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NAUJASIS VYSKUPAS 
JAU EINA VYSKUPIJOS 

PAREIGAS

Fall River, Mass---- Rug
piūčio 1 d. vyskupas Ja
mes E. Cassidy užėmė vie
tą neseniai mirusio vysku# 
po Daniel F. Feehan, kaip 
Fall River diecezijos gal
va. Tą pačią dieną jam su
kako 65 metai amžiaus.

Vyskupas Cassidy jau 
keli metai ėjo šios diecezi
jos apaštališkojo adminis
tratoriaus pareigas, bet o- 
ficialiai paskyrimą iš Ro
mos gavo tik šiandien.

Vyskupas Cassidy yra 
gimęs Woonsocket, R. I. 
ir į kunigus įšventintas 
Providence, 1898 metais. 
Po šešių metų jis buvo 
skirtas Fall River diecezi
jos kanclerium.

Šventasis Tėvas, 1930 
metais, paskyrė jį Iboros 
titulariu vyskupu ir nuo 
to laiko vy skupas Cassidy 
buvo a. a. vyskupui Fee
han pagelbininku.

Mirė Vokietijos Prezidentas
AREŠTAVO JUOZĄ 

URBŠĄ
UOSTŲ DARBININKŲ 

STREIKAS BAIGTAS

------------- ----------------------------------
Dar Dėl Birželio 7 d. {vykių VOKIETIJA LIŪDI NETEKUS DIDVYRIO

HITLERIS VYRIAUSIAS VALDOVAS

ŠV. TĖVAS ATOSTO
GOSE '

Vatikanas — Rugp. 1 d.
Šventasis Tėvas išvažiavo 
į Castel Gandolfo atosto- 

. gų. Nuo 1870 metų, pir
mas atsitikimas, kad Po
piežius apleido Vatikano 
rybas.

Manoma, kad Alban kal7 
nuošė • oias sustiprins 
Šventojo Tėvo sveikatą 
nors ir atostogų metu 
Jam teks rūpintis Katali
kų Bažnyčios reikalais.

SUŽFJDE SENATORIŲ

Westport, N. Y. —Rugp. 
1 d. automobilio nelaimė
je sunkiai sužeistas sena
torius Robert F. Wagner. 
Lenkiant sunkvežimį, se- 
natorio automobilis nuva
žiavo nuo kelio ir krito 20 
pėdų į upelį.

Lawrence, Mass. — Rug
piūčio 1 d., federalė polici
ja areštavo Juozą J. Urb- 
šą, gyv. Miik Avė., Meth- 
uen. Jį kaltina pasisavini
me Jung. Valstybių pašto 
pinigų, kuriuos jis esą ga
vęs už perlaidas. Jo bylos 
nagrinė j imą paveda 
“grand jury” ir jis paleis
tas užstačius $10.000 kau
cijos. Sakoma, kad pasisa
vinęs $150.00.

Juozas Urbša J. V. Teis
me vengė egzaminacijos, 
kada jis buvo pristatytas 
pas J. V. Komisionierių 
Harry Guterman.

J. Urbša žinomas Law- 
rence per kelioliką metų 
kaip žymus nezaiiežninkų 
šulas. Prieš penkioliką me
tų jis vargoninkavo lenkų 
parapijoj. Tada dar buvo 
katalikas ir gražiai su sa
vo žmoną sugyveno. Savo 
dukteris leido lenkų para- 
pijinėn mokyklon.

Atsirado nezaležninkai. 
Urbša iškrypsta iš tiesos 
kelio, persiskiria su savo 
žmona.

Laivakorčių biznis nebe
siseka ir jis subankrutuo
ja. Žinoma, subankrutavęs 
atsikrato paprastųjų sko
lintojų ar su juo papras
tus reikalus turėjusių 
žmonių, bet Dėdė Šamas 
jo nepaleidžia ir reikalau
ja pinigų už pašto perlai
das. Kadangi pinigų ne
grąžino, tai jis kaltinamas 
kriminaliai už pasisavini
mą valdžios pinigų.

San Francisco — Liepos 
31 d. apie 17,000 uostų 
darbininkų šiandien grįžo 
darban vakarų Amerikos 
dalyje. Streikas, kuris tę
sėsi nuo gegužės 9 d. ir 
kainavo apie du šimtai mi
lijonų dolerių ir aštuonios 
žmonių gyvybės, pagaliau 
baigtas.

Visas darbdavių ginčas 
su darbininkais pavestas 
išspręsti trečiųjų teismui. 
Gaila, kad iš pradžių taip 
nebuvo padaryta.

DIDVYRIŲ MIRTIES PA
MINĖJIMAS KAUNE

GRĄŽINO TARNYBON

’ Washington — Liepos 
31 d., Darbo departamen
tas pašaukė tarnybon Wa- 
lter W. Husband, kuris 
per dešimtį metų buvo 
Darbo sekretoriaus padė
jėju ir kelias savaites tam 
atgal atsisakė iš tarnybos.

Priežastimi jo pakvieti
mo atgal tarnybon yra ta, 
kad federalė valdžia yra 
nusistačiusi paskelbti va
jų prieš negeistinus radi
kalus, kuriuos valdžia de
portuos Rusijon.

DRAUDIMAS PRIEŠ 
STREIKIERIUS

Benton Harbor, Mich.,— 
Arfbitracijai 'nepavykus 
sutaikinti Watervliet' Pa- 

' per Co., Waterviliet, dar
bininkų streiką, teisėjas 
Warden iš Van Buren pa
vieto, prieš streikierius iš
davė indžiunctioną, kuris 
draudžia pikietuoti dirb
tuvę ir kuo nors kliudyti 
streiklaužiams.

GAISRAS REŠKUTĖ
NUOSE

Birželio 30 d. Reškutė
nuose, Kaltinėnų valse., 
Švenč. ap., kilo didelis gai
sras. Pranešama, kad gai
sras sunaikino daugiau 
kaip 200 trobesių. Žmonės 
beveik nieko nesuspėjo ir 
išsinešti. Iš viso kaimo, 
kuris buvo didžiausias vi
same Švenčionių apskrity
je, dabar pasiliko tik pen
kios pirkios, nuošaliau 
stovėjusios. Apie keturi 
šimtai asmenų liko be pas
togės, be jokių drabužių ir 
net gyvulių, nes daugelis 
jų tvartuose sudegė. Vien 
tik kiaulių sudegė 300 su 
viršum. Bendrai, gaisras 
nušlavė visą kaimą per dvi 
valandas.

Apylinkės gyventojai 
pasiskubino savo nelai
mingiems kaimynams į 
pagalbą. Kas peilį, kas 
bliūdą, kas kokį drabužį, 
kas valgio — nešė ugnies 
nuskriaustiems. Kaimynai 
tap pat priėmė maitinti 
nelaimingųjų vaikus. Vie
nų tik mažų vaikų kaime 
buvo apie 120. Reškutėnų 
gyventojai visi lietuviai.

Kaunas — Liepos 17 d.. 
10 vai. 30 min. mūsų did
vyrių Dariaus ir Girėno 
žuvimo metinėse arkika
tedroje - bazilikoje buvo 
atlaikytos gedulingos pa
maldos, toje vietoje, kur 
pernai meldėmės pervežus 
didvyrių karstus iš Soldi
no. Pamaldas atlaikė Kau
no kunigų seminarijos re
ktorius kan. Penkauskas. 
Į pamaldas atvyko minis
teris pirmininkas J. Tūbe
lis, švietimo ministeris 
prof. Tonkūnas, vidaus 
reikalų viceministeris pik. 
Štencelis, susisiekimo vi
ceministeris inž. Jankevi
čius, valstybės vicekontro- 
lierius inž. Mašiotas, gen. 
Bulota, daug aukštųjų ka
riuomenės viršininkų, pro
fesorių, Lietuvos aero klu
bo pirmininkas prof. Z. 
Žemaitis, Kauno m. ir aps
kričio viršininkas SidaraV 
vičius, Kauno vce-burmis- 
tras Pikčilingis, įstaigų 
viršininkai, Klaipėdos Da
riaus ir Girėno būrio šau
liai, uniformuoti jaunalie
tuviai ir daugybė žmonių. 
Per gedulingas mišias gie
dojo prof. Naujalio diri
guojamas choras.

Sukaktuvių minėjimo 
dieną Kaunas buvo pasi
puošęs gedulo vėliavomis. 
Daug kur languose buvo 
išstatyta gedulo šydų au- 
gaubti žuvusiųjų Atlanto 
nugalėtojų atvaizdai.

Miestas gyveno dar taip 
netolimos praeities atsimi
nimais apie didvyrių kelio- 
nę, tragišką mirtį ir laido
tuves. /

Pereitame “Darbininko” 
numery tilpo žinia, kaa 
trys -žymūs karininkai: 
Petras Kubiliūnas, Juozas 
Narakas ir Juozas Bačkus 
nuteisti ilgiems metams 
kalėjimo, o pirmasis net i- 
ki gyvos galvos.

Lietuvos valdžios oficio
zas paduoda už ką teismas 
pripažino juos kaltais:

1. Petrą Kubiliūną, kad 
a) šių metų birželio mėn. 
7 d. karo stoviui esant, jis 
1 vai. 10 min. būdamas vy
riausiojo štabo viršininku, 
gavęs tarnybinį praneši
mą, kad Kaune prasidėjo 
sukilimas, norėdamas leis
ti sukilimui plėstis ir įvyk
ti, neįspėjo vyr. štabo sar
gybos viršininko ir neįsa
kė jam ginti vyr. štabą, 
neįspėjo Kauno įgulos vir
šininko apie prasidėjusį 
sukilimą, pats į vyr. štabą 
nevyko, o pasiliko savo 
bute, kol sukilėlių į vyr. 
štabą buvo iškviestas; ne
sukilusioms kariuomenės 
dalims neįsakč sukilėlius 
malšinti; sukilusioms da
lims pats nedavė įsakymo 
grįžti į kareivines ir savo 
valdininkams tokio įsaky
mo duoti neleido, nors ma
tė, kad kariuomenės dalys 
jam yra klusnios ir, ben
drai, ųesiemė jokių prie
monių sukilimui likviduo
ti, kas yra numatyta Karo 
Įstatų rinkinio XXII kn. 
146 str., o 110 ir 268 str. 
ir Yp. valst. aps. įst. 14 § 
1 p. bausmės skyrimo at
žvilgiu;

b) š. m. birželio mėn. 9 
d. 8 vai. 40 min., įėjęs į 
vyr. štabo rikiuotės sky
rių, kur Krašto Apsaugos 
Ministerio įsakymu buvo 
redaguojamas įsak y m o 
kariuomenei projektas a- 
pie gen. Įeit. Kubiliuno pa
leidimą atsargą, jis paė
mė nuo stalo gulėjusį jo 
paduotą J. E.- p. Respubli-

kos Prezidentui šių metų 
birželio mėn. 8 d. prašymą 
paleisti jį iš kariuomenes 
į atsargą ir tos pat dienos 
Krašto Apsaugos Ministe-

BERLYNAS — Rugpiūčio 2 d. mirė Vokietijos 
Prezidentas von Hindenburg, 86 metų amžiaus, 9 vai. 
ryte (3 vai. ryte Bostono laiku).

Jam mirus Vokietijos vyriausiu valdovu tapo 
kancleris Adolf Hitler, kurio kabinetas išleido dekre-

riui raportą, kuriame pra- kuriuo skelbia prezidento rinkimu plebiscitą, rug-

AREŠTAI STREIKO 
LAUKE '

NUTEISĖ DU NAZIU

Vienna —Rugp. 1 d. Ka
ro teismas nuteisė aąr du 
nazių sukilimo dalyvius. 
Frederick Wuring pakar
tas, o antrasis gavo 20 
metų kalėjimo. ,
- Austrijos vyriausybė 
dar tebesvarsto priimti ar 
ne Franz Von Papen kaip 
Vokietijos specialų minis- 
terį Austrijai, kuri Hitle
ris paskyrė.

Minneapolis — Rugp. 1 
d. generolas E. A. Walsh, 
Milicijos vadas, šiandien 
atšaukė 700 karių iš mies
to, palikdamas tik 300 ka
rių tvarkai palaikyti.

Vakar milicija areštavo 
tris streikuojančių sunk
vežimių šoferių vadus ir 
daugiau kaip desėtką 
streikierių už laikymą su
sirinkimo be milicijos lei
dimo.

MEXIČO CITY, — šeši 
vaikai kėsinosi išsprogdin
ti privatinę mokyklą Me- 
xicoac mieste, kurioj buvo 
200 mokinių. Jie atsisakė 
pasakyti kas jiems davė 
parako ir dinamito.

šo tarpininkauti dėl mini
mo paleidimo iš kariuomė-, ___
nes į atsargą, paminėtuo- prie^ką^kurią priima Vokietijos ginkluotos je- 
sius prašymą _ ir raportą gOS — kariuomenė ir pažada savo ištikimybę naujam 
čia pat suplese, kas yra valdovuL j
numatyta Baudž. St. 55« Visoje Vokietijoje plevėsuoja gedulo ženklai ir 
str. op., vėliavos. Pasilinksminimo ir kitos viešos įstaigos už-

2. Juozą Naraką, kad š. darytos.
m. birželio mėn. 7 d., karo Kabinetas išleido dekretą, sujungdamas Kancle- 
stoviui esant, naktį gavęs rjo jr Prezidento ofisus į vieną. Vadinasi panaikino 
telefonu iš savo valdinio 1932 m. įstatymą, kuriuo einant prezidentui mirus, 
kvietimą atvykti į vyr. jo vjetą užima Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, 
štabą ir iš savo dalies bu- Hitleris tuojau buvo paskelbtas kancleriu ir pre- 
dėtojo pranešimą, kad tos zjdentu.
dalies padaliniai yra suki
lę ir išvykę į miestą, nore- 
damas leisti sukilimui plė
stis ir jam įvykti, jis vyk
damas į vyr. štabą ir pa
keliui radęs savo dalies 
sargybas ir kuopas užė
musias geležinkelio tiltą ir 
stotį, nesiėmė jokių prie
monių savo dalies karius 
sutvarkyti ir nedavė įsa
kymo neteisėtiems veiks
mams sustabdyti ir karius 
grąžinti į kareivines, kas 
yra numatyta Karo Įstatų 
rinkinio XII kn. 146 str., 
o 110 ir 268 str. ir Yp. 
valst. aps. įst. 14 § 1 p. 
bausmės skyrimo atžviL 
giu;

3. Juozą Bačkų, kad š. 
m. birželio mėn. 7 d., karo 
stoviui esant, rfiktį telefo
nu iššauktas į vyr. štabą, 
vykdamas pro Kauno poli
cijos m nuovadą ir paste
bėjęs, kad jam pavestos 
dalies karininkas su karei
vių būriu yra apsupęs po
licijos nuovadą ir supra
tęs, kad vyksta sukilimas, 
norėdamas leisti tam su
kilimui plėstis ir įvykti, 
jis nesiėmė jokių priemo
nių savo dalies karius su
tvarkyti ii- nedavė įsaky
mo neteisėtus veiksmus 
sustabdyti ir kariams grį
žti į kareivines, kas yra 
numatyta Karo Įstatų 
XXII kn. 146 str., o 110 ir 
268 str. ir Yp. vals. aps. 
įst. 14 § 1 p. bausmės sky
rimo atžvilgiu, — 
baudė:

Petrą Kubiliuną, 
Naraką ir Juozą 
mirties bausme sušaudant. 
Visiems nuteistiesiems pa
davus malonės prašymus, 
J. E. p. Respublikos Pre
zidentas mirties bausmę 
pakeitė: _
. Kubiliūnui — sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos, Bačkui — sunkių
jų darbų kalėjimu 15 metų 
ir * Narakui — sunkiųjų 
darbų kalėjimu 12 metų, 
visiems trims su pasėko
mis, Baudž. • Statuto 28 ir 
30 str. numatytomis.

piūčio 19 d. x 1
Kanclerio Hitlerio kabinetas taipgi išleido nau-

Prez. Hindenburg mirė savo vilioję, Neudeck, 
Rytinėje Prūsijoje.

Laidotuvės įvyksta šiandien (rugpiūčio 3 d.) 
Tannenburge, kur 1914 metais Hindenburg vadovau
jama armija supliekė Rusiją. Jo kūnas bus nuvežtas 
į Neudeck ir palaidotas prie vilios, kur jis mirė, Šeš
tadienį, rugp. 4 d.

Prez. Hindenburg, gimęs spalių 2, 1847, Poznal 
nėję, Lenkijoj, sūnus Prūsijos karininko.

Pirmas jo pasižymėjimas kaip gabaus ir drąsauta 
karininko buvo tai Austrijos — Prūsijos kare, kun 
Sadovo mūšyje pasirodė didvyriu ir buvo apdovano-| 
tas medaliais. Tai buvo 1866 metais.

Taipgi pasižymėjo Prancūzijos — Prūsijos karo 
metu 1870 nfetais.

1877 m. pakeltas Vokietijos armijos generalio 
štabo nariu.

Pasauliniame kare, 1914 m., jo vadovaujama ka
riuomenė supliekė Rusijos kariuomenę ties Tannen- 
burg.

1925 m. tapo išrinktas Vokietijos Respublikos 
prezidentu. 1932 m. antru kartu buvo išrinktas pre
zidentu ir neužbaigęs termino mirė.

Von Hindenburgo žmona mirė 1921 m. Jiedu tu
rėjo sūnų ir dvi dukteris.

. •

Šv. Tėvas pasiuntė užuojautos telegramą Vokie
tijai.

L. D. S. Seimas

ir nu-

Juozą 
Bačkų

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 19-tasis Sei
mas skelbiamas, rugsėjo 24 ir 25 dd., š. m., Šv. 
Roko lietuvių parapijoj, Montello, Mass.

Visos kuopos ir apskričiai prašoma išrinkti 
atstovus, pagaminti naudingų organizacijai su
manymų. Atstovų įgaliojimai turi būti pasirašy
ti Dvasios Vado ir kuopos ar apskričio valdybos 
narių.

Pageidaujama, kad apskričiai ir kuopos sa
vo sumanymus Seimui prisiųstų Centrui iš ank
sto, kad prieš Seimą galėtume paskelbti organe 
“Darbininke”.

LDS. Centro Valdyba:
Dvasios Vadas x

Kun. P. Virmauskis
Pirmininkas '

Kun. J. švagždys 
Vice-Pirmininkas

V. Kudirka- '
Iždininkas ' *

D. Averka
Sekretorius

A. F. Kneižys
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KUN. JONAS VOSY
LIUS, S. T. B.,

.......U.IX...„„Hig

SUMAŽINS MOKESČIUS
UŽ ELEKTRĄ

liepos 15 d. įšventintas ku
nigu Tėvų Marijonų Kole- 

s gijoje Romoje. Jis yra 
southbostonietis. Jo ma
mytė yra veikli Šv.’Petro 

g lietuvių parapijos parapi
jietė ir organizacijų narė. 
Lietuvių Dienos Rengimo 
Komitete ji buvo aktyvi 
veikėja.

Apie primicijantą kun. 
i Joną buvo plačiai rašyta 

“Darb.”, liep. 20 d., No.56.

Gauta žmių, kad greitu 
laiku valstybės komisija į- 
sakys Edison Eiectric 
kompanijai sumažinti ta
rifus puse cento už kilo- 
watto valandą. Kiek ankš
čiau Boston Consolidated 
Gas kompanijai buvo įsa
kyta tos pačios komisijos 
toliau neskaityti gazo ė- 
mėjams po 50 centų į me
nesį kaip nuomą už skai- 
ty klius.

Kova dėl sumažinimo ta
rifų pasekmingai vedė per 
du metu valstybės senato
rius Joseph J. Mulhern iš 
Bostono.

PASIDAIRIUS PO 
BOSTONĄ 

Pranelis

SO

Šv. 
didysis 

išvažiavęs
• v • •

v ADVOKATAI

JUOZAS CUNYS z 
i 
i

ADVOKATAS
i

.4 Broadway, S. Boston, Mass

TeL So. Boston 0948

Pereitą sekmadienį, 
Petro parapijos 
choras buvo 
tuoj po antrųjų mišių į 
VVayland Inu pasilinks
minti. Buvo daug žymių 
svečių, kurie irgi linksmi
nosi su choristais. Štai jie: 
Kun. F. Virmauskis, kun. 
Aukštikalnis S. J.-, kun. K. 
Jenkus ir grab. J. W. Kas- 
peras. Visi buvo apie 50 
žmonių.

GYVENIMO
4 Tel. Parkway 1864-W

2

■B

Prisiekęs Advokatas

[JUOZAS B. GAILIUS 
[Veda visokias provas. Daro vi- Į. sus legalius dokumentus
317 E St. (kampas Broadway)

South Boston, Mass.
Telefonas: Šou Boston 2732

Namą: Talbot 2474

DAKTARAI

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVABISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 Iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piety Ir 
nuo 6 iki 9 1. vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų.
4

Į Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

|DR. M. V. CASPEB
(KASPARAVIČIUS)

I 525 E. Broadway, S. Boston
Ofiso Valandos

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

12-tos dienų uždarytas.
Taipgi nuima ir X-Ray

s

į
i

I

I
I
s 
ii
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DR. 1. LANDŽIUS 
SEYMOUB

LIETUVIS GYDYTOJAS 
CHIRURGAS

X-Ray
Tel. South Boston 2712

534 E. Broadway,

!
Ii

IR

K. KALAKAUSKAS, • 
Southbostonietis, šiomis 
dienomis užbaigė Radio ir 
Televizijos kursą Chicago- 
je. Jis užbaigė tą kursą į 
nepaprastai trumpą laiką 
ir jau gavo du valdžios lei
dimu.

Jis jau gavo instrukto
riaus darbą Coyne Electri- 
cal and Radio School Chi- 
cagoje.

Be to, jis yra telentin- 
gas muzikas ir grojo saxo- 
phone ir klarinetu žymiau
siose Bostono orkestruose.

Jo brolis yra co-pilot ir 
mechanikas Pan - Ameri- 
can Airways kompanijoj. 
Jaunam profesionalui lin
kime pasekmių.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PAMALDOS UŽ DOLL

FUSS VĖLĘ

Paryžius — pepos 31 d. 
— trys tūkstančiai žmo
nių dalyvavo iškilmingose 
gedulos pamaldose, Notre 
Dame katedroje, kurios 
buvo laikomos už vėlę Au
strijos kanclerio Engei- 
bert Dollfuss.

Tarp dalyvių buvo Pran
cūzijos užsienių ministeris 
Barthou su kitais kabine
to nariais, Theodore Mar- 
riner, Jungtinių Valstybių 
ambasados charge de af- 
fairs ir veik visas diplo
matinis korpusas.

pakarti. Austrijos prezi
dentas Miklas jų malonės 
prašymo nepatenkino.

Abu prieš įvykdymą tei
smo sprendimo, pareiškė* 
“Aš mirštu dėl Vokietijos. 
Heil Hitler”.

LIETUVIU DIENA RUGP, 
15 D. LAKEW00D, PA.

PAKORĖ DOLLFUSS 
NUŽUDYTOJUS

Vienna — Liepos 31 d., 
tris valandos po to, kada 
kariuomenės teismas rado 
kaltais nužudime kancle
rio Dollfuss ir paskyrė 
bausmę Otto Planetta ir 
Franz Holzweber, buvo

S
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BLAIVININKŲ IŠVA
ŽIAVIMAS

g.
South Boston, Mass.

•INIlttlII

P-nai Zuionai susilaukė 
naujo nario savo šeimoje 
— sūnaus. P. Zuionas yra 
vienas iš veikliausiųjų di
džiojo choro narių. Valio, 
jonai!

Šią savaitę 16 žmonių 
tapo užmušti automobi
liais. Iš viso šįmet užmuš
ta 513 žmonių, palyginus 
su pernykščiais metais, 
tai didelis skaičius, nes 
buvo tik 472.

Albertas E. Grigaliūnas 
gyv. 312 E. 9th St., jau esą 
susitaręs apsivesti su pa
nele Margaret E. Killion, 
gyv. 15 Richardson St.

Vasarine Mokykla bai
giasi ateinančią savaitę. 
Daug gero ji yra mūsų 
vaikeliams padariusi, už 
ką tėveliai turėtų būti dė
kingi. Nepamirškite atsi
lankyti į Vasarinės Moky
klos “Lawn Party”, kuris 
įvyks rugp. 11 d., parapi
jos salės kieme, E. 7th St.

Esplanade koncertai, 
Charles River Basin irgi 
baigsis ateinančią, savai
tę. Įdomu pastebėti, kad 
nemaža lietuvių atsilanko 
i šiuos simfonijos koncer
tus.

Pereitą trečiadienį, va
kare lietuvių profesionalų 
sportininkų grupė turėjo 
savo vasaros sezono pie
tus, Lenox vešbutyje. Da
lyvavo (Kas? Red.).

Tel. So. Boston 2660

Lietuvis Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 W. Broadvay, So. Boston
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, nuo 
1:30 iki 6 ir nuo 6:30 fkP 9 v. v. 
Seredomis nuo 9 iki 12 v. dienų. 
Subatomis nuo 9 iki 6 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 vai. dienų.

(pagal sutarti)
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Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(BBP8Y8) 

Uetuvto Gydytoju
Ofiso Valandos: 2—4 ir 6—8

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

Oambrldge, wr— 
---------- „„„„„į

i 
j I

BŪTI SVEIKU
JŪS VISUOMET NORIT

Ilgai jsistovėjęs 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 
reikalo Išlikti iš darbo. 
Apžiūrėjimas dykai. Gy

duoles duoda. Mažas užmokestis.

Dr.Grady, 327
FatasdOa: Antradieniais, kMrirta 
dieniais ir Httadleniaia 10—12 ry

mai* 10—12 tiktai.

Sekmadienį, rugpiūčio 5 
d., Munchback’s parke, 
Roslindale, -Mass. (Bosto
no priemiesty) įvyks Blai
vininkų 49 kuopos pikni
kas. Programa bus labai į- 
vairi ir graži. Jauniems 
ir seniems bus progų link
smai laiką praleisti.

Pereitame “Darb.” nu
mery buvo paskelbta, kad 
pusė pelno skiriama Tėvų 
Marijonų neturtingie m s 
studentams. Tai neatitin
ka Blaivininkų 49 kuopos 
nutarimui, nes nutarta 
pelną skirti įvairiems nau
dingiems tikslams.

Taipgi ir dovanos ne 
trys, bet keturios (penkta 
priedo) turintiems įžangos 
bilietą.

Gros geras orkestras. 
Bus skanių valgių ir gėri
mų. Visi būsite maloniai 
priimti ir užganėdinti.

Kviečiame visus daly
vauti.

Rengėjai.

Inžinierius Severinas Sa
bas, kuris tarnauja val-

DIDELIS
IŠVAŽIAVIMAS

Kazimieras Znotinas, ką 
tik sugrįžo namon iš ilgos 
kelionės. P-nas Znotinas 
yra didžiojo garlaivio vy
riausias radio operatorius. 
Jis apvažinėjo Aziją, Ita
liją, Ispaniją, Prancūziją, 
Vokietiją, Kiniją, Pietinę

Ameriką, Phillipene salas 
ir Panama Canal,

P. Znotinas sako, kad vi
sur juos labai gražiai pri
ėmė — dėlto, kad jie ame
rikiečiai! Per visą šios ke
lionės laiką, kuri ėmė a- 
pie 5 mėnesius, oras buvo 
labai gražus. Sako, kad ė- 
mė garlaiviui 10 valandų 
pervažiuoti Panama Ca
nal, kuris yra 50 mylių il
gio. Laivui kainavo $7000 
pervažiuoti 'šį kanalą. Vi
sas Panama Canal yra U. 
S. A. kareivių apsuptas 
P. Znotinas parsivežė iš 
visų kraštų daug įdomių 
daiktelių. Už kokių dviejų 
savaičių, jisai vėl važiuo
ja į pasaulį. Vėliname visi 
jam geriausios laimės!

k 
dpelnas nuo šokių, kuriuos 

rengi# Komitetas sekmadie
nio vakare 12 d. rugpjūčio, 
Lakewood eis tam pačam ti
kslui. Tat iš anksto kviečia
me visus Lietuvius skaitlin
gai vykti į Lakewood 12 d. 
ir 15 d. rugpiūčio. Tai ge
riausi proga suvažiuoti vi
siems, pamayti daug pažįs
tamų, praleisti smagiai lai
ką tyrame ore ir paremti la
ba gražų tikslą, mūsų lietu
vių sesučių vienuolyno.

Visi kas gyvas važiuokite 
į Lakewond 155 d. rugp.

Spaudos Kom. narys

J

1

Kasmet visos lietuvių pa
rapijos iš Sėhuylkill apskri
ties rengia 15 d. Rugpiūčio- 
Aug- milžinišką Lietuvių 
dieną, kur suvažiuoja apie 
20 tūkstančų Lietuvių iš vi
sur. Šimet toji Lietuvių die
na įvyks 15 d. Rugpiūčio 
Lakevvood, bet ji tikimasi 
bus kur kas prašmatnesne, 

i įvairesne, mat šįmet bus ap
vaikščiota _?0 metų jubilie 
jus. Šįmet sukanka lygiai 
20 metų kaip toji garsioj) 
diena pradeda rengti Lietu- 
vių dienos komitetas suda
rytas iš įvairių parapijų 
pasaulionių ir dvasiškių de
da visas spėkas kad padary
ti šią dieną istorine. Šis Ko
mitetas užsakė naujus 20 m. 
jubiliejaus ženklus. Tarp 2 
ir 3 vai. p. p. kalbės žymūs 
žmonės, būtent, Generalis 
prokuroras Schuader, kuris 
eina ant Gubernatoriaus 
Pennsvlvanijos valstybėj. 
Pennsvlvanijos Vals. sena
torius Staudenmeier ir p. 
M. Bagdonas einąs Lietuvos 
Atstovo pareigas Washing- 
tone. Po prakalbų, Suvieny
tas Lietuvių choras iš įvai
rių parapijii sudainuos eilę 
Lietuviškų dainų. Visas pel
nas nuo automobilių tagii, 
kurios LDK. prisegios vi
siems įvažiuojantiems į par
ką minėtoj dienoj ir nuo 
Lietuvių dienos ženklelių, 
kuriuos pardavinės parko.) 
ir parapijose, eis pusiau Se
serims Kazimierietėms ir 
Pranciškieiėms. Taip lygiai

f

džios Geodetic Survev tar
nyboje, iš Virginia valsty
bės perkeltas į Worcester, 
Mass., kur mano ilgesnį 
laiką pasilikti. Jo šeima 
gyvena Baltimore, Md., 
bet p. Sabas ketina greitu 
laiku susilaukti jos Wor- 
cesteryje, kur jie žada ap
sigyventi.

I

Iš Lietuvos praneša, kad 
Leonas Ščensnoleviči u s, 
kuris “Darbininko” skai
tytojams yra prisiuntęs 
svarbių žinių iš. Lietuvos 
kablegramomis, atvyksta 
Amerikon. Jis yra pakvie
stas dirbti Chicagos Pa-i 
saulinėje parodoje. Pabai
gęs ten darbą, jis mano 
atlankyti savo pažįstamus 
ir gimines Bostone ir vėl 
grįžti Lietuvon, kur jo šei
ma gyvena, į Alytaus mie
stelį.

GRABOBIAI l

GRABORIUS
Jau 16 metą kaip lietuviams 
mandagiai, sąžiningai ir priei
namomis kainomis tarnauja. 

Reikalui esant kreipkitės: 
SOUTH BOSTON 
258 W. Broadway 
Tel: S. B. 4486 

MONTELLO
16 Intervale St.

Tel: 4110

JOSEPH W. CASPEB
(KASPARAS) 

GRABORIUS
494 E. Broadway, 

South 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

U. A. ZALHSRAS

IŠSIRENDAVOJA
didelių kambarių tenementas 

” Name. Dėl in-

M

5
“DARBININKO 
formaciją 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.

WHITE BRDOK LAUNDBY, 
INO., (LIETUVIU SKAL

BYKLA)
Skalbiame drabužius švariai. Pareika
laujant ir suprosinam. Darbą atlieka
me kuogeriausį ir dar pigiau negu kur 
kitur. Pristatome į namus tq. pačią 
dieną. Pamėgykite.

89 Brookside Avė., 
Jamaica Plain, Mass. 

Tel. Jamaica 1175
I

I

Važiuojame Visur

STANLEY’S RADIO SHOP
Stanley ir Felix Beleskas 

(Savininkai)
Taisome visokius Radios. Par

duodame Victor Radios, Motoro- 
Automobiliams Radio ir tt.
414 W. Broadway, Room 1 
Tel. S. B. 0558

/a

BI Tei. S. B. 2805-It =
LIETUVIS

OPTOM ET RISTAS!

(*

i

*

Rengia 
Blaivininkų 49-oji kuopa 
Rugp. — August 5, 1934. 
MUNCHBACK’S PARKE

Roslindale, Mass.
Gros puikus orkestras. 

Bus gardžių užkandžių ir 
gėrimų. Visi atėję būsite 
užganėdinti.

Duodamos keturios do
vanos (penkta priedo) tu
rintiems įžangos tikietą.

Pelnas skiriamas nau
dingiems tikslams.

Kviečia visus atsilankyti, 
RENG&JAI

Pastaba: Jei tą dieną ly* 
tų, tai visas parengimas į- 
vyks 2 vai. po pietų, para
pijos svetainėje, 7-tos gat
vės, So. Boston, Mass. i

Graborius - Balsam uoto jas 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Fanerai Home ir Bes. 
564 East Broadway,

So. Boston, Mass.

DRAUGIJŲ' VALDYBŲ 
ADRESAI

. Išegzaminuoju akis Į 
priskiriu akinius | 
kreivas akis atitie- š 
sinu ir amblijoniš-1 

koše (aklose) akyse sugrąžinu | 
šviesų tinkanju laiku.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. = 
447 Broadvay, South Boston Į 

E),...........,................
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Telephone

SO. BOSTON 
1058

BAY VIEW 
MOTOR SERV1CE 

BTUDEBAKER IR ROCKNE 
Automobilią ir Troką 

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

1 Hamlin Street 
ir E. Eighth St. 

SOUTH BOSTON, MASS.
Joe. Kapočiunas ir Peter Trečiokas 

savininkai

JUOZAS M. DILIS
LAIKRODININKAS

Parduodu įvairiausios rūžiea 
auksinius ir sidabrinius daik
tus. Taipgi ir pataisau.

366 W. Broadw*y

80. BOSTON, MAS8.

..

I

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolu raštininkę.

AGENTAI
LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininke — Eva Markslenė,

625 E. 8th, SU So. Boston, Mass. 
Vice-pirmlninkė — Ona SiaurienS,

443 E. 7th St, So. Boston, Mana. 
TeL So. Boston 3422

Prot Rast. — Bronė Ciunienė, 
29Gould St, West Roibury, Mass. 
Tel Parkvav 1864-W

Fin. Rašt — Marijona Markoniutž,
33 Navarre SU Roslindale, Mass. 

Tei. Parkvay 0558-W 
Iždininkė — Ona Staniullutč,

106 Weat 6th St, So. Boston, Mass 
Tvarkdarė — Ona Mizglrdienė,

1512 Oolumbia Rd.,8o„ Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JanuSonienA

1426 Columbla Rd.. So. Boston. Mass. 
Draugija savo susirinkimus

antrą utamlnkų kiekvieno
730 vaL vakare, p<

SV. JONO EV. BL. PAšALPINfi 
D-JOS VALDYBA

Pirm. — J. Petrauskas,
24 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Vlce- pirm. — V. Medonis,
1430 Cotambia Rd, S. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — J. GUneckls,
5 Thomas Park. So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Alb. Neviera,
238 E. SL, So. Boston. Mass. 

Iždininkas — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadway, So. 

Maršalka — J.
7 Winfleld St, 

Draugija laiko i

2 vai. po piety
E. 7th SU So.

LAIVAKORČIŲ IR 
IN8URANCE, 

K. SIDABRO
Ofisai Naujoje Vietoje

308 W. Broadway, 

Ant antrą lubų
So. Boston,
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20 Lietuvių Diena
šįmet sukanka lygiai 20 

metų nuo to laiko, kaip 
lietuvių diena įsikūrė. Tai 
įvyko rugp. 15, 1914 me
tais, kada Europoj kilo di
dysis karas.

Per didžiųjų, Rusijos ir 
Vokietijos, valstybių run
gtynes įdėtu va buvo pa
versta karo lauku.

Amerikoje gyvenantieji 
lietuviai, suprasdami grę
siantį tėvynei pavojų, pra
dėjo įvairiais būdais fi- 
nansinę'ir moralinę pagal
bą teikti, kad atgavus ne
priklausomybę.

Mūsų apylinkės lietuviai 
norėdami irgi prisidėti, su
sijungę surengė pirmą 
Lietuvių Dieną, rugp. 15, 
1914, Lakeside parke, East 
Mahfunction. Visas pelnas 
buvo skiriamas nukentėju 
šiai Lietuvai.

Lietuva atgavus nepri
klausomybę, jos būklė žy
miai pagerėjo.

Lietuvių Dienos delega
tai pastaraisiais keliais 
metais, nutarė pelną skir
ti Amerikos Lietuvių Ka
talikų kultūros reikalams.

Šįmet įvyks 20-ta Lie
tuvių Diena, rugp. 15, La- 
kewood parke.

Apskričio delegatai iš 
Luzerne, Schuylkill ir 
Northumberland Counties, 
bendrai susirinkimuo s e 
dalyvauja ir iš vien uoliai 
veikia surengime šios Lie
tu viij Dienos. Valdyba šių 
metų sekanti: pirm.J. Do
čkus, Mah. City; 1 vice 
pirm. A. Marcinkevičius, 
Girardville; II vice pirm. 
N. Klemiutė, Mt. Carmei; 
rašt. M. Leskauskaitė, Mt. 
Carmel, H rast., E. Kli- 
žiutė, St. Clair; ižd. M. La
pinskas, Mah. City; iždo

globėjai, kun. V. Mikaitis, 
Tamaąua ir J. Stankevi
čius, Frackville.

Į presos komisiją įeina: 
kun. dr. J. B. Končius Mt. 
Carmel ir kun. M. Dau
mantas, Girardville. Į par
ko komisiją: kun. P. Čes
na, pirm. J. Dočkus, Mali. 
City ir kun. S. Norbutas, 
Frackville. Į šokių komisi
ją: J. Dulkis, pirm. J. Doč
kus, Mah. City, ir E. Rai
žys, Girardville.

Pelnas šių sukaktuvių 
skiriamas Sesutėms Vie
nuolėms, kurios per para
pijines mokyklas skiepija 
į mažutėlių širdis ne tik 
religinius principus, bet ir 
tautinius, auklėja juos lie
tuviškoje dvasioje, kas 
mums lietuviams svarbu, 
palaikymui tautinės vie
nybės šiais ištautėjimo 
laikais.

Sukaktuvių proga pada
ryta nauji jubiliejiniai gu- 
zikėliai, kurie bus parda
vinėjami parke po 10c. ir 
auto tags po 25c.

Kadangi tikslas kilnus 
ir naudingas, pageidauja
ma, kad visi gausiai prisi
dėtų.

Anksti po pietų įvyks 
koncertas ir prakalbos, 
Lakevvood park aud., ku
riame dalyvaus vietinių 
parapijų bažnytiniai cho
rai.

Numatyta trys įžymūs 
kalbėtojai, kurių tarpe pa
sižadėjo kalbėti Lietuvos 
atstovas iš Washington’o 
dr. M. Bagdonas.

Lietuvių dienos komite
tas deda visas pastangas, 
kad Lietuvių Diena pasek
mingai pavyktų.

v •

M. L.

PHILADELPHIA, PA.
BENDRAS IŠVAŽIAVI

MAS
'Atsilankys liliputas Jonas 

Lukas iš Elmhurst

Keturios parapijos Phi- 
ladelphi jos apyli n k ė j e 
stropiai rengiasi prie mil
žiniško ir labai įdomaus 
išvažiavimo, rug. 5 d., Ge- 
demino Parke, Chews 
Landing, N. J. Šis išvažia
vimas jau gegužės mėnesį 
buvo sumanytas ir plačiai 
išgarsintas per Lietuvišką 
Radio valandą. Pelnas bus 
dalinamas dalyvaujančių 
parapijų naudai.

Tame piknike gros garsi 
originališka Balilionų Bro
lių Radio orkestras. Muzi
ka ir kalbos bus leidžia
mos oru per garsiakal
bius. Visi dalyviai galės 
girdėti ir linksmintis.

Valgiai bus dykai. Per
kant įžanginį bilietą už 25 
centus bus sykiu duoda
ma penki valgiui bilietai 
po 10c | vertės. Taigi už 
25c. buĄteikiamas 75c. bi
lietas. \

Tą dien* 
Čius priii.j

atvykusius sve- 
s ir pasveikins

9
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terys, kurios norėsite at 
likti šias rekolekcijas, me 
ldžiame pranešti Seserim 
Nukryžiuotojo Jėzaus.

Mergaičių rekolekcijoi 
prasidės rugpiūčio 19 die 
ną ir baigsis rugpiūčio 21 
dieną.

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys.

tų ir dabar jau kiek atgai
vintų. O kaip jausmingi ir 
su gilia reikšme yra taria
mi. Taip, žodžiai jausmin
gi, nes juos taria pavargę, 
apleisti, atstumti seneliai; 
n<s juos kartoja pamiršti j 
nekalti, nuliūdę našlaičiai, 
žodžiai gilios reikšmės, 
nes juos taria visos Nukri- 
žiuoto Jėzaus Seselės, ku
rių našta tapo truputi pa
lengvinta; Seselės, kurios 

, pamačiusios gerašird žiu 
, žmonių atjautimą ir norą 

joms padėti, išlieja tą sie- 
los pojūtį: “NUOŠIR• 
DŽIAI AČIŲ”.

Liepos 15-tą dieną, Nau
jos Koplyčios pašventini
mo iškilmės sutraukė skai- 

, tlingą būrelį rėmėjų ir ge
radarių lietuvių į Eimhur- 

. stą. Minia atvykus, ne tik 
gėrėjosi savo aukų pada
ru, tai yra Naujaja Koply- 

i tėle, bet kartu ir pasilinks
mino piknike, kurio uždar
bis skiriamas Koplyčiai. 
Gaila, kad lietus sulaikė 

; daug žmonių nuo atvažia
vimo, o atvykusius sutru- 

i kdė linksmintis ir jų norą 
paremti vienuolyną, bet 

: visa - širdimi dėkingos e- 
• šame ir už tą ką atpturė- 

jome.
Tad siunčiame mūsų kil

nią širdingą padėką pir
miausiai J. M. pralotui J. 
Miliauskui, kuris nenuils
tančiai gelbsti vienuolyną 
ir našlaityną ir visiems 
Klebonams ir Kunigams, 
kurie prisidėjo savo darbu 
ir išgarsinimu šių iškii- 

■ mių. Mes Seselės džiaugia
mės ir dėkuojame Dievui, 
kad Jis siunčia savo įpėdi
nius mums padėti ir mūsų 
darbą skelbti. Pagražini-* 
mui šios iškilmingos die
nos dalyvavo žymusis lie
tuvių artistas p. J. Čižaus
kas, kuris giedojo šventi
nimo pamaldose ir iškil
mėse ir taipgi sudainavo 
piknike. Tai buvo didelis 
malonumas visiems klau
sytis. Sesutės reiškia savo 
padėką. Dėkuojame cho
rams ir jų vedėjams, kurie 
dalyvavo toje dienoje: p. 
J. Kudirkai ir Pittstono 
chorui, p. J. Varaičiui ir 
Luzemės chorui, p. J. Šau- 
čiunui ir Kingstono cho
rui, p. K. Vaičiūnui ir 
Scrantono chorui, p. G. 
Zekui ir Wanamės chorui, 
p. J. Stulgaičiui ir p. A. 
Bulevičiui. kuris akompa
navo p. J. Čižauskui. Pra
džiugino žmonelių širde 
Jes jųsų linksmios daine
lės, kurias sudainavote lai
ke pikniko. Tad tariame a- 
čiu už dalyvavimą. Padė
ka reiškiame Pittstono 
“Kęstučio Klubui” už su
teiktą auką $15.00.

Visi, o visi mūsų rėmė
jai ir tie, kurie atsilankė
te liepos 15 dieną į Elmhu- 
rstą, priimkite mūsų ‘Nuo
širdų Ačiū’. O mes Seselės 
suėjusios į tą naują ir pa
togią Jėzaus buveinę kel
sime savo širdis prie Die
vo, maldaudamos Jo pa
laimos dėl Jūsų visų, visų,

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys.

aišku? Girdėti, daugelis 
kaltina parapijas ir jų va
dus už tų dviejų išvažiavi
mų supuolimą. Visi sako, 
kad reikėtų visiems išvien 
darbuotis. Tai būtų labai 
gerai.

Reikia taigi kokio nors 
išaiškinimo. Kiek pasitei- 

, navus dalykai pradėjo ai-{ko $130.36. 
skėti. Kadangi šįmet dėl 
numažintos nuomavimo 
kainos visi jau iš anksto 
pradėjo nuomoti Gedemi- 
no Parką dėl piknikų, bu
vo tad reikalinga kiekvie- 
nai parapijai ir draugijai 
iš anksto gegužės mėnesy 
nustatyti Įvairių išvažia
vimų dienas, taip, kad nei 
vienas išvažiavimas ne
kenktų kitam. Tarp kitų 

’ dienų rugp. 5 d. buvo pas
kirta dėl bendro pikniko. 
Visa tvarka išvažiavimij 
he tik katalikų, bet ir ki- 

1 tų srovių buvb viešai per 
Radio paskelbta, per ke
lis vakarus. Be to buvo ra- 

1 syta, kad jeigu dar ne vi
si paskelbti, tai greitai 
priduoti ir bus dykai pas
kelbta. Tuose paskelbi
muose nebuvo nei žodžio 
apie Ekskursiją į Wild- 
wood. Kodėl? Dėl to, kad 

’ tada Lietuvių Atletų klu
bas dar buvo tik vystyk
luose. Dar tik buvo orga
nizuojamas kelių pasiva
dinusių “vadų” be jokio 
autoriteto, kaip visų Lie
tuvių Atletų Ratelis,

Praėjus garsiajai 10 d., 
birželio su visokiomis į- 
spūdingomis plunksnų ko
vomis, minėtas Atletų Ra
telis savo gerbiamų “va
dų” vadovybėje pasiskyrė 
sau liepos 29 d., dėl Phi- 
ladelphijos Lietuvių Eks
kursijos į Wildwood. Bet 
gi štai užgirdo, kad tauti
ninkų V. V. S rengia vėl 
kitą Aviacijos Dieną, toje 
pačioje dienoje, kaip ir jų 
Ekskursija. Taigi Atletai 
nenorėdami pakenkti tau
tininkų sumanymui, per
mainė dieną į sekantį ne- 
dėldienį rugp. 5 d. Bet 
taip darydami gal pamir
šo, kad toje dienoje yra 
rengiamas bendras para
pijų išvažiavimas į Gede- 
mino Parką, Chews Lan
ding, N. J.

Visgi vėliau sužinoję, 
neturėtų taip palikti ir 
tuomi skriausti savo para
pijas. Jeigu galėjo per
laužti precidentą, pakeis
dami dieną nuo paprasto 
paskutinio nedeldienio lie
pos mėnesio į pirmą nedėl- 
dienį rugp. mėnesio, tai 
manome, kad būtų irgi ga
lima nors į antrą atidėti 
arba palikti taip, kaip pir- 

, miausiai buvo sutarta su 
Reading Co.

Visgi taip daryli visai 
i “spor

tams” — kaltinti savo pa
rapiją ir jų vadus. Reikė
tų savo klaidą prisipažinti 
ir sakyti “do better next 
time”. Nei joki parapija, 
nei jos vadai nenori kenk
ti jokiai organizacijai, ku
ri Bažnyčiai nekenkia, y- 
pač jei dar tautą kelia. 
“Well, better next time”.

TU IR AŠ

• v

Sekmadienį, liepos 15 d., 
įvyko Katalikiškų Draugi
jų Sąryšio išvažiavimas, Bi
rutės parke, 12-kos metų 
pripažinimo Lietuvos per 
Ameriką sukaktį. Kai die
na buvo ūkanota, tai ir 
žmonių neperdaugiausiai at
silankė. Bet visgi pelno li-

Išvažiavimo komisijos pa
sitarime pelnas paskirstytas 
šiaip- atmokėti sąryšio sko
lą $40.00 (nuo peretų metų) 
Šv. Vincento draugijai, 
$75.00 paskirta mokytojoms 
Seserims Pranciškietėms, ir 
likusią dalį palikti sąryšio 
ižde. Taipgi išvažiavime 
Vilniaus vadavimui Geleži
nio Fondo ženklelių išpla
tinta už $i0.00.

Tariu širdingiausia ačiū 
rengimo komisijai, darbi
ninkams ir darbininkėms 
pasidarbuvusiems sąryš i o 
išvažiavime, ir visiems at
silankiusiems, kurie prisidė
jo parama geram tikslui.

Pr. Pūkas, 

Sąryšio pirm.

kaip jiems patikdavo.
Skaičius saliunų, panai

kinus prohibiciją, yra pas
tebėtinai sumažėjęs. Jųjų 
tarpe randasi saliuninin- 
kų, kurie visai kitaip į gy
venimą žiūri, negu, kad 
pirmesnieji lietuviai saliu- 
nininkai. Bet dauguma sa- 
liunininkų dar ir šiandien 
yra socialistai, bolševikai 
ir bedieviai. Socialistai ir 
bolševikai visą savo veiki
mą tuose saliunuose gar
sina. Kaip, kad pereitą sa
vaitę kiekvienam iš tų so
cialistų saliunų, o jų yra 
didelė daugumą Shenan
doah’e, buvo iškabos, gar
sinant socialistų ir bolše
vikų pikniką nedeldienio 
rytą.

SHENANDOAH, PA.

NOVENA
Novena prie Šv. 

sėkmingai pasibaigė šv. 
mišiomis, kuriose daugelis 
žmonių priėmė komuniją. 
Keletą šimtų žmonių, ypač 
moterų, atsilankė kas va
karą į novenos pamaldas. 
Šv. Onos dienoje po mišių 
buvo palaiminimas 
Sakramentu.

Onos

X.Svc

P ADĖKOS ŽODIS
Nukryžiuoto Jėzaus Se 

serys reiškia savo ypatin 
gą padėką šv. Panelės Ma 
rijos Sodaiietėms iš Ply 
mouth, Pa. už suteiktą di 
dėlę auką $100.00. Gavu 
sios tą auką džiaugiame! 
ir dėkuojame Dievui, kai 
Jis taip reiškia Savo mei 
lę dėl mūsų per gerašir 
džius žmones. Dėkuojame 
kun. A. J. Sinkevičiui, ku 
ris taip uoliai darbuojas 
mūsų gerovei. Atlygini 
mui, mes padidinsim sav 
maldas prie Dievo, ma] 
daudamos, kad Jis jum 
suteiktų gausių malonių..

Nukryžiuotojo Jėzaus 
Seserys

MAIZEVILLE, PA.

orie vartų, vienatinis to 
mažiaus lietuvis liliputas 
(Midget) tik 3 pėdų aukš
tumo ir apie 50 metų am
žiaus. Labai įdomus žmo
gelis ne tik išvaizda, bet 
:.r kalboje. Jis kalba 8 
skirtingas kalbas, išvaži- 
įėjęs visą pasaulį, ir daly
davęs kariuomenėje. Nese- 
įiai atvykęs iš Lietuvos. 
Dabar laikinai apsigyve- 
įęs Nukryžiuotų Seserų 
orieglaudoje, Elmhur s t, 
?a. Visi lietuviai pikniko 
netu galės jį pamatyti ir 
šgirsti jo labai įdomią 
kalbą, nes mokytas žmo
gus ir daug patyręs. Jis 
kalbės per garsiakalbį .

Lai ta diena visi būna 
□atenkinti, gardžiai pavai
sinti ir palinksminti. Žmo
na, bus ir skanių gėrimų 
r šaltos košės ir tt. tt.

Tik reikia norėti ir at- nepridera geriems 
važiuoti. Žinovas tams” — T "

NESUSIPRATIMAS

Šįmet rugp. 5 d., įvyks
ta bendras piknikas Gede- 
mino parke ir Lietuvių 
Atletų Kliubo Ekskursija 
į Wildwood, N. J. Rodos 
vieni kitiems norėtų pa
kenkti. Koks tikslas, ne-

IŠ PARAPIJOS GYVAVI
MO

Shenandoah’o lietuvių, 
Šv. Jurgio parapijos gy
vavimas yra labai margas 
ir triukšmingas. Yra tai 
įdomybė Amerikos lietu
vių gyvenime. Ši parapija 
yra įdomi dėl kai kurių 
žmonių neprotingos ir 
kvailos kovos su bažnyti
ne valdžia ir savo klebonu. 
Tautinis ir religinis susi
pratimas žmonių yra la
bai žemas. Žmonės gana 
tamsūs. Nepajėgia supras
ti ko jie privalo klausyti 
ir kas jiems religiniu, tau
tiniu ir kultūriniu žvilgs
niu yra naudinga.

Amerikoje, paprastai, 
lietuviai atsižymi savo ga
bumais visuose užsiėmi
muose ir savo paklusnybe 
Bažnyčios valdžiai. Lietu
vis visuomet vadovauja 
kitiems, nekenčia sekti. 
Jis myli savo tikėjimą ir 
tėvynę. Jų gabumai pripa
žinti ir pagerbti visų, ku
rie tik pažįsta lietuvį. Bet 
mūsų parapijoje visiškai 
atžagariai. Čia kai kurie 
atsižymi savo neprotingu
mu, savo sekimu kvailiu 
bloga - valia vadų, savo 
kovomis su Bažnyčios 
dvasiškija ir savo letargi
ja bažnyčios, tėvynės ir 
kultūros reikaluose.

Shenandoah yra tai vie
na iš seniausių lietuviškų 
kolonijų. Nežiūrint to, dar L 
ir šiandien yra visais žvil
gsniais nuo kitų visai atsi
likus. Yra žinoma kaip ko
lonija, kur prieš prohibici
ją, sulig lietuvių gyvento
jų skaičiaus, buvo dau
giausia lietuviškų saliunų. 
Tie saliunai buvo ir yra 
didžiausia lietuvių nelai
mė. Juose paliko, daugelis 
lietuvių, ne tik savo turtą, 
garbę, gerą vardą, sveika- 

Itą, bet net ir savo nemir- 
'tiną sielą.

Saliunininkai čion valdė Ližių,

v

SVEČIAS
Kun. Dr. P. Biskis, M. I. 

C., dabar pavaduojąs kun. 
Daumantą Girardvilles pa
rapijoj, atsilankė į She- 
nandoah’e. Kunigas dak
taras lankėsi pas kleboną 
ir daugumą jo draugų 
Shenandoah’e.

IŠVAŽIAVIMAS
Mūsų didžiojo choro na

riai išvažiavo dienai į 
Drummheller’o ūkį. Diena 
buvo labai linksmai pra
leista. Pietų metu trys 
gerbiami svečiai dalyva
vo: kun. J. A. Karalius, 
mūsų klebonas; kun. A. 
J. Alauskas, Maizevilles 
klebonas ir kun. A. J. De
gutis mūsų vikaras. Po 
pietų buvo suruošta prog
rama, kuriame vargonin
kas p. A. Grigoraitis pers
tatė kun. A. J. Alauską 
ceremonijų magistru. Kal
bas pasakė kun. Karalius, 
kun. Degutis, Albinas Ga- 
taveckas. Elena Aziukiu- 
tė prijuokino choro narus 
ir svečius savo juokinga 
kalba ir sudainavimu so- 
lo.

Po programos buvo įvai
rūs žaidimai, kuriuose vi
si choro nariai - dalyvavo. 
Išlošusiems buvo išdalin
ta dovanos. Visi buvo pa
tenkinti.

“Pūtis”

PADĖKA
ELMHURST, PA.

“Nuoširdus Ačiū**. Daug 
kartu yra reiškiami šie pa
dėkos žodžiai. Vieni taria 
juos džiaugdamiesi, kad 
jų turtai didėja, kiti, kad 
jų planai sėkmingi, dar ki
ti varioj?, juos atsilygini
mui už gera žodį. Bet štai 
šį kartą tie padėkos žo- 

Idžiai yra tariami iš šir- 
Saliunininkai čion valdė jdžių, buvusių dideliame 

ir tvarkė parapiją taip, j varge ir skausmų suspaus-

PRANEŠIMAS
Rugpiūčio 5 dieną vaka

re prasidės moterų reko
lekcijos Elmhurste, ir bai
gsis 8 dieną, po pietų. Mo-

NOVENA UŽSIBAIGĖ
Novena prie Šv. Onos se 

kmingai užsibaigė. Žmo 
nių kasdien gausiai lankė 
si, ypatingai moterys pa
sižymėjo savo dievotumu 
Šv. Onos dienoje, mūši 
klebonas, kun. A. J. Alau 
kė atitinkamą pamokslą 
skas, laikė mišias ir paša 
Po mišių buvo palaimini 
mas Švč. Sakramentu.

VESTUVĖS
Liepos 28 d., 2 vai. p< 

pietų, Pranas Galeckas i 
Minersvilles apsivedė si 
Marijona Labadžiute. Ku 
nigas A. J. Alauskas davi 
šliubą. Liudytojais buv< 
Alfonsas Galeckas, jauna 
vedžio brolis ir Helem 
Markevičiūtė. Vestuvės* 
choras sudainavo keletą 
dainų.

PADORUMO LEGTJO- 
NAS

Padorumo Legijonan įsi 
rašė 158 suaugusiųjų i 
86 nepilnamečiai. Šie pa 
rapijos nariai prisided: 
prie Arkivyskupo, jo ko 
voje su nepadoriais kruta 
mais - kalbančiais paveik 
slais. Yra pagirtinas tiks 
las, kurį atsiekti kiekvie
nas katalikas privalo pri 
sidėti. Prisirašant prie Pa 
dorumo Legijono jie peši 
žadėjo nelankyti teatrų 
pakol kirų išdirbėjai ji 
neapšvarins.

Krikštas
Juozas ir Ona Blezaus 

kai susilaukė sūnaus ii 
apkrikštijo vardu Jurgis 
liepos 17 d. Kūdikis apkri 
kštytas liepos 29 dieną 
Krikšto tėvais buvo: Har 
ry Lupcha ir Julijona Ne 
verauskienė.

“P.”
~rrz~.—“—:-------—*“Žinokite, kiekvienas kata 
tikas/ kurs be reikalo pe 
skaito, namuose laiko bl 
laikraštį ar knygą, ne 
nusideda Bažnyčios į 
mams ir turi per išpažin 
nuodėmę pasisakyti, bet 
patampa katalikybės reika 
lų išdavėjas, didinąs ~ si 
jėgas.”— 
Panevėžio vysk. PaUarolB^
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LENKŲ-LIETUVIŲ 
DERYBOS

Koks mėnuo atgal Kau
ne lankėsi buvusis Lenki
jos premieras Prystor. 

i Kiek paviešėjęs pas Pre
zidentą Smetoną, grįžo į 
Varšuvą. Kelyje užkluptas 
reporterių, Prystoras gy
nėsi, kad jo atsilankymas 
būtų turėjęs kokio politi
nio pabūdžio. Paprastas 
mandagumo vizitas, ir 
tiek. Bet štai dabar Kau
ne lankėsi kitas lenkų di
plomatas — tai Paryžiaus 
ambasądorius Anatol Mu- 
ehlstein, ir tuoj po jo vizi- 

? to pasklydo įstabių žinių 
apie lietuvių - lenkų dery
bas. Tos žinios ateina iš 
Varšuvos, taigi nudažytos 
grynai lenkiška orientaci
ja. Sulig tų gandų, siena 

į tarp Lietuvos ir Lenkijos 
į būsianti atidaryta ir Vil- 
■ niaus - Kauno geležinkelis, 

nevartojamas nuo 1920 m., 
bus naudojamas lietuvių - 
lenkų prekėms pervežti ir, 
apskritai, įvyksią norma
lūs santykiai tarp dviejų 
susikivirčijusiu valstybių. 
Prie to, Lietuva galėsianti 
įstoti į Pabaltijo Sąjungą, 
tartum tas įstojimas pa
reitų nuo Lenkijos leidi
mo. Sąlygos toms dery
boms esančios dabar pa
čios geriausios. Tuomet, 
kai Lenkija yra susitai
kiusi su Vokietija ir Rusi
ja, Lietuva esanti pilnai 
izoliuota ir turinti daug 
v. -rgo dėl Klaipėdos. Taigi 
Lenkijos paspirtis tame 
reikale būsianti Lietuvai 
labai naudinga, ir lenkų 
diplomatai pasitiki, kad 
Lietuvos vyriausybė ne
pražiopsosianti tos auksi
nes progos. Čia lenkai pa
reiškia nemaža optimizmo. 
Lenkų priešo Valdemaro 
pastangos nuėjo niekais.

Iš vokiečių gimęs ir vokiš
kai išauklėtas buvusis už
sienio ministeris Dr. Zau
nius jau nebe valdžioj. Da
bartinis ministeris Lozo
raitis mokąs lenkiškai ir, 
iš viso, esąs lenkams pa
lankus. Taigi prospektai 
kuopuikiausi.

Ir kokia kaina to laukia
mo lietuvių nuolaidumo? 
Vilnius? O, nę- Vilniaus 
atiduoti visai nemanoma. 
Bus daug ekonominių nuo
laidų, na, ir lenkų “galin
gos” valstybės pnetelystė, 
kuri iszes Lietuvą iš izo
liacijos ir pastūmės jos 
politinį ir ekonominį gy
venimą į plačias, europi
nes vagas. Ar to dar ma
ža?

Kaip matome, Varšuvos 
ponams atrodo, kad jie la
bai gudrūs, bet tikrumoje 
jie ne taip jau gudrūs. 
Plikomis akimis galima į- 
žiūrėti, kodėl jie dabar 
yrą kuogeriausia. Hitleris 
baisiai susikompromitavo 
su Austrijos avantiūra ir 
gerokai pažabotas. Lietu
viai Klaipėdoje pradėjo 
šeimininkauti kaip namie, 
ir Hitleriui vargiai beateis 
noras skusti Lietuvą Tau
tų Sąjungai. Kas jam be
tikės? Pabaltijo valstybės 
rimtai svarsto Lietuvos 
projektą ir palankiai žiūri 
į Pabaltijo Sąjungą be 
Lenkijos. Ponai pamatė, 
kad Lietuva slysta jiems 
iš nagų, todėl ir lenda į 
derybas.

Bet, neduodami Vilniaus, 
vargiai jie bepeš. Len
kams jau būtų metas su
prasti, kad Vilniaus grą
žinimas tai esminė Lietu
vos sąlyga. Bet per ketu- 
rioliką metų lenkai nieko 
neišmoko. K.

Nusigando Vienuolių
“Lietuvos Žinios” su di

deliu nugąstavimu pastebi 
“masinį vienuolių plūdimą 
iš įvairių kraštų į Lietu
vą”. Štai tik pažiūrėkime? 
— sako — kiek įvairių 
“broliukų” ir “sesučių” 
mes jau per penkioliką 

■ metų prisigyvenome.
K*l. Pranciškonai. Jų cen
tras Kretingoje. Skyriai 
Kaune ir Troškūnuose, i 2. Benediktinės. Centras 
Kaune. Skyriai Čiobiškyje, 

^Pernaravoje, Žasliuose ir 
^Kaišia aoryae.

3 Kazimierietės. Cent
as Pažaislyje. Skyriai 
jtune, Aukšt Panemunėj, 
ėlš uose ir Žem. Kalvari- 
>J-

fI

4. Šv. Katarinos Sesers. 
Centras Kražėse. Skyriai 
Kaune, Strėvininkuose, 
Ukmergėje ir Karmėlavo- 
voje.

5. Jėzuitai. Centras Kau
ne. Skyriai Panevėžyje ir 
Šiauliuose.

6. Šv. Kryžiaus Sesers. 
Centras Anykščiuose. Sky 
rių dar neturi, bet, neten
ka abejoti, pristeigs.

7. Marijonai. Centras
Marijampolėje. Skyr i a i 
Kaune, Ukmergėje, Pane
vėžyje ir Žemaičių Kalva
rijoje. V

U s Oi# t it KAS

Nuoširdus Dėkui9. Šv. Elžbietos Sesers. 
Centras Breslau m. (Vo
kietijoje). Skyriai Kaune j 
ir Švėkšnoje.

10. Kapucinai. Centras 
Plungėje. Skyriai steigia
mi.

11. Šv. širdies Sesers. 
Centras Kaune. Skyriai 
Šiauliuose, Antalieptėje ir 
Plungėje.

12. Dominikonai. Cent
ras Raseiniuose. Pradeda 
dar tik kurtis Lietuvoje. 
Skyrių dai' nespėjo įsteig
ti/

13. Sesers Pranciškonės. 
Centras Padvariuose (prie 
Kretingos). Skyriai Valte- 
riškėje (prie Palangos) ir 
Kaune.”

Tai labai rūpestingai pa- . .. . . , „ . .r b r padėkojęs mano geram vikarui kun. J. Petrauskui, 
broliams kunigams, dalyvavusiems vakare, chorui ir 
visoms parapijos organizacijoms. Ypatingą dėkingu
mą reiškiu Marianapolio Kolegijai: jos didžiai gerbia
mam direktoriui Kun. Dr. J. Navickui, jos rezidentui, 

. _ į mūsų patriarkai kun. K. Urbanavičiui, broliui Jonui
į juo& jstoti. ja, p ne- |r koiegjjantamS) išpildžiusiems žymia koncerto dalį, 
ra. Tai matyt is pridėtųjų visa išeivlja jau mato u, yra Lietuviy Kolegija> 
pas a ų. kaip ji auklėja busimus išeivijos vadus. Kad nebūti

“Taigi, važiuojam atgal | tos. Kolegijos prietelium, reikia netekti būtinų doro ir 
—į palaimintuosius vidur- išmintingo žmogaus ypatybių.
amžius — vienuolynų kle
stėjimo amžių, kai vienuo
lių visi kampai buvo pilni, 
kai veikė įvairūs raganų 
ir heretikų. teismai ir inkvi 
zicijos, kur vienuoliai su 
pasigardžiavimu teisė, de
gino ir žudė niekuo nekal
tus žmones”.

Jei tas viskas, ką čia 
“Lietuvos Žinios” mini, 
būtų tiesa, tai ištikrųjų, 
anot to laikraščio žodžių, 
liūdna ir žiauri būtų buvu
si vienuolynų praeitis. Bet 
istorija šalia tariamųjų 
vienuolynų žiaurumų pas
tato jau ne tariamąją, bet 
aiškią bedievių inkviziciją, 
kuri nesibaigia su vidur
amžiais, bet kaskart didė
ja ir šiais moderniškais 
laikais išaugo iki neįtikė
tino žiaurumo ir baisumo. 
Dabar jau rolės persikeitė. 
Jau ne kas kitas tik bolše
vikai su “pasigardžiavi
mu” kankina ir žudo vie
nuolius Solovkuose. Bedie
viai puikiai ištobulino ink
vizicijos įrankius ir jų au
komis kaip tik bus tie pa- 
sišventusieji “broliukai” ir 
“sesutės”, kurie pasiryžo 
gražinti dorovinę sveikatą 
Lietuvai. Tai lyg ir numa
no “Lietuvos Žinios”, nes 
pastebi, kad “prie kiekvie
no miestelio ir bažnytkai
mio bus po keletą kapų 
vienuolių”.

Taip, tie išsižadėję pa
saulio “broliukai” ir “se
sutės” kovos už tikybą ir 
dorovę net iki mirties, ne
žiūrint, ar ji ateis natūra
liai, ar iš bedievių inkvizi
cijos. K.

Liepos 26 d. sukako 15 meili kaip Montelloje vel
ku Šv. Roko parapijos klebono naštą. Menkutis, nežy
mus tai įvykis. Kaipgi nustebau, gavęs “Darbininką”, 
kuriame tų sukaktuvių proga tiek špaltų man pašvęs
ta. Žinau, kad toli gražu ne taip išrodau, kaip mane 
atvaizdavo “Darbininke” paveikslu, eilėmis ir straips
niais. Panašia proga solemnizantams visad nesigaili
ma “maliavos”, žinau tikrai tik tą, kad minėtų straip
snių rašytojai prie kitų aukštų ypatybių yra dar ir 
nepaprastai prakilnios širdies žmonės; jos šia proga 
ir man nepaskupėjo. Už jų gerą man širdį visiems 
trims reiškiu nuoširdžiausį dėkų. Nuraudęs dėkuoju 
“Darbininkui” ir “Draugui”, nes aišku, kad neužsipel
niau juose skirto man žodžio. Kažkoks balsas lyg sa
kyti man sako, kad visi tie, kurie mane sveikino, svei
kino su skausmu, nes jie žino, kad gyvenime galėjau 
daug daugiau gero padaryti negu esu padaręs, jei esu 
padaręs.

Nors koncerto-puotos rengėjams žodžiu ten pat 
esu padėkojęs, negaliu vistik susilaikyti dar kartą ne-

BALTIMORĖS MIESTAS 
KELIA IŠKILMES

Ateinančią savaitę mūsų mies 
tas ruošiasi iškilmingai užbaigti 
minėjimą Mary lando Valstybės 
300 urėtų įkūrimo sukaktuves.

šios iškilmės, pradėtos šį pava
sarį pačios Valstybės, ir sukėlė 
didžiausio entuziazmo visuomenė-

gamintas katalogas. Atro
dytų, kad tai koks katali- 
kitų bažnytinis laikraštis 
garsina vienuolynus, kad 
palengvintų kandidatams

v •

Vienu žodžiu dėkuoju visiems, kuriems turiu bū
ti dėkingas už atmintį, sveikinimus, dovanas etc. At
našaudamas mišias už savo prietelius, prašysiu Aukš
čiausiojo Dievo šimteriopo atlyginimo už jų gerą šir
dį. Mano prieteliams norėtųsi prižadėti, kad Dievui 
pagelbstant dėsiu visas pastangas, kad likusiose ma
no gyvenimo dienose nuoširdžiau padirbėčiau dvasi
niam ir materijaliam lietuvių visuomenės labui.

Kun. Jonas švagždys.

Musų Veikimo Centro 
° Reikalai

< ‘ ' r ■ - • —-

Už kelių savaičių, bū
tent rugpiūčio, mėn. 21, 22 
ir 23 dienomis įvyksta mū
sų veikimo centro — A. 
L. R. K. Federacijos kon
gresas. Jis bus gana stip
riam lietuvių centre. — 
Cleveland, Ohio.

Jau buvo paskelbta, kad 
kongrese iškils labai svar
bių mūsų visuomenės rei
kalų, į kuriuos reiks at
kreipti rimto dėmesio. 
Dienotvarkėje matysime 
šiuos svarbius klausimus:

1. Mūsų mokyklų ateitis 
Amerikoje.

2. Lietuvių centrų stipri
nimas ir palaikymas.

3. Vyrų vaidmuo katali
kiškame ir tautiškame vei
kime.

4. Moterys ir tautinis 
mūsų jaunuomenės auklė
jimas.

5. Vilniaus vadavimas ir 
Vilniaus pasų ir ženklelių 
platinimas amerikiečių ta
rpe.

Šie penki klausimai, į- 
dėti į busimojo kongreso 
dienotvarkę, yra patys 
svarbiausi. Bus jų ir dau
giau

Amerikos lietuviai kata- 
| likai daug darbo ir pinigų 
I yra sudėję į mokyklų sta- 
i tymą ir ji; palaikymą. Jie 
i taip darė, nes aiškiai žino
jo, kad be mokyklų pagal
bos sunku bus išlaikyti ti- 
kėjimą ir tautybę "jaunose 

| Amerikos lietuvių kartose. 
' Įsteigta visa eilė pradžios 
i mokyklų prie parapijų, 
jau turime mergaitėms a- 

___  _ , kademijų ir bernaičiams 
Uteno-1 pilną ją vertę. Nukirpę 1934 m. kolegiją. Pradžios ir aukš-

į

“Prieš blogas knygas mes 
privalome pastatyti geras, 
prieš blogų raštų nuodus 
mes turime pastatyti gerų 
raštų vaisius, prieš blogos 
pakraipos laikraščius mes 
turime pastatyti aukštos do
ros laikraščius, — sako Pi
jus X, savo enciklikoje” 
“Viską atnaujinti Kristuj.” 

Popiežius Leonas XIII,

“Darbininkas” priima 1934 m.
8. Vargd ienes Sesers. Lietuva* Bąinio* Etaų kuponus 

Centras Marijampolė j e. Į prenmnaritm ir knygtut ui 
Skyriai Telšiuose,
je, Kaune ir Vilkaviškyje, kuponą -siuskite

vaidinusios labai svarbų 
vaidmenį lietuvių religi
niame ir- tautiniame judė
jime Dėdės Šamo žemėje. 
Ateityje jos tap pat svar
bią, o gal dar svarbesnę 
vietą užims. Tik čia kįla 
klausimas, ‘ar tos mūsų 
mokyklos išsilaikys, kada 
išnyks visi tie, kurie yra 
atvykę iš Lietuvos ir kurie 
tiek daug sielojosi dėl tų 
mokyklų įsteigimo ir pa
laikymo? Vadinas, ar čia, 
Amerikoj, augusios lietu
vių kartos, jas palaikys ir 
tai toje dvasioje, kokios 
palaikymui jos buvo pas
tatytos. Tam klausimui 
nuodugniau svarstyt daug 
medžiagos patieks kun. 
Juozapo Simonaičio refe
ratas. kuris bus skaitomas 
A. L. R. K. Federacijos 
kongrese.

Kas bus su lietuviškomis 
parapijomis, organizacijo
mis ir draugijomis, jei lie
tuvių jaunimo nutautini
mas bus varomas tokių 
greitu tempu, kaip dabar? 
Tuo klausimu nemažai ra
šome ir kalbame. Konkre- 
tišką atsakymą išgirsime 
iš Federacijos pirmininko 
dr. Antano Rakausko, ku
ris skaitys referatą apie 
mūsų centro palaikymą ir 
stiprinimą. Labai svarbu, 
kad šių referatų pasiklau
syti ir tų aktualiausių šių 
dienų klausimų svarstyti 
suvažiuotų kiek galima 
daugiau mūsų organizaci
jų ir draugijų atstovų bei 
lietuvių visuomenės vadų. 
Kaip tuos klausimus išri
šime ir kokius planus jų

itesnės mokyklos yra su- vykinimui nustatysime,

tai pareis nuo mūsų pačių, 
nes “kaip pasiklosime, 
taip išsimiegosime.

Ir šiame kongrese, kaip 
ir pernai, vyrai ir moterys 
turės atskirus posėdžius, 
kuriuose taip pat bus iš
klausyti referatai, bus 
svarstoma, ką atskirai 
veiks mūsų moterys ir vy
rai, kad palaikyti lietuvy
bę šiame krašte.

Federacijos centro Val
dyba nuoširdžiai prašo or
ganizacijų ir draugijų iš
rinkti į kongresą atstovus.

Clevelando ir apylinkių 
žmonės prašo gausingai 
rinktis pasiklausyti refe
ratų ir dalyvauti kongre
so atidarymo iškilmėse, 
kurios bus gražios ir įspū
dingos. Smulkmeniškai a- 
pie kongreso programą ir 
visas iškilmes bus praneš
ta vėliau.

Federacijos kongresan 
yra pakviestas J. E. Vys
kupas Teofilus Matulionis. 
Laukiama prielankaus at
sakymo. Tikimasi, kad pa
kvietimą priims ir save 
dalyvavimu mūsų veikimo 
centro kongresą padarys 
istoriniu įvykiu. Iš priva
čių šaltinių sužinota, kad 
Garbingasis Kankinys ža
da mūsų pakvetimą priim
ti. Retas ir garbingas sve
čias ne tik kongrese daly
vautų, bet ta pačia proga 
atlankytų „ didesniuosi u s 
lietuvių centrus Ameriko
je ir sukeltų daug entuziaz 
mo. Jo atsilankymas daug 
ko naujo į neštų į mūsų 
gyvenimą.

Šia proga reikia primin
ti, kad vienas šių metų 
kongreso posėdis yra ski
riamas Vilniaus vadavimo 
reikalams. Kadangi Fede
racijos skyriai yra taip 
pat ir Vilniui Vaduoti Są
jungos skyriais, dėl to 
kongrese teks tuo reikalu 
plačiai pakalbėti ir pasi
tart, kaip geriau čia vary
ti Vilniaus vadavimo ak
ciją. Tame posėdyje galės 
dalyvauti ne vien Federa-j 
ei jos skyrių, bet ir atskirųj 
Vilniui Vaduoti 
skyrių atstovai.

Važinėdami 
Vilniui Vaduoti 
atstovai (kan. F. Kemėšis,! 
prof. B. Vitkus ir P. Ba
bickas) pardavinėję Vil
niaus pasus ir ženklelius, | 
Dauguma kolonijų dar ne- 
prisiuntė į centrą pinigų. 
Prašome kuogreičiausiąi 
tai padaryti, nes reikia tie I 
reikalai sutvarkyti ir pini-! 
gus pasiųsti ten, kam jie 
priklauso.

A. L. R. K. Federacijos j 
Sekretorius

v •

je. Jose dalyvavo labai aktingai 
ir Katalikai. Atnašauta iškilmin
gos mišios Baltimorės Stadiume, 
kame dalyvavo apie 100,000 asbe- 
nų. Dabar vyriaujantis Valstybės 
miestas tas iškilmes užbaigs, su
rengdamas keturių dienų viešą 
parodą.

Pačiame mieste įvyks ilga ei
sena, su karieiviais, jūrininkais, 
raitaja policija, ir galimas daik
tas, paties Prezidento Roosevelto 
atvykimu. Bus iškilmingoji puota 
jį priimti. Visas miestas gatvėse 
ir dideliuose mūruose pasipuoš 
švenčių nuotaika.

Marvlando Jachto Klubo ini
ciatyva, surengta labai plati van
dens sporto šventė. Pradedant 
nuo Hanover Street Tilto, ir bai
giant netoli salos Fort Carroll, 
sustatyta septyni lenktynių plo
tai, ir juose lenktyniuos motori
niai laivai, būriniai, ir irkliniai.

Galop, sekmadienio, rugpiūčio 
12 d. pavakary, baigsis viešas mi
nėjimas su didžiule jūrine paro
da. Atplauks apie septyni J. Val
stybių kariniai laivai, su svečiais 
iš Anglijos ir Prancūzijos, ir ki
tų šalių, ir daugelį kitų preky
binių ir privačių laivų bei jach
tų, įvairiomis spalvomis ir švie
somis pasipuošę, iškeliaus iš Ma- 
rylando Jachto. Klubo, ir aplan
kys istorinę Baltimorės šventovę, 
Fort MeHenrv, kur buvo prieš 
100 metų parašyta J. V. tautos 
Himnas, “Star Spangled Ban- 
ner”.

Susispietę aplinkui Fort Meile- 
nry, kariniai laivai pradės at
vaizdinti tą istorinę kovą, kai An
glų laivai mėgins šūviais nu
griauti Baltimorės tvirtovę, o ši 
ištvermingai atsikirs ir iškels 
laimingai tautos vėliavą.

Po šių vaizdų, baigsis vakaras 
su didžiule įvairių bombų eks
plozija.

Kiek tenka girdėti, kaikurios 
laivų bendrovės žada įsileisti vi
suomenę į savo laivus, ir išvyk
ti į uostą aplink Fort MeHenrv, 
kur viskas bus aiškiai matyti. 
Taip pat bus įleista į Fort Mc- 
Henry visuomenė, kad iš visų 
pusių teks šias iškilmes stebėti.

Kadangi visa ši paroda bus la
bai įdomi istoriniu bei patrioti
niu atžvilgiu, patartina visiems 
susidomėti, nes retai tokių vaiz
dų teks matyt.

SESELĖMS PIKNIKAS
Pirmas metinis piknikas, Sese

lių Kazimieriečių naudai, įvyks 
šeštadienį, rugpiūčio 18 dieną, 
Liberti Parke.

Norėta šį pikniką surengti sek
madienį, kaip paprastai, bet ren
gėjai negalės gauti parko kitai 
dienai.

Tikimasi, kad visuomenė rems 
šį pikniką taip maloniai ir gra
žiai, kaip rėmė Seselių Vakarie
nę, pareitą žiemą, kuomet buvo 
pelnyta netoli 300.00 dolerių.

Rengėjai žada keletą naujieny- 
bių įvesti, ir prašo visuomenės 
pritarimo.

Sąjungos
I

Amerikoj 
Sąjungos!

Žinys

Telefonas; Plasa 1350.

JONAS GREBLIAUCKAS
Graborius ir Balsamnotojaa 

♦23 B. PACA STREET, 
BALTIMORE. MD

CHAS. B. KUCHAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

ir Balsamuotoj&s 
637 S. Paca St. 
Baltimore, Md.

Laidotuvėse patarnauju jperai 
ir pigiai. Pagrėbus par/ošiu.

Nuo 75—100—150 ir viičuM. 

Tel — South 0(63
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Kun. J. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. Pr. J. JuSkaitis—pirm, 
ir redaktorius, 432 Windsor St., Cambridge, Mass.; Pr. Mankus— 
I-as vice-pirm.; J. Baltrušaitis—Il-as vice-pirm.; V. J. Blavackas 
—rašt, 7. Mott St, Worcester, Mass., O. Sidabriene—ižd., 6 Com- 
monwealth Avė., Worcester, Mass., K. Rainys lr A. Zavetskas—iž
do globėjai. >

DEGTINE YRA PRIEŽA 
STUMTI LIGŲ IF BELAI

KO MIRTIES

Vienas įžymus 'rasėjas 
— sako, su atsiradimu 
spiritinio gėralo žmonių 
tvirtumas sumažėjo ir 
mirtingumas padidėjo.

Buvo žinoma atsitikimų, 
kad girtuokliai sulaukia 
gilios senatvės. Bet tai re
ti ir labai reti atsitikimai. 
Priežastis šių atsitikimų, 
stiprus kūno sudėjimas ir 
kitos retos aplinkybės.

Daugelis girtuoklių pra
dėjo gerti jau suaugę. Bet 
galima tvirtai užtikrinti, 
kad tie, kurie daug gėrė li
gi galios senatvės, jei bū
tą negėrę, būtą daug il
giau ir laimingiau gyvenę. 
Susilaikymas nuo gėrimo 
degtinės yra geriausias 
būdas pasiekimui gilios 
senatvės, tas žinoma vi
soms, gyvasties apdraudi
mo draugijoms.

Pastebėta Anglijoje, kad 
mirimą Skaičius tarp už
rašytųjų i draugijos nege
riančių žmonių du syk 
mažesnis už skaičių ge
riančiųjų.

• Girtuoklybė atneša di- 
džiausę nelaimę, ne tiktai 
paveiksle įvairių baisių li
gų ir be laiko mirties, bet 
ir kitokiais būdais.

Prisiminkime tiktai a- 
pie mirtingus smūgius ir 
užgavimus, padarytus, pa
sigėrusių susipešimus, ne
laimingus atsitikimus, ku
rie taip dažnai atsitinka 
su girtais darbininkais, y- 
pač vežėjais. Apie atsiti
kimus, kada išgėrusleji ei
dami namon ar kur kitur 
paklysta, nuskęsta sniege 
ir sušąlą žiemos naktyse; 
apie atsitikimus, kada gir
tuokliai nuskęsta, sudega, 
kada juos suvažinėja, su
mala mašinos, nukrinta 
nuo stogų, nuo tiltų ir tt. 
Pagaliaus kiek tai yra 
saužudysčių ir iš proto iš
ėjimų. Girtuoklybė velka 
su savim daugelyje atsiti
kimų ligas ir be laiko mir
tį, ne tiktai patiems gir
tuokliams, bet ir nesuskai
tomai daugybei žmonių, į- 
vairaus amžiaus, lyties ir 
luomo.

Vienas anglų mokslin
čius, ilgą laiką tarp žmo
nių girtuoklybę tyrinėjęs, 
tvirtina, Kad ligos, kilu
sios iš girtuoklybės, siekia 
net trečią ir ketvirtą kar
tą ir, kad bėgant laikui ir 
gyvuojant žmonėms, to
kios ligos stiprėja, kol iš- 

l - - —   - - .

miršta baisiausiose kan
čiose visa giminė.

Kunigas Betčeris, kuris 
pašventė ilgus savo darbo 
metus blaivybei, ir kuris 
savo darbais ir raštais 
daug • padarė gero žmo
nėms, rašo savo knygoje 
apie blaivybę, kad jam 
gyvenant Londone, pusė 
gimusių kūdikių numirė 
nesulaukę trijų metų savo 
gyvenimo, iš priežasties, 
kad jų gimdytojai girtuo
kliavo. Selingas gi rašo: 
“aš žinau vietas, kur iki 
keturiolikos metų išmirš
ta dėl tėvų girtuoklybės 
pusė gimusių vaikų.

“Girtuokliai yra prieža
stimi ligų ir belaikinių 
mirčių”, dar ir kituose at
sitikimuose.

Po įtekme įsigalėjusią 
piktumo, tie nelaimingi 
žmonės dažnai paleidžia 
savo silpnus, bet degtinės 
piktybėj sustiprintus jau
smus, kurie priveda prie 
baisiausių, nuo pradžios 
pasaulio negirdėtų, darbų, 
skaudžiai nukenčia namiš
kiai, kaimynai ir visi, ku
rie tik pasipainioja po ko
joms tokio pasiutusio gir
tuoklio. Tas piktumas, 
smarkumas ir pasiutimas 
dąžnai apsireiškia pas gir
tuoklius ir tada, kada jie 
negirti. Yra dargi daug 
žmonių, kuriems abelnai 
gana išgerti vieną stikle
lį degtinės, kad pasidaryti 
piktais ir baisiais, kaip 
laukiniais žvėrimis.

Dusmeniškis.
Bus daugiau

• v

PILNŲJŲ BLAIVININKU 
‘KUOPOMS

visoms 
kad š] 

metinis

Šiuomi pranešu 
kuopą valdyboms, 
metų Blaivininku 
Seimas įvyks rugpiučio 26 
d., Cambridge, Mass. Todėl 
būtu labai, gražu, kad visą 
kuopą valdybos Centrui pa
siskubintą prisiųsti, savo 
kuopą raportus, tai yra: na
riui skaitlinę — naują, narių 
ir senų ir kiek viso. Prie to 
malonėsite prisiųsti po 25 
centus nuo nario, kaipo me
tinę duoklę.

Nelaukite paskutinių die
nų, siuskite dabar. Čekius 
arba Monev Order išrašyki
te sekančiai:

Anna Sidabras ir siųski
te V. J. Blavackas 7 Mott 

St-., Worcester, Mass.
V. J. Blavackas 

P. B. S. Sekretorius.

Bukime Ištikimi 
Savo Karaliui

I
(dama, policija negalėjo su 
imti Bernadetos, nes tai bu
vo Francūzijoj.

“Mergaitė pildė savo pri
žadą ligi galo, o policija 
kiekvieną jos žingsnį dabo
jo. Policijos užrašai šian
dien labai naudingi tiems, 
kurie nori tuos atsitikimus 
sužinoti.
z “25 vasario 1858 m. Ap- 
sfreiškusioji Panelė liepė 
Bernadetai prarausti duo
butę apatinio urvo kampe. 
Iš tos duobutės pradėjo bėg
ti vanduo ir pasidarė didelis 
šaltinis. Nuo to šaltinio van
dens ėmė darytis stebuklin
gų išgijimų. Buortsienės sū
nus Justinukas, dviejų metų 
kūdikis nuo užgimimo ne
sveikas pradėjo mirti. ~Iš 
gailesčio motina nežinojo 
ką daranti. Įkišo nuogą kū
dikį į tą šaltinį žiemą ant 
lauko, ir vandenyje, šalta
me kaip ledas, palaikė apie 
bertainį valandos. Ištrauku
si iš vandens, parsinešė, pa
guldė į lopšį, ir ant rytojaus 
neleido kūdikiui atsikelti. 
Trečią dieną, jai nematant 
jis pats išlipo, ėmė vaikš
čioti ir buvo sveikas.

„Liudvikas Burijent a s, 
akmenininkas, akimis nema
tė. Jam akmenis beskaldant, 
skeveldra jo brolį užmušė 
ant vietos, o jį patį primu
šė. Dviejus metus sirgęs iš
gijo, bet akys liko sugedu 
sios. Pasiplovė dar purvinu 
naujojo šaltinio vandeniu it 
susyk išgijo.

“ Katarina Latapienė bu
vo nukritus nuo kopėčių ir 
ranką išsimušus. Ranką su
taisė, o pirštai liko pritrau
kti. Kaip įkišo į stebuklin
gąjį šaltinį, pirštai pasida
rė sveiki. Dar ir daugiau 
kitokią dėjosi stebuklą.

“Antrą dieną kovo Balto
ji Panelė liepė Bernadetai 
nueiti pas kunigus ir saky
ti: kad pastatytą koplyčią 
ten, kur būna apsireiškimai, 
ir kad žmonės tenai vaikš
čiotą procesijomis. Berna
deta paliepimą išpildė, ber 
klebonas neapsiėmė tos ko
plyčios statyti, nei procesi
ją daryti. Jis liepė, kad, 
Bernadeta paklaustą, kas 
per viena ta, kuri apsireiš
kia ir kad Apsireiškiančioj! 
patvirtintą savo veidą ste
buklu. “Tegul, sako, kad 
laukinis erškėtvs imtu žydė
ti visiems matant , kad dar 
žiema tebėra”.

“Bernadeta paklausė var
do ir paprašė stebuklo, bet 
Apsireiškiančioj i Panelė nei 
vardą pasisakė, nei erškėtvs 
pražydo. Taip ir pasibaigė 

j ta 15 dieną. Bernadeta pa, 
Į liovė vaikščioti pas urvą.

“ Atėjo švenčiausios Pa- 
j neles Apreiškimo šventė. Tą 
i dieną lyg kokia nematoma 
jėga veste nuvedė Bernade
tą pas urvą. Skaisčiausioji 
Panelė vėl apsireiškė, tar

Nelaiko SavęsT •Nuginkluotais iŠ?
Iš Sovietų Rusijos

nes
kiek galėdami

t'

Tęsinys
“Policija buvo drąsesnė; 

(a susyk užpuolė ant Berna
detos už ką prasimano ne
būtus regėjimus, norėdama 
paskui vilioti pinigus iŠ 
žmonių. Bet Bernadeta buvo 
permaža tokiai suktybei už-

I
I vesti, o pasirodė, kad niekas 
jos neibokino. Nė ji, nė jos 
giminės nuo žmonių neėmė, 
kaip buvo pavargėliai, taip 
ir liko.
me
labai gaudė. Jos nebuvo me
luota visai. Kaltes neišras-

Ant melo niekas 
oi t ės nesugavo, nors it

čiųjų nei žiauriausi kanki
nimai, nei žudynės nuo Ba
žnyčios neatgrąsina, bet 
didina pasiaukoj ančių 
skaičių, grąžina prie Kris
taus tokius žmones, kurie 
buvo abejingi. Jie pradeda 
suprasti, kad tikėjimo per
sekiojimai nepasieks tiks
lo, kad jie neįstengs išplė
šti iš gyvai tikinčių Kris
taus mokmų Jo tikėjimo 
šviesos.

Niekuomet ankščau su 
tokia jėga nespindėjo kry
žius Rusijoj, kaip dabar. 
Rusijoj šėtoniškoji bolše-

vikų žvaigždė jau nusilei
džia, temsta, o vis labiau 
ir labiau iškyla ir pradeda 

i rusų horizonte 
baltoji dieviškoji žvaigždė. 
Gal jau nebetoli tas lai
kas, kuomet Rusijoj vėl 
suskambės Bažnyčios per
galės, tikėjimo ir laisvės 
himnai.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad bolševizmas, kaipo 
toks, gyvenime neįvykdo
mas. Ten, kur žmonės ban
do gyventi be Dievo, kur 
nesivadovaujama Jo įsta
tymais, ten nors kažin 
kaip būtų stengiamasi su
kurti Rojų, vistiek tik pra
garą tesukurs. Reikia bū
ti aklam ir neišmintin
gam, kad to nesuprastum. 

“B.”

paaiškėjo, kad minėto ar
klio pardavėja Julė Visocį 
kaitė, 19 — 20 m. amžiaus, 
kilusi iš Kupiškio vals. 
Pašepečių vienk. birželio 
mėn. 24 arklį paėmusi iš 
ganyklos tikslu jį parduo
ti, bet nežinojimas jo kai
nos jai tą planą sutrukdęs.

Betyrinėjant toliau pasi
rodė, kad Visockaitė šių 
metų bėgy pavogė ir išlei
do net trejetą arkEų, ku
riuos jos geras prietelis 
kaip nors realizuodavo. 
Arklius vogusi todėl, kad 
susidėtų nors kiek paso-* 
gos, nes esant tokiems lai
kams, girdi, be pasogos 
sunkiai esąs gaunamas vy
ras. Vagilė su sėbrais su
laikyta, o arklys grąžintas 
nukentėjusiam.

Žinios Iš Lietuvos
KLAIPĖDIEČIAI DŽIAU

GIASI SUSILAUKĖ NAU
JOS DIREKTORIJOS

DIDELĖ AUDRA

Šiomis dienomis Vilniaus 
krašte per kai kuriuos vai- 
sčius perėjo labai didelė 
audra. Ypatingai skau- — 
džiai buvo paliestas Jaz- 
vinsko valsčius. Apie 40 
minučių siautęs viesulas 
nulesė 40-čiai namų sto
gus, o vietomis sugriovė ir 
pačius namus. Išversta ke
lios dešimtys telefono stu
lpų ir sulaužyta daug me
džių. Laukai labai nuken
tėjo nuo didelio lietus, ku
ris nepaprastai smarkiai 
pylė visą pusvalandį.

go, visi susirinkimo daly
viai nuvyko pas krašto gu
bernatorių dr. Navaką, 
kuriam įteikė šiuos nuta
rimus ir prašė į juos at
kreipti dėmesį. Guberna
torius atsakė, kad jis vi
sus šiuos trūkumus mato 
ir jie bus šalinami, šiuo 
sunkiu laiku krašto gy
ventojai vienybe ir tvarka 
turi padėti naujajai direk
torijai, kuri atitinka kraš
to gyventojų daugumos 
norą.

— Dabar jau paaiškėjo, 
kad buvusi šreiberio di
rektorija labai neleisti
niems reikalams eikvojo 
krašto pinigus. Ji net da
vė dideles sumas užstato 
valdiškais pinigais už tuos 
gaivalus, kurie už prieš
valstybinį veikimą sėdėjo 
kalėjimuose. Yra ir dar 
daugiau įvairiausių Šrei
berio neleistinų darbelių, 
kurie dabar visu stropumu 
aiškinami. Tikimasi, kad 
netrukus jie jau bus pas^ 
kelbti.

Naujoji M. Reizgio Klai
pėdos krašto direktorija 
tuojau ėmėsi energingą 
žygių ir Klaipėdos krašto 
statuto vykdymo. Tuojau 
buvo atleista ir dar tebe- 
atleidžiama visa eilė tokių 
krašto valdininkų, kurie 
buvo įsirašę į priešvalsty- 

i bines partijas, kurie ne- 
: moka lietuvių kalbos, ku
rie tyčiojasi iš Lietuvos ir 

■ lietuviškumo ir t. t.
I Toki teisingi ir teisėti 
krašto direktorijos žygiai 
visame Klaipėdos krašte 
kelia lietuvių džiaugsmą 
ir pasitenkinimą savo jė
gomis bei Lietuvos valsty
be.

Klaipėdos krašto gyven
tojai nepaprastai nudžiu
go, kai sužinojo, kad kraš
to gubernatorius, negalė
damas ilgiau pakęsti, iš 
pareigų pašalino dr. šrej- 
berio direktoriją. Savo di
džiuliam džiaugsmui išrei
kšti, Klaipėdoje liepos 4 
d. į didžiulį mitingą susi
rinko keli tūkstančiai vie
tos gyventojų.

Susirinkusieji pirmiau- 
I šiai padėkojo krašto gu- 
! bematoriui dr. Navakui, 
kad jis išklausė gyvento
jų daugumos noro ir pada- 

j rė tokį reikalingą, bet kar- 
| tu ir labai atsakingą žing
snį, pašalindamas krašto 
direktoriją, kuri visą laiką 
nežiūrėjo gyvųjų krašto 
reikalų, bet viešai veikė 
svetimos valstybės nau
dai. Paskui susirinkusieji 
aptarė opiausius šio laiko
tarpio reikalus ir juos iš
dėstė visų priimtame ben
drame nutarime. Tame nu
tarime klaipėdiečiai sako, 
kad dauguma to 
gyventojų pilnai 
Martyno Reizgio 
tąja direktorija,
pildyti gyventojų daugu
mos valią ir kuo greičiau
siai sudrausti visus kraš
to priešvalstybinius gaiva
lus bei jų organizacijas.

Toliau, susirinkimas pa
geidavo, kad naujoji dire
ktorija atleistų visus 
priešvalstybinėse partijo
se dalyvavusius valdinin
kus ir tarnybų. Pirmoje 
eilėje reikia atleisti tokius, 
kuriems už valstybės išda
vimą teismuose jau yra 
iškeltos bylos.

Turėdami prieš akis gy
vus pavyzdžius, kai Klai
pėdos krašte iš mokyklų 
ujama lietuviška dvasia, 
kaip lietuvių vaikai vokie
tinami ir kaip jie verčiami 
net Hitlęriui melstis, susi
rinkusieji prašė naujosios 
direktorijos, kad kuo grei
čiausiai būtų iš mokyklų 
pašalinti visi šie nenorma
lumai ir neleistinumai ir, 
kad visame krašte būtų 
sumažintas daug ūkininkų 
pinigų praryjantis valdi- vals. Pašepečių vienk. ga- 
ninkų skaičius.

Po šio mi

į

I

Bolševikų laikraščio ‘So- 
cialističeskij Viestnik’ ko
respondentas praneša, kad 
nežūrint tikėjimo naikini
mo ir Bažnyčios persekio
jimo, iš 11 milijonų orga
nizuotų darbininkų apie 
10 milijonų priklauso 
slaptoms bažnytinėms or
ganizacijoms.

Bolševikų jaunuomenės 
organizacija ‘Komsomol* 
turi vos 2 milijonus narių, 
o slaptos tikybinės jauni
mo organizacijos turi apie 
3 milijonus narių. Toliau 
korespondentas skundžia
si, kad jaunimas ir darbi
ninkai komunistinių orga
nizacijų nekenčia, nelanko 
jų susirinkimų, neskaito 
jų laikraščių ir brošiūrų. 
Priešingai, jie labai myli 
Bažnyčią ir kunigus, 
kunigai
stengiasi juos gelbėti iš 
dvasinio ir materialinio 
skurdo. Bažnyčia rūpinasi 
darbininkų ekonominiais 
reikalais ir vadovauja jų 
dvasiniam gyvenimui. To
liau laikraščio korespon
dentas sako, kad Bažnyčia 
turi dešimtį kartų daugiau 
simpatijų, negu bolševikų 
valdžia.

Bolševikiškoj Maskvoj 
išeinąs bedievių organas 
‘Bezbožnik’ 1932 m. pra
džioj įdėjo pareiškimus 
vieno Kijevo bedievių kon
ferencijos atstovo, kuris 
su apgailestavimu konsta
tuoja, kad “jeigu bedievy
bės pasisekimą matuoti su 
griautų ir uždarytų baž
nyčių skaičiumi, bedievių 
darbą galima būtų laikyti 
milžinišku. Bet tikintieji, 
nors ir visai iš jų yra a- 
timtos bažnyčios, nelaiko
savęs nuginkluotais ir ve- Į 
da kovą prieš bedievybę. 
Dar daugiau: jie užlaiko 
visas tautines tradicijas, 
papročus ir tikybines apei
gas. Pavyzdžiui, sekmadie
nis beveik visada yra
švenčiamas kaip didelė
šventė. Tikintieji kiek ga
lėdami visomis savo prie
monėmis remia dvasiškiją. 
Nors religinė spauda grie
žčiausiai yra uždrausta, 
tačiau žmonėse yra pas
kleidžiama didelis kiekis 
tikėjimo ir maldos raštų. 
Stebuklų skaičius visur di
dėja. Ikonos (Dievo Moti
nos paveikslai) yra garbi
namos kaip niekada, nors 
ne viešai, ir kas keisčiau
sia partijos narių:

Smarkiai visoj Rusijoj 
yra susiorganizavęs jauni
mas prieš garsią bedievių 
sąjungą, prieš šėtoniškus 
darbus. Kiekviename dide
sniame Rusijos mieste yra 

, v _ , . . • įsisteigusiu net po keietą
tum dar giažesne, kaip pir- organizac i j ų.
ma. Subriutė paklausė var- £>aUg-elis tų organizac. vei
do. Apsireiskusioji pakėlė;kėjų sušau.
akis i dangų, nuleido rauke- ^ytų, tačiau drąsos nariai 
les žemyn ir .vėl susiėmė j nenustoja, visi jie drąsūs, 
tain liną Irriii-ina • I. -v • j «kančių neissigąsta, nes ko

voja už amžinus idealus. 
Bolševikai pajuto esą be
jėgiai kovoti prieš organi- 

Paskui paliepė tai pasakyti | zuotus kilnių idealų veda- 
kunigams ir paprašyti ko- Į mus tikinčiuosius, 
plyčios.

(Bus daugiau)

taip ties krutinę, ir tarė: 
“Aš ESMI NEKAL
TAS PRASIDĖJI

MAS”.

Daugelis bolševkų komi
sarų matydami, kad tikin-

I *

ATVYKO 130 AMERI
KIEČIŲ LIETUVIŲ

• t

krašto 
pasitiki 
sudary- 
Ji turi

Klaipėda — Liepos 15 d. 
vakare laivu ‘Marienholm? 
atvyko į Klaipėdą, kun. 
Boreišio vadovauj a m a, 
130 keleivių amerikiečių 
ekskursija. Ekskursiją su
tiko šauliai su orkestru. 
Klaipėdos Šaulių sąjungos 
pirmininkas Vanagai tis 
pasakė kalbą, sveikinda
mas atvykusius ir linkėda
mas jiems gražiai praleisti 
laiką nepriklaus o m o j e 
Lietuvoje.

Keleiviai buvo apdova
noti gėlėmis. Lš jų 31 yra 
Amerikos lietuvis, o kiti 
įvairūs turistai. Išvyks
tantiems iš Klaipėdos į ki
tas Lietuvos dalis buvo 
paskirtas specialus trauki
nys, kuris paėmė keleivius 
iš prieplaukos.

VILNIAUS BADAUJAN* 
TIEMS ŠELPTI KOMITE

TAMS ŽINOTI

f •

o

Tsb.
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DĖL PASOGOS VOGĖ
ARKLIUS

Š. m. birželio mėn. 26 d. 
Pandėlio turgavietėj pasi
rodė keista arklio parda
vėja, kuri savo arklį neži
nojo kiek įvertinti. Kadan
gi arklys buvo neblogas, 
todėl greit kilo įtarimas, 
ir Pandėlio policija neži
nančią kainos pardavėją 
sulaikė. Sulaikius pasiro
dė, kad parduodamas ark
lys yra birželio 24 d. din
gęs — pavogtas iš ūkinin
ko Zulono, gyv. Kupiškio

Kaunas — Vyr. Komite
tas Vilniaus krašto badau
jantiems šelpti paskutinia
me savo posėdyje konsta
tavo, kad jo užsibrėžtasis 
darbas — šelpti nukentė
jusius dėl praėjusių metų 
nedesliaus Vilniaus krašte 
iki naujo derliaus — yra 
baigiamas ir todėl prašo 
vietinius komitetus likvi
duoti tolesnes rinkliavas 
ir atsiskaityti instrukcijo
se numatyta tvarka: vals
čių komitetai atsiskaito 
apskričių komitetams, a 
apskričių ir miestų komi
tetai — Vyr. Komitetui.

nykios, kurio vertė siekė
ilžiniško mitin- apie 300 lt Darant kvotą

Vilties kupinas viengungis: 
“Ai noriu gražios ir inteligentiš
kos žmonos“.

Vedybų agentas; “Negalimi, 
tanrrta gali tik vesti tokią“. 
(“Pele Mele”, Paris). \
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DARBINI

KAS GIRDĖTI .LIETUVIŲ 
S KOLONIJOSE

METINIS Detroito Žinios
WESTVILL£, IU.

NEZALEŽNINKŲ ŠVEN- 
TIKAS P. ZYGMAS 

VIPARTAS

Praeitais metais, pasi-’ 
korus vietiniam nezalež- 
ninku šventikui Mikalaus-I 
kui, jo vietą užimti į čia 
iš Pittsburgho atsikraustė 
p. Zygmas Vipartas. Čia j 
jis pradėjo nezaležninkau- 
ti bimbizams. Jis iš pra
džių patiko visiems atska
lūnams. Jis pradėjo net 
garsinti, kad jo tautinė 
bažnyčia yra lygi Romos 
Katalikų Bažnyčiai, tik su 
ta išimtimi, kad jie nepri- 
pažysta Romos Popie
žiaus Kad įrodyti, jog p. 
Zygmas Vipartas yra reli
gingas. jis pradėjo nešioti 
net pranciškonišką abitą. 
Be to pradėjo slapta lan
kytis pas lietuvių katalikų 
kleboną ir pareiškė norą, 
kad nori atsiversti ir grįž
ti į Romos Katalikų Baž
nyčią su visa savo parapi
ja. Bandyta net važiuoti 
pas Jo Ekscelenciją vys
kupą Schlarmaną. Bet, 
matomai, jam rūpėjo pasi
pinigavimas ir savo pozici
jos sutvirtinimas, o ne at
sivertimas. Jis norėjo ka
talikų vyskupą ir jo kuni
gus prigauti. Ir savo po- 
pierų nepaliko vyskupui. 
Ir dabar nė nemano apie 
atsivertimą ir sugrįžimą. 
O pas vietinius katalikus 
jis landžioja ir peršasi, 
kad jis toks pat yra kuni
gas, kaip ir visi katalikų 
kunigai.

O dabar iš kitos pusės 
anglų spaudoje p. Vipar
tas pasigarsino, kad gavęs 
grąsinančių laiškų, ku
riuos, jis privatiniai sako
si, kad gavo nuo katalkų. 
Visgi žmonės tvirtina, kad 
tuos laiškus rašė patys ne- 
zaliežninkai, jo bimbizai ir 
sekėjai.

Tačiau, tvestvilliečiai ka
talikai apsisaugokite nuo 
tokios avies vilko kailyje. 
Ir žinokite, kad jis yra 
plėšrus vilkas. Tą patį at
sivertimo būdą jis mėgino 
ir Pittsburghe. Apie tai 
štai ką p. Drąsutis rašo: 
‘‘Ponas Vipartas, ar sąži
nės kankinamas, ar kitais 
sumetimais vaduodamos, 
užsimanė atsiversti, grįž
ti Katalikų Bažnyčion, ku
rioj buvo visgi krikštytas, 
ir savo noi'ą pareiškė kun. 
J. Misiui, atsilankęs vieną 
vakarą jo klebonijom Vė
liau-tą savo pasiryžimą

«l pakartojo Fort Pitts vieš
butyje trims lietuviams 
kunigams: kun. J. Misiui, 
kun. J. Pikučiui ir kun. J. 
Vaišnorai. “Gana man bus 
žmonės klaidinti,” kalbėjo 
susijaudinęs Zygmas Vi
partas. “Aš noriu grįžti 
Katalikų Bažnyčion, . ku
rioj gimiau ir išaugau. 
Svarbiausia, geidžiu ne tik 
pats atsiversti, bet trokš
tu, kad ir visa mano para
pija, visi mano suklaidin
ti žmonės sugrįžtų Kata
likų Bažnyčios prieglobs- 
tyn. Meldžiu man padėti, 
meldžiu man nurodyti ke
lią. Man gaila suklaidintų 
žmonių, man 'gaila jųjų 
turto, kurio dikčiai yra į- 
dėta tveriant nezaliežną 
parapiją. Puikūs įtaisyti 
rakandai, — tęsia toliau 
Vipartas, — puikūs dra
bužiai supirkti, aštuonių 
tūkstančių vertės vargo
nai įdėti ir tt. ir tt. Tas 
viskas žlugs, tas viskas 
bus išeikvota, jei aš pasi
trauksiu, o ateis kitas ma
no vieton. O tuos visus ki
tus aš gerai pažįstų ir ži
nau. Jie yra žmonės be są
žinės, ištvirkę, tikri laido
kai.”.

Tai yra paties p. Vipar- 
to žodžiai, kurie turėtų a- 
tidaryti akis kiekvienam 
nezaliežninkui, dar nors 
truputį sąžines ir proto tu
rinčiam. Bet, deja, ne tik 
sąžinės ir proto čia reikia, 
bet ir Dievo malonės rei
kia. Taigi, melskimės, kad 
toji Dievo malonė paliestų 
visų nezaliežninkų širdį ir 
protą, ir juos grąžintų į 
tikrąją Kristaus Bažnyčią.

Samata,

HAVERHILL, MASS.
Šioje kolonijoje gyvena 

apie 200 lietuvių šeimynų.
Draugijų čia randasi ke- 

lioliką: šv. Kazimiero, Mo
terų, Šv. P. M. Nepersto- 
jančios Pagalbos, Lietuvių 
Susivienijimo Amerik o j 
kuopa, ir Lietuvių R. K. 
Susivienijimo kuopa, bet 
neveikia iš priežasties, 
kad čarteris neregistruo
tas Mass. Valstybėje.

Lietuvių Gedemino Pi
liečių Klubas, Lietuvių R. 
K. Moterų Klubas ir Lie
tuvių RK. Jaunimo Nemu
no Klubas. Tai yra nema
žas skaičius organizacijų. 
Bet veikimas tautiškoje 
dirvoje yra apmiręs.

Liepos 28 d., lietuviai 
Katalikai pagerbė žuvu

si rėjas Vitkauskai.
PASAULIO 
ŠYPSENOS

“Tuomet mes atėjome prie gra
žaus mėlyno ežero, Ferdinandas 
stovėjo po palme ir sudėjo savo 
rankas”.

“Ar tai visa?”.
“Bet aš buvau rankose, kurias 

jis sudėjo”. (“Ulk ’, Berlin). '

Briggs: “Kodėl, mielas žmo
gau, tai ir yra tikslas mūšy atvy
kimo”. (Belfast News Letter).

Griggs: “Padarei man malonę, 
seni. Neleisk savo žmonai vilkėti 
jos naujos pavasarinės rūbij eilės 
kai jūs atvyksite į mūsų kraštą. 
Aš nenoriu, kad mano žmona pa
matytu ją dabar”.

Tėvas nubaudė savo sūnij su 
rykšte ir norėdamas nuraminti 
verkianti vaiką sako: “Atmink, 
tas daro man tiek pat skausmu 
kiek tau, kai aš turiu tave baus- 
ti, ir gal daugiau”.

Sūnus: “Taip, bet ne toje pa. 
ieioje vietojė”. (“Die Muskete”, 
|Wien).

PIKNIKAS
t

Rengia
L. Vyčių N. Anglijos Apskritis 

SEKMADIENĮ
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GRAŽIAUSIAME N. A. LIETUVIŲ PARKE 

“PALANGOJE” 
(Welch*s Pond) ' 

LAWRENCE — METHUEN, MASS.
Pradžia 10 vai. ryte,.ir tęsis iki vėlumos.

oŠokiams grieš vienas iš geriausių orchestrų, 
be to — geriausios maudynės, krikštoliniam ežere.

Visi žinote Palangos gražumą, pievas, pušynus ir 
viliojantį ežerą. Užtad visi į Palangą!

Nuoširdžiausiai visus kviečia,
RENGĖJAI

sius lakūnus St. Darių ir pijos choras, kuris, vado- 
St. Girėną. Atlaikytos mi
šios lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčioj. Mišias atnaša
vo vietinis lietuvis kun. 
Feliksas Norbutas ir pa
sakė pamokslą pritaikinta 
iškilmėms. Pamokslas bu
vo turiningas ir kviečian
tis gerbti vienas kitą, o la
biausiai tuos žmones, ku
rie mūsų tautai neša gar
bę.

Lietuvių R. K. Veikimo 
Komitetas prieš minėtą 
apvaikščiojimą rašė laiš
ką Lietuvių Gedemino Pi
liečių Klubui, kviesdamas 
dalyvauti pagerbimo iškil
mėse ir, kad prisidėtų, 
prie bendro darbo nuren
gti pikniką, kad surinkus 
pinigų aukai St. Dariaus, 
ir St. Girėno paminklo 
statymui. Taipgi buvo 
prašyta, kad paaukuotų 
savąją Kempę dėl surengi
mo pikniko tam tikslui, 
bet atsakymo ir lyg šiol 
negavo.

Lietuvių R. K. Veikimo 
Komitetas turi surinkęs 
nors mažą auką paminklo 
statymui ir pasiųs Pamin
klo Statymo 
Garbė tiems 
kurie myli ir 
vuosius.

Liepos 1 d. Buvo sureng
tas piknikas parapijos 
naudai. Liko nemažai už
darbio. Žmonių gana daug 
atsilankė ir visi linksmai 
laiką praleido. Mūsų para
pija yra dabar trilypė: 
lietuvių, airių ir italų. Tu
ri dvi bažnyčias. Parapijos 
vardas yra St. Ritos, o ba
žnyčių vardai: St. Ritas, 
italų, o Šv. Jurgio lietuvių. 
Klebonija yra viena; kuni
gai trys: airys, lietuvis ir 
italas.

Darbai, šiame mieste be
veik vien čeverykų išdir- 
bystės, bet dirba neperge
riausiai. Darbininkai yra 
visi organizuoti.

Kurpio Plunksna.

vaujant muz. J. žemaičiui, 
linksmins gražiomis dai
nelėmis publiką.

Prie to dalyvaus ir lie
tuvių benas vadovaujant 
J. Alavošiui.

Vakare F. Navicko dūdų 
orkestras gros Parko salė
je. Parapijos gaspadinės 
gamina gardžiausius val
gius ir 
vaišins

gėrimus, kuriais 
atsilankiusius.

Kamitetui. 
lietuviams, 
gerbia sa-

WORCESTER, MASS.
Metinis Išvažiavimas
Šv. Kazimiero parapijos 

metinis išvažiavimas į- 
vyks rugpiūčio 5 dieną, 
Maironio Parke. Šiame iš
važiavime dalyvaus para-

ŠV. PETRO PARAPIJA
Pranešama, kad Detroi

to gyventojai, kurie turi 
pinigų uždarytuose ban- 
kose į trumpą laiką gaus 
nemažą nuošimtį pinigų, o 
kiti ir visus.

Guardian bankas greitu 
laiku išmokės visiems, ku
rie turi mažai visus pini
gus; kurie turi daugiau 
kaip tūkstantį, gaus gana 
didelį nuošimtį.

Kitas bankas, tai First 
National, į trumpą laiką 
išmokės 25 nuošimtį, tai 
jau bus išmokėta 75 nuo
šimtis. Kurie turėjo padė
ję keletą šimtų, gal gaus 
visus.

Toki žinia visus džiugi
na, nes labai daug žmonių 
buvo susirūpinę dėl užda
rytų pinigų. Kaip išrodo, 
tai su laiku gal visi gaus 
visus pinigus.

SPORTAS
Sporto programa bus į- 

vairi. Bus kumštynės, ris- 
tynės, lenktynės ir plauki
mas. Sporte pasižymėju
sieji gaus dovanas.

Jau visuomenei gerai ži
noma, kad Maironio par
kas yra popuiiariškiausia 
vieta išvažiavimui, nes 
randasi prie garsaus Quin- 
sigamond ežero.

Be to, Maironio parkas 
turtingai apdovanotas gra 
žia gamta, kur gera proga 
kiekvienam pasigrožėti ir 
pakvėpuoti tyru oru. Au
tomobiliams, tvarkyti yra 
išrinkti- patyrę žmonės, 
kurie prižiūrės, kad bevar 
go galima būtų įvažiuoti 
ir išvažiuoti.

Šios parapijos klebonas 
kun. A. Petraitis, kun. S. 
Vembrė ir visi rengėjai 
smarkiai prie šio parapi
jos išvažiavimo ruošiasi.

Todėl kviečia ir apylin
kės miestų bei miestelių 
lietuvius atsilankyti ir lin
ksmai laiką praleisti, o 
būsite visi užganėdinti.

Tą dieną lai nei vienas 
lietuvis nepasilieka na
muose. Šio milžiniško iš
važiavimo pelnas eis para
pijai.

Nepamirškite dienos 
rugpiūčio 5 dieną. Važiuo
kime visi ir aš važiuosiu.

Reporteris

v •

PRIGĖRĖ DOWNINGAS
Šiomis dienomis prigėrė 

Pranciškus Downing a s, 
Šv. Petro par. altoriaus 
berniuko dėdė. Jis buvo 
nuvažiavęs su savo aštuo
nių metų sūnum pasimau
dyti ežere. Vaiką laiveliu 
nugabeno į gilesnę vietą. 
Tėvas išsimaudęs, paėmė 
vaiką ant savo pečių ir no
rėjo su juo išplaukti į 
krąntą. Beplaukdamas p. 
Downingas prigėrė, o vai
kas, nors ir mažai mokė
damas plaukti, išsigelbėjo.

Einant maudytis reikėtų 
vengti gilaus vandens ir 
neiti į vandenį staiga pa
valgius. Turi ’ palaukti 
nors valandą lako.

GAVO LEIDIMĄ
Broliai Stankai, gyv. 

Springwells Avė., buvę šv. 
Jurgio parapijos geri rė
mėjai, o dabar taip pat y- 
ra geri Šv. Petro parapi
jos rėmėjai, gavo leidimą. 
Per kiek laiko buvo jiem 
atsakytas leidimas, bet 
dabar vėl viskas tvarkoje.

v • zi-pajuokdavo kunigus. Jos darbininkų gyvenimą, 
vaikai, pamatę kunigą su no darbininkų vargus ir

I

sutonu, šaukdavo: “Kur 
gavai tą andaroką?”.

Gyvenimas viską per
maino, taip, permainė ir 
tos šeimos pažiūras į ku
nigus. Pastaraisiais lai
kais, kaip klebonas išva
žiuodavo iš garadžiaus au
tomobilį, tai ji pasiųsdavo 
savo vaikus arba pati a- 
teidavo ir uždarydavo ga
radžiaus duris, nors ir bu
vo nekatalikai. Ji taip pat 
ateidavo dažnai ir į baž
nyčią, nors buvo nekatali- 
ke.

Dabar kai sūnus blogoj 
padėty, ji, nors .ir nekata
likė — pagonė, prašo ku
nigo, kad jos sūnų atlan
kytų.

Bet ką mes matome tarp 
lietuvių ir neva katalikų, 
gimusių iš katalikų tėvų. 
Vieną ar du kartu į metus 
ateina į bažnyčią ir prieš 
mirtį nepasirūpina savo 
sielos reikalais — nepasi
šaukia arba neprašo pa
šaukti kunigo, kad aprū
pinti! šv. sakramentais.

Labai dažnai tuo žvilgs
niu nekatalikai — pago
nys rodo daugiau susirū
pinimo, kaip katalikai.

jų sunkią būklę.
Atvėsus orui, kun. Pra

spalius lankysis pas Wėšt 
Side lietuvius ir lietuvius, 
gyvenančius artimu o s e 
miesteliuose, kaip tai: De- 
arborn, River Rouge, Eco- 
rse, Trenton, Wyandotte 
ir kitur.

Yra labai daug lietuvių 
atšalusių nuo bažnyčios, 
nes jų niekas nesušildo — 
nepakalbina grįžti bažny
čion. Kun. Praspalus lietu
vių lankymu yra labai su
sirūpinės ir daro sau są
rašą, kad nei vieno neap
lenkus. Geriausio pasise
kimo.

O, Vilniaus nepamiršk, lietuvi! 
Čia ne tik tavo praeitis, 
Čia tavo ir ateitis.

Maironis.

PRANEŠIMAS

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, rugp. 5 d., 

bažnytinėje svetain ėję, 
tuoj po vėlybų šv. mišių į- 
vyks Susivienijimo susi
rinkimas. Visi nariai (ės) 
susirinkite, nes kaip ką 
mažuma nutaria, tai ki
tiems nepatinka, bet susi
rinkimuose nedalyvauja.

Nekatalikai ir Katalikai
Pereito sekmadienio na

ktį pas kleboną atėjo ver
kdama motina ir prašo, 
kad klebonas nuvažiuotų 
į Receiving ligoninę pas 
jos mirštantį sūnų. Ta pa
ti moteris, keletą metų at
gal, būdama nekatalikė,

SO. WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kp. ir Vilnių 

Vaduoti sekcija rengia pi
kniką, kuris įvyks rugpjū
čio 5 d. (sekmadienį), ant 
“Gedemino” kalno, 2 vai. 
po pietų. Visus worceste- 
riečius ir iš apylinkių lietu 
vius rengėjai * nuoširdžiai 
kviečia į šį pikniką atvyk
ti.

LAWRENCE, MASS.

Valdyba.

BURE
Liepos 26 d. ryte staiga 

pasimirė Marcelė Žekiutė. 
Laidotuvės įvyko šeštadie
ny, 9 vai., su trejomis šv. 
mišiomis.

Liepos 28 d. mirė Ona 
Rimienė pasirgus vieną 
savaitę. Iškilmingai palai
dota pirmadieny 9 vai.

Priscila.

Sngrįžo Detroitan
Juozas Apolskis, kuris 

keletą metų atgal išvežė 
savo šeimą į ūkį pas savo 
tėvus, Irons, Mich., pats 
sugrįžo į Detroitą ir žada 
parsivežti savo šeimą.

Šiais laikais ūkininkams 
nepergeriausi laikai, nes 
viskas išdžiūvo. Apolskio 
tėvai ūkėje gyvena ilgą 
laiką, bet sako, dar nebu
vo niekados taip blogai, 
kaip dabar. Kas neturi 
skolų, tai dar šiaip, taip 
praminta, bet kas turi 
skolų, tai jokiu būdu ne
gali išsiversti.

Pritrūko “Darbininko”
Pereitą sekmadienį, kun. 

L. Praspalius, bažnyčioje, 
paragino žmones skaityti 
gerą katalikišką spaudą. 
Pas mus ir be raginimo 
žmonės “Darbininką” sek
madieniais išperka, bet tą 
sekmadienį pritruko.

Patartina visiems užsi
prenumeruoti “Darbinin
ką” pusei metų ar me
tams, tai tada jį turėsi na
muose du kartu į savaitę.

“Darbininkas” talpina 
labai daug žinių iš mūsų 
parapijos ir iš lietuviškų 
parapijų ir kolonijų ir vi
so pasaulio. ‘Darbininkas’ 
visuomet išeina pirmas su 
svarbesniomis žiniomis. 
Daugiausiai rašo apie dar
bininkus ir jų reikalus.

Šv. Petro parapija susi
deda ir darbininkų ir už
tat laikraštis “Darbinin
kas” turėtų būti visų or
ganas.

Dar kartą raginame už
siprenumeruoti.

Užjaučia .. Darbininkams
Šv. Petro parapijos pa- 

rapjiečiai labai džiaugiasi 
kun. L. Praspaliaus pamo
kslais, nes jis labai užjau
čia darbininkams, pats bū
damas darbininku, pažįsta

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio šių metų išvažia
vimas Įvyks rugpiūčio 26 d., 
Palangos Parge, prie Fo- 
rest ežero, Lavvrence, Mass.

Sulyg N. A. Apskričio 
nutarimo šiame išvažiavime 
dalyvaus visos šilo apskričio 
kuopos. Todėl Suomi nuo
lankiai kviečiame gerbiamas 
kuopų valdybas, komisijas 
ir eilinius narius-es pradėti 
ruoštis prie šio išvažiavimo. 
Įtempkime savo darbinin
kiškas — galingas jėgas ir 
padarykime šį išvažiavimą 
milžinišku. Rengiate busus, 
kvieskite savo kolonijų cho
rus — dainininkus, nes tu
rėsime dainų koritestą ir į- 
vairaus sporto žaislus.

Rengimo Komisija.

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

Ofisas: 
SANBORN BLOCK 
681 Washington St.

' N0RW00D, MASS.
Tel. Norwood 0330 

Gyvenimo vieta: 
32 Walnut Avė.

Tel. Nonvood 1020

WILLIAM KIARSIS, JR.j
ADVOKATAS

148 Merrimack St., 
HAVERHILL, MASS.

ioom 2, Telefonas: 60801
351 Essex St., Lawrenoe, Mass. Į 

Room 38, Gleason Bldg. Į 
Tel: 26137 Z 

•š' LIETUVOS BONAI
Perku Lietuvos Bonus. 

Priimu Lietuvos Bonu ku
ponus už pilnus pinigus. 
Parduodu laivakortes ant 
^Teitųjų laivų. Siunčiu pi- 
Jgus 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 Gnods Store 

678 No. Main Street, 
Montello, Mase.
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KOKS BUVO KARAS

Koks iš tikro buvo didy
sis karas? Tai geriausiai 
žino to karo dalyviai. Iš 
daugelio milijonų tų daly
vių vos mažas būrelis ap
rašė 1914—1918 metų pa
saulinį karą. Angių kalba 
ta žmonijos rykštė geriau
siai ir vaizdingai aprašy
ta amerikono W. T. Scan- 
lon’o knygoje “Dieve, pa
sigailėk mūsų!” (God, ha
ve mercy on us!). Lietu
vių kalbon ją gražiai iš
vertė P. ir K. Jurgėlos, 
Lietuvių spauda aukštai 
įvertino šią knygą ir gerą 
vertimą. Liet, kultūros gy
venimo žurnalas NAUJO
JI ROMUVA rašė apie šią 
knygą:

“Autorius yra didžiulių 
kovų dalyvis. Jam pačiam 
kaipo būrininkui teko va
dovauti įvairiose atakose 
ir didžiosiose karo baisy
bėse. Šioje knygoje jis ir 
pasakoja tuos visus įspū
džius, kuriuos jam teko 
patirti per 6 mėnesius bai
siausiai siaučiančiame ka
ro vulkane. Tai ne vien 
karo dienraštis ir karo žy
gių bei faktų registracija. 
Čia nemaža pagauta ir ka
ro psichologijos.

“Dieve, pasigailėk mū
sų!” — tai buvo maldos 
žodžiai, kurie kritiškiau
siais momentais instinkty
viai kildavo iš šimtų ka
reivių krūtinių. Knygos 
pasakojimas prasid ėda 
tuo metu, kai 1918 m. va
sarą frontuose jau buvo 
pasklidę gandų, kad karas 
baigtas. Daugelis laukte 
laukė karo pabaigos ir ža
dino viltį, kad gal vis dėl
to sugrįš sveikas iš to ver
dančio pragaro. Tokia vil
tis šildė ir amerikiečių ka
reivių širdis. Tačiau liki
mas jiems dar daug skau
džių smūgių parengė. Mū
šiai atvaizduoti su visu sa
vo reljefišku baisumu. Mū
šis po mūšio, žygis po žy
gio, ataka po atakos eina 
vaizdų vaizdais per visus 
knygos puslapius. Juos tu
rime laikyti daugiau vaiz
dais, o ne pasakojimais, 
nes juos į vieną nenutrūk
stamą grandinę jungia ne 
fabula, o tik vieno ir to 
paties asmens pergyveni
mai ir tų pergyvenimų 
psichologiniai motyv a i. 
Nors vaizduojama karo 
pabaiga, tačiau karo bai
sybės dar didesnės, nes 
karo technika į pabaigą 

. išaugo į dar didesnę naiki- 
f nančią jėgą. Dujiniai svie
diniai, automatiški šautu
vai, įvairiausi kulkosvai
džiai, tankai, galinga arti
lerija, aviacija ir kitos 
moderniškiausios priemo
nės išėjo į frontą gyvybių 
žudyti. Visi žmogaus pro
to ir rankų valdomi šių 
žudymo pabūklų veiksmai 
labai gyvai pagauti šioje 
karo apysakoje. Žmogaus 
gyvybė šiame pragare pri
klauso aklam likimui ar 
Dievo Apvaizdai. Kulkų,! 
sviedinių ir skeveldrų lie- j 
tuje ir nuodingų dujų de- i 
besyse išlikti sveikam yra) 
tiesiog stebuklas. Nyksta 
būriai, kuopos, batalijo-1

bene tik dešimt

nai, divizijos. Tiesa, lieka 
jų vardai, bet žmonių tų 
pačių lieka tik keletas. Iš 
visos Napo kuopos, kiek 
jis atsimena, po 6 mėnesių 
teliko 
žmonių.

Visas veiksmas vyksta 
fronte, 
sius ] 
nebuvo išėjęs už ribos, kur 
nepasiektų priešo sviedi
niai. Karo baisybių čia, 
gal būt. parodyta daugiau 
negu E. M. Remarąue’o 
knygose. Tačiau Skenlono 
apysakai yra labai chara
kteringas optimizmas, an
gliškas šaltumas ir objek
tyvumas. Nors daug niū
rių ir šiurpių vaizdų kny
goje sukaupta, tačau čia 
nėra Remarąue’o pesimiz
mo. Čia išlaikoma tam ti
kra dvasios lygsvara.

Knyga įdomi ne tik ka
ro psichologijos, bet ir 
strategijos bei karo takti
kos atžvilgiu. Tiesa, pasa
kotojas yra tik puskari
ninkis, kurs atskiruose ka
ro veiksmuose ir detalėse 
nevisada gali pajėgti su
sekti platesnius strategi
jos dėsnius, tačiau karo 
lauko žygių ir taktikos pa
vyzdžių labai daug paro
dyta.

Kas mėgsta karo apra
šymus, šia knyga galės 
pilnai pasitenkinti”.

Skaitytojau, ar jau skai
tei ši įdomų ir šiurpulingą 
karo aprašymą- Ar jau 
nors kiek nusimanai apie 
tai,kaip dabar (20-me am
žiuje) kariaujama? Visa 
žmonija, visų tautų spau
da nuolat tebekalba, tebe
rašo apie naujo didžiojo 
karo pavojų. Pasiskaitęs 
šią ir panašias knygas, 
geriau nusimanysi, koks 
pavojus atskiroms tau
toms ir visai žmonijai grę- 
sia.

. Per visus 6 mėne- 
pasakojas niekada

“AN EXCURSION TO 
LITHUANIA” 

Parašė A. A. Sacks.
r ,

Neseniai pasirodė rinko
je nauja ang|ų kalba kny
ga apie kelionę Lietuvoje, 
kurią išleido Hudson Bay 
Press spaustuvė 1934 m. 
Knygos viršelis papuoštas 
tautiškomis lietuviškomis 
spalvomis su verpėja prie 
ratelio ir viduje su žem- 
lapiu ir antrašte “Lithua
nia 1934”, kuriame yra 
aiškiai pažymėta lenkų o- 
kupuota Lietuvos dalis su 
Vilnium, Trakais, Lyda, 
Gardinu, Suvalkais ir Sei-
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KARAS!
20-to Amžiaus Karas ant Žemės, Ore ir Jūrose

Durtuvu grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvu pasoviiųas, artile
rijos griausmai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybes 
vaizdžiai aprašyta W. T. SCANLON’O parašytoje ir I-jai premi
ja Amerikoje apdovanotoje karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!”
(God, have mercy on us!)

400 pusi. Gražūs, tvirti apdarai. Kaina tik $1.35 su persiuntimu. 
Pinigines perlaidas (money order) ir savo adresus siųskit:

“Darbininkas”
So. Boston, Mass.

*

366 W. BroadwayĮ

nais. Todėl žemlapis daro 
įspūdį, kad kelionė Lietu
von atlikta neseniai.

Knyga turi 308 pusla
pius, kurie padalinti į pen- 

jkioliką skyrių. Pirmajame 
skyriuje ponas Sacks ap
rašo savo kelionės pra
džią, kur pasisako, kad 
praslinkę jau 20 metų kai 
jam buvę lemta apleisti 
Žeimelio miestelį ir ieško
ti laimės Amerikoje. To
liau rašydamas apie savo 
atvykimą i Žeimelį po ‘dvi
dešimties metų’ atvirai 
pasisako, kad iš Lietuvos 
išvažiavo 1910 metais. To
dėl kelionė, kurią jis savo 

. knygoje aprašo, išrodo, 
kad jis atliko Vytauto Di
džiojo (1930) metais.

1 Bet p. Sacks, savo kny- 
i goję nei vienu žodžiu ne

prisimena apie Vytauto 
Didžiojo iškilmingus me
tus, kurie Lietuvoje taip 
kilniai paminėti. Klaida, 
ar kas?

Rašydamas apie Kauno 
gatves, rašytojas paminė
jo “cobble stones” (gatves 
akmenims grįstos), kur 
jau 1932 metais svarbiau
sios gatvės buvo asfeltuo- 
tos ir sutelkė Kauno'mies
tui gražesnį vaizdą. To
kius senų laikų trukumus 
primesti Kauno miestui 
1934 metų sąskaiton nea
titinka tikrenybei.

Antrame skyriuje auto
rius įdomiai aprašo gyve
nimą laive, kuriame jis 
buvo pirmos klasės kelei
vis ir galėjo įdomių daly
kų pastebėti apie turtinge
sniųjų apsiejimą. Jūrių 
“sharks” — vagiliai gud-

t

NAUJA KNYGA
EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Anglų Kalboje

“AN EXGURS1ON TO LITHUANIA”
Labai įdomius aprašymus, apie savo kelionę į LIETUVĄ pa
rašė A. A. Sacks. šioje knygoje randasi atskirus skyriai a- 
pie Kauną, Vilnių, Panevėžį ir kitas Lietuvos vietas. Gera 
proga, ypač čia augusiam jaunimui susipažint su jų tėvelių 

gimtine — tėvyne.
ši knyga, su kietais apdarais, turi 808 puslapius, 38 gražius 

paveikslus ir Lietuvos žemėlapį.

KAINA $3.00. SU PERSIUNTIMU
Pinigines perlaidas (Money Order) siųskite:

“DARBININKAS”
366 W. Broadnay So. Boston, Mass.

riai ištraukia pinigus, kor
tuojant. Štai tūlas Fran- 
klin netekęs vieną naktį 
net 750 dolerių.

Trečiame skyriuje apra
šyta kelionė iš Vokietijos 
į Kauną kur nelabai pa
lankiai vaizduojama Vo
kietija, ypač Berlyno gat
vių mergelės, ų

Ketvirtas skyrius turi 
trumputę Lietuvos istori
jos apžvalgą^- paimta iš 
Anglijos rašytojo T. E. 
Harrison knygos apie Lie
tuvą — Lithuania Past 
and Present”.

Sekantieji du skyriai y- 
ra skirti Kauno miestui, 
kur aprašomas žydų gyve
nimas ir jųjų vargai su 
pirkėjais, ktirie už mažiau- 
sį dalykėlį deriasi ilgą lai
ką, kad numušus kainas. 
Autorius savo-knygoje ne
atskiria žydų riUo lietuvių.

Autoriui buvę labai sun
ku gauti kambarį Kaune, 
nes visi viešbučiai buvo 
nilni. Amerikos lietuviui 
buvę apie 10,000, kuriuos 
autorius pažymėjo savo 
knygoje amerikiečiais. A- 
merikiečiai, anglai ir kiti,' 
skaitydami knygą, negalės 
suprasti kodėl tiek daug 
amerikiečių, važiavo Lie
tuvon — Kaunan, kur au
torius rado tiek daug sil
kių krautuvių ir nelygių 
gatvių? Autorius aplankė 
Žemės Ūkio parodą ir Vy
tauto pavilioną, bet apie 
Vytauto 500 metų sukak
tuves nieko nerašo.

Septintame skyriuje ap
rašyta autoriaus nakvynė 
Panevėžyje, kur negalėjo 
gauti muilo, nes visoje Eu
ropoje yra paprotis kelei
viams turėti savo muilą. 
Apie Panevėžio miestą at
siliepė labai gerai, nes vi
sur matė pažangą, ypač 
švarumą. Iš Panevėžio au
torius važiavo į Žeimelį. 
Buvo labai sujaudintas, 
nes grįžo tėviškėn pirmą 
kartą po 20 metų ir norėjo 
aplankyti mirusio tėvo 
kapą, kapuose. Privažia
vęs Žeimelį matė progre
są ir daug naujų namų. 
Buvo karališkai priimtas, 

į kaip Rockefelleris. Synš- 
1 gogoje ir visur jam užlei-

■" i-r-r-.

—-(seseles tolimoje’ Ameriko
je. Visur buvo jam suren
gta arbatėlė, tik vieną 
kartą višta buvus labai 
seniai užmušta ir aštriai 
atsiliepė jo viduriuose — 
reikėjo šauktis gydytojo. 
Labai susijaudinęs apleido 
savo tėviškę. Dešimtame 
ir vienuoliktame skyriuose 
rašo apie kelionę po Lietu
vą, tikrai pasakius, po 
siaurės trikampį, palei 
Latvijos rubežį, Joniškėlį, 
Pasvintinį, Linkuvą,^Pu
šalotą, Žagarę, Mažeikius, 
Šiaulius ir Kuršėnus.

Tūlas pirklys Kaplan 
vežiojo tavorą tose vieto
se, tai ir p. Sackš' susita
ręs bendrai važiuoti ir tei
rautis apie žydų gyvenimą 
Lietuvoje. Pasirodė, kad 
gyvenimas labai suskur- 
dęs. Žmonės mažai perką, 
kainos begalo pigios ir ū- 
kininkai negauna pinigų 
pirkti mieste produktų. 
Čeverykus nešasi ant pe
čių, kad sutaupius odą. 

“ Kai kur jį sveikino krau
tuvėje mergaitė, sakyda
ma: “Mama čia ateina do
leriai”. Siūlė merginas su 
pasogomis kiekvienoj vie
toj.

Dvyliktas skyrius skir
tas kelionei į Rygą apie 
kurią labai gerai atsiliepė. 
P. Bihlmons buvo labai a- 
merikoniškai ir draugiš
kai priimtas užsienių rei
kalų ministerijoje. Matė 
milžinišką rusų procesiją 
prie Dauguvos upės.

Tryliktas skyrius skirta 
Vilniaus miestui, kurį au
torius vadina Lietuvos Je
ruzalė. Rygoje buvę sunku 
gauti vizą, nes lenkai ne
pasitiki kilusiems iš Lie
tuvos ir žiūri į juos kaip i 
šnipus. Reikėję keletą kar
tų eiti pas lenkų Konsulą, 
ir Amerikos Konsulą. Ga
vęs leidimą važiavo Vil
niun per Daugpilį, kur 
jam žydeliai norėjo duoti 
lenkiškų zlotų. Sustojus 
traukiniui Vilniuje lenkai 
sušuko: “Piwo”, “Piwo” ir 

i kaikurie amerikiečiai išsi
gando, nes jie norėjo pa
siekti Vilnių. Keleiviams 

Į buvo paaiškinta, rašo p.
Sacks, kad “Piwo” lenkiš
kai reiškia alus, kurį Vil
niaus stotyje lenkai norė
jo keleiviams parduoti. 
Vilniaus stotyje pristojo 
prie jo vieno viešbučio ne
šikas ir nuvedė į viešbutį, 
kur nebuvę bėgančio van
dens ir reikėjo pergyventi 
blusų ataką.

Fotografuojant Vilniuje 
jam buvo įsakyta nueiti j 
policijos stotį ir pasiaiš
kinti. Autorius pasirodo 
labai palankus Lietuvai, o 
lenkams didelis priešas, 
nes aprašo jų žiaurumus.

Keturioliktame skyriuje 
autorius aprašo savo ke
lionę Amerikon per Bals
toge, Varšuvą, Berlyną ii* 
Paryžių. Varšuvon jam 
nelabai gerą įspūdį pada
rė, nes ten daug yra va
gių. Jis apsistojęs Hotel 
Royal viešbutyje netoli 
Marszalkowska gat vės. 
Vienas keleivis turėjęs 
tris Čemodanus. Jis pasi
samdęs taksį. Kuomet jis 
į taksį įnešė du čemodanu 
ir grįžo prie trečiojo, tak
si su dviem čemodanais 
greitai pasišalino.

Knygoje yra 38 paveiks-

Oaa V1OU* jCA&ll

• do pirmą vietą. Subėgo j 
. minios ir klausinėjo jo a-; 

_> pie savo tėvus, brolius ir ;

IŠ RENGĖJŲ SUSIRIN
KIMO

L. Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio metinis pik
nikas įvyks rugpiūčio 12 
d., gražioje Palangoje, 
Lawrence - Metiiuen, Ma* 
ssachusetts.

Rengimo komisija savo 
susirinkime nustatė išva
žiavimo programą, taip 
kad būtų patenkinti sve^ 
čiai, atvykę pasidžiaugti 
jaunimo išvažiavimu.

Programoje galės daly
vauti visi, nes susidarys 
iš sporto, kalbų, dainų, 
plaukimo ir šokių. «

Baseball rungtynės tarp 
So. Bostono vyčių ir Law- 
rence lietuvių parapijos,

v «
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DIDELIS .
NUPIGINAMAS

“MANO PATYRIMAI 
DIDŽIOJOJ KARĖJ” 

1918 ir 1919
Parašė Kun. J. F. Jonaitis 

(Kapelionas)
KAINA BUVO 25 CENTAI 

Dabar 10 centų su persiuntimu 
Užmokestis užsisakant 
galima siųsti pašto žen

kleliais. (Stamps).
“Darbininkas”

366 W. Broaduay 
So. Boston, Mass.

lai, kurie vaizduoja didelį 
skurdą. Vienas paveikslas 
vaizduoja, kaip išrodo, silp 
no proto vyruką, nešantį 
savo batus ant pečių; ki
tas paveikslas vaizduoja 
sulūžusią lūšnelę, kurias 
visoje Lietuvoje Jau 1931 
metais buvo įsakyta nu
griauti ir dar kitas pavei
kslas vaizduoja stiprų vy
rą, kuris pakelia 36 plytas 
ir už tą sunkų darbą gau
na tik 5 litus (50 centų) į 
dieną.

P-no Sacks kelionė la
bai apribota ir daro labai 
skurdų įspūdį apie Lietu
vą. Autorius apie Lietuvos 
gražias vietas, apie Nemu
ną, Palangą, Birštoną vi
siškai nereagavo ir net to
se vietose nesilankė. Taip
gi apleido gražų Klaipėdos 
kraštą ir Suvalkiją. Ap
lankė tik mažą dalelę 
Šiaurės Lietuvos.

Kalba labai paprasta, 
taip, kad ir mažai mokan
tis angliškai skaityti gali 
suprasti.

ratelių. Abudu rateliai at
sižymėję lošime, kas su
darys gražų įspūdį.

Volley bąli lošimas taip 
pat bus įdomus. Bus ir 
daugiau komiškų žaislų. 
Apart, to gražusis ežeraą 
traukte traukia.

Be to, gerai muzikai gro
jant galėsime praleisti 
gražiai ir linksmai laiką. 
Orkestras jau paimtas ir 
gros lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Taip gi 
bus ir dainų programa.

Taigi galima tikėtis, 
kad šitas jaunimo išvažia
vimas bus sėkmingas, nes 
visos kuopos uoliai organi
zuojasi.

Be to, tikimės paramos 
nuo plačiosios katalikų vi
suomenės, nes vyčiai daž
nai pašvenčia save visuo
menei.

Už tat visi atminkime 
rugpiūčio 12 dieną ir va
žiuokime į Palangą, o bū
sime patenkinti gardžiai 
valgiais, gėrimais, gražia 
programa ir grįšime į na
mus su gražiais įspūdžiais.

Raz.

F. E. G.

Profesionalai, biznieriai, pramoninkai, 
kurie skelbiasi “Darbininke” tikrai 
verti skaitytoji; paramos.

Visi garsinkitės “Darbininke”.

LDS. Kuopų Susirinkimai
CLEVELAND, OHIO.

Rugp. 3 d., 8 valandą vaka
re, Lietuvių Selėj įvyks LDS. 51 
kp. mėnesinis susirinkimas. Ger
biami nariai prašomi susirinkti.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, rugp. 5 dieną 
vakare, mokyklos kambary. Atei- 

[ kitę gausiai. Nepamirškite užsi
mokėti duokles.

BRIGHTON, MASS.

LDS. 22 kp. susirinkimas įvyks 
penktadienį, rugp. 3 d., 7:30 v 
vak., Lineoln Svetainėj, 26 Lin- 
coln St. Ateikite visi.

BALTIMORE, MD.
Rugpiūčio 5 d., sekmadieni tuoj 

po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyks LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite 
visi.

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugp. 5, tuoj po 
sumos. Šv. Kazimiero parap. sa
lėj. Kviečiami visi nariai daly
vauti ir užsimokėti mėnesines 
mokestis ir naujų narių atsivesti 
prirašyti. ,

ateiti

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 5 d., tuoj po su
mos, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje. Malonėkit visi nariai at
silankyti ir mėnesines mokestis 
užsimokėti.

NASHUA,. N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugp. 5, tuoj po 
paskutinių mišių, pobažnytinėj 
svetainėj. Kviečiame narius atei
ti, nes yra keletą svarbių suma
nymų. Taipgi atsiveskite ir savo 
draugus prirašyti prie šios orga
nizacijos.

N. S. PHILADELPHIA, PA.
LDS. 103 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks sek m a d i e n Į. 
rugp. 5 d., tuojaus po sumos, šv. 
Andrio jaus. par., svetainėj, 1123 
Lemon St. Kviečiame narius ir 
nares ateiti ir kurių užvilktos 
duoklės užsimokėti. * Taipgi atsi
veskite nors po vieną naują narį 
prie kuopos prirašyti.

I

WORCESTER. MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugp. 5 d., Aušros Var« 
tų parapijos salėj, tuoj po sumos. 
Visi nariai prašomi pribūti, nes 
turime svarbių reikalų.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugp. 5 d., 6 vai. vaka
re, - bažnytinėje svetainėje, 41 
Providence St. Visi nariai būti
nai ateikite, nes turime apsvars
tyti keletą svarbių klausimų. Be- 
to, gera proga užsimokėti duok
les.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugp. 7, Šv. Roko parap. sve
tainėje. Visi nariai prašomi atei
ti į šį susirinkimą ir užsimokėti 
senai užtrauktas mėnesines duo
kles.

.. NEWARK, N. J.
LDS. 14* kp. mėnoąkiūį’susirin

kimas i vyks
rugp. 10 d., 8 v, 
jos svet, 180 
Nevark, N.
mi atsilankyti.

penkt a d i e n į. 
., Šv. Jurgio' dr- 
New York A

J. Viri nariai prašo-
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joje ir tuo pat laiku, tai
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MASPCTH, LI., N. Y.

ĮKURTAS LIETUVIŲ 
AVIACIJOS KLUBAS

MIRĖ STAIGA LIETU
VIS GYDYTOJAS

s

I 
i

SEKMADIENĮ, RUGPIUČIO 
(AUG.) 5 D.

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

nėmis.
Informacijų 

klauskite pas 
vietini agentų 
arba

75 Statė Street 
BOSTON

■

Penktadienis, Bugpiačio S. 1934.

Rytinių Valstybių Žinios
“Susirinkome šiandien, 

Brangūs Tautiečiai, į šią 
vandenyno pakrantę, iš- 
kur lygiai prieš metus lai
ko išleidome du geriausiu 
mūsų Tautos sūnų į gar
bingą žygį: oro keliu į Lie
tuvą. Išleidome, bet nebe
sulaukėme... Jie žuvo vo
kiečių žemėj. Dėlko?.. Nie
kas nežino... Nuliūdo vi
sas civilizuotas pasaulis, 
gailiai pravirko lietuvių 
tauta, netekusi geriausių 
savo sūnų, kurie patys 
Lietuvos garbei ir aviaci
jos mokslui pasisūlė savo 
išmintį ir savo gyvybėmis 
pirko mūsų tautai garbę. 
Tą didį uždavinį jie vykdė 
ne aklai, bet su apgalvoji
mu ir pasiryžimu, kurį a- 
pibudino šiais žodžiais: 
“Jaunoji Lietuva! Tavo 
Dvasios įkvėpti, mes sten
giamės šį pasirinktą užda
vinį įvykdinti. Mūsų pasi
sekimas tegu sustiprins 
Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabu
mais! — Bet jei Neptūnas 
ir galingasis audrų Per
kūnas ir mums bus rūstus 
— pastos mums kelią į 
Tavo kraštą ir pašauktų 
“Lituanica” pas savę, tada 
tu, Jaunoji Lietuva, turėsi 
išnaujo rįžtis, aukotis ir 
pasirengti. Tavo pastan
gomis, pasirįžimu, kad ne
kviestų Tavęs į Didįjį Tei
smą”. — “Lituanicos” lai
mėjimas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų

įsigyk sau namusX - •
Į metus laiko NAMAI PA

BRANGS dvigubai. Išmintingi 
žmonės juos perka dabar. PIRK 
ir tu! Turime visokių 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 MAŽĄ $500 pradini ĮMOKĖ
SIMĄ. Likutis kaip renda. Ne
praleisk šios progos! ATEIK ar 
RAŠYK: SAMAS WITTE — Ad
vokatas ir ANDRIUS FRANCIS 
— Lietuvių Skyriaus Vedėjas 
1440 BROADWAY, New York, 
Room 2160 arba telefonuok Penn- 

| gylvania 6-8378. Atmink: SAVAS 
PAS SAVUOSIUS gauna sąžinin- 

I gų patarnavimą!

Telephone Stagg 2—4-109 
NOTARY PUBLIC 

ALEKS. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

402 Metropolitan Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

Priešais Apreiškimo parapijos 
Bažnyčią 

Parsamdau Automobilius Ves
tuvėms, Krikštynoms ir viso

kiems pokyliams.

dvasią ir įkvėpia juos, 
naujiems žygiams!

“Lituanicos” pralaimėji
mas ir nugrimzdimas At- 
lantiko vandenyno gelmė
se tegu auklėja jaunųjų 
lietuvių atkaklumą ir rįž- 
tumą, kad Sparnuotas Lie
tuvis būtinai įveiktų klas
tingąjį Atlantiką Tėvyne 
Lietuvos Garbei!”

9

Dariaus - Girėno šie žo
džiai, Jiems žuvus, liko 
testamentu lietuvių tau
tai, kuris rado didelį at
garsį mūsų tautiečiuose: 

■ suorganizuotas antras 
"skridimas, statomi pamin
klai Dariaus - Girėno gar
bei. Bet Brooklyno Lietu
vių Legionas, kurio akty
viais nariai buvo ir Darius 
-Girėnas, gal geriausiai 
supranta savo ginklo drau

LIETUVOS VYČiy 22-RAS 
SEIMAS NEW YORKE
Lietuvos Vyčių 22-ras 

seimas Įvyks š. m. rugpiūčio 
7, 8 ir 9 dienomis Aušros 
Vartų parapijos salėje, 586 
Brooine St., New York Ci- 
ty, N. Y.

12 kuopa, kuri priruošia 
ši seimą rengia sekančias 
pramogas:

MOONLIGIIT S AI L
Pirmos seimo dienos va

kare, antradienį, rugpiūčio
7 d. Įvyks vakarinis išvažia
vimas (Mdonlight Sail) lai
vu Amerikana. Jame gros 
šokiams orkestras ir bus į- 
vairūs perstatymai. Jis iš
važiuoja iš Battery Park 
8:00 vai. vakare.

PAGERBIMO VAKA
RIENE

Antros seimo dienos va
kare, trečiadienį, rugpiūčio
8 d. pagerbimui seimo ats
tovu yra rengiama iškilmin
ga vakarienė Aušros Vartų 
parapijos salėje, 586 Broo- 
me St., N. Y. C. Be Įžymių 
kalbėtojų ir kitų artistu 
programą išpildys Lietuvos 
Vyčių Great Neckd choras, 
o apskričio dramos ratelis 
suvaidins komediją “The 
Red Lamp” (Kodėl ne lie
tuvišką veikalą? Red.) va
karienės pradžia 8:00 vai. 
vakare.
IŠKILMINGI ŠOKIAI
Seimo užbaigimo dienoje, 

ketvirtadienį, rugpiūčio 9 d. 
Knights of Columbus vieš
butyje, 51st St. ir 8th Avė. 
New Yorke įvyks pusiau 
formaliai iškilmingi šokia* 
Draugijos, kurių didžiausia 
skaičius narių dalyvaus žie
me parengime laimės-2 sida
bro taures. Pradžia 8:30 va
landą vakaro.

Bilietų visiems šiems pa
rengimams, kurių kainos y- 
ra vienas doleris, galima 
gauti pas vyčių‘narius.

Rengėjai tikisi, kad ne 
tik apylinkės vykiai, bet U 
lietuvių visuomenė abelnai 
savo skaitlingu atsilankymu 
parems šį seimą, ypač visus 
šiuos nepaprastus parengi
mus.

gų troškimą: jei ėmėsi or
ganizuoti Lietuvių Aviaci
jos Klubą Dariaus - Girė
no garbei, kad jų vardas 
būtų gyvas jaunojoj kar
toj ir galėtų jaunuolius 
uždegti pasiryžimu pasek
ti jų pėdomis. Legionierai:

lV. Kuras, M. Sabenka, J.
Šimonis ir A. Povilanskas 
jau paaukavo po $25 klu
bo steigimui. Liepos 22 M. 
Sabenka jau rengia ir ba
lių to klubo naudai Great 
Necke. Gi į aero klubą jau 
įsirašė J. F. Dailyaa, A. 
Alekna, P. Šaltenis, J. Au
gustinas. J. Tarnas ir J. 
Mackevičius. Jie nori mo
kytis aviacijos. Gal kaiku- 
rie iš jų galės ir aukštai 
aviacijoj pakilti. Tik sutei
kime jiem progą, tik gel
bėkime jiems jų darbe me
džiaginiai ir moraliai.

Šiais trumpais žodžiais 
p. K. Vilniškis oficialiai 
atidarė Lietuvių Aero 
Klubą Brooklyne, minint 
Dariaus - Girėno metinę 
sukaktį Floyd Benett Ae
rodrome.

Legionierius

New Britain, Conn. — 
Liepos 18 d., staiga mirė 
lietuvis gydytojas Kle
mentas Lelešis, gyv. ir o- 
fisą turėjęs 551 Main St.

Jis apie 6 vai. ryte ras
tas miegamajame kamba
ryje be sąmonės, šalę jo 
ant lovos buvo atidaryta 
knyga apie gydymo prie
mones. Pašauktas gydyto
jas A. J. Avitabile, kuris 
apžiūrėjęs pareiškė, kad li
gonis Lelešis pavojingai 
serga ir reikia jį skubiai 
vežti ligoninėn. Jis turįs 
kraujo užplūdimą ant sme
genų. Vežant į ligoninę 
mirė.

Palaidotas liepos 21 d. 
su iškilmingomis gedulo 
šv. mišiomis iš Šv. Andrie
jaus lietuvių par. bažny
čios New Haven airių ka
puose.

Paliko nuliudime žmoną 
Oną, kuri, iš profesijos mo
kytoja ir moko New Ha
ven Normai School, seną 
savo motinėlę, apie 70 me
tų amžiaus, tris seseris ir 
du broliu (visi vedę ir gy
vena New Havene).

A. a. Dr. K. Lelešis buvo

•

42 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoje. Atvežtas į šią šalį 
3 metų amžiaus. Pradinius 
mokslus baigė Ansonia ir 
New Haven. Aukštuosius 
mokslus baigė Valparaiso 
Universitete, Yale Medical 
School ir Bowdoin Medical 
College, kur ir gavo gydy
tojo laipsnį 1919 metais.

Tais pačiais metais išlai
kė garbingai Connecticut 
valstybės kvotimus.

Pradžioje prakt i k a v o 
| Lying Hosnital, New Yor
ke ir Šv. Vincento ligoni
nėje. Briageport. Vėliau 
Cedarcrest Sanatori i o j, 
Newington, Conn. buvo 
viršininko padėjėju.

1923 metais, birželio 26 
d. apsivedė su lietuvaite iš 
New Haven.

A. a. Dr. Lelešis per de
vynis metus praktikavo 
New Britaine. Jis buvo 
rimtas gydytojas ir lietu
vis.

Ilsėkis r amybėje 
moję žemelėje.

“SHOWER”
Liepos 23 d., Šv. Cecili

jos choro narės surengė 
taip vadinamą “shower” 
p. P. O. Poškienei (Bla- 
žauskaitei). Kadangi ves
tuvės įvyko mažai kam ži
nant, tai prieš vestuves 
nesuspėta ir “shower” su
rengti. Geriau vėliau, ne
gu niekad, sako mūsų 
priežodis. Taip ir čia, su
rengė pramogėlę ir susi
rinkusios jos draugės gra
žiai pasilinksmino ir ap
dovanojo savo draugę p, 
Poškienę brangiomis dova 
nomis ir nuoširdžiais lin
kėjimais.

Tad dar kartą linkime 
mūsų darbščiai poniutei 
Poškienei ir jos mylima^ 
jam vyrui linksmo ir lai
mingo gyvenimo.

Tiesą Mylįs

Liepos 15 d. mirė Kazi
mieras Urbonas, 46 metų 
amžiaus, No. Hudson ligo
ninėje, Weehawken, N. J.

Pašarvotas buvo savo 
šeimynos namuose, 212 
Ten Eyck St., Brooklyn.
N. Y.

Laidotuvės įvyko liepos 
18 d. Velionio kūnas išvež
tas laidoti į Brockton, Ma- 
ssachusetts, kur ji priėmė 
giminės ir graborius Pet
ras Akunevičius. Palaido
tas Melrose kapuose.

Paliko dideliame nuliu
dime žmoną, dvi dukteris 
Teofile 15 metų amžiaus ir 
Alfonsą 9 metų.

Urbonienė ir dukterys 
nuošifdžiai dėkuojame vi
siems, kurie nuliudusiems 
užjautė ir dalyvavo laido
tuvėse.

PRIGĖRĖ
Liepos 20 d., važiuojant 

valtimi įvyko nelaimė. 
Bangos pagavo valtį ir 
apvertė. Važiavusius juo 
vaikinukus tris išgelbėjo,

Gali gabiausias rašytojas, paujama ir šalintina bei 
dieną ir naktį pi akaituoda-i svarstytina, 
mas, rašyti gudriausius 
straipsnius ir juos spaus
dinti modernišikausiom i s 
mašinomis ant balčiausio ir 
geriausio popierio, tačiau 
visas triūsas ir visos išlaidos 
nueis niekais, jeigu gudra
galvio parašytas ir puikiau
siai atspausdintas straips
nis nebus skaitomas.

Kilniausios mintys, gra
žiausios poezijos ir puikiau
sios iliustracijos, įamžintos 
spaudoje, pelės knygynų 
lentynose arba bus parduo
tos silkėms vynioti, jei ne
atsiras žmonių, kurie pasi? 
rūpins spaudinių likimu.

Spaudos platintojai — 
talkininkai yra paskutinė, 
bet ne menkiausia spaudos 
grandis. Jie suartina ir su
pažindina rašytojus su skai
tytojais, skatina žmones 
vertinti ir gerbti spausdin
tą žodi, ta galingą išgarsė
jusi naujoviškos kultūros į- 
ranki. Skaitytojai iš jiems 
patiekiamo audinio pasiren
ka sau tinkamus posmus ir 
suvartoja įvairiems savo 
reikalams.

Mūsų žmonės nėra ran
gūs rašyti redakcijai laiškus 
ir reikšti jai savo pageida
vimų. Todėl čia yra reika
lingas tarpininkas, kuris 
turėdamas asmeninius san
tykius su daugel laikraščio 
ėmėjų, geriausiai gali infor
muoti redakciją ir rašyto
jus, būtent, ko iš jų skaity
tojų yra laukiama, pagei
daujama, kas yra nepagei-

o ketvirtasis Juozukas Ki- 
nderis prigėrė. Jo kūną 
surado tik liepos 23 d. ties 
40 gatve, Queens.

Pašarvotas tėvelių na
muose, 35 — 11 Starr A- 
ve., Blissville, L’. I.

Palaidotas liepos 25 d. 
su šv. mišiomis iš Atsimai 
nymo Kristaus bažnyčios, 
Maspeth Kalvarijos ka
puose.

Paliko nuliudime tėve
lius Stanislovą ir Marijo
ną, broliukus Vladą ir Ed
vardą ir sesutes Stasę ir 
Eleną.

• _____________

Liepos 25 d. mirė Mari
jona (Šopoliutė) Shulsk, 
35 metų amžiaus, po sun
kios ligos, 20. 14. 41 St. 
Astoria, L. I.

Paliko dideliame nuliu
dime savo vyrą Juozupą 
ir sūnelį Juozuką 7 mete
lių, du broliukų Ameriko
je — Juozą ir Antaną Šo- 
polą, tėvelį ir tris sesutes 
Lietuvoje — pusseseres P. 
Razickienę ir V. Baltrunie- 
nę ir kitus gimines Ameri
koj.

Laidotuvės su iškilmin
gomis šv. mišiomis, liepos 
27 d. įvyko iš Atsimainy
mo Kristaus bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse, Ęiiss- 
ville, L. L—

Redaktorius, bendradar
biai, straipsnių autoriai, 
spaudos talkininkai yra su
interesuoti tuo, kad jų pla
tinama spauda būtų skaito
ma ir yra verta skaitymo; 
kad ji suteikia naudingų ži
nių, brangių informacijų, 
praplečia minties akiratį, to 
bulina jų sielas, skaidrina 
jų nuotaiką, ragina visuo
menę į naudingus ir kilnes
nius darbus.

Spaudoje dalyvauja tik 
tie, kuriems rūpi viešas sa
vo šalies gyvenimas, domė
si naujais siekimais ir lai
mėjimais. Jei spaudos rašy
tojai daug dėmesio kreipia į 
savo spaudinius, rūpinasi 
jų turiniu bei išvaizda, tai 
visai natūralu, kad jie aty
džiai seka kaip tie spausdi- 
niai platinasi visuomenėje, 
klauso jos atsiliepimų, ver- 
tiųimų, pageidavimų, o pas
kui sugretina tą visą ir su
lig to gerina ją kiek galėda
mi. Tokiu jausmu turėtų 
persiimti visi, visa visuome
nė ir kiekvienas prisidėti 
prie spaudos platinimo.

Lietuvių spauda, tiesa, 
dabartinių laikų yra gausin
ga ir yra labai vertingų ir 
visais atžvilgiais branginti- 
mų straipsnių. Girtina. Bet 
mūsų spaudoje gali būti dar 
turiningesnė dar gražesnė.

Kiekvienam turi būti su
prantama, kad spauda yra 
visų artimiausioji draugė 
Jei kas spaudoje nepatinka, 
trūksta ko, ar per daug, ga
li visuomet drąsiai rašyti, 
prašyti atsižiūrėti, teikti pa
tarimų ir kelti balsą. Ne tik 
tobulinti savo raštus ,bet ii 
plėsti, nes platesnis spaudos 
išplatinimas duoda galimy
bių tą spaudą tobulinti. Tal
kininkai turėti], nepaleisti i? 
galvos, kad jiems pavedama 
įeiti į dar glaudesnius san
tykius su visuomene, kartais 
su nepažįstamais, kartais 
net su nedraugais, kad 
jiems teks susikirsti su ki
tų spaudinių platintojais, su 
kitais žmonių nusistaty
mais.

Spaudos talkininkas turi 
mokėti išlaikyti prideramą 
taktą, susivaldymą ir gar
bingumą. Spaudos platinto
jų šūkis turi būti:

dirbk ir kitus ragink 
dirbti.

Tad su nauju ryžtumu į 
katalikiškos spaudos plati
nimo darbą!

Julius Stankus, L. K

VARGONINKAI, RUOŠ 
RITĖS SEIMAN.

Šiuomi skelbiame, kad 
šiais metais A. L. R. K. 
Vargoninkų Sąjungos Sei
mas įvyks rugpiūčio mėn. 
21 ir 22 d., Cleveland, O- 
hio.

Kadangi vienoje koloni-

Sekmadienį, rugpiūčio 5 
dieną, Sea Breese Parke, į- 
vyks Roehester lietuvių ko* 
lonijos LIETUVIŲ DIE
NA, į kūną ruošiasi daly
vauti visi seni ir jauni Ro- 
chester lietuviai po savo ko
lonijos garbingo vado kun. 
Jono Bakšio vadovybe. Be
veik visos draugijos ir orga
nizacijos dirba iš vien, kad 
padaryti šią Lietuvių Dieną 
kuodidžiausia ir pasekmin- 
giausia. Komitetas yra pa
ruošęs didelę įvairią ir įdo
mią programą dainų šventę, 
sporto žaidimai, šokių ir t.t.

Rochest e r LIETUVIŲ 
DIENA prasidės su didelo 
paroda, kuri įvyks nuo Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos, 
12 vai. pietų, standart time.

Visų kitų kolonijų lietu
viai: Niagara Falls, Ams- 
terdam, Utica ir t. t. yra 
nuoširdžiai kviečiami atvyk
ti į Roehester Lietuvių Die
ną. Prašoma atvykti prieš 
12 vai. standart time, prie 
St. George’s Church, 545 
Hudson Avė., Roehester, N. 
Y. ir mes visi linksmai nu
važiuosime į Sea Breeze 
Park. Komitetas lauks jū
sų atvykimo ir suteiks jums 
tikrą “Rochesteriška good 
time!”

Sea Breeze Park yra 5 
mylias nuo Roehester. Vė
liaus atvažiavusiam iš kito 
miesto galima lengvai paši
le rauti kelią nuo visų gy
ventojų.

Lauksimų Jūsų visų ? įvy
kimo:

Šv. Jurgio par. Klebonas 
Kun. Jonas Bakšys

LIETU VIŲ DIENOS
Komitetas ~

yra rugpiūčio 21, 22 ir 23 
gų mūsų organizacijų Sei
mai. kaip tai: ALRK. Fe
deracijos ir Kunigų Vieny
bės, tai V. S. Seimas pra
sidės bendrai su kitų mi
nėtų Seimų pamaldomis.

Seimo sesijos prasidės 
po pamaldų šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj 6527 Su- 
perior Avenue, Cleveland 
Ohio.

Tad, gerbiamieji Vargo- 
ninkai, prašomi kuoskait- 
lingiausiai atsilankyti į šį 
Seimą ir bendromis jėgo
mis gvildenti mūsų orga
nizacijai naudingus nuta
rimus, kurios užduotis yra 
tobulinti bažnytinį giedo
jimą ir skleisti plačia va
ga tautos dainą mūsų išei
vijoje.

Atvažiavusių svečių na
kvynių reikalu, prašoma 
kreiptis pas vietos varg. 
p. P. Abromaitį virš nuro
dytų antrašu.

VI. Daukša, 
v Pirm.

Jonas Brundza, 
“ ' ----- - Rašf


