti
kėtosios revizijos rastų trū
kumų ir malversacijos. Kal
bama, kad valstybės paštui 
padaryta nuostolių iki 50.- 
000 litų. Revizija vedama 
toliau.

J. E.
buvo Smilgiuose (B.). Pir
mieji Ganytoją pasveikino 
raiteliai. Jų buvo 20. Visi 
baltais diržais ir svidaneio- 
mis ietimis su Vatikano vė
liavikėmis. Raitelių arkliai 
taip pat papuoštais balnais 
šorais. Pažymėtina, kad kar 
tu su paprastais kaimo ber
neliais jojo ir tituluoti dva
rininkai.

Ekscelencijai įžengus Į 
Smilgius, buvo iššauta 7 kar 
tus iš savotiškos iškilmių 
“armotos“. Vėliau Ganyto
ją sutiko prie savo bromų 
daug pavasarininkų, ange
laičių, tretininkų ir vyrų a- 
paštalavimo narių. Smilgie- 
čių bromai, ir tie atrodė o- 
ri gimti i ai, keturkampiai, tar 
si nameliai. -

■Ekscelencija net iki ašarų 
buvo sujaudintas tokio iškil
naus, puošnaus ir nuošir
daus sutikimo. Ir savo kal
boj priminė, kad Smilgiuo
se prieš penkerius metus ne-.
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KOLEGIJOS RĖMĖJAJ
,Kokių esama rėmėjų? — Rėmėjai yra trejopos rū

šies: paprastieji, amžinieji ir garbės rėmėjai.
Paprastieji rėmėjai yra tie, kurie aukoja kas metai 

po $3. Amžinieji rėmėjai yra tie, kurie suteikia auką 
$50. Garliės rėmėjai yra tie, kurie kartu ar dalinai auko
ja $100.

Ką rėmėjai gauna? — Kiekvienas rėmėjas gauna: 
1. vienintelį Amerikoje leidžiamą tikybinį savaitraštį 
“Laivą“

2. Už visus rėmėjus laikomos metuose dvejos šv. mi
šios.

3. Rėmėjui mirus, atlaikomos už jį dvejos šv. mišios.
4. Kiekvienas rėmėjas turi dalyvumo visuose vienuo

lijos dvasinėse malonėse: maldose ir geruose darbuose.
.5. Amžinieji ir garbės rėmėjai gauna atatinkamą di

plomą. - - .' 1 t
Kaip prisirašyti? — Pasiųsk savo vardą, pavardę 

antrašą ir auką šiuo antrašu: Kolegijom Rėmėja*. Maria* 
\napolis, Thompson, Conn.

NAUJA PARAPIJA
Lomiai, Tauragės apsk.— 

Čia nuo 1766 m. gražioje vie 
toje stovėjo medinė bažnytė
lė — koplyčia, į kurią per 
didžiąsias šventes iš Bata
kių atvykęs kunigas atlaiky
davo pamaldas. Nuo šių me
tų pradžios vietinių gyven
tojų pastangomis Lomiai su 
laukė kunigo. Darbštus ir 
pasišventęs kun. Eičvs ener
gingai ėmėsi darbo. Pasta
tyta didelė ir erdvi kleboni
ja, praplatinti ir baigiami 
aptverti kapai, įsigyta baž
nytinių rūbų, fisgarmonija 
ir kit. Dabar lomiškiai lau
kia, kada galės visiškai at
sikirti nuo kitų parapijų ir 
sudalyti savąją

LIETUVOS ŠAULIU SĄ
JUNGA ŠVENČIA 15 M.

tais Lietuvos įsiveržusiais 
Lenkijos vaiteliais. Visų tų 
žygių vainiku yra 1923 metų 
sukilimas ir Klaipėdos kra
što atvadavimas, kuriame 
dalyvavo beveik visų Šaulių 
būrių stipriausios jėgos.

Aprimus Lietuos laisves- 
kovoms, maž daug nuo 1923 
metų Šaulių sąjunga dau
giausiai dilba visuomeninio 
ir kultūrinio darbo dirvoje. 
Šauliai supranta, kad orga
nizuotos visuomenės aukšta 
kultūra yra didžiausia gin
klo atrama. Dabartiniu lai
ku, Šaulių sąjunga be kariš
kų pratimų, nemažai dėme
sio kreipia į sportą. Taip 
pat Šauliams rūpi ugniage
sy ba, priešcheminė apsauga, 
sanitarija, tautinės, valsty
binės šventės, paskaitos, pra 
mogos, ekskursijos, kursai, 
vaidintojų kuopelės, dainos 
gaivinimas, liaudies univer
sitetai ir plačiu mastu lite
ratūros skleidimas.

Kai kurie šaulių būriai 
jau yra toki stiprūs, kad liet 
įsigijo savus namus, kurie 
laikomi visos apylinkės vi
suomeninio, kultūrinio dar
bo namais.

Iš kiekvieno Lietuvos šau 
lio reikalaujama, kad jis bu 
tų drausmingas, punktua
lus, sąžiningas, darbštus, 
taupus, karštas, liet sąmo
ningas pabijotas, privalan
tis kitiems skiepyti tėvynės 
meilę, dorovingumą, auklėti 
savo ir jaunosios kartos ge
rąsias būdo savybes.

Žengdami į savo gyvavi
mo tolimesnius metus, Lie
tuvos šauliai irgi pasiryžę į- 
vykdyti nemažesmus žygius 
ir nudirbti neiiiažesnį kultū
ros darbą, kaip kad nudirbo 
lig šiol. Jie ateityje stengsis 
įvykdyti šį šaulių sąjungos 
kūrėjo Vlado Putvinskio 
paliktą vieną reikšmingiau
sių Lietuvos šauliams jo te
stamentų: “šaulio vardas 
gimė mūsų laikinoje sostinė
je Vytauto kalne 1919 me
tais, krikštą gavo susidur
damas su P. O. W.r kovose 
su Bermontu. Želigovskiu ir 
vaduodamas Mažąją Lietu
vą, o sutvirtinimą gaus mū
sų tikroje sostinėje Gedimi
no kalne, o kuriais metais— 
pareis nuo mūsų visų, tau
tiečiai.“

Tad budėdami Lietuvos 
laisvės sargyboje ir stiprin
dami krašto vidaus apsaugą 
nuo įvairių gaivalų , Lietu
vos šauliai ruošiasi sėkmin
gai ir karžygiškai įvykdyti 
šį savo kūrėjo testamentą.

Tsb.

riant šaulių ir geležinkelie
čių, bus vidaus reikalų mi
nisterijos žinioje ir tvarko
mos Lietuvos ugniagesių or
ganizacijos sąjungos. Į šios 
sąjungos centro valdybą į- 
eis tris vidaus reikalų mini
sterijos paskirti asmenys.

Tiktai šaulių ugniegesių 
komandoms veikimo taisyk
les nustatys vidaus reikalų 
ministerija, susitarusi su 
krašto apsaugos ministerija. 
Kilus svarbiam reikalui, vi
sos ugniagesių komandos tu
rės teikti pagalbos ir už sa
vo veikimo ribų.

. Gaisrų gesinimo prievolės 
Lietuvoje turės atlikti vist 
abiejų lyčių asmens nuo 18 
ligi 55 metų, o karo metu 
nuo 16 ligi 60 metų. Pilie
čiai gaisrus gesinti galės bū
ti šaukiami, jeigu gyvena 
ne toliau, kaip 5 kilometrai 
nuo gaisro vietos. Miškus ir 
durpynus gesinti piliečiai 
gali būti šaukiami ir gyve
nantieji už 15 kilometrų.

Gaisrams gesinti vado
vaus vietos ugniagesių bran
dina joras., Policija teiks tik 
pagalbą gaišių gesinimo va
dovui ir palaikys bendrą 
tvarką.

Ugniagesių turtas, jų su
sirašinėjimas, pramogos bus 
atleidžiami nuo visokių val
stybinių ir savi vaidybini ii 
mokesčių. Gaisrams gesinti 
reikalingas priemones ugnia 
gesiai iš užsienių galės įvež
ti be jokių muitų.

Savo apskričiuose savival 
dybių organizacijų koman
doms išlaikyti, šaulių ir ug
niagesių savanorių organi
zacijoms pašalpas teikt!, 
taip pat ir visoms reikalin
goms išlaidoms padengti 
miestų sav ivaldybės skirią 
3%, o apskričių ir valsčių 
savivaldybės nemažiau, kaip 
2% savo išlaidų sąmatos. Bo 
to, savi vadybos turės ugnia
gesius savanorius ir šaulius 
apdrausti nuo mirties ir ne
laimingų atsitikimų, einam 
tarnybos pareigas.

Šio ugniegesybos pertvar
kymo Lietuvoje, tikimasi 
sumažinti gaisrus visame 
krašte, kur jie kas met pa
daro apie 10 milijonų litų 
nuostolių.

KLAIPĖDOJ SUIMTA 110 
ASMENŲ

Šių metų birželio 24 dieną 
Lietuvos Šaulių Sąjunga 
švenčia savo gyvavimo 15 
metų sukaktuves. Šaulių są
junga kūrėsi pačiame Lietu
vos nepriklausomybės kovų 
įkarštyje. • Pirmojo Kauno 
Šaulių būrio steigiamasis su 
sirinkimas buvo 1919 metų 
rugpjūčio 8 dieną. Per trum 

Ipą laiką Šaulių sąjungos l- 
dėja išsiplėtė po visą Lietu
vą, o pirmiausiai ten, kur 
virė Lietuvos laisvės kovos. 

[Šauliai daug padėjo jaunai 
Lietuvos kariuomenei kovo
ti su vidaus ir išorės prie- | v • , įsais.

Į Svarbiausia, šaulių sąjun
gos penkiolikmečio žygiai 
yra; slaptos lenkų karo or
ganizacijos P. O. W. likn- 

j davimas, Bermonto — Ava- 
lovo ’ gaujų x^]in;ukinimas, 
karžygiška kova sų 1920 me-

LIETUVOJE VISI TURĖS 
GAISRUS GESINTI

Už priešvalstybinį veiki
mą Klai|)ėdos krašte iki bir
želio 12 d. suimta 103 vokie
tininkai. Iš jų iki teismo 
bus kalėjime 100 asmenų. 
Paskutiniu laiku vėl yra su
imta apie 7 vokietininkai.

Tikrą draugą per sielvar
tą'pažinsi. Ennius.

Ligi šiol Lietuvoje nebu
vo tinkamai sutvarkyti ug- 
niagesvbos reikalai. Gaisri
ninkų komandos daugiau
siai steigdavo tik organiza
cijos, gi visi krašto gyven
tojai į ugniagesybos darbus 
nebuvo įtraukti. Dabar vi
daus reikalų ministerijoje 
jau paruoštas ugniagesybos 
įstatymo projektas, kuriuo 
priešgaisrinė apsauga Lietu 
voje bus ir tvarkoma.

Tarp kitko numatoma 
,kad ugniagesių komandos 
galės turėti valdžios, savi
valdybių, šaulių, savanorių 

Į ir privačių asmenų Įstaigos 
1 bei organizacijos. Visos ug- 
; niagesių komandos, išski i

Pavasaris 
Lietuvoje
Reguliarūs, nuola
tiniai išplaukimai 
per COPENHAGĄ. 
Visi kambariai iš 
lauko, su maudy

nėmis.
L Informaciją
K klauskite pas 

vietlnj agentą 
■- » arba



Penktadienis, Liepos 13 d., 1934.

Rytinių Valstybių Žinios
DARIAUS - GIRĖNO PA-^’v T11™5 ’vyks an'gare Ar. 7.

GERBIMO IŠKILMĖS
1 V, 1 • I •

LIEPOS 16 d. — Radio! 
paskaitos iš stoties WMBQ, 
1560 kiloc.: 9:30 ligi 10:30 
ir 10:45 ligi 11:00 vai. ryto 
(p. V. Matusevičiaus vado
vaujama) ; 7:30 ligi 7:45 va
landą vakare (p. Dumčiaus 
vadovaujama). Be to, p. V. 

i Matusevičius pavedė komi
sijai visas savo programas 
liepos 10 ligi 17 d. imtinai. 
Liepos 12 d. 8 ligi 9 vai. va
karo bus kelios paskaitos. 
Apie programą iš WNYC 

a) Flatbush visuomenė teiksis sekti pra- 
paskutinės nešimus iš V. MBQ.

I

LIEPOS 15-d. — Žmonės 
su automobiliais, papuoštais 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vomis, kviečiami susirinkti 
prie Havemever ir No. 5tl; 
Sts., Brooklyn, tarpe 2:30 ir
3 vai. pp. Lygiai 3 valandą 
automobiliu vora, su polici
jos palydovu, išvyks i Ben- 
nett Field.

■ Žmonės be automobilių 
gali aerodromą pasiekti 
šiais keliais: 
Avė. IRT ligi 
stoties, ten paimti Flatbush. į 
Avė. gatvekari ligi Avė. U, 11 vai. ryto (su 15 mm. per- 
ten imti aerodromo autobu- trauka) 
są. b) Brighton Beach BW- 
T ligi Avė. U, ten imti Flat 
bush Avė. autobusą ir teų 
gauti aerodromo autobusą 
c) Flatbush Avė. gatvekaris 
ligi Avė. U, ten aerodromo 
automusas.

Iškilmės prasidės lygiai
4 vai. pp. Žmonės užims vie
tas stadione, prie runway. 
Vietas nurodys policija ir 
leg. V. Kaminskas. Karo 
kapelionas (regul, armijos) 
sukalbės maldą. 16-to pėstin, 
pulko. American 'Legion ii 
V. F. W. sargybos iššaus 
tris salvas oran, trimitas 
taps, ir tuo kariškas pager
bimas bus baigtas. Po to 
seks 3 kalbos ir Aero-Sekci- 
jos Įsteigimas: bus paskelb
tos po 25 dol. ar daugiau 
aukavusių pavardės ir avia
cijos mokinių pavardės (jai: 
yra S jaunuoliai). Lietaus

LIEPOS 17 d. a) 9:30 —

ĮSIGYK sau namus
» . .

Į metus laiko NAMAI PA
BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokiu namų: di
delių, mažų, be ir su garadžiais 
ir darželiais. Visose lietuvių ap
gyventose vietose — Brooklyne, 
Bronxe, Maspethe ir kitur. PAR
DUODAME PIGIAI ir ant leng
vų sąlygų. GALIMA PAPIRKTI 
Už MAŽA $500 pradinį ĮMOKĖ- 
JIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: S AMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuviu Skyriaus Vedėjas 
1440 BR0ADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 
sylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin
gų patarnavimą!

i I 
I Į
Į
I I

Telephone Stagg 2—4409 
NOTARY PUBLIC

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y.

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią

Parsamdau yAutomobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso- 

I kiems pokyliams.

IIII
NOTARY Telefonas:
PUBLIC STagg 2-5043

M ATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS

GRABORIUS

660 Grand Street, 

BROOKLYN, N. Y.
Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos myliniams pašarvoti do
vanai. Nulludimo valandoj kreip
kitės pas mus. Patarnavimas yra•-+ ą-r-

) radio-programa iš 
WMBQ,-paaukuota pp. J. 

įGinkaus, J. Tarno ir -T. Va- 
i laicio. Kalbės žymūs kalbė
tojai. b) 11 vai. ryto pamal
dos Apreiškimo Pan. šv. 
bažnyčioje, No. 5th St. Pa
mokslą sakys kun. J. Balkū- 
nas. c) 8 vai. vakare civilės 
iškilmės Apreiškimo parapi
jos salėje, vadovaujant pp. 

'V. Vyšnius ir K. Vilniškis. 
Kalbės apie 6 skridimo stam 
būs rėmėjai, dalyvaus vie
tos parapijos choras, vadov. 
muz. ,T. Jankus.

Visi lietuviai veteranai, 
turintieji uniformas, kvie
čiami atvykti i aerodromą, 
bažnyčią ir salę unifor
muoti, raportuojant p. V. 
Kaminskui. Aerodrome ir 
bažnyčioje be A. L. L. Da
riaus - Girėno Posto narių 
dalyvaus dar 16-to pėstin. 
pulko sargyba iš 10 vyri; 
(veik visi lietuviai). 165 
pūst, pulko sargyba, daliniai 
iš American Legion. Vete- 
rans of Foreign Wars, uk- 
rainu Čornomorska Sic ir 
marmu lakūnai.

Vėliavėlių auiomobiliams 
galima Įsigyti pas n. K. Vil
niški, 423 Grand St., Broo- 
klvn. telefonas:

' STasrg 2-2133.
Visi lietuviai liepos 17 d. 

kviečiami namus papuošti 
Amerikos (nuleidus iki pu
siau stiebo) ir Lietuvos (su 
juodais kaspinais) 
mis. •

Kpt. St. Dariaus 
St. Girėno draugai 
žadėjo skraidyti 
mių metu. Great Neck, L. I. 
lietuvių delegacija Į aero
dromą atskris lėktuvu.

Am. Liet. Legiono T)a- 
rivi-Girėnui Pagerbti 

Kom-ja.
EKSTRA — EKSTRA: 

New Yorko Miestas teikėsi 
paaukuoti savo stoties WN- 
YC (810 kiloc.) radio -pus
valandį LIEPOS 17 d. 5:15 
— 5:45 vai. vakare.

itaa Ir až prieinamą kainf.1

vėliavo-

ir Įeit, 
lakūnai 

ore iškil-

NEW BRITAIN, CONN.
APSIVEDĖ

Liepos 4 d., Šv. Andrie
jaus lietuviu bažnyčioje pri
ėmė Moterystės Sakramen
tą p-lė O. P. Blažauskaitė, 
su L. Poškum.

Jungtuvių ceremonijos bu 
vo iškilmingos su šv. mišio
mis. laike kurių gražiai gie
dojo šv. Cecilijos choras,

I

Waterburv Katalikų Aukštesnės Mokyklos lietuvaitės graduantės, kurios yra 
baigusios Šv. Juozapo lietuvių par. mokvklą.

VIDURY SĖDI KLEB. KUN. JUOZAPAS VALANTIEJUS. Patricija 
Landžiutė ir Pranciška Mazulaitytė iš 122 graduančių buvo parinktos pasakyti 
kalbas. Garbė lietuvaitėms. Linkime joms siekti aukštesnių mokslų.

Štai šios lietuvaitės užbaigė Aukštesnę Mokyklą: Elena A. Ajdonielytė, Elena 
J. Blažytė, Marijona II. Ignatavičiutė, Paulina A. Krisavičiutė, Patricija K. Lan- 
džiutė, Elena A. Majauskai tų, Pranciška A. Mazulaitytė, Elena Šukytė, Sofija 
V. Stulginskaitė, Marijona O. Ueinavičiutė, Marijona K. Valuckaitė, Otilija V, 
Vitortaitė, Elena M. Jakuta vičiutė, Ona M. Zenauskaitė, Stefanija E. Žukauskaitė, 
Pranciška Barbora Zurlytė,

Ijoną ir Bronislovą. Velio-i 
■ nes vyras a. a. M. Kalnikas! 
pereitais metais tapo apde-| 
gintas Stanley Works dirb
tuvėje ir savaitę pasikanki
nęs mirė.

Velionė buvo rimta kata
likė, uoli rėmėja katalikiško! 
veikimo ir spaudos. Priklau 
sė. prie šv. Rožančiaus ur- 
jos, MRK. 36 skr.

Mylėjo “Darbninką” ir 
jį skaitė.

Palaidota iškilmingai su
' trejomis šv. mišiomis.

nes jaunoji -minėto choro 
narė. Kleb. kun. A. Vaškelis 
atnašavo šv. mišias ir sutei
kė Moterystės Sakramentą.

P-lė O. P. Blažauskaitė iš 
profesijos yra mokytoja bai 
gusi 1928 m. Conn. Statė 
Normai School. Ji buvo mo
kytoja per pastaruosius pen 
kis metus Roosvelt School.

Priklauso prie LRKMS. 
vietinės 38 kp. ir antri me
tai užima pirmininkės vietą 
ir sėkmingai veda LRKMS. 
Connectieut apskriti. ' trejomis šv. i mišiomis, ku-

L. P. Poškus yra baigęs rias atnašavo kleb. kun. A. 
New Britain Scnior High Vaškelis prie Didžiojo alto- 
school ir yra narys 1925 m. riaus; prie šoninių: kun. P.

i

I rius lietuvių mokyklėlių per. Susėdus pietauti, pribuvo 
| ilgus metus. Jis turėjo dide-1 ir p. Antanas Aieksaitis su

I ZA /-• ZSV, > -V > V . 1t Z'- - * —  Y.   -~1 * _peš pretenzijas prie muzikos,. 
į bet kaip muzikas buvo silp- 
i

savo šeimyna ir p. Karvelie- 
nė su šeimyna. P-nas Aleik- 
saitis pasakė sveikinimo kai 
bą. Linkėjo jaunavedžiams 
gražiausio gyvenimo.

Po pietų Įvyko įvairūs 
žaislai ir šokiai. Grojo lietu
vis muzikantas. Mūsų jauni
mui labai patiko lietuviška 
muzika. Nors mūsų* visas 
jaunimas yra augęs tarp sve 
timtaučių, bet labai gražiai 
moka lietuvių kalbą ir myli 
kas lietuviška.

Visi svečiai vestuvių puo
ta ir pasilinksminimais bu
vo patenkinti. Dėkuoja pp. 
Krikščiūnams ir jaunave
džiams už taip gražų pavai
šinimą.

Mečislovas apsivedė, bet 
ir jo sesutė Marytė neatsi
lieka. Jau eina užsakai ir 
greit bus vėl vestuvės pas 
pp. Krikščiūnus.

nas.
Velionis pasižymėjo pa

vyzdingu gyvenimu. Buvo 
tikras žemaitis, tą jis savo 
kalba Įrodydavo. Jis nėra 

lžmogaus nuskriaudęs; kiek
vienam rodė savo gerašir- 
dingumą. Gyveno labai skur 
džiai ir vargingai, bet nie
kam nesiskundė ir neprašė 
pagalbos. Visuomet buvo 
linksmo būdo.

Neturėjo progos gaut di
desnį išlavinimą, bet kiek 
sugebėjo dirbo dideli lietu
vybės darbą. Pavyzdingas 
buvo katalikas.

Kadangi velionis neturėjo 
jokio turto ir neturėjo gy
vybės apdraudos, tai gera
širdžiai žmonės suaukavo 
pinigų jo palaidojimui. O 
laidotuvės buvo, kaip tur
tuolio. Laidojamas buvo iš 
Karalienės Angelų bažny
čios, kur velionis nekurį lai
ką zakristijonavo.

Bažnytines pamaldas atli
ko kun. P. Lekešius. Pamal
das pagražino vietos muzi
kai: J. Jankus, J. Brundza, 
A. Kaminskas ir vietos var
goninkas muz. P. Dulkė. 
Giedojimas tikrai buvo gra
žus. Prisidėjo prie giedoji
mo ir priaugančių choriščių. 
Graborius Povilas Gustas 
taipgi daug prisidėjo iš sa
vo nusės pagražinimui lai
dotuvių. Ilsėkis ramiai, tu, 
lietuvybės apaštale, šioje 
svetimoje žemelėj ir tavo i- 
diegti Į jaunuoliu širdis lie
tuvybės dieerai. lai nors ma
žas nuošimtis išbujojo ir ne
ša Šimteriopą vaisių lietuviu 
išeivijai.

ELIZABETH, N. J
Birželio 17 d., Šv. Vardo 

Vyrų draugijos nariai “iii 
eorpore” priėmė šv. komu
niją. Po mišių susirinko f 
svetainę užkandžiams ir pa
sikalbėjimui. Kalbėta kaip 
Įtraukti i bendrą darbą su 
senėsniaisiais ir mūsų jau
nimą.

Lietuvių Dienos programa. 
Grižo Į namus su gražiau
siais Įspūdžiais. Vieni iš jų 
pasakojo, kad jautėsi, kaip 
garsingoje Suvalkijoje, an
tri kaip Dzūkijoj, treti ste
bėjosi gražiąja Lietuvių nuo 
savybe, bei žaliuojančiomis 
gėlėmis ir medžiais.

Džiaugėsi visi gražia rim
ta minėtos- dienos tvarka. 
Visų džiaugsmas buvo pa
mačius mūsų drąsuolius lie 
tuvius jaunuolius, kurie 
skraidė padangėse, kaip pil
ki balandėliai. Na, o šoki
mas iš orlaivio tai visus nu
stebino. Girdėt, kad nedaly
vavusieji gailisi. Kitą metą, 
sako, būtinai vyks į Thomp
soną, jei tik sulauks tos die
nos pamatyti tų įvairenv- 

| bių.

f

1

I

J. Piliakalnis

Birželio 24 d., Įvyko mūsų 
Šv. Petro ir Povilo par. mo
kyklos užbaigimas. 8 sky
riaus mokinai suvaidino vei
kalą: “Kas save aukština, 
bus pažemintas’7.

Birželio 25 d. visiems gra- 
duantams išdalinta diplo
mai. Už pasižymėjimą gavo 
taurę graboriaus ' Petriko 
sūnus.

dirba : žaitis. Palaidota Šv. Mari- 
: jos Kapinėse. Laidotuvėse 
dalyvavo daug giminių. Lai 
Viešpats suteikia jai dan
gaus karalystę už jos gerus 
darbus.

klasės Massachusetts Insti- (P. Karlonas. ir kun. V. Ra- 
tute of Technology.
Chemical plant. East Rerlin 
chemiku, priklauso prie SL
RKA. vietinės 109 kp., kur 
jau trečias metas užima pir
mininko vietą ir prie Ukėsų 
klubo, V. V. S., kur šiais 
metais taip pat pirminin
kauja.

Abu vra uolūs jaunuoliai 
lietuviškame katalikiškame 
veikime. Jiedu gražiai
n esi gedi n darni vartoja savo 
tėvelių gimtąją kalbą.

Tad sveikiname ir linki
me laimingos kloties jaunai 
porelei naujame gyvenime. 
Darbuokitės ir toliau savų
jų tarpe. Beje, dabartinė 
p-nia O. P. Poškienė yra 
LDS. vietinės 36 kp. narė, 
Kp. nariai sveikina ir linki 
laimingo ir linksmo gyveni
mo.

PRIERAŠAS. LDS. Se
kretoriatas taip pat sveiki
na jaunavedžius ir linki su
kurti gražią lietuvišką 
mynėlę.

Birželio 27 d., Įvyko Bal
tui High mokyklos užbaigi
mas. Užbaigė 250 merginų, 
iš kuriu 27 gavo pagyrimo 

pirmas laipsnius. Pasižymėip laips
nius gavo keletą ir Tietuvai- 

parke, prie pat Statė Road, pių, bet jų pavardės taip is- 
važiuorint iš Hartford f I kraipytos, kad nėra galimy- 
Springfield. Į^s ias teisingai parašyti.

Pikniko programa bus į- 
vairi, kaip tai: virvės trau> 
kimas, bėgimas ir kitoki žai
slai. Gros geras orkestras i- 
vairius šokius. Rengėjai 
kviečia visus lietuvius at
vykti ir linksmai praleisti 
laiką.

Jeigu tą dieną lytų, tai 
piknikas įvyks sekantį sek
madienį, liepos 22 d.

THDMPSONVIILE, CONN.
Liepos 15 d.. Įvyks Šv.

Jurėno draugijos
piknikas. Brainard Drova

PIKNIKAS
Liepos 15, sekmadienį, y- 

ra rengiamas piknikas, ku
ris Įvyks Schuetzen Park, 
IBamesdale) New Britain, 
Conn. Rengia vietinis V. V. 
S. skr.. kurio pelnas skiria
mas. antrajam skridimui Į 
Lietuvą.

Tikslas gražus. Kviečia 
■Rensrėiai visa anvlinkę 'da
lyvauti minėtoje dienoje.

Įžanga tik 15 centų į par
ką Gros orkestras, bus dai
nų, kalbų, žaislų, užkandžių 
ir ko tik keno širdelė pano
rės. Parkas atdaras nuo 12 
vai. pietų.

Tiesą

bės jas teisingai parašyti. 
Pažvmėtina Ona Markevi- 
emtė.VASARINĖ MOKYKLA 

Liepos 9 d., prasidėjo va 
sari nes pamokos Šv. Andrie
jaus parapijos vaikučiams. 

it kurios tęsis per mėnesį po 
dvi valandas į dieną. Moko
ma. tikėjimo dalykus, mer
gaitėms siuvimo, berniu
kams drožimo bei piausty- 
mo. Pakviestos mokytojauti 
vietinės lietuvės nanelės. kn 
nu tarpe yra ir dvi airės ir 
vienas svetimtautis vaiki 
nas.

Tokias pamokas rengti 
ragino J. E. vyskupas Mau- 
rice F. McAuliffe tose pa
rapijose, kuriose nėra para
pijinių mokyklų. Didelis 
skaičius vaikučių lanko šią 
mokyklą ir girdėt ją myli.

*Kleb. kun. A. Vaškelis ir 
kun. P. P. Karlonas vado
vauja pamokose.

►

BROOKLYN, N. Y.
v • sei-

MIRTIS
Liepos 4 d. mirė 

Kalnikienė, pasirgusi vidu
rių liga savaitę laiko.

Velionė paliko dideliame 
nuliudime savo du sūnus:

Fr-ka ĮSPŪDŽIAI Iš LIETU
VIŲ DIENOS 

Lepos 4 d. New Britainie- 
eiai lankėsi Lietuvių Kole
gijoj ir turėjo progą gėrėtis

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

I
—--------

Šioje kolonijoje yra tik 
LRKSA 205 kuopa, kuri ge
rai gyvuoja. Šios kuopos na
rio p. E. J. Krikščiūno ūki
ninko sūnus Mečislęvas, tar
navęs per 4 metus J. V. ka
riuomenėje, birželio 25 d. 
apsivedė su panele iš Nevv 
London. Vestuvės buvo iškil 
mingos. Pas tėvelius įvyko! 
vestuvių puota. Dalyvavo

HARTFORD, CONN.
Liepos 15 d. Įvyksta 4-rių 

Kat. Organizacijų kuopų, 
būtent: L. Vvčiu, LDS., Mo
terų Sa-gos ir SLRKA. ben
dras piknikas. Lietuvių 
Darže, Station 24, Glaston- 
burv.

Kviečia ne tik vietinius, 
bet ir apylinkės kolonijų lie
tuvius kuoskaitlingiausiai Į 

j ŠĮ išvažiavimą atsilankyti. 
|Bus gera muzika, vedama 
į Prano Pakėno. Bus linksma 
ir ivairi programa, kuria iš
pildys L. Vyčių atletikos 
skyrius

SPECIAL Bus’ai eis nuo 
parapijos Mokyklos tiesiog 
į Parką. Pirmas busas išeis 
1:30; antras 1:15 po pietų 
ir vakare parveš atgal. Ben
dra rengimo komisija dar-

STAIGI MIRTIS
Liepos 4 d., 12 vaL naktį 

grįždamas iš Lietuvių die
nos, KlasČiaus parko,’ voą iš
lipęs iš gatvekario mirė . a. 
ą. Augustinas Dimta. jis __
buvo žinomas visoje, apylin- [daug,svečių iš New Ldndon, j bųojasi, kad visiems pątar-. 
kejė, kaipo lietuvių kalbesį New Britain, Waterbury irjnavus kuogeriausiai.
dėstytojas bei organizato- Į kitų artimų kolonijų. Baporteris.


